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TAKDİM 

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurdu-
ğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî 
faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, 
ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir. 

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayış-
lar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da 
uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve me-
deniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydın-
lık bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve 
ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle 
mümkündür. 

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük dev-
letler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük 
bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, 
hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 
ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir 
zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değer-
lerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanış-
mayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem ta-
savvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir 
şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin geli-
şimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının 
daha iyi idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır. 



 

 
 
 
 
 

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, 
Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Ho-
rasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde 
üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu 
büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktar-
mak öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet 
projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip oldu-
ğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu 
miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yel-
pazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde 
medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserle-
rin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir 
şekilde yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir 
parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecda-
dımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yöne-
lik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşün-
ce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele 
alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize 
ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu 
kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı 
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�د ��رم �� ��ح ���� ��  489 

 490 در �� ��ا �� �� ��ق ا��ر ��� ����� 
� د�� ���م ا��ازد�ار ��ده از  ����  491 

دل �� د�� ��د ��� ��زآ��  ی��ده ا  493 
�ر ��ش ����� �رخ    ��� �  495 
�ر �����ده داد ��د�ز    �دوش آ��  496 

��� در �� ����ن �� ��د  ی���وا ��  498 
�ود�� ��و و �� و ��� �� ��  ����            499 

�  ��� َ�ِ� آ�� �� �� ز د�� ��آ                  501 
��ب �� ��� ��د����� آ�  503 
�� در ��ون ��د���� �� ��  505 
�ز��� ���د���ن ����� ���ز ��  507 

 508 آ��� �� ���� ��م دارد
�� ��� و �� دو�� در ��� دارد  ���  510 
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دارد  �� ����آن �� از ���� او ���  512 
� ���رت آ���دوش از ���ب آ�� �               513 

آورد   �� ��د ��� دو�� آ���َ��  515 
� داد�آن �� ر���ر ��ا ر�� �� و ���  517 

 ا�� روم ز �َ 
َ
�د��� ��ا��� �����  518 

� ���ن ��ارد����ل ����ن �  ���ن �  520 
 522 رو��� ���� �� ��ه ��ارد
 524                 ����� د��� �� در ��و ���� ��د

�� ��د  ی����� �ّ�� �  �دوش در ���  526 
��ام ���ل ��د  ی�د ��د آ��� �� ���                527 
��م و ���ن ��ا�� ��د  ����� و ���� ز �  529 

ّ � ��ده �� ا�ر� �م �� ���ا�� �����           531 
�ر ����� ��� �� �� ���م دل در ��م    533 

�ّ��ق ��د  ���� ا���� از ا��� ��� از ا��  535 
��م ا���د  ����� �� در آ  ی��� رو  537 

��� ����  � ���� ��� ���  ���� �� 539 
��آ  ���� ��آ�� و ��م از �� �� ��              541 
� �آ  �ز دل �� آ��م و ��ر �� ��  542 

��� ��ود  ��� ��ام از �  ����� د�  543 
 546              ��ا�� ��ن �� ��د ��ر دل ���م و ���

�ون ���ا�� �� �� ����ن ز �� ����ا ��� �  548 
دم زد  �در ازل ���� ���� ز ���ّ                  549 

�� �� ��د  ی�د ��د آن �� ����� ����  551 
����� ������ه�دل �� در �  ی���� ا                553 

�ر �� ���� ��ر  ������ ���ت ا��    554 
� ���� �� �� ������ و ا���ر ��اب ا  555 

در ��د���� �� ا�� در �� �� ��ده  557 
�ر آ�� �� �روز ���ان و �� ����    559 

���د� ��� آ��ن  ��� �� �� وا�� ��� ا  562 
� ����� �� �� دارم ���� ��� �� آ  563 
�� �� ��ا �� �� ���ت �� ��دا ��  565 

� ���� ��آ�از ���ق �  ��� آ���ب �                566 
��� �� ��� �����و ���ن �� ��ا �  568 

� ز ��� ��اغ دارد�دل �� ��ور رو  570 
��� ��ر ��� ���ن ����اب و � �د���  572 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 15 

��د �� دو�� ارزا��در ازل �� �� ��  574 
�د �� ���د�ا�� �� ��ده �� دل ز    576 

� ����و ��� آن ���ل �  ی��ا ����  578 
����  ی���� دو�� ا�� ��ز ��ار  579 

 581 ��ش آ�� �� وز آن ����� ����� 
� ��د آر�� �����  ������ان ز ��  583 

��  ��� ����دل �� �� ی��ده ا ��آ  585 
� �� ��ده �� آ�� ���ر و ���ه د��ر�  587 

��وش ���� ر��ان روا ���   ��� �  589 
�����  ی�ر�� �� ������� را ��د آ  591 

��� ��د��م ���اب ��ش �� ����� ��د               593 
دا��   ی�و�� د����� �� �� ���ه ��ا�  596 

�ر �� ���� ����� ��� و و�� �� �               598 
 600 ��� ��د ��� ��� ���ن ��ا�� �� 

�د ������ ز ��    ی� �� روز���� ���              602 
����ش �� �� �� ز ��د ��� ��  ی��                   603 

 606 �������ا �� ��� ���� و �ّ�ت ���د
اَوج ���دت ��ام �� ا���  ی���  608 

 609 دوش و�� ��� از �ّ�� ����� داد�� 
 611                     ���� ���ن ا��ار ������ �� ��د

����ن �� ��م دل ���ر آرد  �دو��  در��  613 
�ا�������ان ���� �  در �����زئ  615 

���� زد�� ��م �� ���� در ��دوش د  617 
�ا��ر �� ��  ی�ر� �را��ا �� �� �� ����  619 

�� ��ز آن ��ان زد  ���ن �� آ�  �را�  621 
د�� ��ر از د�� ��د  ���ا �  623 

� ���� ��د ���� �� ������ �� ا��  ��  625 
��د  ی��  ی�� ��  ��ر �� از او ����آن    626 

���� از د��ن دو�� ����� �� �� د  628 
� آ����ار ��������م دو�� �  630 
�د آ����� ��   یدر ���زم �� ا��و  631 

� ��ر ��ز ��������ان ��ه از ز��    633 
��� ا���د ��ا�� ��م ��� ��ا���  634 

�� �� ��د��ه ���� ���� �� از ��غ ��    636 
 638 د� ���ز �� ��ز �� ��ر�� ����
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��وش آ��  �� ��� ����� ����                 639 
��وز  ی��آ�� ��د ��روز  یا�� آذار                641 

ار ��ده ����ازه ��رد ���� ��د  ����               643 
� رب ��� �� ����� ��د���ه  ��  ی���  644 

����� ا�ّ��ق ا���ده ��د  ی� دو ���� د�  646 
� �ز درم ��زآ  �ا�� آن ���� ���  648 

� و ��ه ���� �����ر��  یا���ره                      649 
���  ی��م �� �� و��دار  ی�� �� رو�آن �                 651 

��� د�� ��� ������  ۀا�� ���د  653 
�� �� �� ����� ��ود  یاز �� ��                     655 

آورد  ��ر ��ز ز��    ����� و�� ��� ��  657 
� دارد��ر ��ز���� آن �� ���� ����ع و    659 

������د   ������� �� د��ار ��د  660 
� ������ ���ه زده �� ��  ��ُ��  یا  662 

� �د�� از ��� ��ارم �� ��م �� ��آ  664 
ا��� ��ده�� ا�� �� ��ه و ��و����� رو  666 

ا��� ��ده��� ���د آ��� �������� ��  666 
ا��� ��������رت ���� ���را ��ش ��  668 

��آ  ���� از ��� ��د ��� �  ی��  669 
�د ��د�روز و�� دو���اران    670 
دارد  �����ب ��� ��� ��ز و ��ا              672 

�� دل �� ���د  ی�� در ��� ���ر��  674 
� �� از ��ل و��� ����  ی���ن �� ا��و  676 

���� �� �� دوش ������� ���ت ��  678 
 680 ����م ��� �� از ��ح دل و ��ن ��ود

�ت آ�� ���� �� ���ل �                        681 
�دوش �  683             آ�� و ر���ره ��ا��و��� ��د

� ���د�� �� ����� ���� �������� ا  684 
 686 دل ��ق ��� ��ام دارد

� ���ن ���د��� و ��ح و ���� �� ا  688 
� ��د���وش �� ذ��ش ���� ���  ید  689 

�آ��ا �� ��م ���� ����ش �  691 د���
� ��رم ز دور ��خ �����ن ��  692 ر�� 

��  ی�� �� ��زار �����زان ���د  696 ز���

 



 

ÖNSÖZ 
Türk tercüme geleneğinde bugüne kadar rastlanan iki manzum divan 

tercümesinden biri Ferîdî’nin Hâfız Dîvânı Tercümesi’dir.1 Mütercim bu 
eseri oluştururken Şem‘î, Sürûrî ve Sûdî’nin Hâfız Dîvânı şerhlerinden 
istifade etmiştir. 

Tercümenin dil ve şekil özellikleri incelenirken, söz konusu Hâfız 
şerhlerindeki söz varlığı ve söz dizimiyle mukayeseler yapılmıştır. Böylece 
manzum bir tercümenin sınırlı alanında oluşan söz varlığı ve söz dizimiyle 
mensur tercümede şeklî zaruretlerden bağımsız olarak ortaya çıkan dil ve 
üslûp farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Diğer yandan eser, manzum bir tercüme olması hasebiyle divan şiiri-
nin metin geleneğiyle de karşılaştırılmıştır. Böylece şekil yönünden bir 
geleneğe sıkı sıkıya bağlı ama mâna bakımından serbest bir muhayyilenin 
biçimlendirdiği telif divanların söz varlığı ve söz dizimiyle, şekil ve mâna 
bakımından kaynak metne bağlı olan tercüme bir eserin söz varlığı ve söz 
dizimi arasındaki farklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

“Çeviri Yöntemi ve Üslûbu” bölümünde ise mütercimin çeviri yönte-
minde etkili olan sebepler irdelenmiş, bu yöntemin sonuçları üzerinde 
durularak çeviri sürecinin bir tasviri yapılmıştır. 

Eserin Süleymaniye Hasan Hüsnü Paşa (nr. 992), İstanbul Üniversite-
si Nadir Eserler (nr. 3032) ve Beyazıt Devlet (nr. 5673) kütüphanelerinde 
olmak üzere üç nüshası tespit edilmiştir. Tenkitli metnin oluşturulması ve 
çeviriyazıyla neşri konusunda izlenen yöntem kitabın dördüncü bölümün-
de metinden önce belirtilmiştir. Eserin inceleme kısmında yer, özel isim ve 
bazı ıstılahlarda gerektiği yerlerde düzeltme işareti (^) ve kesme işareti (‘/’) 
kullanılmıştır.  

 

 
1  Tespit edebildiğimiz bir diğer manzum divan tercümesi ise Salâhî Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî (ö. 

1782) tarafından, Hz. Ali’ye nispet edilen Arapça bir divanı için yapılmıştır (Yazar, 2011: 483). 
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Eserin Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından neşri öncesinde 
doktora tezi yeniden gözden geçirilmiş, tespit edilen eksikler giderilmiş ve 
hatalar düzeltilmiştir. Tezin inceleme kısmında yer alan ve diğer kısımlarda 
az çok değinilen konuların genişletilerek ele alındığı Çeviri Sürecinde An-
lamsal Dönüşüm adlı bölüm ile çevirinin söz varlığına ve kelime tercihine 
dair örneklerin topluca aktarıldığı ek kısmı metinden çıkarılmıştır. 

Ferîdî’nin manzum Hâfız Dîvânı Tercümesi üzerindeki doktora  
çalışmam sırasında yardımını esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr.  
Azmi Bilgin’e bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Eserin güzel  
bir şekilde basılmasını sağlayan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. 
Ferruh Özpilavcı beylere, yayın sürecindeki gayretleri için kurum uzmanla-
rı Nalan Kutsal, Evşen Yıldız, Uğur Öztürk ve İsmet İpek’e teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Dr. Emrullah Yakut 

 

 

 



 

KISALTMALAR 
AKDTYK   : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

bkz.        : Bakınız 

Çev.        : Çeviren 

DİA        : Diyanet İslâm Ansiklopedisi 

DT        : Doktora Tezi 

DTCF      : Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

Ed.        : Editör 

FMHDT    : Ferîdî’nin Manzum Hâfız Dîvânı Tercümesi 

H.         : Hicrî 

Haz.       : Hazırlayan 

HM        : Hedef metin 

KM        : Kaynak metin 

nr.         : Numara 

ö.          : Ölüm 

SBE        : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

TDK       : Türk Dil Kurumu 

TDVY      : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 

TTK       : Türk Tarih Kurumu 

Yay.        : Yayını, yayınları 

YKY       : Yapı Kredi Yayınları 

YLT        : Yüksek Lisans Tezi 

yy.         : Yüzyıl 

 





 

GİRİŞ 
Tercümenin bir vakıa ve ihtiyaç olmasının yanı sıra üzerinde neredey-

se mutâbık olunan en önemli husus faydalı bir çaba olduğudur. Nitekim 
Theodore Savory (ö. 1980), tercümenin ilkel hedefini faydacı bir hedef 
olarak tanımlar (bkz. Kaplan, 1998: 161). Depre ise, çevirinin besleyici bir 
gücü olduğuna inanır ve yüzyılın önemli çevirmenlerinden biri olarak nite-
lendirdiği Rivarol’un (ö. 1801) Alman romantiklerinden önce, bunun 
farkına vardığını söyler. Zira Rivarol, çeviri sayesinde Fransız dilinin, sade-
ce kendi sınırlarını tanımakla kalmayacağını, bunun yanı sıra imkânlarını 
da arttıracağını vurgulamıştır. Aynı zamanda çeviri, Rivarol için, şaire ün 
getirmenin dışında dili geliştiren, zenginleştiren bir araçtır (bkz. Göktaş, 
2005: 56). 

Hilmi Ziya Ülken’e (ö. 1974) göre dünya milletlerinin yaratıcı hamle-
ler ve yeni atılımlar yapmalarında tercüme faaliyetleri büyük öneme sahip-
tir. Tercüme yalnızca bir tanıma ve öğrenme ihtirasını tatmin etmez, insan 
zihninin farklı tasavvur ve tecrübelerini bir araya getirir, bunların karşılaş-
masına ve bu karşılaşmalardan topluma yeni ufuklar açan çarpışmaların 
doğmasına zemin teşkil eder. Farklı medeniyet havzaları arasında karşılıklı 
tesirlere imkân veren ve devamlılığı sağlayan tercümeler, bu yolla toplum-
larda yeni hamleler yapma kudretini açığa çıkarır. Tercüme sayesinde top-
lumlar kendinden önce doğup kaybolan veya farklı coğrafyalarda doğan ve 
yaşayan kıymetlerle karşılaşır, bunların bir kısmını eler, bir kısmını ise 
değiştirip ona yeni bir kıvam vererek kendi bünyesine ve uzviyetine katar. 
Ancak cemiyetler, kendi içlerine kapanır ve her şeyi kendinde aramakla 
yetinirse, yeni bir şey üretmeye imkân bulamazlar (Ülken, 2011: 3-5). 
Cemil Meriç (ö. 1987) için tercüme yalnız dili değil, düşünce ve hassasiye-
tin karmaşık dünyasını da zenginleştiren bir fetihtir (Meriç, 2012: 120). 

Tercümeye daha temkinli yaklaşan görüşler de mevcuttur. Örneğin 
Muallim Naci (ö. 1893), Emile Zola’nın (ö. 1902) kendi natüralist anlayışı 
çerçevesinde çok açık yazmış olduğu bazı kısımları metinden çıkardığını 
belirtir (Zola, 1881: 2). Benzer şekilde Selânikli Tevfik’in naklettiğine göre 
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Menemenlizâde Tâhir Bey (ö. 1903), Claude Gueux tercümesinde “kitabın 
ahlâk ve efkâr-ı milliyemize tevâfuk etmeyen yerlerinin tercümesinden ise 
lisânımızda bulunmamasını hayırlı” (Hugo, 1885: 6) görmektedir. Ancak 
Selânikli Tevfik onun bu tutumunu eleştirir. Çünkü bir eserde “Âdâtımıza 
tevâfuk eden veya etmeyen mütâlaâtın kabûl veyâ reddi mütercimine âit 
değildir” (Hugo, 1885: 6). Bu konuda Ülken de Selânikli Tevfik’le muta-
bıktır. Ona göre, bu tür tesirlere kapılarını kapayan veya korkarak açan 
toplumlar, bütün canlılıklarını kaybetmeye mahkûmdurlar. Nitekim Os-
manlı toplumu, gerek İslâm gerekse modern tesirler zamanında kapılarını 
korkarak açtığı ve hiçbir zaman zengin bir tercüme faaliyetine girişmediği 
için yaratıcılığını yitirerek kötü bir mukallitlik içinde kuruyup kalmıştır 
(Ülken, 2011: 6). Bazı araştırmacılara göre ise çöküşe doğru yol alan top-
lumlarda tercüme önem kazanmaktadır (Kaplan, 1998: 162). 

Sebep ve sonuçları üzerinde tam bir mutabakat olmamakla birlikte 
tercüme faaliyetlerinin zaman zaman yoğunlaştığı bir gerçektir. Büyük ve 
sistemli tercüme hareketleri, bireysel girişimlerin dışında daha ziyade ku-
rumsal faaliyetlerle yürütülmüştür. Bunun yanı sıra daimi bir tercüme 
müessesesi kurulmak yerine her eser için bir tercüme heyeti oluşturulduğu 
dönemler de olabilmektedir (Kayaoğlu, 1998: 31). 

Söz konusu büyük tercüme hareketlerinin, özellikle kültür hayatında 
birtakım dönüştürücü etkileri olduğu inkâr edilemez. Ülken’e göre top-
lumların tekâmülüne zemin hazırlayan bütün “uyanış hareketleri” her şey-
den önce tercümeyle başlamıştır. Anadolu, Fenike, Mısır tercümeleri Eski 
Yunan uyanışını; Hint, İran, Nasturî tercümeleri Türk Uygur uyanışını; 
Yunan (Nasturî, Yakubî) ve Hint tercümeleri İslâm uyanışını; İslâm (Türk, 
Arap, Acem), Yahudi ve Yunan tercümeleri ise yeni Garp uyanışını do-
ğurmuştur. Eski Yunanlılar, Uygurlar, İslâm milletleri, Rönesans milletleri 
ve Alman romantizmi eğer yeni bir şey yarattılarsa; bu ancak onlara hazır-
lık mahiyetinde olan çok zengin tercüme faaliyetleri ve bu yabancı tesirler-
le karşılaşan derin aksülameller sayesinde olmuştur (Ülken, 2011: 6; Ma-
cit, 2011: 499).  
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Türklerde Tercüme Faaliyetleri 

Türklerde bilinen en eski tercüme faaliyetleri Uygurlarda görülmekte-
dir. Bu sahada Maniheist ve Budist eserlerinin Uygur lehçesine tercüme-
sinden doğan dinî bir edebiyat gelişmiştir. Manici dönemde tahminen 930 
yılında ve Köktürk harfleriyle kaleme alınan Irk Bitig en önemli metinler-
den biridir. 10. yüzyılın ilk yarısında Çinceden Uygurcaya çevrilen Altun 
Yaruk Burkancı edebiyatın oldukça hacimli bir eseridir. Sekiz Yükmek 
(Sekiz Tomar), Kuansi İm Pusar (Ses İşiten İlâh), Kalyanamkara Papamka-
ra (İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade) yine bu dönemde 
Çinceden Uygurcaya tercüme edilen eserlerdendir. Ayrıca Toharcadan 
Çaştani Beğ ve Maytrisimit adlı eserler çevrilmiştir. Karahanlılar dönemin-
de yapılan ilk Kur’ân tercümeleri Türk tercüme tarihi açısından önemli bir 
merhaledir. Söz konusu tercümeler, satır-arası veya satır-altı tabir edilen 
tarzda yapılmıştır. Bu döneme ait dört Kur’ân tercümesi bulunmaktadır 
(Ercilasun, 2014: 242-245, 331). 

Harezm sahasında ise Mukaddimetü’l-Edeb’in satır arası tercümesi, 
Rabguzî’nin (ö. 1310’dan sonra) Kısasu’l-Enbiyâ tercümesi ve Kutb tara-
fından yapılan Hüsrev ü Şîrîn tercümesi önemlidir (Ercilasun, 2014: 369-
374). Memlük sahasında çoğunlukla din, askerlik ve baytarlıkla ilgili eser-
ler Türkçeye çevrilmiştir. Bunlar arasında Arapçadan İrşâdü’l-Mülûk ve’s-
Selâtîn, Baytaratu’l-Vâzıh, Münyetü’l-Guzât, Kitâb fî İlmi’n-Nüşşâb, Kitâb 
fi’l-Fıkh, Kitâbu Mukaddime-i Ebü’l-Leys es-Semerkandî ve Mukaddimetü’l-
Gaznevî fi’l-İbâdât; Farsçadan Kitâbü’l-Hayl sayılabilir. Seyf-i Sarâyî’nin 
(ö. 1394’ten sonra) 1391’de tamamladığı Gülistân tercümesi bu lehçe ile 
yazıldığı bilinen tek edebî tercümedir ve eser Memlük-Kıpçak şiirinin tes-
pit edilebilen en güzel mahsulü niteliğindedir. Kelimesi kelimesine bir 
tercüme olmayıp oldukça serbesttir (Eckmann, 1996a: 55-66). 

Çağatay sahasında; Sibicâbî’nin (ö. ?) 1397’de yazdığı Gülistân-ı Türkî 
adlı eser, Çağatay Türkçesinin yazılış tarihi belli olan en eski mahsûlüdür 
(Eckmann, 1996b: 274). 15. yüzyıl başlarında yaşayan Haydar Hârezmî, 
Nizâmî’nin (ö. 1214?) Mahzenü’l-Esrâr’ını; aynı yüzyılda yaşamış olan 
divan sahibi Lutfî (ö. 1492?) ise Celâleddin Tabîb’in (ö. 1333) Gül ü 
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Nevrûz’unu Çağatay Türkçesine çevirmiştir. Nevâî (ö. 1501); Nizâmî-i 
Gencevî, Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 1325) ve Attâr’ın (ö. 1221) eserlerini 
esas alarak Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd u Şîrîn, Leylî vü Mecnûn, Seb‘a-i 
Seyyâre, Sedd-i İskenderî, Lisânu’t-Tayr gibi eserler ortaya koymuştur. Bu 
tercümeler daha ziyade uyarlama niteliğindedir. 1469 yılında ise Hâmidî 
Farsçadan Yûsuf u Züleyhâ mesnevisini tercüme etmiştir (Argunşah, 2013: 
27-70; Ercilasun, 2014: 405-426). 

Anadolu sahasında 14. yüzyıldan itibaren, başka birçok eserin yanı sı-
ra, Şark-İslâm edebî geleneği açısından kurucu metinler olarak nitelendiri-
lebilecek manzum eserler Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda 
Gülşehrî’nin (ö. 1317) Mantıku’t-Tayr tercümesi önemli bir atılımdır. 
Eser, Ferîdüddin Attâr’ın aynı isimli eserinin serbest ve ilâveli manzum bir 
çevirisidir. Aynı yüzyılda Hoca Mesud (ö. 1354?) Sa‘dî-i Şîrâzî’nin (ö. 
1292) Bostân adlı eserini Ferheng-i Sa‘dî ismiyle tercüme eder. 15. yüzyılda 
Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz’ı, Elvân-ı Şirâzî (ö. 1426’dan sonra) tarafından 
çevrilir (Çelebioğlu, 1999: 47-68). Sa‘dî’nin Gülistân adlı eseri 16. yüzyıl-
da Rumelili Zaîfî tarafından manzum olarak Türkçeye aktarılır.1 Bu yüz-
yılda Şerîfî (ö. 1514) tarafından Şehnâme’nin tamamı manzum olarak çev-
rilmiştir. 18. yüzyılda Nahîfî (ö. 1738) Mevlânâ’nın Mesnevî-i Ma‘nevî’sini 
manzum olarak tercüme eder. Ülken’e göre bu, Türk tercüme tarihinin en 
mühim hadiseleri arasındadır (2011: 234). 

Aşk mesnevilerinin tercümesi de Türk edebiyatında çığır açıcı bir rol 
üstlenmiştir. Birçok eserin tercüme edildiği bu tür içerisinde Leylâ vü 
Mecnûn, Yûsuf u Züleyhâ ve Hüsrev ü Şîrîn adlı eserlerin tercümesine şair 
ve mütercimler daha çok rağbet göstermişlerdir. Bu ilgi bazen artıp eksil-
mekle beraber her zaman devam etmiştir. Örneğin 16. yüzyılda Leylâ vü 
Mecnûn on altı, Yûsuf u Züleyhâ on üç ve Hüsrev ü Şîrîn on dört kez farklı 
şairler tarafından tekrar kaleme alınmış, ancak bir kısmı günümüze ulaşa-
mamıştır. Fuzûlî’nin (ö. 1556) kaleme aldığı Leylâ vü Mecnûn mesnevisi, 
bu hikâyenin en başarılı ve mükellef örneği kabul edilir (Doğan, 1996: 

 
1  Eser daha önce mensur olarak Manyasî (15. yüzyıl) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
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XV). 17. yüzyılda ise Leylâ vü Mecnûn mesnevisi sadece Kafzâde Fâizî (ö. 
1622) tarafından çevrilmiştir. Leylâ vü Mecnûn mesnevilerinde Nizâmî, 
Hâtifî (ö. 1521) ve Molla Câmî’nin (ö. 1492); Yûsuf u Züleyhâ mesnevile-
rinde Molla Câmî’nin; Hüsrev ü Şîrîn mesnevilerinde ise Nizâmî ve Ali Şîr 
Nevâî’nin eserlerinin kaynaklık ettiği söylenebilir. 14. yüzyılda Edirneli 
Şâhidî (ö. 1495’ten sonra) Leylâ vü Mecnûn’u Gülşen-i ‘Uşşâk ismiyle Türk 
şiirinde ilk kez müstakil bir eser olarak tercüme eder. Yûsuf u Züleyhâ, aynı 
yüzyılda, Şeyyâd Hamza, Süle Fakîh, Erzurumlu Darîr tarafından, 15. 
yüzyılda Hamdullah Hamdi (ö. 1503) tarafından tercüme edilir. Hamdul-
lah Hamdi’den önceki Yûsuf u Züleyhâ mesnevileri Kur’ân kaynaklıyken 
Hamdullah Hamdi, Câmî ve Ali Şîr Nevâî’yi esas alarak eserini yazar. Türk 
şair ve mütercimlerinin çokça rağbet ettiği bir diğer aşk mesnevisi olan 
Hüsrev ü Şîrîn, 14. yüzyılda Fahrî (ö. 1367), 15. yüzyılda ise Şeyhî (ö. 
1429) tarafından Türkçeye çevrilir. Hamdullah Hamdi, Behiştî Sinan 
Çelebi (ö. 1507’den sonra), Ahmed Rıdvân (ö. 1528~1538), Hâmidîzâde 
Celîlî (ö. 1569’dan sonra), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in (ö. 1582) hamseleri, 
klasiklerin Türkçeye kazandırılması açısından önemlidir. Unsûrî’nin (ö. 
1039) Vâmık u Azrâ, Fahreddin Gürgânî’nin (11. yüzyıl) Veys ü Ramîn, 
Câmî’nin Salamân u Absâl, Ehlî-i Şîrâzî’nin (ö. 1535) Şem‘ u Pervâne, 
Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn ve Heft Peyker adlı eserleri Lâmiî (ö. 1532) tara-
fından çevrilmiştir (Yazar, 2011: 284-381).  

17. yüzyılda tercümenin kuvvetlendiği görüşünü dile getiren araştır-
macılar olsa da, daha kapsamlı yapılan bibliyografik araştırmalara göre, 
geçen yüzyıla nazaran bu yüzyılda mesnevi tercümelerinde belirgin bir 
düşüş olmuştur.2  

Amil Çelebioğlu’na göre mesnevilerin birçoğu vakıa olarak tercüme 
edilmiştir. Dil, ifade, üslûp hususiyetleri, çeşitli ilâveler, mevzular üzerin-

 
2  Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eserinde, 17. yüzyılda tercümenin daha da 

kuvvetlendiğini dile getirir (Ülken, 2011: 235). Ancak Sadık Yazar’ın Anadolu sahasında tercüme ve 
şerh geleneğine dair doktora çalışmasında aktardığı veriler bu iddiayı doğrulamaz. Yazar’ın 
tespitlerine göre; 16. yüzyılda tercüme edilen eser sayısı yaklaşık 500 iken, bu sayı 17. yüzyılda 400 
küsurdur. 18. yüzyılda ise yeniden yaklaşık 500 eser sayısına ulaşılır (Yazar, 2011: 1192).  
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deki tasarruflar sebebiyle tercümeden ziyade nakil mahiyetindedir. Ayrıca 
birçok telif beyit ilâve edildiği görülmektedir. Örneğin Ahmed-i Dâî’nin 
Câmasbnâme’sindeki telif beyit sayısı tercüme beyitten fazladır (1999: 47, 
113). Bu tür eserlerin tercüme, nazire veya telif olarak mı kabul edilmesi 
gerektiği konusunda çoğu zaman kesin bir hüküm verilememektedir (Le-
vend, 2008: 80-81; Köksal, 2003: 225). 

Birçok divan ilgiyle okunduğu ve defalarca şerh edildiği hâlde sadece 
iki divan manzum olarak çevrilmiştir. Bunlardan biri Ferîdî’nin (17. veya 
18. yüzyıl) Farsçadan çevirdiği Hâfız Dîvânı Tercümesi, diğeri Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin  (ö. 1782) Arapçadan çevirdiği, Hz. Ali’ye atfedi-
len Tercüme-i Dîvân-ı Cenâb-ı Ali adlı manzum tercümedir. Divanının 
tamamı veya bir kısmı şerh edilen şairler arasında ise Hâfız-ı Şîrâzî (ö. 
1390), Şâhî (ö. 1426), Mollâ Câmî (ö. 1492), Örfî-i Şîrâzî (ö. 1590), Sâib-
i Tebrîzî (ö. 1669) ve Şevket-i Buhârî (ö. 1695) sayılabilir. 

Yoğun ve önemli bir tercüme dönemi olarak değerlendirilebilecek III. 
Ahmed devrinde (18. asır) hem tercüme heyetleri marifetiyle hem de birey-
sel çabalarla; Yunanca, Latince, Almanca, Arapça ve Farsçadan çeşitli alan-
lardaki eserler Arapçaya ve Türkçeye tercüme edilmiştir (Macit, 2011: 
503). Lâle Devri’nde (1718-1730) oluşturulan heyetlerle birlikte tercüme 
faaliyetleri kurumsallaşan bir ivme kazanmıştır. Söz konusu heyetler tara-
fından gerek Doğu ve gerekse Batı’dan eserlerin çevrildiği görülür.3 

Tercüme faaliyetlerinde kurumsal çabalar 19. yüzyılda da devam et-
mektedir. Bu dönemde önemli bir kültür hamlesi olarak ortaya çıkan En-
cümen-i Dâniş’in (1852) gayeleri arasında Arapça, Farsça ve Batı dillerinde 
yazılmış mühim eserleri tercüme etmek de vardır (Kayaoğlu, 1998: 63). Bu 
çerçevede daha ziyade tarihle ilgili ilmî eserler tercüme edilmiştir. Pîrîzâde 

 
3  Şair Nedîm’in de yer aldığı komisyon Müneccimbaşı Şeyh Ahmed b. Lutfullah’ın  (ö. 1702) 

Sahâifü’l-Ahbâr (Câmiü’d-Düvel) adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Diğer yandan Aristoteles’in 
Physica’sı gibi Batı’dan tercümelerin de yapıldığı görülür. Ülken’e göre asrın en büyük mütercimi 
tartışmasız Yanyalı Esat Efendi’dir. Arapça ve Farsçanın yanında Yunancaya da hâkim olan bu zat 
Aristo, İbni Sina, Sühreverdi ve Kadı Ürmevî’den tercümeler yapmıştır. Daha önceki Aristo 
tercümelerini eleştirmiş, bunların vuzuhsuz ve hatalı olduğunu söylemiştir. Osmanlı devri boyunca 
Eski Yunanla doğrudan temasa giren sadece bu zattır (Ülken, 2011: 236-237). 
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Sâlih Molla (ö. 1748) tarafından başlanan ve 6. faslı Cevdet Paşa tarafın-
dan tamamlanan Mukaddime tercümesi dışında, bu dönemde yapılan ter-
cümeler Batı menşeli eserlerdir (Kayaoğlu, 1998: 77-84). 1865’te kurulan 
Tercüme Cemiyeti ise öncekilerden farklı olarak çalışmalarını bütünüyle 
Batı menşeli eserlere hasretmiş, ancak bu girişimler kayda değer bir netice 
doğurmamıştır (Kayaoğlu, 1998: 130-131). II. Abdülhamid döneminde 
kurulan Telif ve Tercüme Dairesi (1879), Telif ve Tercüme Kalemi 
(1891); Abdülhamid sonrasında oluşturulan Telif ve Tercüme Heyeti 
(1912) gibi kurumlar da başarılı olamamıştır. 1914’te kurulan Telif ve 
Tercüme Dairesi ise birçok eser neşretmiştir (Kayaoğlu, 1998: 157-182). 
Bu eserler arasında telif olanların dışında neredeyse tamamının Batı kay-
naklı olması dikkat çekicidir. Bu dönemde şahsî tercüme faaliyetleri ara-
sında Mehmed Şakir Efendi’nin (ö. 1836) yaptığı Mesnevî tercümesi eserin 
tamamamının manzum bir tercümesi olması bakımından önemlidir (Çakı-
cı, 2008: 53). Eser son olarak 20. yüzyılda Ahmet Metin Şahin tarafından 
manzum biçimde çevrilmiştir. Ayrıca önceki yüzyıllardan farklı olarak, 19. 
yüzyıldan itibaren Ömer Hayyâm rubâîlerinin birçok manzum ve mensur 
çevirisi yapılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda da bu ilginin devam ettiği 
görülür (Andı, 1999).  

Cumhuriyet döneminde birçok tercüme heyeti kurulduğu görülür. Bu 
heyetler içerisinde Abdülfeyyaz Tevfik Bey’in dönemi en faal dönemdir. A. 
Tevfik Bey döneminde 96 eserlik bir cedvel hazırlanmıştır. Tespit edilen 
eserlerin birçoğu Batı menşeli olmasına rağmen Şark-İslâm klasikleri, Türk 
dili ve tarihiyle ilgili bazı eserleri de havidir. Bununla beraber Türk tercü-
me tarihinde devlet eliyle gerçekleşen tercüme hareketlerinin en verimlisi 
Hasan Âli Yücel’in (ö. 1946) gayretleriyle Tercüme Bürosu (1940) tarafın-
dan yürütülmüştür (Kayaoğlu, 1998: 308). 

Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre dilimize birçok eser tercüme edilmiş 
olsa bile bunlar hiçbir programa tâbi olmadan rastgele seçilmiştir ve ihtiya-
cı karşılamaktan hayli uzaktır. Ona göre bugün Batı medeniyeti karşısında 
düşülen hata ve ihmali, atalarımız da İslâm medeniyeti karşısında yapmış-
tır. “Acem ve Arap kültürünü bir devre içinde ve geniş bir hamle içinde 
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dilimize nakledecekleri yerde, ferd sıfatıyla teker teker bu kültüre gitmeyi 
tercih” etmişler ve “medrese tahsilini bir nevi lisan tahsili şekline” sokmuş-
lardır. Bu ise halk tabakasıyla tahsilli kesim arasında büyük bir farklılaşma-
ya yol açmış ve “bir cemiyet için en lüzumlu şey olan tecanüs” kaybedil-
miştir. Ayrıca bu durum dilimizin zenginleşmesinin de önünde başlıca 
engel teşkil etmiştir (Tanpınar, 2011: 78). 

Tercüme edilen eserlerin hiçbir programa tâbi olmadan rastgele seçil-
miş olduğu eleştirisini getiren Tanpınar’ın aksine; rastgele değil, sistemli, 
şuurlu, hedefleri belli bir tercüme faaliyeti yürütüldüğü düşüncesini savu-
nan Yasa ise, bu iddiasına kanıt olarak 1890’lı yıllarda Avrupa klasiklerinin 
Türkçeye tercümesi etrafında yapılan tartışmaları gösterir (Yasa, 2014: 
118). Ancak geç dönemlerde bazı planlı tercüme teşebbüslerinin olması 
Tanpınar’ın bahsettiği programsızlık iddiasını geçersiz kılmamaktadır. 

Şark edebiyatından yapılan tercümelerde 14-15. yüzyıllarla 18-19. 
yüzyıllar arasında farklı amaçlar ve motivasyonların etkili olduğu varsayıla-
bilir. Yeni bir medeniyet dairesine girilmesi sebebiyle bu medeniyete ait 
kültürü tanıma, tanıtma ve yayma hedefinin 14-15. yüzyıllardaki tercüme-
lerde etkili olduğunu düşünmek mümkündür. Özellikle tercüme edilen 
eserlerin sebeb-i teliflerinde bu yönde ifadeler dikkat çekmektedir.4 18-19. 
yüzyılda Şark’tan yapılan tercümelerde ise, Batı tekniğine gösterilen ilgiye 
bir tepkinin ve geleneği tahkim edip devam ettirme gayesinin etkili oldu-
ğunu düşünmek mümkündür.  

 
4  Örneğin Ömer Nesefî’nin (ö. 1142) Nazmü’l-Hilâfiyyat adlı eserinin 1332’de İbrahim El-Melifdevî 

tarafından yapılan tercümesinde mütercim şu ifadelere yer vermektedir: “Bu zaîf manzûmeyi Türk 
dilince eyledüginün sebebi oldur: Himmetler tahsîl-i ulûmdan kâsır oldı. Hem bir şahs ki ilim 
okımağa hevesi çok idi, Arabca okımak elinden gelmez idi, bu zaîfden istedi kim Türk dilince tâkat 
kadarı ana ma‘lûm eyleye ve hem Türklere yâdigâr kala; bu şerîf kitâbun mesâilinden, letâifinden 
mahrûm kalmayalar...” (Bilgin, 1996: 248). II. Murat devrinde (1421-1451) ve onun emriyle, 
Şirvanlı Mahmut tarafından yapılan Târîh-i İbn-i Kesîr Tercümesi’nde ise mütercimin şu ifadeleri yer 
alır: “... Emr itdi kim Türkî diline tercüme olına! Tâ fâyıdası âm ve âyidesi kâffe-i mü’minîne tâm 
ola! Pes emr-i şerîfe imtisâl idüp...” (Yelten, 1998: 12). Mercimek Ahmet, Sultan Murat'ın elinde bir 
kitap görünce "ne kitaptır" diye sorar ve aralarında geçen konuşmayı nakleder: “Kabusnâme’dir deyu 
cevap verdi ve eyitti ki hoş kitaptır ve içinde çok faideler ve nasihatler vardır; ama Farisî dilincedir. 
Bir kişi Türkîye tercüme etmiş, velî ruşen değil, açık söylememiş. Eyle olsa hikâyetinden halâvet 
bulımazız, dedi. Ve lâkin bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, tâ ki mefhumundan gönüller haz 
alsa...” (Mercimek Ahmed, 1944: 3). 
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Öte yandan Muallim Naci’nin (ö. 1893), “sadece garbın değil, şarkın 
da edebî eserlerini tercüme etmeliyiz” yolundaki ürkek serzenişleri “eski 
edebiyat yanlısı” ithamlarıyla karşılanıp horlanması için yeterli bir gerekçe 
olmuştur (Ceyhan, 2007: 44). 

Hâfız Dîvânı’nın Osmanlı döneminde birçok defa şerh edilmesine 
rağmen, 18-19. yüzyıla kadar manzum tercümesine rastlanmamaktadır. Bu 
durumu şiir tercümesinin zorluklarıyla açıklamak mümkündür.  

Edebî şaheserlerin tercüme edilmemesinin, sadece Türk edebiyatının 
kuvvetiyle ve Türk dilinin ifade imkânlarıyla ilgili bir sorun olmadığını bu 
konudaki tartışmalardan anlamak mümkündür. Örneğin klasik eserlerin 
mutlak surette tercüme edilerek Türkçeye kazandırılmasını şiddetle savu-
nan Ahmet Mithat’a (ö. 1912) karşı Cenap Şahabettin (ö. 1934) bunu 
gereksiz görür. Çünkü her edebiyat, ait olduğu milletin coğrafî ve sosyolo-
jik şartlarının etkisi altında biçimlenir. Dolayısıyla hiçbir milletin edebiyatı 
başka bir milletin edebiyatına örnek teşkil edemez. Nitekim klasikler karşı-
sında Türk milletinin “adem-i rağbeti” de klasiklere muhtaç olunmadığı-
nın delilidir (Kaplan, 1998: 193). 

Tercümeyle ilgili tartışmalarda üzerinde durulan bir başka husus ise 
edebî eserlerin ve bilhassa şiir çevirisinin zorluğudur. Şemseddin Sami (ö. 
1904) Sefiller tercümesinin önsözünde edebî değeri yüksek böyle kıymetli 
bir eseri tercüme etmenin zorluklarından bahsettikten sonra, halkın bu 
eserden mahrum kalmaması düşüncesiyle, her ne kadar kendisini bu iş için 
yetersiz görse de, tercüme etmeye karar verdiğini belirtir.5 Sait Bey ise şiir-
den ve şairlikten gerçekten anlayan kimselerin şiir çevirisindeki güçlükleri 
bildiklerinden kolay kolay bu işe girişmediklerini belirtir. Bununla birlikte, 

 
5  “Böyle bir eserin lisânımızda bulunmaması ve vatandaşlarımızın böyle bir istifâde-i azîmeden 

mahrum kalması tecvîz olunamayacağından her ne kadar ki bu kitab fevkalâde bir belâgatle yazılıp 
her bir kelimesinde binlerce nikât-ı hikmet-âmiz bulunduğundan, -alelhusus lisanımızın el’ân 
ta'ayyün etmeyip mübhem bir sûrette kullanılmakta olunan kelimât ve tabirâtıyle- tercümesinin pek 
müşkil ve iktidârımın pek kâsır ve nâkıs olduğunu biliyorsam da arzû-yı hizmet adem-i iktidârıma 
galebe etmekle, tercümesine ictisâr ettim” (Hugo,1880: 3). 
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bir veya iki şairimizin tercümelerinde “bir dereceye kadar letâfet ve şivemi-
ze muvâfakat” olduğundan bahsetmiştir (bkz. Kaplan, 1998: 205).  

Abdülhak Şinasi Hisar (ö. 1963) tercümenin zorluklarından ve bir şii-
ri aynı zevk ile başka bir dile aktarmanın imkânsızlığından bahsettikten 
sonra “lâkin böyledir diye, tercümeyi imkânsız bir şey addedip bundan 
vazgeçirtmek neticesine vasıl” (Hisar, 2009: 276) olmamamız gerektiğini 
belirtir. Hisar’a göre bütün bu zorluklar ve imkânsızlıklara rağmen tercü-
meler “bütün o kitaplar, o trajediler, o şiirler hakkında bizi tenvir” eder ve 
“bize bir fikir vermeye” yarar. “Bu kadar kazanç da kâfi bir nimet sayılma-
lıdır” (Hisar, 2009: 277). 

Bu düşüncelerde öne çıkan görüş, edebiyat eserlerinin ve özellikle şiir 
tercümesinin zorluğu, ancak buna rağmen tercümenin gerekliliğidir. Ce-
nap Şahabettin ise daha çok Batı klasikleriyle ilgili olarak “toplumumuz 
rağbet göstermediğine göre bunlara ihtiyacımız yoktur” mealindeki sözle-
riyle farklı bir tutum benimsemiştir. 

Cenap Şahabettin’in bu görüşü önemli olmakla birlikte Hâfız Dîvânı 
söz konusu olduğunda böyle bir “adem-i rağbet”ten bahsedilemez. 18. 
yüzyıla kadar Hâfız Dîvânı’nın birçok şerhi yapıldığı hâlde manzum bir 
tercümesi olmaması bu işin zorluğuyla açıklanabilir. Bu bağlamda, Abdül-
hak Şinasi Hisar’ın “safi şiir”in tercümesiyle ilgili öne sürdüğü görüşleri 
divan tercümesi için de geçerli sayabiliriz: 

“Nispeten yine en kolay ve mütevazı tercümeler, bir sanat gayesiyle 
yazılmamış bulunan, birer sanatkâr olmayan mütefekkirlerin kitap-
larıdır. Fakat bunun ötesi denilebilir ki bir nevi his ve sihir mesele-
sidir. Bir lisanın muayyen kelimeleriyle husûle gelen harikulade bir 
talâkat, hulâsa bir mucize, diğer bir lisanın kelimeleriyle kolay ko-
lay eda ve ifade ve hatta hulâsa olunabilir mi? İşte bunun içindir ki 
dünyada ilelebet milli kalacak, asıllarındaki bekâreti başka bir lisa-
na vermeyecek ve tam tercümesi katiyen mümkün olmayacak bir 
şey varsa o da halis, safi şiirlerdir” (Hisar, 2009: 276). 
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Buna karşın, Anadolu sahasında manzum mesnevi tercümesi çok daha 
erken dönemlerde başlar ve birçok örneği mevcuttur. Çünkü mesnevi, her 
ne kadar manzum bir tür olsa da, kafiye düzeni bakımından gazele nazaran 
daha kolay yazılabildiği (Levend, 2008: 103) için tercümeye de daha elve-
rişlidir. Ayrıca olay merkezli bir metin olması da mesnevinin tercümesini 
kolaylaştıran bir etken olarak düşünülebilir. Mesnevide, gösteren ve gösteri-
len ilişkisi bağlamında, gösterilen ön plandayken; gazel, gösteren’in gösterilen 
üzerine daha ağır bastığı bir türdür. Bir başka deyişle gazelde dil konunun 
kendisinden önemlidir. Mesnevide ne söylendiği, gazelde ise nasıl söylen-
diği önceliklidir. Lafız ve mâna sanatları, kelimeler arasındaki anlam ilişki-
leri ve mûsikinin feda edilemez olması ve bu yapının estetik değerinden 
büyük fedakârlıkları göze almadan başka bir dilde yeniden üretilebilmesin-
deki zorluk, bir divanın bütünüyle tercüme edilmesinin önünde, belki 
yegâne değilse de, ciddi bir engeldir.  

Edebî Eserlerde Çevrilebilirlik Meselesi 

“Traduttore traditore” yani “mütercim haindir” mealindeki meşhur 
İtalyan deyişi, tercüme üzerindeki bitmeyen bir sorgulamanın ve güvensiz-
liğin veciz bir ifadesidir. Cemil Meriç (ö. 1987), mütercime yakıştırılan bu 
sıfatın iftira değil, onun kaderi olduğu kanaatindedir. Bir dilden diğer bir 
dile ancak ruhsuz ve şiirsiz bir lafız aktarılabilmektedir (2012: 309). 

Recâizâde Mahmud Ekrem (ö. 1914), Rafael (Lamartine) tercümesine 
yazdığı önsözde mütercim ile müellifin duygu ve düşünce dünyalarının, 
kabiliyetlerinin aynı olmasının muhal olduğunu belirtir. Ayrıca her lisanın 
kabiliyet ve tabiatının farklı olduğuna, fesahat usulünün ve belâgat tarzının 
kendisine mahsûs olduğuna işaret eder ve bu sebeple tercüme uğruna kat-
lanılan zahmetlerin semeresiz kalacağından büyük bir ümitsizlikle bahseder 
(Lamartine, 1896: 6-9). 

Recaizade’nin değindiği bu imkânsızlık Batılı çeviri kuramcılarının da 
üzerinde durduğu bir sorundur ve özellikle Alman romantiklerinin yakla-
şımıyla benzerlikler arz eder. Humboldt’a (ö. 1859) göre bu imkânsızlığın 
nedeni tek tek her dilin birbirinden farklı olması ve hiçbir dildeki bir keli-
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menin başka bir dildeki hiçbir kelimeyle aynı olmamasıdır (bkz. Stolze, 
2013: 32). Cemil Meriç de müteradifin sadece avam için mevcut olduğunu 
ve birbirini bütün çağrışımlarıyla karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde ne 
de iki ayrı dilde rastlanamayacağını belirtir (2012: 309). 

Batı metafiziğinin geniş ve köklü bir eleştirisini yapan Heidegger’in 
(ö. 1976) üzerinde durduğu ve itiraz ettiği hususlardan birisi Antik Yunan 
kaynaklarının Latin dillerine çevrilirken kavramların aslına sadık kalınma-
masıdır.6 Birçok kavramın yanlış aktarıldığını ve bunun Antik Yunan dü-
şüncesinde ciddi sapmalara yol açtığını düşünen Heidegger’e göre böylesi 
bir ‘yanlış-anlama’nın nedeni; söz konusu düşünce dünyasının, Yunan-
olmayan bir zihin alt yapısıyla algılanmasıdır. Burada ‘Yunan-olmamak’ ile 
kast edilen, “Yunancanın Varlık deneyiminin çok uzağına düşen ‘tercüme-
ler’e ve Varlık anlayışlarına dayalı yorumlardır. Yunancadan yapılan çeviri-
ler, sadece birer çeviri olmaktan öte, Yunanca sözcüklerin kökenlerinde 
bulunan Varlık deneyiminin tahrifidir. Bu tahrif, belki de ilk olarak Latin-
ceye yapılan çeviriler ile başlamış ve Heidegger’in ‘Varlığın unutuluşu’ 
adını verdiği sürecin önemli bir aşaması hâlini almıştır” (Anlı, 2007: 17). 

Bir metnin çevrilebilirliği (translatability) konusunda geleneksel olarak 
temelde iki farklı bakış öne çıkmıştır: monadist7 ve evrenselci bakış. Mona-
dist yaklaşımı benimseyenler her dil topluluğunun gerçekliğe ilişkin tasav-
vurunun, söz konusu dilin ona sunduğu yorumla belirlendiğini ve bunun 
ise çevrilebilirliği tehlikeye attığını savunurlar. Diğer yaklaşımı savunanlar 
ise dil tümellerinin, çevrilebilirliğe yeterince imkân sağladığını iddia eder-
ler. Bu iki zıt kutup dışında kalan bazı kuramcılar, iki uç görüş arasında 
kararsız kalmışlar, bazıları da iki yaklaşımı uzlaştırmaya çalışmışlardır. 
Daha yeni bir çeviri yaklaşımı ise çeviriyi anlam aktarması olarak ele alan 
yapıbozumculuktur (Pedro, 2012: 611). 

 

 
6  Benzer şekilde Yanyalı Esad Efendi bütün eski Aristo tercümelerini, ikinci elden tercüme edilmeleri 

sebebiyle vuzuhsuz veya hatalı olduğunu söyleyerek eleştirir (Ülken, 2011: 237). 
7  Monad, Eski Yunan felsefesinde bölünmez birlik anlamında kullanılmaktadır. 
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a) Görecelik Temelli Kuramlar (Çevrilemezlik) 

Ortega Gasset’e göre tüm insan gayret ve davranışları gibi çeviri de, 
hiçbir çıkış yolu olmayan ütopik bir girişimdir (Gasset, 2008: 37). Çeviriyi 
imkânsız gören bu aşırı karamsar görüş bir kenara bırakılırsa monadist 
bakışla çeviri, en iyi ihtimalle, asıl metne ancak bir yaklaşım olabilir. 

19. yüzyılda, Humboldt, Schlegel (ö. 1845), Schleiermacher (ö. 1834) 
gibi birçok dil bilimci, her dilin kendi varlığı dâhilinde sınırsız olduğu 
kanaatindedir. Bu yüzden devrin çeviri kuramcıları çevirmene birbiriyle 
bağdaşmayan iki ayrı istikameti işaret etmişlerdir: Bunlardan ilki kaynak 
dile / kaynak kültüre yönelirken, diğeri hedef dili / hedef kültürü göster-
mektedir. Bu iki yön arasındaki ilişki, uzlaşmaz, birbirini yok sayan, orta 
yolu olmayan bir ilişki biçimidir (Pedro, 2012: 612). 

Yabancılaştırıcı çeviri fikrini savunan Schleiermacher’e göre, sadece iki 
çeviri metodu vardır. “Çevirmen ya mümkün olduğunca yazarın rahatını 
bozmadan okuyucuyu ona doğru çekecek (foreignizing: yabancılaştırıcı); 
ya da okuyucunun rahatını bozmadan yazarı ona doğru çekecektir (domes-
ticizing: yerelleştirici)” (Venuti, 2004: 20). 

Biçim odaklı çeviriyi benimseyen, aynı zamanda bir şair olan ve edebî 
sanat eserinin çevirisi üzerinde ayrıca duran Walter Benjamin (ö. 1940) de 
Schleiermacher gibi çeviride yabancılaştırma anlayışına sahiptir. Ben-
jamin’e göre, şiir de dâhil olmak üzere hiçbir sanat eseri onu alımlayan 
kitle için değildir. Bu bağlamda önemli olan olgunun bizzat kendisidir, 
metnin iletisi ise ancak ikinci derecede önem arz eder. Şiirde asıl olan şey, 
iletinin dışında var olandır; yani ulaşılamaz, esrarengiz, ‘şiirsel olan’ neyse 
odur. O hâlde çevirmenin bir şeyler aktarabilmesi ancak kendisinin de şiir 
besteleyebilmesiyle mümkündür. Bu anlamda “kutsal kitabın satırlar arası 
çevirisi, tüm çevirilerin aslı ya da idealidir.” Fakat Stolze’ye göre bu bakış 
açısıyla çeviri ulaşılmaz bir ütopyaya dönüşür (bkz. Stolze, 2013: 37-39). 

İlk kez Derrida tarafından ortaya konulan yapısökümcü yaklaşıma gö-
re yazılı metinler sürekli yeni bağlamlarda, daima yeniden ve farklı olarak 
okunurlar. Bu nedenle söz konusu metinlerde çok anlamlılık ve değişken-
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lik vardır. Bu durum aynı zamanda, sözcüklerin tarihsel yapısının ve hiçbir 
zaman sadece ilk kullanımlarındaki anlamlarıyla sınırlı kalmayışlarının 
kaçınılmaz bir sonucudur. Kelimeler sadece yazarın söylemek istediği an-
lamı taşımaz, bilakis sözcüklerin anlamı ‘yer değiştirebilir’ ve genellikle 
‘kararlaştırılamaz’ niteliktedir (Stolze, 2013: 40). 

Böyle bir dil anlayışının sonucu olarak Derrida, çeviriyi olanaksız bir 
çaba ve bir çıkmaz olarak görür. Çok çeşitli diller vardır ve çevirmen, bu 
dillerin ifade düzlemleri arasında mutlak bir eş değerlik ilişkisi mevcutmuş 
gibi davranamaz. Paul de Man ise mütercimin çıkmazından bahseder. Bu 
çıkmaz, asıl metne bağlı kalma gerekliliğinin, hedef dile uygun ve serbest 
bir çeviriyle çelişmesinden doğar. Bu bağlamda metne bağlı kalma ve met-
ni serbest çevirme olanaksızdır (Stolze, 2013: 39-43). 

Catford (ö. 2009), çevrilemezliği dil bilimsel ve kültürel olmak üzere 
ikiye ayırır; kültürel çevrilemezlik, dillerin sosyokültürel farklılıklarından 
kaynaklanır. Dil bilimsel çevrilemezlik ise, kaynak dille hedef dil arasında 
şeklî bir tekabüliyet olmamasının sonucudur. Bir dildeki çokanlamlılık 
(polysemy), müphemiyet (ambiguity) ve sözdizimsel (syntactic) özellikler 
başka bir dildekinden çoğunlukla farklıdır. Bu sebeple mutlak çevrilebilir-
lik veya çevrilemezlikten söz edilemez. Ancak biraz eksik - biraz fazla bir 
çeviri mümkündür (Catford, 1978: 94). 

Çevrilemezlik fikrini benimseyenlerin hareket noktası, genel olarak, 
diller arasındaki yapısal farklılıklar ve bu farklılıkların aşılamaz olduğu 
düşüncesidir. Bunun sonucu olarak çeviri, orijinal metne ancak bir yakla-
şım çabası olarak kalır. Bunun karşısında ise evrensel çeviri kuramı yer alır. 

b) Evrensel Çeviri Kuramı 

Evrenselci yaklaşım, dili mantıksal ve dil bilgisel olarak açıklanabilir 
bir dizge ve bir iletişim aracı olarak görür (Stolze, 2013: 44). 

18. yüzyıldan itibaren edebiyatta genel çevrilebilirlik ilkesine bağlı ka-
lanların görüşlerinin temelinde dile dair evrensel olan inanç yatmaktadır. 
Daha sonra bu inanç, Gentzler’e göre biçimsel köklü tümellerin varlığın-
dan yola çıkılarak bütün dillerin benzer biçimlere ayrılabileceği sonucuna 
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varılabilir. Ancak bu, diller arasında harfi harfine karşılıklar bulunduğu 
anlamına gelmez (Pedro, 2012: 615). 

Noam Chomsky tarafından formüle edilen teoriye göre her cümle de-
rin yapı ve yüzey yapı olmak üzere iki katmandan oluşur (Demirci, 2010: 
291-293). Cümle yapısı ve sözlük kurallarından oluşan ve “düşünce biçi-
mi” denilen temel bileşen, kendine bağlı bir derin yapı üretir. Bu derin 
yapı tüm insanlar için ortak olmalıdır. Bu derin yapı ise daha sonra, özüm-
senmiş dönüştürme kurallarıyla yeni bir “yüzey yapısı”na dönüştürülmek-
tedir (Stolze, 2013: 50). Cümleyi sarf eden ve dolayısıyla onun anlamına 
tam olarak vakıf olan mütekellim (konuşur) veya müellif (yazar), dil bilim-
sel olarak derin yapı tarafındadır. Muhatap veya okur ise yüzey yapı tarafın-
dadır, zira muhatap veya okur cümleye maruz kalan taraftır. Bir cümlenin 
yüzey yapısı boşluklarla ve izlerle dolu iken derin yapısı doluluk ve tamlık 
arz eder (Demirci, 2010: 291). 

Chomsky’nin bu teorisine göre derin yapı olarak nitelendirilen kat-
man, evrensel nitelikli olduğu varsayılan soyut cümle yapısıdır. Buna an-
lam yapısı da denir. Yüzey yapı ise bildirişime elverişli duruma gelen somut 
cümle biçimidir (Demirci, 2010: 291). Bu derin yapıları, yüzey yapılarına 
dönüştüren “dönüştürme kuralları” da, tıpkı yüzey yapılarının olduğu gibi, 
her dilde farklı olabilir.  

Bütün bunlardan hareketle; Jakobson, Bausch, Hauge, Niga ve Ivir 
gibi bazı dil bilimciler, ilke olarak her şeyin herhangi bir dilde ifade edile-
bileceği düşüncesini benimsemişlerdir. Bu bakışı destekleyenlere göre diller 
arasında evrensel sözdizimsel ve anlam bilimsel kategoriler vardır ve çevri-
lebilirlik, bu kategorilerin varlığınca teminat altına alındığı gibi tecrübenin 
mantığınca da onaylanmıştır. Nida’nın ifadesiyle “insan türünü birleştiren 
şeyler onu ayıranlardan daha fazladır” (bkz. Pedro, 2012: 615). 

Bussmann’a göre insanlar biyolojik donanım olarak aynı dil becerile-
rine sahiptir. Bu nedenle bütün dillerin dünyayla kurduğu bağın temel 
yapıları her yerde aynıdır ve günümüze dek tespit edilebilmiş sıra dışı bir 
dil veya dillerin varlığından söz edilemez. Bu bağlamda evrensel bir gerçek-
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liğe sahip olduğu düşünülen akıl, her insan için geçerli kavrama kaynağı-
nın esası kabul edilir (bkz. Stolze, 2013: 44). Bu yaklaşım, çok açıktır ki 
dillerin bir dünya görüşü sunduğunu, dolayısıyla her ferdin ve toplumun, 
içine doğdukları dil ile mukayyet olduğunu savunan çevrilemezlik düşün-
cesinin karşısında yer alır. 

Modern dil bilimde ise mutlak çevrilebilirlik yani her şeyin her dilde 
ifade edilebileceği görüşü çok yaygındır. Koschhmieder, Jacobson, Mou-
nin, Wills gibi dil bilimciler bu görüşü savunmaktadır. Mounin, her dilin 
çevirisinin en azından evrensel düzeyde mümkün olduğu fikrindedir. Bu 
anlamda kesinlik ilkesi çerçevesinde (“bir şey için sadece bir sözcük, bir 
sözcük için sadece bir şey”) sözcüklerin milletlerarası düzeyde eşitlenmesini 
savunur ve bunun gerçekleşmesi durumunda “bilimsel ve teknik çevirinin 
yüzde yüze yaklaşan bir kesinlikle otomatikleşeceği” sonucuna varır. 
Wills’e göre bir metnin çevrilebilirliği deneyime dayalı mantıklı evrensel 
kategorilerin varlığı sayesinde mümkündür (bkz. Stolze, 2013: 54). Ancak 
Mounin’in mutlak çevrilebilirlikle ilgili iyimser yargısını bilimsel ve teknik 
metinlerin çevirisiyle sınırlandırmış olması önemli bir ayrıntıdır. 

Serbestlik ve Sadâkat Arasında Çeviri 

Osmanlı Türkiyesinde de gerek Doğu dillerinden gerekse daha geç 
dönemlerde Batı dillerinden yapılan tercümelerde karşılaşılan sorunların ve 
tercümenin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerin paylaşılıp tartışıldığı 
görülmektedir (Ülken, 2011: 243 – 261; Yazar, 2011: 214 – 242). 

Recâizâde Mahmud Ekrem, Rafael (Lamartine) tercümesine yazdığı 
önsözde, bir eserin muhtelif tercümeleri arasındaki farklara dikkat çeker ve 
bunlar arasında bir tercih yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatır: 

“...‘Mahbûsiyetlerim’ ünvânlı kitâbın bile -haddizâtında o kadar 
ehemmiyetli bir te’lîf değil iken- Fransızcaya başka başka üç ter-
cümesini bulmuş idim ki el’ân kütüphânemde mevcûttur. Hîn-i 
tercümede lâyıkıyle anladığımdan emin olamadığım veyahut anla-
dığım ma‘nâyı zihnimce yakıştıramadığım yerleri için bu üç türlü 
tercümenin hepsine de mürâcaat eder ve ekseriyâ mütebâyin bul-
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duğum bu tercümelerden hangisini tercih lâzım geleceği husûsun-
da dûçâr-ı müşkilât olurdum” (Lamartine, 1896: 8). 

Abdülhak Şinasi Hisar da klasiklerin tercüme ve tab’ına dair bir maka-
lesinde Ziyafet'in (Eflâtun) Fransızcaya tercümesinde üç ayrı örneği karşı-
laştırır ve “aynı eserin renkte, üslûpta ve fikirde, hulâsa bütün mahiyetinde 
ne büyük tahavvüllere maruz kalmış” ( 2009: 275) olduğunu belirttikten 
sonra şu tespiti yapar: “Ekseriyet itibarıyla eski tercümelerde mütercim, 
maruf bir edip olsa bile, bir nevi ürkeklik, çekingenlik ve fazla hesabîlik 
nazar-ı dikkate çarpar. Sonuncularda, yeni edebî zevklerin tesiri görülür” 
(Hisar, 2009: 275). 

“Bir lisandaki kelimeleri anladıktan sonra, onları kendi lisanımızdaki 
muadil kelimelerle eda etmek bize kolay bir şey gibi geliyor.” diyen Hisar, 
söz konusu işin bu kadar basit olmadığını belirtirek, kültür ve anane farklı-
lıklarının tercümede yol açtığı müşkülâta işaret eder (2009: 276).  

Tercümeler arasındaki farklara dikkat çeken düşünürler, nasıl bir ter-
cüme yöntemi benimsenmesi gerektiği hakkında kanaatlerini de belirtirler. 
Çoğunlukla lafza bağlı kalınmayıp, anlamın esas alınması gerektiği fikri 
öne çıkar.  

a) Harfiyyen, Lafzen veya Aynen Çeviri 

Daha eski bir geçmişe sahip olan lafzî çevirinin; hedef dile yabancılığı, 
anlaşılma güçlüğü ve estetik yönden beklentileri karşılamaması gibi sebep-
lerle ilkel bir çeviri olarak nitelendirildiği görülür. Bu çeviri yönteminin 
tercih edilme sebebi genellikle kaynak metne aşırı saygı ve bağlılık, bazen 
“sınırlı dil yetisi” ile açıklanmaya çalışılmıştır (Kızıltan, 2017: 74-75). 

Ancak modern çeviri kuramcıları ve edipler arasında yine de lafzî çevi-
riyle ilişkilendirilebilecek bir anlayışı savunanlar mevcuttur. Söz dizimi 
noktasında değilse bile mecazlar, deyim ve atasözleri ve kültür unsurlarının 
filtrelenmesini doğru bulmayan, yerelleştirici bir çeviriye karşı yabancılaştı-
rıcı çeviri anlayışını savunan düşünürler vardır.  
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Örneğin Schleiermacher’e göre yazar okura değil, okur, yazara doğru 
hareket ettirilmelidir. Çevirmenin anadili yabancı olanla iç içe geçmeli ve 
böylelikle “protodil” korunmalıdır ki bu, anadili de zenginleştirecek bir 
tutumdur (Stolze, 2011: 34). 

Venuti ise çeviri tarihini; yerelleştirici çevirilerle yabancılaştırıcı çeviri-
ler arasında bitmeyen bir halat çekme müsabakasına benzetir. Yerelleştirici 
çeviri, akıcı bir çeviridir ve okurda çeviri izlenimi uyandırmadığı için mü-
tercim adeta görünmez bir karakterdir. Mounin bu tür çevirileri saydam 
cam olarak adlandırır. Venuti’ye göre yerelleştirici çeviri, kaynak metne 
etno-merkezci bir şiddet uygular ve metin üzerinde kültürel tahakküm 
kurar. Yabancılaştırıcı çeviri ise kaynak metnin değerlerini korur, onları 
hedef dil lehine tahrip etmekten sakınır (bkz. Osborne, 2001: 154). 

Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet Türkiyesi mütercimleri arasında 
da lafzî veya harfiyyen tercüme anlayışının çeşitli saiklerle tercih edildiği ve 
savunulduğu görülür. Ahmed Atâ Kadınlar Muharebesi önsözünde metnin 
aslındaki söyleyiş güzelliğini koruma kaygısını dile getirir: 

"... aslındaki letâfet gâib olmamak için tercümenin mümkün mer-
tebe harfiyyen olmasına itinâ edildiğini arz eylerim.” (Dumas, 
1881: 3).  

Şemseddin Sami, tercüme yaparken kaynak dildeki metne bağlı kal-
maya dikkat ettiğini belirtir. Ona göre, Türkçenin üslûbuna uymaması 
durumundan endişe edilmemelidir. Çünkü bu, Türkçeyi geliştirip ıslah 
edecek bir durumdur:  

“Tenezzülen eserlerimi okuyanların ma’lûmudur ki; yazarken, bi-
rinci dikkat ettiğim şey sâde yazmak ve tercüme ederken en ziyâde 
özendiğim şey aslından ayrılmamaktır. Bu ikinci şıktan lisânımızın 
şîvesine halel gelir korkusuyla ihtiraz veyâ ta’rîz edenlere, makâm-
ı red ve te’mînde derim ki; bu şîve tagayyüründen lisânımıza ıslâh 
ve terakkîden başka bir şey terettüb edemez. Avrupa lisânlarıyla 
lisânımız arasında tercümeyi müşkilleştiren fark, lafzî ve manevî 
olarak iki cihete münkasimdir. Lafzî ciheti; kelâmı terkîb eden 
cümlelerin ve cümleyi teşkîl eden kelimâtın takdîm ve te’hîrinden 
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ibâret olup, buna riâyet etmemek mümkün değil ise de mümkün 
mertebe kelâmı giriftlikten kurtarıp cümleleri kısa kesmekle ve 
sûret-i ifâdeyi şîve-i kâtibâneden kurtarıp, şîve-i tekellüme kalb ve 
takrîble, bu farkın kısm-ı küllîsi izâle edilmiş ve bununla beraber 
lisânımız dahi, sâdeleşmekle berâber, güzelleşmiş olur. Mânevî ci-
heti ise Avrupa muharrirleriyle bizim kâtib ve şâirlerin arasında dü-
şünmece olan farktır; efkâr-ı cedîde ve terakkiyât-ı hâzırayı köhne 
tarz-ı münşiyâne ile ifâde etmek müstahîldir. Bu tebeddül belki ib-
tidâ garîb görünür; lâkin ilk nazarda garîb görünen şeyler vardır ki 
göz-kulak alışmakla me’nûs ve mahbûb olur. Islâh ve terakkîyi 
müntic olan bu tebeddüle en ziyâde hizmet edecek şey bu sûretle 
edilecek tercümelerdir” (Defoe, 1885: 3-4).  

Halid Ziya (ö. 1945) hatıratında, Şemseddin Sami’nin Sefiller’i harfiy-
yen tercümesini, Fransızca cümle yapılarını koruması sebebiyle, garip bu-
lanların sonradan buna alışmaya başladığını belirtir (bkz. Bilgin, 2007: 
44). 

Nazım Hikmet (ö. 1963), bir metnin yüzde yüz Türkçeleştirilerek ter-
cümesine karşı çıkar, yazıldığı dilin ve dönemin özelliklerini koruması 
gerektiğini savunur: 

“Ben tercümeden şunu anlıyorum: Tercüme edilen eserin yüzde 
yüz Türkçeleştirilmesi değil. Yani tercüme romanı okuduğun za-
man, sanki onu bir Türk muharririnin yazdığını sanmayacaksın. 
Bilakis onu hangi milletin, hangi devirdeki muharriri yazmışsa o 
milletin, o devirdeki muharririni okuduğunu anlayacaksın. Yani 
tercümede bir Rus muharriri ile bir Fransız muharriri, tercümeyi 
yapan Türk muharririnin diliyle değil, kendi dilleriyle konuşacak-
lar. Bunun için bir çeşit stilizasyon lazımdır” (Hikmet, 1991: 221). 

Eserin aslındaki yabancı kültür unsurlarının, deyiş kaydırmalarla yerli-
leştirilmesini doğru bulmaz: 

“Mesela Ruslar, sevgi sözü olarak güvercinim tabirini kullanırlar, 
biz gözümün nuru, gözbebeğim filan deriz. Bence bunları tercüme 
ederken ille de bizde güvercinim filan denmez diye yavrucuğum fi-
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lan dememeli, Ruslar da bizden tercüme ederken gözümün nuru 
Rusçada denmez diye güvercinim diye tercüme etmemeli, biz bi-
zim dile güvercinim tabirini, onlar kendi dillerine gözümün nuru 
tabirini sokmalı” (Hikmet, 1991: 226). 

Nazım’ın yukarıda dile getirdiği çeviri anlayışı, Türkiye’de 1940’tan 
bu yana gelişen çeviri hareketlerine önderlik eden ikinci önemli anlayıştır 
(Aksoy, 2008: 227-234). Yazarın üslûbunu, dilini Türkçede yansıtabilmek 
anlayışını öne çıkaran bu anlayışı benimseyenler arasında Nazım Hikmet 
dışında Suut Kemal Yetkin (ö. 1980) ve Tahsin Yücel sayılabilir. 1960’lara 
dek birçok mütercim, yabancılaştırcı denilebilecek bu çeviri usulünü be-
nimsemiştir. Bu anlayıştan önce ise, Nurullah Ataç’ın başını çektiği, Saba-
hattin Eyuboğlu (ö. 1973), Azra Erhat ile Can Yücel’in (ö. 1999) devam 
ettirdiği “her yazarı aynı akıcı Türkçeyle çevirmek” ve “muharrir Türk 
olsaydı bunu nasıl söylerdi?” düşüncesiyle şekillenen yerelleştirici çeviri 
yaklaşımının hâkim olduğu görülmektedir.  

b) Meâlen veya Mânen Çeviri 

Meâlen, mânen veya daha yaygın ismiyle serbest (free, sense-for-sense) 
çeviri, kimi çeviri kuramcılarınca, erek dilin şartlarına daha uygun bir söy-
leşin esas alındığı, fakat bu arada okur lehine kaynak metinden taviz veri-
len bir çeviri olarak görülür. Yabancı bir dilin ve kültürün ürünü olan bir 
metnin, erek dilin kültür süzgecinden geçirilerek, yani yerelleştirilerek 
(domestication) okura sunulduğu bu anlayışı Lawrence Venutti dil bilimsel 
şiddet (linguistic violence) olarak niteler (bkz. Osborne, 2001: 153). 

Ahmet Mithat Efendi, Üç Yüzlü Bir Karı (Paul de Kock) adlı tercü-
menin ön- sözünde bunun harfiyyen (literal) bir tercüme olmadığını, zaten 
bunun imkânsız derecesinde zor olduğunu belirtir ve ekler: 

“... harfiyyen tercümede -bâhusûs bir lisâna mahsûs her türlü şîve-
yi başka bir lisâna nakilde eskisindeki gibi- letâfet olamayacağını 
dahi i’tirâfa mecbûr olmaları tabîîdir. 
Meâlen dahi tercüme etmedik. Çünkü Paul de Kock’un eserinde 
olan letâfeti, rumûzu, nikâtı Paris’te yaşamış olanlardan mâadâsı 
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bi-hakkın temyîz edemez. Binâenaleyh biz hikâyenin hükmünü 
Türkçe yeniden kaleme aldık” (Kock, 1877: 2). 

Ahmet Mithat Efendi bir başka önsözde yine harfiyyen tercümeye karşı 
çıkar ve eserde Frenk kokusu bulunmasını doğru bulmaz, deyim yerindeyse 
onu yerelleştirmek ister: 

“Sûret-i tercüme harfiyyen değildir. Zîrâ her lisânın kendisine 
mahsûs bir şîvesi olmak i’tikâdında sâbit bulunduğumuzdan har-
fiyyen tercümede inâdla güzel lisânımıza Frenk kokusu vermeyi 
tecvîz etmiyoruz. Müellifin Fransızca olarak tefhîm etmeye çalıştığı 
merâmı mütercim dahi Türkçe olarak ifâdeye çalışacaktır” (Feuil-
let, 1881: 4). 

Muallim Naci ise tercümenin meâlen yapılması gerektiğini belirtir, 
kaynak dildeki metinde bulunan alışılmadık benzetmelerin sebep olacağı 
yabancılaştırıcı etkiyi bertaraf etmek için eş değer kavramlar kullanılması-
nı, yani metnin yerelleştirilmesini önerir: 

“Edebiyât hakîkatte meânîdir. [...] Bununla beraber, milletler ara-
sında edebî zevkçe az çok fark olduğunu tercüme esnasında göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Meselâ Fenelon, Telemaque’da 
kızlar arasında görünen uzun boylu Kolipso’yu etrafını alan birta-
kım ağaçların ortasında baş gösteren yüksek meşeye benzetmiştir... 
[Buradaki] “grand chere” tabirini bir Arab, Arabistan’da yetiştiri-
len mahbûbelerin boyunun benzetildiği düz ve latif ağacı ifade 
eden “ban” kelimesiyle tercüme ederdi. Bir Acem, ne “meşe”yi ne 
“ban”ı anar, “serv”i ortaya sürerdi. Halbuki “grand chere”i Ah-
med Vefik Paşa Telemak tercümesinde “ulu meşe ağacı” diye ay-
nen tercüme etmekle garâbete düşmüştür. İşte muhtelif lisanlar 
arasındaki bu şîve farkından dolayı tercümelerin çoğu meâlen ol-
mak lâzım gelir” (Tansel, 1943: 240). 

Ali Kemal de tercümenin şivemize uyması ve mütercimin anadile 
(lisân-ı mâderzâd) sarılması gerektiğini belirtir: 

“Tercümeden tercümeye fark vardır. Şîvemize uymayan, lisânımı-
zın her türlü nikâtını, eşkâlini takınmayan tercümeler çirkindir... 
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Edebiyatta her çirkin, fâidesizdir. Çünki bu zemînde çirkinlik daha 
koyu, daha müessirdir. Bir mahlûkun maddiyâtı çirkin , mane-
viyâtı rengîn olur. Âsâr-ı kalemiyyede bu iftirâk mümkün müdür? 
(...) Mütercim dâima lisân-ı mâder-zâdına sarılmalıdır. Her cüm-
lenin manâsını iyice anladıktan sonra telif gibi nakle başlamalıdır. 
Mâmâfih, metn-i mefhûmdan zinhar ayrılmamalıdır, çünkü rûh 
elden kaçar” (Prevost, 1912: 19). 

Müstecâbîzâde İsmet (ö. 1917), İskender Fereri’yle birlikte yaptıkları 
Rafael (Lamartine) tercümesinin önsözünde aynen tercümenin soğuk ola-
cağından, bu tercümede aslındaki letafeti korumanın esas alındığından 
bahseder. Ancak kaynak metindeki şîve-i lisâna uygunluğu için de çaba 
gösterileceğini belirtir, ama öncelik meâlen çeviridir. Vefik Paşa’nın (ö. 
1891) Telemak çevirisi aslına daha muvafık (literal) bir çeviri olmasına 
rağmen okunmaz hâldedir: 

“Tercüme aynı değildir. Zaten o yoldaki tercümelerin ne kadar so-
ğuk düşeceğini tarife hâcet yoktur. Bir eserin tercümesinde en 
ziyâde îtinâ edilecek nokta aslındaki letâfeti -mümkün olduğu ka-
dar- muhâfazaya çalışmaktan ibâret olduğuna nazaran Rafael’in 
tercümesinde bizce en ziyâde bu cihet nazar-ı dikkate alınmıştır. 
Binâenaleyh eser, îcâbına göre aynen ve meâlen nakledileceği gibi 
şîve-i lisâna muvâfakatı hususuna dahi son derecede itinâ edilecek-
tir. İhlâl-i şîve-i lisân ve beyân ile yapılan tercümelere aslından 
tebâüd ve fakat şîve-i lisâna riâyet edilerek yapılacak tercümeler el-
bette yüz bin kerre müreccahtır. Lisânımızda Telemak’ın iki tercü-
mesi var. Biri Kâmil Paşa merhûm tarafından kaleme alınan ter-
cümedir ki serâpâ escâ’ ile mâlî olduğu gibi fevkalâde de kudemâ-
pesendânedir. Hele bazı yerleri insanı boğacak kadar müteselsil ve 
müseccâdır. Diğeri Vefik Paşa merhûmun yarım kalan tercümesi-
dir ki sâde olduğu halde ele alınıp okunacak şeylerden değildir. O 
kadar bârid bir sûrette tercüme edilmiştir. Birincisine nazaran ikin-
cisi aslına muvâfık olarak tercüme edilmiş olduğu halde yine diğe-
rinin yanında pek âdî görünür. Bunları arz etmekten maksad-ı 
âcizânemiz bizce yapılacak tercümenin ne sûrette olacağına dair bir 
fikir vermekten ibarettir” (Lamartine, 1898: 4-5). 
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Muhyiddin Birgen (ö. 1959) ise Fransızcadan çevirdiği bir romanın 
ismini belirlerken neden aslına sadık bir çeviri yapmadığını izah eder ve bu 
tercihini Türkçenin şivesine uygunluk kaygısıyla gerekçelendirir.8 

Yahya Kemal (ö. 1958) Hayyam Rubaileri tercümesine, çeviri anlayışı-
nı yansıtan bir dörtlükle başlar. Söz konusu şiirlerin Türkçe söylenmiş gibi 
nazmedilmesi gerektiğini belirtir: 

“Hayyam’ı alıp tercüme et derlerse 
Öğrenmek içün tâlip isen bir derse 
Derdim ki rubâîsini nazmetmelisin 
Hayyâm onu Türkîde nasıl söylerse” (Yahya Kemal, 2009: 459). 

Nurullah Ataç’ın (ö. 1957) naklettiği “çeviri kadın gibidir, güzeli sa-
dık olmaz, sadığı güzel olmaz” meâlindeki Rus atasözünde dile getirilen 
tercümede sadakat ikilemine C. Meriç farklı bir bakış getirir. Meriç’e göre 
kaynak metne sadakat iddiasıyla lafza sadık kalmak ihanetlerin en büyüğü-
dür:  

“Tercüme ya soluk bir fotoğraf, diyor kitap, yahut sadakatsiz ama 
renkli ve canlı bir taklit. Tercüme bir yaratış, bence... şiir gibi, de-
neme gibi ama onlardan çok daha güç. Edebiyatçılar, hiç olmazsa 
on büyük şair, on büyük romancı, on büyük tiyatro yazarı üzerinde 
anlaşabilirler, hangimiz on büyük mütercim sayabiliriz? Evet, ter-
cüme sanatların en gücü: Başka bir iklimde, başka bir çağda doğan 
düşüncenin kendi toprağımızda dirilmesi. Yalnız düşüncenin mi? 
Tercümede lafza teslimiyet ihanetlerin en büyüğü” (Meriç, 2012: 
119). 
 

 
8  “Romanın Fransızca ismi “Fort Comme la Mort”tur. Bunu Türkçe’ye “Ölüm Kadar Metîn” tarzında 

tercüme ettiğim için birçok taraflardan itirâzlar edildi. Fakat fikrimce en doğru değilse bile en 
muvâfık tercüme bu idi. Eğer bunu aynen tercüme etmek kâbil olsa idi “Ölüm Kadar Zorlu” demek 
lâzım gelirdi. Zorlu kelimesini kullanmak lisânın bugünki şîvesiyle kâbil değildi. Onun için ya 
“kuvvetli” yahut “kavî” demek lâzım geliyordu. Kuvvetli kelimesinde “fort” kelimesindeki kuvveti 
telaffuz itibariyle hissedemediğim cihetle “kavî”yi tercih ettim. Klişeyi bu sûretle hakkettirmek 
istedim, halbuki bu esnada “kavî” kelimesini birisi “koymak” mastarının emr-i hâzırı şeklinde 
okuduğunu ve bunun da bir şümûl-i kabîhi bulunacağını îmâ ettiği için artık en ziyâde lisânımızda 
ancak manevî kuvvetler için istimâl edilmek kusurunu hâiz bulunan “metîn” kelimesini kabûl etmek 
zarûrî göründü, öyle tercüme ettim” (Maupassant, 1909: IV). 
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c) Tevsien Çeviri  

Muallim Naci, tercüme hakkındaki görüşlerini dile getirirken, lafzî 
veya aynen (literal) ve meâlen (free) tercümeden bahsettikten sonra üçüncü 
bir yol olarak tevsîen (genişleterek) tercümeden bahseder: 

“[Meâlen] olan tercümeler arasına, ifâde olunacak maksad-ı aslîyi 
ihlâl değil, şartıyla îzâh ve tezyîn eyliyecek bazı tâbirât ilâve edile-
cek olursa, tarz-ı tercüme üçüncü nev’e [tevsîen] ircâ’ edilmiş olur. 
[...] Bu üçüncü tarz üzre yapılacak tercümeler ötekilerden [aynen 
ve meâlen] daha ziyâde şâyân-ı i'tinâdır. Zîrâ îzâh ve tezyîn için 
ilâve olunacak kelimâtın, asıl eserin mealiyle üslûb-ı cereyân-ı 
ifâdesine halel getirmeyecek sûretde intihâbı, o kadar kolay bir şey 
değildir” (Muallim Naci, 1885: 98-99). 

Mustafa Refik’in aşağıda nakledilen tercümeye dair mülâhazaları da 
tevsîen (genişleterek) çeviri anlayışı içersinde değerlendirilmelidir: 

“Sana bin defa söylemişimdir ki “muharrir” denilen zât “müter-
cim”den ibâret olamaz. Bir şeyi sadece tercüme bile edecek olsan o 
şeyi oku, ne anlar isen onu Osmanlıca yeniden kaleme al ki kârîle-
rin tatlı tatlı anlayarak okusunlar. Hele o mütâlaa eylediğin şeye 
dâir başka yerlerden evvelce malûmât almış peydâ eylemiş isen on-
ları da kat. Bâhusûs kendi nazar-ı tedkîkinden de geçmiş bazı şeyler 
o mütâlaa eylediğin maddeyi îzâh eyliyorlar ise hiç ihmâl etmeye-
rek bahse kat!” (Refik, 1887: 151-152). 

d) Tadilat 

Ta’dil kelimesi, aslına zarar vermeden değiştirmek, doğrultmak gibi 
anlamlara sahiptir. Necip Asım (ö. 1935) ise Fransızca yazılmış bir roman-
da Türk okuruna göre tadilat yapmaktan bahsetmektedir. Bu değişiklik 
veya doğrultmaların, “okuyanlarda Türk tarihine bir merak” uyandırmaya 
yönelik olduğunu belirtir ki serbest çevirinin ifrat noktasıdır. Tadilat diye 
adlandırdığı bu çeviri anlayışını uyarlama (adaptation) olarak kabul etmek 
gerekir: 
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“Tercümede biraz ta’dîlât icrâ ettim. Cahun, romanı Fransızlar 
için yazmış, ben Türkler için tercüme ediyorum. Ta’dîlâtın sebebi 
budur. Şu tercümeyi okuyanlarda Türk tarihine bir merak uyandı-
rabilirsem emelim hâsıl olur. Uyandıramazsam emeğim boşa gider, 
herhâlde bir iki gayretli hamiyyetli okuyucu bulurum sanırım” 
(Cahun, 1910: 4). 

Bunun dışında tercümede başvurulan yollar hakkında fikir vermesi 
bakımından mütercimlerin kullandıkları bazı kavramları aktarmak yerinde 
olacaktır: 

Tayy etmek (bir kısmını çıkarma, sansürleme) (Muallim Naci, 1881: 
2), ihtisâr (özetleme), hazf (çıkarmak, silmek), tezyid (artırma), tenkis 
(azaltmak), tebdil (değiştirmek) ve tefsir etmek, istihraç (derleme) (Yazar, 
2011: 229-242) . 

Sözü edilen bu eksiltme, ekleme, değiştirme, açıklama gibi müdahale 
ve tasarruflar öyle bir noktaya varır ki bir aşamadan sonra telif niteliğinde-
ki tercümelerle karşılaşılır.  

Şiir Çevirisi 

“Şiir çevrilemeyen şeydir.” 9 
Robert Frost (ö. 1963) 

Edebî metnin ne söylediği kadar nasıl söylediği de büyük önem arz 
eder. Şiir söz konusu olduğunda, lafız ve mâna birimleri arasındaki ilişkiler 
hem çok boyutlu ve karmaşıktır hem de çoğu kez, değiştirilemez bir bü-
tünlük ve uyum gösterir. Klasik Türk şiirinin 17. yüzyılda yetişen büyük 
isimlerinden Nâbî (ö. 1712) Farsça bir edebî metnin Türkçeye nazmen 
çevrilmesini başka bir elbiseyi bozup entariye çevirmeye benzetir.10 Dan-
te’ye (ö. 1321) göre “şiir yoluyla uyumlu kılınmış şeylerin hiçbiri kendi 
dilinden bir başka dile hoşluğu ve uyumu bozulmadan aktarılamaz” (bkz. 
Cary, 2008: 55). R. Jacobson (ö. 1982) da şiirin, “tanımı gereği çevrile-

 
9  (bkz. Wechsler, 1998: 45) 
10  Câme-i gayrı bozup ‘anteri yapmak gibidür / Nazm-ı Türkîye çevirmek ‘Acemün güftârın (Nâbî, 

1997: II/875) 



46 | GİRİŞ – Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız   

 

mez” olduğu kanaatindedir. Çünkü şiir çevirisi, metindeki ses ve anlam 
arasındaki bağın çözülmesini gerektirir. Bu ise ya muhtevanın veya şeklin 
feda edilmesi demektir (Jacobson, 2004: 118). 

Saint-Beuve’den (ö. 1869) nakille şiirin tahlilî değil terkibî olduğunu 
belirten Haşim’e (ö. 1933) göre şair; günlük olaylardan tecerrüdle, akan ve 
giden hayat üzerinde cinsine ve ırkına mahsus ve ruhuna açılan bir teessür 
âleminin titreyişlerini asabıyla zaptederek küçük bir satır içinde özetleyen 
kimsedir (Haşim, 2004: 110). 

Şair, devingen ve belirsiz olan dili kullanarak, gösteren açısından sabit 
ve değiştirilemez, anlam bakımından ise çok yönlü ve ve canlı bir ürün 
ortaya koyar. Bir başka forma aktarılamayan, kendi dilinde dahi yeniden 
söylenemeyen bu yapıyı aynı veya eş değer lafız ve mâna münasebetleriyle, 
yeniden sihirli bir ahenkle bir başka dilde söylemek mümkün müdür? 

Muhteva ve şekil, lafız ve mânasıyla organik bir bütün teşkil eden şiir-
de kelimeler birbirini besler ve kendi anlamlarının ötesinde çağrışım değe-
rine sahiptirler. Birtakım kayıplar göze alınmak kaydıyla elbette bir çeviri 
yapılabilir ve yapılmaktadır. Goethe (ö. 1832), çeviride ortaya çıkabilecek 
şekle dair kayıpları şiirin esasına ait görmez. O, öncelikle şiirde kafiye ve 
ritme büyük saygı duyduğunu belirtir. Fakat yine de şiirde gerçekten derin 
ve sağlam şekilde etkili olan şey, bir şiir nesre çevrildikten sonra geriye 
kalandır. İlk bakışta dikkat çeken o yüzey ve biçim yapısından arındırıldık-
tan sonra şiirde geriye kalan, katıksız ve yetkin bir içeriktir (bkz. Cömert, 
1978: 15). Yani bir bakıma şiir, çeviride kaybolan değil, arta kalan şeydir. 

Cemal Süreya (ö. 1990) şiirin başka dile ve hatta kendi yazıldığı dile 
bile çevrilemeyeceği fikrine katıldığını söyler. Ama;  

“... en güzel şiirler çevrildikten sonra da ikinci dile bir şeyler taşı-
yan şiirlerdir. Elbette ki, şiirin kendi tek konumunu, şahane yalnız-
lığını, yüklendiği espriyi öbür dilde tıpatıp yeniden yaratmak 
imkânsız bir şey. (...) Bu bakımdan güzel şiire, kendini çevirten şiir 
de diyebiliriz. Şiir ne kadar güzelse, daha doğrusu şiirsel gerilimi ne 
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kadar güçlüyse o kadar kolay çevrilebilmekte ve o oranda bambaşka 
bir şiir çıkmaktadır ortaya” (Süreya, 2012: 98). 

Cemal Süreya’nın deyimiyle “kendini çevirten şiir” çevrildiğinde, or-
taya bambaşka bir şiir çıkmaktadır. Nitekim “şiir, tanımı gereği çevrile-
mezdir” (2004: 118) diyen Jacobson da, şiir için ancak yaratıcı bir çeviri-
nin söz konusu olabileceğini belirtmiştir.  

Bir şiir çevirisinden ne beklendiği, çevrilen metnin nasıl bir biçim ala-
cağı konusunda belirleyicidir. Abdülhak Şinasi Hisar, şiirle mest olmak ile 
onu fikren takdir etmeyi birbirinden ayırır. Tercümenin işlevi, aynen akta-
rılamayan bu zevki mümkün olduğunca okura duyurmak, ama daha çok 
tanıtmaktır: 

“Bu şiirlerde hissen mahsûs ve mest olmak başka, onların kıymetini 
fikren takdir etmek de yine başkadır. Denilebilir ki bu tercümeler-
den maksat, mutlaka metnin verdiği zevki aynen temin etmek de-
ğildir. Maksat bilhassa mümkün olduğu kadar doğru, canlı ve ede-
bi bir tercüme ile karilere metni tanıtmak, onun ihtiva ettiği fikir 
ve zevki tebarüz ettirmek, içinde yüzdükleri iklimi duyurmak, kari-
leri bu gibi eserleri anlamaya hazırlamak ve hulâsa klasizm dersleri 
vermektir” (Hisar, 2009: 277). 

Şiirde birtakım kayıpların kaçınılmaz olduğu, şiir çevrilebilir diyenle-
rin de kabul ettiği bir husustur. Özellikle lafız sanatları ve aliterasyon, aso-
nans gibi şiirin iç ahengine katkı sağlayan unsurlar, tercümesinde en az 
başarılı olunan kısmı oluşturur. Diğer yandan kafiye ve vezin gibi muayyen 
bir ritim oluşturan dış ahenk unsurlarının tercümede dikkate alınıp alın-
mayacağı veya bu tür çevirilerin başarısı da üzerinde durulan bir konudur. 

Nida (ö. 2011), mensur bir şiir çevirisinin asıl metne eş değer bir çevi-
ri olamayacağı görüşündedir: 

“Şiirde biçimsel öğeler nesirdekine göre daha fazla ilgi odağıdır. 
Şiir çevirisinde içeriğin feda edilmesi şart olmasa da belli form ka-
lıplarına sıkışması icap eder. Bir çeviride hem içerik hem biçimin 
(hedef dilde) yeniden üretildiği pek nadirdir, bu yüzden genelde 
içerik uğruna biçim feda edilir. Öte yandan, nesir şeklinde çevrilen 
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bir lirik şiir orijinal esere yeterince denk olamaz. Kavramsal içeriği 
üretebilse de duygusal yoğunluğu ve lezzeti üretmekten uzaktır” 
(Nida, 2004: 127). 

Çeviri bilim kuramcılarından André Lefevere (ö. 1996) şiir çevirisinde 
yedi farklı stratejinden bahseder ve bunlar içerisinde kafiyeli ve vezinli 
(rhymed translation) tercümeyle ilgili “karikatür” nitelemesinde bulunur. 
Diğer çeviri türlerine de eleştirilerde bulunan Lefevere mensur çeviri ile 
kafiyesiz-serbest mısralı çeviriye kısmen olumlu yaklaşmaktadır (Bassment, 
2005: 87; Cowie & Shuttleworth, 2014: 16-17).  

Tercümede muhteva ve şeklin aynı anda korunarak başka bir dile ak-
tarılmasının mümkün olmayışı, şiir çevirisini her hâlükârda tartışmalı bir 
hâle getirmektedir. Şekil ve mâna birliğinden uzak sanat eseri tasavvur 
olunamayacağını belirten Suut Kemal Yetkin’e göre “bir sanat eserinin 
havası ancak üslûbuyla verilebilir.” Bir eserin ruhu sanıldığının aksine an-
lattığı şeyden yani muhtevasından değil anlatılan şeyin anlatış tarzıyla olan 
münasebetinden, yani birliğinden doğar. Bu yüzden “manzum şiirin men-
sur olarak tercüme edilmesi, gerçek şiir anlayışının dışında kalır” (Yetkin, 
2008: 89). 

A. Şinasi Hisar da manzum bir eserin mensur tercümesinde aynı zevki 
tatmanın mümkün olmadığı görüşünü savunur: 

“Eğer tercüme kolay bir şey olsaydı aynı kelimelerle yapılmış lâlet-
tayin bir mensur tercüme, bize o büyük şairlerin şiirleri ve trajedi-
leri gibi ve onlar kadar tesir ederdi. Fakat anlattığımız müşkülâttan 
ve hatta denilebilir ki imkânsızlıktan dolayı böyle olmuyor. Eski 
Yunanca ve Latince şiirleri Türkçede nesren aynı zevk ile dinlet-
mek tercüme değil, mucize kabilinden bir şey olur” (Hisar, 2009: 
276). 

Nida, çevirilerde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını üç temel etkene 
bağlar: “1) Mesajın doğası. 2) Yazarın ve dolayısıyla çevirmenin amacı 
yahut amaçları. 3) Eserin ulaşacağı kitle türü.” (Nida, 2004: 127). 
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Çeviri üzerine yapılan bütün bu tartışmalardan ve birbirini çürütmeye 
çalışan görüşlerden anlaşılıyor ki çeviri konusunda mutlak bir doğrudan 
söz etmek mümkün değildir. Lafız ve mâna münasebetlerinin, muhteva ve 
şekil bütünlüğünün ve bütün bunlara eşlik eden iç ve dış ahengin bir başka 
dile kayıpsız bir biçimde taşınması mümkün görünmemektedir. Kaynak 
metnin, hedef dilde bir şiir niteliği arz edecek şekilde yeniden inşa edilmesi 
ise asıl şiirdeki belli unsurların öne çıkarılıp bir kısım unsurun ise feda 
edilmesiyle mümkün olabilir. Kaynak metnin anlamı, lafzı, dış şekli veya iç 
ahengi arasında bir tercih yapma noktasına gelindiğinde bir şeylerin mut-
lak surette dışarıda bırakılması gerekecektir.  

Bu çalışmanın konusu olan Ferîdî’nin manzum Hâfız Dîvânı Tercü-
mesi’nde, mütercimin karar ve tercihlerinde tercümeye mahsus bütün bu 
gerilimler gözlemlenebilmektedir. Kaynak dilde bir bütünlük ve uyum 
oluşturan estetik yapı hedef dile aktarılmaya çalışılırken birbiriyle çatışan 
ve birini kurtarırken diğerinin kaybedilebildiği unsurlar ortaya çıkmakta-
dır. 

 

 





 

İNCELEME 

FERÎDÎ VE TERCÜME-İ DÎVÂN-I HÂFIZ 

Ferîdî 

Eserin yazarı olan Ferîdî hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakta-

dır. Çalışılan nüshalardaki birtakım tarih ve ifadelerden yola çıkılarak 

mütercimin 18. yüzyılda yaşamış olduğu ileri sürülebilir.  

Tenkitli metnin teşkilinde yararlanılan nüshalardan B nüshası Nasuh 

bin Salih İzmirî, H nüshası İlhamî tarafından istinsah edilmiş, N nüshası-

nın ise müstensihine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. H nüshasında 

“Tekmil-i nüsha” adı altında bir şiir bulunmakta ve şiirin sonunda “1213-

1215” (m. 1799-1801) tarihi yer almaktadır. H ve N nüshalarında “Târîh-i 

ibtidâ-yı terceme” adı altında şu beyit bulunmaktadır: 

“TÀríò-i ibtidÀ-yı terceme: 

Selím üç MuãùafÀ üç Aómed üçdür 

Birin al it óesÀb tÀríòi úaçdur” 

H ve N nüshasında “Târîh-i ibtidâ-yı terceme” adıyla sunulan yuka-

rıdaki beyit için, H nüshasında bir hesap yapıldığı görülmektedir (H.1a). 

Yanlış olduğu anlaşılan bu hesap neticesinde 1182 (1768) rakamına ula-

şılmıştır. Bu hesapta Selîm (140), Mustafâ (229) ve Ahmed (53) kelime-

lerinin ebced hesabıyla karşılığı tespit edilip, her biri üçle çarpılmış 

(Selîm üç Mustafâ üç Ahmed üçdür), ancak çarpma işleminde de yapılan 

bazı yanlışlıklar neticesinde1 1183 rakamı elde edilmiş ve bu rakamdan 

bir çıkarılarak (Birin al it hesâb târîhi kaçdur) 1182 rakamına ulaşılmıştır. 

Bizim yaptığımız hesaba göre ise söz konusu isimlerin ebced değerleri 

üçle çarpılıp toplandığında 1266 rakamına ulaşılmaktadır. N nüshasında 

 
1  Ebced hesabıyla Selîm’in sayısal karşılığı olan 140’ın 3’le çarpımında hata yapılarak 340 olarak 

yazılmıştır. Ahmed kelimesinin karşılığı 53 yazılmış, ancak 3’le çarpımında 159 yerine 156 

rakamına ulaşılmıştır. Mustafa isminin hesabında ve çarpımında ise bir yanlışlık yoktur. Yapılan 

işlem şudur: (140*3=340?; 229*3=687; 53*3=156) 340+687+156=1183-1=1182. 
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ise Selîm, Mustafâ ve Ahmed isimlerinin ebced hesabıyla sayısal karşılık-

ları alt alta yazıldıktan sonra toplama işlemi olduğu anlaşılan hesap neti-

cesi 422 rakamı elde edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir işlem yapıl-

mamıştır. 

Bütün bu bilgiler ışığında H nüshasında “Târîh-i ibtidâ-yı terceme” 

ifadesiyle ilişkili hesabın doğru olmadığı görüldüğünden bu hesap sonucu 

elde edilen 1182 yılına ihtiyatla yaklaşmak gerekir.  

N nüshasının istinsah tarihiyle ilgili bir kayıt bulunmamakla birlikte, 

H nüshası itibariyle eser en geç (1213-1215/1798-1800) 18. yüzyılın son-

larında kaleme alınmış olabilir. Tezkirelerde bu tarihlerde yaşamış Ferîdî 

mahlaslı bir şaire rastlanmamıştır. Dolayısıyla söz konusu tarihle ilgili 

belirsizlik dikkate alındığında mütercimin daha eski bir tarihte yaşamış 

olma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.  

Tezkirelerde Ferîdî mahlasını kullanan üç ayrı isme rastlanmaktadır: 

1) Ferîdî (ö. 941/1534): Üsküplüdür. Haraççı Hüsâm ismiyle tanınır. 

Edirne Yeni İmaret Darülhadisinde mütevellilik görevinde bulunmuştur. 

Mezarı Edirne’dedir (Sehi Bey, 2000: 180). Zati’yle karşılıklı hicivleşme-

leri vardır (Âşık Çelebi, 1994: 647). Latîfî tezkiresinde kendisinden 

“Bâyazîd Hân bendelerinden Ehrimen cinsinün nâzüklerinden” şeklinde 

söz edilir. Nükteli, söz ehli, nazik tabiatlı, hoş sözlü bir kimsedir (Latîfî, 

2000: 431). Tezimizin konusu olan Hâfız Dîvânı Tercümesi’nde yararla-

nılan şerhlerden Sûdî şerhi 1595 tarihinde tamamlandığına göre Üsküplü 

Ferîdî (ö. 1534), söz konusu eserin mütercimi olamaz. 

2) Ferîdî: Kehhâl-zâde Ferîdî Efendi. Tuhfe-i Nâilî ve Zübdetü’l-

Eş’âr’da kendisinden üç beyit nakledilmiştir. Bunun dışında bir bilgiye 

yer verilmemiştir (Tuman, 2001, C. 2: 770; Fâizî, t.y.: 139a).  

3) Ferîdî (ö. 1082/1672): Asıl adı Mehmed Veliyyüddin Efendi’dir 

(Tuman, 2001: 770; Safayi, 2005: 449; Süreyya,1897: C.IV/20; Mucib, 

2002: 52). Kadılık vazifesinde bulunmuştur. 1082 yılında vefat etmiştir 

(Tuman, C.II/770; Safayi: 450). Naili tezkiresinde belirtildiğine göre 

Sicill-i Osmanî’deki 1092 tarihi yanlıştır (C.II: 770).  
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Nâmî mahlaslı bir İran elçisinin gazeline yazdığı nazirenin başında 

bulunan “Fazîletlü Tokat Müftîsi Erzen er-Rûmî Veliyüddîn Efendinün 

Gazel-i Mezbûre Nazîresidür” ifadesinden Ferîdî’nin Erzurumlu olduğu 

ve bir dönem “Tokat müftüsü” olduğu anlaşılmaktadır (İbrahim, 2010: 4). 

Ferîdî’nin eserlerinden Farsça ve Arapçayı iyi bildiği anlaşılmakta-

dır. Divanında Farsça yazılmış 2 tahmis, 12 gazel, 2 matla, 3 müfred var-

dır (İbrahim, 2010: 44). Şair, Farsça yazmış olduğu bir gazelinde Câmî 

(ö. 898/ 1492) ve Sâib’in (ö. 1081/1671) izinden gittiğini söyler (İbrahim, 

2010: 20). Câmî’nin bir gazeline tahmis yazmış (İbrahim, 2010: 23), 

Nâbî’nin “el çekdük” redifli gazelini (İbrahim, 2010: 24) ve Bâkî’nin “-

ân saf saf” kafiye ve redifli gazelini tanzir etmiştir (İbrahim, 2010: 26). 

Şairin divanı dışında bir de Sa‘dî Şîrâzî’nin beyitlerini şerh ettiği 

“Zübdetü’l-Kelâm fî Husûli’l-Merâm” adlı Arapça bir eseri bulunmakta-

dır. Mütercim şerh yaparken Farsça dilbilgisi kurallarını da Hâfız, Sâib ve 

Câmî gibi çeşitli şairlerin beyitleri üzerinden örneklerle açıklamaktadır 

(İbrahim, 2010: 56). Şair, Farsça kelime türetme ve birleştirme kurallarını 

örneklerle izah edip Arapça karşılıklarını vermektedir. Ali Şîr Nevâî’nin 

bir şiiri üzerinden örnek verirken şairden övgüyle bahseder (İbrahim, 

2010: 57). Örneklerinde Sâib, Câmî, Hâfız ve Nevâî’nin şiirlerine çokça 

yer verir (İbrahim, 2010: 65). 

Erzurumlu Ferîdî’nin (Veliyyüddin Mehmed) hem Farsçayı iyi bili-

yor olması hem de Sa‘dî için yazdığı şerhte Farsçanın dilbilgisi kuralla-

rından etraflıca bahsetmesi Hâfız Dîvânı Tercümesi’nin ona ait olabilece-

ği ihtimalini düşündürmektedir.  

Sûdî şerhinin yazımından (1595) 61 yıl önce vefat eden Üsküplü 

Ferîdî’nin (ö. 1534) Hâfız Dîvânı’nın mütercimi olmadığı kesindir. Diğer 

iki Ferîdî’den birinin Hâfız Dîvânı’nın mütercimi olup olmadığı konu-

sunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ayrıca tezkirelerde 

1700-1830 tarihleri arasında Ferîdî adlı bir şaire rastlanamamıştır. 

Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız  

Ferîdî’nin eserinin tam adı Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî li-

Ferîdî’dir. Tercümede şekil özelliklerine büyük oranda sadık kalınmaya 
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çalışılmıştır. Eserde 573 gazel, 41 kıt’a, 69 rubâî, altı mesnevî, iki kasîde, 

bir muhammes tercümesi bulunmaktadır. Beş gazel hariç şiirlerin tama-

mına yakını kaynak metindeki şiirlerle aynı vezinle tercüme edilmiştir. 

Kafiyesiz çevrilmiş gazeller olsa da, redif kullanılarak asıl metinle bir 

şekil benzerliği sağlanmaya çalışılmıştır.  

Ferîdî, eserin üç yerinde mahlasını zikretmiştir. Tercümenin en ba-

şında dua niteliğinde şöyle bir beyit bulunmaktadır:  

ElÀ ey server-i èuşşÀú göñül úapuñda sÀ’il hÀ 

Ferídí derdmende himmet it gözi yaşın sil hÀ  [1b] 

Bu beyit, ilk gazelin hemen üstünde vezin bilgisinden önce verilmiş, 

dolayısıyla tercüme metninden tamamen ayrılmıştır. 

Bir mısraın tercümesinde ise asıl metindeki tenhâ kelimesini tevriyeli 

bir biçimde “ferîdî” olarak çevirmiştir: 

Ferídíyi ferídíye güre-ir [308b] 

   ( ���� ر������ان  ������ ا��  )   

Oysa mısraın “Bu tenhâyı o tenhâya güre-ir2” şeklinde çevrilmesi 

mümkündür ve vezne uygundur. Mütercim bu kavramı özellikle tercih 

etmiş olmalıdır. 

Divandaki 6. yani son mesnevinin en son beytinden sonra ise müter-

cim, söz konusu mesneviye yine kendi mahlasını zikrettiği bir beyit ilâve 

etmiştir: 

Úoma maórÿm ben Ferídí bendeñi 

Derdmend ü òor u zÀr-efgendeñi [321a] 

Yukarıda aktarılan üç beyitten sadece sonuncusu metne ilâve özelliği 

taşımaktadır.  

Metinde önemli noktalardan biri satır arası tercüme yolunun izlenmiş 

olmasıdır. Bu daha çok kutsal metinlerde tercih edilen bir yöntem olarak 

 
2  güre-ir: Mütercim “resânden” fiilinin karşılığı olan “irgürmek” kelimesini vezin ve kafiye gereği 

olarak üç yerde bu şekilde kullanmıştır.  
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bilinmektedir (Stolze, 2013: 24). Ancak Farsça dilbilgisi kurallarına uy-

gun ifade biçiminin kendini fazlasıyla hissettirdiği kelimesi kelimesine 

çevirinin benimsenmiş olmasına rağmen bazı istiarelerin ortadan kaldırı-

larak (nergis – göz) mecazsız bir şekilde tercüme edilmesi dikkat çekici-

dir. Yine Türkçede bilinen kimi kelimelerin, aynı vezinde olan farklı 

kelimelerle tercüme edilmesi de bu kelimesi kelimesine çeviri anlayışıyla 

çelişen bir durum gibi görünür (genc – kenz, kıssa – fıkra). 

Tercümede; degülven (14a), gidiser- (24a) gibi Eski Anadolu Türk-

çesine mahsus gramer özelliklerinin yanı sıra –yor ekinin işlek olarak 

kullanılması dikkat çekicidir. Söz konusu durum, daha önce değinilen, 

eserin yazılış tarihiyle ilgili belirsizliği güçlendirmektedir. “–yor” eki her 

ne kadar 18. yüzyılda yaygınlık kazanmış olsa da Necâtî Bey (15. yy.) ve 

Bâkî’de (16. yy.) Dîvânlarında bir, Ferîdî Veliyyüddün Mehmed’de (17. 

yy.) dört kez bu eke yer verilmiştir. Nef‘î (17. yy) şiirlerinde “–yor” ekini 

kullanmamıştır. Hâfız mütercimi Ferîdî’de ise söz konusu eke 100’ün 

üzerinde rastlanmaktadır.3 Ferîdî tercümesinde çok sık kullanılan “-iser/ -

ısar” ekine sadece Necâtî Bey’de üç kez rastlanmış,4 “-ven” ekine ise 

yukarıda sözü edilen divanların hiçbirinde tesadüf edilmemiştir. Müter-

cimin 17. yüzyıl için bile çok eski bir gramer özelliği sayılabilecek “-

iser” ekini kullanmış olması vezinden kaynaklanan sebeplerle açıklanabi-

lir. Ayrıca mütercimin istifade ettiği Hâfız şerhlerinde bu ekler henüz 

işlektir. 

Daha önce belirttiğimiz irgürmek fiilinin birkaç kez gür-irmek şek-

linde kullanılması dil sapması olarak adlandırılabilir. Bazı çeviri kuramcı-

ları ise dilin doğasını zorlayan kullanımların dili zenginleştirebileceğini 

savunmaktadır. İncelemede söz konusu durum daha geniş bir şekilde ele 

alınacaktır.  

Tercüme, söz dizimi ve kavram düzeyinde lafzî olmanın yanı sıra yo-

rumlayıcı ve nispeten serbest çeviri özellikleri de göstermektedir. Müter-

 
3  “Güher-i câmı yitürdük bizi gam öldüriyor” (Bâkî, 1994: 125) 1 kez 

  “Öliyor haste Necâtî kerem it bir sora gel” (Necatî, 1992: 178) 1 kez 

  Ferîdî (Veliyyüddin): “Geçmez bu dem o mey-kedeci almıyor gazel” (İbrahim, 2010: 258) 4 kez 

  “Billâh çekilmiyor hele hîç geç-edâ nazar” (Gâlib, 2011: 399) 14 kez 
4  “Yine dil-hastelere vasl ile merhem geliser” (Necatî: 75) 3 kez 



56 | İNCELEME – Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız   

 

cim mehcûr ve garîb kelimelere yer verebilmektedir. Bunlar bazen vezin 

ve kafiye gibi zorunluluklardan kaynaklanabildiği gibi tercihin söz konu-

su olduğu örnekler de vardır. 

Tercümede söz dizimi ve kavram düzeyinde kelimesi kelimesine bir 

çevirinin benimsenmiş olması, Farsça kelimeler ve onların karşılığı olan 

kelimelerin birbiriyle eşleşecek şekilde numaralandırılmış olması, eserin 

dil öğretimi amacıyla yazılmış olabileceğini düşündürmektedir.  

Eserde iki beyitin Farsça aslı yazıldığı hâlde tercüme kısmı boş bıra-

kılmıştır (280a, 139b). Derkenarda şiirdeki kimi kavramlarla ilgili açık-

lamalar bulunmaktadır (61b, 64a). Ferîdî bu eserinde yeni kavramlar 

üretmek, arkaik kelimeler ve gramer özelliklerinden yararlanmak, veznin 

gerektirdiği durumlarda kelimelerin halk dilindeki telaffuzlarını kullan-

mak gibi birçok tasarrufta bulunmuştur. Ayrıca tercümede izlenen yolla-

rın çeşitliliği ve dilin farklı imkânlarının yoklanması, dil ve çeviri araş-

tırmaları açısından zengin bir malzeme sunmaktadır. 

Hâfız-ı Şîrâzî ve Dîvânı 

Şîraz’da dünyaya gelen Hâfız’ın (ö. 792/1390) doğumu için verilen 

tarihler 717 (1317) ile 726 (1336) arasında değişmektedir (Yazıcı, 1997: 

103). Ölümüyle ilgili 791 ile 795 arasında farklı rivayetler bulunsa da 

Gülendam’ın düşürdüğü 792 tarihi daha doğrudur (Gölpınarlı, 2011: VII - 

VIII). 

Asıl adı Hâce Şemseddin Muhammed’dir. Kaynaklarda babasının 

adının Kemaleddin veya Bahaeddin olduğu belirtilir. Babası vefat ettiğin-

de ailenin en küçüğü olmasına rağmen geçim sıkıntısı çeken ailesine yar-

dım etmek için bir süre fırında çalışmıştır. İyi bir eğitim alan Hâfız, öğre-

nimi sırasında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlediği için “Hâfız” lakabını almıştır. 

1303 – 1357 yılları arasında Şîraz’da hüküm süren İncû Hanedanı’nın son 

hükümdarı Ebû İshak’a intisap etmiştir. Şiiri ve içkiyi çok sevdiği bilinen 

Ebû İshak’ın ve onun çevresindeki rind olarak bilinen kalendermeşrep 

insanların etkisinde kaldığı rivayet edilir. Ebû İshak ve onun veziri Hâce 

Kıvamüddin ile çok iyi münasebetleri olduğu bilinmektedir. Ebû İs-

hak’tan sonra tahta geçen Şah Şücâ‘ ve hamisi Hâce Kıvâmüddin saye-
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sinde müreffeh bir hayat süren Hâfız şiirlerinde her ikisinin ismini minnet 

ve şükranla anar. Ancak Şah Şücâ‘ bir süre sonra Kirman ulemasının 

telkinleriyle Hâce Kıvâmüddin’i öldürür ve Hâfız’a karşı menfi tutum 

takınmaya başlar. Bunun üzerine Yezd’e giden ve Turan Şah’a intisap 

eden şair, Şücâ‘ın olumsuz tavrını terk etmesi üzerine Şîraz’a geri döner. 

Şücâ‘ın vefatından sonra himayesiz kalan Hâfız 791 (1389) veya 792 

(1390) yılında Şîraz’da vefat eder (Yazıcı, 1997: 103-105). 

Yazdığı gazeller Fars edebiyatında bu türün en mükemmel örnekleri 

kabul edilir. Şiirlerindeki ahenk, akıcılık (selâset) ve dilinin sade ve veciz 

olması sebebiyle şiirleri büyük beğeni kazanmıştır. Şiirlerinde pirden, 

tasavvuf neşvesinden ve hakikat menziline kılavuzsuz varılamayacağın-

dan bahseden Hâfız’ın intisap ettiği bir tarikat veya şeyhe dair bir bilgi 

bulunmamaktadır (Yazıcı, 1997: 105).  

Hâfız Dîvânı; Mesnevî ve Gülistân’dan sonra Türkiye’de en çok 

okunan Farsça metinlerden biridir (Yazıcı, 1997: 105). Hâfız’ın klasik 

Türk şiirinde her zaman ayrıcalıklı bir yeri olmuş, şiirlerine birçok nazire-

ler, tahmisler yazılmış, Nef‘î gibi büyük şairler kendilerini onunla kıyas-

lamışlardır. Köprülü’ye göre Sa‘dî’nin yanı sıra Hâfız’ın tesiri saz şairle-

rine bile sirayet etmiştir (Köprülü, 1966: 176-177). Osmanlı şairlerinin 

İran şiirine karşı bu teveccühü, kendi şiir zevkini ve anlayışını bu şiirde 

bulmasıyla ilişkilendirilmektedir. Zira İran şiirinin oluşumunda Türk 

hükümdarlarının ve şairlerinin büyük katkısı bulunmaktadır (Kartal, 

2006: 28-32). 

Hâfız’ın şiirlerini doğru anlamak için birçok şerhler yapılmıştır. Bun-

lardan ilki Sürûrî (ö. 1562), ikincisi Şem‘î (ö. 1602) ve üçüncüsü 

Sûdî’nin (ö. 1599) şerhidir. Ayrıca Konyalı Mehmed Vehbi Efendi (ö. 

1828) tarafından şiirler tasavvufî bir anlayışla da şerh edilmiştir.5 Bazı 

tezkire yazarları ve Sûdî; Sürûrî’nin şerhini eleştirmiş, Sürûrî’yi Farsça-

 
5  Sûdî ile Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin şerh usulüyle ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma için 

bkz. Ayar, M. T. (2007). Hâfız-ı Şirazî’nin Bazı Gazellerine Şerh Tekniği Açısından Sûdî ve 
Konevî’nin Yaklaşım Tarzları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/SBE, 

İstanbul; Konevî şerhi için bkz. Arı, Osman Sacid (2016). Mehmed Vehbi Konevi’nin Hafız 
Divanı Şerhi’nde Tasavvufi Unsurlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul 

Üniversitesi/SBE, İstanbul. 
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nın inceliklerini yeterince bilmemekle suçlamışlardır (Olgun, 1978: 119-

120; Şafak, 2012: 53). 

Hâfız’ın Dîvân’ından başka, sadece bazı beyit veya gazellerine ya-

pılmış şerhler de vardır. Celaleddin Devvânî’nin bir beyit ve gazel için 

yaptığı şerh, İbn Kemal Paşa’nın aynı beyit için yaptığı şerh ve 16. yüzyıl 

şairlerinden olan İbrahim Cevrî Çelebi’nin Hâfız Dîvânı’ndaki ilk gazel 

için yaptığı şerh bunlar arasında sayılabilir (Şafak, 2012: 54). 

Hâfız Dîvânı, 1910 yılında Musa Cârullah Bigiyef tarafından Kazan 

Tatar Türkçesine çevrilir. Divanın özellikle Cumhuriyet’ten sonra Türki-

ye Türkçesine de birçok çevirisi yapılmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı tara-

fından yapılan Hâfız Dîvânı’nın mensur çevirisi (1944), yakın zamana 

kadar divanın ilk çevirisi olarak bilinmekteydi. Rüştü Şardağ, 1970 yılın-

da Hâfız Dîvânı’ndan seçtiği 50 gazeli aruz vezniyle Türkçeye aktarmış-

tır. Buna ilâveten 2011 yılında Mehmet Kanar ve 2013 yılında ise Hicabi 

Kırlangıç tarafından eserin yeni çevirileri yapılmıştır. Bu durum Hâfız’a 

olan ilginin hâlâ devam ettiğinin bir işareti olarak kabul edilebilir. Ka-

nar’ın çevirisinde metnin Farsçası da Latin harflerine aktarılarak veril-

miştir. Kırlangıç’ın çevirisinde, her beyitte olmamakla birlikte, kafiye ve 

redifler vasıtasıyla şiirin şeklî yapısı tercümeye yansıtılmak istenmiştir. 

Diğer yandan her iki tercümede vezin gözetilmemiştir.  

Tercümenin Hâfız Şerhleriyle İlişkisi 

Bazı mısralarla ilgili olarak derkenarda bulunan; “nüsòa-i Sürÿrí” 

(23a), “Sÿdí’ye baúıla” “İşbu beyt Sÿdí şeróinde yoúdur” (139b), “Bu 

beyt Sÿdí şeróinde olmamaàla Àòar şerólere naôar oluna.” (263b) gibi 

ifadelerden anlaşılacağı üzere mütercim, tercümesinde Hâfız şerhlerinden 

yararlanmıştır. Bazı mısralar, bu şerhlerdeki yorumlara göre derkenarda 

yeniden tercüme edilmiştir. Aşağıdaki mısra Ferîdî tarafından iki farklı 

şekilde tercüme edilmiştir. Mısraın Farsçası şerhlerde ve Ferîdî’de aynı-

dır: 

Ferîdî, Sûdî, Sürûrî, Şem‘î: Mekün be-nÀme-siyÀhí melÀmet men-i mest 

[metin] MelÀmet itme úara defter ile ben mesti (H.30b) 

[derkenar] nüsòa-i Sÿdí: MelÀmet itme günÀhkÀrlıàıla ben mesti H, N, B 
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Bu örnekte derkenarla metindeki çeviri farklılığı kaynak metinden 

değil, nÀme-siyÀhí tabirinin şerhlerdeki yorumundan kaynaklanmaktadır. 

Metindeki nÀme-siyÀhí tabiri lafzî bir tercüme anlayışıyla kara defter 

olarak çevrilmiş, daha sonra Sûdî (I/171) ve Şem‘î (58a) şerhindeki açık-

lamaya uygun bir şekilde derkenarda yeniden çevrilmiştir. Sürûrî şerhin-

de ise bu kavram nÀme-siyÀhlıú olarak çevrilmiştir. 

Her üç nüshanın derkenarında yer alan “nüsòa-i åÀní” (14a) veya 

“nüsòa” (14b) gibi ifadeler, tercümenin ulaşamadığımız başka nüshaları 

olduğu anlamına gelebilir. Örneğin aşağıdaki mısraın iki farklı çevirisi, 

kaynak metinle ilgili bir nüsha farklılığından veya şerhlerdeki yorum 

farklılığından kaynaklanmamaktadır: 

Hâfız:  و ��م � �ر���ک ���  ���ا�� ��د���  

[Ferîdî metin] Ben leb-i yÀrı vü cÀm-ı mey degülven terk ider [H 14a] 

[Ferîdî derkenar] nüsòa-i åÀní: İstemem ben terk idem cÀm-ı mey ü yÀr 

dudaàın 

Mütercim derkenarda gelecek zaman kipi görevindeki “òvÀsten” fiili-

ni cümle içindeki görevinden bağımsız ele alarak lafzî bir tercümeyle 

“istemek” anlamıyla çevirmiştir. Mütercimin zaman zaman atıfta bulun-

duğu ve yararlandığı Hâfız şerhlerinde ise bu minvalde bu lafzî tercümey-

le örtüşen bir ifade görülmemektedir: 

“Ben yÀrüñ laèli ve cÀm-ı mey terkin itmesem gerek” (Sürûrî, t.y.: 23b). 

“Ben yÀrüñ lebini ve cÀm-ı meyi terk itmeyiserim” (Şem‘î, 1574: 25b). 

“Ben laèl-i yÀri ve cÀm-ı meyi terk ider degülem” (Sûdî, 1857: I/81). 

Derkenardaki bu varyantın, Hâfız Dîvânı’yla alâkalı bir nüsha farklı-

lığından kaynaklanmadığı, Farsça söz dizimine mahsus bir zaman kipinin 

lafzî bir tercümeyle Türkçeye aktarılması olduğu ve yararlanılan şerhler-

de de böyle bir tercümenin örneğinin bulunmadığı görülmektedir. O 

hâlde burada nüsòa-i åÀní ifadesi, Ferîdî tercümesinin elimizde bulunma-

yan bir nüshasıyla ilgili olabilir. Diğer bir ihtimal ise mütercimin farklı 

tercüme alternatiflerini derkenarda “nüsòa-i åÀní” veya “nüsòa” ifadele-

riyle sunmuş olmasıdır. 
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TERCÜMENİN DİL VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

Her çeviri süreci, metnin imkân olarak bize sunduğu muhtelif anlam 

örüntülerinden birinin veya bir kısmının yazar tarafından anlaşılması, 

yorumlanması, mümkün anlamlardan birinin diğerine tercih edilmesi gibi 

işlemleri içerir. Bu durumda, çeviri sonucu ortaya çıkacak metin ile kay-

nak metin arasında farklılıklar olması kaçınılmaz bir sonuçtur.  

Çeviri, bir metnin düz anlamsal içeriğini verebilir. Ancak çeviri yo-

luyla bir metnin yan anlamsal içeriğini aktarabilmek imkânsızdır. Bu 

konuda aşağı yukarı tam bir görüş birliğine varılmıştır. Mounin’e göre 

yankılardan, yansılardan, ses ile anlam arasındaki münasebetlerden olu-

şan şiir de bir yan anlamlar örgüsü olması nedeniyle çevrilemez (Paz, 

2008: 100). 

Mütercim ile şairin dille münasebeti benzer ve farklı yönlere sahiptir. 

Şairin malzemesi devingen ve değiştirilebilir dil iken, mütercimin mal-

zemesi şair tarafından sabitlenen, yerinden oynatılamaz ve dondurulan 

fakat buna karşın tümüyle canlı bir dildir. Şair şiirinin nereye varacağın-

dan habersizdir. Mütercim ise çeviri şiirin, çeviriye konu olan asıl şiire 

benzemesi gerektiğini bilir (Paz, 2008: 104). 

Tyler’in ifadesiyle şairin faaliyeti “tahlilî değil, terkibî”dir (Haşim, 

2004: 110). Mütercim ise önce bu mürekkep eseri yani şiiri tahlil eder, 

sonrasında ise şairinkine benzer bir çabayla yeniden terkip etmeye çalışır. 

Mütercimin işi kesinlikle müelliften veya şairden daha kolay değildir. 

Şair, dili kullanırken çok daha özgür hareket eder. Şairinkine benzer bir 

terkip amiliyesine girişen mütercimin muhayyilesi ve yaratıcılığı ise her 

zaman asıl metine mukayyettir.  

Anlam yönünden belirsizlikler içeren, çok yönlü, kendisini oluşturan 

göstergeler açısından ise değiştirilemez bir yapıya sahip olan şiirin, önce 

çözümlenmesi, sonrasında ise sentaks, söz varlığı bakımından farklı bir 

dille yeniden inşası birçok güçlüklerle başa çıkmayı gerektirmektedir. 

Ferîdî, bütün bu zorluklara ilâveten; eserin vezin, kafiye ve redif gibi 

şekil özelliklerini de korumaya çalışarak bir tercüme yapmıştır.  
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Her metin, birtakım kelime ve söz dizim kalıpları, düzenlenmiş ku-

rallar tarafından biçimlenir (Göktürk, 2006: 73). Metni biçimlendiren 

ifade kalıpları, kuralları ve alışkanlıklarına metin geleneği denir. 

Ferîdî’nin tercüme ettiği Hâfız Dîvânı da şüphesiz bir metin geleneğine 

sahiptir. “Divan şiiri” adlandırmasının ne derece isabetli olduğu üzerine 

tartışmaları bir kenara bırakırsak, söz konusu geleneğe “divan şiiri metin 

geleneği” diyebiliriz. Benzer bir metin geleneği Türk edebiyatında da 

güçlü bir şekilde mevcuttur. Söz dizimi, söz varlığı, semboller ve anlam 

dünyası bakımından bu iki metin geleneğinin örtüştüğü ve ayrıldığı nok-

talardan söz etmek mümkündür. Ortak İslâm medeniyeti dairesinde te-

şekkül etmiş olmaları, ortak kaynaklardan beslenmeleri ve birbirlerinden 

etkilenmeleri yönüyle benzer bir anlam ve semboller dünyası ortaya çık-

mıştır. Fakat diğer yandan, diller arasında uzlaştırılamayan yapısal farklı-

lıklar vardır ve her dil kendine mahsus bir dünya görüşü ve yorumu su-

nar. Mütercim, kaynak metni tahlil ettikten sonra hedef dilde yeniden 

kurar. Özellikle manzum bir çeviri yapılıyorsa, günlük konuşma dilinden 

veya bir şerhte kullanılan ilmî dilden ve üslûptan belirgin şekilde ayrıl-

mak durumundadır. Mütercimin manzum bir çeviri yaparken, eserin ait 

olduğu metin geleneğini göz önünde bulundurduğunu varsayabiliriz. El-

bette her manzum tercümede aynı gelenek içinde kalınmayabilir. Örneğin 

bazı Hayyam tercümeleri manzumdur, fakat aruz ölçüsü değil, hece ölçü-

sü kullanılmıştır.  

Bu bölümde, tercümenin dil ve şekil yapısı incelenirken genel olarak 

klasik edebiyatın kural ve gelenekleri içerisinde söz konusu eserin tuttuğu 

yer, kaynak metinle tercüme arasında ortaya çıkan farklılıklar tespit edil-

meye çalışılacaktır.  

Söz Dizimi (Sentaks) 

Söz dizimi (syntax) kavramı sadece cümleyi değil, birden çok keli-

menin bir araya gelmesiyle oluşmuş, dilin çeşitli biçim birimi ve öğelerini 

içeren öbek ve tamlamaları da kapsar. Bir cümle kurarken veya bir tam-

lama oluştururken öğelerin birbiriyle bağdaştırılması her dilde yapı bakı-

mından kendine has kurallar ve eğilimler çerçevesinde olur (Aksan, 2011: 
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84 - 90). Bu kurallar ve eğilimler günlük konuşma diliyle edebî metinler 

arasında az veya çok bazı farklılıklar da gösterebilmektedir. 

Divan şiiri, günlük konuşmanın bütün söz dizimsel serbestliklerine 

sahiptir. Ayrıca, öğelerin dizilişinde günlük konuşma dilinin sınırlama 

getirdiği bazı yer değiştirmelere, divan şiirinin kuralları izin verir. Örne-

ğin öğelerin diziliş kuralları cümlecik için, cümlede olduğundan daha 

sınırlıdır. Çünkü bir öğenin cümlecik sınırları dışına taşması, onu başka 

bir cümleciğin öğesi hâline getirebilir. Bunun sonucunda içinden çıkılmaz 

bir söz dizimsel karışıklık ortaya çıkabilir. Divan şiirinde ise cümle ve 

cümlecik arasında böyle bir ayrım yapılmaması söz dizimsel karışıklıklar 

ve belirsizlikler üretebilmektedir. Divan şiirinin söz dizimindeki yüksek 

müphemiyet derecesi; okuyan ve dinleyenlerin paylaştığı ve tekrarlarla 

yüklü bir bağlamı işaret eder. Aynı zamanda bu müphemiyetin kabul 

edilmiş ve olağan bir durum olduğunu da gösterir (Andrews, 2012: 36-37, 

40-41). 

Şiirde söz diziminin esnek olduğu, bunun bazen veznin bazen 

belâgatin bir gereği olduğunu söylemek mümkündür. Sözü, ölçü kalıpla-

rına uygun söyleme zorunluluğu söz dizimini kuşkusuz etkileyen bir fak-

tördür. Ancak söz dizimi aynı zamanda ifadedeki duygu ve samimiyet 

gibi hususiyetlerle de ilişkilidir. Örneğin yüklem, ifadenin başına getiril-

diğinde duygusallık öne çıkar. Cümlenin ögelerinin dizilişinde esaslı 

farklılıklar yapılması ise ifadeye bir samimiyet ve aşinalık havası kazan-

dırabilir. Çünkü devrik cümle yapısında bilginin açığa vurulmasının erte-

lenmesi ve belirsizlik hâli konuşanla dinleyen arasında ortak bir bilgi 

alanının varlığını hissettirir (Andrews, 2012: 139). Ayrıca ifadenin ağırlık 

merkezi ve muhatapta yapacağı tesir söz dizimiyle yakından ilgilidir.  

Söz diziminin işlevi sadece vurgu, duygusallık, belirsizlik gibi etki-

lerle de sınırlı değildir. Söz diziminin, bir ifadenin anlamsal boyutunda 

köklü değişikliklere yol açtığı çarpıcı bir örnek verilebilir: 

“Yunus’u ögen ögsün sögen Yunus’a sögsün 

Keçe suya salupdur ne durur irte gice” 
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“Yunus’u ögen ögsün” ifadesinde “Yunus’u överlerse övsünler, bun-

dan bana ne!” tarzında bir aldırmazlık hâli varken, “söven Yunus’a söv-

sün” cümlesi ise “Birine söveceklerse bana sövsünler, başkasını incitme-

sinler” kabilinden bir anlam barındırmaktadır. “Yunus’a söven sövsün” 

ile “söven Yunus’a sövsün” çok açık bir şekilde farklı anlamlara sahiptir 

(Saraç, 2001: 69). 

Kimi zaman da çok sade bir cümle söz dizimindeki esaslı değişiklik-

lerle anlaşılmaz hâle gelebilir. Bir tercüme söz konusu olduğunda söz 

dizimindeki değişikliğin duygu, vurgu ve anlamın ertelenmesi gibi nokta-

larda kaynak metinle farklılıklar arz etmesinin tercümenin geçerliliğini 

nasıl etkileyeceği konusu tartışılabilir. Bunun bir zenginlik, yaratıcılık 

veya hedef dilin yapısıyla ilgili mecbur kalınan bir tasarruf olduğu söyle-

nebilir. Diğer yandan, kaynak dildeki ifadede olmayan bir muğlaklık 

hedef dilde ortaya çıkmışsa bu durum tercüme açısından bir sorun, en 

azından klasik belâgat kavramları çerçevesinde bir kusur olarak irdelene-

bilir. Ancak burada uyulması gereken kurallara, ölçütlere dayanan yargı-

larda bulunmak yerine kaynak metin ile hedef dildeki metin arasında 

tasvirî bir mukayeseyle yetinilecektir. 

Klasik belâgat ilminde söz diziminin (kelâm) fesahati şu üç kusurun 

bulunmamasına bağlıdır: Tenâfür-i kelimât (söz diziminde söyleyiş güç-

lüğü), za‘f-ı te’lif (söz diziminde kuralsızlık) ve ta‘kid (anlaşılma güçlü-

ğü) (Saraç, 2001: 39-40). Burada daha çarpıcı olması sebebiyle sadece 

za‘f-ı te’lif ve ta‘kid çerçevesinde değerlendirilebilecek örnekler ele 

alınmış, ayrıca sıfat ve isim tamlamalarının Türkçeye aktarılış biçimleri 

incelenmiştir. 

Kuralsızlık (Za‘f-ı Te’lîf) 

Söz diziminin bütün yapısının dilbilgisi kurallarına, dili iyi kullanan 

edebiyatçıların takip ettiği usullere ve toplumdaki ortak beğeniye uygun 

olması gerekir (Saraç, 2001: 39). Şiir dilinin günlük konuşma dilinden ve 

nesirden daha esnek olduğu bir gerçektir ama şiir dili içerisinde de yadır-

ganacak ölçüde dilde sapmalar söz konusu olabilir. 
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Aşağıdaki mısrada kafiyenin korunabilmesi adına Türkçe dilbilgisi 

kurallarına uymayan bir söyleyiş ortaya çıkmıştır. 

Ki yoú mu Àgehüñ aóvÀl-i ãÿfiyÀnda òarÀb [10b] 

     ( از ا��ال زا��ان ��اب ی��� ��ار ) 

Mısraın anlamı: “Haberin yok mu harab zâhidlerin hâllerinden?”  

Mısraın Ferîdî tarafından yapılan tercümesi anlaşılır olmaktan uzak-

tır. Bu mısraın Hâfız şerhlerindeki mensur çevirileri şöyledir: “Òaberüñ 

yoúdur òarÀb zÀhidler aóvÀlinden” (Sürûrî, t.y.: 18a). “èIşúuñ ile òarÀb 

olmuş zÀhidlerüñ aóvÀlinden òaber ùutmazsın” (Şem‘î, 1574: 19b). “KÀr-ı 

zÀhidlerden yaèni aóvÀlinden òaberüñ yoú mı? Anlar daòı èÀşıúlar gibi 

senüñ óayrÀnuñdur...” (Sûdî, 1857: I/62). Şem‘î lafzî bir tercüme yapar-

ken, Sürûrî cümleyi Türkçenin dil mantığına uygun biçimde tercüme 

etmiş, Sûdî ise daha serbest davranarak tercümede özgürleşmeyi tercih 

etmiştir. Üç mensur tercüme arasında çeviri tutumunda farklılık olmakla 

birlikte dilbilgisi bakımından Ferîdî tercümesindeki gibi bir ifade kusu-

rundan söz edilemez. Çünkü nesre dayanan tercümelerde yazar vezin ve 

kafiye zorunluluğu altında bulunmadığı için daha geniş bir hareket alanı-

na sahiptir. Manzum tercümelerde ise iki dilin yapısal farklılıkları çoğu 

zaman vezne ve kafiyeye uygun bir tercüme yapmanın önünde ciddi bir 

engel oluşturur.  

TÀ òoşça uyúu kime ola yÀr civÀrdan [15b] 

 (�� ��اب ��ش �� را ��د ا��ر ���ر دو��)  

“Kime yar civardan hoşça uyku ola?” cümlesi dilbilgisi kurallarına 

uygun bir ifade biçimi değildir. “Yarin civarında (yanında, kenarında)” 6 

denilmesi gerekirken vezin ve kafiye dolayısıyla “yar civardan” denilmiş 

ve bu şekliyle hem kuralsız hem de anlaşılması güç bir ifade olmuştur. 

Sûdî ve Şem‘î “kenâr-ı dost” terkibini izâfet-i lâmiyye (belirtili isim tam-

laması) olarak çevirirken, Sürûrî izâfet-i beyâniyye (belirtisiz isim tam-

laması) biçiminde tercüme etmiştir: “TÀ òoş uyúu kime ola dost kenÀrın-

da” (Sürûrî: 26b). “Dostuñ kenÀrında laùíf òvÀb èaceb kime olur ki biz bu 

 
6  “Yarin koynunda hoş bir uykuya dalmak kime nasip olacak” (Kırlangıç, 2013: 66). 
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saèÀdetden bí-naãíbiz” (Şem‘î, 1574: 29a). “èAcabÀ dostuñ úatında ùatlu 

uyòu kime müyesser olur” (Sûdî, 1857: I/89). 

Gerçi kim pür olmadı mey cÀmımuz devrÀn sizüñ  [2a]  

       ( ��وران ���  ����� ��م �� ��� �� � ) 

Bu mısrada “devrân sizin” ifadesinin “devrânınızda sizin” veya 

“devrânınızda” biçiminde olması gerekirken kafiye, vezin ve redif gibi 

şekle ait unsurların korunabilmesi çabası dilbilgisi kurallarına uygun 

olmayan bir ifade biçimini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada incelenen 

Hâfız şerhlerinde söz konusu mısraın tercümesi şöyledir: “Egerçi bizüm 

úadeóimüz sizüñ zamÀnuñuzda pür mey olmadı” (Sûdî, 1857: I/15). 

“Egerçi bizüm cÀmımuz olmadı şarÀb ile ùolu sizüñ devrÀnuñuzda” 

(Sürûrî, t.y.: 4a). “Egerçi bizüm cÀmımuz sizüñ devrÀnuñuzda meyle pür 

olmadı” (Şem‘î, 1574: 4b). 

Ne óÀcet reng ü úoúu òÀl ü òaùa vech-i raènÀyı  [5b]  

   ( را ���ز یرو��ل و �� �� ����  ��ی و �� ر�� و ) 

“Rÿy-ı zíbÀ rÀ” yani “güzel yüz için” veya “güzel yüze” demektir. 

Bu mısraın mensur tercümesini şöyle yapmak mümkündür: “Güzel yüz 

için; renk, koku, hâl (ben) ve “hat”a ne hacet (var).” Hâfız şerhlerinde bu 

mısra farklı biçimlerde tercüme edilmiş olsa da Türkçenin yapısına uy-

gundur: “Renge ve úoúuya ve òÀle ve òaùùa ne óÀcet yaraşıú yüze” 

(Sürûrî, t.y.: 10a). “ZíbÀ yüzüñ reng ü bÿya ve òÀl ü òaùa ne iótiyÀcı var-

dır” (Şem‘î, 1574: 10a). “MeşşÀùe vaøè eyledigi òÀl ü òaùù u Àb ü renge 

yaraşıú güzel yüzüñ iótiyÀcı yoúdur” (Sûdî, 1857: I/26). 

Yukarıdaki mısraın yer aldığı gazelde redif olarak kullanılan Farsça 

“râ” eki farklı işlevlere sahiptir. Bu ek, ilk üç beyitte belirtme hâli (akuza-

tif) görevindedir ve mütercim söz konusu mısraları buna uygun biçimde 

çevirmiştir. Dördüncü beyitte ise “için” anlamında kullanılmasına rağmen 

mütercim redifin bozulmaması için Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun 

olmayan bir şekli tercih etmiştir. 

Herkesin başına öñ cÀrí úalem eyle sükÿt  [52a]  

    ( �� �� ���� ���� ر�� ���ش در ازل  ) 
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Mısraın bu şekliyle dilbilgisi kurallarına uygun olduğunu söylemek 

güçtür. “Öñ” kavramının “ezel” kelimesine karşılık olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Keza öñ kelimesinin önce, evvel, mukaddem gibi anlam-

ları da mevcuttur. Mısraın dilbilgisine uygun ve daha anlaşılır bir ifade 

olması için “ezelde” veya “öñce, öñde, önceden” biçiminde kullanılması 

gerekirdi. Ayrıca vezin gibi bir zaruret olmasaydı “cârî” ifadesinin “oldu, 

olmuştur” gibi bir yardımcı fiille tamamlanması mısraı daha anlaşılır hâle 

getirebilirdi. Sürûrî, Şem‘î ve Sûdî şerhlerinde mısraın tercümesi şöyle-

dir: “Ezelde herkesüñ başı üzerine bir kalem gitmişdür, sâkit ol” (Sürûrî, 

t.y.: 84b). Ezelde her kimsenüñ başı üzre bir kalem vâki‘ oldı, hâmûş ol” 

(Şem‘î, 1574: 101a). “Ezelde her kimsenüñ başına kazâ ve kader kalemi 

cârî olmışdur...” (Sûdî, 1857: I/272). Bu tercümeler arasında lafzîden 

serbeste doğru bir tasnif yapılacak olursa, Sürûrî, Şem‘î ve Sûdî şeklinde 

sıralama yapmak mümkündür. Sürûrî “kalemî reft” ifadesini birebir çevi-

rerek “bir kalem gitmişdir” ifadesini kullanır. Sûdî ise kısmen açıklama 

ve yorum katarak “kazâ ve kader kalemi” ifadesini kullanır. Ancak bu üç 

mensur çeviride, Ferîdî tercümesinde görüldüğü türden söz dizimsel bir 

sapma görülmez. Divan şiiri metin geleneğinde de bu ölçüde ifade kusur-

larına rastlamak zordur. 

áavàañ senüñ be ãÿfí-i echel felek ne  [28a] 

    ( ���� �� ��ده دار��اع ��  ���� یا )  

Mütercimin “perde-dâr” yerine “felek”, “müddei” için ise “sûfî-i ec-

hel” tabirlerini kullandığı görülmektedir. Bu mısrada “felekle” denilmesi 

gerekirken vezne uygunluğu sağlamak için bu kelime yalın hâlde kulla-

nılmıştır. Mısraın Hâfız şerhlerindeki tercümeleri şöyledir: “Ey müdde‘î, 

senün perde-dâr ile nizâ‘un nedür” (Sûdî, 1857: I/157). “Ey müdde‘î, 

senün nizâ‘un perde dutıcı ile nedür?” (Sürûrî, t.y.: 47b). “Ey müdde‘î, 

senün perde-dârla nizâ‘ ve husûmetün nedür?” (Şem‘î, 1574: 53b). Perde-

dâr kavramını, Sûdî ve Şem‘î’nin aynen aktardığı, Sürûrî’nin ise taklit 

yoluyla üretilmiş Türkçe bir karşılık kullandığı görülür. Ancak bu üç 

mensur çeviride sözdizimsel bir sapma yoktur. 

Bu tercümede yukarıda ortaya konulan türde onlarca kuralsızlığa 

rastlanılır. Ancak bu derece açık kuralsızlıkların sebebi, mütercimin dile 
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hakim olmamasından ziyade bir metne bağlı kalarak manzum bir metin 

inşa etmenin çok büyük zorluklar içermesidir. 

Türkçe söz dizimine uymayan kullanımlar tespit edilirken metnin ya-

zıldığı yüzyılın dil özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. 

Örneğin aşağıdaki mısrada “ruhunsız” (yüzünsüz, yüzün olmadan) ifadesi 

günümüz Türkçesinin söz dizimi kurallarına uygun görünmemektedir: 

Òurşíd-i ruòuñsız günüme úalmadı şavúlıú [35b] 

“Bí-mihr-i roòet” ifadesi “òurşid-i ruòuñsız” şeklinde tercüme edil-

miştir. Çekim ekinden (-un: iyelik eki) sonra bir yapım ekinin (-sız) gel-

mesi Türkçe dilbilgisi kurallarına aykırıdır. Mütercimin vezin gereği ola-

rak Farsça söz dizimini taklit ettiği düşünülebilir. Nitekim Sürûrî ve Sûdî 

şerhlerinde söz konusu mısraın tercümesinde bu tür bir kullanıma rast-

lanmamaktadır: 

“Senüñ ruòuñ güneşsiz baña nÿr úalmamışdır...” (Sürûrî, 60b). 

 “Senüñ ruòuñ güneşsiz günüm nÿrı úalmamışdı...” (Sûdî, I/199). 

Ancak Şem‘î şerhinde, vezin gibi bir zorunluluk olmadığı hâlde “yü-

zünsüz” tabiri kullanılmıştır: 

“Senüñ ÀfitÀb gibi rÿşen yüzüñsüz benim günümüñ nÿrı úalmamışdır” 

(Şem‘î, 69a). 

Ayrıca bir başka beytin şerhinde Sûdî’nin de benzer bir ifadeyi kul-

landığı görülmektedir: 

“senüñ göñül beziyici rÿyuñsuz göñül ateş üzre raúã idegendir...” (Sûdî, 

I/136). 

15, 16, 17 ve 18. yüzyıl şiirinde söz dizimi için referans olarak aldı-

ğımız divanlarda (Necâtî Bey, Bâkî, Nef‘î, Şeyh Galib) yaptığımız tara-

malarda ise bu tür bir ifadeye rastlanılmamıştır. Şem‘î ve Sûdî şerhlerin-

deki örneklerden yola çıkılarak bu tür kullanımlar, o dönemde Farsçayla 

yoğun münasebetin etkisine bağlanabilir veya söz konusu örnekler, kay-

nak metnin (Hâfız Dîvânı) dil yapısını taklit eden bir tercüme anlayışıyla 

da açıklanabilir. Bu konuda kesin bir hükme varabilmek için Farsçadan 
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dilimize aktarılan çeviri veya telif mahiyetindeki eserler üzerinde çeviri 

zaafları, söz dizimsel bozukluklar, anlam değişmeleri ve dönemsel özel-

likler gibi konularda daha kapsamlı araştırmalar gerekmektedir. 

Anlaşılma Güçlüğü (Ta‘kîd) 

Ta‘kîd, anlamın kapalı olması veya anlaşılmazlığı durumudur. 

Ta‘kîd iki şekilde olabilir: Cümle unsurlarının yerli yerinde olmaması 

veya hatalı olması lafzî ta‘kîd olarak adlandırılır. Cümle doğru olduğu 

hâlde ifadenin anlaşılmasında güçlüğe yol açan bir durum var ise buna 

mânevî ta‘kîd denilir (Saraç, 2001: 40). 

Ferîdî tercümesinde, asıl metinde söz konusu olmayan anlaşılma 

güçlüklerine rastlanmaktadır. Aşağıdaki beytin ikinci mısraı bu durum 

için güzel bir örnektir: 

Bu dem degül dil-i ÓÀfıô ùaleb odunda yanar 

Ki daà ùutar ezelí lÀle-veş bitek özidür [12b] 

Beytin ikinci mısraında eksik bir öğe olmamasına ve her öğe gerekli 

ekleri almış olmasına rağmen, cümlenin anlaşılmasında bir zorluk vardır. 

Mısraın Farsçası şöyledir: 

��درو�� �ازل ���� �� د�� دا��ار       

Yukarıdaki mısraın tercümesinin anlaşılmasında üç sebepten dolayı 

zorluk ortaya çıkmıştır: 

1) Sahiplik bildiren “daşten” fiilinin neredeyse her zaman standart 

bir şekilde ‘tutmak’ fiiliyle karşılanması, yani “dâğı vardır, yarası vardır, 

dağlanmıştır” demek yerine kelimesi kelimesine çeviri yapılarak “dağ 

tutar” denilmesi. 2) “lâle-veş özi bitektir” (lâle misali kendi bitendir) 

denilecek yerde bildirme ekinin (-dir) olması gerektiği yerde olmaması.  

Böylece, ancak Farsçasına bakılmak suretiyle bir anlam verilebilecek 

ifade tarzı ortaya çıkmıştır. Mısraın Sürûrî ve Şem‘î şerhlerindeki beyit 

tercümelerine bakılacak olursa manzum ve mensur çeviri arasındaki söz 

dizimi farklılığı ve bu farklılığın anlaşılırlığı nasıl etkilediği daha iyi gö-

rülebilir: 
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Sürûrî: “Ki ezel dÀà-dÀrıdur kendüden bitici lÀle gibi” (t.y.: 21b). 

Şem‘î: “Ki rÿz-ı ezelüñ dÀàlısıdur kendüsinden bitici lÀle gibi” (1574: 

23b). 

Sûdî, “dÀà-dÀr” kelimesinin lafız mânasının “dâğ tutucu”, ıstılah 

mânasının ise “sâhib-i dâğ” olduğunu belirtir ve “òod-rÿ” kelimesini 

“kendi bitici” olarak çevirir (1857: I/74). 

Sonuç olarak mısraın günümüz Türkçesiyle mensur tercümesi şöyle 

olabilir: “kendi biten lale gibi ezelî dâğ-dârdır (dâğlanmıştır).”7 

RıøÀ virilmişe vir aç dügümi alnıñdan  [17b] 

    ( ی��ه ����  ��وز ��ر�� �� داده ��ه  ) 

‘Rıza virilmişe vir’ cümlesinde söz diziminden kaynaklanan bir an-

lam karışıklığı vardır. Bu cümlede yer alan kelimeler her ne kadar Farsça 

ifadeyle aynı sıralamaya sahipse de, iki dilin yapısal farklılığı sebebiyle 

metnin aslında böyle bir anlam karışıklığı yoktur (Zira yönelme eki Türk-

çede kelimenin sonuna gelirken Farsçada kelimenin başına gelir). “Rıza 

virilmişe vir” ifadesinin yüklemi “rıza ver” birleşik fiilidir. Bu birleşik fiil 

unsurları arasına, dolaylı tümleç görevindeki adlaşmış sıfat-fiil olan “ve-

rilmiş” kelimesi girmiştir. Mısrada dile getirilmek istenen şudur: Verilmi-

şe rıza ver, sana verilene rıza göster, razı ol ve böylelikle alnından düğü-

mü aç. 

Hâfız şerhlerinde bu mısraın tercümesi şöyledir: “Virilmişe rıøÀ vir, 

alnından dügümi çöz” (Sürûrî, t.y.: 28b). “Virilmişe rıøÀ vir ve alnuñdan 

girehi çöz” (Şem‘î, 1574: 31a). “Virilmişe rıøÀ vir, daòı alından buruşıàı 

aç” (Sûdî, 1857: I/96). Ferîdî tercümesindeki anlam karışıklığı bu tercü-

melerde görülmemektedir. Bu mısraın ilgili kısmının kelime tertibinin üç 

şerhte de aynı olması önemlidir.  

Ferîdî tercümesinde ortaya çıkan karışıklık, mütercimin mısraı Türk-

çeye çevirirken söz diziminde kuralsızlık yapıp mısraı Farsça cümle di-

ziminden kelimesi kelimesine aynı sırayla çevirmesinden kaynaklanmak-

tadır. Yani burada hem anlam güçlüğü hem de söz diziminde karışıklık 

 
7  “Ezelden dağlanmıştır kendi biten lâle misali” (Kırlangıç, 2013: 64). 
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mevcuttur. Vezni korumak adına Türkçenin cümle yapısı ve öğelerin 

dizilişinden ödün verilmiş ve bu durum anlam güçlüğüne yol açmıştır.  

Rindlere ãaùranc bezinde olma imkÀn şÀh degül  [14b]  

     ( ������ل ��ه ������ ر��ان را  ���� ) 

Bu mısrada anlaşılmayı zorlaştıran iki sebep vardır. 1) Farsçada 

“níst” kelimesi “yok” ve “değil” anlamlarında kullanılır. Bu cümle için 

“yok” anlamı daha uygun olduğu hâlde redifin bozulmaması için ‘değil’ 

anlamı tercih edilmiştir. 2) Diğer sebep ise “olma imkân şah değil” ifade-

sinde öğelerin sıralanış düzenidir. Yani “şâh olma imkân[ı] yok” veya 

“şâh olma mümkün değil” denilmesi gerekirken redif ve kafiye sebebiyle 

böyle bir ifade ortaya çıkmıştır. Ancak yine değil redifi korunarak 

‘imkân’ yerine ‘mümkün’ kelimesinin kullanılması Türkçe söyleyiş ba-

kımından daha doğru olabilirdi. Sürûrî ve Şem‘î şerhlerinde bu mısra 

şöyle çevrilmiştir: “Rindlerüñ şaùrancı bisÀùına şÀh mecÀli yoúdur” 

(Sürûrî, t.y.: 25a). “Rindler şaùrancı bisÀùına şÀh mecÀli yoúdur” (Şem‘î, 

1574: 27a). 

Ki bir nigÀhı tedÀrik cefÀyı yüz eyler   [120a]  

     (  ���� ��� ������ ���� ��� �� ) 

Bu mısrada cümlenin bütün unsurları ve bu unsurların alması gere-

ken ekler bulunmasına ve doğru olmasına rağmen öğelerin dizilişinden 

kaynaklanan bir karışıklık söz konusudur. Tedârik ile yüz kelimeleri yer 

değiştirirse, yani “... yüz cefâyı tedârik (telâfî) eyler” denilirse daha doğru 

bir sıralama olacaktır. Mısraın mensur çevirilerinde böyle bir belirsizlik 

yoktur: “Ki bir nÀz ile naôar, yüz cefÀ tedÀrükin ve èavaøın ider” (Sürûrî, 

160b). “ZírÀ anuñ bir kirişmesi yüz cefÀnuñ èÀvaøını eyler” (Şem‘î, 1574: 

213b). “ZírÀ bir nÀz yüz cefÀyı tedÀrik ider” (Sûdî, 1857: II/185). Sûdî ve 

Sürûrî şerhlerinde “telâfî” kelimesi “tedârük” kavramıyla karşılanmıştır 

ve Ferîdî de vezin zorunluluğu olmadığı hâlde aynı kelimeyi tercih etmiş-

tir.  

ÒÀnesinden èaceb ol dil yaúıcı şemèa kimüñ [27a]  

     ( ���� �ز �������� دل ا��وز  نآرب  � � ) 
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“Kimin hânesi” tamlamasının tamlananı en başta, tamlayan ise mıs-

raın en sonunda yer aldığı için cümlenin anlaşılmasında bir güçlük ortaya 

çıkmıştır. Mütercimin vezin zarureti dolayısıyla söz diziminde kural dışı 

tasarrufta bulunması mâna bütünlüğünü sağlamayı zorlaştırmaktadır. 

Farsça mısraın öğe dizilişinde böyle zorlaştırıcı bir durum söz konusu 

değildir. 

ŞírÀz u Àb-ı Rükn ile ol òoş úoúan yelüñ 

èAybını itme yüz ãuyı iúlím-i sebèadur   [18b] 

Bu tercüme nesre çevrildiğinde şöyle bir cümle karşımıza çıkar: “Şi-

raz’ı ve Rükn ırmağını ve o hoş kokan yeli ayıplama [ki] yüz suyı yedi 

iklimdir.” Beytin Farsçası şöyledir: 

����د ��ش �� ��و ا �و آب ر�� �از��       

ا�� رخ ��� ���ر آب ��� �� �� ��      

(Şîrâz, Rükn ırmağı ve bu güzel kokulu rüzgârı ayıplama. Zira yedi ülke-

nin yüzü suyudur.) 

‘Yüz ãuyı iúlím-i sebèadur’ cümlesinde bildirme ekinin olması gere-

ken yerde olmaması ve buna ilaveten genitif ekinin hazfedilmesi kaynak 

metindekinden farklı bir anlam ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Olması 

gereken şekli şöyledir: “iúlím-i sebèa[nuñ] yüz ãuyıdur”. Bu anlam deği-

şikliği sebebiyle beytin anlaşılması güçleşmiştir. 

Burada örnek olarak sadece küçük bir kısmı incelenen söz dizimiyle 

ilgili anlaşılma güçlüğü ve kuralsızlıkların genel olarak vezin, kafiye ve 

redif gibi şekil özelliklerine sadık kalma çabasından kaynaklandığı söyle-

nebilir. Türkçe yazılmış telif bir eserde kabul edilemez sayılabilecek ku-

surlar ve yer yer fasih ve sahih olmayan ifadeleri böyle bir tercümede 

doğal bir sonuç olarak görmek mümkündür.  

İsim Tamlamaları 

Mütercim, gerek isim ve gerekse sıfat tamlamalarını genellikle tam-

lamayı oluşturan kelimelerin birebir karşılıklarını kullanarak tercüme 

etmiştir. Zaman zaman Farsça bir terkibin bir başka Farsça terkiple ter-

cüme edildiği, terkibin içerisindeki nitelenen veya tamlanan durumundaki 
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kelimelerin yer değiştirdiği de görülebilmektedir. Farsça isim tamlamala-

rının genellikle belirtisiz isim tamlaması (izâfet-i beyâniye) olarak Türk-

çeye aktarıldığı söylenebilir: 

Hâfız Ferîdî Sürûrî Şem‘î Sûdî  

mÿnis-i cÀn cÀn eglencesi 

(17a) 

cÀn ünsi (29b) cÀnımuñ mÿnisi 

(32a) 

cÀn eglencesi 

(I/98) 

rÀh-ı hezÀr 

çÀre 

hezÀr devÀ yolı 

(23a) 

biñ çÀre yolı (39b) biñ çÀre yolı (43a) hezÀr çÀre rÀhı 

(I/125) 

güzergÀh-ı 

èÀfiyet 

ãıóóat uàraàı 

(24a) 

rÀóatlik uàraàı (41a) èÀfiyet ve óuôÿr 

uàraàı (45a) 

èÀfiyet geçidi 

(I/131) 

duòter-i rez aãma úızı (27b) üzüm çubuàı úızı (46b) üzüm çubuàı úızı 

(52b) 

aãma úızı 

(I/153) 

piste-i to 

suòan 

söz fısdıàı (34b) senüñ pisteye müşÀbih 

lebüñ sözi (59a) 

senüñ dehÀnuñ 

sözi (66b) 

senüñ dehÀnuñ 

sözi (I/191) 

“Mÿnis-i cÀn” terkibinin çevirisi yapı bakımından sadece Şem‘î’de 

farklıdır. Diğerlerinde belirtisiz isim tamlamasıyken (izâfet-i beyâniyye) 

Şem‘î belirtili isim tamlamasını (izâfet-i lâmiyye) tercih etmiştir. “piste-i 

to suòan” ifadesi sadece Ferîdî tercümesinde belirtisiz isim tamlaması 

biçimindedir. 

Sûdî açıklama kısmında “duòter-i rez” terkibini “aãma kızı” olarak 

tanımladıktan sonra, mahsûl-i beyitte “duòter-i rez” ifadesini kullanmayı 

tercih etmiştir. Ferîdî ise vezin açısından bir engel bulunmamasına rağ-

men “aãma kızı” ifadesini tercih etmiştir: 

Meger ki aãma úızı òÿbluàı gözüm bebegi 

(mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt) 

Mısraın, mefâilün ve feilâtün tef'ilelerine denk gelen “meger ki 

as/ma kızı hûb-” ifadesi “meger ki duh/ter-i rez hûb-” şeklinde söylen-

seydi vezin açısından yine sorun teşkil etmeyecekti. Mütercimin bu yön-
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deki tercihleri “Çeviri Üslûbu ve Yöntemleri” bölümünde “Özgünlük 

Arayışı” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.8 

Aşağıdaki örnekte ise tamlananı (kâr-fermâ) adlaşmış birleşik sıfat-

tan oluşan bir isim tamlaması (kâr-fermâ-yı kader) mütercim tarafından 

eş değer bir yapıyla (isim+ilgi hâli eki+adlaşmış birleşik sıfat+tamlanan 

eki) Türkçeye aktarılmıştır:  

kÀr-fermÀ-yı úader: (úader)+in (iş gören)+i (188b) 

Sûdî “kâr-fermâ-yı kader” tamlamasının izâfet-i beyâniye (belirtisiz 

isim tamlaması) olduğunu belirtir. Kâr-fermâ ise vasf-ı terkîbî’dir (birle-

şik sıfat). Sûdî’ye göre tamlamayı yeniden düzenlersek “kader iş göreni” 

denilmesi gerekir. Sûdî “kâr-fermâ”yı “iş buyurucu” olarak, “kâr-fermâ-

yı kader” terkibini ise “kader buyrukçısı” şeklinde açıklamaktadır (Sûdî, 

1857: I/440). Sürûrî aynı terkibi, yapı bakımından Ferîdî’ye benzer şekil-

de, “úaderüñ iş buyurıcısı” olarak çevirir (Sürûrî, t.y.: 246a). Şem‘î ise 

“úader işini buyurıcı” biçiminde çevirmiştir (Şem‘î, 1574: 308b). Bu 

karışıklık Farsçada, belirtili isim tamlaması (izâfet-i lâmiyye) için ayrıca 

bir ek olmamasından kaynaklanır. Yani Farsçada; Arapçadaki harf-i tari-

fin (el- takısı), Türkçedeki ilgi hâli ekinin (-ın) mukabili bir ek yoktur. 

Klasik Türk şiiri geleneğinin bir parçası hâline gelmiş ve dolayısıyla 

yadırganmayan Farsça isim tamlamaları Ferîdî tercümesinde de yer tutar: 

mülk-i dil: şehr-i dil (191a) 

bÀd-ı ãubó: bÀd-ı seóer (191a) 

seyr-i aòter ü felek: devr-i felek ü yıldız (191a) 

Yukarıdaki örneklerde vezni aynı olan “mülk” kelimesi yerine 

“şehr”, “seyr” yerine “devr” ve “aòter” yerine “yıldız” kelimelerinin ter-

cih edilmiş olması önemli bir husustur. 

 
8  Aynı vezinde olduğu hâlde farklı kelimeler veya kelime grupları kullanılmasıyla ilgili örnekler 

için FMHDT EK 10 (Türkçe karşılıklar), FMHDT EK 11 (Arapça-Farsça karşılıklar) ve FMHDT 

EK 12’ye (kelime grupları) bakılabilir (Yakut, 2015). 
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Aşağıdaki örnekte ise Farsça isim tamlaması yine Farsça bir isim 

tamlamasıyla karşılanmış, ancak vezin açısından bir zorunluluk olmadığı 

hâlde ögelerin yerleri değiştirilmiştir: 

Hâfız Ferîdî Sûdî 

vaøè-ı úurb-i cÀhem úurb-i ùavr-ı manãıbımuz 

[59a] 

manãıbımın úurb vaøèı 

(I/304) 

Sûdî “vaøè-ı úurb” terkibinin izâfet-i beyâniyye (belirtisiz isim tam-

laması) olduğunu belirtir (Sûdî, 1857: I/304). Bu durumda kavram Türk-

çeye kurb vaz’ı, yani yakınlık vaziyeti olarak çevrilebilir. “Vaøè-ı úurb-i 

cÀhem” ise; “mansıbımın yakınlık vaziyeti” demektir. Ferîdî vezin gereği 

önce terkipten “vaøè” kelimesini çıkarmış, yerine yakın anlamlı denilebi-

lecek “ùavr” kelimesini ikame etmiştir. Daha sonra terkibin ortasında yer 

alan “úurb” kelimesini en başa getirerek “vaøè-ı úurb” ifadesini “úurb-i 

ùavr” hâline getirmiştir. Tamlayan ile tamlanan arasında yapılan bu yer 

değişikliğinden sonra “mansıbımın yakınlık vaziyeti” ifadesi “mansıbı-

mın tavır yakınlığı” anlamını kazanmıştır. 

Özellikle şiirde vezin gereği olarak tamlayan veya tamlanan eklerinin 

kullanılmaması başvurulan bir yoldur. Bu durumun birçok örneği Ferîdî 

tercümesinde de mevcuttur: 

kenÀr-ı dÀmen-i men: eteklerim[iñ] ucı (36b) ilgi eki yok 

naôm-ı dür: incü dizim[i] (190b) iyelik eki yok 

Kaynak metinde geçen “Àb-ı rÿşen-i mey” tamlaması Türkçeye “ùurı-

ca mey ãuyı” (59a) şeklinde aktarılmıştır. Farsça terkipte rÿşen sıfatı sa-

dece “Àb”ı nitelemektedir. Tercümede ise “rÿşen” sıfatına karşılık olarak 

kullanılan “ùurıca” kelimesi “mey ãuyı” tamlamasının bütününü nitele-

mektedir. Kaynak metindeki terkibin Türkçedeki asıl karşılığı “meyin 

duruca suyu” olarak ifade edilebilir. Mütercim vezin ve kafiyeyle ilgili 

gerekleri yerine getirebilmek için bu tür tasarruflarda bulunabilmektedir.9  

 

 

 
9  İsim tamlamalarıyla ikgili örnekler için bkz.: FMHDT EK 1, (Yakut, 2015: 957). 
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Sıfat Tamlaması 

Tercümede manzum biçimin benimsenmesi, hedef metinde farklı 

ifade yollarının aranması sonucunu doğurmuştur. Bu etki, şerhlerdeki 

tercümelerle yapılacak bir karşılaştırmada rahatlıkla gözlemlenebilir. 

Aşağıdaki Farsça geçmiş zaman sıfat fiili ile yapılan sıfat tamlamalarının, 

manzum tercüme ve şerhteki örnekleri görülmektedir: 

Hâfız Ferîdî Sürûrî Şem‘î Sûdî 

dil-i kÀr-üftÀde görgüli göñül 

(33a) 

iş düşmüş ve tecrü-

be itmiş göñül (57a) 

başına iş düşmüş 

ve aóvÀl görmüş 

göñül (64a) 

dil-i mücerreb, 

başına iş düşmüş 

göñül (I/184) 

cÀn-ı òūn-

girifte 

úan ùutuú cÀn 

(59b) 

úan dutmuş cÀn 

(93b) 

úan ùutmuş cÀn 

(114a) 

úan ùutmuş cÀn 

(I/305) 

kilk-i zebÀn-

büríde 

dil kesik úalem 

(64b) 

dil çekilmiş úalem 

(101a) 

zebÀnı úaùè olın-

mış úalem (124a) 

dili kesilmiş úalem 

(I/337) 

dil-i suòte dil-i yanàın (71a) yanmış göñül 

(108b) 

Àteş-i èışúla yan-

mış göñül (134b) 

dil-i suòte (I/372) 

dil-i ser-geşte ezikçe göñül 

(96b) 

óayrÀn göñül (135a) ser-geşte göñül 

(174a) 

ser-geşte ve óayrÀn 

göñül (II/81) 

nişÀn-ı yÀr-ı 

sefer-kerde 

nişÀn-ı yÀr ki 

itmiş sefer (38a) 

sefer eylemiş yÀrüñ 

nişÀnı (64b) 

sefer itmiş yÀrüñ 

nişÀnı (74a) 

sefer eylemiş 

yÀrüñ nişÀnı 

(I/209) 

Tabloda sunulan Farsça sıfat tamlamaları, şarihler tarafından dört bi-

çimde tercüme edilmiştir: 

1)  Aktarma: Kaynak metindeki ifadenin hedef dile aynen taşınması-

dır. Örneğin Sûdî, “dil-i suòte” ifadesini değiştirme veya açıkla-

ma gereği duymadan aktarır. 

2)  Mânen tercüme: Kaynak metindeki ifadenin lafzı değil, anlam 

yönünden karşılığı hedef dilde verilmiştir. Örneğin Sürûrî’nin dil-

i ser-geşte için kullandığı “óayrÀn göñül” karşılığı böyledir. “Dil-i 

kÀr üftÀde” terkibini Ferîdî’nin “görgüli göñül” olarak çevirmesi 

de buna örnektir. 
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3)  Lafzî çeviri: Kaynak metindeki ifadenin hedef dile lafzen çevril-

mesidir. Manzum tercüme ile şerhler arasında dili kullanış biçim-

lerindeki farklılaşma burada belirgindir. Geçmiş zaman sıfat fiili 

ile yapılan sıfat tamlamalarının lafzî tercümesinde, bütün şarihle-

rin kullandıkları biçim aynıdır: fiil+(-mış) +isim. Tablodaki ikinci 

ve üçüncü örneklerde (cÀn-ı òÿn-girifte, kilk-i zebÀn-büríde) gö-

rüldüğü üzere üç şerhteki sıfat tamlaması çevirileri aynıyken, 

manzum tercümedeki onlardan farklıdır. 

4)  Tevsîen (genişleterek) çeviri: Yukarıdaki tabloda Şem‘î’nin “dil-i 

suòte” kavramı için kullandığı “Àteş-i èışúla yanmış göñül” kay-

nak metindeki ifadenin genişletilmiş bir çevirisi, hatta yorumudur. 

Şerhlerde yer alan mensur tercümenin söz dizimi özellikle lafzî ter-

cümelerde neredeyse standart bir biçim arz ederken manzum tercümede, 

çoğu zaman vezin ve kafiye gibi anlaşılabilir sebeplerle, farklı ifade bi-

çimlerinin arandığı görülür. Ferîdî’nin eseri; manzum olması sebebiyle 

söz dizimi bakımından diğer mensur ifade kalıplarından farklılaşırken, 

tercüme olması sebebiyle de divan şiiri geleneğinden belirli ölçüde ayrı-

lır. Bazı tamlamaların Türkçeye aktarılış biçimi alışılmadık tarzdadır. 

Ferîdî tercümesinde yer alan “görgüli gönül”, “úan ùutuú cÀn”, “dil kesik 

úalem”, “ezikçe gönül”, “nişÀn-ı yÀr ki itmiş sefer” (sefer kılmış yarin 

nişanı) gibi tamlamalar divan şairlerinin çok rağbet etmediği ifade biçim-

leridir.  

Aşağıdaki tabloda Ferîdî’nin tercümesinde kullandığı tamlamalar da 

yine divan şiirinde alışılmamış, hatta anlaşılması zor örneklerdir: 

Hâfız Ferîdî Sürûrî Şem‘î Sûdî 

zebÀn-ı 

nÀùıúa 

lisÀn-ı söyleyen 

(12b) 

nÀùıúanuñ dili 

(21b) 

úuvvet-i nÀùıúanuñ 

dili (23b) 

úuvvet-i nÀùıúa 

(I/74) 

hilÀl-i yek-

şebe 

birinci gicelik 

ay (32b) 

bir gicelik hilÀl 

(55b) 

bir gicelik hilÀl 

(62a) 

bir gicelik 

hilÀl (I/180) 

pír-i 

dihúÀn 

köylüce 

úocamÀn (38a) 

ekinci úoca 

(64b) 

pír-i dehúÀn, mür-

şid (74a) 

pír-i dehúÀn, 

ekinci (210) 

“HilÀl-i yek-şebe” tamlaması farklı anlamaya ve hatta söylemeye 

imkân vermeyecek kadar sarih bir ifadedir. Nitekim üç şarih tarafından 
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“bir gecelik hilÀl” şeklinde çevrilmiştir. “Birinci gicelik ay” ise sadece 

şiirde değil, belki nesirde de zor görülebilecek bir ifadedir. Bu anlamda 

bir terkip olarak Nef‘î’de “yek-şebe mÀh” (bir gecelik ay) tabirine rastlı-

yoruz.  

Kaynak metindeki “pír-i dihúÀn” tamlaması “köylüce úocaman” 

(38a) biçiminde çevrilmiştir. “DihúÀn”; çiftçi, köylü ve köy ağası anlam-

larına gelmektedir. Türkçede “köylünün piri veya yaşlısı” şeklindeki bir 

isim tamlamasıyla ifade edilebilecek bu terkip, vezin ve kafiyenin koru-

nabilmesi için alışılmadık bir sıfat tamlamasıyla karşılanmıştır. Kaynak 

metin ile hedef dildeki bu iki tamlama anlam olarak da farklılık arz et-

mektedir. 

Bazı tamlamaların divan şiiri metin geleneğine uygun olmayan şekil-

de tercüme edilmesi vezin veya kafiye sebebiyle izah edilebilir. Ancak 

vezin ve kafiye açısından zorunluluk olmadığı hâllerde de aynı tutumla 

karşılaşılan örnekler vardır: 

naúd-ı kem-èayÀr: vÀr-ı kem-èayÀr (15a) 

dil-i suòte: dil-i yanàın (71a) 

zebÀn-ı nÀùıúa: lisÀn-ı söyleyen (12b) 

Yukarıdaki üç örnekte de vezin açısından bir zorunluluk söz konusu 

değildir. Yani “vÀr”, “yanàın”, “söyleyen” kelimelerinin yerine “naúd”, 

“suòte” ve “nÀùıúa” kelimeleri kullanılması hâlinde de vezin bozulmaz. 

Bu tarz ifade biçimlerine Necâtî Bey (15. yy.), Bâkî (16. yy.), Nef‘î (17. 

yy.) ve Şeyh Galib (18. yy.) gibi şairlerde rastlanmamıştır. Bu tamlamala-

rın, divan şiirinin alışılmış ve kabul görmüş geleneğiyle örtüşmediğini 

söylemek mümkündür. Ancak dilbilgisi bakımından yanlış veya kusur 

olarak nitelemenin isabetli olmayacağı kanaatindeyiz. Zira şairlerin, dilde 

standart kullanım dışındaki tasarrufları o dilin ifade imkân ve biçimlerini 

çoğaltır ve zaman içinde kabul görmesi durumunda yeni kurallara kay-

naklık edebilir. Nitekim Farsçada ifadesini bulan “şair-i kâide-sâz” yani 

“kaide yapan (veya kural koyucu) şair” anlayışı şairin bu imtiyazına işa-

ret eder. Bu bağlamda, Türkçe kelimelerle yapılan Farsça tamlama örnek-

leri şiirimizde mevcuttur. Mesela Yunus Emre Dîvânı’nda “mülk-i yara-
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dan” (Tatçı, 1997: 231) tabirine rastlanmaktadır. Ancak daha sonraki 

dönemlerde bu tür terkipler za‘f-ı te’lîf olarak kabul edilmiştir.10 

Mütercimin vezin ya da kafiye zorunluluğu olmadan yaptığı klasik 

Osmanlı şiiriyle örtüşmeyen bu tasarrufları, dönemi içinde farklılaşma, 

klasik yapının sınırlarını zorlama, aykırılaşma ve kelime tercihlerini 

Türkçeden yana kullanma olarak da yorumlayabilmek mümkündür.  

Söz Varlığı (Lexicon)  

Söz varlığı kavramı bir dilin sözcüklerini, atasözleri ve deyimlerini, 

belirli meslek gruplarına ait terimleri içine alır (Aksan, 2011: 75). Bir 

dilin söz varlığı farklı yüzyıllara göre değişiklik arz edebileceği gibi muh-

telif zümreler, içtimaî tabakalar ve sınıflar, farklı coğrafî ve meslekî mu-

hitler, ilim ve sanat sahaları arasında da farklılıklar gösterebilir. 

Günümüz çeviri bilim anlayışında üzerinde durulan hususlardan biri 

de çevrilen metinle ilgili alan bilgisi ve terimce oluşturma süreçleridir 

(Kuran-Burçoğlu, 2008: 183). Edebî metnin çözümlenmesine dâhil olan 

bu husus, yani sözcük alanının incelenmesi ve buna göre hareket edilmesi 

ihmal edildiği takdirde çeviri metin, metnin aslındaki ifade gücünü önem-

li ölçüde kaybedebilir (Stolze, 2013: 197). Stolze bununla ilgili olarak 

anahtar sözcüklerin önemine vurgu yapar ve okurda tinsel bir sahnenin 

oluşabilmesi için bunun gerekli olduğunu söyler. Bunun için kaynak dilde 

kültüre özgü sözcük alanları keşfedildikten sonra hedef dilde buna karşı-

lık gelebilecek kelimeler bulunmasını önerir (Stolze, 2013: 293). 

Cemil Meriç şairane üslûbuyla dilin kendine mahsus büyülü dünya-

sını ve  kelimelerin biricikliğini şöyle ifade etmektedir: 

“Her kelime bir kelimeler dünyasının anahtarıdır; meçhule açılan bir 

kapı, her kelime. [...] Zihnin bu esrarlı meyvesini asırlar besler, asır-

lar olgunlaştırır.  

Müteradif avam için mevcut. Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan 

iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız, ne iki ayrı dilde. Mücerredin, 

 
10  Bazı sıfat yapıları “Söz Varlığı” bölümünde “Birleşik Sıfatlar” bahsinde ayrıca ele alınmıştır. 

Sıfat tamlaması örnekleri için bkz.: FMHDT EK 2, (Yakut, 2015: 958). 
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manevinin sonsuz ve esrarlı dünyası bir yana, maddenin katı ve sığ 

gerçeğini belirten kelimeler bile farklı” (Meriç, 2012: 309). 

Cemil Meriç’in dil ile ilgili genel olarak işaret ettiği bu ilişkiler ağı, 

divan şiirinin yüzyıllar içerisinde şairlerin zevk-i seliminden süzülerek 

oluşan söz varlığı dikkate alındığında daha yoğun ve nev‘i şahsına mün-

hasır bir hâl alır. Zira bu şiirin zaman içinde oluşmuş bir kelime kadro-

sundan bahsetmek mümkündür (Andrews, 2012: 53). Şairler, sınırlı ve 

tekrarlanan söz varlığıyla yeni ve zengin örnekler vererek yaratıcılıklarını 

ve hünerlerini sergilemiştir. Bu sınırlı söz dağarından oluşan sınırlı se-

mantik yüzey, (Andrews, 2012: 55) kelimeler arasındaki ilişki bakımın-

dan bir öngörülebilirlik sağlamaktadır. Gibb, klasik Türk şiirinin bu özel-

liğine değinerek; söz konusu şiir geleneğinin, klişeleşmiş sözler ve çağrı-

şımların bıktırıcı bir tekrarından ibaret olduğu yönünde bir değerlendir-

mede bulunur (Gibb, 2000: C.II/28-29). Gibb’in bir eksiklik ve kusur gibi 

gördüğü, bıktırıcı olarak nitelendirdiği bu hususiyetin, yani “tekrarlayıcı-

lığın ve sınırlı söz dağarının, başka yollarla üretilemeyecek anlam yapıla-

rının oluşumuna” (Andrews, 2012: 55) imkân sağladığı da söylenebilir.  

Bu özellikle beraber bir kelime sadece kendi anlamıyla sınırlı bir 

çağrışım yapmakla kalmaz, oluşan gelenek sayesinde çok güçlü bir şekil-

de ilişkili olduğu kelimeler ve kavramları, onlarla ilgili mazmunları, ritü-

elleri de hatırlatır. Gül denildiğinde akla gelen sadece gül değildir artık. 

Onunla birlikte maşuk, bülbül ve âşık, diken ve rakîb, bahar ve sonbahar, 

çiçeklenme ve solma birlikte hatırlanır. Gülün renginde sevgilinin yanağı 

da vardır, şarabın kırmızısı da. Nasıl ki geceleyin bir şimşek çaktığında 

sadece şimşeğin görüntüsü ortaya çıkmaz; onun aydınlığında birkaç sani-

yeliğine etrafta belli belirsiz şekiller, bulutlar, evler, ağaçlar bir hayalet 

gibi belirir ve kaybolur. Tıpkı onun gibi gül kelimesi her şeyden soyut-

lanmış bir şekilde sadece işaret ettiği nesneyi temsil etmez. Bir anlam 

örüntüsü içerisinde var olur. Buna mukabil aynı anlama gelen verd keli-

mesi, sözlük anlamı hâlihazırda biliniyor da olsa, bu anlam örüntüsünü 

aynı canlılık, sürat, doğallık ve zenginlikle zihinde resmedemez. Bunun-

la, divan şairlerinin söz konusu kelimeyi hiç kullanmadıkları gibi bir id-

diada bulunulmamaktadır. Ancak aynı sıklıkta kullanılmadığı da bir ger-
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çektir. Aşağıdaki tablo aynı anlama gelen gül ve verd kelimelerinin kul-

lanılma sıklığını göstermektedir: 

 Necâtî Bey  Bâkî  Nef‘î  Şeyh Galib 

gül / verd 188 / - 664 / 6 193 / - 475 / - 

Titiz bir kelime tercihinin ipuçlarını veren bu tablo yukarıda belirti-

len sebeplerden dolayı divan şiiri için çok şaşırtıcı değildir. Ortaya çıkan 

bu tabloyu sadece şairlerin şahsî zevk-i selimiyle de açıklamak doğru 

olmaz. Divan şiirinin yüzyıllar içerisinde oluşan kelime kadrosunun şekil-

lenmesinde şairlerin şahsî tavırları ve dilin kendi musikisini bulmasının 

yanı sıra belâgat ilminin kural ve kaidelerinin de yönlendirici bir etkisi 

olduğu söylenebilir. 

Söz Varlığı Çerçevesinde Kelimenin Fesahati 

Belâgatte hangi kelimenin nerede nasıl kullanılacağı, kelimenin se-

çimi, kelimelerin birbirleriyle ilişkisi gibi hususlar kelimenin fesahati 

başlığı altında detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bir kelimenin fasih 

olduğundan söz edilebilmesi için şu üç kusurun kelimede bulunmaması 

gerekir:  

a) Tenâfür-i hurûf (kelimede söyleyiş güçlüğü): Benzer seslerin bir 

araya gelmesinden kaynaklanan kusurdur. “İstidâdât”, “selâsetsizlik” gibi 

(Saraç, 2001: 37). 

Ferîdî’nin manzum tercümesinde tenâfür-i hurûfa örnek olarak şu 

mısrada geçen “nergisíniñe” kelimesi gösterilebilir:  

Felek ki úaãbí kemer åevb-i nergisínüñe bend [23b] 

Aşağıdaki mısralarda işaretlenmiş kelime ve seslerinin yan yana 

gelmesi söyleyiş zorluğuna yol açmasının yanı sıra kulağa hoş gelmeyen 

bir hususiyet arz eder: 

Güzel gelişle gelüpsin vü úonma òoşça çi cÀda [249a] 

Yüz ÚÀrÿn òaşmeti-ÀsÀ zer ü kenzsiz olasın [H 247b] 

Felek zírÀ nice úudretsizi zír-i zemín ùutar [H 126a] 

ÒvÀce kimdür kim úıl ÀvÀzsız şarÀbı içmeye [H 163a] 
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Asonans ve aliterasyon olarak adlandırılan bazı ses tekrarları bir 

ahenk sağlayabilir. Ancak aynı veya benzer seslerin peşpeşe sıralanması 

hem kelimenin telaffuzunu güçleştirmekte hem de kulak tırmalamaktadır.  

b) Kıyasa muhalefet (kelime yapısında kuralsızlık): Kelimenin dil 

kurallarına uygun olmaması durumudur. Şeddeli harfi şeddesiz okumak, 

harf eksiltmek, harf ilâve etmek, harekeleri değiştirmek, sakin harfi hare-

keli ve harekeli harfi sakin okumak, yardımcı fiilleri yanlış kullanmak 

gibi. Bunlar çoğu klasik edebiyatçımızda genellikle vezin dolayısıyla 

rastlanabilen kusurlardır (Saraç, 2001: 38). Ferîdî’de rastlanılan bazı ör-

nekler: 

“irgürmek” fiilinin vezin gereği gür-irmek biçiminde kullanılması:  

Áh eger gürmeye-ir nÀle vü zÀrım saña bÀd [138a] 

“bezm”, “şükr”, “èilm”, “şeme”, “suòte” gibi kelimelerin sakin harf-

lerinin vezin gereği harekeli yazılması: 

Bezim-geh-i / çemene dün / gice_uàradım/ saròoş [31b]  

(mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt ) 

äoruñ ki şemièden be seóer sÿz u güdÀzdur [43b] 

(mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün) 

Ben øaèíf ü iñilü sÿòitenüñ derdlüligin [44a] 

(fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt) 

Kelimelerin yapısının vezin gereği bozulduğu başka örnekler şunlar-

dır: 

Perîşân yerine perşân (ن����) H.38a; netîce yerine netce (����) H.80b; 

kelîsâ veya kilîsâ yerine kilse (����ِ) H.39b; vahşîlik yerine vaóşlik 

 (�� ) H.159a; tîà yerine tià (اَرزوم) H.158b; ârzûm yerine arzÿm (و����)

H.141a).   

Bu örneklerden arzû ve tig kelimelerinin yazımı zihafın imlada gös-

terilmesinin bir sonucudur. Perşân, netce, kilse ve vahşlik örneklerinde 

ise kelimede bulunan bir harfin vezin gereği eksiltilmesidir. Zihaf (uzun 

hecenin kısa okunması) büyük bir aruz kusuru kabul edilse de kıyasa 

muhalefet kapsamına girmez. Ancak kelimeden harf eksiltilmesi zihafın 
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ötesinde bir dil kusurudur ve tam anlamıyla kıyasa muhalefet örneği teş-

kil eder. 

c) Garâbet (kelimede anlaşılma güçlüğü): Sık kullanılmadığı için alı-

şılmamış, anlamı açık olmayan veya anlaşılmayan kelime ve tabirleri 

kullanma kusurudur. Kullanımı terk edilmiş lafızların (mehcûr, arkaik) 

bir ibarede kullanılması fesahati ihlâl eder. Ancak bu konuda söz konusu 

metnin yazıldığı yüzyıl dikkate alınmak zorundadır (Saraç, 2001: 38). 

Ferîdî tercümesinde, “mehcûr” ve “garîb” kelimelerinin kullanılabil-

diğini görüyoruz. Ayrıca mütercimin kimi kelimeleri aynı vezinde olma-

sına ve Türk divan şiiri geleneğinde bilinmesine rağmen kullanmamayı 

tercih ettiği de görülmektedir. Bununla ilgili örnekler “Çeviri Yöntemi ve 

Üslûbu” bölümünde “Özgünlük Arayışı” başlığı altında değerlendirile-

cektir.  

Hâfız Dîvânı’nın ilk gazelinden alınan aşağıdaki mısraya dikkat edi-

lecek olursa edat, fiil ve zamirler hariç tutulduğunda diğer kelimelerin, 

yani isim ve sıfatların, Türk divan şiirinin söz dağarında da yer aldığı 

görülecektir: 

  ����  ���� ���ج و ��دا� ��و � ���� ��ر    

�� ��� دا��� ��ل �� �����ران ����          

(Şeb-i tÀrík ü bím-i mevc ü girdÀbí-yi çenín hÀéil 

KücÀ dÀned óÀl-i mÀ sebük-bÀrÀn-ı sÀóilhÀ) 

“Şeb”, “târîk”, “bîm”, “mevc”, “girdâb”, “hâil”, “hâl”, “sebük”, 

“bârân”, “sâhil” kelimeleri bu mısrayla ilgili okurun zihninde bir resmi 

belli belirsiz canlandıracak kadar tanıdıktır. Ancak sonuç itibariyle farklı 

bir dilde söylendiği için anlam elbette tamamlanamaz. Yine de belli bir 

geleneğin içerisinden gelen tanıdık kelimeler sayesinde bu mısrayla bir 

ünsiyet kurmak zor olmayacaktır. 

Ferîdî’nin manzum tercümesinde yer alan şu mısrada ise “azraúda” 

ve “bozış düziş” kelimelerinin beyitte oluşturduğu yabancılaştırıcı etki 

fark edilebilir: 
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Azraúda itme durmasına dehriñ iètimÀd 

Budur ki kÀròÀne iderler bozış düziş [66a] 

Yukarıdaki mısrada kaynak dildeki “fi’l-cümle” kelimesi yerine aynı 

vezinde olduğu hâlde “azraúda” kelimesi tercih edilmiştir. “Daha az”, 

“azca” anlamına gelen “azraú” kelimesine Arapçada bulunma hâli bildi-

ren “fî” harf-i cerinin Türkçedeki karşılığı olan “-de/-da” eki ilâve edile-

rek kelimesi kelimesine bir çeviri yapılmıştır. “Fi’l-cümle”ye karşılık 

olarak benzer bir şekilde “azucuúda” (41b) kavramının kullanıldığı da 

görülmektedir. Ancak bu kullanım vezin gereği yapılmıştır.  

“Azraú” kelimesine 14, 15 ve 16. yüzyıl mensur eserlerinde rastlanır. 

“Azraúda” veya “azraú” kelimesi Necâtî Bey, Bâkî, Nef‘î ve Şeyh Ga-

lib’de hiç kullanılmazken, “fi’l-cümle” Necâtî Bey’de dört, Bâkî’de bir 

kez, aynı kelimenin benzer anlamdaki kullanışı olan “ez-cümle” kelimesi 

Şeyh Galib ve Nef‘î divanlarında onlarca kez geçer. Beytin Farsçası şöy-

ledir: 

ا����� ا����د ��� �� ���ت د��  ��       

������ ����� �� ���ا��ر���� ����        

Daha çok kullanılan bir kavram olan “taàyír” kelimesine karşılık ola-

rak “bozış düziş” kelimesinin kullanılması veznin bir gereği olabilir. An-

cak “fi’l-cümle” yerine “azraúda” kelimesinin kullanılması bir tercihtir. 

Azraúda, azucuúda, bozış-düziş gibi kavramlara Sürûrî, Şem‘î ve Sûdî 

şerhlerinde de rastlanmamıştır (Sürûrî, t.y.: 102b; Şem‘î, 1574: 126a, 

126b; Sûdî, 1857: I/347). Bu çalışmada, bu tür tercihlerin doğru veya 

yanlış olduğu yönünde kesin kurallara ve ölçütlere dayanan bir tutum 

belirtmek yerine var olanın tespiti ve tasvirine çalışılacaktır. Kelime ter-

cihlerinde etkili olan sebeplerin neler olabileceği konusundaki düşünceler 

ise “Çeviri Yöntemi ve Üslûbu” bölümünde ele alınacaktır. 

Aşağıdaki tabloda kaynak metinde kullanılan bazı kelimeler ve ter-

cümedeki karşılıkları verilmiş, ardından farklı yüzyıllardaki şairlerin 

divanlarında söz konusu kelimelerin kullanılma istatistiği sunulmuştur: 
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KM / HM1 Necâtî Bey  Bâkî Nef‘î Şeyh Galib Ferîdî 

şimÀl / lodos  3 / - 4 / - 2 / - - / - 7 / 2 

kemend / oúruú  6 / - 2 / - 7 / - 8 / - 7 / 1 

rebÀb (rübâb) / ıúlıú 1 / - 4 / - 2 / - 10 / - 3 / 2 

Ferîdî’nin az da olsa kullandığı ve mukayese için referans aldığımız 

şairlerin divanlarında bulunmayan “lodos”, “okruk” ve “rebâb” kelimele-

rine Hâfız Dîvânı şerhlerinde rastlıyoruz. Ferîdî tercümesinde lodos keli-

mesinin geçtiği beyitlerden birisi şöyledir: 

Her şÀm benimle dil işini söyledi lodos 

Her çiñ ãabÀ benimle anuñ cengin işidip (H.111a) 

Sürûrî (t.y.: 149b) ve Şem‘î (1574: 198a) şerhlerinde şimÀl kavramı 

için “bÀd-ı úıble” ifadesi kullanılmıştır. Sûdî ise “lodos didikleri yele 

dirler” açıklamasını getirdikten sonra mahsûl-i beytte mısrayı nesre çevi-

rirken “bâd-ı şimâl” tabirini kullanmayı tercih eder (Sûdî, 1857: II/144). 

Sûdî’nin bu tercihi önemlidir. Zira o, kelimeleri açıklarken lafız ve ıstılah 

mânalarını, halk arasında meşhur olmasa bile Türkçe karşılığını verir. 

Mahsul-i beytte ise mehcûr (arkaik) veya avamın kullandığı kelimeler 

yerine meşhur olanını tercih eder.  

Ferîdî’nin Manzum Hâfız Tercümesi’ne baktığımızda ise asıl dikkat 

çekici olan, söz konusu kelime tercihinin vezin veya kafiye gibi bir zo-

runluluktan doğmamasıdır. 

Dolaşma oúruú-ÀsÀ zülfine dil ki anda (H.42a) 

Mütercimin kemende karşılık olarak kullanıldığı okruk kelimesi 

Sûdî’nin belirttiğine göre o dönemde de yaygın değildir: “Kemend 

oúruúdur. Türkísi müstaèmel degül, FÀrsísi müstaèmeldir. [...] Ol cÀnÀnuñ 

kemend gibi zülfine dolaşma ey göñül...” (Sûdî, 1857: I/230). Görüldüğü 

gibi, kemend kelimesinin Türkçesini aktaran ve döneminde bu kelimenin 

kullanılmayıp Farsçasının kullanıldığını belirten Sûdî, mahsûl-i beyitte, 

kullanımda olan kelimeyi, yani kemend kelimesini tercih etmiştir. 

 
1  KM: Kaynak metin / HM: Hedef metin 
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Ferîdî’ye baktığımızda ise bu ikinci örnekte, mütercim açısından vezin 

kaynaklı bir zorunluluktan söz edilebilir. 

Mütercimin rebÀb kavramı yerine kullandığı ıúlıà (130b) kelimesine 

Şem‘î (231a) Sûdî (II/232) şerhlerinde rastlanmamıştır. Ancak Sürûrî 

ıúlıú/ıklıà kavramını kullanır: “Çeng ve ıúlıú ve gül ve şarÀb yoú idi...” 

(Sürûrî, t.y.: 172a). 

Yukarıda verilen örnekler ışığında mütercimin kelime tercihlerinde 

Hâfız şerhlerinin etkisinden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte 

Hâfız Dîvânı şerhlerinde kullanılmayan arkaik kelimeler de tercümede 

görülebilmektedir. Örneğin Ferîdî tercümesinde rastladığımız “biti” 

(H.15a) (mektup) kelimesi üç şerhte de bulunmamaktadır (Sürûrî, t.y.: 

25b; Şem‘i, 1574: 28a; Sûdî, 1857: I/87-88). 

Arkaik (mehcûr) veya tanınmayan (garîb) kelimeler kullanılması kla-

sik belâgatte bir kusur olarak görülebilirken, dile yapacağı katkı açısından 

yenilikçi ve olumlu bir çeviri tutumu sayılabilir. Nitekim Fransız çeviri 

bilimci Depre, Chateaubriand’ın Milton (Yitik Cennet) çevirisi hakkında 

bu yönde bir kanaat ortaya koyar: 

“Chateaubriand çeviri yaparken, özgün metnin anlamını oluşturabil-

mek için Fransız dilini zorlamış, gelişimini hızlandırmıştır. Özgün metne 

bağlılığından dolayı, Fransızcada yeni sözcükler kadar eskimiş sözcükle-

re de yer vermiştir. Bu yüzden, Milton'un kullandığı sözcüklerin hepsini 

sözlükte bulabilme olanağı yoktur” (bkz. Göktaş, 2005: 56). 

Ferîdî tercümesinin söz varlığı isim ve fiil olmak üzere iki ana baş-

lıkta ele alınacak, kaynak metinde kendisine tekabül eden kavramla mü-

nasebeti ve yer yer divan şiirinin sözcük ve kavram dünyasındaki yeri 

irdelenecektir. 

İsimler 

Klasik Türk şiirinde ve hatta nesrinde kelime seçiminin ne kadar 

önemli olduğu ve titizlikle yapıldığı düşünüldüğünde tercümede ortaya 

çıkan söz dağarının üzerinde durulmaya değer olduğu açıktır. Ferîdî ter-

cümesiyle kaynak metin arasında kavramsal bir incelemeye gidildiğinde 

bazı kavramların lafzen, bazılarının mânen, bazı kavramların ise tevsien 
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(genişletilerek) veya meâlen Türkçeye aktarıldığı görülmektedir. Söz 

dağarı olarak ise Arapça veya Farsça bir ismin yine Arapça veya Farsça 

kökenli yahut Türkçe bir başka isimle karşılanması söz konusudur.  

Tercümenin kavram dünyasının nasıl şekillendiği, gerek kaynak me-

tin ve gerekse klasik Türk şiirindeki genel temayüle kıyasla nasıl bir yapı 

arz ettiğini gözlemleyebilmek için, ilgili kelime türleri ve gruplarıyla 

ilgili tablolar ekte sunulacaktır. Bu tablolar incelendiğinde kullanılan 

kimi kelimelerin mehcûr (arkaik) veya garîb olduğu görülür. Bu kelime-

lerin kullanılmasında mütercimin tercihi söz konusu olabildiği gibi kimi 

zaman vezin veya kafiye gibi zorunlukların etkili olduğu görülmektedir.  

Ancak her ne kadar manzum olarak çevrilmiş bir divan da olsa, kla-

sik Türk şiirindeki te’lif divanlar ve kaynak metinle bu eser arasında 

belâgat yönünden bir kıyas yapmak ve buradan hareketle başarılı veya 

başarısız bir çeviri demek doğru olmaz. Çünkü söz konusu eser her şey-

den önce bir çeviridir. Manzum bir çeviri olması hasebiyle mütercim çok 

sınırlı bir alanda hareket etmektedir. Bununla beraber tercümenin dil ve 

şekil yapısının tasviri ve kaynak metinle ilişkisinin ne şekilde cereyan 

ettiği ortaya konabilir. Ayrıca klasik Türk şiirinde zaman içinde oluşan 

söz dağarıyla tercümedeki söz dağarı arasında oluşan farklılık tespit edi-

lebilir.  

Kelime türlerine göre metnin söz varlığının bir tasviri yapılırken, bu 

söz varlığının şekillenmesinde Hâfız Dîvânı şerhlerinin etkisi üzerinde 

durulacak ve farklı yüzyıllardan referans alınan şairlerin divanlarındaki 

kelime kadrosuyla da karşılaştırmalara yer verilecektir. “Çeviri Yöntemi 

ve Üslûbu” bölümünde ise ortaya çıkan bu farklılıkların gözlemlenebilen 

sebeplerine ve sonuçlarına kısmen değinilecektir. 

Tek Kelimeden Oluşan İsimler 

Arapça veya Farsça Olmayan Karşılıklar 

Kaynak metindeki bir kelime vezin gereği anlamdaş veya yakın an-

lamlı farklı kelimelerle karşılanabilmektedir. Örneğin asıl metindeki 

“caèd” kelimesi için tercümede “úıvırcıú” (1b), “büklüm” (42b), “bü-

küm” (163a) gibi farklı kelimeler kullanılmıştır.  
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Úıvırcıú misklü zülfinden ne úanlar düşdi der dilhÀ (H.1b) 

     ( �� �� ��ن ا���د در دل �� ���� ���ز ��ب  ) 

Yukarıdaki mısraın tercümesi ve şerhinde caèd kelimesi için Sürûrî 

“úıvırcıú” (Sürûrî, t.y.: 2a), Şem‘î “úıvırcıú” (Şem‘î, 1574: 2b), Sûdî ise 

“büküm” ve “bürüm” (Sûdî, 1857: I/5, 6) kelimelerini kullanır. 

Senüñ büklüm ãaçuñ èıùrı beni dÀéim ùutar mestÀn (H.42b) 

Bu mısrada; Sûdî, “caèd” kelimesinin “úıvırcıú” anlamına geldiğini 

belirtir, ancak mahsûl-i beyitte “caèd” kelimesini kullanır: “Senüñ gísÿñ 

caèdınuñ nesími beni dÀéim mest ùutar” (Sûdî, 1857: I/232). Şem‘î ve 

Sürûrî de kıvırcık kelimesini kullanmaktadır: “Senüñ gísÿ úıvırcıàınuñ 

nesími beni dÀéim mest ùutar” (Şem‘î, 1574: 82b). “MüdÀm beni mest 

dutar senüñ gísÿñuñ úıvırcıàı nesími” (Sürûrî, t.y.: 71a).  

Kim k’aña sünbül büküm rÿy-ı semen manôar gerek (H.163a) 

Bu üçüncü örnekte ise kaynak metindeki “caèd-ı sünbül” terkibini 

Sürûrî “sünbül úıvırcıàı” (Sürûrî, t.y.: 207b), Şem‘î “sünbülüñ caèdı” 

(Şem‘î, 1574: 277), Sûdî “caèd-ı sünbül” (Sûdî, 1857: II/350), Ferîdî ise 

“sünbül büküm” olarak Türkçeye aktarmıştır. Şiirin mensur çevirisini ve 

şerhini yapan şarihler, genellikle kıvırcık kelimesini veya kaynak metin-

deki kavramı (caèd) aynen kullanırlarken, mütercim vezin sebebiyle an-

lamdaş denilebilecek kelimeler arasında tercihler yapmaktadır. Bu çalış-

mada referans alınan şairlerin divanlarında ise büküm, büklüm, kıvırcık 

kelimelerini tercih etmedikleri görülmüştür:  

 Necâtî Bâkî Nef‘î Şeyh Galib Ferîdî Hâfız 

Büküm - - - - 10 - 

Büklüm - - - - 20 - 

Úıvırcıú - - - - 5 - 

Caèd - 1 - - - 4 

Şikenc2 5 1 5 2 1 5 

Tabloda dikkat çeken bir diğer durum ise, aynı divan şairlerinin 

“caèd” kelimesini de kullanmamış olmalarıdır. Bu kelimelerin yerine, 

 
2  “Şikenc” kelimesi, kullanılma sıklığı hakkında bir fikir vermesi için tabloya dahil edilmiştir. 
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aynı veya yakın anlamlı “şikenc”, “òam”, “tÀb”, “çín” kelimelerini kul-

landıkları görülür. Tabloda görüldüğü gibi Ferîdî, divan şairlerinin tercih 

etmedikleri kelimeleri kullanmakta tereddüt etmemektedir.  

Yukarıda değinilen durumun (bir kelimeye birden çok karşılık veril-

mesinin) tersi de geçerlidir. Yani Türkçe bir kelime, kaynak metindeki 

yakın anlamlı birden çok kelimenin karşılığı olarak kullanılabilmektedir. 

Örneğin sevi kelimesi; “hevÀ” (8a), “şevú” (12b), “èışú” (41b) kelimele-

rinin karşılığı olabilmektedir: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

hevÀ hevÀ (14a) maóabbet (15a) maóabbet (I/49) sevi (8a) 

şevú şevú, maóabbet (21b) şevú (23b) iştiyÀú (I/74) sevi (12b) 

èışú èışú (70a) èışú (81a) èışú (I/228) sevi (41b) 

Necâtî Bey, Bâkî, Nef‘î ve Şeyh Galib Dîvanında sevi kelimesine 

rastlanmamıştır. Ferîdî tercümesinde ise bu kelime 30’un üzerinde geç-

mektedir.  

Bazı kelimeler kaynak dildeki kavramın, kelimesi kelimesine karşılı-

ğı durumundadır. Bu kavramların bir kısmı Hâfız şerhlerinde kullanılan 

kelime karşılıklarıyla mutabıktır: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

nÀ-ümíd ümídsiz (24b) nevmíd (26b) nÀ-ümíd (I/83) umsuz (14a) 

nÀ-sÀz düzensiz (25a) nÀ-sÀz (27b) uymaz, nÀ-sÀz (I/86) uyàunsuz (15a) 

istiôhÀr arúalanma (95a) istiôhÀr, 

iètimÀd (115a) 

arúalanma, 

istiôhÀr (I/309) 

arúalanma (60a) 

kemter eksik (101b) kemter (124b) eksik (I/341) azraú (65a) 

gerdÀn dönici (260a) devr idici (322a) dönegen (III/31) dönegen (200a) 

Ferîdî’nin kullandığı “umsuz”, “uygunsuz”, “arkalanma”, “azrak” ve 

“dönegen” kavramlarına, referans alınan şairlerin divanlarında rastlan-

mamıştır. Yani manzum bir çeviri olmasına rağmen, tercümenin söz var-

lığı mensur eserlerle daha uyumludur. Ayrıca bu durum, mütercimin ke-

lime tercihini Farsça kelimeler yerine Türkçe karşılıklarından yana yap-

masının bir tezahürü olarak görülebilir. Çünkü yukarıdaki örneklerin 

bazılarında vezin zorunluluğu yoktur. Örneğin umsuz yerine nevmíd, 

azrak yerine kemter kullanılması vezni bozmaz.  
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Bazı kelimelerin karşılıkları konusunda oldukça serbest davranılmış-

tır. Örneğin ateşperestlerin şer ilâhının ismi olan “Ehrimen” (Yıldırım, 

2008: 272) için “ecinni” (96b) kavramı kullanılmıştır. Sûdî ise şerhinde 

Ehrimen’den, Hazret-i Süleyman’ın zabtındaki bir dev olarak bahseder 

(Sûdî, II/80). Mütercimin, tercümesinde şerhlerden yararlandığını göste-

ren daha birçok örnek vardır.3 “Perí” kelimesinin karşılığı olarak da 

“cinní” (183b) kelimesi kullanılabilmektedir. Söz konusu kavramın, di-

van şiirinin kelime kadrosundan ziyade konuşma diline ait olması tercü-

menin söz dağarının zemini açısından ayrıca önemlidir.  

Bir diğer husus ise bazı kelimelerin özellikle Türkçe telaffuzunun 

tercih edilmiş olmasıdır. Örneğin “pergÀr” kelimesi tercümede “pergel” 

(35a) biçiminde kullanılmıştır. Bu durum vezinle ilgili bir gereklilikten 

kaynaklanmamaktadır: 

Pergel gibi kenÀrda olurdum óuøÿrda 

(mef’ûlü fe’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilât) 

Nef‘î ve Bakî dîvânlarında yapılan taramalarda “pergâr” kelimesi 

kullanılırken, kelimenin “pergel” biçiminde kullanımına rastlanmamıştır. 

Aynı şekilde “dík” kelimesinin karşılığının çömlek (164a) çölmek (227a) 

biçiminde iki farklı şekliyle kullanıldığı görülür.  

Türkçeye yerleşmiş bazı ıstılahların da tercümede Türkçe karşılıkla-

rıyla kullanılması önemlidir. Örneğin “õÀkir” kelimesi tercümede “anıcı” 

(36b) olarak karşılanmıştır. Bazı kavramlar ise lafzen değil mânen çev-

rilmiştir. Örneğin dil-şüde kelimesi “èÀşıú” (138a), “delú-pÿş” ise 

“èabÀlu” (158b) kelimeleriyle karşılanmıştır. “Dil-şüde” kavramını Sürûrî 

“göñli gitmiş” (Sururi, B1: 178b) olarak çevirirken, Sûdî de “èÀşıú” 

(Sûdî, II/259) şeklinde Türkçeye aktarır. Bu tür örnekler, çeviri yöntemi 

ve üslûbunun incelendiği çalışmanın üçüncü bölümünde “Biçim veya 

Kelime Türü Değiştirme” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde ele alınacak-

tır.4 

 
3  Bu minvaldeki örneklerin bir kısmı “Tercüme Kararları ve İşlemleri” bölümünde “İletişimsel 

Çeviri” ve “Eş değerlik” başlıkları altında ele alınmıştır. 
4  Türkçe kelime karşılıkları için bkz.: FMHDT EK 3, (Yakut, 2015: 959). 
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Farsça Karşılıklar 

Kaynak metindeki Arapça kökenli bazı kelimeler eşanlamlı denilebi-

lecek Farsça kökenli kelimelerle karşılanabilmektedir. Örneğin; ribÀù: òÀn 

(22b), riyÀôet: perhíz (62a), melÀmet: ÀzÀr (60b) kelimeleriyle karşılan-

mıştır. 

Bazı kelimelerin karşılıkları ise yakın anlamlıdır. Örneğin “ùamaè” 

kelimesi (hırsla istemek, doymazlık, aç gözlülük, çok isteme) “ümíd” 

(62a) ile karşılanmıştır. Örtülmüş ve gizlenmiş olma hâli anlamına gelen 

“mestÿrí” kavramı “perhizlik” (97a) kavramıyla karşılanmıştır. Tasavvufî 

anlamları da içeren “rind” kelimesi ancak mecaz anlamıyla düşünüldü-

ğünde bir ilişki kurulabilecek olan “saròoş” (60b) kelimesiyle karşılan-

mıştır. 

Kimi kelimelerin karşılıkları ise çağrışım yoluyla aktarılmıştır. Ör-

neğin dinlemek, işitmek ve mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri an-

lamlarına gelen “semÀè” kavramı “beste” (67b) kelimesiyle çevrilmiştir. 

Söz konusu iki kavram arasında ancak çağrışım yoluyla kurulabilecek bir 

ilişkiden bahsedilebilir.5 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

ribÀù kÀrbÀnsaray 

(38b) 

kervÀnsarÀy 

(41b) 

evli odaları (I/121) òÀn (22b) 

rind rind (95b) rind (116b) bÀde-nÿş (I/313) saròoş (60b) 

ùamaè ùamaè (97b) ümíd (119b) ùamaè (I/323) ümíd (62a) 

semÀè semÀè (104a) semÀè (128a) naàme, ÀvÀz, raúã,  

zemzeme (I/353) 

beste (67b) 

mestÿrí mestÿrí (135a) mestÿrluú 

(174b) 

mestÿrluú, perhízkÀrlıú 

(II/82) 

perhízlik 

(97a) 

Mütercimin ùamaè yerine ümíd, mestÿrí (mestÿrluú) yerine ise 

perhízlik kelimelerini kullanması vezinden veya kafiyeden kaynaklanan 

bir zorunluluk sonucu değildir. Rind kelimesi yerine “saròoş” kelimesini 

kullanması, Sûdî şerhindeki açıklamaya uygundur. Farsça karşılık olarak 

kullanılan kelimeler, bir önceki maddede ele alınanlardan farklı olarak 

 
5  Farsça kelime karşılıkları için bkz.: FMHDT EK 4, (Yakut, 2015: 966). 
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(Arapça ve Farsça olmayan karşılıklar) genellikle divan şiiri kelime kad-

rosu içinde yer almaktadır. Yine bir önceki başlıkta olduğu gibi, şerhler-

deki açıklamalara uygun karşılıklar verildiği görülmektedir. 

Arapça Karşılıklar 

Kaynak metindeki bir kelimenin yerine yakın anlamlı bir başka ke-

limenin kullanılması çokça rastlanılan bir durumdur. Örneğin kaynak 

metinde geçen ve Türkçede de kullandığımız Arapça kökenli “taãavvur” 

kelimesi, yine Arapça kökenli olan “èaúıl” (66b) kelimesi ile karşılanmış-

tır. Veya “dín” kelimesine karşılık olarak, bir dine mensup olan insanlar 

topluluğu anlamına gelen “millet” (60a) kavramı kullanılabilmektedir. 

Nesirde sıkça kullanılabilen fakat şiirde pek rastlanmayan bazı keli-

melere Ferîdî tercümesinde rastlanabilmektedir. Örneğin kaynak metin-

deki “bígÀne” kelimesi “ecnebi” (212a) kavramıyla karşılanmıştır. Me-

tindeki “gÿyí” bağlacı tercümede “keennehu” (34b) ifadesiyle karşılan-

mıştır.  

Bazı yerleşmiş ıstılahların da farklı bir kelimeyle çok rahatlıkla akta-

rılabildiği görülür. Örneğin “meşşÀùe” (süsleyen, tarayan) kavramı 

“nÀôım” (64a) kelimesiyle veya “muótesib” kavramı “óÀkim” (86b) keli-

mesiyle tercüme edilmiştir. Burada vezin gereği yapılmış bir tasarruf söz 

konusu olabilir. Ancak vezin gereği olmadığı hâlde klasik Türk şiirinde 

çok kullanılan ve iyi bilinen kimi kavramlar da farklı kelimeyle tercüme 

edilme yoluna gidilmiştir. Örneğin “curèa” kelimesi aynı hece değerinde-

ki “faøla” (199a) kelimesiyle karşılanmıştır: 

Faøla-i bÀdeyi bu taót-ı revÀn üzre ãaçam 

Vezin gereği olmadığı hâlde farklı kavramların tercih edildiği örnek-

ler ayrıntılı bir şekilde “Çeviri Yöntemi ve Üslûbu” bölümünde “Özgün-

lük Arayışı” başlığı altında ele alınacaktır (bkz. s. 183). 

Aşağıdaki tabloda Ferîdî’nin Arapça kökenli bir kelime kullanarak 

çevirdiği kavramların, Hâfız Dîvânı şerhlerindeki karşılıkları görülmek-

tedir: 
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Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

gÿyí keennehÿ (59a) disen (66b) gÿyÀ (I/191) keennehÿ 

(34b) 

dín meõheb (307a) dín (114b) dín, millet 

(I/307) 

millet (60a) 

taãavvur taãavvur (103a) taãavvur 

(127a) 

taãavvur (I/350) èaúıl (66b) 

curèa curèÀ (258b) curèÀ (321a) curèÀ (III/27) faøla (199a) 

bígÀne yÀd, èavÀmu’n-nÀs, ehl-i 

vesvÀs (274a) 

bígÀne 

(337b) 

bígÀne, müddeèí 

(III/74) 

ecnebí 

(212a) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde şerhlerin hiçbirinde; “taãavvur”, 

“curèa” ve “bígÀne” kelimelerine karşılık olarak sırasıyla “èaúıl”, “faøla” 

ve “ecnebi” kavramlarının tercih edilmediği görülür. Ferîdî’nin; 

gÿyí/gÿyÀ kelimesine karşılık olarak kullandığı “kennehÿ” Sürûrî tarafın-

dan, “dín” kelimesine karşılık olarak kullandığı “millet” ise Sûdî tarafın-

dan da kullanılmıştır. “Keennehÿ” ve “ecnebí” kelimeleri dışındaki kav-

ramlar, şiirde mehcûr veya garîb değildir. “Faøla” kelimesi her ne kadar 

arkaik bir kelime olmasa da, referans alınan divanlarda “curèa” anlamın-

da kullanıldığı bir örneğe rastlanmamıştır. Mütercimin bu kelimeyi kul-

lanması, vezin veya kafiye gibi bir sebebe de dayanmamaktadır.6  

Birden Fazla Kelimeden Oluşan İsimler 

Birleşik İsimler 

Kaynak metindeki bazı birleşik isimler Türkçe veya Farsça tamla-

mayla karşılanabilmektedir. Farsça mürekkep bir isim olan “dervÀze” 

kelimesi Arapça kökenli kelimelerden oluşan Farsça bir tamlamayla 

“bÀb-ı şehr” (21a) olarak Türkçeye aktarılmıştır.  

Kimi birleşik isimler ise bazen taklit yoluyla lafzî bir tercüme şeklin-

de Türkçeye aktarılırken, bazen de mânası esas alınarak Türkçedeki kar-

şılığı kullanılmıştır. Örneğin “reh-güõer/güõer-gÀh” kelimeleri “geçid” 

(15b), “yol-uàraú” (24a), “uàraú” (108a) ve “yol geçeri” (117a) şeklinde-

ki kelimelerle karşılanmıştır. “Yol-uàraú” ifadesi Farsça terkibin biçimsel 

 
6  Arapça kelime karşılıkları için bkz.: FMHDT EK 5, (Yakut, 2015: 967). 
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yönden de taklidi yoluyla oluşturulmuş bir kelimedir. “Yol geçeri” ifadesi 

ise Farsça terkibi oluşturan parçaların taklit edilmesiyle oluşturulmuş olsa 

da, biçim olarak Türkçedir. “Geçid” ve “uàraú” kelimeleri ise Farsça 

terkibin taklidi yoluyla değil, terkibin işaret ettiği gösterilenin Türkçedeki 

karşılığı dikkate alınarak çevrilmiştir.  

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

reh-güõÀr uàraú yeri (26a) reh-güõÀr (29a) geçid, geçecek yer,  

geçid yeri (I/89) 

geçid (15b) 

güõer-gÀh uàraú (41a) uàraú (45a) geçid yeri (I/130) yol-uàraú (24a) 

reh-güõerí yolcu (157a) yolcu (208b) geçegenci (II/172) yol geçeri (117a) 

güõer uàraú (146b) uàraú (193b) uàrama (II/132) uàraú (108a) 

Bu tabloya bakıldığında şerhler ile Ferîdî tercümesinin, kaynak me-

tindeki kavramları ortak kelimelerle açıkladıkları veya Türkçeye aktar-

dıkları rahatlıkla söylenebilir. 

Aynı kavramların divan şairlerinde kullanılma sıklığını gösteren tab-

lo ise şöyledir: 

 Necâtî Bâkî Nef‘î Şeyh Galib Ferîdî 

reh-güõÀr - 7 3 1 1 

güõer-gÀh - - - 1 - 

güõer (isim) - 1 3 1 4 

güõer (fiil) 2 12 9 10 15 

uàramaú 5 5 6 1 32 

uàraú - - - - 11 

geçid - - - - 9 

Geçmek fiilinden türeyen “geçid” ve uğramak fiilinden türeyen 

“uàraú” isimlerinin ele alınan divan şairleri tarafından hiç kullanılmamış 

olması tabloda çarpıcı bir veri olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın 

Ferîdî tercümesinde bu kavramlar bazen tek başına bazen yol uğrağı, 

sıhhat uğrağı, yel uğrağı gibi tamlamalarla kullanılmaktadır. Ferîdî ter-

cümesi manzum bir divan tercümesi olması sebebiyle her ne kadar şiir 

sahasına aitse de, kelime kadrosu bakımından Hâfız şerhleriyle belirgin 

bir yakınlık göstermekte ve bu bağlamda divan şiiri geleneğiyle farklılık 

arz etmektedir. 
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Kaynak dildeki bazı birleşik isimlerin, taklit edilerek hedef dilde üre-

tilmesi bazı ilginç örnekler ortaya çıkarmıştır. Örneğin, “her-cÀyí” keli-

mesi Türkçede de bulunmasına rağmen lafzî bir tercümeyle “her maóalle” 

(93b) ifadesiyle karşılanmıştır. Sûdî şerhinde bu kelime için; “her yere 

mensup, her nereye olursa varan, nerede olursa bulunan” açıklamaları 

yapıldıktan sonra beytin mensur tercümesinin aktarıldığı mahsul-i beyitte 

ise “her-câyî” kavramı tercih edilmiştir (Sûdî, 1857: II/67). Aynı şekilde 

Sürûrî ve Şem‘î de mısraın mensur tercümesinde “her-cÀyí” kelimesini 

kullanmışlar, bu kavramı ayrıca açıklamaya gerek duymamışlardır 

(Sürûrî, t.y.: 131b; Şem‘î, 1574: 169a). Bu kelime sıfat+isim+nispet 

ekinden (her+câ+(y)î) oluşmaktadır. Türkçede nispet ekine karşılık “-lı” 

eki kullanıldığına göre, bu kelimenin “her mahalli” (her mahalle mensup) 

şeklinde olması daha doğru olacaktır. 

Benzer şekilde “huş-yÀrí” (uyanıklık, akıllılık, usluluk) terkibinin 

tercümesinde, hûş (akıl) kelimesinin Türkçe karşılığı kullanılarak ve bi-

çimsel olarak Farsça terkip yapısı kopyalanarak “uã-yÀrí” (29a) kavramı 

oluşturulmuştur. Burada vezinle ilgili bir zorunluluk olmaması önemlidir.  

Ancak bu lafzî tercüme tavrının her zaman geçerli olduğu söylene-

mez. Örneğin “merdüm-i díde” terkibi tercümede; göstereni oluşturan 

öğeler üzerinden değil, gösterilen esas alınarak, yani söz konusu kelime-

nin Türkçedeki karşılığı olan “göz bebeği” (28a) kavramıyla çevrilmiştir.  

Bazı birleşik kelimeler ise Türkçede hiç yadırganmayacak tamlama-

larla karşılanmıştır: ùarab-òÀne: õevú beyti (58a), mey-òÀne: mey evi 

(54a), serÀ-perde: iç óicÀb (11b). 

“KÀşÀne” kelimesi aynı hece değerindeki “úışòÀne” (32b) kavramıy-

la karşılanmıştır. “KÀşÀne” kelimesinin, Lugatname-i Dehhuda’da “òÀne-

i zimistÀní” (kışlık ev), 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda ise “kış 

evi, kışlık” anlamlarına rastlanmıştır. Sûdî şerhinde de bu kavram için 

“úış evi” (Sûdî, 1857: I/181) açıklaması yapılmış, ancak şarih mahsûl-i 

beyitte “kış evi” yerine “kâşâne” kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. 

Şem‘î şerhinde hiçbir açıklama yapılmadan “kâşâne” (Şem‘î, 1574: 62b) 

kavramı kullanılmış, Sürûrî şerhinde sadece “ev” (Sürûrî, t.y.: 56a) de-

mekle yetinilmiştir. “ÚışòÀne” kavramına ise adı geçen şerhlerde ve söz-
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lüklerde rastlanmamıştır. Mütercimin, vezin gereği olmadığı hâlde 

“kÀşÀne” yerine “úışòÀne” kavramını kullanması bilinçli bir tercihin işa-

retidir. 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere mütercim, Türkçe ve Farsça-

nın imkânlarından yararlanarak çok farklı biçimlerde ifade olanakları 

bulmaktadır. Bu geniş hareket alanı vezin ve kafiyenin sınırlamasıyla 

ortaya çıkan ifade güçlüklerinin bir şekilde aşılmasını sağladığı gibi, söz 

dağarcığının da zenginleşmesi ve genişlemesine katkı sunmaktadır.7 

Birleşik Sıfatlar 

Birleşik sıfatların (vasf-ı terkîbî), genellikle taklit yoluyla Türkçeye 

aktarıldığı ve bu yapılırken vezne göre farklı ifade yolları arandığı gö-

rülmektedir. Örneğin “òoş-güvÀr” kelimesi; “óaømı yeğin” (166b), “òoş 

sinici” (218b), “güzel sinici” (290b) gibi muhtelif biçimlerde çevrilmiştir: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

òoş-güvÀr òoş siñici 

(214b) 

óaøm olıcı 

(281b) 

eyü siñici 

(II/362) 

óaømı yegin 

(166b) 

òoş-güvÀr òoş siñici 

(281a) 

óaøm olıcı 

(345a) 

eyü siñici 

(III/96) 

òoş siñici (218b) 

òoş-güvÀr òoş siñici 

(300b) 

òoş-güvÀr 

(366a) 

eyü siñici 

(III/165) 

òoş-güvÀr (236b) 

òoş-güvÀr òoş siñici 

(365b) 

òoş-güvÀr 

(430b) 

òoş-güvÀr 

(III/382) 

güzel siñici (290b) 

òoş-güvÀr siñici (260b) óaøm olıcı 

(323a) 

òoş-güvÀr 

(III/33) 

òoş-güvÀr (200b) 

Tabloya esas alınan mısraların tercüme veya şerhinde; Sûdî, Şem‘î 

ve Ferîdî bazen kaynak metindeki kavramı Türkçeye olduğu gibi aktar-

mışlardır. Bu aktarmalar dışarıda bırakılacak olursa her şarih hoş-güvÀr 

kavramını farklı bir kavramla karşılamıştır: Sûdî “eyü siñici”, Sürûrî “òoş 

siñici” ve “siñici”, Şem‘î “óaøm olıcı” kavramını kullanmıştır. Ferîdî’nin 

kullandığı karşılıklar ise daha çok değişkenlik gösterir. Kelime kadrosu 

olarak benzerlik gösterirken, farklı alternatifleri kullanması yönüyle şerh-

 
7  Birleşik isimler için bkz.: FMHDT EK 6, (Yakut, 2015: 957). 
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lerdeki mensur tercümeden ayrılır. Aynı kavramların divan şairleri tara-

fından kullanılma durumu ise şöyledir: 

 Necâtî Bâkî Nef‘î Şeyh Galib Ferîdî 

òoş-güvÀr 3 8 - - 2 

(...) siñici - - - - 2 

Tabloda görüldüğü gibi divan şairleri “güzel sinici, iyi sinici, hoş si-

nici” gibi kavramlara şiirlerinde yer vermemişlerdir. Ferîdî tercümesinde, 

“(hoş, güzel, iyi...) sinici” kavramının yanı sıra aynı anlamı ihtiva eden 

başka kavramlar da kullanılmaktadır. Bu tür kavramlara da (“hazmı ye-

ğin” gibi) divanlarda rastlanmamaktadır. 

Yukarıdaki “hoş-güvâr” örneğiyle aynı yapıdaki (sıfat+şimdiki za-

man sıfat fiili) bazı terkipler Ferîdî tarafından Türkçeye alışılmadık bir 

biçimde aktarılır: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

bed-

pesend 

begenmeyici8 

(120b) 

yaramaz begenmeyi-

ci (152b) 

- begenme bed 

(82a) 

bed-bín yaramaz görici 

(120a) 

yaramaz görici 

(152b) 

yaramaz göz 

(II/15) 

baúı bed (82a) 

Ferîdî’nin tercümesinde kullandığı “begenme bed”, “bakı bed” gibi 

kavramlara sadece divan şiirinin söz varlığında değil, Hâfız şerhlerinde 

de rastlanmamıştır.  

İsim + şimdiki zaman sıfat fiili’den oluşan Farsça birleşik sıfatlar 

Türkçeye çoğunlukla üç farklı biçimde aktarılmıştır:  

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

perde-dÀr perde-dâr (20a) perde-dâr (22a) úapucı (I/70) perde ùut-ar (11b) 

dil-sitÀn göñül alıcı (87b) dil-sitÀn (106a) göñül alıcı (I/284) dil al-an (54b) 

dil-sitÀn göñül alıcı (54b) - göñül alıcı (I/177) dil al-ıcı (32a) 

Burada en dikkat çeken örnek “perde-dâr” tabiridir. Adlaşmış birle-

şik sıfat olan bu kelime Sûdî’nin belirttiğine göre “kapıcı” demektir. Ni-

 
8  “Bed-pesend” terkibi Sürûrî nüshasında “nÀ-pesend” şeklindedir. Dolayısıyla “begenmeyici” 

ifadesi “nÀ-pesend”in karşılığıdır. 
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tekim diğer şarihler de lafzî bir tercüme yapmak yerine kelimeyi olduğu 

gibi aktarmayı tercih etmişlerdir. Sûdî mânen çevirmiştir. Ferîdî ise Fars-

ça kavramı taklit yoluyla Türkçede üretme yoluna gitmiştir. Bu tür kav-

ramların lafzî tercümesinde ortaya çıkan en büyük sorun, okur tarafından 

anlaşılmasındaki zorluktur. “Dilsitân” kelimesinin tercümesinde ise Sûdî 

ve Sürûrî aynı kelimeleri ve biçimi tercih etmişlerdir. Şiirde biçimle ilgili 

uyulması gereken kıstasların söz varlığının şekillenmesindeki etkisi, şerh-

lerle yapılan karşılaştırmalarda rahatlıkla görülebilmektedir. 

“Çunín” veya “ín-çunín” (kezâ çenín, ín-çenín diye de okunur) keli-

melerinin karşılığı olarak kullanılan bu-veş kelimesi ilginç bir örnektir. 

“Çunín” kelimesi, böyle, bunun gibi anlamındadır. Mütercim dilde ken-

dine has yaptığı kullanımlara örnek olarak burada da kelimeyi “bu-veş” 

şeklinde çevirmiştir. Muhtemelen Türkçe “bu” işaret zamiriyle Farsça 

teşbih edatı olan gibi anlamındaki “-veş” kelimesini bir araya getirerek 

“bu gibi” anlamını vermek istemiştir. Söz konusu kelime tercümede ge-

rek sıfat (17b) gerek zarf (6b) olarak kullanılmaktadır. Taradığımız söz-

lüklerde böyle bir kelimeye rastlanmamıştır. 

Terkibi oluşturan kelimelerin bir bütün olarak ifade ettiği anlam ye-

rine çoğunlukla lafzî bir tercüme yapıldığı görülmektedir. Örneğin “çok 

içen, ayyaş kimse” gibi anlamlara gelen “bÀde-peymÀ” kavramı tercüme-

de “süci ölçüci” (6a) olarak verilmektedir. Yani birleşik sıfatı oluşturan 

birimler bir bütün olarak değil, tek tek lugat mânalarıyla Türkçeye akta-

rılmıştır: 

bâde peymâ bÀde-peymÀ (manen) bÀde-peymÀ (lafzen) 

içki, şarap, süci ölçen, ölçücü çok içen, ayyaş kimse süci ölçüci 

Klasik Türk şiirinin kelime hazinesinde yer alan ve çok iyi bilinen 

bazı kelimelerin, anlamları esas alınarak adlaşmış birleşik sıfatlar oluştu-

rulmak suretiyle, tercüme edildiği de görülür. Örneğin “meşşÀùe” kelime-

si tercümede “yüz yazan” (110a) tabiriyle aktarılmıştır. 

Sıfat+isim’den oluşan birleşik sıfatların çoğunlukla iki şekilde Türk-

çeye aktarıldığı görülmektedir: 
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Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

tíz-hÿş eyi èaúıllu 

(210b) 

ziyÀde èaúıl ãÀóibi 

(279a) 

keskin èaúıllı 

(II/355) 

èaúlı keskin (164b)  

(isim+lı + sıfat) 

cevÀn-baòt baòtı yigit 

(100a) 

cevÀn-baòt (122b) baòtı cevÀn 

(I/331) 

yigit baòtlu (64a)  

(sıfat + isim+lı) 

Yukarıda veya ek kısmındaki tabloda verilen örneklerin bazıları me-

tin içinde adlaşmış sıfat durumundadır.9 

Fiiller 

Farsça birleşik fiillerin Türkçedeki karşılıkları yerine, o fiilleri oluş-

turan unsurların tek tek Türkçeye aktarıldığı çok sayıda örnek bulunmak-

tadır. Örneğin kaynak metindeki “óırz Àverden” (sığınmak) fiili bir bütün 

olarak ele alınıp bunun Türkçedeki karşılığı verilmek yerine, lafzî bir 

tercüme yapılarak “sıàını getirmek” (H.15a) kavramı üretilmiştir. Aşağı-

daki tabloda benzer örnekler ve Hâfız şerhlerindeki tercümeleri görül-

mektedir: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

ser ber 

kerden 

baş úaldırmaú 

(101b) 

baş úaldırmaú 

(125a) 

baş úaldırmaú 

(I/343) 

baş yüce itmek 

(65b) 

naúş 

besten 

naúş baàla-

maú (163b) 

fikir ve taãavvur 

itmek (218a) 

taãavvur baàlamaú 

(II/196) 

fikir baàlamak 

(122b) 

dest ber 

Àverden 

el úaldırmaú 

(253a) 

el úaldırmaú 

(315a) 

el úaldırmaú (III/7) el yücelemek 

(194a) 

úıyÀs 

kerden 

úıyÀs eylemek 

(163a) 

úıyÀs eylemek 

(217a) 

oranlamaú, úıyÀs 

eylemek (II/194) 

oranmaú eyle-

mek (122a) 

“Nakş besten” fiilinin tercümesinde Ferîdî’nin yanı sıra Sûdî ve 

Sürûrî de kaynak dili taklit eden bir karşılık kullanmışlardır. Şem‘î ise 

Türkçe açısından daha anlaşılır ve doğru bir ifade olan “fikir ve tasavvur 

etmek” tabirini kullanmıştır. Birinci ve üçüncü örneklerde ise üç şerhte de 

aynı fiil kullanılmıştır. Bu karşılıklar, Farsça ifadenin lafzî değil, mânen 

bir tercümesidir ve Türkçede kullanılan fiillerdir. Ferîdî’nin kullandığı 

“baş yüce etmek” ve “el yücelemek” ise Farsçadaki ifade biçiminin bire 

bir Türkçeye taşınmasıdır. “Oranlamak” fiilinin “oranmak” şeklindeki 

 
9  Birleşik sıfat örnekleri için bkz.: FMHDT EK 7, (Yakut, 2015: 959). 
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kullanımına Tarama Sözlüğü’nde rastlanmamıştır. İsim soylu kelimeye 

mastar eki getirilmesi dilbilgisi açısından yanlıştır. 

Tercümede, Farsça bir kelimeye Türkçe isimden fiil yapan ek geti-

rilmek veya Türkçe yardımcı fiil ilâve edilmek suretiyle oluşturulan fiiller 

mevcuttur: 

Hâfız Sürûrî Şem‘î Sûdî Ferîdî 

rengín 

kerden 

boyamak (49b) rengín itmek 

(55b) 

renklemek (I/163) renklemek 

(29a) 

efrÿòten nÿrlandırmaú 

(264b) 

rÿşen eyle-

mek (328a) 

yalıñlandırmaú, rÿşen 

eylemek (III/46) 

pertevlemek 

(204b) 

vÀ giriften girü dutmaú, 

diríà itmek (77b) 

diríà ùutmaú 

(92a) 

gerü ùutmaú, diríà ùutmaú, 

menè eylemek (I/253) 

vÀ ùutmaú 

(47a) 

Her iki tablodaki Ferîdî’nin kullandığı fiillere taranılan sözlüklerde 

ve divanlarda rastlanmamıştır. Bu durum söz konusu fiillerin hepsinin 

dilbilgisi bakımından yanlış olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak 

gerek isimlerde ve gerekse fiillerde ortaya söz varlığının divan şiiri söz 

varlığından kısmen ayrıştığı görülebilmektedir. Ferîdî tercümesindeki 

mehcûr ve garîb kelimelerin bir kısmı Hâfız Dîvânı şerhlerinde de bu-

lunmaktadır. Bununla birlikte özellikle Sûdî, açıklama kısmında bazı 

mehcur kelimeleri vermesine rağmen, beytin mensur tercümesinde yay-

gın (meşhur) kelimeyi tercih etmektedir.10 

Divan şiiriyle Ferîdî tercümesi arasında kelime kadrosu açısından or-

taya çıkan farklılık büyük ölçüde manzum bir tercümenin kendine özgü 

koşullarıyla ilişkilidir.11 Mütercim, her zaman başka bir metinle mukay-

yettir. Müellif ise bu noktada alabildiğine serbesttir. Ferîdî kimi zaman, 

divan şiiri geleneğinin yüzyıllardan gelen birikimini taşıyan ve zengin 

çağrışımlarını barındıran kelimeleri, hiçbir şiirsel iddia taşımayan bir 

şerhteki mensur tercüme kadar bile muhafaza edememiştir. Çünkü o, 

manzum bir metnin gereklerini de yerine getirmek zorundadır. Mütercim; 

 
10  Fiil örnekleri için bkz.: FMHDT EK 8, (Yakut, 2015: 960). 
11  Vezin ve kafiye zorunluluğu olmadığı hâlde kaynak metindekinden farklı kelimelerin tercih 

edildiği örnekler için bkz.: “Çeviri Yöntemi ve Üslûbu” bölümünde “Özgünlük Arayışı”. 
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serbest olmayan bir muhayyile ve imkânları sınırlandırılmış bir ifade 

vasıtasıyla eserini oluşturmuştur.  

Şekil Özellikleri 

“Güzel olan hiçbir şey hulâsa edilemez.”  
Valery 

Sanat eserinin estetik etkisi çoğu zaman onun muhtevasından ziyade 

dili kullanış biçiminden ve biçim ile muhtevanın uyumlu bütünlüğünden 

kaynaklanır. Nitekim bir edebiyat metni özetlendiğinde çoğunlukla ortaya 

estetik yönden yetersiz veya anlamını yitirmiş bir eser çıkar. Ancak şekli, 

estetik açısından faal ve tek müessir etken, muhtevayı ise tamamen nötr 

veya tali bir unsur gibi görmek de meselenin doğru bir izahı olmaktan 

uzaktır (Wellek - Warren, 1993: 116). 

Hemen bütün dünya edebiyatlarında, son asrımıza kadar şiirin en il-

kel veya mükemmel örneklerinde değişmeyen ve neredeyse hiç eksik 

olmayan iki şeklî unsur olarak vezin ve kafiye dikkat çeker. Bu ise, bütün 

güzel sanatlarda vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkan “tekrar”ın 

şiirde de mühim ve merkezî bir rol üstlendiğini gösterir. Nitekim diğer 

sanat dallarında olduğu gibi bir motifin, bir sesin ve bir ifade tarzının 

muayyen ve gayr-ı muayyen fasılalarla tekrarı insan üzerinde büyüleyici 

bir tesir yaratır (Okay, 2011: 40). 

Necip Fazıl’a göre ruh ve madde arasındaki sıkı ve mahrem ilişki, şi-

irin iç nefesiyle (mâna) dış kalıbı arasında da mevcuttur ve bunlar karşı-

lıklı olarak birbirinde tecelli eder. Şiirin iç nefesi mutlaka dış kalıbını arar 

ve onu fatihçe zabteder. Aksi takdirde şiirin mevcudiyetinden bahsedile-

mez. Şekil ve kalıp mânanın iskeleti mesabesindedir. İnsanların güzel ve 

çirkinine bakarken nasıl iskeletini görmüyorsak, bir şiire de bakıldığında 

onun iskeleti görülmemelidir. Şiirde şekil ve kalıp, zatıyla göze battığı 

nispette o şiir kötü bir şiirdir. Şair mutlaka bir şekil ve kalıba bağlı ol-

makla birlikte onu aştığı, gizlediği, peçelediği ve mâna ile edayı onun 

ötesinden devşirebildiği nispette nadirleşen büyük bir ustadır. Asıl şaşırtı-

cı olan ise, şiirde hem en sıradan hem de en yüce işin şekil ve kalıpta 

olmasıdır (Kısakürek, 2012: 481-483). 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 101 

 

Şekil ve kalıbın ana unsurları ise dış ahenk, yani vezin ve kafiye gibi 

“kaba görünüşlü” ölçülerdir. Ve bunlar herhangi bir sözü günü birlik 

olmaktan kurtarıp onu ebedî ve unutulmaz kılmaya yarayan birer vasıta 

durumundadır. Ancak sadece vasıta, gayeye varmak için yeterli değildir 

(Kısakürek, 2012: 483). 

Şiirde dış şekle bağlı olarak bir de iç şekilden bahsedilebilir. Gerek 

ahenkte ve gerekse kelimelerin mânalarında iç ve dış boyuttan bahsetmek 

mümkündür. Ayrıca bir eserde, mizaç tavrı ve duygu hâli kelime müna-

sebetlerinde ortaya çıkar. Büyük sanatkâr ise bütün bu iç ve dış unsurlar 

arasında dengeyi kurabilen kişidir (Kısakürek, 2012: 484). 

Şairin “dış mâna altındaki iç mâna ve kelime münasebetleri” (Kısa-

kürek, 2012: 484) ifadesiyle kastettiği şey, lafız ve mâna sanatları olarak 

anlaşılabilir. O hâlde şiirde şekil yapısına dair bütün bu söylenenler ışı-

ğında şöyle bir tasnif yapılabilir:  

a – Dış Şekil: Muayyen bir ritim unsuru olan ve şiirin dış ahengini 

oluşturan vezin, kafiye ve bazen redif. Ayrıca kafiyelerin sıralanış biçi-

mine göre birbirinden ayrılan nazım şekilleri de dış şekil unsurları arasın-

da yer alır. 

b – İç Şekil: Şiirde gayr-ı muayyen bir ahenk sağlayan kelime ve ses 

tekrarları, kelimelerin birbiriyle münasebeti ve uyumu ve ahenge katkı 

sağlayan lafız sanatları. 

Hâfız Divanı ile manzum tercümesi şekil yönünden karşılaştırıldı-

ğında genel olarak mütercimin; kaynak metnin dış şekline, yani vezin, 

kafiye, redif ve nazım şekline sadık kaldığı söylenebilir. İç şekil ve ahenk 

unsurları ise büyük ölçüde farklılık göstermektedir.  

Kaynak metindeki 573 gazelden sadece biri (368. gazel) mesnevi ka-

fiye düzeniyle çevrilmiştir. Söz konusu gazel vezin bakımından da aslın-

dan farklıdır [184b]: 
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Kafiye Düzeni: a a, b a, c a, ... (Arapça) Kafiye Düzeni: a a, b b, c c, .. (Tercüme) 

E-lem yeéti li’l-aóbÀbi en yetaraóóam 

Ve li’n-nÀúiãíne’l-èahdu en yeteneddem 

Teraóóüm vaúti dosta gelmedi mi 

NedÀmet-i naúã èahde gelmedi mi 

E-lem yeétihim enbÀé min bÀti baèdehum 

Ve fí sadrihí nÀru’l-esÀ yetaøarrem 

Gice girü úalandan yoú mı aòbÀr 

Ki gögsünde èalevlü àam odı var 

Fe-yÀ leyte úavmí yaèlemÿn bi-mÀ-cerÀ 

èAlÀ mertecin minhüm fe-yaófÿ ve yeróam 

N’olaydı yÀr bileydi òalú ne cÀrí 

Olardan baña èışú raóm ola cÀrí 

Farklı kafiye düzeniyle tercüme edilen bu tek istisna dışında kafiye-

siz çevrilen yahut kafiye veya redifin aksadığı birçok gazel mevcuttur. 

Çalışmanın bu bölümünde önce dış ahenk unsurları olarak sırasıyla vezin, 

kafiye ve redif ele alındıktan sonra iç ahenk unsurlarına yer verilecektir. 

Vezin 

Şiirde ahenkle ilişkilendirilen muhtelif unsurlardan belki de ilk akla 

gelen vezindir. Kullanılan vezin, bir dilden başka bir dile değişebileceği 

gibi bazen bir dilin farklı dönemlerinde farklı vezinlerin de kullanıldığı 

bilinmektedir. Uzunca bir dönem şiirin ayrılmaz bir unsuru olarak görü-

len vezinle ilgili yapılan incelemelerde değişik yöntemler izlendiği ve bu 

çerçevede vezne dair muhtelif görüşler ortaya konduğu görülür (Wellek - 

Warren, 1993:139-147). 

Örneğin Bliss Perry, kelimelerin “ağırlık”ından, kelimelerde “anla-

mın ve önemliliğin” belirlediği ses yüksekliği veya ses tonundan söz eder 

(Wellek - Warren, 1993: 140). Benzer bir şekilde “her veznin bir mevzua 

göre elverişli” (bkz. Beyatlı, 2012: 121) olduğu düşüncesini taşıyan Ce-

nap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Halid Ziya gibi bazı isimler olsa da 

Yahya Kemal buna karşı çıkar. Farklı şairlerin veya aynı şairin birbirine 

zıt denilebilecek duyguları aynı vezinle ifade eden çok güzel mısralar ve 

eserler yazabildiğini söyleyerek bu fikri hoş bir vehim olarak niteler (Be-

yatlı, 2012: 121-122).  

Şüphesiz ki ahenk şiir için büyük bir öneme sahiptir. Kısa, uzun, ka-

palı ve açık hecelerin belirli aralıklarla ve bir düzen içersinde tekrarından 

oluşan aruz vezni, kafiye ve redifle beraber, şiirde dış ahengi oluşturur. 

Ferîdî tercümesi bağlamında, veznin korunması için standart dilde ve 

imlâda yapılan değişiklikler üzerinde durulması gerekmektedir. Müterci-
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min söz konusu tasarrufları, şeklin de en az muhteva kadar önemsendiğini 

göstermektedir. 

1) Veznin Kelime Tercihine ve Telaffuzuna Etkisi: 

Vezni koruyabilmek için kelimelerin yazılışında veya yapısında ba-

zen küçük ses değişikliklerine bazen de köklü değişikliklere gidildiği 

görülmektedir. Bunlar sözcüksel ve biçimsel sapmalar, sakin harfin hare-

keli yazılması ve okunması, imâle ve zihafın yanı sıra bazen kelimenin 

aslında olan bir harfin hazfedilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

a) Kelime seçimine etkisi: Kafiyeyle birlikte veznin kelime seçimine 

çok büyük etkisi vardır. Vezin sebebiyle bazen az bilenen (garîb) veya 

kullanımı terk edilen (mehcûr) kelimeleri kullanmak zorunda kalındığı 

görülmektedir. Söz varlığı kısmında bu konu ele alındığı için aynı örnek-

lere burada tekrar yer verilmeyecektir.  

Kelime aktarma tercümelerde görülen bir durumdur. Divan şiiri me-

tin geleneği içerisinde birçok aktarma kelime de söz konusudur. Ancak 

kaynak dildeki çekimli fiilin, hedef dildeki cümlenin yüklemi olarak kul-

lanılması yaygın bir örnek değildir. Bunun genellikle kafiye için yapıldığı 

görülmektedir. Aşağıdaki örnekte ise vezne uygun söyleyebilmek için 

cümlenin yüklemi olarak asıl metindeki Farsça fiil kullanılmıştır: 

Úan yutma vü mey içmek her şaòãa birin dÀdend (verdiler) 

Taúdír-i elestíde aókÀm-ı ezel böyle olur  [116b] 

Aşağıdaki beyitlerde de Farsça çekimli bir fiil cümlenin yüklemi ola-

rak kullanılmıştır: 

Ben etmek tevbe rindlikden ne-òvÀhem (istemem) 

Beni ger incideñ hecr ile bÀ óacer [150a] 

 

Ben itdüm aña duèÀ zír-i leb gülümle o güft (dedi) 

Ne kimsesin ve benimle ne söz ve ãav ùutañ [273b] 

b) Sözcüksel sapma: Dilde bulunmayan yeni anlatım biçimleri ve 

sözcüklerin kullanılmasına sapma denir. Sözcüksel, biçim bilimsel ve 

anlam bilimsel gibi türlere ayrılan sapma biçimleri içerisinde şiirde en 
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yaygın olarak kullanılanı sözcüksel sapmalardır. Sözcüksel sapma; dilde 

var olan kök ve ek biçim birimleri vasıtasıyla yeni yeni birleşimler oluş-

turularak dilde bulunmayan yeni öğelerin türetilmesi olarak tanımlanabi-

lir. Örnek olarak gümüşlenmek (Yunus Emre), bâzâre (Hacı Bayram Ve-

li), zümrütlemek (Yahya Kemal) (Aksan, 2013: 166-167) verilebilir. 

Dilin imkânlarını en üst seviyede ve son noktasına kadar kullanması-

nı bilen şairlerin başvurdukları bu tür tasarruflar, çoğunlukla örnekseme 

yoluyla dilin kuralları içerisinde türetilmiş yeni kelimelerdir. Modern 

Türk şiirinde karşılaşılan güzelcin (C. Zarifoğlu) veya cehennet (Ece 

Ayhan) gibi kelimeler ise standart dilbilgisi kurallarına uygun türetmeler 

olmasa bile zengin çağrışımları olan şairane buluşlardır. 

Divan şairlerinin ise daha çok, mısrayı vezne uygun hâle getirebil-

mek için zaman zaman dilbilgisi kurallarının dışına çıktıkları görülür. Bu 

tür kullanımlara belâgatta kıyasa muhalefet denilmektedir. Aşağıdaki 

örnekte -irgürmek fiili ikinci tekil şahıs istek kipinde kullanılmış (ir-

gür+e+ñ), fiilin ilk hecesi vezin zaruretiyle kelimenin sonuna taşınmış, 

böylelikle kelimenin bütünlüğü bozulacak şekilde dilbilgisi kuralları es-

netilmiştir.  

�� و��ل �� را ���� ��� ��د ا�� ز���       

N’ola ger viãÀle bir dem güreñ-ir biz ÀşinÀyı [7a] 

Ferîdî’nin “irgüreñ” (erdirsen)12 kelimesini vezne uydurabilmek için 

“güreñ-ir” şeklinde kullanarak sözcüksel bir sapmaya yol açtığı görül-

mektedir. Ancak buradaki kullanım yukarıdaki örneklerden farklı olarak 

kelimeyi anlaşılması güç bir hâle getirmiştir. Bu kullanımı birkaç yerde 

daha tekrarlamıştır: 

Meger kim úutlu izlü Òıør-ı úÀdir 

Ferídíyi ferídíye güre-ir [H 308b] 

Irı müjdesin mestlere sen gür-ir 

Giden dostÀna taóiyyÀt gür-ir  [H 317a]  

 
12  Mısraın aslında “be-resed” yani “erse” (Hâfız’ın gönlü visale erse) denilmiş, mütercim ise bu 

ifadeyi “Hâfız’ı erdirsen” meâlinde çevirmiştir (bkz. Sûdî, 1857: I/45). 
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c) Biçim bilimsel sapma: Ortak dilin belli, kalıplaşmış eylem çekim-

lerinde, sözcüklerin başka sözcüklerle bağdaştırılmasında bilinçli olarak 

değişiklikler yapılmasıdır. Günümüz şiirinde bu, bir çeşit özgürlük ya-

ratma, günlük dilden sıyrılma, beklenmedik bir etki oluşturma ve özgün 

bir söyleyiş gibi kaygılarla yapılmaktadır (Aksan, 2013: 166, 173). Ferîdî 

tercümesinde karşılaşılan örneklerde ise vezne uygunluğu sağlama amacı 

görülmektedir. Aşağıdaki mısrada vezin gereği, anlam bakımından uygun 

olmayan bir hâl eki kullanılmıştır: 

Girü gele kim beyt-i óazanda çıúasın  [H 250a] 

(mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün) 

Hâfız’ın kullandığı “ez külbe-i aózÀn” (hüzünler evinden) ifadesi ve-

zin sebebiyle “beyt-i óazanda” olarak çevrilmiştir. Çokluk ekinin kulla-

nılmaması bir sapma değil semantik bir sorundur.  

d) Türkçe kelimede ünlü türemesi: Mütercim bazı kelimelerde vezin 

gereği olarak kapalı heceyi açık heceye çevirmek için sakin olan harfe 

hareke ilâve etmiştir: 

ام از د��ه دو �� ��ی �� ��ك درت ����       

     (mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün) 

Gözden iki yüz òÀk-i derüñde bükidüm çÀy 250a 

“Bükdüm” kelimesini “bükidüm” şeklinde yazarak vezindeki prob-

lemi aşmıştır. Rastlanan bir başka durum ise vurgusuz orta hece ünlüsü-

nün düşmesi gerektiği hâlde vezin için muhafaza edilmesi şeklindedir.  

e) Arapça – Farsça kökenli kelimelerde ünlü türemesi: Veznin gerek-

tirdiği durumlarda Arapça veya Farsça kökenli kelimelerde sakin olması 

gereken harf, harekeli yazılmıştır. örnek: ilm – ilim; şükr – şükür; bezm – 

bezim, afv-afıv, mehl-mehil gibi. 

Ki kimse aç/madı açmaz/ èilimle bu/ muèammÀyı 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 
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2) Vezin Farklılıkları: 

573 gazelden sadece beş tanesi orjinal metindekinden farklı vezinle 

tercüme edilmiştir. Sözü edilen farklı vezinle tercüme edilen gazeller 

şunlardır: 

368. gazel: 

feèÿlün mefÀèílün mefÀèílün feèÿl mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

��ا���ّ �����ب ان � �ن�ا��   
��ّ���ا�ا���� ان  ��و������  

Teraóóüm vaúti dosta gelmedi mi 

NedÀmet-i naúã èahde gelmedi mi 

166. gazel:  

müstef’ilün fa’ûlün müstef’ilün fa’ûlün mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün 

���رت آ�� ��دوش از ���ب آ�� �  
���ت ا��رت آ�� ��ن��� ���ت ��  

Áãaf ÚıvÀm-ı dínden dün peyk-i müjde geldi 

Kim èayşa şeh ŞücÀèdan emr ü işÀre geldi 

453. gazel: 

mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün müstef’ilün fa’ûlün meüstef’ilün fa’ûlün 

�ن�د �ر� �ار�ددو��  ����� � �دا�  
�ن� �� ی�� ���و ��او ��ا ی��در   

Bilür misin ki devlet dídÀr-ı yÀr görmek 

SulùÀnlıú üzre kÿyı yoòsulluàın begenme 

474. gazel: 

474. gazelde [237a] kaynak metindeki kafiyeli kelimeler aynen ko-

runmuş, “kÿ” (nerede) redifi “úanı” olarak çevrilmiştir. Farsça mısradaki 

fa‘ûlün tef‘ilesine denk gelen “èiõÀr kÿ” ifadesi tercümede “èiõÀr úanı” 

olarak Türkçeye aktarılmıştır. Türkçe tercümede ortaya çıkan hece fazla-

lığından dolayı mefÀèilün kalıbı kullanılmıştır:  

Farsçası: (...) èiõÀr kÿ: (...) fa‘ûlün  

Türkçesi: (...)èiõÀr úanı: (...)mefÀèilün 

müfteèilün fa’ûlün müfteèilün fa’ûlün müfteèilün mefÀèilün müfteèilün mefÀèilün 

����ار ������ ��� ����� ����   
�����ار �� ۀ��د ���ر ���زد ��د  

Õevú vireyor gül ocaàı sÀúi-i gülèiõÀr úanı 

Hem eseyor bahÀr yeli bÀde-i òoş-güvÀr úanı 
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568. gazel: 

fâ’ilün mefâ’îlün fâ’ilün mefâ’îlün fâ’ilâtü mef’ûlün fâ’ilâtü mef’ûlün 

� دان آن ��ر �� ���ا� ���و�� را ��  
�د��� �� دا� ����ن ا یا �ت����� از �  

Bu demi èinÀyet bil ol degin ki úÀdirsin 

Varlıàı óayÀtın cÀn bu demi ki bilesin 

Vezin Hataları: 

Genel itibariyle çok fazla imâle, zihaf, ulama, ünlü türemesi (ilm - 

ilim) gibi yollara başvurulmuş olması vezinle ilgili kusurlar arasındadır. 

Bunlar arasında en problemli görünen husus mütercim tarafından 

ÓÀfız’ın mahlası olarak kullanılan ÒvÀce ( ا�ە��) kelimesidir. Bu kelime 

bazen ÒvÀce bazen Òoca okunması durumunda zihaf ve imâle ihtiyacı 

kısmen azalsa da böyle bir ikili kullanım tercih edilmemiştir. Bunun yeri-

ne klasik şiir geleneğinde yaygınlaşan telaffuz ve metindeki imlâ esas 

alınarak ÒvÀce olarak transkribe edilmiştir. 

Ayrıca az sayıda da olsa veznin hatalı olduğu örnekler vardır:  

Meselâ aşağıdaki mısrada veznin bozulmasına sebep olan “kim” bağ-

lacının “ki” şeklinde de yazılması mümkündür. “budaà-ı gülden” terkibi 

ise Türkçe söz dizimi kurallarına göre “budaà-ı gülde” olarak ifade edil-

mesi durumunda buradaki hata da düzelmiş olur. “Budaà-ı gülden” de-

nilmesinin sebebi ise Farsça söz diziminin taklit edilmesidir: “ez şÀò-ı 

gül” (gül dalından). 

Bülbül budaà-ı gülden kim pehlevce der idi  [258a] 

(mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt) 

Aşağıdaki mısrada fe‘ilâtün tef‘ilesine rastlayan “gel bir meyve” ifa-

desi vezne uymamaktadır: 

Ger baàuñdan / dirisem ben / gel bir meyve ne olur  [119b] 

(fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün faèilÀt) 

Vezne uymayan bazı mısraların ise daha sonra derkenarda düzeltil-

miş olduğu görülmektedir:  
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[metin] Türkî úanla èAcem saña yoúdur [325b] 

(mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün) 

[derkenar] Türk ile èAcem úanı ki lÀ-şeyé 

Vezin hataları bir şairin veya edebî eserin kıymeti hakkında hüküm 

vermek için tek başına yeterli bir kriter değildir. Örneğin Şeyh Galib 

aruzu iyi kullanamayan büyük şairdir. Diğer yandan aruzu maharetle 

kullanan vasat şairlere de rastlamak mümkündür (Beyatlı, 2012: 125). İyi 

bir şiir; söz dizimi ve söz dağarındaki kusursuzluğun ahenk ve yaratıcılık-

la imtizacından doğan, muhteva ve şekil uyumunun üst düzeyde sağlana-

bildiği şiirdir. Ancak manzum bir tercümeyi metin geleneği içerisinde 

değerlendirirken, beklentiyi çok yüksek tutmak doğru bir yaklaşım ol-

maz. 

Kafiye 

Sadece bir ses tekrarı olması yönüyle ele alındığında basit bir ahenk 

işlevi olan kafiye, Wellek’e göre aslında son derece karmaşık bir olaydır. 

“Şiirdeki kıta kalıplarının düzenleyicisi, hatta bazen tek düzenleyicisi ve 

mısra sonlarının habercisi olarak kafiyenin şiirdeki rolü estetik açıdan 

daha da önemlidir. Fakat hepsinden önemlisi kafiyenin bir anlam taşıması 

ve dolayısıyla da şiirin bütünüyle ilişkili olmasıdır” (Wellek - Warren, 

1993: 135). Kafiye, kelimeleri bir araya getirir, aralarında bağlantılar ve 

zıtlıklar kurar. Kafiyenin semantik işlevi birkaç yönlüdür. Kafiyeyi oluş-

turan hecelerin söz konusu bu semantik yönü incelenebilir. Meselâ kafi-

ye, kelimenin son ekinde, kökünde veya her ikisinde birden bulunabilir. 

Kafiye kelimelerinin seçildiği semantik alanlar üzerinde de durulabilir. 

Kafiye kelimeleri; farklı kelime çeşitlerinden, farklı hâllerden veya belli 

eşyaları ifade eden kelimeler arasından seçilmiş olabilir. Aynı semantik 

bağlama sahip kelimeler arasından veya yan yana gelince okuru şaşırtan 

çok farklı anlamlar taşıyan kelimelerden oluşabilir (Wellek – Warren, 

1993: 135). Kafiye, bir şiirin bütün bağlamıyla belli ölçüde örtüşebilir. 

Kafiye kelimeleri sadece doldurma kelimeler olabileceği gibi, tam tersine 

kafiyeye bakarak şiirin veya kıtanın anlamı, mısraya veya kıtaya hâkim 

olan genel duygu hakkında bir fikir sahibi olunabilir. “Kafiyeler bazen bir 
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kıtanın iskeletini kurabilirler” (Wellek - Warren, 1993: 135) veya bazen 

farkına varılmayacak kadar önemsizdirler.    

Kafiyeyi insanların ilk medeni eseri olarak nitelendiren Yahya Ke-

mal, Fransız şair Banville’e atfen şiir denilen ağacın kökünün kafiye ol-

duğunu söyler ve Arap, Türk ve Acem divan şiirinde manzumelerin tasni-

finin bile kafiyeye göre yapıldığına işaret ederek Fransız şairin bu sözüne 

hak verir (Beyatlı, 2012: 128-129). Y. Kemal şiiri mûsikinin “hemşiresi” 

olarak niteler. Vezin ve kafiyesiz şiirin varlığından söz edilemez. Kuşta 

kanat ne ise, şairin bedeni için de kafiye odur (Beyatlı, 2012: 135).  

Yahya Kemal; “kalkan at, saltanat” gibi veya “parlar, toparlar” gibi 

“iki defa mukayyed” kafiyelerin çok çirkin olduğunu, beklenmedik, nadir 

kafiyelerin çoğunlukla güzel olduğunu, “gevşek” kafiyelerin ise (ric’at, 

hil’at gibi) kafiye değil seci olduğunu belirtir (Beyatlı, 2012: 136).  

Tercümede, kaynak metnin şekil özelliklerine sadık kalma konusun-

da büyük bir titizlik gösteren Ferîdî’nin, kafiyeyi koruyabilmek için za-

man zaman Türkçe söz dizimini, kelime yapısını zorladığı görülmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında metnin şekillenmesinde kafiyenin muhtevaya ve 

dilin kullanılış tarzına etkisi ele alınacak ve kaynak metinle hedef metnin 

kafiye yönünden karşılaştırılması yapılacaktır. 

Kafiye – Anlam İlişkisi 

Bu tercümede, anlamı eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarma ile şekil 

özelliklerini muhafaza etme çabası arasında ortaya çıkan ikilemin göz-

lemlendiği noktalardan biri de kafiyedir. Bu bağlamda mütercimin yaşa-

dığı onlarca güçlükten biri 6 numaralı gazelde çok iyi gözlemlenebilmek-

tedir. Mütercim, “ãÀóib-dilÀn” (gönül sahibleri, gönül ehli) kelimesini 

kafiye için önce “dil-ÀrÀ” (gönül süsleyen) olarak çevirmiştir. Fakat S ve 

N nüshalarında mısra altına “dil ehli” diye bir düzeltme yapıldığı görül-

mektedir. “dil ehli” anlam yönünden daha isabetli olduğu ve vezni boz-

madığı hâlde kafiyeye uymaz. 

Dil gideyor elimden Óaúú içün ey dil-ÀrÀ 

ÓayfÀ ki gizlü sırrım ister ola_ÀşikÀrÀ[4a] 
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Mısraın Farsçası şöyledir: 

  ��ا را ���� د�نز د���  �ود�دل �   

 دردا �� راز ����ن ��ا�� �� آ���را     

Farsça mısraın Türkçeye mensur tercümesi şu şekildedir: “Gönlüm 

gidiyor elden, ey gönül sahipleri Allah için (Allah’a yemin olsun)... Ey-

vah ki gizli derdim olacak aşikâre.” Burada dikkat çeken bir başka durum 

ise kelimesi kelimesine çeviri anlayışıyla gelecek zaman kipinin, Türkçe-

de farklı bir anlama gelecek biçimde çevrilmiş olmasıdır. Yani “aşikâre 

olacak” demek yerine “aşikâre olmak ister” şeklinde tercüme edilmiştir. 

İki dilin yapısal farklılığı aynı anda hem kafiyeyi hem de anlamı ta-

vizsiz bir biçimde korumayı çoğu zaman imkânsız kılmaktadır. “Be 

mülÀôımÀn-ı sulùÀn ki resÀned ín duèÀ rÀ” mısraıyla başlayan 11 numaralı 

gazelde de sözü edilen durum ortaya çıkmıştır. Mısraın sonundaki “rÀ” 

edatı Farsçada hem akuzatif işleviyle ve hem de “için” anlamında kullanı-

labilen bir ektir. Bu mısrada söz konusu ek, akuzatif görevinde ele alın-

mış ve mısraın tercümesi buna uygun olarak şöyle yapılmıştır:  

“NüdemÀ-yı şÀha her kim götürürse bu duèÀyı” 

Bu gazelde birinci beyit hem anlam hem de kafiye olarak sorunsuz-

dur. Fakat aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ikinci ve beşinci beyitlerin 

ikinci mısralarında kafiyeyi koruma çabası sonucu, anlam bakımından 

sorunlu bir ifade ortaya çıkar: 

 Hâfız Anlamı Ferîdî 

1. Beyit 1. mısra ... duèÀ rÀ duèÀyı ... duèÀyı 

1. Beyit 2. mısra ... gedÀ rÀ gedÀyı ... gedÀyı 

2. Beyit ... ÒodÀ rÀ Óaú için ... Óaú edÀyı 

5. Beyit ... nigÀrÀ ey nigÀr, sevgili ... dil-rübÀyı 

Beşinci beyit şöyledir: 

Úara kirpigüñ işÀret úanımuza ger iderse 

Düşün anuñ aldamından àalat etme dil-rübÀyı [7a] 
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Anlaşılması güç olan ikinci mısra, eğer vezin ve kafiye gibi bir zo-

runluluk olmasaydı şöyle olabilirdi: 

Düşün onun aldamından (hilesinden), galat etme ey nigâr! 

“Düşün onun aldamından” ifadesi “ze firíb-i ÿ beyendíş” cümle yapı-

sının bire bir Türkçeye aktarımıdır. Türkçedeki “bir şeyi düşünmek” söy-

leyiş biçimi yerine Farsçadaki “bir şeyden düşünmek” ifade kalıbı kulla-

nılmıştır. Eğer bire bir çevirme gibi bir tercih yapılmazsa bu mısraın ala-

bileceği son hâl şöyle olabilir: 

Düşün onun aldamını (hilesini), galat etme ey nigâr! 

Kafiyenin yanı sıra diğer şekil özelliklerini koruma ve Farsçanın 

kendine mahsus söz dizimini Türkçe metne yansıtmada kaynak metne 

sadakat çabası, yer yer anlaşılması güç mısraların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur.  

Kafiye Kelimesinin Aynen Muhafazası 

Mütercimin kafiyeyi sağlamak için izlediği yollardan biri de metnin 

aslındaki aynı kelimeyi kafiye olarak kullanmaktır. Bazen Farsça çekimli 

fiillerin bile kafiye için kullanıldığı görülür. 

Aşağıdaki mısrada “çalış ve ömür kıymetini aziz bil” ifadesiyle cüm-

le tamamlandığı hâlde kafiye kelimesi (der-yÀb) mısraın sonuna aynen 

eklenmiştir.  

Çalış u úıymet-i èömr-i èazízi bil der-yÀb [10b] 

Yukarıdaki mısrada “der-yÀb” (anla, bil) kelimesinin cümle içinde 

anlam yönünden bir işlevi yoktur. Cümlenin bir öğesi olmadığı hâlde 

kafiye için eklenmiştir. Ayrıca divan şiiri geleneğinde Arapça ve Farsça-

dan birçok kelime kullanılmış olsa da, bu alıntılar isimle sınırlı kalmıştır. 

Çekimli fiilin Türkçe cümle yapısı içerisinde kullanılması alışılmış bir 

uygulama değildir. 

Aşağıdaki örneklerde de aynı durum söz konusudur. Söz konusu mıs-

ralarda, aynı anlamdaki kelimelerin Türkçe ve Farsçaları birlikte veril-

miştir: dikmek - endÿòten; öğrenmek – Àmuòten; dolu bardak veya cam – 
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dihÀúa; olma – meşev; işit – bişnev; git – berev. Yani kaynak metinden 

Türkçeye aktarılan cümlenin anlamı tamamlandığı hâlde fiilin veya ismin 

Farsçası da sadece kafiye için eklenmiştir:  

Odur şÀhí küleh k’anı bu terkden dikeñ endÿzí [266a] 

èAceb ùutam ki bundan yeg yol ögrenürseñ Àmÿzí [266a] 

äuvarsın Óaú ùolı cÀmla dihÀúa [267b] 

Didi bunlarla geçeñ raóm umısız olma me-şev [238b] 

Çaà-ı òÿbluú geçegen nuãóı işit hem bişnev  [238b] 

İşbu yüñ òırúayı ey ÒvÀce bıraú git ve be-rev [239a] 

Yukarıdaki örneklerden farklı olarak Farsça fiilin sadece kafiye için 

değil, aynı zamanda cümlenin bir öğesi olarak yüklem işleviyle yer aldığı 

örneklere de rastlanmaktadır: 

Aşağıdaki mısrada yer alan “gitti” anlamındaki Farsça “reft” fiili, 

cümlenin yüklemidir: 

Òoş-bÿy seóer geldi ÓÀfıô şeb-i fürúat reft [249a]  

Ùutarım çoú åenÀ kendü úolumdan 

Ki òalú incitmege úuvvet ne-dÀrem [202b] 

ÁsÀnca yanuñdan ey me-rÀnem [326b]  

Gazellerin bazıları asıl metindeki aynı kafiye ile çevrilmiştir. Bu tu-

tum, mütercime kısmen bir kolaylık sağlıyor olsa da, bazen Türkçe cümle 

yapısı içerisinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle kaynak metinde 

kafiyeyi oluşturan kelime, yüklem görevindeki çekimli bir fiil olduğunda 

bu durum, tercümedeki cümlenin yükleminin de Farsça (veya az da olsa 

Arapça) olması anlamına gelmektedir.  

Hâfız’ın ilk gazelinin çevirisinde beşinci beyit dışında kafiye kelime-

leri Farsça çokluk ekiyle birlikte aynen korunmuştur. İlk mısraın ikinci 

yüklemi Arapça çekimli bir fiildir. Mütercim, “nÀvilhÀ” yani “(bize) onu 

sun” ifadesini “bizi dahı kıl nâil hâ” şeklinde Türkçeye aktarmıştır. Böy-

lece asıl metinde bulunan Arapça nesne görevindeki “hâ” (onu) muttasıl 

zamirine karşılık, Türkçe tercümede tenbih edatı olan “hâ!” kelimesini 
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ekleyerek kafiye ve redifi korumuştur. Ayrıca “müşkil” kelimesi Farsça 

çokluk ekiyle kullanılmıştır:  

Be ey äÀúì kadeó döndür bizi úıl daòı nÀéil hÀ 

Ki èışú ÀsÀn göründü öñ velí düşkine müşkilhÀ 

Sonraki üç beyitte “der dilhÀ”, “menzilhÀ”, “maómilhÀ” kelimeleri, 

Farsça metindeki kafiyeli kelimelerin aynısıdır. Derkenarda 

“maómilhÀ”ya alternatif olarak “yükler hÀ” ifadesi yazılmıştır: 

Göbek miskiyle kim Àòir ãabÀ ol zülfeden açdı 

Úıvırcıú misklü zülfünden ne úanlar düşdi der dilhÀ 

 

Eger dirse saña üstÀd be-mey seccÀde rengín it 

Òabersiz olmaya şÀkird ki rÀh u resm-i menzilhÀ 

 

Baña cÀnÀn ilinde ne ãafÀ vü õevú çün her dem 

Ùutar feryÀd ü efàÀn çañ ki baàlanmaúda maómilhÀ  

Beşinci beyitte, asıl metindeki “sÀóilhÀ” kelimesinin yerine vezin se-

bebiyle Türkçe bir kelime ve Farsça çokluk eki kullanılıp “selím 

ilhÀ”denilerek kafiye korunmuştur: 

ÚarÀnÿ gíce ùalàÀ òavflü girdÀb böyle úorúunclu 

Bizüm úande bilürler óÀlimiz ùaşra selím ilhÀ 

Altıncı beyitte yine Farsça metindeki aynı kelime kafiye olarak kul-

lanılmıştır: 

İşim hep öz murÀdımdan çeker bed-nÀmlıàa Àòir 

Nice gizlü úala ol sır ki andan naôm-ı maófilhÀ  

Son beyitte de, ilk beyitte olduğu gibi Arapça bir fiil kafiye sebebiyle 

yüklem olarak kullanılmıştır: 

Eger rÀóat dileñ ÓÀfıô hemín olma berí andan 

Ne dem maóbÿba vÀãılsañ úo dünyÀyı ve ehmilhÀ 
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İlk ve son mısrada kafiyeyi oluşturan kelimeler Arapça bir fiil olma-

saydı, mütercim Farsça çokluk eklerinin yerine Türkçe çokluk eki kulla-

nabilirdi. Yani “müşkiller, der diller, menziller, mahmiller, selim iller, 

mahfiller” demesinde vezin açısından bir sakınca yoktur. Fakat bu du-

rumda ilk ve son mısradaki kafiyeyi oluşturan Arapça çekimli fiillerle 

uyum bozulacaktır. İlk mısradaki Arapça çekimli fiile karşılık Türkçede 

kafiye yönünden eş değer bir yapı üretebilmiştir. Ancak şiirin bütününde, 

Farsça “-hâ” (-ler) çoğul ekiyle Arapça nesne durumundaki “hâ” (onu) 

muttasıl zamiri arasındaki ses benzerliğini Türkçe çoğul ekiyle metinde 

yeniden kurabilmek mümkün olmamıştır. Mütercim bu sebeple Farsça 

çoğul eklerine, son mısrada ise Arapça çekimli fiile tercümesinde yer 

vermiştir. 

43 numaralı gazelde de Farsça metindeki kafiye kelimelerinin tercü-

mede aynen kullanıldığı görülür. Bunların bazıları Farsça çekimli fiildir 

ve cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Söz konusu gazelin ilk bey-

tinin ikinci mısraının sonunda “doludur” anlamında kaynak metindeki 

“pür est” ifadesi aynen aktarılmıştır: 

Açılmış oldı úızıl gül ü oldı bülbül mest 

äalÀ ki mestlige ey ãÿfiyÀn-ı èışú pür est [22b] 

Aynı gazelin diğer beyitlerindeki “şikest”, “ne-best” ve “nişest” ifa-

deleri Farsça çekimli fiil olup cümle içerisinde yüklem görevinde olması 

bakımından dikkat çekicidir: 

Gel it naôar ki şíşe-i cÀmdan ol ne òubca şikest 

... 

Gidip yele ÒvÀce andan ki híç nesne ne-best  

... 

Úanad u perle yoldan ki çıúma menzil oúı 

Aàar havÀya bir az dem soñı türÀba nişest 

Bütün kafiyeli kelimelerin, metnin aslından olduğu gibi aktarıldığı 

44 numaralı gazelde de Farsça çekimli bir fiilin kullanıldığı örneklere 

rastlanmaktadır: 
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Dün gice nıãfı gelüp yaãdıàım ucına nişest 

... 

Ey nice tevbe-i ÓÀfıô gibi kim tevbe şikest 

Benzer şekilde kafiyenin kaynak metinle aynı olduğu onlarca gazel 

yer alır. Bunlar zaman zaman Türkçenin semantik, sentaks yapısı ve söz 

varlığı sınırları zorlanarak kafiyenin korunduğu örneklerdir. Mütercimin 

kafiye konusunda başvurduğu bir diğer yöntem ise eş değer vasıfta başka 

bir kelime ile bunu sağlamaktır. 

Eş değer Kafiye  

Biçimsel yönden eş değer bir çeviri yapmak için Ferîdî’nin başvur-

duğu bir diğer yöntem ise eş değer bir kafiye oluşturmaktır. Eş değer 

kafiyeyle anlatılmak istenen, revî harfi aynı olan fakat kaynak metinde-

kinden farklı bir kelimeyle oluşturulan kafiyedir.  

“SÀúiyÀ ber-òíz ü der deh cÀm rÀ” mısraıyla başlayan 5 numaralı ga-

zel revîsi aynı olan eş değer bir kafiyeyle çevrilmiştir. Böylece kafiye 

yönünden biçimsel olarak bir eş değerlik sağlanmış olmaktadır. Fakat bu 

örnekte, kafiyeyi oluşturan kelimelerin anlamları bakımından bir eş de-

ğerlikten söz etmek mümkün değildir. Gazelin Farsçasında mısra sonla-

rındaki “rÀ” rediftir ve kafiyesi “Àm”dır. Ferîdî ise tercümede benzer bir 

kafiyeyi farklı kelimelerle sağlamış ve redif kullanmamıştır. Ferîdî ter-

cümesinde kafiye “m” harfidir. Dokuz beyitten oluşan beşinci gazelin ilk 

beş beyitinin sadece kafiyeli mısralarını aktarmak yeterli olacaktır: 

را ��مو درده  ����� � ����  
ّ ا��ک �� �� �� ��  را �م�  

1a) Úalú be hey sÀúí daòı ãun cÀm-ı Cem  

1b) áamlu günler başına saç òÀki hem 

را ��مد�� ازرق  ������� ا  2b) Bu çivíd renklü èabÀyı úaldıram 

را ��م��� و  ����ا���� ��  3b) İstemeyüz èÀr u nÀmÿs biz dedem 

را ������م��ک �� �� ���   4b) Òayrı yoú nefsiñ başın ùopraúlayam 

را ��ما���د��ن  ������ ا  5b) Yaúdı bu düşmüşleri bi’l-cümle àam 

Bu tercümede şekil yönünden bir benzerlik sağlanmış olsa da kafiye-

nin sadece ahenkle ilgili bir unsur olmadığı ve semantik bir ağırlığının da 
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olduğu düşünülürse, metnin düşünce ve duygu ekseninde bir değişikliğe 

yol açtığı söylenebilir. Nitekim birçok çeviri kuramcısı tercümede mutlak 

bir eş değerlik sağlamanın ulaşılmaz bir hedef olduğu kanaatindedir. 

18 numaralı gazelde kafiye içeren kelimeler genel olarak tercümede 

muhafaza edilmişse de aşağıdaki üç mısrada “şarÀb” kelimesi tekrar 

edilmek zorunda kalınmıştır. 

1a) äubó-ı devlet açılıyor úanı gün gibi şarÀb 

     ( آ���ب�� ��م ����ن  ������� دو�� � ) 

 

1b) Úand’olur bundan güzel furãat ki vir cÀm-ı şarÀb 

      ( ��ابِ�� ��� ���� ��ه ��م  ��ز ����� ) 

 

2b) èİşret eyyÀmı vü gençlik mevsimi devr-i şarÀb 

     ( ���بو دور ���� و ���  �������� � ) 

 

3b) Òoş ola altunla yoàruú laèl ezik cÀm-ı şarÀb 

     ( ��اب��م �� ���  ��زر ����ش ��د ��� ) [9b] 

Bu örnekte “şarÀb” kelimesi gazelin kafiyesiyle uyumlu olması ba-

kımından eş değerlik taşır. Ancak asıl metinde kullanılan mısraya ilâve 

olarak üç mısrada daha tekrarlanıyor olması tercüme açısından olmasa da 

klasik şiir geleneği çerçevesinde düşünüldüğünde bir kusur sayılabilir.  

9 numaralı gazelin tercümesinde de, asıl metindeki kafiyeli kelimeler 

büyük ölçüde muhafaza edilmiş, kaynak dildeki “rÀ” redifi Türkçe datif 

ekiyle (-e, a) karşılanmıştır. Ancak mütercim, gerekli gördüğü veya mec-

bur kaldığı yerlerde eş değer bir kelimeyle kafiyeyi başarılı bir şekilde 

tercümeye yansıtabilmiştir: 

را ر������ ���� ��� آن ��ال   
را �� یا�� داده ���ن��� �� ���ه و �  

Güzelce söyle ãabÀ àazÀl-i raènÀya  

Ki sen başımuzı virdiñ ùaàa vü ãaórÀya 

  �د��
ّ
را �� ��ه ��د�ن دار ���  Teõekkür eyle süci ölçüci eóibbÀya 

را �����ز��ه ���� آورد  ���ع  SemÀè-ı Zühre getürse ãafÀyı èÍsÀ’ya 
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Özellikle ilk beyitin ikinci mısraında kafiye içeren kelime (mÀ), 

Farsça bir zamir olduğu için mütercim açısından büyük bir zorluk teşkil 

edebilecekken, o, “beyÀbÀn” kelimesinin anlamdaşı olan “ãaórÀ” kelime-

sini mısraın sonuna yerleştirerek buradaki güçlüğü ustaca aşmıştır. Makta 

beyitindeki “MesíóÀ” kelimesinin yerine vezin icabı “èÍsÀ” kullanılmış, 

böylece kafiye hem biçim hem de anlam açısından eş değer bir kelimeyle 

tercümeye yansıtılmıştır. 

Farklı Kafiye 

Mütercim, aynı kelimeden oluşan kafiye ve eş değer kafiyenin yanı 

sıra bazı şiirleri farklı kafiyeyle çevirmiştir. Bu tür tasarruflar, genellikle 

söz dizimi ve/veya vezinle ilgili sebeplerden kaynaklanmaktadır. 

86 numaralı gazelde kafiye asıl metindekinden farklı harflerle sağ-

lanmıştır. Hâfız’ın bu gazelindeki kafiyelerin dikkat çeken bir özelliği, 

kafiye kelimelerinin veya kelime gruplarının sevgiliye ait unsurlardan 

oluşmasıdır: caèd-ı gísÿ, çeşm-i cÀdÿ, miórÀb-ı ebrÿ, òÀl-i hindÿ, rÿy, 

mÿy, gísÿ, kÿy. Şiirin iskeletini oluşturan bu kelimeler, tercümede mıs-

raın farklı yerlerine dağılmıştır. Tercümede kafiyeyi oluşturan kelimeler 

böyle bir eksen oluşturmaktan uzaktır. Fakat bu gazelin vezni düşünüldü-

ğünde (mefâ’îlün*4) mısra sonlarının “caèd-ı gísÿn” “çeşm-i cÀdÿñ” bi-

çiminde olması mümkün değildir. “caèd-ı gísÿndur” denilmesi, ilk üç 

beyit için bir çözüm gibi görünse de daha sonraki beyitler için uygun bir 

tercih değildir. 

Aşağıda söz konusu gazelin tercümesi ve asıl metinde kafiyeyi oluş-

turan kelime grupları birlikte görülmektedir. Asıl metinde “ÿ” revî harfi, 

“(y)et” (ikinci tekil şahıs iyelik eki) ise rediftir. Tercüme metinde kafiye 

“-Àn” harflerinden oluşur, redif ise bulunmamaktadır:  

Seniñ büklüm ãaçuñ èıùrı beni dÀéim ùutar mestÀn /... caèd-ı gísÿyet 

Hemín cÀdÿ gözüñ aldanması eyler beni vírÀn /... çeşm-i cÀdÿyet 

 

èAceb bunca ãabırdan ãoñ görem mümkin mi bir gice 

Seniñ miórÀb úaşuñda ki idevüz göz mÿmın nÿrÀn /...miórÀb-ı ebrÿyet 
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Görüm levói úarası ùutaram óürmetlü anuñ-çün 

Ki olsun hindÿ òÀlüñ naúşına cÀn nüsòası cÀnÀn /... òÀl-i hindÿyet 

 

CihÀnı ger dilerseñ idesin birden ebed sen zeyn 

äabÀya söyle úaldırsın yüzüñden örtüyü bir Àn /... burúaè ez-rÿyet 

 

Dilersen daòı úaldırmaú fenÀ resmini dünyÀdan 

Dökülsin aşaàa silk her úılıñdan nice yüz biñ cÀn /... cÀn zi-her mÿyet 

 

Seóer bÀdıyla ben miskín iki bí-óÀãıl u sersem 

Gözüñ sióriyle ben mest ü ãaçuñ èıùrından ol óayrÀn/...ez bÿy-ı gísÿyet 

 

Ne òoşdur himmet-i ÓÀfıô ki dünyÀdan vü èuúbÀdan 

Gözine gelmez aãlÀ àayr òÀk-i ser-i kÿyuñ ey cÀn /... ser-i kÿyet 

İki dil arasındaki yapısal farklılıklar, vezin ve kafiye gibi biçim özel-

liklerine bağlı kalarak tercüme etme çabası, mütercimin hareket alanını 

son derece kısıtlayan başlıca etkenlerdir. Fakat yukarıdaki gazel, anlam-

dan çok büyük tavizler verilmeden, farklı bir kafiyeyle hedef dilde yeni-

den kurulabilmiştir. 

Asıl metinde olduğundan farklı bir kafiyeyle tercüme edilen gazel-

lerden birisi de 55 numaralı gazeldir. Sekiz beyitten oluşan bu gazelin ilk 

beş beytindeki kafiyeli mısralar örnek olarak aşağıdaki tabloda verilmiş-

tir: 

�� ��  ��غ ���ر����    ������� ز �  

�� ��  ا����ر����� �� ���    ����  

BÀà-ı bahÀrda õevú-i muãÀóebden özge ne 

SÀúi di úande hem sebeb-i intiôÀr da ne 

����  ا���م ��ر��    ����� را و��ف �  Bir şaòãa yoú biliş ki her işde netíce ne 

�� ���� روز��ر  ��ش    ������ار ��  Kendi àamuñı ol yiyici vaúte àuããa ne 

����  �����ار  ��و    ��ر��� ��ف ��  Òaømı güzel mey ile bıñar semti başúa ne 

����  �ر�ا�� ���� د�  ۀ����� دل �  Biz dil kimüñ yaña virelim semt-i òoşça ne [28b] 

Asıl metnin ilk mısraında kafiyeyi oluşturan “bÀà-ı bahÀr” terkibi 

tercümede mısraın en başına alınmış, “hoşter” (daha hoş) kelimesi ise 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 119 

 

kafiye için “özge” kelimesiyle karşılanmış ve mısra sonundaki “ne” redi-

finden hemen önce kullanılmıştır. 

İkinci mısrada ise neredeyse kaynak metindeki öğe sıralanışı aynen 

korunmuş, sadece yine kafiye için “sebeb-i intiôÀr” terkibinden sonra 

“de” bağlacı kullanılmıştır. Birçok gazeli farklı kafiyeyle çeviren müter-

cim, daha çok “(ه)” yani “(-e, -a)” kafiyesini tercih etmiştir. Bunu yapar-

ken, “de” bağlacı, “-de” hâli eki, “-çe, -ça” gibi birtakım eklerden çok 

fazla istifade ederek, asıl metindekine kıyasla zayıf da olsa bir kafiye 

oluşturabilmiştir. Ancak mütercim açısından büyük bir kolaylık sağlayan 

söz konusu eklerle yapılan bu tür kafiyelerin, zaman zaman aynı gazelde 

üç dört kez tekrar edildiği görülür.  

Fakat bu mısrada yer alan daha önemli bir farklılık ise “gÿ” (de, söy-

le) ifadesinin karşılığı olan “di-” fiilinin tercümede “sÀúí” ile “úande” 

öğelerinin arasında yer almasıdır. Bu değişiklik sebebiyle asıl metinde 

“saki nerede? söyle!” ifadesi tercümede “saki söyle, nerede?” hâlini al-

mıştır. Böylece asıl metinde saki, nerede olduğu sorulan, aranan kişiyken 

tercümede sorunun sakiye sorulduğu izlenimi oluşmuştur. 

İkinci ve üçüncü beyitlerde kafiyeyi oluşturan kelimelerin, semantik 

açıdan kaynak metinle bir eş değerlik sağladığı söylenebilir. Ancak Fars-

ça ve Türkçenin tamlama yapılarının farklılığı sebebiyle tamlamada vur-

gulanan kelimeyle kafiyeyi oluşturan kelimeler bire bir aynı değildir. 

Farsça terkiplerde tamlanan tamlayandan önce gelir. Yani “encÀm-ı kÀr” 

ve “àam-ı rüzgÀr” denildiğinde vurgu “encÀm” ve “àam” kavramları üze-

rindedir. Fakat kafiye dolayısıyla “kÀr” ve rüzgÀr” kelimeleri öne çıkar. 

Türkçede ise tamlanan sonda olduğu için (“kÀrın encÀmı”, “rüzgÀrın àa-

mı” gibi) tamlamanın ağırlık merkezi olan tamlanan ile mısraın bir nevi 

eksenini oluşturan kafiye ve redif örtüşür. İkinci beyitte “encÀm-ı kÀr” 

terkibine karşılık olarak “her işde netîce”, üçüncü beyitte ise “àam-ı 

rüzgÀr” terkibine karşılık “vaúte àuããa” ifadeleri kullanılmış ve böylelikle 

tercümede kafiye sağlanmıştır. 

Dördüncü beyitte “cüz” (başúa) ve “mey-i òoş-güvÀr” (haômı güzel 

mey) ifadelerinin cümle içerisindeki yerleri değiştirilmek suretiyle kafiye 

oluşturulmuştur. 
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Beşinci beyitte arzu, istek, seçme, irade anlamlarına gelen “iòtiyÀr” 

kelimesi kafiyeyi sağlamak maksadıyla “semt-i òoşça” terkibiyle karşı-

lanmıştır. 

Asıl metinden farklı bir kafiyeyle tercüme edilmiş gazellerden birisi 

de 57 numaralı gazeldir (28b). Yedi beyitten oluşan bu gazelin de ilk üç 

beytinin kafiyeli mısraları, Türkçe tercümesi ve Farsça aslı olmak üzere 

aşağıda verilmiştir. Yukarıda değinilen hususların bir kısmı burada da 

gözlemlenebilir. Tekrara düşmemek için benzer açıklamaları yeniden 

yapmak yerine birkaç temel hususa dikkat çekilmesi yerinde olacaktır: 

�� ���ا�� �� ��ده ��ح ��� و ��د ��  

�� ����� �����    ������ ��� ���ر �  

Egerçi mey virici şÀd ü gül alıcı ãabÀ 

äadÀ-yı sazla içme şarÀb ki yavuz aàa 

ّ ���� ��ش �� ا �� ������ ا��  �م�  Uãulca iç ki felek úoparıcıdur àavàÀ 

�� ��ر��ن �� ���� ��� ��ا�� ز����    DehÀn-ı bülbüle-ÀsÀ ki úan dökici semÀ 

Birinci beytin ilk mısraında “bÀd” kelimesi kafiye için “ãabÀ” ile kar-

şılanmış ve “gül-bíz” kelimesinin karşılığı olan “gül alıcı” tamlamasıyla 

yer değiştirmiştir. Kafiyeden ayrı olarak üzerinde durulmaya değer bir 

nokta ise “feraó-baòş” kelimesine karşılık olarak kullanılan “şÀd virici” 

ifadesinde göze çarpar. Mısrada, “virici” kelimesinin başa gelmesi sebe-

biyle öğeler arasında bir karışıklık ortaya çıkmış ve “mey virici” şeklinde 

anlaşılmasına yol açmıştır. Kafiye ve vezinden kaynaklanan sebeplerden 

ötürü meydana gelen öğelerin cümle içersindeki bu tertibi, mısraın anla-

şılmasında büyük bir güçlüğe yol açar. Vezin ve kafiye göz ardı edilerek 

aynı kelimeler yeniden sıralandığında cümlenin kusursuz ve gayet anlaşı-

lır olduğu açıktır: “Egerçi mey şÀd virici ü ãabÀ gül alıcı[dır]”. İkinci 

mısraın sonunda da “yavuz aàa” ifadesinde kafiye ve vezinden kaynakla-

nan bir belirsizlik söz konusudur. Metnin aslına bakıldığında (muótesib 

tíz est) bu ifadenin “aàa yavuzdur” veya “yavuzdur aàa” anlamında kul-

lanıldığı anlaşılmaktadır. 

İkinci beyitte “fitne-engíz” “àavàÀ úoparıcı” ifadesiyle karşılanmış 

ve úafiye sebebiyle “àavàÀ” kelimesi sona alınmıştır. 
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Üçüncü beyitte ise “zemÀne” kelimesi kafiye için “semÀ” ile karşı-

lanmış ve “òÿn-ríz” tamlamasının karşılığı olan “úan dökici” ifadesiyle 

yer değiştirmiştir. 

Yukarıda ele alınan örnekler dikkate alındığında kafiye ve veznin, 

yani şekil kaygısının söz dizimine ve dolayısıyla anlamın şekillenmesine 

belirgin bir etkisi olduğu görülür. Klasik şiir geleneğinde vazgeçilmez bir 

hedef olan şekil ve muhtevada mükemmel bir uyumun, manzum bir ter-

cümede yakalanması telif esere göre çok daha zordur. Şairin muhayyilesi, 

metni oluştururken her ne kadar bir şekle bağlı olsa da mâna yönünden 

serbesttir. Fakat manzum bir tercüme yapan mütercim hem şekil hem de 

mâna bakımından bir başka metin ile mukayyettir. 

Kafiyenin Aksadığı Durumlar 

Tercüme edilen 573 gazelden yaklaşık altmışında bir veya birden çok 

mısraın kafiyesiz olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda kafiye aksaklığı 

tespit edilen 4, 36 ve 242 numaralı gazellerin ilgili beyitleri veya mısrala-

rı incelenerek sebepleri üzerinde durulacaktır. 

4 numaralı gazelin tercümesinde bütün kafiyeli kelimeler, 7. beyit 

hariç, kaynak metinle aynıdır. 7. beyitte ise kaynak metinde kafiyeyi 

oluşturan “àulÀm rÀ” ifadesine karşılık, aynı veya eş değer bir kafiye 

oluşturulamamıştır. Bu durum, metnin aslındaki “rÀ” edatının datif, aku-

zatif ve harf-i izafet gibi farklı işlevlere sahip olmasından kaynaklanmak-

tadır. Yedinci beyitteki “gûlâm râ” (gulâmı) ifadesinde “râ” akuzatif vazi-

fesi görmektedir. Diğer mısralar doğrultusunda “gulâmda” gibi bir ifade-

nin veya bunun bir alternatifi olabilecek bir ifadenin, mısraın anlam bü-

tünlüğü içerisinde kullanılması mümkün olmamıştır.    

��م را    ������  ����� آ  ���  ����  

��� ��م را  ��  ی���  ی�� ����    

äÿfí be gel ki Àyíne-i ãÀfí cÀmda 

TÀ göresin ãafÀyı mey-i laèl-fÀmda 

                      ... 

��م را�  ����ّ   ����ا�� ��ز�  یا  

... 

Raóm eyle úıl naôar úuluña ey efendimiz 
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36 numaralı gazelde kafiye ve redifi oluşturan kelimeler büyük oran-

da muhafaza edilmiş olsa da bazı mısralarda değişiklikler yapılmış, bu 

değişiklikler neticesinde 11. beyitte kafiye bozulmuştur.  

Söz konusu gazelin ilk beyitinde kafiyeyi oluşturan kelimelerin ter-

cümede de aynen muhafaza edildiği görülür: 

����� �درو  ���ت  ����� ��  �رو�   

����� �درو  ����  ������  ����  

BÀà-ı Firdevs-i èalÀ òalvet-i dervíşÀndır 

Salùanat mÀyesi hem òiõmet-i dervíşÀndır 

3, 4, 6 ve 11. beyitler dışında asıl metindeki kafiyeyi sağlayan keli-

meler tercümede değiştirilmemiştir. 3. beyitte zorunlu olmayan bir deği-

şiklik yapılarak “òaşmet” kelimesi yerine “şevket” kavramının tercih 

edildiği göze çarpar: 

����� �درو  ������ در    او  �������  Bir ululuúdur o kim şevket-i dervíşÀndır 

4. beyitte “nüzhet-i dervíşÀn” yerine kafiyeyi bozma pahasına önce 

“manôar-ı dervíşÀn” ifadesi kullanılmış, daha sonra S ve N nüshalarında 

mısra altına “ãûret” kelimesi bir düzeltme olarak yazılmıştır: 

����� �درو  ����از ���    ی����  Úalb-i şenden görilen ãÿret-i dervíşÀndır 

6. beyitte asıl metindeki “furãat” kelimesinin yerine tercümede 

“ruòãat” kelimesi tercih edilmiştir. Kaynak metne söz dizimi düzeyinde 

bir sadakatin gözlemlendiği bu çeviri anlayışında, mütercimin farklı bir 

kelime kullanma konusundaki yaklaşımı dikkat çekicidir. Oysa kaynak 

metindeki “fursat” kelimesinin kullanılması vezin ve kafiye açısından bir 

sorun teşkil etmez. Ayrıca bu kelime Türkçede bilinmeyen bir kelime de 

değildir. Yazarın bu tür kafiye ve vezne bağlı olmayan tercih ve tasarruf-

larını belki tercümede özgürleşme, metne kendi rengini verme, kendinden 

bir şeyler katma gibi yorumlamak da mümkündür. 

����� �درو  ������  �از ازل �� �  Evvelinden ãoña dek ruòãat-ı dervíşÀndır 

11. beyitte ise değişik kelime kullanma tercihi veya ısrarı, kafiyenin 

bozulması pahasına tekrarlanmıştır: 

����� �درو  ����  ��������ش آ  Maùlaèı Àyine-i çehre-i dervíşÀndır 
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242 numaralı gazelde kafiyede ortaya çıkan aksaklıklar, zorunlu bir 

durumun kaçınılmaz sonucu değildir. Aşağıda işaret edilecek mısralar 

dışında diğer bütün mısralarda kaynak metindeki kafiye kelimesi muha-

faza edilmiş, Farsça mastar görevi gören kelime sonundaki "î" (ى) ekinin 

yerine Türkçede aynı işlevdeki -lık eki getirilmiştir: 

Ol kim ki iósÀndan yaña baña vefÀdÀrlıú ide 

Bir ben gibi bed fièliye bir dem eyü kÀrlıú ide 

Kaynak metinde “vefÀdÀrlıú” kelimesi için “vefÀdÀrí”, “eyü kÀrlıú” 

için ise “nikÿ-kÀrí” tabirleri yer almaktadır. Benzer şekilde kaynak ve 

hedef metindeki diğer mısraların kafiyeli kelimeleri; dildÀrí – dildÀrlıú, 

bÀzÀrí – bÀzÀrlıú, àam-òvÀrí – àam-òvÀrlıú, mekkÀrí – mekkÀrlıú biçimin-

de eşleşmekte ve böylelikle kafiyenin tercümede başarılı bir şekilde sağ-

landığı görülmektedir. 

4. beyitte ise kaynak metindeki yan kesici, hilekâr anlamındaki 

“ùarrÀrí” kelimesine karşılık olarak, diğer mısralardaki usûl izlenmemiş, 

“ùarrÀrlıú ide” yerine “èayyÀrlıú ide” biçimindeki kullanım tercih edilmiş-

tir: 

Didüm ki ben ben olalı èuúd-i ãaçuñ çözemedüm  

Didi ben aña dimişem tÀ saña èayyÀrlıú ide 

Mütercimin zorunlu olmayan bu tasarrufu kafiyeyi bozan bir sonuç 

doğurmamıştır. Ancak 7. beyitte kaynak metindeki “èayyÀrí” (hırsız, hi-

leci, dessas; zeki, kurnaz) kelimesine karşılık olarak belki de tekrardan 

kaçınmak maksadıyla “uàruluú” kavramı kullanılmış ve bu ise gazeldeki 

–âr kafiyesine uymamıştır: 

Ol egri büklüm zülfden úolay eger görsem cefÀ 

Óabs ile zencírden ne àam ol şaòãa k’uàruluú ide 

Yine aynı gazelin 5. beytinde “hÿşyÀrí” kavramına karşılık 

“hÿşyÀrlıú” denilmek yerine Türkçede daha tanıdık olduğu düşünülebile-

cek bir kavram olan “ayıúlıú” tabiri tercih edilmiştir. Ancak bu şekliyle 

beyitte kafiye kaybolmuş, -lık redifinin ise varlığı korunmuştur: 
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Òırúa geyen ùabè-ı àaøÿb èışúdan úoúı işitmemiş  

Mestlikden aña nükte di tÀ terk-i ayıúlıú ide  

Bu örneklerin dışında 351. ve 504. gazellerde de zorunlu olmadığı 

hâlde mütercimin tasarrufu sebebiyle kafiyenin bozulduğu tespit edilmiş-

tir. 

Redif Kafiyeli Gazeller 

Tercümedeki gazellerin mühim bir kısmı sadece redif kullanılarak 

çevrilmiştir. Mütercim bilinen şekliyle kafiyeli bir söyleyişi sağlayama-

dığı durumlarda mutlaka redif kullanmış, böylelikle kaynak metnin kafiye 

düzenine belli ölçüde benzer bir şiir yapısı kurmayı amaçlamıştır. Çalış-

mamızda; yapısı itibariyle redif olan fakat bir yönüyle kafiye işlevi gören 

bu tür ses benzerlikleri redif kafiye olarak değerlendirilmiştir. Kafiyesi 

tamamen veya kısmen rediften oluşan 185 gazel tespit edilmiştir. Telif bir 

divanın ancak birkaç mısraında bir istisna olarak karşılaşılabilecek bu 

durum (redifin kafiye gibi kullanılması), Ferîdî tercümesinde ciddi bir 

yekûn tutmaktadır.  

23 numaralı gazelde, asıl metindeki “-est” ekinin (metinde ust) Türk-

çedeki mukabili olan “-dır” eki redif olarak kullanılmıştır. Farsça metnin 

iki mısraında kelimelere birleştiğinde “-ûst” şeklinde okunan “-est” eki 

yerine bu ekle kafiyeli olan “dÿst” kelimesi yer almaktadır: 

و���� ارادت �� و آ���ن ���ت د  

او��ارادت  �ود��� �� �� �� �� �� �  

MurÀdımuz başı yÀr óaøreti eşigiyledür 

Ki her ne başımuz üzre eserse istek odur 

دو��در ����� رخ  ��������دم آ  Úodum güzel yüzine úarşu Àyine çoúdur 

�������� �� ��  ی�� ��ن ���� ور���   Ki àonce yapraàı-veş büklüm üst üstünedür 

Redif kafiyeli gazel tercümelerinden biri de “kucâ” (nere) redifli 12 

numaralı gazeldir. Mütercim sekiz beyitten sadece iki mısrada kaynak 

metindeki kafiyeyi oluşturan kelimeleri tercümede uygun bir şekilde kul-

lanabilmiş, diğer mısralarda bunu vezin sebebiyle yerine getirememiştir. 

Aşağıda, söz konusu gazelin ilk dört beytinin sadece kafiyeli (olması 

gereken) mısraları ele alınacaktır:  
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��� ابو �� �� ����ح ��ر ���   

���وت ره �� ����� �� ���� ����  

Òayır èamel nerededür ü ben òarÀb nere  

Yolın tefÀvütini gör ki úandeden tÀ nere 

ر��ب ��� ����ع و�� ��� ���  İşitme úande naãíóat ãadÀ-yı sÀz nere 

���ن و ��اب ��ب ��� ������� د  Ne semtde meykede daòı şarÀb-ı ãÀfí nere 

 O nÀz-ı òoş nere gitti vü ol èitÀb nere ��د آن ����� ��� ر�� و آن ���ب ��� 

Gazelin ilk mısraında ve dördüncü beyitte, metnin aslındaki kafiyeyi 

oluşturan kelimeler, “òarâb” ve “èitâb”, tercümede de aynı şeklide gö-

rülmektedir. Yine metnin aslındaki “kocâ” redifine “nere” şeklinde ter-

cümenin ilgili mısralarında aynen yer verilmiştir. Ancak birinci beytin 

ikinci mısraında, ikinci ve üçüncü beyitlerde ve burada gösterilmeyen son 

dört beyitte kafiye yoktur. 

Redifin kafiye yerine ikame edildiği 22 numaralı gazel [12a], 11 be-

yitten oluşmaktadır. Metnin aslındaki “-ı ÿst” (onun ...ıdır) redifine karşı-

lık ilk iki mısra “anuñ” redifiyle başlamış, daha sonraki beş beyitte ise 

“anuñ” yerine “n” kaynaştırma harfi ve “-uñ” ilgi hâli ekinin oluşturduğu 

“-nuñ, -nüñ” redifiyle devam edilmiştir. İkinci ve dördüncü beyitlerin 

ikinci mısraları, biri aynı diğeri farklı kelimeyle olmak üzere gazelin as-

lındaki kafiyeyle mutabıktır. Ancak diğer dokuz beytin hiçbirinde bilinen 

anlamıyla kafiye yoktur:  

  ۀدل ��ا��د
ّ
� او�����  

دار ���� او�� ����آ �ه�د  

èIşúınuñ iç óicÀbıdur dil anuñ  

Pertevi Àyine-dÀrıdur göz anuñ 

او�� ���ّ ��ر  ����د�� ز  Boynum altında bÀr-ı minnetinüñ 

� او����� �� �� ���ر ��ّ   Úaãdı miúdÀrı fikri her kişinüñ 

او��  ���� ����ده دار ��  Perde ùutar óarím-i èizzetinuñ 

دارد ����� ���� ��� � ��� ��  Cümle èÀlem şÀhidi ki pÀklıàınuñ 

Burada ele alınmayan altıncı beyitte “-nün” ekiyle (... her kişinüñ) 

redif devam etmiş, son beş beyitte ise “anuñ” redifine tekrar dönülmüştür. 
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Mütercimin, kafiyeyi kullanamadığı gazellerin tümünde redif kul-

lanması, şekil açısından redifin kafiyeyi telâfi edici bir unsur gibi kulla-

nıldığı biçiminde yorumlanabilir.  

Redif  

Şiirde ahenge katkı sağlayan unsurlardan biri de rediftir. Redif man-

zum eserlerde kafiyeyi oluşturan kelimeden hemen sonra gelir. Görevleri 

veya anlamları aynı olan ek veya kelimelerin, kafiye düzenine göre belirli 

aralıklarla mısra sonunda tekrar etmesinden oluşur. “Redif, simetrik te-

kerrürü ile şiiri belirli bir kavram veya bir konu etrafında toplayan, bir 

atmosfer yaratan mihver olmuştur. Ustaca kullanıldığında şiiri bir atmos-

fer içine alır, onu bir dizi çağrışıma açar” (Akün, 1994: 402).  

Tanpınar’a göre klasik Türk şiiri, her şeyden önce belirli bir şeklin 

şiiridir. Şiirde asıl temayı, kafiyeyle birlikte redif oluşturur. Hatta bu iki 

unsur, şairin ilhamını tek başına idare edecek kadar etkin bir role sahiptir. 

Özellikle redif düşünce ve hayali kendi etrafında toplayarak bir eksen 

meydana getirir ve onun sağladığı imkânlar vasıtasıyla oluşan atmosterde 

şiir şekillenir. Böylece şairlerin keşfettiği yeni redif ve kafiyelere bakarak 

şiire getirdikleri yeni ses, ahenk ve duygu unsurlarını görebilmek imkânı 

vardır (Tanpınar, 1997: 20).  

Redif daha ziyade Türk ve Fars şiirinde mühim bir yer tutar (Albay-

rak, 2007: 524; Beyatlı, 2012: 133; Mutluay, 1979: 91; Dilçin, 1997: 70; 

Gariboğlu, 1983: 27). Y. Kemal’e göre Arap şiirinde redif uslu, Türk ve 

Fars şiirinde ise azgın, taşkın ve coşkundur. Hatta Türk ve Acem şairleri 

için redif, kafiyeden daha elzemdir. Özellikle Türklerde manzumeler 

adeta rediften doğmaktadır ve Türk şairi için redif şiirin özü mesabesin-

dedir. O hâlde redifi bulduğunda şiirin asıl özünü bulmuş sayılır (Beyatlı, 

2012: 134). Çünkü şiir büyük ölçüde bu mihver ekseninde şekillenecektir. 

Y. Kemal Türkçenin, yapısı itibariyle, redife Farsçadan daha elverişli 

olduğunu söyler. Türkçede fiil cümlenin sonunda Farsçada ise başında 

gelir. Bu yüzden Farsçada redif bir fazlalık olarak vardır. Ona göre Fars 

şiiri Alman, İngiliz ve Fransız şiiri gibi tabiatı gereği redifsiz olmalıydı. 

Türkçede ise fiil cümlenin sonunda geldiği için redif bir zarurettir. Çünkü 

fiillerden kafiye olmaz, diğer kelimelerden olur. Ancak bu durum, kafi-
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yenin gereksiz olduğu anlamına gelmez. Redif her ne kadar bir zaruret 

olsa da yeteneksiz şairlerin elinde bayağı bir vasıtaya dönüşebilir (Beyat-

lı, 2012: 134).  

Redifin önemini gösteren bir diğer işaret ise, bazı gazellerin ve özel-

likle kasîdelerin redifleriyle adlandırılmasıdır. Ahmet Paşa’nın Güneş 

Kasîdesi, Fuzuli’nin Su Kasîdesi, Necâtî’nin “döne döne” redifli gazeli, 

Nedîm’in “kâfir” redifli gazeli örnek olarak verilebilir. Ancak modern 

Türk şiirinde vezin ve kafiyenin yanı sıra redif de eski önemini kaybet-

miştir. 

Redif – Anlam İlişkisi 

Kaynak metindeki anlam örüntüsü ile şekil özelliklerini bir bütün 

hâlinde kayıpsız olarak hedef dile aktarma çabası kimi zaman sonuçsuz 

kalmaktan kurtulamaz. Yine de kafiyeye nispetle kaynak metindeki redi-

fin bir şekilde tercümeye aktarılabilmesinde daha başarılı olduğu söyle-

nebilir. Birkaç istisna dışında metnin aslındaki rediflerin tamamına yakı-

nı, anlamdaş ya da eş değer bir redifle veya aynı kelime muhafaza edile-

rek tercümede verilmiştir. 

Ancak iki dilin birbiriyle örtüşmeyen farklı semantik yapısından ve 

kelimelerin kapsadığı anlam alanlarının farklılığı gibi sebeplerle, kafiye 

bahsindekine benzer sorunlar redifte de ortaya çıkar. Bu bağlamda “níst” 

redifli 28 numaralı gazel açıklayıcı bir örnek olacaktır. “Níst” kelimesi, 

Farsçada “değil” ve “yok” anlamlarına gelmektedir. Söz konusu gazelde 

her iki anlamı da kullanılan kelimenin tercümede “değil” anlamında karar 

kılınmış, sonraki mısralarda da redifi bozmamak için aynı şekilde devam 

edilmiştir. Kaynak dildeki gösteren gösterilen ilişkisini bütün kapsamı ve 

boyutlarıyla Türkçede aynı şekilde kurmak mümkün olmadığı için birta-

kım anlam problemleri ortaya çıkmıştır: 

ÓÀlimizden ãÿfí-i ôÀhir-perest ÀgÀh degül 

Óaúúımuzda her ne dirse híç gelür güç yer degül [14b]  

İlk mısrada “níst” kelimesi “değil” mânasında kullanıldığı için anlam 

yönünden bir sorun yoktur. Ancak ikinci mısrada “híç cÀy-ı ikrÀh níst” 

(hiç ikraha yer yoktur) ifadesinin sözcüğü sözcüğüne çeviri çabası ve söz 
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dizimindeki alışılmadık sıralama, Türkçede anlaşılması zor bir cümle 

ortaya çıkarmıştır. Mısraın aslı şöyledir:  

   ���زا�� �������� از ��ل �� آ��ه �    

�� �ا��اه � ��� یدر �� �� ��  ���� �� ��      

Yukarıdaki mısraın tercümesi, vezin ve kafiye göz ardı edilerek ve 

hedef dilin (Türkçenin) yapısı esas alınarak A. Gölpınarlı tarafından şöyle 

yapılmıştır: 

“Onun için hakkımızda ne derse desin, hoş görürüz” (Gölpınarlı, 2011: 

99). 

Gölpınarlı’nın çevirisinin serbest bir çeviri olduğu söylenebilir. Aynı 

mısraın H. Kırlangıç tarafından yapılan çevirisi kaynak dildeki ifadeye 

daha yakın olması sebebiyle Ferîdî tercümesinde anlatılmak istenen ifa-

denin açıklığa kavuşmasında daha çok yardımcı olabilir: 

“Hiç ikrâha yer yoktur, hakkımızda ne söylese” (Kırlangıç, 2013: 76). 

Söz diziminden ve kelimesi kelimesine çeviriden kaynaklanan karı-

şıklıktan arındırmak ve redifi koruma çabasından kaynaklanan problemi 

daha belirgin kılmak için H. Kırlangıç’ın tercümesi esas alınarak mısra 

yeniden kurulursa şöyle bir ifade ortaya çıkar: 

Óaúúımuzda her ne dirse hîç ikrâha yer degül 

Asıl metinde “níst” kelimesinin “yoktur” anlamında kullanıldığı çok 

açıktır. Fakat manzum tercümenin sınırladığı alanda iki dil arasındaki 

yapısal farklılıklar sebebiyle anlamda aksamaların olmaması neredeyse 

imkânsızdır. Bu sorun daha sonraki mısralarda da devam eder: 

Bu úadar gizlü zaòm var hem mecÀl-i Àh degül = (... mecÀl-i Àh yoú) 

Yoòsa şeyò ü zÀhidiñ iósÀnı geh var gÀh degül = (... geh var gâh yok) 

Mütercim şekil ile anlam arasındaki bu yol ayrımında tercihini şekil-

den yana yapmıştır. Anlam bakımından za‘f-ı te’lîfe (söz dizimi kuralsız-

lığına) düşmek pahasına şekilde bu denli ısrar etmek yadırganabilir. An-

cak divan şiirinde redifin çok mühim bir yer tuttuğunu unutmamak gere-

kir. Redif o kadar baskın bir unsurdur ki klasik şiir geleneğinde bazı ga-
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zeller redifleriyle anılır olmuştur. Mütercimin, asıl metnin biçimsel yapı-

sını koruma konusundaki bu tavizsiz tutumu, redife verdiği önemin ifrat 

derecesindeki bir örneğini oluşturmaktadır. 

Aynı redifin kullanılması 

Mütercim az sayıdaki istisna dışında kaynak metindeki redifleri, kimi 

zaman bazı aksaklıklar olmasına rağmen tercümede korumuştur. İki dilin 

yapısal farklılığı ve vezinden kaynaklanan kimi güçlükleri aşabilmek için 

kaynak dilden söz dizimi düzeyinde aktarma yaptığı görülür. Bir başka 

örnekte ise (474 numaralı gazel) vezni değiştirerek bu sorun aşılmıştır.13 

Sekiz beyitten oluşan 473 numaralı gazelde [H 237a] Farsça metin-

deki “ez ÿ” redifi olduğu gibi Türkçeye aktarılmıştır. Bu gazelin tama-

mında kafiyeyi oluşturan kelimeler de tercümede aynen korunmuştur: 

�� ����� ��ه ازو  �ر���ار    ��ّ   

راه ازو  �����ر �  ���  ���ا��ش ����   

YÀrin ãaúal maóalli ki ùutuldı mÀh ez-ÿ  

Òoş óalúa lík çıúmaàa yoú ùaşra rÀh ez-ÿ 

 Sen sür yüz aña óÀcetüñi daòı òvÀh ez-ÿ آ��� ���ل ���ه و ���� ���اه ازو

�� آه ازو   ����م ���ن �  ���ا������  CÀm-ı cihÀn-nümÀ bir Àyínedir Àh vÀh ez-ÿ 

Yukarıda ilk üç beytinin kafiyeli mısraları aktarılan gazelin vezni 

“mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt” kalıbındadır. İlk mısrada fÀèilÀt 

tef‘ilesine denk gelen “mÀh ez-ÿ” (-.-) ifadesini tercümede “mÀh ondan” 

(---) şeklinde ifade edilmesi vezne uymaz. Sonraki mısralar için de aynı 

uyumsuzluk söz konusu olduğundan mütercim Türkçe söz dizimi içerisi-

ne Farsça bir öbeği olduğu gibi aktarmak yoluna gitmiştir. İkinci beyitte 

ise Farsça fiil de ifadenin içine girerek “óÀcetüñi daòı òvÀh ez-ÿ” (hacetini 

dahi ondan iste) şeklinde yarı Farsça yarı Türkçe bir cümle ortaya çıkmış-

tır. 

“Álÿde” redifli 485 numaralı gazel Türkçe tercümesinde de aynı re-

difle çevrilmiş ve kafiyeyi oluşturan kelimeler çeviride muhafaza edil-

miştir. Gazel, “fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

 
13  Bu gazelle ilgili açıklamalar vezin bahsinde yapılmıştır. 
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İmale yapmak koşuluyla “Àlÿde” yerine “bulaşmış” demesi vezin açısın-

dan mümkünken mütercim böyle bir tercihte bulunmamıştır: 

آ��ده��اب    ��ه�دوش ر��� ��ر �  

آ��ده�ده ��اب  ���� ��دا�� و ��ّ   

Dün gice gitdüm o meykedeye òvÀb-Àlÿde  

Òırúa mindÀr daòı seccÀde şarÀb-Àlÿde 

357 numaralı gazelde [H 179a] “òacíl” redifi tercümede ortaktır. An-

cak tercümede farklı ve nispeten zayıf bir kafiye yapısı vardır: 

اب ��� �� ��م از ���� ��  ����  

اب ����� �� ���د ز ��دار ����  

ŞarÀba tevbeden oldum zamÀn-ı gülde òacíl  

Ki kimse olmaya şÀyestesiz èamelde òacíl 

��ب ���  � ���  �ز ���� و ���  ���  Degülceyüm yÀr u òÿbdan ki bir vecihle òacíl 

Tercümedeki redifin kaynak dildekiyle aynı kelimeden oluştuğu ga-

zeller arasında 295 (Àòer), 305 (henüz), 315 (bes), 351 (firÀú), 352 (firÀú), 

447 (óüsn) numaralı gazeller vardır. 

Anlamdaş veya Eş değer Bir Redifin Kullanılması 

Asıl metindeki redif durumundaki birçok kelime veya ek, tercümede 

anlamdaş veya eş değer bir kavramla aktarılmıştır. 

30. gazelde [16a] vezin gibi bir zorlayıcı sebep olmaksızın “dÿst” re-

difi aynı hece değerindeki “yÀr” kelimesiyle tercüme edilmiştir. Tercü-

mede bir mısra dışında kafiye de korunmuştur. Gazelin ikinci beytinde 

redif yoktur. Söz konusu beyitte redif yerine, “yÀr” redifiyle kafiye oluş-

turan “ùÿùi-vÀr” ifadesi kullanılmıştır: 

1a) دو�� ��م��������ن ��ه  ��� ی����� ا  

1b) م دو�� ی�� ��� ��ن از �� ر��� ��ا��  

MeróabÀ ey èÀşıúÀnuñ peyki vir peyàÀm-ı yÀr 

TÀ sevincimden idem ben cÀn fedÀ-yı nÀm-ı yÀr 

2b) ����  ��� دام دو���� و ����� ز��  Murà-ı ùabèım èışú-ı úand ü çeşm-i yÀrdan ùÿùí-vÀr 

3b) دام دو��ام در ا���ده یادا�� ���� ا�  DÀnesi ümniyyesiyle düşmüşüm der dÀm-ı yÀr 

Mütercimin, Türkçe sentaksta karar kılması sebebiyle ikinci beyitte 

redif yapılamamıştır. Farsçada “ez/ze” edatı kelimenin veya terkibin ba-

şına gelirken Türkçede bu işlevi gören “-den” hâl eki kelimenin veya 

tamlamanın sonuna gelmektedir. Kaynak metindeki “dÿst” redifinin tam-

layan durumunda olduğu “èze ışú-ı sükker ü bÀdÀm-ı dÿst” tamlaması 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 131 

 

“èışú-ı úand ü çeşm-i yÀrdan” biçiminde çevrilmesi sonucunda redif orta-

dan kalkmıştır. Burada dikkat çeken bir başka husus ise “bÀdÀm” istiare-

sinin doğrudan “çeşm” olarak çevrilmiş olmasıdır. 

Üçüncü beyitte ise mütercim, ikinci beyitte izlediğinden farklı bir yol 

seçer ve Farsça “der” edatını redif ve kafiyeyi oluşturan terkibin başına 

getirerek “der dÀm-ı yÀr” ifadesini kullanır. Sonraki beyitlerde ise benzer 

şekilde “ez cÀm-ı yÀr” ve “ez iúdÀm-ı yÀr” ifadeleri görülür. Böylece 

Farsça söz diziminden yararlanılarak tercümede gazelin şeklî yapısı ko-

runmaya çalışılmıştır. 

“MÀrÀ bes” (bize yeter) redifli 315 numaralı gazel “bize bes” redifiy-

le kafiyesiz bir şekilde tercüme edilmiştir: 

�� را ��ز �����ن ���ن    ی����ار  

�� را ��آن ��و روان    ����� ��  ��ز  

Bir yañaàı gül gülzÀr-ı cihÀndan bize bes 

Bu çemenden o boyı serv-i revÀn ôıll bize bes 

�� را ��از ��ا��ن ���ن ر�� ��ان    KÀéinÀtuñ åüúalÀsından aàır cÀm bize bes 

“Yeter” yerine “bes” kelimesinin kullanılması vezinle ilişkilendirile-

bilir. İlk iki beytinin kafiyeli mısraları verilen 315 numaralı gazelin bü-

yük kısmında “bu, şundan bize bes” biçiminde bir kıyaslama vardır. 

Özellikle bu tür ifade biçimlerinde Farsça ile Türkçe arasındaki söz dizi-

mi farklılığından kaynaklanan sebeplerden dolayı tercümede kafiyeyi 

korumanın daha güç olduğu söylenebilir. Bir önceki incelenen gazelde bu 

konuyla ilgili örnekler üzerinde durulmuştur. 

“míremet” (ölürüm sana, senin için ölürüm) redifli 95 numaralı gazel 

[47b] tercümede “cÀnum fedÀ” redifiyle, kafiyesiz olarak çevrilmiştir: 

���������ر �� و ��  ی�و��� ��ش � ���  

��������  ��� �ُ�ك �� ��ش ����ا��  

Òoş yürürsüñ ey begim baştan başa cÀnum fedÀ 

Sevdigim òoş ãalınursuñ úadêiñe cÀnum fedÀ 

����������  ��� ������ش ����� �  Òoş ideñ úaúış taúÀøañ öñine cÀnum fedÀ 

“reft reft” (gitti gitti) redifli 98 numaralı gazel, aynen aktarma (reft 

reft) veya sözcüğü sözcüğüne (gitti gitti) tercüme yapılmayarak, Türkçe 

söyleyişe daha uygun bir ifadeyle “gitti gider” şeklinde çevrilmiştir. İki 
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mısra dışında gazelin tamamında kaynak metindeki kafiyeyi oluşturan 

kelimeler eksiz şekliyle tercümede yer almıştır: 

ر�� ر�� �����  ����� ز د�� ز�� ���  

ر�� ر�� ����� �� �� ��� یور ز ���و  

èAnberín zülfüñ elinden ger òaùÀ gitdi gider 

Ger siziñ ãaçdan bize hem bir cefÀ gitdi gider 

ر�� ر�� ����ر ��ه ����ان �� �� ��ا  Ulu şÀh cevri faúíre ger ola gitdi gider 

ر�� ر�� ����ن و ����ن ����ا �ن�ور �  CÀn u cÀnÀn ortasında mÀcerÀ gitdi gider 

İkinci beyitte “gedÀ” kelimesinin başına gelen “ber” edatı Türkçeye 

çeviride kafiye açısından sorun oluşturmaktadır. Mütercim bu durumda 

ya Farsça “ber” edatını kullanarak kafiyeyi oluşturan kelimeyi (gedâ) 

muhafaza etmek veya Türkçe söz diziminden taviz vermeyerek kafiyeyi 

feda etmek durumundadır. Fakat üçüncü bir yol seçilmiş ve kelime sıra-

laması (tertîb-i kelimât) değiştirilerek bir başka kelimeyle (ola) kafiye ve 

Türkçe söz dizimi korunmuştur.  

“míferistemet” (gönderiyorum seni) redifli 82 numaralı gazelin, an-

lamdaş bir redifle (gönderiserem) ve aynı kafiyeyle tercüme edildiği gö-

rülmektedir. Ancak kaynak metinde redif durumundaki fiilin sonunda 

bulunan muttasıl zamir (-et / seni), tercümede mısraın değişik yerlerinde 

kullanılmak zorunda kalınmıştır. 

������ ������ ��� ����    یا  

������ ������ �� از ��� ����    

Ey yel úuşı seni be-SebÀ gönderiserem 

Úanden ki gör seni ne yaña gönderiserem 

������ ��و��    �ن��� �����ز  Bundan seni be-òÀne-i vefÀ gönderiserem 

On beyitten oluşan bu gazelin beş mısraında kafiye kaynak metinde-

kinden farklı kelimelerle sağlanmıştır. Redif, bütün şiirde sorunsuz bir 

şekilde yer almıştır.  

Farklı Bir Redifle Tercüme Edilmesi 

Ferîdî tercümesinde redifli gazellerin bir kısmı asıl metindekiyle ay-

nı, tamamına yakını anlamdaş veya eş değer bir redifle tercüme edilmiş-

tir. Az sayıda gazel ise tamamen veya kısmen farklı bir redifle tercüme 

edilmiştir. Tamamen farklı redifle kastedilen; asıl metindekiyle aynı, 

anlamdaş veya eş değer olmayan bir redifle yapılmış tercümedir. Kısmen 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 133 

 

farklı redif ise şudur: Bazı gazeller, kaynak metindeki redifle aynı, an-

lamdaş veya eş değer bir redifle çevrilmiş, ancak bazı mısraları ise farklı 

bir redifle çevrilmiştir. Yani tercümede iki redif kullanılmıştır.  

“áaríb” redifli 16 numaralı gazelin [9a] tercümesinde “àaríb” ve 

“èacíb” redifleri kullanılmıştır. İlk mısrada ise söz dizimsel bir zorunlu-

luktan dolayı mısra sonunda “óabíb” kelimesi tercih edilmiştir: 

���� ��ر�� �� �� ا ����ن ����ن ی���� ا  

���� ����� در د���ل دل ره �� ��� ���  

Meróamet úıl bu àaríbe didüm ey şÀh-ı óabíb 

Didi dil ardınca yol øÀyiè idüp miskín àaríb 

Kaynak metinde “ín àaríb” ifadesinin başında bulunan “ber” edatı 

dolayısıyla bu söz öbeğinin Türkçeye tercümesinde redif bozulmaktadır. 

Ortaya çıkan bu güçlüğü aşmak için mısraın sonuna “şÀh-ı óabíb” tamla-

ması, “sulùÀn-ı òÿbÀn” terkibine karşılık olarak yerleştirilmiştir. Müter-

cim, ilk mısrada redifin kullanılamaması sebebiyle bozulacak ahengi 

kafiyeyle telâfi etme yoluna gitmiştir. “SulùÀn-ı òÿbÀñ” (güzellerin sulta-

nı) kavramı, “şÀh-ı óabíb” (sevgilinin şahı) şeklinde tercüme edilmiştir. 

Hûbân (güzeller) çoğul, habîb (sevgili) ise tekildir. Bu yönüyle, şeklin 

korunması için anlamdan bir ölçüde fedakârlık yapıldığı söylenebilir. 

Söz konusu gazelin ikinci, üçüncü, yedinci ve sekizinci beyitleri 

kaynak metindeki gibi “àaríb” redifiyle sonlanmaktadır. Dört, beş ve 

altıncı beyitler ise “èacíb” kelimesiyle biter: 

���� ���� رخ ر�� ����ش ���د آن ��ل ���  Òoş ruò-ı rengíniñe düşmüş o miskín beñ èacíb 

���� ����� ����� ��گ ار��ان �� ���  EràuvÀn yapraàı-veş aú kÀàıd üstünde èacíb 

���� ���� �� ���د در ���ر���ن �� ���  Naúş-ı müşkín gerçi kim olmaz nigÀristanda èacíb 

 “áaríb” kelimesi, vezin veya sentaksla ilgili bir zorunluluk olmadığı 

hâlde, redifi değiştirmek pahasına “èacíb” olarak çevrilmiştir. Bu üç be-

yitte (4., 5. ve 6.) dikkat çeken nokta, “àaríb”in diğer beyitlerden farklı 

olarak “tuhaf, şaşılacak, bambaşka” gibi anlamlarda kullanılmış olması-

dır. İlk beytin her iki mısraı, 2, 3, 7 ve 8. beyitlerde ise “kimsesiz, zaval-

lı” anlamlarında kullanılmıştır. 2, 3, 7 ve 8. beyitlerin ikinci mısraları 

şöyledir: 
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2b) Nice çeksün evde besli úasvet-i bunca àaríb 

3b) ÒÀr u òÀşÀkdan döşek yaãdıú eger itse àaríb   

7b)İt óaøer vaút-ı seóerde ger iñíler bu àaríb 

8b) Ger otursa òasta vü àamgín baèíd olmaz àaríb 

Dokuz beyitten oluşan “ferruò” redifli 114 numaralı gazelin beş mıs-

raı “ola” beş mısraı ise “Ferruò Aàa” redifiyle tercüme edilmiştir. Bir, iki, 

üç ve sekizinci beyit “ola” redifiyle çevrilmiştir: 

  یرو یدل �� در ��ا
ّ
خ��  

  ی��د آ���� ����ن ��
ّ
خ��  

Dilim Ferruò yüzi èışúında ola  

Anuñ zülfi gibi Àşüfte ola 

İlk mısrada “ferruò” kelimesi kullanılmışsa da redif durumunda de-

ğildir, kaynak metinde bulunmayan “ola” kelimesi mısra sonunda redif 

olarak kullanılmıştır. İkinci mısrada ise “ferruò” yerine “anuñ” zamiri 

vardır. 

Dört, beş, altı, yedi ve dokuzuncu beyitleri ise “Ferruò Aàa” redifiyle 

tercüme edilmiştir: 

����ن��زان ��و  ����د ��ن �  
  ی�� د��� ���ا�� �

ّ
خ��  

Sögütçe ola ditrer serv-i bostÀn 

Göre ger boy-ı dil-cÿ Ferruò Aàa 

“NemÀndeest” (kalmamıştır, kalmadı) redifli 71 numaralı gazel [36a] 

farklı bir redifle (–lık) tercüme edilmiştir. On beyitlik gazelin iki mısraı 

dışında hepsi “-lık” ekiyle bitmektedir. Söz konusu iki mısra ise “-lık” 

ekiyle kafiye oluşturacak kelimelerle (-ık) sonlanmıştır.  

������� ��� ر�� روز ��ا ��ر    ��  

�������   ��ر�وز ��� ��ا �� �� د  

Òurşíd-i ruòuñsız günüme úalmadı şavúlıú 

Úara giceden àayrı baña úalmadı ãaàlıú 

������� �� ��ن ر��� در �� ر���ر    Kim úalmadı cÀndan bu øaèíf tende azacıú 

�������   ����ر����    نآ  درتدور از    Úapuñdan ıraú úalmadı ol òaste vü yanıú  

Redifsiz Gazelin Redifli Tercümesi 

497. numaralı [H 248a] gazelin aslı redifsizken, tercümede yedi mıs-

raın sonunda “Ahmed” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Dört mıs-

ra ise Aómed ile kafiyeli kelimelerle sonlanmaktadır. Aşağıda bu gazelin 
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ilk beyti ve son üç beytin kafiyeli mısraları ve karşılaştırma yapabilmek 

maksadıyla bu mısraların asılları verilmiştir: 

ا�����ن �����    �ا� ��  ا���  

������ا���    ��او  � �ا��� �  

èAdl-i şÀh üzre åenÀ iderim AllÀha k’eóad 

ŞÀh-ı İlòÀni Óasan bin Üveyis Şeyò Aómed 

 
ّ
�����ر  ����اد و �  ��ا د����  BaàdÀd ırmaàı ne òoş bÀde-i reyóÀn Aómed  

�����دا����� ��د از ����    ��  Key òalÀãı ola óayret mióeninden Aómed 

���را�دل    ۀ����� ���� از او د  ��  TÀ ÒvÀce dil gözin aydın ide andan Aómed 

Yukarıda ele alınan örneklere bakıldığında, asıl metnin sadece ilk 

mısraında “Aómed” ismi geçmektedir. Bu mısraın tercümesinde ise 

“Aómed” ismi kullanılmamıştır. Sonraki mısraların aslında “Aómed” yok 

iken mütercim “Aómed” ismini yedi mısraın sonunda kullanarak bir 

ahenk sağlamaya çalışmıştır.  

17 numaralı gazel kaynak metinde redifsiz iken bu gazelin tercüme-

sinin beş mısraında “şarâb” kelimesi kısmen redif olarak kullanılmıştır. 

Dört mısra ise “şarÀb” kelimesi ile kafiyeli kelimelerle sonlandırılmıştır: 

���ب ��� و ��� ���    �����  

ا���ب   ����ح ��ح ا�ّ� ا�ّ�   

1a) Ùañ olup baàladı vü perde seóÀb  

1b) Ey èazízler seóer şarÀbı şarÀb 

ا���ب  ��ا���ام ا���ام    2b) Ey óabíbler şarÀb-ı èışú şarÀb 

��ب  ��  دا���  ������  ��  3b) İmdi içiñ hemíşe ãÀfí şarÀb 

Tercümede redif olarak kullanılan “şarÀb” kelimesi ilk beytin birinci 

mısraında yoktur. Birinci beytin ikinci mısraı, ikinci ve üçüncü beyitler 

ile burada gösterilmeyen dördüncü ve beşinci beyitler rediflidir.  

Altı, yedi ve sekizinci beyitler ise “şarÀb” redifine kafiye olan keli-

melerle (bÀb, kebÀb, nikÀb) bitmektedir: 

Ey úapular açıcı sen aç bÀb /  ا���اب� ���ّ  � �ا����  [9b] 

... 

Kaynak metindeki redifsiz gazellerin tercümede kısmen redifle ter-

cüme edilmiş olduğu, söz konusu tercümelerde bazı beyitlerin ise redifli 

mısralarla kafiye oluşturan başka kelimelerle sonlanmış olduğu görülür. 
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Bu durum, kafiyenin sağlanamadığı gazellerde redif vasıtasıyla kaãynak 

metinle biçimsel bir benzerlik sağlama çabası olarak yorumlanabilir. 

Redifin Aksadığı Örnekler 

Mütercimin redif, kafiye vezni korumak için gösterdiği bütün çabaya 

rağmen, bazı gazellerin bir veya birden fazla mısraı, redifsiz tercüme 

edilmiştir. Yaklaşık olarak elli gazelde redif problemi vardır.  

Dokuz beyitten oluşan “dÿst” redifli 29 numaralı gazel “yÀrden” re-

difiyle tercüme edilmiş, ancak üç beyitte bu redif sağlanamamıştır: 

دو�� �ر�از د ��� �� ر�� ���� ��آن �  

دو��آورد ��ز ��ن ز �� �����ر   

1a) Ol irgüren şÀùır ki biti semt-i yÀrdan 

1b) CÀn ãıàını getürdi saçı misklü yÀrdan 

دو���� ��دم ���ر  �� ���ر���  ��ز  3b) K’itdüm niåÀr-ı yÀre bu vÀr-ı kem-èayÀrdan 

دو���� �� ر���ار  �����زان ��ک �  7b) Òoş-baòtlu yÀr geçidi olan ol turÀbdan 

دو��د ا��ر ���ر ��� ��اب ��ش ��ا �  8b) TÀ òoşça uyúu kime ola yÀr civÀrdan 

Söz konusu bu gazelde birinci ve ikinci mısralarda ve sonraki birçok 

beyitte, redifin de içinde bulunduğu terkibin başında “ez” (-den) edatı 

olduğu için, mütercim “dÿst” redifini “yÀrdan” şeklinde tecüme etmiştir. 

Ancak üç, yedi ve sekizinci beyitlerde ise aynı yapı söz konusu olmadı-

ğından mütercim bunu, ahengi kısmen koruyacak bir yapı oluşturarak 

tercüme etme yoluna gitmiştir. “Yâr+dan” redifi bir kelime ve ekten 

oluşmaktadır. Üç ve sekizinci beyitlerde “yÀr” kelimesiyle kafiyeli keli-

meler (kem-èayÀr-, civÀr-) ve arkasından redifin ek kısmı (-den) kulla-

nılmıştır. Yedinci beyitte ise “yâr” kelimesiyle kafiyeli olmayan bir keli-

me (turÀb) ve arkasından “-den” eki getirilmiştir. Sekizinci beyitte “yÀr 

civÀrdan” yerine “kÿy-i yÀrdan” denilerek redifin korunması mümkündür. 

Ayrıca bu, Türkçe söz dizimi açısından daha doğru bir söyleyiş olur. 

Sekiz beyitten oluşan “menest” redifli 40 numaralı gazel [21a] “-

ımdır” redifiyle tercüme edilmiştir. Bir beyitte ise redif bulunmamaktadır: 

���� �ر����ن ���� ��  �اب���� �  

��ر ����او دادن ��ن  �ن�د �وز �  

äuya ùoú úana ãusuz laèl leb-i yÀrümdür 

Görmegiçün anı cÀn virme benüm kÀrumdur 

ا���ر ���� و در ���� �� دل ��دن او د  Ol k’anuñ dil alışın gördi baña münkirdür 
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İkinci beyitte “der inkâr-ı menest”(beni inkârdadır, inkâr etmektedir) 

ifadesini Türkçenin söz dizimsel yapısından taviz vererek “der inkârım-

dır” gibi bir tercüme yapmak mümkündür. Ancak mütercim burada söz 

konusu gazelin biçimsel yapısından değil, hedef dilin gerektirdiği ifade 

biçiminden yana tercih yapmıştır.  

“Tutar” (dâşt) redifiyle çevrilen 69 numaralı gazelin son beytinde re-

dif dışında bir kelime kullanılmıştır: 

Rengi òoş gül yapraàın bülbül dehÀnında ùutar 

Nièmet-i vuãlatda hem ol òoş fiàÀn ü Àh ùutar 

 

Kim İrem õevúin ùutar altında ırmaúlar aúar  

دا������� ا����ر  ی�ت �����ّ  ۀ���       

İlk beyitteki redif sonraki beyitlerde de korunmuşken, Muhammed 

sûresinin 12. âyetinden bir kısmın yer aldığı son mısraın çevirisinde 

“ùutar” fiilinin mısra içindeki yeri değiştirilmiş, mısra sonunda ise ayette-

ki “tecrí” fiilinin karşılığı olan “aúar” fiili yer almıştır. 

“-est ki bÿd” redifli 8 beyitten oluşan 219 numaralı gazel “evvelki 

gibi” redifiyle tercüme edilmiştir. Ancak beşinci beyitte ise mısraın söz 

konusu kısmı “oldıàı gibi” şeklinde çevrilmiştir.  

Sırr-ı èışú maózeniniñ gevheri evvelki gibi 

Dürc-i èışú mühr ü nişÀnı daòı evvelki gibi 

 

èÁşıúÀn zümre-i erbÀb-ı maóabbet ola 

Şübhesiz díde-i giryÀñları evvelki gibi 

 

El dudaàuñda èıyÀn öyle ki oldıàı gibi 

�� �� ��د��������ن در �� ��� �� �     

“oldıàı gibi” şeklinde çevrilmesi vezin veya anlamla ilgili bir durum 

gereği görünmemektedir. Mısra sonundaki rediften hemen önce “öyle ki” 

ifadesini kullanan mütercimin aynı mısrada, farklı işlevde de olsa, ikinci 

kez “ki” tabirini kullanmak istemediği düşünülebilir. 
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“Bebered” (götüre) redifli yedi beyitten oluşan 201 numaralı gazel 

“alur” redifiyle tercüme edilmiştir. Ancak son beyit redifsiz şekilde (ile-

dür) çevrilmiştir. 

Degülse bÀde àam-ı göñli fikrimizden alur 

�� ���د �د�ا�� �� ��ده �� دل ز           

 

Óudÿå-ı òavf-ı àamum kÀrımuz uãÿlin alur 

�� ز �� ���د��ر  �د���د�� �� ����        

Meger ki bir òaber AllÀh içün ãabÀ iledür 

���د�ا ���ا ����� ����� ��        [103b]  

“Borden” fiili götürmek anlamındadır. Mütercimin tercihi olan “al-

mak” fiili diğer mısralarda kaynak metindeki bağlam çerçevesinde kulla-

nılmıştır. Ancak son beyitte mısraın anlam bütünlüğü içerisinde “almak” 

fiilinin kullanılabilmesi mümkün olmadığı için “iletmek” (götürmek) fiili 

tercih edilmiştir. 

Redifin Kullanılmaması 

Asıl metinde redif olduğu hâlde bazı gazeller redifsiz tercüme edil-

miştir. “Dÿst” redifli 31 numaralı gazel [16a] bunlardan biridir. Ayrıca 

kaynak metindeki “-er” kafiyesine karşılık tercümede “a” kafiyesi kulla-

nılmıştır.  

ا��� ����ر دو��   ی��� ا�� ��ر  

����� دو��   ی���از �  یا����  �ر��  

Eger düşerse ãabÀ semt-i yÀre geçme saña 

èIùırlu kÀkül-i yÀrdan getür ki úoúı baña 

�� دو�� از    �����  ی�� آر  یا�� ���  Eger ki yÀr ùarafından òaber vireñse baña 

در دو�� از    ی���ر  �ور��  �ه�د  ی��ا  Getür yÀrin úapusından gözüm içün ùÿtiyÀ 

Kaynak metindeki “reft” (gitti) redifli 93 numaralı gazel [46b] redif-

siz tercüme edilmiştir. Redifsiz tercüme edilmesinin sebebi olarak, “gitti” 

kelimesinin gazelin veznindeki “fÀèilÀt” kalıbına uygun olmaması düşü-

nülebir. İki mısra hariç, metnin aslındaki kafiyeyi oluşturan kelimeler 

tercümede aynen yer almaktadır, söz konusu iki mısrada ise kafiye, asıl 

metindekinden farklı kelimelerle sağlanmıştır: 
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ر��   �م���ده �� ��ه �  �ر��  ����  

ر�� درده ��ح �� ���� ����س و ��م    

Gitdi be sÀúi bÀde getür kim meh-i ãiyÀm 

Gitdi piyÀle vir ki baña vaút-i èÀr u nÀm 

ر�� ���ر ��ا�� و ��م    ��� �  ی���  Bir dem ki gitdi olmayaraú sÀàar ile cÀm 

ر�� ��م    ی� �� ��دا�ده �� ���    ��  Bir olmaduú hevÀya èömr gitdi vir ki cÀm 

Mütercimin, tercümesinde kaynak metnin şekil özelliklerini koruma-

ya büyük önem verdiği görülmektedir. Şekle ait unsurlardan vezne büyük 

oranda uyulmuştur. Tercümede kafiyenin sağlanamadığı durumlarda re-

difle telâfi yoluna gidilmektedir. Yani tercüme edilen gazellerden hem 

redifsiz hem kafiyesiz olan yoktur. Mütercim, kafiye ve redifi koruyabil-

mek için bazı mısralarda Türkçe söz dizimi ve anlam açısından sorunlu 

ifadelere yer verebilmektedir. Bu ise mütercimin şekle verdiği önemin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

İç Ahenk Unsurları 

Birçok şair ve düşünür şiirle mûsiki arasında yakın bir ilişki olduğu-

na dikkat çekmiştir. Ahmet Haşim şiir için “mûsiki ile söz arasında, söz-

den ziyade mûsikiye yakın, mutavassıt bir lisan” (Haşim, 1999: 70) tari-

fini yapar. Yahya Kemal için ise şiir, rythme yani nazım sanatıdır ve bu 

yüzden şiirde ne söylendiğinden ziyade nasıl söylendiği önemlidir. Eğer 

bir manzûmenin mısralarında nağme hissedilmiyorsa orada sadece güfte-

nin varlığından söz edilebilir. Bu tür eserler nazım değil, nesir sahasına 

aitttir (Beyatlı, 2012: 7).   

Yahya Kemal veznin yanı sıra kafiye ve redif gibi unsurların oluştur-

duğu ahengi, mihanikî olarak nitelendirir (Beyatlı, 2012: 5). Düşüncelerin 

mihanikî bir ahenkle, hissetmeksizin ve sadece bir lisan ustalığıyla dile 

getirilmesinin şiir olamayacağını belirten Yahya Kemal’e göre bir mısra 

ancak derunî âhenk ile ifade edilmişse şiirdir (Beyatlı, 2012: 48). Şiirin 

kendine mahsus istifi (kelime tertibi) derunî âhenkte mühim rol oynar. İç 

ahengi ve kelime tertibini yitirdiği zaman, şiirin kendisi de kaybolur. 

Dolayısıyla gerçek şiir (hâlis şiir) “mukadder ve değişmez bir terkiptir” 

(Beyatlı, 2012: 5). Bu mukadder (miktarı tayin olunmuş) terkibe bir şey 

eklemek veya çıkarmak, başka bir deyişle şiir vasfını ihlâl etmeden onda 

bir değişiklik yapmak mümkün değildir.  
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Derunî âhenk; vezin, kafiye ve redif dışında kalan âhenk unsurlarıdır. 

Yani; kelime ve sesler arasındaki, tekdüzelikten uzak ve gayr-ı muayyen 

bir uyumdan bahsedildiği söylenebilir. Dış âhengin nasıl olacağı kurallar-

la sıkı sıkıya belirlenmişken, iç âhenk şairin hayal gücü ve üslûbuyla 

şekillenir. 

Divan şiirinde iç âhengi sağlayan unsurlar arasında kelimenin ve 

kelâmın fesahati (sözün; lafız, mâna ve âhenk yönüyle kusursuz olması), 

selâseti (akıcılık) önemli bir yer tutar. Yani şairin; kelimelerini titizlikle 

seçmesi, bunları dil ve estetik bakımdan en uygun biçimde düzenlemesi 

gerekmektedir.  

İç âhenk unusurları arasında ses ve kelime tekrarlarının yanı sıra 

benzer seslerin tekrarı da sayılabilir. Lafız sanatlarından cinas, iştikak, 

kalb, tarsî gibi sanatların kullanıldığı şiirlerde aynı veya benzer seslerin 

tekrarından doğan bir âhenkten söz etmek mümkündür (Macit, 2005: 13). 

Şiirde muayyen bir âhenk sağlayan vezin, kafiye ve redif gibi unsur-

ları, tercümede yansıtabilme konusunda mütercimin âzami bir çaba sarf 

ettiği bir önceki bölümde görülmüştür. Bu bölümde ise Hâfız 

Dîvânı’ndaki iç âhenk unsurlarının tercümede ne ölçüde aktarılabildiğine 

dair örnekler ele alınacaktır. 

Cinas: Yazılış ve söylenişleri aynı veya benzer, mânaları ise farklı 

olan kelimeler arasındaki münasebete cinas denir (Külekçi, 2005: 224). 

Lafız sanatlarından olması dolayısıyla tercümede aktarılması zor olan bir 

unsurdur.  

Aşağıdaki beyitteki “èahd” kelimesiyle yapılan cinas tercümede kay-

bolmuştur. İlk mısradaki “èahd” “söz” anlamında, ikinci mısradaki 

“èahd” ise “devir, zaman” anlamındadır.  

ر آ  ی���  ���و ���� ����    ����  ید  

�� �و�� �  ���  ����ا�� در  ����� ���  

Giderdi getür èahd yerine dün didüm ey dost 

Didi àalaùuñ var ÒvÀce bu demde vefÀ yoú 

Gazel mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün kalıbıyla yazılmıştır. İkinci 

mısrada “dem” yerine “èahd” kelimesinin tercih edilmiş olması duru-

munda da veznin bozulmayacağı açıktır. Mütercimin bu tercihinde, mıs-
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rada kastedilen anlamı okura doğru aktarmak yani bir tür şerh etme kay-

gısı veya kavram düzeyinde kaynak metinle arasına bir mesafe koyma 

yani bir özgünlük kaygısının etkili olduğu varsayılabilir. Nitekim metnin 

kimi yerlerinde aynı hece değerindeki “şeyh” kelimesinin “pír” [35a], 

“pír” kelimesinin ise “şeyò” [38a] ile tercüme edildiği görülmektedir. Bu 

durumda ikinci ihtimal ağırlık kazanmaktadır.  

   ���� رود� ���� ���� ز � ز��ناز آن     

������� رود���ر دا�� �� ����         

Bu beyitte “rÿd-ı èazíz” (aziz oğul) ile “rûd-ı ceyòûn” (Ceyhun ırma-

ğı) arasında cinas söz konusudur. Ancak tercümede kullanılan oğul ve 

çay kelimeleri arasında böyle bir münasebet yoktur: 

Ez Àn vaút ki elimden èazíz oàul gitdi 

Eteklerim ucı Ceyòÿn çayı gibi benim [36b]  

Aşağıdaki beyitte; “bâz” kelimesi ilk mısrada yırtıcı bir kuş türü olan 

“doğan” anlamında, ikinci mısrada “açık” anlamındadır: 

     از ��� ������ز ��  �ه�ام د��دو���      

����ز��  ی�� ��� �� رخ ز ۀ���� د          

Bu beytin tercümesinde ise cinasın kaybolduğu görülmektedir: 

Dikdüm gözümü cümle cihÀndan ùoàan-ÀsÀ 

TÀ kim ruò-ı zíbÀña gözüm açıú u bÀzdır [43b] 

Aşağıdaki mısrada “bÀd” kelimesinin ilki “rüzgâr” anlamındadır, di-

ğer ikisi ise bûden (olmak) fiilinin çekimli hâlidir: 

��د ��دد�� �� ��  ���ددل  ���� �         

Bu mısraın da tercümesinde cinas sağlanamamıştır: 

Ben daòı bÀda dil virürem her ne olursa ola [79a] 

Kaynak metinde yer alan “nÿş-ı leb” (dudağın tadı, tatlı dudak) ve 

“leb-i geştî” (seyrangâh kenarı) terkiplerinde bulunan leb kelimeleri ara-

sındaki cinas tercümede yoktur: 
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� ��� ��و  ���و ��ش  �� ���� ��      

Bir şíşe meyi ùatlu lebi sebze kenÀrı [250b] 

Aşağıdaki mısrada kaynak metinde bulunan mürekkep cinasın ter-

cümeye aktarılamadığı görülmektedir: 

آ���ن ��اق��ا���ن �� ���دم ��           

Úodum be óaúú-ı ãadíúler ber ÀstÀn-ı firÀú [176b] 

Çeviri kayıplarının yanı sıra, asıl metinde olmayan bir lafız sanatının 

tercümede var edildiği “çeviri kazançları”na az da olsa rastlanmaktadır:  

��� �� ا��و��  ����  رویدر ��م دل از        

Meclisde göñül yaúdı yüzüñden nice yüz mÿm   [25a] 

Mısraın tercümesinde “ãad” kelimesine karşılık olarak kullanılan 

“yüz” ile “rÿ” kelimesinin karşılığı olan “yüz” arasında cinas vardır. Mıs-

raın Farsçasında ise bu veya başka kelimeler arasında bir cinas bulunmaz. 

İştikak: Bir nazım veya nesir parçasında aynı kökten türemiş farklı 

kelimelerin bir arada kullanılmasına iştikak denir (Külekçi, 2005: 217). 

Aşağıdaki örnekte kaynak metinde kullanılan “vilÀyet” kelimesi ter-

cümede “yer” [42a] ile karşılanmış, aynı kökten gelen “velí” kelimesiyle 

aralarındaki iştikak sanatı kaybolmuştur. 

� �و�  �������ن ر���� از  �و�  ����  äan gitdiler bu yerden añlar velí vü himmet 

Bir diğer örnekte “òuld-ı berin” terkibinin “İrem bÀàı” [60a] olarak 

tercüme edilmesi sonucu kaynak metindeki “òuld-ı berin” ile “òulÿd” 

arasındaki iştikaklık durumu tercümeye aktarılamamıştır: 

�� ��ور ���� و ��   ����  ������ن ��    

���د�� ������    ی�� ��د �� در و  �و�  

CihÀn olup gül ü sÿsenle ãan İrem bÀàı 

Velí ne aããı ki imkÀn degüldür anda òulÿd 

Aşağıdaki beyitte ise müştak kelimeler olan “emân” ve “emânet” 

kavramları tercümede aşk ve âşık şeklinde ifade edilmiş, böylece kaynak 

metindekinden farklı ama yine müştakk (aynı kökten türemiş) olan iki 

kelime kullanılarak bir eş değerlik sağlanmıştır: 
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ا��ن   ۀ���� ��د  ���ن  ��� ����ّ   

و�� ���   ا��������    ��� ����  

ÓaúúÀ ki bu àumÿmdan ire müjde-i òalÀã 

Eylerse èahd-i èışúa bir èÀşıú eger vefÀ [107a] 

Ayrıca “gamân” kelimesiyle “emân” ve “emânet” kelimeleri arasın-

daki ses benzerliği bir ahenk unsuru olarak önemlidir. 

Tarsî‘: Nazımda veya nesirde fasıla durumunda olan kelimelerin yanı 

sıra önceki kelimelerin de mukabilleri olan kelimelerle secili ve aynı 

vezinde olmasına tarsî‘, bu şekilde olan mısra veya beyitlere ise murassa‘ 

denir (Saraç, 2001: 231). Örnek: 

����� ��� آ���  / ����� ��� ��� �ا       

Bu mısrada paralel unsurların belli bir düzen içinde sıralanışı dikkat 

çekmektedir. Ünlü ve ünsüz tekrarını aşan, ancak tecnise varmayan hece 

tekrarları ve mısra iki kısma ayırıldığında vezin açısından her kelimesi 

birbirine denk iki parçanın ortaya çıktığı görülür. “İncÀ – ÀncÀ”, “neseb – 

óaseb” kelimelerinin birbirleriyle kafiyeli olması, hece değerlerinin aynı 

olması ve “ne-bÀşed” kelimesinin tekrarı mısrada âhengi sağlayan unsur-

lardır. Tarsî ve tekrir ile sağlanan bu âhenk tercümede yoktur: 

äoy ãop burada ãıàmaz / anda óaseb de olmaz  [77a] 

Aşağıdaki mısrada bir önceki örnekte olduğu gibi fasıla durumunda 

olan kelime (selÀmí) ve mısra sonundaki kelimenin (peyÀmí) yanı sıra 

önceki kelimelerin de mukabilleri (be-nâmeî / be-hâmeî) birbiriyle aynı 

vezinde ve kafiyelidir: 

����� یا�������  /� ��� یا�������        

Tercümede ise böyle bir yapı bulunmamaktadır: 

Ne selÀmı var úalemle / ne de bir òaber be-nÀme 

 Mütercimin yer yer Farsça edatlardan yararlandığı ve hatta çekimli 

fiileri dahi tercüme içerisinde kullanabildiği de düşünülürse mısraın, kay-

nak metindeki âhenkli söyleyişe yakın bir şekilde tercümesi mümkündür: 

“Ne selÀmı var be-òÀme / ne peyÀmı var be-nÀme”  
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Bu örneği vermekteki maksat mütercimin tercihini sorgulamak veya 

başarılı olup olmadığına dair bir hüküm vermek değil, dilin ifade imkân-

larının genişliğine işaret etmektir.  

Müvâzene: Tarsî‘ sanatına benzemekle birlikte, nazımda ve nesirde 

fasıla kabul edilen veya beyitler arasında birbirinin mukabili olan kelime-

lerin aynı sesi tekrarlamaması kaydıyla, sadece aynı vezinde olmasına 

dayanan bir sanattır (Saraç, 2001: 232). 

  ��د�� ���م ��ن ��� یرو ��دل ���               

���� �� ������ �� ی�� ی��ن ���ا                 

Yukarıdaki beyitte birinci mısra ile ikinci mısrayı oluşturan unsurla-

rın vezinleri birbirine eşittir: İki mısrada birbirinin mukabili olan kelime-

lerin eşleştirmesi şöyledir: Dil – cÀn, be ümíd – be hevÀ, vaãl-ı to – kÿy-ı 

to, hem-dem – òıdmet, nemíşeved – nemíkoned. Beyitin tercümesinde ise 

iki mısraın kelimeleri arasında böyle bir denklik yoktur:  

Saña ümíd-i vaãl ile cÀna göñül yÀr olımaz 

Semtiñe cÀn da úaãd ile òıdmet-i ten de eylemez  [100b] 

Söz konusu müvazenenin tercümede verilememiş olması metnin as-

lıyla tercümesi arasında âhenk bakımından büyük farklılık doğurmuştur. 

Şiir tercümelerinde özellikle lafız sanatlarının birçoğunun tercümede 

kaybolması anlaşılır bir durumdur. Kaynak dildeki gösteren – gösterilen 

münasebeti, ve göstergelerin manzum metindeki şekil gerekleriyle uyumu 

ve bütünlüğünü bir başka dilde bulmak veya yeniden kurmak kolay de-

ğildir. Özellikle kavramsal ve söz dizimsel düzeyde kaynak metne bağlı 

çevirilerde neredeyse imkânsızdır. Serbest çeviride ise bir dereceye kadar 

şiirsel bir söyleyiş yakalanabilir. Fakat bu durumda ise çevirinin kaynak 

metne sadakati kuşkuyla karşılanacaktır.  

Ses Tekrarları: Şiirde âhengi sağlayan unsurların en önemlilerinden 

biri de ses tekrarlarıdır. Şiirde ritmi temin eden vezin ve kafiye gibi me-

kanik âhenk unsurlarının yanı sıra beyit veya mısrada tekrar eden eden 

sesler bir iç (deunî) âhenk oluşturarak şiirin müzikalitesini artırır (Macit, 

2005: 51). 
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ی و ��م�آرد ��ل � �و � ���ل ����� اوّ                  

��� ی�� �� و��دار �� ������ ��وان �� �                 

(Evvel be-bÀng-ı çeng ü ney Àred be-dil peyàÀm-ı vey 

V’Àngeh be yek peymÀne mey bÀ men vefÀdÀrí koned) 

‘Àng’ ‘ey’ ‘pey’ ‘Àr’ seslerinin tekrarıyla güçlü bir ahenk sağlanmış-

tır. Beyitte fasıla durumunda olan ‘ney’ ‘mey’ ve ilk mısraın sonundaki 

‘vey’ kelimelerindeki ses benzerlikleri ve aynı vezindeki kelimelerden 

oluşmaları beyitin müzikalitesini daha da pekiştirmiştir. Söz konusu bey-

tin tercümesi ise şöyledir: 

Öñ sÀz u ney ãavtı ile andan getür úalbe òaber 

Bir cÀm-ı meyle_andan ãoñı baña vefÀdÀrlıú ide  [123b] 

Aşağıdaki beyitte “dil, der yÀb, dür yÀb, dÀéim, der ãadef, bÀşed” ke-

limelerindeki “d” ünsüzünün tekrarı, “cevher” ve “der” kelimelerindeki 

hece tekrarları, “r” ünsüzünün tekrarıyla beyitte bir âhenk oluşturulduğu 

görülmektedir: 

   �ب�و در  �ب�در �ز��ن �����   

ر ��ف ���� ������� دا�� دُ        

(ZamÀn-ı òoş-dilí der-yÀb ü dür yÀb 

Ki dÀéim der ãadef cevher ne-bÀşed) 

Mısraın tercümesi ise şöyledir: 

Göñül òoşluàı vaútin añla õevú it 

Ki her dÀéim ãadefde cevher olmaz [104b] 

Beytin ikinci mısraında tekrar eden “d” ünsüzünün yanı sıra “her” ve 

“cevher” kelimelerindeki hece tekrarlarıyla mısrada görece bir âhenk 

sağlandığı görülür.  

ّ ا��ال ��� ��رون ��       ��د��  داد �م�  

AóvÀl-i kenz-i ÚÀrÿn virdi güni yile  [86b] 

Mısraın Farsçasında “dÀd” ve “bÀd” kelimelerindeki ses tekrarıyla 

oluşturulan âhenk, tercümede bulunmamaktadır. 
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Aşağıdaki mısrada “selâmet” ve “melâmet” kelimelerindeki ses ben-

zerliğiyle oluşan âhenk tercümede sağlanamamıştır: 

���� ����� �������ران روز          

Gel selÀmet günüñ ey ÒvÀce geçürme àamla [264a] 

Genellikle kaynak metinde ses ve söz tekrarlarıyla sağlanan âhengin 

tercümede aktarılmasının çok sınırlı kaldığı örnekler çoğunlukta olmasına 

rağmen, kaynak metinde olmayan ve mütercimin tercümeye kattığı âhenk 

unsurlarına da rastlanabilmektedir: 

یو �� ��د ����� ������ ��� از �� ��        

Görmedük senden eõa sen de sezÀ görmezsin 

Yukarıdaki mısraın tercümesinde “ezÀ” ile “sezÀ” kelimeleri arasın-

daki ses benzerliğinin mısrada bir âhenk oluşturduğu görülmektedir. 

Kaynak metinde bu kelimelere karşılık gelen kavramlar “cefÀ” ve “ne-

pesendí” (beğenmezsin, sezâ görmezsin) kelimeleridir. 

Kaynak metinde âhenk unsuru olarak tekrar eden “d” harfleri gösteri-

lebilir. Bu çerçevede ahenkli söyleyiş bakımından tercümede bir eş de-

ğerlik sağlandığından bahsetmek mümkündür. 

Ses tekrarlarının tercümeye yansımadığı örnekler için diller arasın-

daki farklılıkların doğal bir sonucu olduğunu ve bütün ifade imkânlarının 

tükendiğini söylemek her zaman için doğru olmayabilir. Örneğin kaynak 

metindeki “zÀn ki mÀlet mÀr u cÀhet hest çÀh” mısraının “zírÀ mÀlüñ mÀr 

ü manãıb çaó saña” [320b] biçiminde tercüme edildiği, “cÀh” ile “çÀh” 

kelimeleri arasındaki ses benzerliğinin tercümede kaybolduğu görülmek-

tedir. Bu mısraın “zírÀ mÀlüñ mÀr ü cÀhüñ çaó saña” biçiminde tercüme 

edilmesi durumunda ise âhenk bakımından eş değer bir söyleyişe ulaşıla-

bilir. 
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ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE ÜSLÛBU 

Antik Yunan’dan günümüze tercümeyle ilgili yapılan tasnifler ikili 

bir karakter göstermektedir. Bir tarafta kaynak metne bağlılık (fidelity) 

düşüncesi ile diğer tarafta çoğu zaman bu yaklaşımla çelişen hedef dile 

uygunluk, akıcılık ve okur kitlesince anlaşılma ve beğenilme gibi kaygı-

lar, tercümede böyle bir farklılaşmayı ortaya çıkaran temel faktördür. 

Birbiriyle çelişen bu iki ayrı motivasyon neticesinde; literal (lafzî) / free 

(serbest), direct (doğrudan) / indirect (dolaylı), word-for-word (kelimesi 

kelimesine) / sense-for-sense (anlama göre, manen), formal equivalence 

(biçimsel eş değerlilik) / dynamic equivalence (devingen eş değerlilik), 

foreignization (yabancılaştırma) / domestication (yerelleştirme), metaph-

rase (aynen) / paraphrase (meâlen) gibi zıt kavramlarla ifade edilen çeviri 

anlayışları ortaya çıkmaktadır. Kabaca sadık veya serbest çeviri olarak 

ikiye ayrılan çeviri yaklaşımları, aslında bu iki kutup arasında bazı ara 

tonları da barındırır.14 Kaynak metne ve dile sadakat ile hedef dile ve 

okur kitlesine verilen önemin ağırlığına göre bu makas açılmakta veya 

kapanmakta, yapılan çeviri, sadakatle serbestlik arasında kendine bir yer 

bulmaktadır.  

Bu çalışmada Ferîdî çevirisindeki çeviri yöntemleri ve mütercim ka-

rarları incelenirken genel olarak Vinay ve Darbelnet’in sınıflandırması 

kullanılacaktır. Jean-Paul Vinay ve Jean Darbelnet İngilizce ile Fransızca 

arasında bir mukayese yaparak çeviri yöntemlerini yedi kısımda inceler:  

A) Doğrudan Çeviri: 1. Aktarma (Fr. emprunt; Ing. borrowing) 2. 

Taklit (Fr. ve Ing. calque) 3. Kelimesi kelimesine çeviri (Fr. traduction 

litterale; literal translation). 

 
14  “Geleneksel olarak, serbest (free) yahut yorumlayıcı (paraphrastic) çeviri ile yakın (close) yahut 

lafzî (literal) çeviriyi birbirine zıt olarak görme eğiliminde olduk. Aslında çevirinin bu uç 

noktalardan çok daha fazla kademesi vardır. Örneğin, satırarası (interlinears) çeviri gibi aşırı-

lafzi (ultraliteral) çeviriler mevcutken, diğer yandan hayli uyumlu ilişkiler barındıran çeviriler de 

vardır; örneğin kaynak dildeki bir sözcüğün hedef dile daima tek ve aynı sözcükle çevrilmesi 

gibi. Yine bazı çeviriler sun'i biçimsel kısıtlamalardan uzak kalırken aşırı geleneksel hatta arkaik 

bir hâl alabilirler. Bazı çeviriler çok yakın bir biçimsel (formal) ve semantik bir mutabıklık 

amaçlarken çok fazla dipnotlar ve yorumlarla dolu olabilmektedir. Birçoğu ise sadece bilgiyi 

aktarma kaygısı güderek, orijinal metnin okuyucuda uyandırdığı ruh halini vermekten uzak 

kalıyorlar” (Nida, 2004: 126-127). 
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B) Dolaylı Çeviri: 4. Biçim veya kelime türü değiştirme (Fr. ve Ing. 

transposition): Dilbilgisel olarak farklı, anlamsal açıdan eş değer çeviri. 

5. Bakış açısı değiştirme (modulation): Aynı gerçekliği farklı bir bakış 

açısıyla çevirme. 6. Eş değerlik (equivalence): Bir gerçekliğin içeriğini 

dil bilimsel benzerliklere başvurmadan betimleyen çeviri. 7. Uyarlama 

(adaptation) (Rifat, 2008: 242 – 246; Stolze, 2013: 83 – 87; Göktaş, 2005: 

57). 

Vinay’in tasnifinde yer alan “Traduction litterale” (lafzî tercüme) 

kavramını Mehmet Rifat “kelimesi kelimesine çeviri veya kalkış diline 

bağlı çeviri” (2008: 243) şeklinde Türkçeye aktarırken, Emra Durukan ise 

“bire bir çeviri” (Stolze, 2013: 84) kavramını tercih etmiştir. Kassühl-

ke’nin, kaynak metin dilinin söz dizimsel taklidi için kullandığı kavram 

da “wort-für-wort” yani “kelimesi kelimesine”dir (1998: 44). Bu çalış-

mada Vinay’in “literal” çeviri olarak adlandırdığı kaynak metnin söz 

dizimsel düzeyle taklit edildiği çeviri işlemi için “kelimesi kelimesine 

çeviri” kavramı kullanılacaktır. 

Vinay’in belirlediği çeviri yöntemlerinden “adaptation” (uyarlama), 

Ferîdî tercümesinde karşılaşılan bir yöntem değildir. Uyarlama tabiri, 

kaynak metindeki kültür unsurlarının yerine hedef dile özgü kültür unsur-

larının ikame edilmesini içermektedir. Ferîdî tercümesinde ise böyle bir 

uyarlamadan ziyade, bazı istiare ve mazmunların okur tarafından doğru 

bir şekilde anlaşılmasının gözetildiği izlenimi veren açıklayıcı tarzda 

çeviri örnekleri bulunmaktadır. Bu ise tam olarak Kassühlke’nin bahsetti-

ği iletişimsel çeviri (Stolze, 2013: 113) tipine uygun bir çeviri tutumudur. 

Bu çeviri tipinin en bariz özelliği açıklayıcı ve yorumlayıcı olmasıdır. 

Ferîdî tercümesinde “serbest çeviri” olarak değerlendirilebilecek tu-

tumların yanı sıra kaynak metne söz dizimsel düzeyde bir sadakatin görü-

lebildiği örneklere de rastlanabilmektedir. Kimi zaman ise vezin ve kafi-

ye gibi zorunlu bir gerekçe olmadığı ve kaynak metindeki kavram Türk-

çede de çok iyi bilindiği hâlde mütercimin kaynak metindeki kelimeden 

farklı bir kelimeyi kullanma eğilimi göstermesi dikkat çekicidir. Söz ko-

nusu tutumda kaynak metinle bire bir aynı olmama, diğer bir deyişle daha 

özgün bir söyleyiş endişesinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Müter-
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cimin bu dikkat çekici tavrını irdelemek maksadıyla “özgünlük arayışı” 

adıyla bir madde ilâve edilmesi yoluna gidilmiştir.  

Doğrudan Çeviri 

Kaynak dildeki içeriğin hedef dile aktarımında, kaynak dildeki kav-

ramların benzerlerinin ve dilsel yapıların hedef dilde de olmasıdır. Kay-

nak metindeki sözcük veya kavrama bağlılık, söz konusu sözcüğün aynen 

aktarılması veya taklit yoluyla hedef dilde oluşturulması şeklinde gerçek-

leşebilir. Bu çeviri tipinde kaynak dilin söz dizimi de taklit edilebilmek-

tedir. Bu çeviri tutumu, bazen hedef dilde yadırgatıcı ifade biçimlerinin 

ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Catford’un kelimesi kelimesine ve 

lafzî, Kassühlke’nin kelimesi kelimesine ve sözcüksel çeviri olarak ad-

landırdığı çeviri anlayışları doğrudan çeviride kullanılan çeviri yöntemle-

riyle örtüşmektedir. 

Ferîdî’nin tercüme anlayışı içerisinde diğer çeviri anlayışlarının yanı 

sıra kaynak metne lafzî bir sadakat gösterdiği görülmektedir. Aşağıdaki 

mısrayla ilgili olarak derkenarda yaptığı açıklama onun tercüme anlayışı 

hakkında önemli ipuçları verir:  

��ا�� و ��د   ������� ����� �� ��ا��  

 ���ن �� �� او ���� ا�� ا����� 

Ne óíleler ki belürtdük ü ùutmadı aããı 

Bizüm mekir olup aña miåÀl ü efsÀne [244a] 

Mütercim, “ne-dâşt” kelimesine karşılık olarak kullandığı “tutmadı” 

kelimesi için şu açıklamada bulunmaktadır: “bunda ne-dâşt, ‘virmedi’ 

ma‘nâsına olmak münâsib olup lâkin lugat ma‘nâsı ‘tutmadı’ olmagla 

tahrîr olındı” (244a). Yani mütercim, “ne-dâşt” lafzının metinde “verme-

di” anlamında olduğunu, ancak kendisinin lugat mânasını tercih ettiğini 

açıkça belirtmiştir.  

Aşağıdaki mısradaki “peymâne” kelimesinin tercümesinde ise lafzı 

değil, mânayı esas aldığını derkenarda belirtir: 

� �������ا ��ور �� دو�� ���    

���� ��  �� �� �� ز��ن ���م �� ��  

Güzel lebi devrinde benüm sözüm vardur 

Ki virmeyem dile Àòar kelÀm-ı peymÀne [244a] 
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Bu beyitle ilgili olarak mütercim, derkenarda şu açıklamaya yer ver-

mektedir: “peymâne-i evvel, kavl ü karâr u ‘ahd ma‘nâsınadır”. İkinci 

mısradaki “peymâne” için ise “kadeh ma‘nâsınadır” açıklamasında bulu-

nur. Diğer yandan “hadîs” kelimesini tercümede kullanmak yerine aynı 

vezindeki “kelâm” kelimesini tercih etmesi dikkat çekicidir. Bu iki örnek-

te görüldüğü üzere mütercim kimi zaman lafzı, kimi zaman mânayı ak-

tarmakta, bazen vezin veya kafiyeyle ilgili bir zorunluluk olmaksızın 

farklı bir kelimeyi kullanabilmektedir. Birbiriyle çeliştiği söylenebilecek 

bu farklı çeviri tutumları ve kararlarının sebepleri üzerinde her zaman 

için kesin hükümler vermek mümkün olmayabilir.  

Kelimesi Kelimesine Çeviri 

Kelimesi kelimesine çeviri “taklitçi ve çağrışımsal yapıda” olması 

sebebiyle genellikle “daha az zahmetli” olarak nitelendirilir. Bu çeviri 

süreci amaca giden yolu sorunsuz bir şekilde kat eder. Çünkü mütercim 

metne bir kâşif gibi yaklaşmak yerine, ifade biçimlerindeki dilsel farklı-

lıkları dahi bir kenara bırakarak onu taklit etme yolunu tutar. Bu çerçeve-

de mütercim çeviri bakımından yaratıcı düşünceye neredeyse başvurma-

dan, bir söz dizimsel eleme veya hedef dilin yapısına uygun biçimde ye-

niden düzenleme yapmadan kaynak metni taklit eder (Wills, 1992: 93; 

1988: 116 bkz. Stolze 2013: 79). 

Ancak, anadilde yazılmış hissi veren akıcı bir çeviri yerine dilde ya-

bancı olanı olumlu bulan görüşler de vardır. Örneğin, Venuti “okunabilir-

lik uğruna yabancı olanın silindiği, bir nevi evcilleştirildiği” yerelleştirici 

çeviri uygulamasının terk edilmesini, onun yerine yabancılaştırıcı çeviri 

yapılmasını savunur (Stolze, 2013: 239). Böylece asıl metin korunmuş 

olacaktır. Schleiermacher de serbestçe oluşmayan, aksine yabancı bir 

örneğe meylettiği hissi veren bir dil tutumunu savunur. Çünkü asıl metnin 

“dilinin tini” çeviriye başka türlü aktarılamaz. “Protodil”in korunmuş 

olduğu çeviriler sayesinde insanın kendi dili zenginleşir (Stolze 2013: 

34). 

Bu çeviri tutumu “genellikle aynı dil tipolojisi ya da aynı dil ailesi 

içinde yer alan (Fransızca - İtalyanca) veya benzer kültürleri paylaşan 

diller (Fransızca - İngilizce) arasında” tercih edilir (Rifat, 2008: 243). 
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Bunun yanı sıra farklı dil tipolojilerine sahip olunmasına rağmen, kaynak 

metne saygının üst düzeyde olduğu metinlerde, özellikle kutsal kitap 

çevirilerinde kelimesi kelimesine çeviriye başvurulmaktadır.  

Kelimesi kelimesine çeviride yapılan işlem, kaynak metin dilinin söz 

dizimsel düzeyde taklididir. Söz dizimsel taklitle sözcüğe bağlı çeviri 

tipinde var olan taklit arasındaki temel fark şudur: Söz dizimsel taklitte; 

kaynak dile has söz öbekleri, zaman kipleri, birleşik fiiller, edat ve zamir-

lerin kullanış biçimleri, kısacası cümle kurma kural ve ilkeleri hedef dile 

göre biçimlendirilmez. Bunun yerine belirli bir ifade kaynak dilde olduğu 

şekliyle taklit edilir. Kelime düzeyindeki taklitte ise bir kavramın taklit 

edilerek Türkçeye aktarılması söz konusudur. 

Ferîdî tercümesinde; Farsça söz diziminin taklit edilerek, olduğu gibi 

Türkçeye aktarıldığı birçok kelimesi kelimesine çeviri örneklerine rast-

lanmaktadır. Burada yeterlilik kipi, gelecek zaman kipi, birleşik zamirler, 

birleşik fiiller ve edat grubunun aktarılmasında kaynak dilin söz dizimi-

nin taklit edildiği örnekler üzerinde durulacaktır. 

Yeterlilik kipi: (tevânisten): Farsçada yeterlilik kipi yapmaya yara-

yan tevânisten fiilinin kullanıldığı söz öbeklerinin Türkçeye tercümesin-

de, ifadenin bütünündeki anlam değil, ifadeyi oluşturan kelime ve eklerin 

bire bir karşılıklarının aktarıldığı görülmektedir. Aşağıdaki örnekte “ne-

mí-tevÀn best” (bağlanamaz) ifadesi “yoú baàlamaúlıú imkÀn” biçiminde 

çevrilmiştir: 

��ان ��� �����رت  ��راه را ���  ��ا        

Bu yol ãoñına ãÿret yoú baàlamaúlıú imkÀn [42b]  

Bu ifade kalıbındaki ögeler Farsça ifadedeki ögelerin tek tek Türkçe-

ye aktarılmış hâlidir: 

ne (olumsuzluk): yok 

mí (şimdiki zaman ve geniş zaman): - 

tevÀn (yeterlilik): imkân 

best (besten fiili): bağlamaklık 

Sûdî ve Sürûrî şerhlerinde bu mısraın tercümesi ise şöyledir:  
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“Bu rÀh-ı èışúuñ nihÀyetine ãÿret baàlamaú olmaz, yaèni buña ni-

hÀyet taèyín eylemek olmaz” (Sûdî, 1857: I/231). “Bu yola nihÀyet ãÿre-

tin baàlamaú olmaz” (Sürûrî, t.y.: 70b). Ferîdî’nin manzum tercümesi ile 

şârihlerin mensur tercümesinin söz diziminde belirgin bir farklılık görül-

mektededir. 

Benzer şekilde “tevÀní dÀnist” (bilebilirsin) ifadesi “bilme güci var 

saña” şeklinde çevrilmiştir: 

دا��� ���ا����  ������ �� �� از         

Úadr-i kes bilme güci var bu şarÀbdan da saña [33a] 

Yeterlilik kipi tercüme edilirken şerhlerde de “-e bilmek” fiilinin kul-

lanılmadığı görülmektedir. “Herkesüñ gevherin bu mey-i laèlden bilmege 

úÀdirsin” (Sûdî, 1857: I/184). “Her kimsenüñ gevherin bu laèlden bilseñ 

olur” (Sürûrî, t.y.: 57a). “Herkesüñ aãl ve õÀtını bu laèlden bilmege úÀdir-

sin” (Şem‘î, 1574: 63b).  

Aşağıdaki mısrada “naôar tevÀní kerd” (nazar edebilirsin) ifadesi 

“naôar ideñ úÀbil” olarak çevrilmiştir: 

O dem naôar sır-ı cÀm-ı Cem’e ideñ úÀbil [61b] 

Aynı tutumun devamı olarak “ne-tevÀn dÀd” (verilemez) sözünün 

“virmek değildir imkÀn” [86a] ve “tevÀned dÀd” (verebilir) sözünün “vire 

mümkin” [85a] şeklinde çevrildiği görülür. Hâfız şerhlerinde bu mısraın 

tercümesi şöyle yapılmıştır: “CÀm-ı Cem sırrına yaèni cÀm-ı bÀde sırrına 

ve keyfiyyetine ol vaút naôar eylemege kÀdir olursın” (Sûdî, 1857: I/321). 

“CÀm-ı Cem sırrına ol vaút naôar idebilürsün” (Sürûrî, t.y.: 97a). “CÀm-ı 

Cem’üñ sırrına ol vaút naôar itmege úÀdir olursun” (Şem‘î, 1574: 118b). 

Farsça yeterlilik kipinin (tevÀnisten) Hâfız şerhlerinde çoğunlukla üç 

şekilde karşılandığı görülmektedir: 1) -e kadir olmak. 2) -mek olmak 

(bilsen olur, bağlamak olmaz). 3) -e bilmek. Ferîdî tercümesinde ise vezin 

ve kafiyenin biçimlendirdiği, kaynak dildeki söz diziminin taklit edildiği, 

mensur çeviriye göre daha esnek, lafzî bir tercüme vardır. 

Gelecek zaman kipi: (ÒvÀsten): Farsçada istemek anlamına gelen 

“òvÀsten” fiili aynı zamanda gelecek zaman kipi için de kullanılır. Ancak 
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Ferîdî tercümesinde gelecek zaman kipi olduğu durumlarda da istemek 

olarak tercüme edilmektedir. 

��ر ��ا�� ��د������ �� از ا��وز         

Bugünden öte úaøÀ bedligim idim dilerim [59b] 

Mısraın nesre çevrilmiş hâli şöyledir: “Bugünden öte bedliğim[i] ka-

za edeyim dilerim.” “KÀr òvÀhem kerd” ifadesi Kırlangıç (2013: 138) ve 

Kanar (2011: 335) çevirisinde “çalışacağım” Gölpınarlı’da (2011: 118) 

ise “kaza edeceğim” şeklindedir. Ancak üç çeviride de gelecek zaman 

kipi kullanılmış, “istemek” fiiline yer verilmemiştir. Hâfız şerhlerinde de 

bu mısraın çevirisi şöyledir: “BaùÀletimi bugünden ãoñra úaøÀ idiserim” 

(Sûdî, 1857: 305). “BaùùÀllıgım yeter bugünden iş işlesem gerekdir” 

(Sürûrî, t.y.: 93b). “Bu vaúte degin baùÀletim yeter. Bugünden iş eylesem 

gerek” (Şem‘î, 1574: 114a). Hâfız şerhlerinden hiçbirinin gelecek zaman 

kipi görevindeki “òvÀsten” fiilini istemek anlamında tercüme etmediği 

görülmektedir. 

Aşağıdaki örnekte ise kaynak metne söz dizimsel sadakatin netice-

sinde, kaynak metinde olmayan bir anlam hedef dilde ortaya çıkmıştır, 

dolayısıyla geçersiz bir çeviridir: 

ام�������ان در ���ه و �� �����ر �  

���� ��ا��ای ��� ا�� �����ری �� ���   

Şívede òÿblar u ben boş kísenüñ maócÿbıyam 

Ey felek tÀ nice dek bu şermi çekmek isterim [121a] 

Hâfız şerhlerinde ikinci mısraın tercümesi şöyledir: “Ey felek, bu 

utanmaàı niceye dek çekiserim?” (Sûdî, 1857: II/188). “Ey felek, bu utlu-

luàı úaçana dek çekmek gerek?” (Sürûrî, t.y.: 161a). “Ey felek, bu òacÀle-

ti úaçana dek çeksem gerek?” (Şem‘î, 1574: 215a). Üç şârih de, “òvÀsten” 

fiiline istemek anlamı vermemiştir. 

Ferîdî’nin tercümesindeki “ey felek, tâ nice dek bu şermi çekmek di-

lerim” cümlesinin anlam bilimsel olarak da kusurlu olduğu açıktır. Ken-

disinin ne zamana kadar bu utancı çekmek istediğini feleğe sorması an-

lamsızdır. İlk mısra da dikkate alındığında “ne zamana kadar bu utancı 

çekeceğim” denildiği çok açıktır. İkinci mısradaki kelimesi kelimesine 
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çeviri, hedef dilin dilbilgisi yönünden geçerli, ancak mâna bakımından 

kusurlu bir cümledir.  

Emir kipi: Farsça emir kipi yapısının tercümeye yansıdığı birçok ör-

neğe rastlanmıştır.  

��م را ������ ����� آ � �� ����     

äÿfí be gel ki Àyíne-i ãÀfí cÀmda [3a] 

“be gel (be-yÀ)”: Farsça emir kipinde kullanılan “be” eki, tercümede 

vezin icabı Türkçe fiilin başına getirilmiştir. Bu tür bir kullanıma Sûdî 

(I/20) ve Sürûrî (5a) şerhlerinde rastlanmamaktadır.  

Mısrada ortak kelimelerin aynen korunması tercümeyi kolaylaştıran 

bir yöntem olarak tercih edilmiş olabilir. Bu durumda vezin açısından 

sorun çıkartabilecek unsur olarak geriye edatlar ve fiiller kalmaktadır. 

“be-yÀ” (gel) yükleminin “be gel” biçiminde tercüme edilmesiyle bu so-

run da kolayca halledilmiş olur. Söz konusu “be” edatının tercümede nida 

(seslenme) işleviyle kullanıldığı büyük bir ihtimaldir. Fiilin başında Fars-

ça emir edatı olarak kullandığını düşünmek, mütercimin bütün dilbilgisi 

kurallarını yerle bir ettiğini farz etmek anlamına gelecektir. Bu yüzden de 

“be” edatının nida seslenme ifade edecek şekilde kullanıldığını varsay-

mak gerekir. Eğer farklı bir işlevle kullanılmışsa buna aktarma demek 

mümkün olmayacaktır. Ancak bu durumda cümle yapısında lafzî bir ben-

zerlik ortaya çıkmış olur.  

Birleşik Fiiller: Bazı birleşik fiillerin tercümesinde Türkçenin alışıl-

mış söyleyişine uymadığı hâlde kelimesi kelimesine Farsça ifade biçimi-

nin aktarıldığı görülür: Mesela “girye kerdem” fiilinin “ağladım” yerine 

“ağlamak ettim” şeklinde çevrilmesi buna örnek gösterilebilir: 

��دم��  ��������م وداع �� ز ��          

Ben ayrulıàuñ vaútine çoú aàlamaú itdüm [35b] 

Hâfız şerhlerinde mısraın tercümesi şöyledir: “Senüñ vedÀèuñ 

vaútinde çoú aàladıàumdan ...” (Sürûrî, t.y.: 60b). “VedÀèuñ vaútinde çoú 

girye ki eyledim” (Sûdî, 1857: I/199). “Senüñ vedÀèuñ vaútinde ziyÀde 

girye ki eyledim” (Şem‘î, 1574: 69a). Sürûrî, Şem‘î ve Sûdî’nin kullanı-
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mı -Farsça bir kelime kullanmış olsalar da- Türkçe söz dizimi açısından 

daha uygundur. Çünkü Türkçe kökenli olmayan fiil soylu isimlerin, 

Türkçe yardımcı fiillerle kullanılması (girye eyledim) çok yaygındır. 

Ancak Ferîdî tercümesinde karşımıza çıkan, Türkçe bir fiilin mastar yapı-

larak yardımcı fiille kullanılması sıradışı bir örnektir ve Farsça söz dizi-

minin ifrat derecesindeki bir taklididir. 

“Yar, yüzünden perdeyi kaldırdı” anlamına gelen aşağıdaki mısrada-

ki “ber girift” (kaldırdı) fiili, ögeleri tek tek ele alınarak yani “ber” (üst) 

ve “giriften” (tutmak) şeklinde parçalar hâlinde düşünülüp “üst tuttu” 

olarak çevrilmiştir: 

������ز رخ ��ده  �ر���  � �� ����          

SÀúí be gel ki perde-i yÀr yüzden üst ùutub [34a]  

Hâfız şerhlerinde ise bu tür bir çeviriye rastlanmamaktadır: “Ey sÀúí, 

gel ki yÀr yañaàından perde götürdi ve úaldurdı” (Sürûrî, t.y.: 58b). “Ey 

sÀúí, gel ki yÀr yüzinden perdeyi refè eyledi” (Şem‘î, 1574: 66a). “Ey 

sÀúí, gel ki yÀr ruòından perde ve óicÀbı úaldurdı ve giderdi” (Sûdî, 1857: 

I/190). Mütercimin “üst tutup” yerine “kaldırup” demesi durumunda ve-

zin yine bozulmaz. Ancak kaynak metnin sonraki mısralarında “giriften” 

yardımcı fiiliyle oluşturulan diğer birleşik fiillerin bu şekilde tercümesi 

mümkün değildir. Redifin ve kafiyenin korunabilmesi için bu tür tercü-

meye başvurulmuştur. 

Aşağıdaki mısrada ise “rûz-ı mahşere inanmak” deme yerine Farsça 

ifade biçimi esas alınarak “rûz-ı mahşerden inan tutmak” şeklinde bir 

söyleyiş tavrı seçilmesi kelimesi kelimesine çeviri açısından çarpıcı bir 

örnektir: 

یروز داور دار��� ��ور �� � ����           

GÿyiyÀ ùutmazlar inan rÿz-ı maóşerden bular [65a] 

Oysa Türkçe söz diziminde “bir şeyden inanmak” değil “bir şeye 

inanmak” ve “inan tutmak” değil “inanmak” biçiminde ifade edilir. Hâfız 

şerhlerinde bu mısraın tercümesi şöyledir: “GÿyiyÀ inanmazlar óükÿmet 

günine” (Sürûrî, t.y.: 101b). “GÿyiyÀ úıyÀmet günine inanmazlar” (Şem‘î, 
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1574: 124b). “Keennehû úıyÀmet günine inanmazlar” (Sûdî, 1857: I/341). 

Ferîdî tercümesindeki ifade biçimi ile mensur çevirilerin birbirinden be-

lirgin bir şekilde ayrıldığı görülür.  

“Dÿst dÀremet” fiilinin (seni severim) “yÀr ùutarım” [41a]; “bÀver ne-

kon” (inanma) fiilinin “inanmaú itme” [41a]; “bÀz kerd” (açtı) fiilinin 

“açmaú eyledi” [60a]; “ÀàÀz kerd” (başladı) fiilinin “başlamaú eyledi” 

[60a]; “bÿse zeden” (öpmek) fiilinin “öpüş urmaú” [62b]; “ser Àmeden” 

(sona ermek) fiilinin “başa varmaú” [93a]; “bÀz Àmeden” (vazgeçmek) 

fiilinin “vazgelmek” [153a] olarak çevrilmesi kelimesi kelimesine çeviri 

örnekleri arasında sayılabilir. 

Birleşik zamir: Farsçada, cümle içerisinde nesne ve tümleç görevi 

alan şahıs zamiri, birleşik zamir olarak (muttasıl zamir) fiil veya fiilimsi-

lere eklenebilmektedir. Örneğin: “goftemet” (sana dedim: tümleç göre-

vinde) veya “costemet” (seni aradım: nesne görevinde) gibi. Bu söyleyiş 

biçiminin Türkçe cümle yapısına uygulanması durumunda ise anlam karı-

şıklığına yol açmaktadır. 

Aşağıdaki mısrada “ender ùalebet” (seni aramakta, istemekte, talepte) 

ibaresi “senüñ aramañda” olarak çevrilmiştir. Bu ise arayanın kim olduğu 

konusunda bir karışıklığa yol açar. Tercümede görülenin aksine arayan 

muhatap (hitap edilen) değil, mütekellimdir (konuşan). 

������ ������ �� ا��ر �آ��� ��        

Ol ne çalış ki aramañda senüñ gösteririm [63a] 

Hâfız şerhlerinde ise bu ifade “senüñ ùalebüñde” şeklinde tercüme 

edilmiştir (Sûdî, 1857: I/327; Sürûrî, t.y.: 98b; Şem‘î, 1574: 121a). 

Aşağıdaki örnekte ise kaynak dildeki yapı örnek alınarak işaret sıfa-

tına (bu), birinci tekil şahıs iyelik eki getirilmiştir: 

د���ز ��� ��ن ��  یااز ��� ����  

د�� ���  و آ��  �������� ���ا  

Anuñ dudaàı bÿsesi ‘çün virürem revÀn 

Bunumı almıyor ü anı virmiyor baña [117a] 

 “ínem ne-mí-sitÀned vü Ànem ne-mí-dehed” (benden bunu [canımı] 

almıyor, onu [buseyi] bana vermiyor) mısraında “ínem” ifadesinin “bu-

numu” şeklinde tercümesi de kelimesi kelimesine çeviri çerçevesinde 
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rastlanılan ilginç örneklerden biridir. Hâfız şerhlerinde bu tür bir kulla-

nıma rastlanmaz: “CÀn alup bÿse virmez” (Sûdî, 1857: II/173). “Bunı 

almaz benden ve anı virmez” (Sürûrî, t.y.: 157b). “Bunı benden almaz ve 

anı baña virmez” (Şem‘î, 1574: 209b). 

Kelime Grupları ve Ekler: 

“pür ez-... (... ile dolu)”: Farsçada “pür ez-çízí” (bir şeyden dolu) ifa-

desi bir şeyin çok olduğunu anlatmak için kullanılır. Türkçede ise bu tür 

ifadeler “-den” ekiyle değil “ile” edatıyla (... ile dolu) kullanılır. Örneğin 

“bahçe gülle doludur” ifadesi Farsçada “bÀàçe pür ez-gül est” (bahçe 

gülden doludur) şeklinde söylenir. Ferîdî tercümesinde bu tür ifade kalıp-

larının çevirisinde Farsça söyleyiş biçiminin aynen muhafaza edildiği 

görülmektedir.  

�� ز ��ا��ز��ق ��ه دل او ���ز        

Henüz ki ùaà-ı dili ùolu şevúden ü ãadÀ [54b] 

“Sada ve şevkle dolu” denilmek yerine Farsça söyleyiş biçimi örnek-

lenerek “sada ve şevkten dolu” denilmiştir. Ancak Hâfız şerhlerinde de 

benzer şekilde tercüme edildiği görülmektedir: “... henüz ãadÀdan pürdür” 

(Şem‘î, 1574: 105b). “... henüz ãadÀdan ùoludur” (Sürûrî, t.y.: 87b). “... 

henüz pür-ãadÀdır” (Sûdî, 1857: I/284).  

Bu yaklaşım bazen bir mısra veya cümlenin anlaşılmasını güçleştire-

cek biçimde ifadeler ortaya çıkarır. Örneğin: 

���� ز �� �دا���  ���در ر���ر �         

Kimdür ki belÀdan aàı yol uàraàına yoú [50a] 

Metnin aslında hiçbir anlam belirsizliği olmayan bu mısra, kelimesi 

kelimesine çeviri sebebiyle anlaşılmaz bir hâl almıştır. “Kimin yol uğra-

ğında bir belâ ağı yoktur” şeklinde çevrildiğinde anlam çok açıktır. “dÀmí 

zi-belÀ” nesne öbeği “belâdan (yapılma) bir ağ” olarak da çevrilebilecek-

ken “belÀdan aàı” gibi bir ifade tercih edilmiştir. “dÀmí” kelimesinin 

sonundaki “í” belgisiz sayı sıfatıdır ve “bir ağ” anlamına gelir. Gerek 

kaynak metin ve gerekse tercümedeki cümlenin bütünü düşünüldüğünde 

“belÀdan aàı” söz öbeğinin sonundaki “-ı” üçüncü tekil şahıs iyelik eki 
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(“feleğin belâdan ağı” gibi) değildir. Muhtemelen Farsça belgisiz sayı 

sıfatı (yâ-i vahdet) Türkçe söz dizimine dâhil edilmiş olmalıdır.  

Mısraın Hâfız şerhlerindeki tercümesi şöyledir: “Kimüñ yolındadır ki 

belÀdan bir duzaú olmaya” (Sûdî, 1857: I/266). “Kimüñ uàraàı vardur ki 

belÀdan bir aà yoúdur” (Sürûrî, t.y.: 82a). “Kimdür ki anuñ reh-güõerinde 

belÀdan bir ùuzaú vardur” (Şem‘î, 1574: 97a). 

Kelimesi kelimesine çeviri, hedef dilde çoğunlukla alışılmadık ifade 

biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca anlaşılması güç 

cümlelerin yanı sıra, kaynak metinde olmayan bir anlamın hedef metinde 

ortaya çıktığı örnekler de az da olsa vardır. Özellikle gelecek zaman ki-

pindeki “òvÀsten” fiilinin “istemek” olarak tercüme edilmesi, çeviri geçer-

liliğini etkileyecek türde bir çeviri tutumudur. 

Aktarma 

Aktarma (borrowing), kaynak dildeki bir kavramın veya söz öbeği-

nin, gösteren ve gösterilen olmak üzere hedef dile taşınmasıdır. Divan 

şiirinde bunun örneği çok fazladır ve bu aktarmalar klasik Türk şiirinde 

zamanla teşekkül eden kelime kadrosunun bir parçasını oluşturmuştur. Bu 

sebeple sadece bu minvalde birkaç örnek vermek yeterli olacaktır. 

“Rind”, “zÀhid”, “sÿfí” gibi yerleşmiş bazı kelimelerin üzerinde durmak 

yerine daha çarpıcı birkaç örneğe yer verilecektir. 

Aktarma, genellikle kafiye ve vezni sağlamak gibi biçimsel nedenler-

le yapılmıştır. Ayrıca kalıplaşmış terkip ve mazmunların sahip olduğu 

zengin çağrışımları hedef dile kayıpsız bir şekilde taşıyabilmek gibi se-

mantik kaygılardan da bahsedilebilir.  

Ferîdî tercümesi bağlamında bu aktarma örnekleri içerisinde en çar-

pıcı olanı Farsça çekimli fiillerin yüklem göreviyle Türkçe bir cümlede 

yer almasıdır. Aşağıdaki mısrada Farsça çekimli bir fiilin vezin sebebiyle 

tercümede kullanıldığı görülmektedir. “Reft” yerine “gitti” denmesi du-

rumunda bu söz vezne uymayacaktır: 

Bir oú ki dile àamzeden urduñ òaùÀen reft 

ÁyÀ ne fikir ide yine reéy-i ãevÀbıñ [45a] 
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Bir diğer mısrada ise Farsça fiilin (ne-nihÀd: bırakmadı, koymadı) 

kullanılmasının öncelikli sebebi kafiye olarak görünmektedir: 

Meger ki lÀle cihÀnuñ vefÀsı yoú bildi 

Ölünce doàalı piyÀle-i mey ne-nihÀd  [102a] 

Bir başka çarpıcı örnek de bir mısraın tamamen kaynak dildeki biçi-

miyle hedef dile aynen taşınmasıyla oluşan aktarmadır. Aşağıdaki beytin 

ilk mısraı metnin Farsçasının aynısıdır. Söz konusu mısrada iki Farsça 

terkip olduğu gibi Türkçe metne aktarılmıştır. Ancak, Farsça terkiplerin 

divan şiirinde ve dönemin Türkçesinde zaten kullanılıyor olması sebebiy-

le bu durumun tercümede yabancılaştırıcı bir etki uyandırdığı söylene-

mez: 

Kaynak Metin: ا�� ���ا� یا�� ����� ����  

Hedef Metin: Ey ãÀóib-i kerÀmet şükrÀne-i selÀmet [4b] 

 Aşağıdaki örnekte ise sadece mısra sonundaki Farsça akuzatif eki 

(rÀ) Türkçesiyle (-ı, -i) değiştirilmiştir: 

Farsça:  �ّ�� ����� را ���ر آب ر�� آ��د و  

Türkçe: KenÀr-ı Àb-ı Rükn-ÀbÀdı gülgeşt-i muãallÀyı [5b] 

Bu örnekler dışında, vezin ve kafiye gibi zorunluluklar sebebiyle ba-

zı Farsça edatların ve kelime gruplarının tercümede kullanıldığı görül-

mektedir. 

 “Ez Àn vaút ki” [36b] “Baèd ez-ín” [28b, 38a, 62a, 85b, 98b, 112a, 

129a, 147a, 199b...] gibi söz öbeklerinin çok sık aktarma yoluyla tercü-

mede kullanıldığı görülür: 

Benümle cÀy-ı rıøÀ baèd ez-ín èadÿya åenÀ [38a]  

Türkçe kelimeye Farsça çokluk ekinin getirildiği örnekler de mevcut-

tur. Bu tür aktarmaların sebebi genellikle kafiyedir: 

Bizüm úande bilürler óÀlimiz ùaşra selím ilhÀ [1b] 
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Farsça ablatif ekinin (ez) kullanılmasının çoğunlukla kafiyeden ötürü 

bazen de vezin sebebiyle olduğu görülür. Aşağıdaki örnekte kafiye bu 

sayede sağlanmıştır: 

Bir yolın òÀki mükerrem oldı ez-iúdÀm-ı yÀr  [16a] 

Şu mısrada ise vezin sebebiyle “ondan” diyemeyen mütercim “ez-

Àn” deme yolunu seçmiştir: 

Oldum ez-Àn delü ki yÀrim yeñi ay gibi [23a]  

Aşağıdaki mısrada Türkçedeki “ile” yerine kafiye için “bÀ” edatı kul-

lanılmıştır: 

Ki söyledi bu sözi yel maãalca bÀ SüleymÀn  [38a] 

Aşağıdaki mısralardan ilkinde vezin için, ikincisinde ise kafiye için 

Türkçe datif eki (-e, -a) yerine Farsça “be” edatı kullanılmıştır: 

Bundan seni be-òÀne-i vefÀ gönderiserem[40b] 

Ol úara gözden utan baàlama anı be-kemend [62b] 

Bazı mısralarda ise lokatif eki (-de, -da) yerine Farsçadaki “der” eda-

tı kullanılmıştır: 

Acıyla ÓÀfıôı öldürdi şekker der dehÀn ùutar [73a] 

Baña dilde idi ol şeyé ki saña der dil idi [88b] 

Ki iç bir bÀde kim der Kevåer olmaz [104b] 

Kaynak dildeki edatların ve kimi zaman çekimli fiillerin hedef dilde 

kullanılması söz dizimiyle ilgili olsa da, lafzî bir tercüme anlayışının 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmamaktadır. Söz diziminin taklidinden 

ziyade, vezin ve kafiye gibi zaruretler sebebiyle başvurulan bir aktar-

ma’dır. Ferîdî tercümesinde karşılaşılan bu tür örnekler, Türkçe cümle 

yapısının içine dâhil edilmiş yabancı bir unsur gibi durmaktadır ve bazen 

metnin anlaşılmasını zorlaştırabilmektedir. 
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Taklit 

 “Taklit veya öyküntü (calque), varış dilinde [hedef dilde] biçimsel 

açıdan yeni sözcük yaratamama, eskiden beri var olan bir sözcüğü yeni 

bir anlamla kullanamama, kısacası uygun düşen sözcüğü varış dilinde 

bulamama yetersizliğini örtme tekniğidir. (...) Taklit, varış dilinde daha 

önce var olan öğeleri, kalkış dilindeki [kaynak dil] yapılara ya da anlam-

lara göre kullanır” (Rifat, 2008: 242). Taklit, bir sözcüğün değil, bir söz-

cüğün kullanılış biçiminin aktarılmasıdır. Örneğin Türkçede kullanılan 

bilim-kurgu sözcüğü science-fiction kelimesine taklittir (Rifat, 2008: 

242-243). 

Ferîdî tercümesinde taklit işleminin birçok örneğine rastlanmaktadır. 

Bunlar genellikle isim veya sıfat tamlaması ve birleşik isimlerden oluş-

maktadır. Örneğin aşağıdaki mısrada “zebÀn-ı nÀùıúa” tamlaması Farsça 

tamlama biçimi taklit edilerek aynı vezinde bir tamlamayla “lisÀn-ı söy-

leyen” olarak çevrilmiştir: 

����او در و�� ��ق  ز��ن �����        

LisÀn-ı söyleyen ebkem sevisi vaãfında [12b] 

“Söyleyen lisÀn” biçimindeki bir söyleyiş Türkçe açısından daha alı-

şılmış bir ifade biçimi olabilecekken kaynak dildeki tamlama yapısı 

Türkçeye aktarılmıştır. Kaynak dildeki “zebÀn-ı nÀùıúa” tamlaması ile 

hedef dilde oluşturulan “lisÀn-ı söyleyen” tamlamasının vezin bakımın-

dan eş değer olması önemlidir. Bu mısrada vezin açısından bir farklılık 

olmaması sebebiyle mütercimin aktarma yapma imkânı olmasına rağmen 

takliti tercih ettiği görülmektedir. Diğer yandan mısraın tercümesinde 

öğelerin dizilişi sebebiyle anlaşılma güçlüğü vardır. “-dır” ekinin tercü-

mede kullanılmaması da yüklem konusunda bir belirsizliğe sebep olmuş-

tur. 

Bir ıstılah hâline gelmiş ve hatta bu şekliyle Türkçeye de yerleşmiş 

bazı kavramların bire bir tercümesi yoluna gidildiği görülmektedir.  

������ ��زه ��د و  ��د� ���ش ��         

Bu gÿne boş dolanur her maóalle olma göñül [93b] 
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Mısraın Farsçasında geçen “her-cÀyí”15 kelimesi “her maóalle” ola-

rak çevrilmiştir. “Her-cÀ” sözünün kelimesi kelimesine çevirisi “her yer, 

her mahal” olsa da bu kelime yeni bir kavram hâlini alarak farklı anlam-

lar kazanmıştır. “Her mahalle” ibaresinin bu anlamları vermediği açıktır. 

Ancak, bu yaklaşımın bazen vezin gereği zorunlu olarak yapılmış olabi-

leceğini de unutmamak gerekir. 

  �د��       
ّ
را �� ��ه ��د�ن دار ���   

Yukarıdaki mısrada geçen “bÀde-peymÀ” ifadesi “süci ölçüci” olarak 

çevrilmiştir.  

Teõekkür eyle süci ölçüci eóibbÀya [6a] 

“BÀde-peymÀ”, lafzî bir tercümeyle çevrilecek olursa “bÀde ölçen” 

demektir. Ancak bu terkip “çok içki içen, sarhoş” gibi anlamlara gelir. 

Benzer şekilde bir bileşik sıfat olan “bÀd-peymÀ” terkibi “rüzgâr ölçen” 

değil, “çok hızlı giden” veya “serseri” gibi anlamlara sahiptir.  

 �� �� ���� در آن ��م �� ��� 

���� او��   ����  ��ده دار  

Ben kim olam ki ol óaremde ãabÀ 

Perde ùutar óarím-i èizzetinüñ [11b]  

Yeni bir kavram oluşturan “perde-dÀr” kelimesi taklit yoluyla tercü-

me edilmiştir. “Saba, onun harîm-i izzetinün perdedarıdır” anlamındaki 

mısra Ferîdî tercümesinde za‘f-ı te’lîf (söz diziminde kuralsızlık) denilen 

belâgat kusuru olacak biçimde tercüme edilmiş, “perde-dÀr” kelimesinin 

“perde-tutar” biçiminde çevrilmesi kuralsızlıkla birleşince anlaşılması zor 

bir cümle ortaya çıkmıştır.  

و ��  ر����زم  ��د ��ا  ������� ��    

�����   ��ك��ر����    ����� ��ا �� در  

Bu rind yaúan eve ben cÀm çeken degül ancaú 

Bu kÀròÀnede çoú baş ki desti ùopraàıdır [12b] 

“Sebÿ-keş” ve “deyr-i rind-sÿz” tamlamaları taklit yoluyla “cÀm çe-

ken” ve “rind yaúan ev” biçiminde çevrilmiştir. Ancak “manastır, kilise” 

anlamına gelen “deyr” yakın anlamlı bir kelimeyle (ev) ile karşılanmıştır. 

“Kadeh çeken” ifadesi mecaz-ı mürseldir. Mahal (kadeh) söylenip hâl 

 
15  HercÀyí: Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder. * 

Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin. 
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(mey) kastedilmiştir. Çekmek tabiri Türkçede de içmek anlamında (kafa-

yı çekmek) kullanılmaktadır. Ancak ironik bir şekilde, kaynak metindeki 

“sebû-keş” ifadesinin, özellikle klasik Türk şiirinin söz varlığı içerisinde 

daha alışılmış ve anlaşılır iken, mütercim tarafından taklit yoluyla Türk-

çeye “cÀm çeken” şeklinde aktarılması yabancılaştırıcı bir etki uyandır-

maktadır. 

Ne şeró virür bizüm aóvÀl-i ùar-göñülden yel [12b]  

�� ��ح د�� ��ل دل ��� ����� ز         

İzafet-i maklub (ters çevrilmiş terkip) olan “dil-teng” tamlaması, 

“dar gönül” olarak çevrilmiştir. Bu ise Türkçenin standart tamlama yapı-

sına uygun olduğu için taklit demek mümkün değildir. Dolayısıyla “hÀl-i 

dil-teng” ifadesi Farsça tamlama biçimi kısmen taklit edilerek “aóvÀl-i ùar 

göñül” şeklinde tercüme edilmiştir. Kaynak metindeki “óÀl” kelimesi ise 

tercümede veznin bir gereği olarak çoğul şekliyle kullanılmıştır.  

Dil ailesi ya da tipolojisi açısından farklılıklar gösteren veya bazı ba-

kımlardan farklı kültürlere bağlanan diller arasında yapılan kelimesi ke-

limesine çevirilerde zaman zaman “hatalı”, “yanlış” olarak değerlendiri-

lebilecek çeviriler ortaya çıkmaktadır (Rifat, 2008: 243). Hatalı denilebi-

lecek durumlar şunlardır: 

a)  Bir başka anlama gelebilir. 

b)  Hiçbir anlam taşımayabilir. 

c)  Yapısal nedenlerden dolayı olanaksız olabilir. 

d) Hedef dilin dil dışı tecrübesinde hiçbir gerçekliğe karşılık gelme-

yen bir ifade olabilir. Yani dil bilgisel yönden doğru bir cümle ol-

duğu hâlde hedef dilin kültür ve zihin dünyasında bir karşılığı 

olmayabilir. 

e)  Hedef dilde farklı bir dil dışı tecrübeye karşılık gelebilir (Vinay 

ve Darbelnet, 2004: 87). 

Dilsel veya kültürel sebeplerle doğrudan çevirinin mümkün olmadığı 

durumlarda mütercim dolaylı çeviriye başvurur. Dilsel ve kültürel neden-

lere, Ferîdî tercümesi bağlamında, şeklî zaruretler ve şahsi tercihe bağlı 

tasarrufları da eklemek gerekir. 
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Dolaylı Çeviri 

İki dil arasında her bağlamı kapsayan sözlükler mümkün olsa, çevir-

menlerin tek yapması gereken kaynak dilin mesajına karşılık gelen uygun 

çeviriye bakmak olurdu. Fakat böyle sözlükler olmadığına göre, müter-

cimler bir metindeki kelimelerden veya çeviri birimlerinden hareket ede-

rek istenen iletiyi nakletmek için çeşitli işlemler uygularlar. Kelimenin 

bir ifade içerisindeki konumlanışı onun anlamı üzerinde etki sahibidir ve 

ortaya çıkabilecek kelime kombinasyonu da sonsuzdur. O hâlde hiçbir 

sözlük bu durum karşısında hazır çözümler sunamaz. Ayrıca kaynak dil-

deki bazı kavramlar ve dilsel yapılar hedef dilde bulunmayabilir. Bir me-

tindeki mesajın bütünlüğüne vakıf olan çevirmen, kararlarını bu şartlar 

altında tayin eder. Bu çerçevede ifadenin hedef dilde yeniden düzenlen-

mesi gerekebilir. İki metnin birbirinin yeterli alternatifi olup olmadığına 

hükmetmemizdeki tek ölçü ise sadece mesajın kendisi, yani kaynak me-

tindeki durumun yansıtılmasıdır (Vinay ve Darbelnet, 2004: 88). Doğru-

dan çevirinin mümkün olmadığı böylesi durumlarda mütercimin başvur-

duğu çeviri yöntemlerine dolaylı çeviri denilir. 

Dolaylı çeviri; biçim veya kelime türü değiştirme, bakış açısı değiş-

tirme ve eş değerlik işlemlerinden oluşur. 

Biçim veya Kelime Türü Değiştirme 

Biçim veya kelime türü değiştirme; kaynak dilde kullanılmış bir ke-

lime türü yerine hedef dilde, bildirinin içeriğini bozmadan, bir başka ke-

lime türünü kullanma veya cümlenin biçimini değiştirerek hedef dile 

aktarma işlemine denir. Kelime türü değiştirmeye örnek olarak, Türkçede 

mektup zarfının üstüne yazılan “gönderen” (adlaşmış sıfat) yerine İngi-

lizcede “from” (edat) kelimesinin kullanılması gösterilebilir. Kimi zaman 

bu dönüşümlerde, iletilen anlam aynı kalmakla birlikte, ifadenin gücü 

veya dil içindeki tuttuğu seviye veya değer değişebilir. Örneğin “geri 

döndüğünde” tabiriyle “dönüşünde” ifadesi iletilen anlam bakımından 

aynı olsa da, ikinci ifade nispeten daha şiirseldir (Rifat, 2008: 244). 

Ferîdî tercümesinde biçim veya kelime türünün değiştirilerek çevril-

mesinin sebepleri bazen dilsel, kimi zaman ise vezin ve kafiye gibi şekille 
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ilgili zorunluluklardan kaynaklanabilmektedir. Aşağıdaki mısrada “ez 

ÀfitÀb-ı èÀlem-tÀb” terkibi “günden ol ki èÀlem-tÀb” şeklinde hedef dile 

aktarılmıştır.  

Pedíd ü ôÀhir olur günden ol ki èÀlem-tÀb [10b]  

از آ���ب ���� ��ب ��د�� ����         

Terkibin yapısındaki bu değişikliğin sebebi kafiyeyi koruma düşün-

cesidir. Türkçedeki hâl eklerinin karşılığı olan edatlar Farsçada kelimenin 

veya terkibin başına gelir. Dolayısıyla mütercim vezni bir şekilde kurta-

rabilse bile “ez ÀfitÀb-ı èÀlem-tÀb” terkibini “ÀfitÀb-ı èÀlem-tÀbdan” biçi-

minde çevirmesi kafiyeyi bozacaktır. Bu sebeple “-den” eki kaynak me-

tinde tamlanan durumdaki “gün” kelimesine eklenmiş ve ki bağlacı vası-

tasıyla “èÀlem-tÀb” sıfatının “gün” ile ilişkisi sağlanmıştır. 

Be gel òarÀbÀta gör úurb-i ùavr-ı manãıbımuz [59a] 

���� ��� و�� ��ب��� �����ه و          

Bu mısradaki terkibin tercümesinde “cÀh” kelimesinin anlamdaşı 

olan “manãıb” kelimesi tercih edilmiş, ancak kaynak metindeki “vaøè-ı 

úurb” ifadesi hedef dilde “úurb-i ùavr” olarak aktarılmıştır. “Vaøè” (du-

ruş, hareket, tarz) ile “ùavr” (hareket, hâl, vaziyet) kelimelerinin kapladığı 

anlam alanları kısmen örtüşse de söz konusu durum vezin açısından zo-

runlu olmayan bir değişikliktir. Fakat daha dikkat çekici olan ise kaynak 

metinde “úurb” “vaøè” kelimesini tamlarken hedef metinde “vaøè” keli-

mesinin yerine ikame edilen “ùavr” “úurb” kelimesini tamlamaktadır. Bu 

değişikliğin dilsel veya biçimsel (vezin, kafiye gibi) bir zorunluluk ol-

maksızın yapılmış olması dikkat çekicidir.  

Yaslu kişiye úalmaya şenlige hevesliú [36a]  

��ر ������� ��را دا� ���� زده        

 “MÀtem-zede” kavramı “yaslu kişi” olarak çevrilmiş, böylelikle ke-

lime türü değiştirilmiştir. Kaynak metindeki “mÀtem-zede” kelimesi vez-

ne uyduğu hâlde böyle bir değişiklik yapılması, bunun bir zorunluluk 

değil tercih olduğunu gösterir. Ancak anlam açısından önceki örnekte 

görülen boyutta bir değişiklik ortaya çıkmamıştır. 
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Óaú bizi bí-niyÀz riyÀ zühdden eyledi [60b]  

��د �ز���� � �ز�� ر �� را ��ا ز        

“Zühd-i riyÀ” (riya zühdü) terkibi “riyÀ zühd” olarak çevrilmiş, yani 

belirtisiz isim tamlaması yerine takısız isim tamlaması olarak tercüme 

edilmiştir. Vezin gereği kelime türünde yapılan bu değişiklik ciddi bir 

anlam değişikliğine yol açmamıştır. 

èAnberín zülfüñ elinden ger òaùÀ gitdi gider [48b]  

ر�� ر�� �����  ����� ز د�� ز�� ���       

“Reft reft” (gitti gitti) redifi “gitti gider” şeklinde çevrilerek, fiilin 

zamanı değiştirilmiş, böylece hem vezne uyması sağlanmış hem de Türk-

çede daha alışıldık ve zarif bir söyleyiş elde edilmiştir. 

Bakış Açısı Değiştirme 

Bakış açısı değiştirme (Fr. ve Ing. modulation); “aynı dil gerçekliği-

nin bir başka bakış açısına yerleşilerek verilmesidir.” Vinay’e göre biçim 

veya kelime türü değiştirme dil düzeyinde gerçekleşirken, bakış açısı 

düşünce düzeyinde olur ve bildirinin derinliklerine inilir (Vinay 1968’den 

aktaran Rifat, 2008: 244) . Bu, genellikle karmaşık nitelikli metinlerin 

çevirisinde başvurulan bir işlemdir ve bunu yapabilmek için bildirinin 

gösterge bilimsel çözümlemesine ihtiyaç duyulur. Örneğin “çeyrek yüz-

yıl” (veya asır) yerine “yirmi beş yıl”; “onu artık düşünmüyorum” yerine 

“onu artık unuttum” demek bildirinin, bakış açısı değiştirilerek verilmesi 

anlamına gelir. Bakış açısı değiştirilerek yapılan çeviri, biçim değiştirme-

ye de yol açar. Örneğin İngilizcedeki “Do not enter” (Girmeyiniz) ifade-

sinin Fransızcada “Sens Interdit” (Yasak istikamet) biçiminde verilmesi 

bu duruma örnektir. Diğer yandan çeviri bilimciler “donmuş” veya “zo-

runlu” bakış açısı değiştirme ile “özgür” veya “seçime bağlı” olanı birbi-

rinden ayırırlar. Birinci türde olanı genellikle sözcük düzeyinde gerçekle-

şirken, ikincisinde cümleleri söz dizimsel olarak yeniden yapılandıran 

karmaşık dönüştürmeler söz konusudur (Rifat, 2008: 244). 

Aşağıdaki mısrada “rÿz-ı elest” kavramına karşılık olarak “öñ gün” 

tabiri kullanılmıştır. “Öñ” (ilerüki, öndeki, mütekaddim) (Tulum, 2011: 

1430) ve “gün” kelimeleriyle oluşturulan bu terkibin (öndeki gün), “rÿz-i 
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ezel” kavramının karşılığı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. “Rûz-i 

elest” (elest günü) ve “rÿz-i ezel”16 kavramları elest bezmi olarak anılan 

aynı gerçekliğe işaret eder. Hâfız şerhlerinde ise “öñ gün” kavramına 

rastlanmamıştır (Sûdî, 1857: I/82; Sürûrî, t.y.: 29a; 26a). 

Meşhÿr oldum ki úadeó-keşlik ile öñ günden [14a] 

روز ا������ه ��م  ��� ������� �� �       

Bu değişiklik dilsel bir zorunluluk sebebiyle yapılmamıştır. Çünkü 

“rûz-ı elest” tabiri Türkçede ve bilhassa divan şiiri geleneğinde çok iyi 

bilinmektedir. Vezin açısından da “rûz-ı elest” veya “rÿz-ı ezel” denilme-

si bir sorun oluşturmayacaktı. Ancak mütercim kaynak metindeki “-est” 

kafiyesi yerine tercümede “-en” kafiyesini kullanmış ve bu durum kelime 

tercihinde belirleyici olmuştur. Burada bakış açısı değiştirmenin sebebi 

dilsel veya kültürel değil, şekille ilgilidir. Diğer yandan “peymÀne” keli-

mesinin “kadeh” olarak çevrilmesi elest bezminde verilen söz ile 

“peymÀn” (söz, ahd) arasındaki lafız benzerliğini ortadan kaldırmıştır. 

SitÀre vüsèati vü yÀrÀnuñ ülfeti şükri [6a]  

آ����� ������� ���� ا���ب و      

Bahtın aşinalığı, yıldızın genişliği olarak tercüme edilmiştir. İkisiyle 

de ifade edilen, insanın talihinin yaver gitmesi, bahtının açık olmasıdır.  

Añışla òoş demin çek zaómetin cÀy-ı varacaúda [286a] 

���� آ��� �د����ل � ئ��� د��ار         

“Menzil” kavramının “cÀy-ı varacaú” olarak çevrilmesi, kelime türü 

değiştirme örneğidir, ancak bakış açısı yani düşünce değişmemiştir. 

“èAhd-i ÀsÀní” (kolaylık zamanı) terkibinin “òoş dem” olarak çevrilmesi 

ise bakış açısı değiştirerek aynı durumun ifadesidir. Ancak kaynak me-

tindeki “düşvÀrí” (zorluk) ile “ÀsÀní” (kolaylık) kelimeleri arasındaki 

zıtlık tercümede kaybolmuştur.  

 

 
16  “Rûz-i ezel” tabiri birçok yerde elest bezmine atfen kullanılır: Örnek: “Biz’ isteyen kişi Hakk ile 

olsun / Rûz-i ezel ahdin ri'âyet kılsın” (Hüdayi, 2005: 177). 
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Eş değerlik 

Vinay ve Darbelnet bu kavramı aynı durumun farklı biçemsel ve ya-

pısal anlamlarla ifadesi için kullanır (Munday, 2001: 58). Özellikle deyim 

ve atasözlerinin çevirisinde bu işlemden yararlanılır. Bu tür durumlarda 

farklı bir imajla aynı duygunun verilmesi veya ifade edilmesi hedeflenir 

(Munday, 2001: 58). Örneğin “like a bull in a china shop” (porselen dük-

kanında bir boğa gibi) deyiminin Türkçeye “filin züccaciye dükkanına 

girmesi gibi” olarak çevrilmesi eş değer bir tercümedir. 

Kaynak dilde bahsedilen bir dış gerçeklik, hedef dilde bulunmadı-

ğında kaynak dildeki gösterilenin niteliklerinden yola çıkılarak benzer 

çağrışımları taşıyan eş değer bir dış gerçekliğe işaret eden bir gösterge 

kullanılabilir. Çokça zikredilen bir örneğe göre, Eskimolar için yapılan 

İncil tercümelerinde Hz. İsa için “Tanrı’nın kuzusu” (masumiyetin sem-

bolü) tabiri yerine “Tanrı’nın foku” ifadesi kullanılmıştır (Hornby, 2006: 

25). 

Ferîdî tercümesinde de benzer şekilde eş değerlik arayışlarının oldu-

ğu görülür. Bunlar arasında Türk kavramı; kendisiyle ilgili çok örnek 

olması ve bunların birkaç istisna dışında çoğunlukla eş değer kavramlarla 

çevrilmesi, bu eş değer kavramların farklılık göstermesi sebebiyle ayrı bir 

başlıkta ele alınacaktır. 

A) Türk İmgesi: Muhtelif Doğu ve Batı kaynaklarında rastlanan 

Türk’e ait kimi vasıflar şairler tarafından da kullanılmıştır. Batıda daha 

ziyade kuvvet timsali olan Türk, Doğuda savaşçılığının yanı sıra bir gü-

zellik imgesi olarak da öne çıkar. Arap şairi Ebu İshak el-Gazzî Türklerin 

yiğitlik ve güzelliğini şöyle karşılaştırır:  

“Türk askerinden bir bölük yiğit hücuma kalkınca, 

onların müthiş naraları yanında, 

yıldırımın ne gürültüsü duyulur, ne de adı akla gelir! 

Bu millet öyle bir millettir ki eğer güler yüzle karşılanırsa, 

güzellik ve güleçlikte meleklere eş gibidir, 

üzerine hücum edilecek olursa da, ifrit kesilir!” (Danişmend, 2007: 

16-17). 
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Farsçada da Türk ismi, Türklerin beyazlık ve güzelliğinden kinayey-

le beyaz, güzel, parlak, sevgili, kahramanlık ve yiğitlik mânalarını ifade 

eder (Danişmend, 2007: 16; Karaismailoğlu, 2002: 905-908; Kartal, 

1999: 31-45; Sûdî, 1857: I/341-342). Yine Güneş, Ay ve yıldızlara da 

Türk ismi verilmiştir (Mütercim Asım, 2009: 786; Yağcı, 2002: 915-

916). 

Sa‘dî-i Şîrâzî sevgilisine Türk diye seslenir ve kendisini de Hindû 

köleye benzetir: 

“Türk-i men perde ber-endÀz ki Hindÿ-yı toem” (Sa’dî, 1377: II/22). 

(Ey sevgilim, perdeyi kaldır ki ben senin kölenim.) 

Mevlânâ ise lafzı Hindu’ya, mânayı ise Türk’e benzeterek şöyle der: 

RehÀ kon óarf-i Hindÿ rÀ, bebín TürkÀn-ı maènÀ rÀ 

Men Àn Türkem ki Hindÿ rÀ nemí-dÀnem nemí-dÀnem (Mevlânâ, 1345: 

555). 

(Bırak harf Hindûsunu, mâna Türklerini gör. Ben o Türküm ki Hindûyu 

bilmiyorum, bilmiyorum.) 

Hayyam’ın Fransız mütercimi J. B. Nicolas, Hayyam’ın bir rubâîsin-

den hareketle Türk kadın ve erkeğinin İranlıların nazarında güzellik tim-

sali olduğunu söyler (Danişmend, 2007: 17). 

Klasik Türk şiirinde de Türk kavramı; güzellik, yiğitlik, cengâverlik, 

saflık sembolü olarak kullanılmış, daha sonra yabancı tesirlerle gaddarlık, 

zalimlik gibi anlamları da kazanmıştır. 17. yüzyılda Nef‘î gibi bazı şairler 

tarafından Türk kelimesinin köylü, kaba saba, anlayışsız kimse, cahil 

anlamlarında da kullanıldığı görülür (Levend, 1984: 591-603; Köprülü, 

1966: 197-198; Onay, 2009: 465-466). Türk’ün sevgiliye ad oluşu, onun 

savaşçı kimliğiyle ilgilidir ve İran tesiriyle edebiyatımıza girmiştir (Yağ-

cı, 2002: 914-915). Köylü, kaba saba, cahil kimse nev’indeki olumsuz 

nitelemeler ise Osmanlı Devleti’nde devşirme kökenli devlet adamlarının 

etkinliklerini artırmasının bir neticesidir (Baykara, 1998: 57-58).  

Mütercimin Türk kelimesini özellikle başka kavramlarla karşılama 

çabası, kavramın daha sonra kazandığı bu olumsuz çağrışımlardan kay-

naklanabileceği gibi “özgünlük arayışı” başlığı altında ele alınacak olan 
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yaklaşımın bir sonucu da olabilir. Tercümede Türk kelimesinin karşılığı 

olarak kullanılan kavramlar şunlardır: 

1) Güzel, Yâr, Sevgili: Ferîdî’nin, Türk kelimesi için bağlama göre 

farklı eş değer kavramlar kullandığı görülmektedir. Aşağıdaki mısrada 

Türk güzellik imgesi olarak yorumlanmış ve tercümede “dil-ÀrÀ” (gönül 

süsleyen [güzel]) kelimesiyle karşılanmıştır. 

Eger göñlüm ele alsa o ŞírÀzlu dil-ÀrÀyı [5b] 

���ازی ���� آرد دل �� را ��کا�� آن       

Sûdî şerhinde Türk, Türk-i Şîrâzî terkibiyle ilgili şu izah yer alır: 

“Türk, aãıl lüàatde Tatar ãınıfına dirler. Bunlar ôÀlim ü bí-raóm u òÿní 

olduúlarından şuèarÀ-yı èAcem, maóbÿbları bunlara teşbíh idüp Türk 

dirler. Ve baèøı ŞírÀzílerden mesmÿèdur ki HülÀgÿ èaskerinden çoú ki-

mesne ŞírÀz’da tavaùùun idüp tenÀsül eyledi. Pes anlaruñ evlÀdına óaúíúat 

Türk-i ŞírÀzí dimek ãaóíódür, teşbíhsiz ve istièÀresiz” (Sûdî, 1857: I/34-

35). 

Sûdî Türk kavramının, üç ayrı anlamına işaret ettikten sonra, ilgili 

beyti nesre çevirirken mahbûb anlamını tercih eder: “Maóãÿl-i beyit: Eger 

ol ŞírÀz şehrinüñ maóbÿbı bizüm göñlümüzi ele getürürse yaèni bize 

rièÀyet üzre olursa anuñ òÀl-i Hindÿsına Semerúand u BuòÀrÀ’yı baàışla-

rım” (Sûdî, 1857: I/35). O hâlde Ferîdî’nin tercümesi, şerhle mutabıktır. 

Aşağıdaki tabloda verilen örneklerde de Türk kelimesi; Ferîdî tara-

fından güzel, sevgili ve yâr gibi anlamlarla yorumlanarak çevrilmiştir. Bu 

çeviri Sûdî, Sürûrî ve Şem‘î şerhlerinde verilen anlamla mutabıktır: 

Kaynak Metin (Hâfız) Tercüme (Ferîdî) 

�� �� ����� ر��ی و ���� ��ن �� �ُ�ك (1  Ger benim yÀrim iderse mest ü maómÿrluú göñül [8b] 

 “Eger benim maóbÿb Türküm yÀ maóbÿbum...” (Sûdî, 1857: I/53); Şem‘î: maóbÿb 

(1574: 16a); Sürûrî: maóbÿb (t.y.: 14b). 

���ه �� دوش از �� �� ر�� ی�� �ک�ُ آن  (2  Ol yÀr-i melek rÿ ki yanumdan gice gitdi [45a] 

 “Maóãÿl-i beyt: Ol perí çehre güzel ki dün gice bizüm yanımuzdan gitdi” (Sûdî, 1857: 

I/245); Sürûrî: güzel (t.y.: 75a); Şem‘î: maóbÿb (1574: 88b). 
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��������  ��� �� ��ش ����ا�� �ُ�ك (3  Sevdigim òoş ãalınursuñ úadêüñe cÀnum fedÀ [47a] 

 “Maóãÿl-i beyit: [...] Ey benim Türküm, yaèni maóbÿbum...” (Sûdî, 1857: I/254); 

Sürûrî: maóbÿb (t.y.: 77b). 

���ن ا��و زد �ک�ُ آن  ���ۀراه ��  (4  Ol úaşı ya güzelüñ àamzesi urdı yolımuz [139a] 

 “Bizüm yolımuzı ol kemÀn-ebrÿ maóbÿbuñ àamzesi urdı” (Sûdî, 1857: II/262); Şem‘î: 

maóbÿb (1574: 241b); Sürûrî: maóbÿb (t.y.: 179b). 

Söz konusu mısraların Sûdî şerhindeki yorumu ve mensur çevirisi de 

aynı yöndedir. Aşağıdaki örneklerde ise Ferîdî tercümesinde yâr, güzel ve 

sevgili gibi sözcüklerle çevrilen Türk kavramının, şerhlerde başka kav-

ramlarla karşılandığı görülmektedir. İlk örnekte Ferîdî’nin vezin zarureti 

olmaksızın “Türk” yerine “yâr” kelimesini tercih etmiş olması önemlidir: 

دا��� ��دل � �ک�ُ آن  ۀ����ا �� � (1  Niçün ki dil-úara yÀrüñ edÀsını bildi [32b] 

 “Úara göñülli Türküñ şívesi [...] murÀd sÀúídir” (Sürûrî, t.y.: 55a). “Türk-i siyeh-

dilden murÀd bunda çeşm-i sÀúídir, sÀúí degüldür” (Şem‘î, 1574: 62a). “Türk-i dil-

siyehden murÀd, çeşm-i sÀúídir” (Sûdî, 1857: I/179). 

Ferîdî’nin “dil-úara yÀr” olarak çevirdiği “Türk-i dil-siyeh” terkibi 

Sûdî ve Şem‘î tarafından “çeşm-i sÀúí”, Sürûrî tarafından “úara göñülli 

Türk” olarak çevrilmiştir.  

Aşağıdaki mısrada “TürkÀn” kelimesini Sûdî “Türkler” diye nakle-

derken Ferîdî “güzeller” olarak çeviririr. Ancak Ferîdî’nin bir çeviri zaafı 

olarak değerlendirilebilecek asıl tasarrufu kaynak metindeki “Se-

merúandí” ve “Keşmírí” sıfatlarının mevsuflarını (nitelenen) hedef me-

tinde birbirinin yerine ikame etmesidir: 

ی������ ����نو  ی������ن ��� ��� (2  Úara gözlü Semerúandí vü Keşmírí güzelller de [268b] 

 “Ki Keşmír’üñ siyÀh-çeşmlüleri ve Semerúand’üñ maóbÿbları” (Şem‘î, 1574: 404b). “Keşmír’e 

mensÿb úara gözliler ve Semerúand’e mensÿb Türkler...” (Sûdî, 1857: III/301). 

Yukarıdaki tabloyu biraz daha sadeleştirecek olursak Ferîdî ve 

Hâfız’ın farklı şeyler söylediği görülecektir: 



172 | İNCELEME – Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız   

 

Hâfız: Keşmirli siyah gözlüler (ve) Semerkandlı Türkler (yani Türk gü-

zelleri) 

Ferîdî: Semerkandlı kara gözlü(ler) ve Keşmirli güzeller (Türkler) 

Semerkand Türk kültür ve medeniyetinin sembol bir şehriyken ve 

Keşmir Türklerin yaşadığı bir muhit değildir. Dolayısıyla bu iki bölgenin 

birbirinin yerine kullanılması vezin zaruretiyle de olsa isabetli bir tercih 

olmamıştır. 

Aşağıdaki iki mısrada Ferîdî, “yÀr” ve “güzel” kavramlarını tercih 

ederken, Sûdî yine “Türk” kavramını kullanmıştır: 

��آن آ�� �� ُ��كو  ��� ������ ���  (3  Didi kim ol ním-mest yÀr-ı çeşm-i Àhÿyı gör [229a] 

 “Didi ki ol Àhÿnuñ ním-mest Türk çeşmini gör” (Sûdî, 1857: III/136).  

ی������ ����ن��د��  �ن���ارز��� ��  (4  Ki itdiler Semerúandí güzeller ÒvÀrezmílerde [268b] 

“Ki ÒvÀrezm şehri òalúına itdiler Semerúand sipÀhíleri” (Sürûrî, t.y.: 341b). “Ki Se-

merúandí Türkler ÒvÀrezmlülere eylediler” (Şem‘î, 1574: 404b). “Türk, TÀtÀr cinsine 

dirler [...] Maóãÿl-i beyit: [...] Ol vefÀsızlıúları gör ki Semerúand Türkleri ÒvÀr-

zemíler’e eylediler” (Sûdî, 1857: III/300).  

“Türk” kavramının “güzel, sevgili, mahbûb, yâr” mânasında yorum-

landığı mısraların mensur çevirilerinde 16. yüzyıl şârihleri “Türk” kav-

ramını da kullanmıştır. 17. veya 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen 

Ferîdî’nin tercümesinde ise sevgili anlamında Türk kelimesinin çok da 

fazla kullanılmadığı görülmektedir. Bu durum söz konusu kavramın daha 

sonraki yüzyıllarda bazı şair ve müellifler tarafından; “köylü, kaba saba, 

cahil kimse” (Levend, 1984: 591-603; Onay, 2009: 465-466; Köprülü, 

1966: 197-198) gibi birtakım olumsuz anlamlarda kullanılmasıyla ilişkili 

olabilir. Diğer yandan mütercimin başka kavramlarla ilgili olarak zaman 

zaman sergilediği; açıklayıcı ve yorumlayıcı veya kaynak metne göre 

özgün kavramlar kullanma gibi değişik çeviri tutumlarını da gözardı et-

memek gerekir. 

2) Beyaz: Türk kelimesi yer yer beyazlık ve parlaklıktan kinayeyle 

kullanılmaktadır. Aşağıdaki mısrada “àulÀm-ı Türk” terkibinin Ferîdî 

tarafından “aú àulÀm” olarak çevrildiği görülmektedir: 
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��� ������و اُ  �ک�ُ ��� ��ز از ��م  ����         

Kim bu cümle aú àulÀm ile úaùırdan faòr ider [65a] 

Tercümede Türk kelimesi için kullanılan bu karşılık, Sûdî’nin ilgili 

beyit için yaptığı açıklamayla mutabıktır: “...ZírÀ bu úadar faòr u nÀzı 

Türk kölesiyle iderler. [...] Ol yerde aú köle ve òıdmetkÀr muèteberdir...” 

(Sûdî, I/341-342). 

3) Civân: Bir başka mısrada ise taze, genç ve yiğit anlamlarına gelen 

“civân” kelimesiyle tercüme edilmiştir.  

��د� ی������ �ک�ُ �� ���� ��ان  ���        

Ol Semerúandí civÀna virelim úalú göñlümüz [271b] 

Kaynaklarda Türk sözünün ifade ettiği anlamlar içerisinde civân da 

sayılır (Onay, 2009: 466). Bu yönüyle bakıldığında bağlama uygun eş 

değer bir kelime kullanıldığı söylenebilir. Ancak Hâfız şerhlerinde bu 

beyitte geçen Türk kelimesi için “civân” kavramına vurgu yapılmamıştır. 

Başka bir deyişle Türk’den muradın civân olduğu yönünde bir yoruma 

rastlanmamıştır.  

Sürûrî, Şem’î ve Sûdî beyti nesre çevirirken Semerúandí maóbÿb 

ifadesini kullanmışlardır (Sürûrî t.y.: 344a; Şem’î 1574: 407b; Sûdî 1857: 

III/131). Sürûrî’ye göre Türk’den murad maóbÿb-ı hakîkî Şem’î’ye göre 

ise mürşiddir (Sürûrî t.y.: 344a; Şem’î 1574: 407b).  

4) Yağma, Tatar: Türk kelimesinin yağma ile kullanıldığı durumlar-

da kelimenin iki farklı biçimde çevrildiği görülmektedir. Bunlardan bi-

rinde “dil-rübÀ” tercih edilirken, diğerinde yağma ile anılan benzer bir 

kavram (Tatar) kullanılmıştır: 

را ��� ���ان  ����ن���ن ��د�� ��� از دل ��        

Ki böyle dil-rübÀ dilden alupdur ãabr u yaàmÀyı  [5b] 

Yukarıdaki mısrada Türk imgesinin sevgili, güzel gibi çağrışımları 

düşünülerek “dil-rübÀ” denilmiş, ancak Türk ile yağma arasındaki anlam 

ilişkisi “dil-rübÀ” tercihiyle kaybolmuştur. Burada sınırlı bir eş değerlik-

ten söz edilebilir.    �� �  �� ُروزه ��رت ��د ��� ��ان �ک�  

SimÀù-ı ãavmı be gel gök Tatarı yaàma etdi [58b] 
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Merih’ten kinaye olan Türk-i felek terkibi gök Tatarı olarak tercüme 

edilmiştir. Bir önceki örnekte Türk ile yağma arasındaki ilişki kaybolur-

ken, mütercimin bu mısrada Türk’ün yerine Tatar’ı kullanarak eş değerlik 

bakımından daha iyi örtüşen bir kelime kullandığı söylenebilir. Nitekim 

Sûdî bu beyitle ilgili açıklamasında Tatar’a Türk dendiğini belirtir: 

“Türk-i felek iøÀfeti beyÀniyye, bunlar Tatar’a Türk dirler ve şanların-

dandır yaàmacılıú ve àÀretgerlik [...] Maóãÿl-i beyt: Gel ki felek Türki ve 

yaàmacısı rÿze ùaèÀmını yaàma eyledi [...] Türk-i felekden murÀd mÀh-ı 

nev olmaú rÿşendir...” (Sûdî, 1857: I/300). 

Yine bir başka mısrada “Türk-i mest” terkibi “mestÀne Tatar” olarak 

çevrilmiştir: 

دارد ����� ����� � ����� �ک�ُ         

GÿyÀ mestÀne Tatar kim kebÀb istek ùutar [84a] 

5) Türk: Türk imgesinin, az da olsa, doğrudan Türk kavramıyla akta-

rıldığı da görülür. Ancak burada dikkat çeken husus, söz konusu örnek-

lerde Türk kavramının ülke veya doğrudan kavim ismi olarak kullanılmış 

olmasıdır: 

���ر��� از ��ل �� �� ر��� ���ن�ُ ��ه        

ÓÀlimizden Türk şehi àÀfil úanı Rüstem şehÀ  [271b] 

 

��و ����� و �� روم و � ��كا��       

Eger Türk ü Hindí vü ger Rÿm u Çín  [316b] 

6) O İl : Aşağıdaki mısrada ise “Türkistan” kelimesi “o il” olarak 

çevrilmiştir. Burada bir eş değerlikten söz etmek zordur: 

������نآ��ب ���� دو ��� ��خ ��      

Úamu o ile dü mestÀne gözlerüñ fitne [55a]  

“Mest gözler” ile sarhoşların kavga çıkarmaya eğilimli hâlleri ima 

edilmiştir. “Senin mest iki gözün bütün Türkistan’ı karıştırır” cümlesinde 

herhangi bir ülke değil, Türkistan ili denilmesi önemlidir. Türkistan; dün-

yaya nizam veren hakanların yurdudur (Kartal, 1999: 43). Aynı zamanda 

güzelleri ve gözüpek yiğitleriyle meşhurdur. Şairin hitap ettiği sevgilisi-
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nin gözleri; nizamı ve güzelleriyle meşhur bu ülkeyi bile karıştıracak ve 

burada fitne uyandıracak kadar güzeldir. “O il” ise belirsiz bir yurttur, 

Türkistan’a mahsus vasıfları, onunla birlikte anılan ve onunla bütünleş-

miş nitelikleri hatırlatmaktan uzaktır. 

B) Diğer Eş değerlik Örnekleri: Ferîdî tercümesinde Türk imgesinde 

olduğu gibi, başka kavramların aktarımında da zaman zaman eş değerlik-

ler arandığı görülmektedir. Bu eş değerlikler kimi zaman benzerliklerden, 

kimi zaman yakın kavramlardan istifade edilerek sağlanmaktadır. Eş de-

ğerlikle yapılmak istenen, hedef dilde benzer etkiyi uyandırabilmektir. 

Aşağıdaki örneklerde farklı kavramlar için başvurulan eş değerlik arayış-

ları, sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Firdevs – İrem: Kaynak metinde geçen “Firdevs” kavramına karşılık 

olarak “İrem” ismi kullanılmıştır. Firdevs; cennet, cennetin altıncı katı ve 

bostan gibi anlamlarda kullanılır. İrem ise Yemen’de Âd Kavmi hüküm-

darının Cennet’e benzetmek iddiasıyla yaptırdığı bağdır. Klasik şiirde 

yalancı cennet ve mamur, neş’e veren yer anlamlarında kullanılır (Onay, 

2009: 249). Firdevs kelimesi Türkçede de bilinen bir kavram olduğu 

hâlde vezin sebebiyle kullanılamayan bu kelimenin yerine eş değer bir 

kelime olarak İrem tercih edilmiştir.  

��ار ��دوس �� در ����  ��ز�� ���       

BÀà-ı ruòsÀr-ı İremde ne mümessek zülfüñ [17a] 

Ancak “gülşen-i Firdevs-i èiõÀr” ile “bÀà-ı ruòsÀr-ı İrem” terkiple-

rinde yanak ile cennete karşılık gelen kelimeler yer değiştirmiştir. Yani 

“Firdevs-i èiõÀr” ile “ruòsÀr-ı İrem” terkiplerinde benzeyen ve benzetilen 

yer değiştirmiştir. Firdevs-i èiõÀr’da yanak cennete veya bahçeye benzeti-

lirken “ruòsÀr-ı İrem”de ise İrem’in yanağından söz edilmektedir. 

AllÀhüekber – Ol nÀmlu daà: Aşağıdaki mısrada Hâfız, “bizim su-

yumuzun menbaı Allahüekberdir” derken Ferîdî “Allahüekber” ifadesine 

karşılık olarak vezin sebebiyle “ol namlu dağ” demiştir: 

او�� ی����� از آب ��� �� ����ت ��   

ا�� ا� ا����� آب �� �� �����   

Farú var Óıøır ãuyından anuñ karañu yeri 

Bizüm ãuyuñ ki maòreci ol nÀmlu daàdadur [18b] 
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Sûdî şerhinde belirtildiğine göre Allâhüekber, eteklerinde Rüknâbâd 

şehrinin bulunduğu bir tepenin ismidir (Sûdî, 1857: I/104). Sürûrî ve 

Şem‘î de bu dağın Şîrâz yakınlarında olduğunu belirtir (Sürûrî, t.y.: 31b; 

Şem‘î, 1574: 34b). Hâfız şerhlerinde beytin tercümesi şöyledir: “Farú 

vardır Àb-ı óayÀtdan ki yeri ôulümdür bizüm RüknÀbÀd ãuyımuza dek ki 

menbaèı AllÀhüekber depesidir. Yaèni anuñ mevøièi ôulümÀt bunuñ 

mevøièi AllÀhüekberdir. Pes farú lÀzımdır” (Sûdî, 1857: I/104). 

“Allâhüekber” lafzı bir dağ ismi olmanın dışında Allah ismini yü-

celtmek için (Allah en büyüktür) kullanılır. Hâfız, Hızır’ın (as) içtiği 

rivayet edilen su ile kaynağını Allahüekber Dağından alan suyu kıyasla-

makta ve Allahüekber Dağı’ndan gelen suyu üstün tutmaktadır. Ferîdî 

tercümesinde yer alan “Ol namlu dağ” ifadesi kaynak metindeki Allâhü-

ekber ile zulümât kavramları arasındaki tezadı yansıtmaktan uzaktır. Bu 

kavram, mütercim tarafından vezin zaruretiyle kullanılmış olabilir. Diğer 

yandan aynı hece değerine sahip olan ve Türkçede bilinen “menbaè” ye-

rine “maòrec” kelimesinin kullanılmış olması dikkat çekicidir. Burada bir 

özgünlük endişesi, Farsça metinle aynı kelimeyi kullanmaktan kaçınma 

gibi bir yaklaşım olduğu düşünülebilir.  

äanevber – èArèar: Aşağıdaki örnekte benzetme yönünden yola çıkı-

larak sanevber yerine benzer özellikteki bir başka ağaç ismi (‘ar‘ar) kul-

lanılmıştır: 

��� ����� ی���� او ��� وز ��ّ          

Anuñ yüce úaddinde hem úÀmet-i èarèar pest [19b] 

“äanevber” ve “èarèar” farklı ağaçlardır. äanevber çam fıstığı ağacı-

dır ve şiirde genellikle sevgilinin boyundan kinayedir (Sami, 1899: 

II/835). “èArèar” kelimesi sözlüklerde “ardıç, dikenli ardıç, dağ servisi, 

servinin bir nev’i” olarak tarif edilmektedir. (Ahterî, 2009: 53; Kadri, 

1927: III/496; Sami, 1899: 933) Taranılan sözlüklerde “èarèar” kelimesi-

nin mecazi anlamına rastlanmamıştır. Ancak divan şiirinde “èarèar”ın, 

sevgilinin boyundan kinayeyle kullanıldığı birçok örnek mevcuttur.17 

 
17 Kadd-i bülend ü kâmet-i ‘ar’ar-hırâm-ı yâr (Bâkî: G.100/3a). 

Bana yârun yanagı vü lebi vü kaddi yeter / Üzül ey gül açıl ey gonca yıkıl ey ‘ar‘ar (Nef‘î: G.72/1). 
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Gösteren (sanevber – ‘ar‘ar) ve gösterilenleri (ardıç ağacı – çam ağa-

cı) birbirinden farklı olan bu iki kelimenin mecaz olarak sevgilinin boyu-

na benzetilmesi veya sevgilinin boyunun bu ağaçlara benzetilmesi ortak 

bir anlam alanını gösterir. Dolayısıyla vezin sebebiyle kullanılamayan bir 

kelime eş değeriyle telafi edilmiştir. 

Dest-i dîger ber-âmede – Soluna kalkmış: Kelimesi kelimesine 

(word-for-word) bir çeviri yapılacak olursa “diğer eline (veya koluyla) 

kalkmış” mütercim tarafından iletideki anlam esas alınarak hedef dildeki 

karşılığıyla “soluna kalkmış” olarak çevrilmiştir. 

ی اەز����اد ���� د�� ��آ��         

äoluña úalúmışa beñzer ãabÀódan gelişiñ [49a]  

Mütercimin burada yaptığı işlem ‘deyiş kaydırma’dır. Özgün metnin 

temel anlamsal özünü hedef dil dizgesi (system, manzûme) içerisinde 

başka bir biçimde ifade etme çabasına deyiş kaydırma denir. Mütercimin 

bu tür durumlarda bağımsız davranma hakkı vardır. Söz konusu kaydır-

malar mütercimin “yapıtı ‘değiştirmek’ istemesinden değil, ona olabildi-

ğince bağlı kalarak yeniden yaratmaya çalışması, örgensel bir bütün ola-

rak, [yapıtı] bütünlüğü içinde kavramaya çalışmasındandır” (Popoviç, 

2008: 88). 

Leb – Dil: Aşağıdaki mısrada geçen “nÿşín-lebÀn” (tatlı dudaklar) 

terkibinin “ùatlu diller” olarak çevrildiği görülmektedir:   

���ن ����د آن ���� ���� �� �� ��� �د�     

Áñıla ol ùatlu dillerle giceler ãoóbeti [90b] 

Hâfız şerhlerinde “nÿşín-lebÀn” terkibi, “ùatlı dudaúlılar” (Sûdî, 

1857: II/55; Sürûrî, t.y.: 129a) ve “nÿşín-lebler” (Şem‘î, 1574: 165a) 

olarak tercüme edilmiştir. Ferîdî ise, söz konusu terkibin “ùatlu lebler” 

olarak çevrilmesi vezin açısından sorun çıkarmayacağı hâlde, lafzî bir 

tercüme yapmamıştır. Aynı anlam, farklı bir dil dışı gerçeklik kullanıla-

rak, hedef dilin yapısına daha uygun bir ifadeyle dile getirilmiştir.  

ÙÀvÿs-ı èarş - Cibríl-i emín: Kaynak metinde geçen “ùÀvus-ı èarş” 

kavramı tercümede “Cibríl-i emín” olarak verilmiştir: 
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����م ��� ���د�� ��ووس ��ش       

Cibríl-i emín yelem sesini işidir benim [191a] 

Aslında “tâvûs-ı arş” Güneş için kullanılan bir tabirdir. Ancak divan 

şiirinde “tâvûsü’l-melâike, tâvûs-ı rûh, tâvûs-ı kuds(î), tâvûs-ı sidre” gibi 

kelimeler Cebrâil’den kinayeyle kullanılır (Ceylan, 2011: 185). Keza 

Sûdî şerhinde bu kavram için “óaøret-i Cibríl-i Emíndir” (Sûdî, II/449) 

izahı yer alır. Aynı anlamı içermesi dolayısıyla eş değer bir çeviri olma-

sının yanı sıra, daha az bilinen bir kavramı açıklar nitelikte olması nede-

niyle iletişimsel bir çeviri olduğunu söylemek mümkündür.   

Hüdhüd-i ãabÀ - Yel úuşı: Asıl metinde geçen “Hüdhüd-i ãabÀ” ifa-

desi tercümede “yel úuşı” olarak verilmiştir: 

����������� � ���� ���  یا        

Ey yel úuşı seni be-SebÀ gönderiserem [40b] 

Hüdhüd, Türkçede çavuş kuşu veya ibibik olarak bilinir. Hz. Süley-

man zamanında, Güneş’e tapan Sebâ melikesi Belkıs ile Hz. Süleyman 

arasında muhabereye vesile olan kuşun ismidir (Onay, 2009: 240). “Alaca 

ibik” olarak da bilinir (Sûdî, 1857: I/221). Sabâ ise gün doğusundan esen 

latif bir rüzgârdır. Hüdhüd-i sabâ terkibi yoluyla sabâ rüzgarı (müşebbeh) 

hüdhüd kuşuna (müşebbehün bih) benzetilmiştir. Tercümede ise özel bir 

rüzgârın adı olan sabâ, yel olarak genelleştirilmiştir. Hüdhüd kuşu da aynı 

şekilde genelleştirilerek kuş kelimesiyle karşılanmıştır. Hüdhüd, doğru-

dan Hz. Süleyman kıssasını hatırlatan bir isimken kuş daha genel bir kav-

ramdır. Ayrıca sabâ ile Sebâ gösterenleri arasındaki benzerlik yel ile Sebâ 

arasında yoktur. Sûdî, Hüdhüd kuşunun Türkçedeki karşılığını verdikten 

sonra beyti nesre çevirirken “saba Hüdhüdü” kavramını kullanmayı tercih 

etmiştir (Sûdî, 1857: I/221). Sürûrî ve Şem‘î de “saba Hüdhüdü” ifadesini 

kullanmışlardır (Sürûrî, t.y.: 68a; Şem‘î, 1574: 78b). 

���� و دف ���م�ز �� ��ف � یا�����      

Rÿm güzeli urur beni sÀz u def ile her ùaraf [175b] 

Yukarıdaki mısrada ise divan şiiri literatüründe önemli yeri olan 

“muàbeçe” kavramının yine dönemin estetik anlayışı içerisinde şairlerin 
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zengin hayal motifleri üretmelerinde istifade ettikleri kavramlardan biri 

olan “Rum güzeli” ifadesiyle tercüme edildiği görülür.  

Kâvus – Nemrûd: Kaynak metindeki Kâvus yerine tercümede Nem-

rut ismi kullanıldığı görülmektedir. Bu, vezin gereği yapılmış bir değişik-

lik değildir. Zira Nemrut yerine Kâvus kelimesi kullanılsaydı yine vezne 

uygun olacaktı. 

��� ر���� �و � س ؤ�� �� آ���� ��        

Kim añladı Key ü Nemrÿd ki úande gitdiler  [102a] 

Kâvus (Keykâvus), Şehnâme’de ismi geçen onikinci İran padişahıdır. 

Saltanatının ilk yıllarında büyük bir gurura kapılmış, kendisine yapılan 

uyarıları dinlememiştir. Hayatının son devri talihsizlik, acı ve yalnızlık 

içinde geçer (Tökel, 2000: 221-226). 

Tercümede Kâvus’un yerine ismi zikredilen Nemrud, Babil’in kuru-

cusu ve hükümdarıdır. İlâhlık davasında bulunması ve Hz. İbrahim’i ateşe 

atmasıyla tanınır. Kendisine musallat olan bir sivrisinek tarafından acılar 

içerisinde ölmüştür (Onay, 245). 

Rivayete göre Nemrut akbabaları kullanarak (Yıldırım, 2008: 544). 

Kavus ise tahtının ayağına kartallar bağlayarak göklere yönelir (Yıldırım, 

2008: 468). Bu benzerliğin dışında, Dürr-i Meknûn’da Keykâvus’tan 

Nemrut olarak bahsedilmektedir (Tökel, 2000: 338). Sûdî şerhinde de 

Kâvus’un Nemrut olduğu belirtildikten sonra beyitin mensur çevirisinde 

doğrudan “Nemrûd” ismi kullanılmıştır: “KÀvos, Óaøret-i İbrÀhím 

peyàamberüñ Nemrÿdı adıdır [...] Maóãÿl-i beyt: Kim ÀgÀhdur ki 

Nemrÿd ve Key úande gitdiler...” (Sûdî, 1857: II/104). 

Söz konusu kavramlar arasında bir eş değerlikten söz etmek mümkün 

olsa da vezin ve kafiye gibi bir zorunluluk olmadığı hâlde mütercimin 

böyle bir tercih yapmış olması dikkat çekicidir. Okurun daha iyi tanıdığı 

bir isim olduğu düşüncesi veya tercümeye özgünlük kazandırma arayışı 

burada etkili olabilir.  

Cemşíd – Hürmüz: Kaynak metindeki Cemşid ismi yerine tercümede 

Hürmüz kullanıldığı görülmektedir. 
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��ام   ی��  ����  و��ل���� ار    یا  

��ز ��� ��  یدور �����  ���  �����  

Vuãlat eger olaydı naãíb dÀéimÀ ÒvÀce 

Taótından ayru úalmaz idi ŞÀh Hÿrmüz [168b] 

Hürmüz (Ahura Mazda, Hürmüzd); Zerdüştlerin her şeyi bilen, her 

şeye gücü yeten en büyük tanrısıdır. Mazdeist inanışta Ahura Mazda 

(Hürmüz) tek hayır tanrısıdır. Bu kelimenin “tanrı” karşılığı dışında Jüpi-

ter (Müşteri) yıldızı anlamı da yer alır (Yıldırım, 2008: 59). Cemşid ise 

İran’ın efsanevi dördüncü şahıdır. Efsaneye göre Cemşid, İlâh Hürmüz ile 

sık sık görüşen bir hükümdardır. Onun hükümdarlığı zamanında İran altın 

devrini yaşar. Cemşid bir süre sonra kudret ve zenginliğiyle mağrur olup 

kendinin tanrı olduğunu iddia eder. Hz. Süleyman, İskender ve Nuh (as) 

ile aynı kişi olduğuna inanılır (Yıldırım, 2008: 204-210). 

Ancak bir Hind efsanesine göre Yima (Cem, Cemşid) Tanrı değilse 

bile ölümsüz bir varlıktır ve Tanrılarla eşit kudrettedir (Tökel, 2000: 

130). Ayrıca A. Gölpınarlı, eski Hind-İran dininde Yem’in bir mabud 

olduğunu, sonradan İran’ın mitolojik tarihine Cem ve Cemşid adlarıyla 

anılan bir hükümdar olarak geçtiğini belirtir (Tökel, 2000: 131). Burhân-ı 

Kâtı’da ise Cem’in yedi anlamı olduğu belirtilmiştir ve bunlar arasında 

Hürmüz veya daha genel anlamda Tanrı anlamı bulunmamaktadır (Mü-

tercim Asım, 2009: 113-114).  

Eski Hind-İran dininde Cem veya Cemşid’le özdeşleştirilen bazı 

isimlere (Yima, Yem) tanrısallık atfedilse de Cem’in Hürmüz’le aynı kişi 

olduğu yönünde bir rivayete ulaşılamamıştır. Mütercimin yararlandığı 

Hâfız Dîvânı şerhlerinde de bu yönde bir yorum bulunmamaktadır (Sûdî, 

1857: II/268; Sürûrî, t.y.: 217a; Şem‘î, 1574: 280a). Keza divan şiirinde 

Cem’in tanrı anlamında kullanıldığı bir örneğe rastlanmamaktadır. Bu 

bilgiler çerçevesinde farklı şahsiyetler olduğu anlaşılan, diğer yandan 

birbiriyle münasebeti bulunan iki ayrı isim söz konusudur. Mütercim 

kafiye için Cemşid yerine Hürmüz’ü kullanmıştır.  

Cem – Süleymân: Kadim İran hanedanlıklarından Pişdaniyan’ın dör-

düncü hükümdarı olan Cem veya Cemşid şarabı icat etmekle tanınmıştır 

(Onay, 2009: 109). Ancak İslâm ordularının, İran’ı fethetmeleri ve 

İran’da İslâmiyet’in yayılmasından sonra, İran millî hikâyeleri ya da ta-
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rihî rivayetlerinin önemli bir kısmı Sâmî kökenli rivayetlerle karışmaya 

başlamıştır. Ünlü İran hükümdarları, özellikle İsrailoğulları peygamberle-

ri ve hükümdarlarıyla benzer özellikleri gerekçesiyle birbirlerine yaklaştı-

rılmış ve aralarında ilişkiler kurulmuştur. Örneğin; Zerdüşt’ün Hz. İbra-

him, Cemşid’in ise Hz. Süleyman olduğu söylenmiştir (Yıldırım, 2008: 

205). Bu yüzden Cem ismi; yüzük, taht, karınca, Hüdhüd, Âsaf, Belkıs, 

rüzgâr, cinler ve perilerle birlikte zikredildiğinde söz konusu olan Süley-

man Peygamber’dir. İçki ve kadehle birlikte anılırsa Cem veya Cem-

şid’dir. Ayna veya ünlü sed ile birlikte anıldığında ise İskender kastedil-

mektedir (Mütercim Asım, 2009: 113; Onay, 2009: 109). 

Mütercim, Cem’le ilgili bu belirsizliği veya farklı rivayetleri değer-

lendirmiş ve Hz. Süleyman ile Cem isimlerini eş değer kavramlar olarak 

kullanmıştır.  

��ن ��ا�� �� �� ��رم ������ ��ن�����      

Nice aù sürem Cem ile binitim úarıncadır  [13b] 

Yukarıdaki mısrada Cem karıncayla birlikte anıldığı için burada 

Cem’in Hz. Süleyman olduğu bellidir. Muhtemelen vezin gereği Hz. 

Süleyman ismini kullanamayan mütercim, Cem ile aynı tarihî hadiseye 

telmihte bulunmuştur. Buradaki eş değer kavramın tercih edilmesi, kültü-

rel veya dilsel bir zorunluluk değil, şeklî (vezin) bir gereklilikten kaynak-

lanmıştır. Çünkü Hz. Süleyman kıssası hedef dilin alımlayıcı kitlesi tara-

fından bilinmektedir. Nitekim bu mısraın açıklama ve tercümesinde Hâfız 

şerhleri Cem’den bahsetmeye gerek duymamıştır18 (Sûdî, 1857: I/81; 

Şem‘î, 1574: 26a). 

��  ����������� از دو�� ��� ��   

���� ��د���  ���از و�� ��اش � ����   

Oldı Cem ÒvÀce senüñ devlet-i èışúuñdan kim 

Yaèni vaãluñdan anuñ elde yoú Àòir yelden [14b] 

Bu beyitin tercümesinde Hz. Süleyman’ın yerine yine Cem kullanıl-

mıştır. Burada Cem’in Hz. Süleyman olduğunu gösteren bir karine olarak 

“yel” bulunmaktadır.  

 

 
18  Sürûrî şerhinde bu beyit yoktur (Sürûrî: 23a-24a). 
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 ����� دا�� �� ���� ������ 

��  ���  ��ن���  ���و آ��    

äubaşı bilür ki èÀşıúdır ÒvÀce 

FÀrs iúlími vezíri daòı hem [200a] 

Yukarıdaki mısraın aslında bulunan “mülk-i SüleymÀn” yerine “FÀrs 

iúlími” ve Hz. Süleyman’ın veziri Âsaf yerine ise “vezír” kelimesi kulla-

nılmıştır. Cem – Süleyman arasındaki münasebet sebebiyle Süleyman 

ülkesinin Fars ülkesi olarak tercümesi mümkündür. Nitekim Sûdî şerhin-

de de bu yönde bir izah mevcuttur: “Mülk-i Süleymân’uñ vezír-i aèôÀmı 

daòı yaèni memleket-i Fârs’uñ vezîri de bilür” (Sûdî, 1857: III/31). An-

cak tercümede Hz. Süleyman’ın vezirinden bahsedildiğini gösterecek bir 

unsur bulunmaması eş değerlik açısından bir eksikliktir.  

Kaynak metinde “Cem” ismi geçmesi durumunda şârihler beyitteki 

bağlama göre Cem’in Hz. Süleyman, İskender veya Cemşid olduğunu 

belirtmişler, mensur çevirilerini çoğunlukla buna göre yapmışlardır. Bu 

tutum şerhin, metni anlaşılır kılma gayesiyle uyumludur. Ferîdî’nin de, 

aynı vezinde olduğu hâlde Kâvus ismini Nemrud olarak çevirirken (102a) 

anlaşılırlığı veya özgünlük kaygısıyla kaynak metinden kısmen farklılaş-

mayı gözettiği düşünülebilir. Ancak veznin gerektirdiği durumlarda bu 

tutum değişir: 

ازانز��ن ��ر ���� دراز ���    

��د و ��ز����   �وه�  ���� ��ا�� ����    

LisÀn-ı mÿr anuñ içün vezíre oldı ùavíl 

Ki òvÀce Cem yüzigin øÀyiè itdi hem aradı [11a] 

a) Ki SüleymÀn Peyàamber (as) salùanat òÀtemini øÀyiè eyledi ve Áãaf vezíri iken anı gerü 

ùaleb eylemedi (Şem‘î, 1574: 20b).  

b) ZírÀ òvÀce, yaèni Áãaf mühr-i SüleymÀn’ı yitirdi vü aramadı (Sûdî, 1857: I/66). 

Ferîdî’nin birbiriyle çelişir gibi görünen çeviri tutumları aslında fark-

lı şartlara göre değişen, öncelik sırasına göre şekillenen tutarlı bir karar 

sürecinin sonucudur. Tercümede en baskın belirleyici amil, vezin ve kafi-

ye gibi şekil gereklerine uygunluktur. Kaynak metindeki bir kavramın 

aynı vezinde bir alternatifi var ise o kelime tercih edilmektedir. Söz ko-

nusu kelime kaynak metindeki kavramın eşanlamlısı, yakın anlamlısı 

veya açıklayıcısı nitelikte olan bir karşılık olabilmektedir. Böylece bazen 

kaynak metindeki kapalı bir ifade daha açık bir karşılıkla, bazen de açık 

bir ifade daha kapalı bir kavramla tercüme edilebilmektedir. Bu duruma 
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örnek teşkil eden tercüme tutumları “İletişimsel Çeviri” ve “Özgünlük 

Arayışı” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

Kaynak metinde kimi kavramların, benzetme yönünden yararlanıla-

rak tercümede eş değer kavramlarla karşılanabildiği görülmektedir. Ör-

neğin siyahlıktan kinaye ile “sipeh-i zeng” (zenci askeri) yerine “èArab 

çerisi” [154b], sevgilinin boyundan kinaye olarak “şimşÀd” (şimşir ağacı) 

yerine “servi” [192a] kelimelerinin kullanılması gibi birçok eş değer kav-

ramdan yararlanılmıştır. Bunun sebepleri kimi zaman kafiye ve vezin gibi 

şekille ilgili zorunluluklar, kimi zaman ise kaynak dildeki bir kavramın 

hedef dilde bulunsa bile farklı bir anlamı çağrıştırması olabilmektedir. 

Ancak bazen bu tür zorunlu sebepler olmadan da mütercim farklı kelime 

kullanmayı tercih edebilmektedir.  

İletişimsel Çeviri 

İletişimsel çeviri kavramı, yazar ile okur arasındaki iletişimin olduk-

ça önemsendiği bir çeviri anlayışını içerir. Bu, metni okura doğru götür-

me amacını güden bir anlayıştır. Mütercim kaynak dildeki metni çözüp 

aynı metni hedef dilde yeniden kurmakla yetinmeyip, metne mahsus ör-

tük ifadeleri, muhtemelen “doğru anlaşılması” kaygısıyla, hedef dilde 

daha açık ifade etme yoluna gider. Bu çeviri tipinde, sözcüğe bağlı çevi-

ride görülebilen çok anlamlı ve muğlak ifadelerin kullanımından kaçınılır 

(Stolze, 2013: 113). Yani anlama ya da yanlış anlama hakkı okurun elin-

den alınır, mütercim metnin kendisi tarafından alımlanan anlamını, zo-

runlu bir durum olmadığı hâlde, mutlak bir yorum olarak okura dayatır. 

İletişimsel çevirideki bu çeviri işlemini açıklayıcı veya yorumlayıcı çeviri 

olarak adlandırmak mümkündür. Ferîdî tercümesi örneğinde bu çeviri 

tipi, istiare ve mazmunların dolaylı ve örtük ifadelerinin doğrudan ve açık 

bir şekilde hedef dile aktarılması tarzında cereyan etmektedir.  

Kaynak ve hedef diller arasındaki uzlaştırılamayan farklılıklar, me-

tinden çıkarılan anlamın bütünüyle aktarılmasına her zaman izin vermez. 

Hatta bu tür imkânsızlıklarla bir çeviriyazıda dahi karşılaşmak mümkün-

dür. Örneğin: 

�������� ��� ���زر �� �� ��د  ���       
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Yukarıdaki mısrada geçen (���) kelimelerini ‘genc’ (hazine) ve 

‘künc’ (köşe) olarak okumak mümkündür. O hâlde bu mısraın Latin har-

fine aktarılmasında ve hatta seslendirilmesinde bir tercih ve yorum ya-

pılması icap eder. Mısraın olası bir okunuşu şöyledir: 

Genc-i zer ger neboved künc-i úanÀèat bÀúíst 

Bu şekliyle mısraın anlamı şöyledir: “Eğer altın hazinesi olmasa, ka-

naat köşesi vardır.”19 Sûdî ve Şem‘î’ye göre “genç” (hazine) ve “künc” 

(bucak, köşe) olarak okumanın her ikisi de câizdir (Sûdî, 1857: II/30; 

Şem‘î, 1574: 157a). Sürûrî ise bu mısraı “Òazíne-i altun yoú ise úanÀèat 

bucaàı bÀúídir” (Sürûrî, t.y.: 123b) şeklinde tercüme eder. 

Ancak bu mısradaki (���) kelimelerinin her ikisi de mütercim tara-

fından “genc” olarak yorumlanmış ve tercümede bu kelimenin Arapça 

müteradifi olan “kenz” kelimesi tercih edilmiştir: 

Kenz-i zer olmaya ger kenz-i úanÀèat mevcÿd [85a]  

Bu örneği daha dikkat çekici kılan ise (���) kelimesi her iki okunu-

şuyla, yani “genç” ve “künc” olarak, divan şiiri söz dağarında yer aldığı 

hâlde mütercimin tercihi sonucunda olanaklı okumalardan birisinin mut-

laklaşıp diğerinin dışarıda kalmış olmasıdır. Yani mütercim (���) kelime-

sini tercümede aynen kullansaydı ortaya böyle bir problem çıkmayacak, 

bunun nasıl okunacağı kararı, kaynak metinde olduğu gibi okura kalacak-

tı. Öncelikle sebebi ne olursa olsun, bu durum tesadüfî görünmemektedir. 

Şekil (kafiye, vezin vs.) veya söz dağarıyla ilgili bir zarûret olmaksızın 

mütercimin yaptığı bu tercih, doğru olduğu düşünülen yorumun okura 

ulaştırılması ve “yanlış anlama tehlikesi”nin ortadan kaldırılması kaygı-

sıyla izah edilebilir. 

Aşağıdaki mısrada ise Hâfız, gönlün ateş üstünde kebap gibi döndü-

ğünü anlatırken, tercümede bu ateşe ayrıca bir vasıf yüklenmiştir: 

 

 

 
19  “Altın define olmasa da kanaat köşesi var.” (Kırlangıç, 2013: 115) 
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�� �������� �� آ�� دل ر�� ُ���ن        

(Gönül, ateş üstünde dönerek, kebap gibidir.) 

Fürúat ateşinde dönerek dil çü kebÀbdır [25a] 

Kaynak metindeki “ber ser-i Àteş” (ateşin üstünde, ateşte) ifadesi ter-

cümede “fürúat ateşinde” olarak hedef dile aktarılmıştır. Mütercim, ateş 

üstünde kebap gibi dönerek yanan gönül imgesine bir yorum katarak 

buradaki ateşi ayrılık ateşi olarak nitelemiş ve kaynak metindeki somut-

laştırmayı ayrılık duygusuyla ilişkilendirmiştir. Sûdî şerhinde de “âteş” 

kelimesi aynı şekilde tercüme edilmiştir: “Maóãÿl-i beyit: Ey göñül yal-

gındırıcı şemè senüñ göñül beziyici rÿyuñsuz göñül ateş üzre raúã ide-

gendir, kebÀb gibi. Yaèni senüñ rÿyuñ firÀúından göñül hicrÀn Àteşi üze-

rinde raúúÀãdır, kebÀb gibi” (Sûdî, 1857: I/136). 

����� ����� �� ���� ز ز�� ���� ا       

Verd-i ùabèım ger açıldıysa ne ùañ èıùrından [61b] 

“Hoşa giden, hafif ve latif esen rüzgâr” anlamına gelen “nesim” ke-

limesinin “hoş ve güzel koku, güzel kokulu şey, yaprakları güzel kokulu 

bir bitki” anlamlarına gelen “ıtır” kelimesiyle tercüme edildiği görülmek-

tedir. Sürûrî şerhinde “nesím yaèni anuñ òoş úoúusı” (Sürûrî, t.y.: 97a) 

açıklaması görülmektedir. Şem‘î, mısrayı nesre çevirirken “hoş koku” 

anlamındaki “rÀyióa” kelimesini kullanır ve ardından “nesím rÀyióa 

maènÀsınadır, yel maènÀsına degüldür” (Şem‘î, 1574: 118b) diye vurgu-

lar. Sûdî şerhinde ise nesimin güzel koku anlamında kullanıldığı yönünde 

bir açıkla yoktur ve mısraın mensur çevirisinde “cÀnÀnuñ viãÀli nesími” 

(Sûdî, 1857: I/319) ifadesi kullanılmıştır. Nesîm kelimesinin lugat mânası 

ve şerhlerdeki açıklamalar dikkate alındığında Ferîdî’nin kullandığı “ıtır” 

karşılığının açıklayıcı/yorumlayıcı bir nitelikte olduğu görülmektedir. 

���� �� ز �� �� ���ل ����ن ��د ����       

Úalb evin boş it ãanemden tÀ ola yÀr menzili [65b] 

Yukarıdaki mısrada “òÀne” kelimesinin “úalb evi” şeklinde tercüme 

edildiği görülmektedir. Tanrının gönle tecelli etmesi için masivanın terk 

edilmesi, gönlün hevâ ve hevesten arındırılmasını içeren bilgi, kaynak 

metinde örtük bir şekilde mevcutken, tercümede daha açık bir hâle gel-
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miştir. Sûdî şerhinde de söz konusu kavram benzer şekilde tercüme edil-

miştir: “Maóãÿl-i beyt: [...] òÀne-i úalbüñi bütden yaèni àayrıdan òÀlí eyle 

tÀ ki cÀnÀn-ı ezele menzil ola...” (Sûdî, 1857: I/344). 

���������� در �ز��ه د�ن �� ��ن        

Ki cÀn-ı èÀşıú-ı ãÀdıú çölünde anuñ yandı [169b] 

“Kalbi diri olan, uyanık” anlamlarına gelen “zinde-dilÀn” tabiri ter-

cümede “èÀşıú-ı ãÀdıú” terkibiyle ifade edilmiştir. Hâfız bir başka gaze-

linde “Hergiz ne-míred Àn ki dileş zinde şod be èışú” (Rehber, 1381: 17) 

yani, “gönlü aşk ile diri olan (veya dirilen) asla ölmez” demektedir. O 

hâlde Hâfız’ın düşünce dünyasında “zinde-dil” yani “kalbi diri” olmak ile 

âşık olmak arasında bir sebep sonuç ilişkisinden bahsedilebir. Nitekim bu 

mısraın açıklamasında Sûdî aynı kavramı kullanır: “... zinde-dilÀndan 

murÀd ãÀdıú olan èÀşıúdır” (Sûdî, II/372). Bu sebeple mütercimin bu ta-

sarrufu, söz konusu kavrama yüklenen anlamdan tamamen bağımsız ve 

keyfî değildir.  

���� ��� ��اد ��� ُ�  ������ ��ّ          

äunè-ı Óaú nÀôımı kÀm naúşına çekmez úalemi [64a] 

“Sun‘ meşşâtesinin kalemi” anlamına gelen kaynak metindeki ifade 

tercümede “sun‘-ı Hak nâzımı kalemi” olarak çevrilmiştir. Sûdî şerhinde 

de “Allâh’uñ ãunè-ı meşşÀùesinüñ úalemi” (Sûdî, 1857: I/333) ifadesi yer 

alır. Sürûrî (100b) ve Şem‘î (123a) şerhlerinde de mısra bu yönde çevril-

miştir.  

������ ور � ����ا��  ����� �� �        

Meger be-seyf-i ecel úaldıram tenim yoúsa[22a]  

Hâfız’ın “ecel kılıcıyla çadırımı sökeyim” anlamındaki ifadesinin 

tercümede “ecel kılıcıyla tenimi kaldırayım” şeklinde yorumlandığı gö-

rülmektedir. Mütercime göre ecel kılıcıyla çadırı sökmekten maksat “bu 

dünyadan göçmek” anlamındadır. “Teni kaldırmak” da benzer bir anlamı 

taşır. Ancak metnin aslındaki dolaylı anlatım ortadan kalkmış, farklı çağ-

rışımları olan asıl söyleyişten uzaklaşılmıştır. Bu durum vezinden dolayı 

olabileceği gibi tercüme anlayışının bir sonucu olması da mümkündür. 
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Vezne uygun biçimde şöyle söylenebilirdi: “Meger be seyf-i ecel òayme 

úaldıram yoúsa.” Tercümesinde Hâfız şerhlerinden büyük ölçüde yararla-

nan mütercimin özellikle açıklayıcı bir çeviriyi tercih ettiğini düşünmek 

gerekir. Nitekim söz konusu mısrayla ilgili olarak Sûdî aynı istikamette 

bir şerh ve tercüme yapmıştır: “... òayme çadır, taúdír-i kelÀm òayme-i 

vücÿdumuzdur [...] Maóãÿl-i beyt: Meger ecel úılıcıyla vücÿdum òayme-

sin úaldıram” (Sûdî, 1857: I/119-120). 

د��� ��ن ����� ی��� �������        

TÀ her kişi devÀsı ümídiyle cÀn vire [23a] 

Bu mısraın tercümesinde “bÿy” kelimesi temel anlamı olan “koku” 

yerine yan anlamıyla (ümíd) aktarılmış, “nesím” ise daha serbest bir an-

layışla “devÀ” olarak çevrilmiştir. Derkenarda ise aynı mısra daha lafzî 

bir yaklaşımla “tÀ èÀşıúÀn ãabÀsı úoúusuna vire cÀn” şeklinde çevrilmiş-

tir. “Bÿy-ı nesím” terkibi Sûdî şerhinde “güzel úoúı ümídi” (I/125) Sürûrî 

şerhinde “yel úoúısı” (39b) Şem‘î şerhinde ise “rÀyióa ümídi” (43a) ola-

rak ifade edilmiştir. Hâfız Dîvânı şerhlerinde “nesîm” kelimesinin “devâ” 

anlamında kullanıldığına dair bir yoruma rastlanmamıştır. 

Seyl – Ölüm seli: Kaynak metinde geçen “seyl” kelimesi “ölüm seli” 

[24b] olarak çevirilmiştir:  

���ان ��د  ����� ا  �ه�د  ی�� ا  �ار��  

���ل ��ا���   ��امد��دم ��    ���  ��ز  

Ey göz uyanıú ol ki emín olmaú olımaz 

Bu seyl-i ölümden ki müdÀm menzil-i òvÀbdır 

Hatip Rehber ise bu mısrayla ilgili açıklamasında “sel” kelimesini 

“göz yaşı seli” (Rehber: 1381: 43) olarak yorumlamıştır. Sûdî şerhinde 

“seyl-i dem-À-dem” ifadesiyle ilgili “ölüm seli” anlamına gelecek bir 

yoruma rastlanmamıştır (I/133). Ancak Sürûrî şerhinde söz konusu ifade 

ölümle ilişkilendirilerek şerh edilmiştir: “Bu úat úat seylden ki bu 

uyúudadur yaèni bu uyúu menzilindedür. Menzil-i òvÀbdan murÀd 

dünyÀdur ki maóall-i àafletdür. Ve seylden murÀd óavÀdíå ve esbÀb-ı 

meveddet-i dünyÀdur ki çoúdur. LÀ-cerem àafletden uyanup tedbírÀt-ı 

Àòiret úılmaú geredür. NÀ-gÀh ecel gelüp mevt ile uyanmazdan evvel” 

(Sürûrî, t.y.: 42a). Mütercimin sadece Sûdî şerhinden değil, Sürûrî ve 

Şem‘î şerhlerinden de istifade ettiği anlaşılmaktadır. Burada çeviri anla-
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yışını tespit etmek açısından üzerinde durulması gereken husus, hangi 

yorumun doğru hangisinin yanlış olduğu değil, kaynak metindeki kavra-

mın yorumlanarak Türkçeye aktarılmış olmasıdır. 

Cem taòtı - ŞÀh-ı gül: Aşağıdaki beyitte “mesned-i Cem” terkibi 

“ŞÀh-ı gül taòtı” [38b] olarak çevrilmiştir: 

�� �����م ���ن �  ���� ��  ی���� ا  

����   �ار���� ا���س �� آن دو�� �  

ŞÀh-ı gül taòtı didüm úande cihÀn-bín úadeóiñ 

Didi ol òoş uyanıú baòtlu óayf kim uyudı 

Mütercim derkenarda bununla ilgili şöyle bir açıklamaya yer vermiş-

tir: 

“Cem ıùlÀúı, çiçeklerin şÀhı olan gül maóalline, yaèni gülistÀna 

didüm gül nerede.” Kaynak metinde “Cem mesnedi”ne sorulan soruyu, 

mütercim, çiçeklerin şahı olarak nitelediği gülün mahalline yönelttiğini 

belirtir. Bu gül mahallinin ise gülistan olduğunu ekledikten sonra “cihÀn-

bín úadehiñ nerede” sorusunu da “gül nerede” şeklinde yorumladığını 

anlatır. Bu minvalde bir yorum Sûdî şerhinde de yer almaktadır: “MurÀd 

mesned-i Cem’den beyt-i sÀbıúda meõkÿr ve mesùÿr olan gülistÀndur ve 

Cem’den murÀd güldür ki cemíè şükÿfenüñ sulùÀnıdur. [...] Maóãÿl-i be-

yit: [...] Didüm, ey gül pÀdişÀhınuñ taòtı, cÀm-ı cihÀn-bínüñ úanı yaèni 

gül úanı. GülistÀn didi, óayf ve diríà ol devlet-i bídÀr uyudı” (Sûdî, 1857: 

I/213). 

CÀm – Dil (gönül): Bir diğer ilginç örnek ise kaynak metindeki 

“câm” (kadeh) kelimesinin tercümede “gönül” olarak çevrilmesidir: 

��داد �� ���� � �����ن ���م  ������ ا       

Bu cihÀn-bín dili Óaú saña ne dem virdi óakím [61a] 

Ferîdî, kadeh anlamına gelen “cÀm” kelimesini “göñül” olarak çe-

virmeyi tercih etmiştir. Aslında câm – gönül mazmunu divan şiirinde çok 

yerleşmiş bir semboldür. Ancak kaynak metinde kadeh kelimesiyle zım-

nen işaret edilen gönlün tercümede doğrudan verilmesi, farklı anlam 

imkânlarını ortadan kaldıran ve tek bir anlama indirgeyen bir tutumdur. 

Mütercim, bazı mısralarda şarih gibi davranıp, kaynak metindeki ba-

zı mazmun veya istiarelerin yerine, onların işaret ettiği mânayı aktarma 
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yoluna gitmiştir. Kaynak metindeki istiare ile söylenen ifadeyi, müterci-

min doğrudan ifade etmesi, metnin edebî değeri açısından bir kayıp ola-

rak görülebilir. Bu durumda mütercimin tercümeyi yaparken gözettiği 

amaç belirleyici role sahiptir. Eğer mütercim edebî kaygıları ön planda 

tutuyorsa bu muhakkak bir kayıp olacaktır. Nitekim Cürcânî’ye göre “bir 

şey açık olup tek bir anlama ihtimali varsa, dolayısıyla hiçbir anlama 

sorunu bulunmuyor ve söyleniş biçiminin öyle mi, yoksa böyle mi olması 

gerektiği konusunda hiç düşünmeye gerek kalmıyorsa onu üstün kılan 

hiçbir yön yok demektir” (2008: 252). Ama tercümede hedef, divan ede-

biyatının sembollerine aşina olmayan bir okur kitlesiyse bunun isabetli 

bir tercih olduğu söylenebilir. Tercüme ile asıl metnin biçim özellikleri 

karşılaştırılırken edebî sanatlar başlığı altında ele alınan bazı örnekler de 

(nergis:çeşm, mey:aşk, kadeh: kalp gibi) bu kapsamda düşünülmelidir. 

Özgünlük Arayışı 

Vezni aynı olduğu hâlde kaynak dildeki kelimeden farklı bir kelime-

yi kullandığı durumlar mütercim için bilinçli bir tercihi göstermektedir. 

Örneğin metinde geçen “mest” [61b] kelimesi Türk divan şiiri geleneğin-

de yerleşmiş bir kavram olduğu hâlde mütercimin bunu kullanmak yerine 

aynı vezindeki “rind” kelimesini tercih etmesi buna örnektir.  

���� ����ا� ���ّ �� در  ���� �� ���ه ���      

Vir ey sÀúí mey-i bÀúí ki uçmaúda bulÀmazsuñ  [5b] 

Bu mısrada Hâfız’ın kullandığı “cennet” kelimesinin tercümede kul-

lanılması durumunda veznin bozulması söz konusu değildir. “Cennet” 

Türkçede az bilinen bir kelime de değildir. Buna karşılık “uçmak” keli-

mesi arkaik bir kelimedir ve divan şiirinde ise referans aldığımız şairlerin 

divanında rastlanmamıştır. Bu iki kelimenin kullanılma sıklığını gösteren 

tablo şöyledir: 

 Necâtî B. Bâkî Nef’î Şeyh Galib Ferîdî 

Cennet / Uçmak 19 / 0 23 / 0 25 / 0 28 / 0 13 / 23 

Eğer vezni aynı olan iki kelimeden, tercümede kullanılan, Türkçede 

daha yaygın olan bir kelime olsaydı anlaşılma kaygısının belirleyici oldu-

ğu söylenebilirdi. Bu kelime tercihinde etkili olan sâikin, anlaşılabilirlik 
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olmadığı açıktır. Divan şiirinin kökleşmiş söz dağarının dışına çıkmak 

pahasına, vezin ve kafiye gibi kısıtlayıcı sebepler olmadığı hâlde arkaik 

bir kelimede karar kılınması ilk bakışta Türkçe kökenli kelime kullanma 

eğilimini düşündürebilir. Nitekim bunu destekleyecek daha birçok örnek 

vardır. Hatta kaynak metindeki kelimenin tercih edilmesi durumunda 

ifade, vezin açısından daha kusursuz olacağı hâlde, tercümede Türkçe 

karşılık tercih edilebilmektedir.  

Ki naômuñ üzre ãaçsun tÀ felek baà-ı æüreyyÀ’yı [6a] 

(mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün) 

Kaynak metindeki “èıúd-ı æüreyyÀ” terkibinin yerine kullanılan 

“baà-ı æüreyyÀ” ifadesinin vezne uyması için “baà” kelimesinde imâle 

yapılması gerekmektedir. Oysa “èıúd” kelimesinin kullanılması duru-

munda imâleye gerek yoktur. 

Bir başka örnekte ise kaynak metindeki “dín” kelimesi yerine bu 

kavramın ancak serbest bir yorumu olabilecek “yol” kelimesi tercih edil-

miştir. MefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün kalıbıyla yazılmış olan 

bu gazelde kaynak metindeki “dín” yerine “yol” kelimesinin tercih edil-

mesi sebebiyle yine imâle yapılması gerekmektedir: 

Siyeh kirpikle yolumda hezÀr itdüñ gedik peydÀ [186b] 

Türkçe kökenli kelime kullanma endişesinin işareti sayılabilecek bu 

örneklere karşın, Arapça ve Farsça bir kelimenin yine Arapça ve Farsça 

kökenli bir başka kelimeyle karşılandığı çok sayıda örnek de vardır. Me-

sela mütercimin pîr ve şeyh kelimeleriyle ilgili tasarrufları ilginçtir: 

���ر دا�� �����ن ���� ر�� ��� ���        

Pír-i äanèÀn meykede òamrına rehn òırúa ùutar [35a] 

Hâfız’ın kullandığı Arapça kökenli “şeyò” kelimesine karşılık ter-

cümede Farsça kökenli “pír” kelimesi kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekte 

ise “pír-i KenèÀn” terkibi “şeyò-i KenèÀn” olarak tercüme edilmiştir: 

����ن ��� �����ش ��  ���� ام�ه���      

İşitmişim bir eyü söz ki didi şeyò-i KenèÀn [38a] 
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Vezin veya kafiye gibi bir zorunluluk olmadığı hâlde “pír” kelimesi-

nin “şeyò” olarak tercüme edildiği (72a, 86b, 110b, 120b) birçok örnek 

görülmektedir. Aşağıdaki örnekte ise “şíve” kelimesinin yerine yine aynı 

hece değerine sahip olan “cilve” kelimesi tercih edilmektedir: 

���ن ا���� ۀ�����ز����ا ����         

CÀn fedÀ cilvesi òoş tenlere irmez rÿşen [278b] 

Benzer şekilde kaynak dilde kullanılan “cilve” kelimesine karşılık 

“şíve” kelimesinin tercih edildiği (79b; 112a; 121a) örnekler de görül-

mektedir: 

    ٖ� 
ْ
� 

َ
�� ��ن ��و �� �� ���� ۀ���  ۀ�  

Oldı service boyuñ şíve-i ÙÿbÀéya gider  [79b] 

Bu örneklerden yola çıkarak denilebilir ki mütercimin Farsça kelime-

leri Türkçe kökenli kelimelerle karşılaması hem Türkçe hassasiyetine 

yöneliktir, hem de metni aktarmada özgünlük olarak değerlendirilebilir. 

Ancak Farsça veya Arapça kelimelere yine Farsça veya Arapça karşılık 

vermesini ise tercümede kendi tercihlerini kullanarak özgünleşme çabası 

olarak yorumlamak mümkündür.  

Tercih edilen bu kelimelerin bazen anlamdaş olduğu görülmektedir. 

Bu tür durumlarda semantik yönden bir kayıp veya değişiklik diğer ör-

neklere göre genellikle sınırlı olacaktır. Aşağıdaki örnekte “çeşm” (göz) 

kelimesi aynı hece değerindeki anlamdaş bir kelime olan “èayn” (göz) ile 

karşılanmıştır: 

ا����رم �������ن در  �����ر  یا        

Ey nÿr-ı èayn-ı èuşşÀú maóøÀyım intiôÀrda [232a] 

Mısraın orjinalinde “çeşm” kelimesi göz anlamında kullanılırken, 

onunla ilişkili olan “èayn” kelimesi ise yan anlamıyla (ta kendisi, saf, 

katıksız) kullanılmıştır. Tercümede ise “çeşm”in yerine “èayn”, “mestÀn” 

yerine aynı hece değerindeki “èuşşÀú” kelimesi kullanılmış, ilk mısrada 

yan anlamıyla kullanılan “èayn” yerine “maózÀ” kullanılmış, böylece 

“çeşm” ile “èayn” arasındaki iham-ı tenasüp ilişkisi kaybolmuştur. Bu ise 
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şiir açısından önemli bir zenginlik olan kelimeler arasındaki lafız ve 

mâna ilişkilerinin kaybolmasına yol açmıştır.  

Hece değeri aynı olan, dolayısıyla vezin gereği olmadığı hâlde tercih 

edilen farklı kelimeler, her zaman anlamdaş olmayıp yakın anlamlı da 

olabilmektedir: 

���� ��� ��� ����ری ��د ��� د���       

Böyle rind úız ki nihÀnlıú bu úadar Àn etdi [61b]  

Yukarıdaki mısrada kaynak dildeki “mest” hedef dile aynı hece de-

ğerinde olan “rind” kelimesiyle çevrilmiştir. Sûdî (318), Sürûrî (96b) ve 

Şem‘î, (118a) şerhlerinin açıklama ve mensur tercümesinde rind kelimesi 

kullanılmamıştır. 

Aşağıdaki örnekte ise mütercimin kafiyeyi bozma pahasına “ùalèat” 

kelimesinin yerine aynı vezindeki bir başka kelimeyi tercih ettiği görül-

mektedir: 

از ��� ���ز  ود����� ��رون �� ��و �  

 ��ا��ه ����  �� �� از  ���ت  درو������ 

MÀl-ı ÚÀrÿn ki gider aşaàa óÀlÀ úahren 

Olasın hep oúımış àayret-i dervíşÀndır 

�������� ����ن �� د�� ������د  یرو  

����� �درو  ����  ��������ش آ  

Bir merÀm yüzi ki şehler diler edèiye ile 

Maùlaèı Àyine-i çehre-i dervíşÀndır [19b] 

Arapça veya Farsça kökenli kelimelerin yine Arapça veya Farsça kö-

kenli aynı vezindeki farklı bir kelimeyle karşılandığı örneklerin geniş bir 

listesi için tablo 11’e bakılabilir.  

Bir başka ilginç örnek ise kaynak metindeki “úíl u úÀl” kelimesinin 

tercümede “úÀl u úíl” olarak verilmesidir: 

����� ��د ����ل و � ��ر�� و یورا      

Añarı medresede úÀl u úíl meséele vÀr [122a] 

Bu örnek de açık bir şekilde göstermektedir ki kelime tercihinde be-

lirleyici olan tek âmil, anlaşılırlık, Türkçe kökenli kelime, estetik kaygı 

gibi sâikler değildir. O hâlde bu tercihlerin aynı zamanda kaynak metin-

den kelime düzeyinde farklılaşma ve kısmen özgün bir söyleyiş sağlaya-

bilme düşüncesini yansıttığı söylenebilir.  
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NÜSHALARIN TAVSİFİ VE TENKİTLİ METNİN 
KURULMASI 

Nüshaların Tavsifi 

Eserin Süleymaniye Yazma Eser (Hasan Hüsnü Paşa nr. 992), İstan-

bul Üniversitesi Nadir Eserler (nr. 3032) ve Beyazıt Devlet (nr. 5673) 

kütüphanelerinde olmak üzere üç nüshası tespit edilmiştir. Müellif hattı 

nüsha tespit edilememiştir. Nüshaların genel özellikleri şöyledir:  

A. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa,  
Nr. 992 [H] 

     Baş:  

ElÀ ey server-i èuşşÀú göñül úapuñda sÀ’il hÀ  

Ferídí derdmende himmet it gözi yaşın sil hÀ 

     Son: 

Her óükmi ki başıma süresüñ 

ÁsÀnca yanuñdan ey me-rÀnem 

326 varak olup her sayfada 19 satır bulunmaktadır. 215x155,  

170x85 mm. ebadındaki bu yazma; aharlı, nohudî renk, su yollu kağıda 

nesih hatla yazılmıştır. İlk dokuz varakta başlıklar kırmızıdır. Yeşil bez 

ciltli, mıklebli ve şirazeli bir nüshadır. 

1a’da Hasan Hakkı İşkodravî Mustafa Paşa’ya ait bir ketebe kaydı 

vardır.20 Baştaki kayda göre 1213-1215/1799-1801 tarihinde veya 

295b’deki bilgiye göre 22 Rebîülevvel 1221 (9 Haziran 1806) tarihinde 

tertip edilmiştir. İlk on yedi sayfada vezinler kırmızı renkte yazılmıştır. 

Eserin kapaktan sonraki ilk sayfasında şu ifadeler yer alır: 

“Tekmíl-i nüsòa tÀríòi itmÀm-ı nüsòa yaz 

İlhÀmíyem dÀfer-i? òalú didi àırre-bÀz 

 
20  “Min kütübi’l-faúír Óasan Óaúúı İşúodraví Şerífí MuãùafÀ Pâşâ meróum. İşbu şeyòu’l-óarem-i 

Óaøret-i Nebeví èaleyhisselÀm, àaferallÀhu lehümÀ . 1309. VÀli-yi esbaú-ı Óaleb èan büzürgÀn-ı 

Àl-i èabÀ ve òulefÀ-yı óaôret-i MevlÀnÀ ve èan vüzerÀ.” 
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ÁàÀ-yı cÀme-şÿy Muóammed èAlí Begim 

Òalf-i bıçaúla dögdi beni ãaà eli begim 

 

Nice müstaòrec olur úarşu taãarruf ehle 

Eyle èibretle naôar bu sözi fikr it hecele 

 

Selím üç MuãùafÀ üç Aómed üçde 

Birin al it óesÀb bil bedéi úaçda 

 

TamÀm oldı çü nüsòa àayb-ı ilhÀm21 

Didi tekmíl-i nüsòa tÀríòinde 

1213-1215 [m. 1799-1801] 

 

Üçünci ŞÀh Selím oldı server bu demde üçlerden 

K’atası üçlerin úuùbı keõÀlik ceddi üçlerden” 

Bir sonraki sayfada ise tekmîl-i nüsha için söylenen şiirdeki ifadenin 

benzeri ikinci mısrada küçük bir değişiklik yapılarak “Selím üç MuãùafÀ 

üç Aómed üçdür / Birin al it óesÀb tÀríòi úaçdur” biçiminde yazılmış ve 

ancak bu kez “İbtidÀ-yı tercüme” başlığı kullanılmıştır. Bu ifade N nüs-

hasında da aynıyla mevcuttur. Beytin altına ise bir hesap yapıldığı ve 

1182 (m. 1768~1769) tarihinin elde edildiği görülmektedir. 

Buna göre 1213-1215/1799-1801 veya 22 Rebî’ül-evvel 1221 (9 Ha-

ziran 1806) (H 295b) tarihleri H nüshasının istinsah tarihidir. İbtidâ-yı 

tercüme başlığı altında H 1a ve N 1a’daki beyit ve düşürülen tarihin ise 

(1182/1768~1769) tercümenin kaleme alındığı tarih olması gerekir. 

 

 

 

 

 
21  àayb-ı ilhÀm ifadesinin ebced hesabıyla sonucu 1088 (1677/1678) çıkar. Bu ise ibtidâ-yi tercüme 

ve tekmîl-i nüsha ve ibtidâ-yı tercüme başlıkları altında yazılan beyitle ilgili hesaptaki rakamdan 

(h.1182/ m. 1768~1769) yüz yıl kadar daha eski bir tarihtir. 
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B. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi,  
Nr. TY 3032 [N] 

     Baş: 

ElÀ ey server-i èuşşÀú göñül úapuñda sÀ’il hÀ  

Ferídí derdmende himmet it gözi yaşın sil hÀ 

     Son: 

Her óükmi ki başıma süresüñ 

ÁsÀnca yanuñdan ey me-rÀnem 

337 varak olan bu yazma 200x151, 155x85 mm. ebadındadır. Her 

sayfada 19 satır bulunmaktadır. Nesih hatla aharlı kağıda yazılan bu nüs-

hada ilk dokuz varakta başlıklar kırmızıdır. Cildi vişne rengi, meşindir, 

kapakları ebru kağıtlı, şirazelidir. Bazı sayfalarda kurt yeniği bulunmak-

tadır. 

Sonda Halis Efendi Kütüphanesi’nin istinsah kaydı var. Hangi tarihte 

tertip edildiğine dair kesin bir bilgi yoktur.  

Nüshanın varak numaralandırmasında birtakım atlamalar ve aynı 

numaranın iki kez kullanılması gibi karışıklıklar tespit edilmiştir. (172. 

varaktan sonraki varak numaralandırılmamış, sonraki varakların numara-

landırılmasına ise 173’ten devam edilmiştir. Gerçekte 197 ve 198. varak 

olması gereken yapraklar ise mükerreren 196 olarak numaralandırılmış-

tır.) 

H nüshasıyla büyük benzerlikler gösterir. İlk on yedi sayfada Farsça 

ve Türkçe mısralardaki her kelime, birbiriyle eşleştirilebilmesi amacıyla 

numaralandırılmıştır. H nüshasında olduğu gibi ilk on yedi sayfada vezin-

ler kırmızı renkte yazılmıştır. N nüshasının her sayfasındaki başlangıç ve 

bitiş mısraları H nüshasıyla örtüşmektedir. N nüshasında 66a’dan 76a’ya 

kadar olan sayfalarda 117-133 arasındaki on beş gazelin farklı biçimde 

yeniden tercümesi yer almaktadır. Bu durum, birbiriyle büyük ölçüde 

benzerlik gösteren N nüshasıyla H nüshası arasındaki en büyük farklılık-

tır. Söz konusu mükerrer tercümeler H ve B nüshalarında yer almamakta-

dır. 
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H nüshasındaki “Târîh-i ibtidâ-yı terceme” (H1a) başlığıyla verilen 

beyit N’de de (N 1a) mevcuttur: 

“Selím üç MuãùafÀ üç Aómed üçdür 

Birin al it óesÀb bil tÀríòi úaçdur” 

Beytin yanında H nüshasındaki gibi bir hesap yapılmış, ancak H’deki 

1182 sonucu yazılmamıştır. Kitabın arka kapağının iç kısmında “DívÀn-ı 

ÓÀfıô tercemesi li’l-Faølí er-Rÿmí el-müteveffÀ” ifadesi ve 970 

(1562~1563) tarihi yer alır.22 Ancak gerek kullanılan mürekkebin rengin-

den ve gerekse tercüme içerisinde üç defa geçen Ferîdî mahlasından anla-

şıldığı üzere bu bilgi doğru değildir. Ayrıca:  

“ÒvÀce ÓÀfıô-ı ŞírÀzí meróÿmuñ şeyòi ve píri ÓÀc ÚıvÀmüddín 

meróÿmdur ki kendi içün ŞírÀz’da medrese ve òÀnúÀh binÀ eylemiş-

lerdir. RaómetullÀhi èaleyh. Şemèí: 764 [m. 1362], Surÿrí: 704 [m. 

1304], Sÿdí: 779 [m. 1377], ÓÀc ÚıvÀmüddín Óasan: 754 [m. 1353]” 

bilgilerine yer verilmiştir.  

Üç nüshanın derkenarında yer alan “Sûdî’ye bakıla” “Sürûrî’ye bakı-

la” gibi ifadeler, tercüme esnasında yukarıda ismi geçen üç şerhten yarar-

lanıldığını göstermektedir. 

C. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Bayezid, Nr. 5673 [B] 

     Baş:  

ElÀ ey server-i èuşşÀú göñül úapuñda sÀ’il hÀ  

Ferídí derdmende himmet it gözi yaşın sil hÀ 

     Son: 

Her óükmi ki başıma süresüñ 

ÁsÀnca yanuñdan ey me-rÀnem 

292 varak olup her sayfada 21 satır bulunmaktadır. 210x146,  

150x87 mm. ebadındaki bu yazma; aharlı, ince kağıda nesih hatla yazıl-

 
22  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi kataloğunda eserin sahibi olarak Sa‘dî-i Şîrâzî, 

mütercim olarak ise Fazlı bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi yanlıştır. 
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mıştır. Başlıklar ve cedveller kırmızıdır. Yeşil bez ciltli, mıklebli ve şira-

zeli bir nüshadır. 

Başta ve sonda, nüshanın, Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem 

Valide Sultan’a vakfedildiği bilgisi vardır.23 Sonda 11 Ramazan 1245 (6 

Mart 1830) tarihinde nüshanın yazımının tamamlandığı ve müstensihinin 

Nasuh bin Salih İzmirî olduğu bilgisi yer alır. 

Diğer nüshalardan farklı olarak metin kırmızı bir çerçeve içinde su-

nulmuştur. Ayrıca bütün metin boyunca vezinler kırmızı renkte yazılmış-

tır.  

Beyazıt nüshasının diğer iki nüshadan en büyük farkı, diğer iki nüs-

hada mısra altı veya üstüne yazılan alternatif kelimelerin birçoğunun bu 

nüshada bulunmamasıdır. Derkenardaki açıklamalar ise diğer nüshalarla 

büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Nüshaların Değerlendirilmesi 

Her üç nüshada; sayfa iki sütundan oluşmaktadır. Beytin birinci ve 

ikinci mısraları sağ ve sol olmak üzere yan yana yazılmıştır. İlk satırda 

beytin aslı, ardından gelen satırda ise beytin Türkçe manzum tercümesi 

yer almaktadır. Hâfız Dîvânı’ndaki nüsha farklılıkları tercüme edilerek, 

her üç nüshanın derkenarında ayrıca verilmiştir. Derkenardaki bazı çeviri-

lerin ise nüsha farkından ziyade aynı beytin farklı söz dizimi veya kelime 

tercihiyle yeniden söylenişi olduğu görülmektedir. Derkenardaki ilâve ve 

açıklamalar çoğunlukla üç nüshada aynıdır. Ancak N ve H nüshalarında 

B nüshasından farklı olarak, tercüme edilmiş mısradaki kimi kelimelerin 

altına veya üstüne o kelimenin alternatifi kelimeler yazılmıştır.  

N nüshasının müstensihi belli olmamakla birlikte, bazı yazım hatala-

rından müellif hattı olamayacağı tahmin edilmektedir. Örneğin aşağıdaki 

mısrada geçen õerrÀt kelimesi ve onun Türkçe karşılığı (õerresi, vezne 

göre õeresi) üç nüshada da yanlış yazılmıştır: 

 
23  “Úad vuúife hÀõe’l-kitÀbü’l-celíl ve eåerü’l-cemíl vÀlidetü’s-sulùÀnü’l-aèôam ve’l òÀúÀnü’l-

müfeòòarü’s-sulùÀn èAbdülmecíd ÒÀn, edÀme’llÀhü eyyÀme ve èumre devletihí ilÀ Àòiri’d-

devrÀn, aèní bihÀ Óaôreti BezmièÀlem SulùÀnü èaliyyetü’ş-şÀn ceèalellÀhü saèyu’l-vÀúifeti 

meşkÿran ve cezÀen mevfÿran.” (B nüshası) 



198 | İNCELEME – Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız   

 

(ÕerrÀt-ı maóabbet gil-i Ádem nesirişti) 

Ádem çamurın èışú õeresi yoàıramazdı  

                  (H.250a, N.260a, B.223a) 

Mısraın Farsçasındaki õerrÀt kelime ( دّرا��), Türkçesindeki õerresi 

kelimesi ise (�� دره) şeklinde yazıldığı görülmektedir. Sûdî, Sürûrî ve 

Şem‘î şerhlerine bakıldığında bu kelimenin õerrÀt (ذرات) olması gerektiği 

kanaatine varılmıştır. Kaynak metindeki söz konusu kelimeyi mütercim 

yanlış veya farklı yazmış olsaydı, tercümesi de bu yazıma uygun olacaktı. 

Anlaşıldığı kadarıyla õerrÀt kelimesi bir müstensih tarafından yanlış 

okunmuş ve yazılmış, Türkçe mısrada ise muhtemelen anlamına dikkat 

edilmeden “deresi” şeklinde okunabilecek bir yazım ortaya çıkmıştır. Söz 

konusu yanlışlık ulaşamadığımız bir nüshadan kaynaklanmış ve elimiz-

deki nüshalarda tekrar edilmiş olabilir. Bir diğer ihtimal ise H veya N 

nüshalarından biri müellif hattından istinsah edilirken bu yanlışlığın ya-

pılmış ve aynı hatanın diğer nüshalarda tekrarlanmış olmasıdır. 

H ve N nüshalarının ilk sayfalarında (H 10a ve N 10a’ya kadar) 

Hâfız’a ait Farsça mısraların altındaki her kelime sırasıyla (örnek: 1, 2, 3, 

4 ..) numaralandırılmış, ardından Türkçe tercümesinde her kelimenin 

mukabili olan kelime için aynı rakam yazılmıştır. Tercümede kelimelerin 

sırası kaynak metinden farklı olduğu için numaralar sırayla değil (örnek: 

4, 5, 1, 3, 2 ..) karışık biçimde devam etmektedir. Böylece tercümede her 

kelimenin hangi kelimeye karşılık geldiği görülebilmektedir. Böyle bir 

numaralandırma B nüshasında bulunmamaktadır. 

Söz konusu numaralandırma, Farsça öğrenmek, Hâfız’ı daha iyi an-

lamak isteyen kişiler, hatta medrese öğrencileri düşünülerek yapılmış 

olabilir. Ancak ilerleyen sayfalarda (10a’dan sonra), belki artık Farsçaya 

aşina olup anlaşılacağı düşüncesiyle veyahut da bütün metni bu şekilde 

istinsah etmek güç olacağından, bundan vazgeçilmiştir.  
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Tenkitli Metnin Kurulması 

A – Metin Tertibiyle İlgili Hususlar 24 

1. Nüshaların sayfa numaraları, nüshaların tanıtıldığı bölümde gös-

terilen rumuzlarla birlikte, metin içinde gösterilmiştir (“[H 1b], 

[N 1b], [B 1b]…” gibi). 

2. Nüshalardaki varak numarasıyla ilgili yanlışlar metinde düzeltil-

miştir. Bu yolun tercih edilmesindeki temel sebep ise neredeyse 

birebir aynı olan H nüshasıyla N nüshası arasındaki sayfa uyumu-

nun bozulmamasıdır.  

3. Nazım şekillerinin sıralanmasında mütercimin tertibine uyulmuş; 

eser, nazım şekline göre tarafımızdan bölümlendirilmiş (Gazel, 

Kıt’a, Tarih, Rübâî, Mesnevi, Kasîde) ve sonrasında ilgili bölüm-

deki her öge numaralandırılmıştır (1, 2, 3, ...). 

4. Anlam yahut vezin gereği yapılan eklemeler ve metin tamirleri 

köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiş; okunamayan kelimeler me-

tinde (...) işaretiyle gösterilip aparatta da belirtilmiş; okunduğu 

hâlde anlamlandırılamayan kelimelerin yanına ise (?) işareti ko-

nulmuştur. 

5. Metinde vezni belirtilmeyen rubâî veya başka nazım şekillerinin 

vezni tarafımızdan tespit edilerek köşeli parantez [ ] içinde göste-

rilmiştir. 

B – Vezinle İlgili Hususlar 

1. Vezin bozukluğu, kafiye problemi veya vezin farklılığı gibi özel 

durumlar dipnotta zikredilmiştir. 

2. İmâle sebebiyle elif, vav veya ya harfleri ilâve edilerek standart 

imlâdan farklı olarak yazılmış Türkçe kökenli kelimeler (sâna, bîz 

gibi) için transkripsiyonda uzatma (med) işareti kullanılmamıştır. 

3. Zihaflar metinde gösterilmemiştir. Ancak mütercimin imlâda gös-

terdiği zihaflar metinde korunmuş ve harf düştüğü durumlarda 

 
24  Tenkitli metnin oluşturulmasıyla ilgili hususlarda M. F. Köksal (2012) ve A. Ateş’in (1942) 

metin neşrine dair makalelerinde belirtilen ilkelere uyulmaya çalışılmıştır. 
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dipnotta açıklanmıştır (perşân (ن����) H 38a; netce (����) H 80b; 

kilse (  ِ���� ) H 39b; vaóşlik (و����) H 158b; arzÿm (اَرزوم) H 

159a; tià ( � � ) H 141a). Ancak vezin zaruretiyle ünlünün hazfedil-

diği veya kısa okunduğu hâlde kelime bu şekliyle Türkçede mev-

cutsa dipnotta ayrıca belirtilmemiştir. (Àyine yerine ayna okunma-

sı gibi H 4a) . 

4. Mütercimin bazen aruz zaruretiyle kaynaştırma harfini hazfettiği 

durumlarda bu hususiyet çeviri yazıda muhaza edilmiş ve dipnot-

ta belirtilmiştir. (“ufuú gürziyle” yerine “ufuú gürzi’le” H.141a; 

“kelÀm seyfiyle” yerine “kelÀm seyfi’le” H.143a yazılması gibi.) 

5. Şeddeli kelimelerin imlâsında vezne uyulmuştur. Vezne göre şed-

deli veya şeddesiz okunmuştur. (Kadd-i veya kad-i gibi) 

6. Ünlü türemesi: Bazı kelimeler vezne göre iki farklı şekilde okun-

muştur: (ilm/ilim, şükr/şükür, mühr/mühür...) gibi. Türkçede yer-

leşmiş ve kullanımı olan bu tür durumlar için dipnotta açıklama 

yapılmamıştır. 

7. Kullanımı yaygın olmayan fakat mütercimin harekelendirmek 

sûretiyle ünlü ilâvesini murad ettiği anlaşılan durumlarda söz ko-

nusu ünlü muhafaza edilmiş ve dipnotta belirtilmiştir (Arapça 

Farsça kelimelerde: ùabıl H 123a; sÿòitenüñ H 44a; bezimiden H 

93b; Türkçe kelime veya eklerde: reftÀrıñıdan H 282a; maşrıúıdan 

H 191b; görime H 58b; muótÀcılıúda H 72a; urıduñ H 217a). 

8. Mütercimin bu yöndeki tasarruflarına binaen ve bu usûle riayeten 

benzer durumlarda vezin zaruretiyle bazı kelimelerde ünlü ilâve 

edilmiştir. Bu kelimeler şunlardır: levin, òamır, şemiè, ùabıl óü-

sün, zaòım, hecir, èadin, yevim, nedim, àayıb, naúıã, mekir, ne-

vim, èavin, faúır, òuluú, èaciz, kesir, ebir, rıùıl, cemiè, leyil, óaşir. 

9. Vezin gereği yapılması gereken ünlü ulamaları alt çizgi ile (_) 

gösterilmiştir. Örneğin “ÓayfÀ ki gizlü sırrım ister ola_ÀşikÀrÀ” 

mısraındaki müstef'ilün tef‘ilesine denk gelen “ister ola À”nın “is-

ter ola_À” şeklinde yazılması gibi. 
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10. feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün kalıbının ilk tef‘ilesi bazen 

uygulamada fÀèilÀtün şeklini alabilmektedir. Bu kullanım, şairle-

rin kendi tasarrufu dâhilindedir. Ferîdî tercümesinin üzerinde ça-

lışılan nüshalarında, söz konusu durumlarda ilk tef‘ile fÀèilÀtün 

şeklinde yazıldığı için bu kalıbın yazımında nüshalardaki şekle 

uyulmuştur. 

C – İmlâyla İlgili Hususlar  

1. Metinde bazı kelimelerin yazımında farklı imlâlar kullanıldığı gö-

rülmektedir. Bu farklılıklar bazen vezin zaruretinden kaynaklan-

maktadır ve çoğunlukla üç nüshada aynıdır dolayısıyla kelime ol-

duğu gibi yazılmıştır, nüshalar arasında farklılık varsa vezne uy-

gun olan tercih edilmiş, diğeri aparatta gösterilmiştir: 

    fırsat: fırãand (H 34a) 

    görme (ziyaret): görime (H 58b) (vezin sebebiyle) 

    göz bebegi: göz bübegi (H 68a) (imâle maksadıyla)  

2. Aynı kelimenin iki farklı yazımı metinde kullanılmışsa ve üç nüs-

hada da aynı ise (vezin zarureti olsun veya olmasın) kelimelerin 

metindeki yazımı korunmuştur: 

    yoúsa (H 43b) / yoòsa (H 15a) 

    bulut (H 226a) / buluù (H 83b) 

    òıdmet (H 100b) / òiõmet (H 19a) 

    çömlek: (H 164a) / çölmek (H 227a, H 259b) 

    kirpik (H 186b) / kiprik (H 10a) 

    èanber (H 169a) / amber (H 47a) 

    ter (H 275a) / der (H 187a) 

    diger (H 29b) / díger (H 18b) 

3. Eğer bir kelimenin farklı yazımı varsa ve nüshalarda ittifak yoksa 

kullanımı yaygın olan imlâ tercih edilmiş, farklı olan imlâ dipnot-

ta gösterilmiştir: 

    Örneğin “başka” kelimesi metinde büyük ölçüde “başúa” biçi-

minde yazılmıştır. Ancak H nüshasında bir kez (H 35a) başàa ya-

zılmış, diğer nüshalarda ise “başúa” (B 32a, N 35a) şeklinde ya-
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zılmıştır. Metinde “başúa” biçimindeki imlâ tercih edilmiş, 

H’deki imlâ ise dipnotta verilmiştir. 

4. Metinde kimi zaman ayrı kimi zaman bitişik yazılan kelimelerin 

imlâsında metne uyulmuştur: “Óaúú içün” (H 125a), “Óaúúiçün” 

(H 7a) gibi. 

5. Bazı kelimelerin metindeki imlâsıyla derkenardaki imlâsının fark-

lı olduğu görülmüştür. Metin ve derkenar arasındaki imlâ farklılı-

ğı üç nüshada ortaktır. Bu farklılıklar muhafaza edilmiştir:  

Metinde Derkenarda 

şast (H 20a) şaãt (H 20a) 

ùaà (H 14a) daà (H 14a) 

6. Eserde, ikinci tekil şahıs iyelik ekinden önce bazen “ya” ( ى) harfi 

kullanılmıştır: 

    işiñe var yüri vÀèiô ... (H 20b, derkenar): işüñ yerine işiñ 

( ����ا ) şeklinde imlâ edilmiştir. 

    velí ne fÀéide ki iplik ucı emriñe bend (24a, metin): emrüñ ye-

rine emriñ ( � �ا�� ) şeklinde yazılmıştır. 

7. Genitif ekinin bazen “ya+nun” ( �� ) ile yazıldığı görülmektedir: 

    Siz şehin biz bendesiyüz ... (2b) ( ���� ) 

    ... ùopraàını köşkin ... (2b) ( ������ ) 

    RuòsÀr-ı yÀrin èaksi ... (2b) ( ���ر� ) 

    Metnin bir imlâ hususiyeti olarak kabul edilen bu tür durumlar-

da imlâya müdahale edilmemiş, ünlünün belirtilmediği durumlar-

da ise (-ün) şeklinde yazılmıştır. 

8. Bazı terkiplerin yazımında, izafet kesresinin (-i) “ya” (ى) harfi ile 

gösterildiği görülmektedir: 

    Hâfız: (... èilm-i heyéet-i èışú) 

    áarÀéib bilme şekl-i èışúı bilme (H 52b) (... ��� ���� � ) 

    (mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün) 

    Hâfız: (... çü nesím-i seóer ...) 

    BÀd-ı seóerce òod o bize itmedi güõer (H 64b) (...����� دى��) 
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    (mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt) 

    Hâfız: (gÿşe-i miórÀb ...) 

    O kim bize òam-ı ebrÿ bucaà-ı miórÀb-vÀr (H 53b)  

    ( ���اب ������  ) 

    (mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün) 

    Hâfız: (be èazm-i meróale-i èışú ...) 

    Úo úaãd-ı menzil-i èışúa ayaàı sen ilerü (H 62a)  

 (���ى ���ل ��� )    

    (mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün) 

    İmlâdaki bu uygulamanın ilk bakışta imâle olan heceleri gös-

termek için yapıldığı düşünülebilir. Ancak bu ihtimal birçok ör-

nek için geçerli görünse de, buna uymayan örnekler de (yukarıda-

ki 3 ve 4. mısralar: H 53b, H 62a) bulunmaktadır. 

9.  ( ن-ڭ ) karışıklığı başta olmak üzere kimi eklerin standart imlâya 

uygun yazılmadığında anlam karışıklığına yol açabilecek durum-

larında standart imlâya uyulmuştur. 

10. Aynı şekilde, kimi zaman karşılaşılan farklı imlâlarda (“virdüñ” 

yerine “virdiñ” imlâsı gibi) metne uyulmuş, yardımcı ünlü olma-

yan durumlarda standart imlâ tercih edilmiştir (“virdüñ” gibi). Bu 

durum ayrıca aparatta belirtilmemiştir.  

11. Metin tespitinde bir birlik sağlamak amacıyla Arapça ve Farsça 

kelime ve tamlamalarda İsmail Ünver tarafından yayımlanan ve 

metin neşirlerinde büyük ölçüde kabul gören “Çeviriyazıda Ya-

zım Birliği Üzerine Öneriler” (Ünver, 2008) başlıklı makalede ge-

tirilen esaslara uyulmaya çalışılmıştır.  

12. Neşirde klasik transkripsiyon sistemi kullanılmıştır. Kimi neşir-

lerde farklı şekillerde gösterilen harflerdeki tercihlerimiz şu şekil-

de olmuştur:     

 å : ث   

 ò : خ   

 ú : ق   

 ñ : ڭ   
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Farsça’daki “vâv-ı ma’dûle”ler ise “v” ile gösterilmiştir. 

D – Nüsha Farklarının Gösterilmesi  

1. Müellif hattı olmaması sebebiyle hiçbir nüsha tek başına metne 

esas olarak alınmamış, tenkitli metinde kullanılan nüshaların hep-

si kullanılarak müellifin kaleminden çıkan metne en yakın “me-

tin” ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. Derkenarda yer alan alternatif kelime, ibare (bir mısraın bir kısmı-

nın alternatif çevirisi), mısra veya beyit varyantları tilde (~) ile 

gösterilmiştir. Farklı ibarelerin varyantları noktalı virgül işaretiyle 

(;) birbirinden ayrılmıştır. Aparatta verilen beyitlerdeki iki mıs-

raın arası eğik çizgi (/), beyitlerin arası ise çift eğik çizgi işaretiy-

le (//) ayrılmıştır. 

3. Nüshalarda herhangi bir kelimenin altına veya üstüne alternatif ke-

lime yazılmışsa aparatta asıl metne alınan kelime gösterilmiş, ar-

dından tilde (~), sonrasında mısra altı veya üstündeki söz konusu 

kelime yazıldıktan sonra ilgili nüsha rumuzları belirtilmiştir: “dil-

ÀrÀ ~ dil ehli H, N” gibi. (Buna göre tercüme metin içerisinde ge-

çen “dil-ÀrÀ” kelimesinin alternatifi olarak satır arasında veya 

derkenarda “dil ehli” ibaresi mevcuttur. Derkenar veya satır ara-

sında yazılan alternatif kelimelerin aparatta gösterilmesinde her-

hangi bir ayrıma gidilmemiştir.) 

4. Ana metindeki bir kelimenin veya ibarenin satır arasında veya 

derkenarda alternatifi gösterilirken, ana metindeki kelime üç nüs-

hada da mevcut veya aynıysa nüsha rumuzu gösterilmemiştir: 

“dil-ÀrÀ ~ dil ehli H, N”. Buna göre “dil-ÀrÀ” kelimesi üç nüshada 

aynıdır, bunun alternatifi olan “dil ehli” ibaresi ise H ve N nüsha-

sında vardır, B’de yoktur. 

5. Nüsha farkları gösterilirken önce ana metne alınan, doğru olarak 

kabul ettiğimiz şekil verilmiş, iki nokta işaretinden (:) sonra diğer 

nüsha veya nüshalardaki varyant(lar) gösterilmiş, boşluktan sonra 

da asıl metne alınmayan şeklin bulunduğu nüshanın/nüshaların 

rumuzuna/rumuzlarına yer verilmiştir: “gülini: gülin B.” gibi. 
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6. Eğer bir kelime, ibare, mısra veya beyitin derkenarda veya satır 

arasında alternatif tercümesi varsa aparatta tilde (~) ile belirtilmiş, 

ardından derkenardaki veya satır arasındaki tercüme verilmiş, 

boşluktan sonra ise ilgili nüshanın rumuzu gösterilmiştir: “~ Ildır 

be sÀúi şevú-ı şarÀb ile cÀmımuz H, N, B” gibi. 

7. Eğer bir mısrada varyant farkı varsa önce bu belirtilmiş, mısraın 

derkenarda alternatif bir çevirisi varsa söz konusu varyant farkı-

nın ardından gösterilmiştir: “gülini: gülin B; ~ Gençlik revÀn bir 

gül-i õevú dirmedüñ göñül H, N, B” gibi. 

8. Vezin veya kafiye gibi sebeplerle derkenardaki tercüme ana metne 

alınmışsa, asıl tercüme aparatta tilde (~) ve köşeli parantez içinde 

“metin” diye belirtildikten sonra gösterilmiştir. “~ [metin] Süpür-

ge òÀk-i der-i meygeh idem müjgÀnı H, N, B” gibi. Ardından der-

kenardaki varyantın tercih sebebi belirtilmiştir: [Kafiye sebebiyle 

derkenar tercih edildi.] gibi. 

9. Aynı kelime veya mısra üzerinde birden fazla dipnot kullanıldıysa 

(örneğin hem alternatif bir çeviri hem de açıklama varsa) açıkla-

ma için (*) işareti diğeri için sayı kullanılmıştır. Bir ibareyle ilgili 

açıklamada metnin Farsçasından bahsederken [KM’de geçen] 

(KM: kaynak metin) ifadesi kullanılmıştır. 

10. Aparatta verilen mısra veya beyitle ilgili bir nüsha farkı varsa il-

gili beyit ve mısradan sonra ok işareti (→) kullanılmış ve ardın-

dan nüsha farkı gösterilmiştir: “~ MecÀl-i õem köti bín bed pe-

sendíde olımaya H, N, B → mecÀl: cemÀl B” 

E - Farsça Metnin Kurulması ve İzlenen Yol 

Hâfız Dîvânı’nın günümüze kadar birçok neşri yapılmıştır. Dolayı-

sıyla bu çalışmada yeni olan ve çalışmanın odak noktasını oluşturan me-

tin bizim açımızdan Ferîdî’nin yaptığı tercümedir. Ancak tercümede bazı 

arkaik kelimelerin kullanılması ve mütercimin vezin ve kafiye gibi zaru-

retlerle sözdiziminde yaptığı kimi tasarruflar metnin Farsçasının da neşre 

dahil edilmesini zorunlu kıldı. Aslında böylelikle satır arası bir tercüme 

olan Ferîdî tercümesine sadık kalınmış oldu. Bununla birlikte bu neşirde 

Farsça metin, tercümenin anlaşılmasında yardımcı bir unsur olarak düşü-
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nülmüştür. Nitekim mütercim veya müstensihlerin Farsça metnin yazı-

mında kısmen daha özensiz davrandıkları (özellikle harflerde nokta fazla-

lığı veya eksikliği, kelimede harf eksikliği gibi) söylenebilir. Bu sebeple 

metne bir katkı sunmadığını düşündüğümüz ve okuyucuyu gereksiz yere 

metinden koparıp dipnotla meşgul edecek yazım yanlışı niteliğindeki 

farklılıkları göstermeye gerek duymadık. Fakat metne farklı anlam ve 

bağlam kazandırabilecek nüsha farkı mahiyetindeki farklılıklar dipnotta 

belirtildi.  

Ferîdî tercümesinin üç nüshasının yetersiz kaldığı veya Farsça metin 

ile tercüme arasında uyumsuzluğun ortaya çıktığı durumlarda Hâfız şerhle-

rine müracaat edildi ve bunlar tercih sebebiyle birlikte dipnotta belirtildi. 

Farsça metnin imlâsında büyük ölçüde Ferîdî tercümesinin imlâsına 

sadık kalınmaya çalışıldı. Ancak anlam karışıklığına yol açabilecek bazı 

yerlerde imlâda az sayıda değişiklik yapıldı ve bunlar ayrıca dipnotta 

belirtilmedi. Farsça metnin kurulmasıyla ilgili hususlar şöyledir: 

1. Yazım hatası kabilinden olan nüsha farklılıkları dipnotta göste-

rilmedi. Mesela bir nüshada çîn-i zülf yerine cîn-i zülf yazılmışsa, 

bunun bir nüsha farkı olmaktan ziyade yazım hatası olduğu açık-

tır. 

 B] (korku) ��ك kelimesinin [N 149b] [H 139b] (temiz) ��ك    

122b]; ���� (Dünya) kelimesinin ���� [B 153a] şeklinde yazılması 

bu tür yanlışlara örnek olarak gösterilebilir. Başka bazı örnekler:  

 ���س  :Doğrusu :[N 134b] [H 124b] [B 109a] ���س     

    ���� [B 101a]: Doğrusu: ���� 

:Doğrusu :[B 117b] ��د     ��د    

    ��� [H 179a] [N 189a] [B 158b]: Doğrusu:  ��� 

2. Farsça bir kelimenin Türkçe telaffuzu farklı ise ve bu, imlâya 

yansımışsa Farsça metinde Farsça imlâya göre yazıldı ve dipnotta 

belirtilmedi: 

-Bâzâr ya ��زار  :Doğrusu [B 207a] ��زار [N 242a] [H 232a] :��زار    

zıldı ve ayrıca belirtilmedi (Farsça). 

    Türkçe metinde ise vezin esas alındı:  
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 Zihaf yapmak yerine) [B 207a] ��زار [N 242b] [H 232b] :��ار    

“pazar” şeklinde okumayı tercih ettik.) 

3. Aynı kelimenin bir nüshada Arapçası ve diğerinde Farsçası varsa 

(vezinle ilgili bir problem oluşturmadığı takdirde) Farsçası tercih 

edildi, dipnotta ayrıca belirtilmedi: 

    ��� [H 142b] [N 152b]  ��� [B 125b] veya müşk-misk gibi. 

4. Bazı kelimelerde noktalı olması gereken bir harfin noktasız, nok-

tasız olması gereken harfin ise noktalı yazıldığı tespit edilmiştir. 

Süreklilik arz eden ve üç nüshada da ortak olan bu kelimeler şun-

lardır:  

Doğrusu Ferîdî 

 ����  ���� 

���� ���� 

 ���  ��� 

    Lugatlarda rastlamadığımız bu gibi yazımlar düzeltildi, dipnot-

ta ayrıca belirtilmedi. 

5. İki farklı yazım lugatlarda yer alıyorsa metindeki yazıma riayet 

edildi: 

Ferîdî Günümüzde 

 ��ا��  ��ا�� 

 ����  ���� 

 (şuèbede) ُ����ه (şeèbede) َ����ه

���ُ� ����ِ 

    Diğer yazım günümüzde veya klasik metinlerde yaygın bile ol-

sa Ferîdî tercümesindeki yazıma uyuldu, dipnotta belirtilmedi. 

6. Metinde, h (ه) ile biten kelimelerde kendinden sonra çokluk eki 

( ��) gelmişse kelime sonundaki h ( ه) çoğunlukla yazılmamıştır. 

Veya aşağıdaki örnekte olduğu gibi aynı beytin bir mısraında h’li 

bir mısraında h’siz yazılabilmektedir: 

Şem‘î Günümüzde Ferîdî 

 ���ە��، ���ه ��

[299a] 

، ���������� ���ە��، ���ه ��  

[H 181b] [N 191b] [B 160b] 
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    Ferîdî tercümesinde çoğunlukla kelime sonundaki h hazfedile-

rek yazılmakla birlikte bu konuda bir tutarlılık olmadığı görül-

mektedir. Tercümenin anlaşılmasında yer yer karşılaşılan güçlük-

leri aşmada yardımcı olacağını düşündüğümüz Farsça metnin 

okunmasını kolaylaştırmak maksadıyla çokluk ekinin geldiği ke-

lime sonlarındaki h’leri muhafaza ettik ve bu değişikliği dipnotta 

ayrıca belirtmedik. 

7. Farsçada h (ه) ile biten kelimelere mastar y'si ( ی) geldiğinde h ( ه) 

g’ye (گ) dönüşür ve artık h ( ه) yazılmaz. Ancak Ferîdî tercüme-

sinde çoğu kez kelime sonundaki h’nin (ه) yazıldığı görülmüştür. 

Burada da günümüzdeki yaygın kullanımı esas aldık ve bu deği-

şiklik dipnotta ayrıca belirtilmedi: 

Şem‘î Günümüzde  Ferîdî 

 [H 185b] ز��ە�� ز����  [304b] ز����

    Okunmasını kolaylaştırmak için günümüzde yaygın olan ve 

Şem‘î şerhinde de kullanılan (istinsah tarihi: 1574) imlâyı tercih 

ettik ve dipnotta bu durum ayrıca gösterilmedi. 

8. Metinde h ( ە) ile biten kelimelerde yâ-i vahdet ve ikinci tekil şahıs 

eki hemze ile yazılmıştır. Ancak bu bazen izafet kesresiyle karı-

şabileceği için günümüzdeki yazım esas alınmıştır: 

    � ���� ��� : Ferîdî tercümesindeki imlâya göre bu söz “söylemiş-

sin Hâfız/ Hâfız’ın söylediği” şeklinde anlaşılabilir. 

    Neşrettiğimiz metinde ise eğer şahıs ekiyse (söylemişsin Hâfız) 

günümüzdeki yaygın imlâya uyarak elif-ye ( ای) ile yazılmıştır 

 Eğer terkip ise (Hâfız’ın söylediği) metindeki yazım .(���ەای ����)

korunmuştur (���� ����).  

9. Metinde “be” (��), “ra” ( را) gibi edatlar büyük çoğunlukla birleşik 

yazılmıştır. Bu hususta metne uyuldu, anlam karşılıklığına yol 

açabilecek az sayıdaki kelimede hareke kullanıldı: 

 �� ����ه = �����ە؛ �� ��� = ���� 
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10. Metinde şeddeli kelimelerde şedde büyük ölçüde gösterilmiştir. 

Şeddenin ihmal edildiği az sayıdaki kelimede, eğer vezin gereği 

değilse, şedde ilâve edilmiş ve bu durum dipnotta ayrıca belirtil-

memiştir. 

11. Medli eliflerde ihmal edilen yerlerde med ilave edildi: ا��ق [H 

316a] = آ��ق olarak düzeltilmiştir. 

12. Terkiplerde bazen izafet kesresi y (ی) ile yazılmıştır. Tercümede-

ki anlamla ve Sûdî şerhiyle karşılaştırılarak bunlar düzeltilmiş, 

dipnotta gösterilmemiştir: 

 [Sûdî I/299] :ا��� ���� ;[H 58a, N 58a, B 52b] :ا���ی ����    

����  �� �� ;[H 89a N 99a B 78a] :�� ��ی ����       : [Sûdî II/48] 

 Sûdî] :���� ����ن ;[H 158a, N 168, B 139a] :����� ����ن    

II/336] 

13. Metnin hiçbir yerinde kaf-ı Fârisî (گ) kullanılmamıştır. Sadece az 

sayıda kelimede kaf-ı Fârisîlerin, kefin üzerine konulan iki nokta 

ile belirtildiği görülmektedir. Neşrettiğimiz metinde kaf-ı Fârisîle-

rin hepsi ( گ) olarak yazılmıştır. 

14. Manzumelerin (gazel, kaside, rubâî...) başına ilk mısraları transk-

ribe edilerek yazıldı, Farsça edatlar araya çizgi konularak ilgili 

kelimeye bitişik yazıldı: ber-, -âsâ, be-, ez-, zi-, der- gibi. 

15. Farsça transkripsiyonda Farsçada “o” şeklinde telaffuz edilen öt-

reler “u” olarak okunmuştur (guften, şuden gibi). Türkçede kulla-

nılan kelimelerde ise Türkçe telaffuz esas alınmıştır (bolbol veya 

bulbul yerine bülbül, gol veya gul yerine gül gibi). 

 





 

 

 

 

TENKİTLİ METİN 

 

TERCÜME-İ DÎVÂN-I HÂFIZ 
 

FERÎDÎ 
 
 
 

1. CİLT 

 

 





 

GAZELLER 

 

[H 1b] [N 1b] [B 1b]         ElÀ ey server-i èuşşÀú göñül úapuñda sÀéil hÀ 

Ferídí derdmende himmet it gözi yaşın sil hÀ 

1 

mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

ّ ا � �ا�   ادر ���� و ��و���  ���ا��ّ  �� �

 ا���د ������ �ل و��� ��� آ��ن ���د اوّ  

Be ey ãÀúì kadeó döndür bizi úıl daòı nÀéil hÀ1 

Ki èışú ÀsÀn göründi öñ velí düşkine müşkilhÀ 

 

  یا���� ی���
ّ
  ��ه ���� ���� ��� زان ��

 �� ��ن ا���د در د��� �� �ز ��ب ��� ��� 

Göbek miskiyle kim Àòir ãabÀ ol zülfeden açdı 

Úıvırcıú misklü zülfinden ne úanlar düşdi der-dilhÀ 

 

  �����ن �� ���� ��ت � ���ده ر����ّ  ���

 راه و ر�� ������  ���د ز ������ ���� � 

Eger dirse saña üstÀd be-mey seccÀde rengín it 

Òabersiz olmaya şÀkird ki rÀh u resm-i menzilhÀ 

 

 ��ن �� دم  ����ا در ���ل ����ن �� ا�� �

 ������ ���� ����� �ارد�� �د���س �� 

Baña cÀnÀn ilinde ne ãafÀ vü õevú çün her dem 

Ùutar feryÀd ü efàÀn çañ ki baàlanmaúda maómilhÀ2 

 
1 ~ nüsòa: Ol ÀgÀh döndür ey sÀúí úadeó úıl bizi nÀil hÀ ~ Ol ÀgÀh sÀúiyÀ döndür úadeó úıl bizi nÀil 

hÀ H, N, B 
2 ~ yüklerhÀ H, N, B 
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  ����  ���� ���ج و ��دا� ��و � ���� ��ر

 ��� دا��� ��ل �� �����ران ������  

Úaranu gice ùalàa òavflü girdÀb böyle úorúunclu 

Bizüm úande bilürler óÀlimüz ùaşra selím ilhÀ 

 

 آ��  ���� ������� ���� ��رم ز ��د ���

 ��و ��ز�� ������ ی���� آن راز ����ن � 

İşim hep öz murÀdumdan çeker bed-nÀmlıàa Àòir 

Nice gizlü úala ol sır ki andan naôm maófilhÀ1 

 

 ��� ����  ��از او ��  ���ا�� �� �� ی���ر

 و ا����� � ��دع ا��ّ  ی�� ��� �� ��� ��� 

Eger rÀóat dileñ ÓÀfıô hemín olma berí andan 

Ne dem maóbÿba vÀãılsañ úo dünyÀyı vü ehmilhÀ  

 

[H 2a] [N 2a] [B 2a]                           2 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

 ر���ن ���  ی��وغ ��ه ��� از رو یا

 از ��ه ز���ان ��� ���� یآب رو 

Ey ki òÿbluú ayı şavúı nÿr-ı vechüñden sizüñ 

Òÿbluàın2 yüzi ãuyı eñek úuyusından sizüñ3 

 

 رب �� ������ن ����  ����ض  ��د�� د�� ا ��

 ��� ��ن����� ����ع �� ز�� �� 

 

 
1 ~ úÀfilhÀ H, N, B 

2  òublıàın: genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 

3 ~ nüsòa: vech-i òÿbluú ãuyı eñek úuyusından sizüñ H, N, B 
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Bu murÀd úande_el vire yÀ Rab ki birlikde_oldılar 

ÒÀùır-ı mecmÿèamız gísÿ-yı períşÀn sizüñ 

 

 ه �� دارد ��ن �� �� آ�� �ار���م د

 ����ن ��� ���� ����آ � ���ز��دد  

Görmege yüzüñ senüñ èazm itdi aàza geldi cÀn 

èAvdet itsün mi yÀ çıúsun mı nedür fermÀn sizüñ 

 

  یدور دار از ��ک و ��ن دا�� �� �� �� ���ر

 ����ن ��� �ر������ ���ره  ������ر ا 

ÒÀk u úandan ùut ıraú dÀmen çün uàrarsañ bize1 

Kim bu yolda çoúçalar olmuş-durur úurbÀn sizüñ 

 

  ��د��ار را آ�� �� ����� �دل ��ا�

 دو���ن ��ن �� و ��ن ��� یا ���ر�ز 

Dil òarÀblıú ideyor dildÀrı ÀgÀh eyleyün 

äaúın ey dostlar benüm cÀnum daòı k’ol cÀn sizüñ2 

 

  ������ از ��� ��� ��ور ����� ���

 �����ن ��� ی� �� ���و��� ����ر�ِ  

äÿfilıúdan baàlamaz devr-i gözüñde kimse feyø 

äÿfilıú yegdür ki kes mestüñe ãatmasun sizüñ 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa-i Surÿrí: Üstümüzden çün geçeñ topraú u úandan çek etek H, N, B 
2 ~ [metin] äaúın ey dostlar benüm cÀnum u cÀnıñız siziñ H, N, B [Kafiyeye uygun olduğu için 

derkenardaki tercüme tercih edildi.] 
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  ��ا�� �� ��� �ار�� ����� ��اب آ��د 

 ر���ن ��� یآب رو �ه�زا��� زد �� د 

Baòt-ı òvÀb-Àlÿdum ister uyanıú ola meger 

Ol sebebden urdı göze ãu rÿy-ı nÿrÀn sizüñ 

 

  یا�� ��� ���اه ����� از ر�� ������

 از ��ک ����ن ��� ������ ���� �� �� 

Bir ùuùam gül yanaàuñdan ríh ile gönder enís 

Ola kim bir ríó duyalım òÀk-i bÀàuñdan sizüñ 

 

 ��م ��  �ن���� ی�����ن ��د و ��اد ا

 ��وران ��� ��� �� ��م �� ��� ��� 

èÖmrüñüz1 kÀm ile olsun bezm-i Cem sÀúíleri 

Gerçi kim pür olmadı mey cÀmımuz devrÀn sizüñ   

 

 [B 2b] [N 2b] [H 2b]               ���  ������� آ� ������ د��  �����

 �ا���ن ��� �ّ ��� ��د ���  ئروز 

ÓÀfıô eyler bir duèÀ işit bir Àmín söyle sen 

Úısmet olsun bize laèl-i sükker-efşÀn sizüñ 

 

 از �� ���  �د���� �� �����ن ���  یا

 ����ن ��� ی�� �� �������ن �� ی��  

Söyle bizden ey ãabÀ şehr-i Yezid süknÀsına 

Kim o Óaú bilmezlerin2 başı ùïp u çevgÀn sizüñ 

 

 

 
1  èömrüñüz: ������ H 

2  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 
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  ���� دور �از ���ط ��ب ��ّ  ������ دور

 و �����ان ��� ������ه ��ه ���  

Gerçi dÿrız úalb-i vuãlatdan degül himmet ıraú 

Siz şehin1 biz bendesiyüz hem duèÀ-gÿyÀn sizüñ 

 

  �������ه ����ا��� ��ا را ��ّ  یا

 ��� �ان���ک ا ��دون�� ����� ����  

Ey yüce baòtlu şehenşÀh Óakk’içün bir himmet it 

TÀ öpem gökler gibi ùopraàını köşkin2 sizüñ 

 

3 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

 ���ر ��ده ��ا��وز ��م ��  ����

 ���ب ��� �� ��ر ���ن �� ���م �� 

Parlat be sÀúi şevú-ı şarÀb ile cÀmımuz3 

SÀzende ırla kÀr-ı cihÀn k’oldı kÀmımuz4 

 

  ��ا�ه�د �ر���� رخ  ������ در �

 ت ��ب ��ام ��ز ��ّ  ����� یا 

RuòsÀr-ı yÀrin5 èaksini biz cÀmda görmüşüz 

Ey bí-òaber ki õevú-i içmeden müdÀmımuz 

 

 

 
1  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 

2  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 

3 ~ nüsòa: Ildur be sÀúi şevú-ı şarÀb ile cÀmımuz H, N, B 
4 ~ nüsòa: ÒvÀnende söyle kÀr-ı cihÀn k’oldı kÀmımuz ~ K’oldı merÀmca kÀr-ı cihÀn ırla sÀzcımuz  

H, N, B 

5  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 
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  ��ان ����ان ��د ����� و ��ز ��

 ����ه ��و �������ام �� ����  

Ol deñlü ola cilve vü nÀz serv-úadlere 

Kim cilveye gele sehí èarèar-òırÀmımuz1 

 

 آن �� د�� ز��ه �� ����  �د����� ��

 ���� دوام ��  ۀ����� ا�� �� �� 

Ölmez müdÀm o kes ki ola zinde èışú dili 

èÁlem cerídesinde muúayyed devÀmımuz 

 

 ���د روز ��ز��ا��  یا������� �� ِ� 

 ز آب ��ام �� ��� ���ن ��� 

Úorúam ki rÿz-ı maóşere faølı iletmeye 

Şeyòüñ óelÀlce nÀnı ãudan ki óarÀmımuz  

 

  [N 3a] [H 3a]                     ی��د ا�� ����� ا���ب ���ر یا

 �� �م�ز���ر ���� ده �� ����ن �

Ey yel eger ki gülşen-i aóbÀba varasın 

èArø eyle diúúat ile óabíbe peyÀmımuz2  

 

 [B 3a]                         ی����� � ����اً  �د��� ��م �� ز 

 ز ��م �� ��� �� �د�آن ��  ����د آ 

Di adımuzı úaãdí òÀtırdan ne giderüñ 

Ol dem gelür ki gelmeye híç yÀde nÀmımuz 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: èIşúuñla aña èarèar u servler òırÀmımuz H, N, B 
2 ~ Diúúatle eyle yÀre èayÀn sen peyÀmımuz ~ Vir yÀre ihtimÀmca beyÀn sen peyÀmımuz H, N, B 
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  ���� ���� د���� �� ��ش ا�� ����

 ز��م �� �ا�� ����زان رو ���ده 

Mestlik güzel gözine göñül baàımuz ne òoş 

Andan óavÀle mestlige bizüm likÀmımuz 

 

  ���ن��� �ا�� �دا� �ه����� ز د

 ���� �� ��غ و�� ��� ��� دام �� 

ÓÀfıô hemíşe saç göziñüñ yaşı dÀnesin 

Ola ki ide murà-ı viãÀl Àrzÿ dÀmımuz 

 

 ��ل  �ا��� ��� و ��� ی� �در

 ��ام ��  ������ ��ق ���� ��� 

Gögüñ yeşil deñizi hem ayuñ sefínesi 

Oldı àaríú-i nièmet-i ÓÀcí ÚıvÀmımuz 

 

4 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

 ��م را  ������ ����� آ � �� ����

 ��� ��م را �� ی���  ی�� ���� 

äÿfí be gel ki Àyíne-i ãÀfí cÀmda1 

TÀ göresin ãafÀyı mey-i laèl-fÀmda2 

 

  ������ ���ر �� ���د دام ��ز�

 ��د ������ دام را �����ن �� �� 

èAnúÀ şikÀr kimsenüñ olmaz ùuzaàı dür 

Kim yel elindedür orada cümle dÀmda3 

 
1 ~ cÀmımuz H, N, B 
2 ~ fÀmımuz H, N, B ~ rengimüz  H, N 
3 ~ dÀmımuz H, N, B 
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  ��� ��ش �� ��ن آ���ر ����� ��در �

 دارا���م را �آدم ���� رو� 

Çalış ki naúd-i õevúe çü úalmadı ãu naãíb1 

Ádem bıraúdı gülşen-i dÀrü’s-selÀmda2 

 

 دو ��ح در�� و ��و  ��در ��م دور 

 ��� ��ار و��ل دوام را ���� 

Çek bir iki piyÀle cihÀn meclisinde git 

Yaéni ümíd ùutma ki vuãlat-ı müdÀmda  

 

 [N 3b] [H 3b]                   ��ز � ��� ی��دل ���ب ر�� و �� یا

 ��� و ��م را ی�� ������  �ا���� 

Gençlik revÀn èömür gülini3 dirmedüñ göñül4 

PírÀne bir hüner idegör èÀr u nÀmda 

 

 راز درون ��ده ز ر��ان ��� ��س 

 ���م را�زا�� ��� �����ل � ����  

 

Ol mest ü rinde ãor içerü perde sırrını 

Kim yoú bu óÀl ãÿfí-i èÀlí-maúÀmda5  

 

 [B 3b]                    ���� �� �� را �� آ���ن �� �� �ّ� 

 � ��م را����ّ  ����ا�� ��ز� یا 

 

 

 
1 ~ úalmaya H, N, B; ~ ãu virür H, N 
2 ~ selÀmımuz H, N, B 
3  gülini: gülin B 
4 ~ Gençlik revÀn bir gül-i õevú dirmedüñ göñül H, N, B 
5 ~ maúÀmımuz H,N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 221 

 

BÀña senüñ işigüñe çoú òıdmetim óaúı 

Raóm eyle úıl naôar úuluña ey efendimüz 

 

 ��� ��و  ی�� ا���م � ������ ��

 ��م را ������ن � �وز ���ه ���� 

ÓÀfıô diler ki cÀm-ı şarÀb ey ãabÀ yüri 

Úuldan duèÀ ulaşdıragör şeyò-i cÀmda 

 

5 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  و درده ��م را ����� � ����

ّ ��ک �� �� �� �� ا  را �م�

Úalú be hey sÀúí daòı ãun cÀm-ı Cem 

áamlu günler başına saç òÀki hem1 

 

  �� ��� �� �� ز �� ����� �

 د�� ازرق ��م را ������� ا

CÀm-ı mey ãun destime2 tÀ síneden 

Bu çivíd renklü èabÀyı úaldıram3 

 

  ��د ����ن ����� �� �����

 ��� و ��م را ����ا���� ��

Gerçi èinde’l-èÀúilÀn bed-nÀmlıú 

İstemeyüz èÀr u nÀmÿs biz dedem 

 

 
1 ~ topraú saçam H, N, B 
2 ~ avcuma H, N 
3 ~ Nusòa-i Sÿdí: CÀm-ı mey ãun avcuma tÀ üstüden / Bu çivid renklü èabÀyı giderem H, N, B 
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  ��د ��ور ����ده درده ��� از

 ��ک �� �� ��� ������م را

BÀde vir nice bu maàrÿrluú yeli 

Òayrı yoú nefsin1 başın ùopraúlayam 

 

  ���ن �� ���دود آه �

 ا���د��ن ��م را ������ ا

Yanaàan gögsümüñ Àhı tütüni 

Yaúdı bu düşmüşleri biél-cümle òam2  

 

  [N 4a] [H 4a]                     �� ی�ا����م راز دل �

 ز ��ص و ��م را ������� ��

Kendü şeydÀ göñlümüñ sırrın bilür 

Bir kimesne èÀm u òÀãdan göremem 

 

  ��ا ���� ����� ��� د�را�

 ��ره ��د آرام را ���� د�� 

Bir dil-ÀrÀmla baña òÀùır ãafÀ 

Kim dilimden birden aldı_ÀrÀmı hem3 

 

  ���و ا��ر ��� �������د د

 ا��ام را ��آن ��و � ���� �� د

Bir daòı baúmaz çemende serviye 

Her kim ol gördi sím-endÀm èarèarım 

 

 

 
1  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 

2  òam: àam B ~ Yaúdı bu düşmüşleri kim çig ü òam H, N, B. → òam: àam B 
3  hem: hey N 
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  [B 4a]                     روز و �� ���� �� ���� ����

 ��م را ����� ی����� روز

Rÿz u şeb ãabr it be ÓÀfıô şiddete 

èÁúıbet bir gün bulursuñ sen merÀm 

 

6 

müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 

  ز د��� ���� د�ن ��ا را �ود�دل �

 دردا �� راز ����ن ��ا�� �� آ���را

Dil gideyor elimden Óaúú içün ey dil-ÀrÀ1 

ÓayfÀ ki gizlü sırrum ister ola_ÀşikÀrÀ 

 

  � ���د ���� ��� یا ��������� ����

 آ��� را �رآن � ������� �� ��ز�

Zevraú oturtmuşuz biz es rÿzigÀr muvÀfıú2 

Ola ki yine görem ol ÀşinÀ-yı yÀrÀ 

 

  ده روزه ��� ��دون ا����� ا�� و ا���ن

 �را����� ���ر  �ران� ی���  ����

DünyÀ vefÀsı on gün efsÀnedür vü efsÿn 

YÀrÀna iylik eyle ãay furãat Ànı yÀrÀ 

 

  �� و �� ��ش ��ا�� دوش ���� �در ���

 ��ت ا�ّ� 
ّ
ّ ا ���ا ��ح ��  ��راا��ّ  ���

Dün gice òoş oúudı gül mey yerinde bülbül 

Ey èÀşıúÀn derilüñ bÀde ãabÿóı vir À3 

 
1 ~ dil ehli H, N 
2 ~ Zevraú ãımışlarız biz es rÿzigÀr muvÀfıú H, N, B 
3 ~ ÓÀøırlayın getürüñ mey-i ãubóı ey sükÀrÀ H, N, B [Vezin sebebiyle derkenar tercih edildi.] 
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  �� ���������ر ��م � ����آ

 �� �� �� ���� دارد ا��ال ��� دارا

İskender aynasıdur cÀm-ı meye naôar úıl 

TÀ kim saña ide èarø aóvÀl-i mülk-i DÀrÀ 

 

  [N 4b] [H 4b]                  ���� ����� ��ا�� ���ا� یا      

 را ��ا�� ���� درو ی����ّ  یروز

Ey ãÀóib-i kerÀmet şükrÀne-i selÀmet 

äormaúlıú eyle bir gün dervíşe kim fuúÀrÀ 

 

  دو �����  ��ا ����� ���دو � � �آ�� 

 �� د����ن ��ارا ��ّ�� �� دو���ن 

Eylügi dü cihÀnuñ tefsír-i bu iki söz1 

Dostlar telaùùuf ile düşmÀnlara müdÀrÀ2 

 

  �� را ��ر ��اد�� ���� ��� یدر ��

 �� ��� را ����� ی������� �� ��

Eylik adı yerinde yol bize virmediler 

Ger sen begenmez iseñ tebdíl úıl úaøÀ rÀ 

 

  ا������� ��ا��  امّ  ���� ��� آب آن

 ا���ارا ��� ��� ���� و ا�� �ا��

Ol acı ãu ki ãÿfí bedler anası oúur3 

İsteklü ùatlu bize bÿs itmeden èiõÀrÀ 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: İki cihÀnıñ óuøÿrı tefsír-i bu iki şey H, N, B 
2 ~ nüsòa: AóbÀba òoş tekellüm düşmÀnlara müdÀrÀ ~ AóbÀba eylik itmek aèdÀlara müdÀrÀ H, N, B 
3 ~ nüsòa: K’ol acı şekle ki ãÿfí bedler anası oúur H, N, B 
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  [B 4b]                    ���ش و ��� � �در � �����م ������

 ��رون ��� ��ا را ���� ی� ���� ���� 

El ùarlıàı zamÀnda èayş u ãafÀya saèy it 

Bu kímyÀ-yı varlıú ÚÀrÿn’ı_ider fuúÀrÀ1 

 

  ���زد  �������� ��� �� ��ن ��� از �

 د��� �� در �� او ����� ��� ��را

Mÿm gibi olma serkeş àayret seni yaúar kim 

Bir dilber ki elinde2 mÿmdur úatı óicÀrÀ 

 

  �� �������ن ����� �����ن ��ر�

 ��ر�� را ���ان��ه ���رت  ����

FÀrs diyen güzeller ãıóóat viricilerdür 

ŞeyòÀn-ı FÀrisíye vir sÀúiyÀ beşÀrÀ 

 

  آ��د �� ���� ��ا ������ ���د ����

 ����ا�� ���ور دار �� را ��� یا

ÓÀfıô öz ile gitmez bu òırúa kim mey-Àlÿd 

Ey şeyò-i pÀk-dÀmen maèõÿr ùut bizi rÀ3 

 

 

 

 

 
1  ÚÀrÿn’ı ider fuúÀrÀ: Bu ifade kaynak metninde söylenmek istenenin tam tersidir. Mısraın 

Farsçasının anlamı şöyledir: “Bu varlık kimyası gedâyı (dilenciyi) Kârûn eyler” (Sûdî, I/29). Bu 

durumda “ÚÀrÿn ider fuúÀrÀ” (Fukarayı Kârûn eder) şeklinde söylenmesi durumunda kaynak 

metnin anlamına daha uygun olur. Ayrıca “Kârûn” biçiminde okunduğunda vezin açısından 

ulama (vasl) yapmaya gerek kalmaz. 
2  bir dilber ki elinde: metinde “bir dilber ol ki elinde” bu şekliyle vezin bozulmaktadır. “ol” 

çıkarılarak hem vezin hem de anlam bozukluğu giderilmiştir. 
3  bizi rÀ: Kafiyeyi muhafaza için bizi kelimesine Farsça bir ek olan “rÀ” ilave edilmiştir. 
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7 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  رو�� ��� ������ د�� ������ا

 ��ده �� ���� ��ش ا�����ا ر����

Başúa şenlik ola gülzÀra şebÀbet Ànı 

İrişür bülbül-i òoş-ãavta gülüñ büşrÀnı1 

 

  [N 4a] [H 5a]                  ���� �� ���ا��ن ��� ��زر� یا

 �ا������ و ر ]و[�� ����ن ��و  ����

Ger irerseñ be ãabÀ yine çemen gençlerine2 

Serv ü gül sünbüle Àrzÿmuzı irgür cÀnı 

 

  ��ده ��وش ����ه ��� ���� ���� ��

 ��� ������ا ���������وب در �

Böyle ger bÀde-fürÿş tÀze iderse şíve 

ÒÀk-i cÀrÿb-ı der-i meygeh idem müjgÀnı 3 

 

  از ���� ��را ����ن ��� �� �� �� یا

 ����ب ��ل ���دان �� ����دا��ا

Ey ki meh üzre çeken zülf-i èabírden çevgÀn 

Eyleme óÀl-i müşevveş ben ser-gerdÀnı4 

 

  ��������م �� �� درد���ن � ������ ا

 �ا����در �� ��ر ��ا��ت ���� ا

 
1  büşrÀnı: [BüşrÀ (müjde) anlamındaki kelimeye kafiyeye uyması için -nı eki getirilmiştir.] 
2  [mısra altı] gençlerine H, N ~ [metin] gençligine H, N, B [Kaynak metindeki anlama uygunluk 

açısından mısra altındaki kelime tercih edilmiştir.] 
3 ~ [metin] Süpürge òÀk-i der-i meygeh idem müjgÀnı H, N, B [Vezne uyduğu için derkenar tercih 

edildi.] 
4 ~ nüsòa: Eyleme óÀl-i müşevveş ki bu sergerdÀnı H, N, B 
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Úorúam ol ùÀéife kim dürd çekene gülerler 

İdeler meykedenüñ işi başında ímÀnı1 

 

  ��ح ���دان ��ا ��ش �� در ��� �ر�

 ���د ������ا ��� ��� ������� 

Óakk erenler sever ol kim gemi-yi Nÿó içre 

Var ki cÀn almayısar úaùre ãuya ùÿfÀnı 

 

  [B 5a]                     ����� ��� ��ا ��ا��� آ�� ���

 �ا �ا��ا ���ک ��� ا�� �� ���� �� �

Her kime uyòu yeri ãoñ bir avuç ùopraúdur 

Di ne óÀcet ki çeker göge degin eyvÀnı 

 

  ��دون ��ر و ��ن ���� ���و از ���

 ���� در آ�� ���� ������ا ����ن �

Yüri var òÀne-i gökden dileme nièmet ü nÀn 

Bu siyÀh kÀse ki ãoñ öldürici mihmÀnı 

 

 �� ���� ��� آن �� ��  ���ه �����

 ز��ا��ا �آ��� �� ��رود �� ��ه 

Ey benüm meh Yÿsufum oldı maúar saña Mıãır 

Dem odur kim idesin terk ü vedÀè zindÀnı 

 

 در �� ز�� ��ا�� �� �� ��دا داری 

 ��� ا�����ا ��ز ���� زدەای ����ی 

Bilmezem kim ser-i zülfüñde ne sevdÀ ùutañ 

Yine birbirine_urañ kÀkül-i èÿd-efşÀnı 

 
1 ~ nüsòa: Meygeh semtinde èamel eyleyeler ímÀnı H, N, B 
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  ��� و ��ش ��ش و� ی��ر و ر�� ������ �

  ��� ��ن د��ان ��آ��ا ��دام ��و 

[H 5b] [N 5b]             Yi vü iç rindlik it òoş göñül ol ÒvÀce velí 

İtme aàyÀr gibi sen dÀm u ùuzaú ÚuréÀnı 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

 ���� آرد دل �� را  ی�از�ا�� آن ��ک �

 � ���� ������ و ���را را����ل ���و 

Eger göñlüm ele alsa o ŞírÀzlu dil-ÀrÀyı 

Virürdüm hindÿ òÀline Semerúand u BuòÀrÀyı 

 

  ���� �� ���ا��� در ��ّ  ���� �� ���ه ���

  را���ر آب ر�� آ��د و ����� ��ّ�  

Vir ey sÀúí mey-i bÀúí ki uçmaúda bulamazsuñ 

KenÀr-ı Àb-ı Rükn-ÀbÀdı gül-geşt-i muãallÀyı 

 

 ��ر ���آ��ب  ����� و ��خ �ن���� �����ن �� 

 را �������ن ��د�� ��� از دل �� ����ن ��ان  

Meded kim böyle nÀzük şÿò u şírín-kÀr-ı şehr-Àşÿb1 

Ki böyle dil-rübÀ dilden alupdur ãabr u yaàmÀyı 

 

 �� ������ �ر�ز ��� �����م �� ���ل 

 را �� �ز ی��ل و �� �� ���� رو ��ی و ��� و� 

KemÀlsiz èışúımuzdandur cemÀl-i yÀre istiànÀ 

Ne óÀcet reng ü úoúu òÀl ü òaùùa vech-i raènÀyı2 

 
1 ~ Meded kim böyle nÀzük kÀr u òoş dürdÀne şehr-Àşÿb H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ne aúlıú ãuya òÀl ü òaùùa óÀcet vech-i raènÀyı H, N, B [Anlam gereği “vech-i raènÀya” 

denilmesi gerektiği hâlde kafiyeyi korumak için belirtme hâli (-i) kullanılmıştır.] 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 229 

 

 �� و راز د�� ���� ��  �از ���ب و � ����

 � را���ّ  ���� ���� ا ���� �� ����د و ����  

Di söz sÀzende vü meyden cihÀn esrÀrın az iste 

Ki kimse açmadı açmaz èilimle bu muèammÀyı 

 

 [B 5b]               دا�� دا����  ��� ��� از آن ��� روزا��ون ��    

 را �� ����� ��ون آرد ز� ۀ�� ��� از ��د 

Ben ol óüsni bilürdüm gün gün1 artar ùutdı Yÿsuf kim 

Getürdi taşra èismet perdesinden èışú ZüleyòÀyı 

 

 ��� ����  ��م ���� و �����م ���ك ا�

 �� ��� ����� را ���������اب ���  

Kötüm didüñ begendüm Óak baàışlasın eyü didüñ 

CevÀb-ı_acı yaraşdırma leb-i laèl-i şeker-òÀyı2 

 

 ��ش �� ���� �� از ��ن دو���� دار��  �����

 دا�� را ����ا��ن ���د���� ��� � 

Naãíóat işit ey cÀn kim ùutarlar sevgülü cÀndan 

SaèÀdetlü yigitler pend ü nuãó-ı şeyò-i dÀnÀyı 

 

 و ��ش ���ان ����  ��� �و در ��� ���ل ���

ّ �� �� ��� �� ا����� ��� ��� ��    را � �

[H 6a] [N 6a]              áazel didüñ ü incü deldüñ oúu óoşca gel ÓÀfıô 

Ki naômuñ üzre ãaçsun tÀ felek baà-ı æüreyyÀyı 

 

 

 
1    gün gün: gün be gün B 
2 ~ Kötüm didüñ begendüm ãaúlasun AllÀh eyü didüñ / Yaraşur mı acı sözler leb-i laèl-i şeker-òÀyı H, 

N, B [Kafiye zaruretiyle “şeker-òÀya” yerine belirtme hâli (-i) kullnılmıştır.] 



230 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

9 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ��� ���� ��� آن ��ال ر��� را

 �� را یا�� داده ���ن��� �� ���ه و �

Güzelce söyle ãabÀ ol àazÀl-i raènÀya 

Ki sen başımuzı virdüñ ùaàa vü ãaórÀya 

 

  �����وش �� ���ش دراز ��د ��ا 

 ����� را ����� ��� ی����ّ 

Şeker ãatanuñ uzun ola èömri kim niçün1 

O eylemez ãoruşı ùÿùí-yi şeker-òÀya2 

 

  �����و ��ده � ����� ���� �� ��

  �د��
ّ
 را �� ��ه �ن ��ددار ���

Çü yÀr ile oturursañ u bÀde ölçerseñ 

Teõekkür eyle süci ölçüci eóibbÀya3 

 

  �� ی��ور ���� ا��زت ��� ��اد ا

 را �ا�� ������ ���� ��� ����

Meger ki virmedi ey gül àurÿr-ı óüsnüñ iõin 

Ki itmedüñ ãoruşı èandelíb-i şeydÀya 

 

  ا�� ��� ����ان ��د � ��� و  ����

 ��غ دا�� را ����دام �� ]و[�� ��� 

Güzelce òuyla naôar ehli ãayd ola mümkin 

Ùutulma yoú aà u fÀú ile murà-i dÀnÀya 

 
1    niçün: içün H 
2    şeker-òÀya: [şeker-òÀyı olması gerekirken kafiye zaruretiyle yönelme hâli (-e) kullanılmıştır.] 
3    eóibbÀya: [eóibbÀyı yerine kafiye için yönelme hâli kullanılmıştır.] 
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  ���� ��آ���  ��ی��ا�� از �� ��� 

 را �� ���� ��ه � ����ان � ���

Neden sebeb bilemem bÿy-ı ÀşinÀlıú yoú 

Gözi úara vü boyı_uzun u1 mÀh-símÀya 

 

  [B 6a]                   ����ر ���ان ��� در ���ل �� � ���� ا        

 را �� �ز یرو ���و و�� � �ّ�  ر���� 

Bu dekce àayr èayıb dime óüsnüñe olmaz 

NişÀn-ı óubb u vefÀ yoú ki vech-i zíbÀya2 

 

  ���� ���� ا���ب و آ����� ���

 را ���د دار �����ن د�� و ���ا

SitÀre vüsèati vü yÀrÀnuñ ülfeti şükri 

Teõekkür it àurebÀ-yı yabÀn u ãaórÀya 

 

  [N 6b] [H 6b]                 ���� ���� ز� آ���ن �� ��� �� �        

 را ���ز��ه ���� آورد �� ���ع

èAceb degül àazel-i ÒvÀceden semÀda eger 

SemÀè-ı Zühre3 getürse ãafÀyı èÍsÀya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  u: B 
2 ~ nüsòa: Bu deñlüden díger èayb dime óüsnüñe olmaz / Ki resm-i óubb u vefÀ yoú o vech-i zíbÀya 

H, N, B 

3    SemÀè-ı Zühre: SemÀèı Zühre H, N, B [Üç nüshada da “ز��ه �����” şeklinde yazılmıştır.] 



232 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

10 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  �� ��آ�� � ������ یدوش از ���� ��

 �� ����� ����� از ا ����� �ران� ����

Geldi mescidden òarÀbÀt yaña bu şeb pírimüz 

N’ola bundan ãoñra ey ehl-i ùaríú tedbírimüz 

 

  ��ن ����ن آر ���� ی�� یرو �ان��� ��

 �� �����ر دارد � ���� ی�� یرو

Biz mürídleriz nice Kaèbe yaña yüz idelim1 

Çünki ùutar cÀnib-i meyòÀneye yüz pírimüz 

 

  ���� ���ل �� �����  ���ندر ��ا��ت 

 �� ��ر���� در ��� ازل ��� ���� ���� 

Biz òarÀbÀt-ı muàÀnda hem úonaúdaş olalım 

Çünki gitmişdür bu-veş rÿz-i ezel taúdírimüz 

 

  ��� ا�� دا�� �� دل در ��� ز��� ��ن ����� 

 �� ��ز�� ���د�� از � �ا�������ن د

èAúl eger bileydi dil zülfi baàında nice òoş 

Uãlular zencírimüz çün olalar mecnÿnumuz 

 

� ��ام ا���ده ��د ��ا��غ د
ّ
���� ���  

 ز�� ����دی ز د�� �� ���� ����� ��

Dil úuşı ãaydına cemèiyyet aàa düşmüş idi 

Zülfüñ açduñ destimüzden gitdi bizüm avımuz 

 

 
1 ~ [metin] Biz şÀkirdiz nice yüz Kaèbe yaña getürelüm H, N, B [Metindeki mısraın ilk tef’ilesi vezne 

uymadığı için derkenar tercih edildi.] 
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  از ��� �� �� ��� ��د ������� آ یرو

 �� ��در ��� ���� ��� ��� و ��� ���زان 

Òÿb yüzüñ keşf itdi luùfından bir Àyet bizlere 

Ol sebebden luùf u òÿbluú àayrı yoú taèbírimüz1 
 

  ��� �د�در� ��� ��آ ����� دل ���

 �� ����� ���آه آ����ک و ��ز �

Ùaşça göñlüne ãarar mı ey èaceb híç bir gice 

Odlu Àh ile yanıúlu síne-i şeb-gírimüz 

 

  ��د �� ز�� �� آ�� �� ���ن �� �� ���ه

 ���� از ��دای ز��� ��� از�� ����� ��

Geldi zülfüñ üzre yel oldı baña dünyÀ siyÀh 

Yoú hevÀ-yı kÀkülüñden bundan artıú aããımuz 

 

  آه �� ز ��دون ���رد ���� ���ش  ���

 �� ���� از � ��ر�� �� �� ��ن ��د ���

[H 7a] [N 7a] [B 6b]          Áhımuz oúı geçer ÓÀfıô felekden it sükÿt 

Úıl óaõer öz cÀnuña raóm it ki Àhdan tírimüz2 

11 

mütefÀèilün feèÿlün mütefÀèilün feèÿlün 

  د�� را �����ز��ن ����ن �� ر���� ا

 ز ��� ��ان ��ا را ��� ���� ��د���

NüdemÀ-yı şÀha her kim götürürse bu duèÀyı 

Ki ãenÀ-yı şÀhlıàiçün úoma baúmadan gedÀyı3 

 
1 ~ nüsòa: Ol içün yoú luùf u òÿbluúdan díger taèbírimüz  H, N, B 
2 ~ Kimse dÀd almaz cihÀnda ôÀlim olan şÀhdan / PÀdişÀhuñ òavfı lÀzımdur hemÀn AllÀhdan H, N, B 
3 ~ NüdemÀ-yı pÀdişÀha güre-ir ki bu duèÀyı ~ nüsòa: kim irü ki bu duèÀyı / Salùanat şükrÀnesi olsun 

tekebbür eyleme ~ SÀili maórÿm idüp sürme begim dergÀhdan H, N, B [güre-ir: Farsça resânden 

fiilinin karşılığı olan irgürmek (ulaştırmak, yetiştirmek) fiili vezin zaruretiyle güre-ir (ره ا����) 

şeklinde kullanılmıştır.] 
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  ��د ����� ی���ا �ت����د ��ز ر�

 ��1ا را ��� ی��� آن ���ب ���� ��د

Òÿyı dív bed èadÿdan iñilerim öz Óaúıma 

Meger ol nücÿm-ı nÀzil2 meded ide Óaú edÀyı3 

 

  ی�� ��ار ����وز ی���ز �دل ����

 ���� ��ار �� را ��رو یدل و ��ن ��ا

Dil-i èÀlemi yaúarsuñ çü yanaàı parladırsuñ 

Dil ü cÀn fedÀ yüzüñe bize göster ol yüz ayı4 

 

  ی���د�� ���� �� ������ن ������ �

 رخ ���� ��ه ����ن �� ��و د���� را

Nice boydur ey güzel sen ki muóibbe gösterirsin 

Yanaàı úamerce parlaú5 boyı serv-i dil-rübÀyı 

 

  ار ��د ���ن �� ا��رت ����� ۀ��

 و ��� ��� ���را � ����او � ��ز ��

Úara kirpigüñ işÀret úanımuza ger iderse 

Düşün anuñ aldamından àalat itme ey yüz ayı6 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: را ���ُ ��� ; küçük yıldız. H, N, B 

2 ~ inen sitÀre N 
3 ~ nüsòa: Köti òÿylu bu èadÿdan iñilerim öz Óaú[ım]a H, N 
4 ~ nüsòa: از ا�� �� ��د داری �� ������ ��ارا ��: Ki ne bundan aããı ùutañ ki müdÀrÀ eylemezsin H, 

N, B  
5    parlaú ~ tÀbÀn H, N 
6    ey yüz ay’ı H, N ~ [metin] dil-rübÀyí H, N, B [Farsça metindeki “nigÀrÀ” (ey nigÀr) dil-rübÀ veya 

ey dil-rübÀ şeklinde yalın olması gerekirken kafiye için kelimeye “yî” ilave edilmiş. Anlam 

bakımından derkenar tercih edildi.] 
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  ��� ��دو دل درد��� ��ن �� ��ز ��

 �� �� ���� ��� �� را �م��� ی�� ا ی���

Gözi cÀdÿ aldamından dil-i derdmend úan oldı 

Nice öldüre naôar it be èazíz ki biz gedÀyı 

 

  � �ده �� ����� ���� یا���ا �� ����

  ��� ��� را یا�� ������� ی�� د�� 

Seóeríce úalúan èÀşıúlara curèa vir Óaúúiçün 

Ki seóer zamÀnı size eåer itdire duèÀyı1 

 

  دل درد��� ���� �� ز ���ت ��� �� ��ن 

  ���� ���� �� را ��� ��د ا�� ز���

Ùolı úan senüñ oduñdan dil-i derdmend-i ÓÀfıô2 

N’ola ger viãÀle bir dem güreñ-ir3 biz ÀşinÀyı 

[B 7a]                               12 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  [N 7b] [H 7b]                و �� ��اب ��� ����ح ��ر ��� 

 ���وت ره �� ����� �� ���� ����

Òayır èamel nerededür ü ben òarÀb nere 

Yolın tefÀvütini gör ki úandeden tÀ nere 

 

  ��ح و ���ا را ی�� ������ ����

 ر��ب ��� ����ع و�� ��� ���

MünÀsebet ne ki mestlige ittiúÀ vü ãalÀó 

İşitme úande naãíóat ãadÀ-yı sÀz nere 

 
1    duèÀyı: [Anlam bakımından duèÀ olması gerekirken kafiye için “-yı” ilave edilmiş.] 
2 ~ ÒvÀcenüñ ki dertli göñli ùolı úan senüñ firÀkdanH, N, B 
3    güren-ir: [irgüreñ (eriştirsen) anlamında. Vezin için kelime bu şekle dönüştürülmüş.] 
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  ����س  �د�� ز ����� ����� و ���

 ���ن و ��اب ��ب ���  ������� د

Göñül uãandı riyÀlu èabÀ vü maèbedden 

Ne semtde1 meykede daòı şarÀb-ı ãÀfí nere2 

 

  ���� ��د روز��ر و��ل �د���� �� 

 ��د آن ����� ��� ر�� و آن ���ب ���

Gidüp viãÀl demi olsun òayır anuñ õikri 

O nÀz-ı òoş nere gitti vü ol èitÀb nere 

 

  ����دو�� دل د����ن �� در یز رو

 ��اغ ��ده ��� ��� آ���ب ���

èÁdÿların3 göñüli rÿy-ı yÀrdan ne duyar4 

Sönük çıraúma5 nere güneşin şuèÀèı nere 

 

  �� ��ک آ���ن ����� �� ��� ��� �

 ���ب ��� ������� از ����� رو

Sizüñ çü òÀk eşigüñüz gözimüzüñ küóli 

Buyur nere gidevüz bu cenÀbdan da nere 

 

  ز���ان �� ��ه در را���  ���� ����

 ���ب ��� ��دل �� یا یرو���� ��

Çeñe_elmasına úo baúma ki var úuyı yolda6 

Göñül gidiş nereye dek müdÀm bu ivce nere 

 
1 ~ yanda ~ yaña H, N 
2 ~ Ne yaña menzil-i bÀde şarÀb-ı ãÀfí nere H, N, B 

3    genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış. 

4 ~ Ne duya rÿy-ı güzelden èadÿlarıñ göñli H, N, B 
5    çıraúma: [şamdan. çerÀà kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış.] 
6 ~ Úo baúma çÀh-ı zenaòdÀna kim úuyı yolda H, N, B 
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  دو�� یز ���� ��� ��ار ا �����ار و 

 ��ام و ��اب ��� ی���ر  �����ار �

ÚarÀr u ãabrı ümíd ùutma ÒvÀceden ey dïst 

ÚarÀr nedür ü ãabÿrluú úanı vü uyòu nere 

[H 8a] [N 8a]                         13 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün fÀèilÀt 

  و دل ����ار �� �� و �� دا���� ����

 ر ��ا�د آ��������� �� �� ���� �

Sen bilürsüñ daòı àam yiy’ci göñül gitdük biz 

Kötü baòt tÀ nere dek ilte bizüm úısmetimüz 

 

  �م�از ���ر ��ه ��ن ز�� �� در زر �

���� ��� �� ��� �� �� ������ 

Baòş-ı kiprikden uram kÀkülüñ-ÀsÀ zer úap 

Bir ayaú kim selÀm irgüre bize senden tíz1  

 

  [B 7b]                      ام �� ���� د�� �� آر���� آ��ه

 �� �ور���د و ��ا  ���� و�� �� �� ��

Gelmişem daèvete ben sen de duèÀya el ùut2 

Kim vefÀ saña yaúín ola muèín baña èazíz 

 

  ����� ز� ��م� �������ت �� ��� 

 �ون از �� �� ��� � ی���ان ��د ��ا

Başuñ içün úamu òalú ger başıma ursa úılıç 

Başımuzdan degül imkÀn dışa ilte seviñiz 

 
1 ~ nüsòa: Zülfüñ asÀ müje baòşından uram altun úap / Bir ayaú kim güre-ir bize selÀm senden tíz  

H, N, B 
2 ~ Ben duèÀya gelübem sen de duèÀya el ùut H, N, B 
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  ��ا����� آواره ��� �� ���م �

 از ���� ��ن ��ور �� �ش �آ �ر�� �

İtdi ÀvÀre bilürsin beni her yañe felek 

Aña köti geliyor rÀhat-ı cÀn sözlerimüz 

 

  ���� � ��� ��� ��� ���ن �� �� و �� �

 ا���ف ��� داور �� ���� از ��� 

Ger iderlerse saña baña cihÀn òalúı ôulüm1 

Cümleden ôulm ü teèaddíyi çeker óÀkimimüz 

 

  ����� ��زم ��� �روز ���� �� �

 �� �� ����� ����ش آن روز �� آ یا

Bir gün ola ki gele yine selÀmet baña 

Ey o gün òoş ki selÀmla gele bize yÀrimüz2 

 

  ���� ��� دور ��ارد ������ �� 

 � ���از  �� ���د ��� ئزدرا�� 

Kim ki dir ise ki ÓÀfıô ıracaú yol ùutmaz 

Baş çıúarmaz başımuzdan yol ıraúlıàı diñüz 

 

14 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  روت را از ��ا�� ����� ��� ���� ��

 روت را �� ۀ ���� د��� ���م دل ��

Luùf olur ger örtmez iseñ kim faúírlerden yüzüñ 

İstedigince göñül tÀ göre gözimüz yüzüñ 

 
1 ~ Ger úamu òalú-ı cihÀn saña baña ôulm ideler H, N, B 
2 ~ Ey o gün òoş ki selÀmet gele sevdigimüz  H, N, B 
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  [N 8b] [H 8b]                 را���  ی� در ���� دا����� ��رو�

 �� روت را ۀ��د ی�������� �����

DÀéimÀ HÀrÿt gibiyüz èışú belÀsında óazín 

Keşke hergiz görmeyeydi gözimüz bizüm yüzüñ 

 

  ����روت در ��ه ز���ا�� ا� ی�� ��

 از��� �� ��روت را یاە��ّ  �������

Úande olurdı esír HÀrÿt çeneñ úuyusına 

Òÿbluàuñdan dimese ger õerre MÀrÿta sizüñ 1 

 

  ا��ر ��� ی �� ی� ا��� �� ��ا�� �� ی��

 ��روت �� ۀ��� د�����ن ����� و ��

Ey perí gÿyÀ çemende oldı peydÀ èıùr-ı gül 

èAndelíbler gÿyiyÀ mestÀne-i sÀóir gözüñ2  

 

  [B 8a]                  ��� ی� ز���ان ا�و ����� ��� ��ر��

 �� ���� �� روت را���� ���� �� ��

İftirÀúuñdan çeker cevr ü cefÀlar ey ãanem 

TÀ buyur luùf ü kerem göre bizüm ÓÀfıô yüzüñ 

15 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  �� ����� �������ا زد ���� ��د ��

 � و ���� در ����ن و دل ا���دەا�� از ز�

TÀ cemÀlüñ èÀşıúÀna urdı öz vaãluñ ãalÀ 

Zülf ü òÀlüñden düşüpdürler dil ü cÀn der-belÀ 

 
1 ~ [metin] Dimeyeydi ger biraz MÀrÿt’a óüsnüñden senüñ H, N, B [Kafiye için ana metinde derkenar 

tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Úalúdı bÀàda ey perí gül èıùrı gÿyÀ dimese / Dirmedi mestÀne bülbüller ki ola sÀóir gözüñ 

H, N, B 
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  آ��� ��ن �����ن از د�� ���ت �� ���

 �� ����ه در ���ن �� �����ن ���� 

Ol ne kim hecrüñ elinden èÀşıkÀn cÀnı çeker 

Görmemiş èÀlemde kes èaùşÀn-ı àayr-ı KerbelÀ 

 

  �ُ�ك �� �� ����� ر��ی و ���� ��ن ��

 َ��ك ����ری و ز��ت ��د ���� اّو�

Ger benüm yÀrim iderse mest ü maómÿrluú göñül 

Zühd ile taúvÀ gerek terk itme saña evvelÀ 

 

  و�� ��� و ���� ��دی و ����م ��اب

 ��� روز ا�ّ�م ���� �� ����� دان ��

Vaút-i èişret hem sürÿr eyyÀmı hem devrÀn-ı mey 

Sen àanímet bil beş on gün furãat eyyÀmın helÀ1 

 

  �� ���������� �� ��ی ��ی ��ه د�

 ����� در �� دو ���� ر��� �ّ� و ��

ŞÀh ayaú öpmek virürse destüñe ÓÀfıô eger 

İki èÀlemde bulursuñ rütbe-i èizz ü èalÀ 

 

[H 9a] [N 9a]                            16 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ���� ������ن ����ن ر�� �� �� ا ی���� ا

 ���� ����� در د���ل دل ره �� ��� ���

Meróamet úıl bu àaríbe didüm ey şÀh-ı óabíb 

Didi dil ardınca yol øÀyiè idüp miskín àaríb 

 
1  helÀ: [Tenbih ve teşvik ifade eden bir kelimedir.] 
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  ��� ���ورم ��ار ������ ���ر ز���

 ���� ���� ��ب آرد �� ��� ی���� ��ورد

Didüm aña geçme bir dem didi ùut maèõÿr beni 

Nice çeksün evde besli úasvet-i bunca àaríb1 

 

  را �� �� �����ز� �ر ����ب ���د���� 

 ���� ���� ز ��ر و ��ره ��زد ���� و ���

Ululuú kürkinde yatan nÀzeníne úayàu ne 

ÒÀr u òÀşÀkdan döşek yaãdıú eger itse àaríb2 

 

  آ����� ����� یز��� ��  ���� در ز�� یا

 ���� ���� رخ ر�� ����ش ���د آن ��ل ���

Ey güzel zencír-i zülfüñde bu dek cÀn ÀşinÀ 

Òoş ruò-ı rengínüñe düşmüş o miskín beñ èacíb  

 

  [B 8b]                   �� و�� یدر ر�� رو ���� � ����� ��

 ���� ����� ����� ��گ ار��ان �� ���

Ay gibi rengín yüzüñde görinür èaks-i şarÀb 

EràuvÀn yapraàı-veş aú kÀàıd üstinde èacíb 

 

  ا���ده ا�� آن ��ر �� ��د ر�� ���� ��

 ���� ���� �� ���د در ���ر���ن �� ���

Çoú èaceb düşmüş o mÿr-ı òaù ruòuñ eùrÀfına 

Naúş-ı müşkín gerçi kim olmaz nigÀristanda_èacíb 

 

 

 

 

 
1 ~ Evde besli nice tÀb-Àver-i àam bunca àaríb H, N 
2 ~ nüsòa: ÒÀr u òÀşÀkden eger yaãduú döşek itse àaríb H, N 
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  ��ن��� ه��  ی���� ا
ّ
  ����� �� ۀ��

 ���� ������� ا ����ر ��  �در ������

Didüm ey şÀh-ı faúírÀn gice reng zülfüñ senüñ 

İt óaøer vaút-ı seóerde ger iñiler bu àaríb1 

 

  �����در ���م � �ن���� ���� آ��� 

 ���� ������ و ��� ���دور ���د �� ��

ÁşinÀlar vÀdi-i óayretdedür ÓÀfıô didi 

Ger otursa òaste vü àamgín baèíd olmaz àaríb 

17 

fÀèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ��� و ��� ��� ���ب �����

 ا���ب � ���ح ��ح ا�ّ� ا�ّ� 

Ùañ olup baàladı vü perde seóÀb 

Ey èazízler seóer şarÀbı şarÀb  

 

  [N 9b] [H 9b]                     ژا�� �� رخ ��� �����

 ا���ب � �ا���ام ا���ام  

LÀlenüñ ùamlıyor yanaàına çi2 

Ey óabíbler şarÀb-ı èışú şarÀb 

 

  ���� ��از ��� �� وزد��

 ��ب �� دا���  ������ �� 

GülsitÀndan behişt yeli esiyor 

İmdi içüñ hemíşe ãÀfí şarÀb 

 
1 ~ nüsòa: İt óaøer vaút-ı seóer ger iñílerse bu àaríb H, N 

2  çi: [çig. Bu kelime metinde çi (ە�) biçiminde yazılmıştır.] 
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  ��� ز��د زده ا�� �� ����

 �ب�در ��راح ��ن ��� آ��

Zümrüdí taòt çemende gül urmuş 

Od beñizlü getür laèlce şarÀb1 

 

  ��� ���� ����� ���� در

 ����ب ��ه��� ������ �

Böyle mevsimde olısar ki èaceb 

Tízerek kim úapana òÀne-şarÀb2 

 

  ���ا�� د���� �����در �

 � ا���اب���ّ  � �ا���� 

Yíne baàlandı meykede bÀbı 

Ey úapular açıcı sen aç bÀb 

 

  [B 9a]                         �ا ���ق ��� ��� � ��       

 ���ب ی�� ����ر�� ��� �� 

Kırmızı dudaàıña ùuz óaúúı 

Var yaralu gögüsler içre kebÀb 

 

  ����� �� ���ر �� ���� ���

 ����� �� ��� ز ���ه ���ب

ÓÀfıôÀ àam yime ki dilber-i baòt 

Çehresinden çeker ãonuca niúÀb 

 

 
1  Vezne uymuyor. 
2  òÀne-şarÀb: [meyòÀnenin karşılığı olarak vezin zaruretiyle òÀne-i şarÀb takdirinde òÀne-şarÀb 

olarak kullanılmıştır.]; ~ Böyle demde taèaccüb olısar / Kim úapana èacÀle òÀne-şarÀb H, N, B 
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18 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  �� ��م ����ن آ���ب ������� دو�� �

 � ��� ���� ��ه ��م ��اب�ِ  ��ز �����

äubó-ı devlet açılıyor úanı gün gibi şarÀb 

Úande_olur bundan güzel1 furãat ki vir cÀm-ı şarÀb2 

 

  �����ە و ���ب  �ر� �و ��� � ��������� �

 �� و دور ���� و ��� ���ب������ �

Dil evi àamsız u dost sÀúí vü muùrib nükte-dÀn3 

èİşret eyyÀmı vü gençlik mevsimi devr-i4 şarÀb 

 

  ��� ��ب  �ر���� و ز ����� �از �

 ��م �� ��� ��اب ��زر ����ش ��د ���

Ùabèı açmaú òÿbluàun şenligini tezyín içün5 

Òoş ola altunla yoàruú laèl ezik cÀm-ı şarÀb 

 

  ��ب�ا���ن و ����ن �� ���� و ���ب ����

 ��اب  ��� �����ن� ��� � �� ���� ۀ���

Dilber ü òvÀnende el çırpar ayaú mestÀn úaúar 

BÀde-nÿşlar gibi sÀúí àamzesi de mest-i òvÀb6 

 

 
1 ~ eyü H, N 
2 ~ Ùañ yeli esmekde úanı gün gibi cÀm-ı şarÀb / Bundan artıú úande_olur furãat ki vir cÀm-ı şerÀb  

H, N, B 
3    nükte-dÀn ~  beste-òvÀn H, N 
4   mevsimi devri ~  devri eyyÀm-ı H, N [Farsça terkip olarak transkiribe edilen “devr-i şarÀb” 

metinde “devri şarÀb” (دوری ��اب) biçiminde yazılmış. Tamlayan ve tamlanan unsurlarının yer 

değiştirdiği Türkçe tamlama olarak da düşünülebilir: devri şarÀb: şarÀb devri.] 
5 ~ Ùabèı açmaú òÿbluàı vü şenligi zeyn içün H, N, B 
6 ~ Dilber ü sÀzende el ãarãar u mestÀn raús ider / áamze-i dilberde saròoşlar gice mest ü òvÀb  

H, N, B 
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  ���ت ���� ��ی ا�� و ������ه ا��

 ���� ا�� ���� ����� ���� او �� ��� ��ب

Òalvet-i òÀã bezm-i emniyyet güzel doãtluú yeri 

Kim bulursa böyle meclis ol bulur yüz fetó-i bÀb 

 

  ا��ر ز�� ���� �� �� ��ر��� ������

 ��ن ���ل ���ۀ ��ر��� ا��ر ز�� آب

[H 10a] [N 10a]            Bitmedük òaùùuñ görinür taót-ı cildüñde senüñ 

TÀze bitmiş sebze şekli gibi ãu altında tÀb1 

 

  ���ک ��� �����ّ  ���� � �ل�از �

 ����ن ��ب ������گ �� ��ش � ��در ��

Ùabè-ı tíz naúúÀşı elùÀf-ı meyi fikr itmeden 2 

áoncenüñ yapraàı içre òoş nihÀn eyler gülÀb 

 

  ��ن���� را � یر�� دُ  ی�� آن �� ������ 

 �� دم ���ش ز��ه ������ ر��ب �����

Oldı ol meh müşterí cÀnıyla ÓÀfıô şièrine 

Zührenüñ her dem úulaàına irer ãít-i rebÀb 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Bitmedük òaùùuñ görinür cildüñ altında senüñ / TÀze bitmiş sebze şekli gibi ãu içinde tÀb H, N 

[Bu beyit H ve N nüshalarında küçük değişiklikle ana metin olarak mükerreren yazılmıştır. B 

nüshasında ise böyle bir tekrar yok. Yukarıdaki beytin alternatif bir çevirisi gibi görünen bu 

beyit, derkenara yazılacak yerde sehven ana metin kısmına yazılmış olabilir.]  
2 ~ [metin] Luùf-i mey fikr itmeden zínet-ger-i zírek-tabè H, N, B [Anlam bakımından derkenar tercih 

edildi.]; meÀb: dönüp varılacaú yer N 
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[B 10a]                               19 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ر��ان آب �ض�ر ����ز ��غ و�� �� 

 �� �� دارد ��ار دوزخ ��بز ��ب �َ 

Bulur viãÀl baàuñdan behişt gülşeni Àb 

Ùutar firÀú Àteşüñden ùamu úıàılcımı tÀb 

 

  ا�� ���ه�� ��ده ���� و ��رض و ��ّ 

 ��� و ��� ��ب �و ��� ����� و ���

İletdiler ruò u úaddüñ güzelligine naôar 

CinÀn u ÙÿbÀ ne òoş hem olara òoşça meéÀb1 

 

  ��غ ���� ��ر��� ��� �� ��� �� ��

 ا��ر ��اب ������� ��� �� � �ل��

Benüm gözüm gibi her şeb bıñar-ı bÀà-ı naèím2 

ÒayÀl-i serhïş gözüñ görür senüñ der òvÀb 

 

  ���ر ��ح ���ل �� داده در �� ���

 �� ��ده در �� ��ب ������ ذ�� ��

Senüñ cemÀlüñi her dem bahÀr virür tafãíl 

CinÀnda õikr-i cemílüñ senüñ ider her bÀb3 

 

  ��دل و ���� ���م دل ��� ������� ا

 ����ب ������ ی�����م ا�� ���

Yanup bu cÀn u yürek irmedi murÀda göñül 

Eger ireydi murÀda döker mi’di òÿn-Àb 

 
1 ~  Didi İremle vü ÙÿbÀ olara òoşça meéÀb H 
2  naèím ~ cinÀn ~ İrem H, N, B 
3  cinÀnda ~  İremde H, N 
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  ��� ���ق ��� ی�� و د��ن �� را ا

 ���ب ی�����و � � ��� ��� �� ��� ر

Behey óuúÿú-ı nemek çoú dudaà u aàzuñla 1 

Ki var yaralu cigerde vü sínelerde kebÀb 

 

  ��������ن ��� �� ��ور �� �����ن 

 ز ا��ال زا��ان ��اب ی��� ��ار

[H 10b] [N 10b]            İletme şübhe ki devrüñde èÀşıúÀn saròoş 

Ki yoú mu Àgehüñ aóvÀl-i ãÿfiyÀnda2 òarÀb 

 

  ���� ��� ������ا ��ور ر�� �� 

 از آ���ب ���� ��ب ��د�� ����

èAyÀn olup baña devr-i lebüñde al yÀúÿt 

Pedíd ü ôÀhir olur günden ol ki èÀlem-tÀb3 

 

  ����ب �� ��ا ����ب ��ز��� �� �

 ���ب ���� یا���ب �� �� ���� ��از

ÓicÀbı aç nice dek bu óicÀbı eylersüñ 

Bu perdeden n’ola óÀãıl ki ey be-àayr-ı óicÀb 

 

  ��ا �� ���د در آ�� یرو ����

 وز ��م ��� آب ��ب �ا� ی�� ����

Senüñ cemÀlüñi gördi gül Àteşe düşdi 

Senüñ úoúuñı işitdi óicÀbdan oldı gülÀb 

 

 

 
1 ~ [metin] Senüñ dehÀn u lebüñe behey tuz óaúúı çoú H, N, B [Vezne uygunluk sebebiyle derkenar 

tercih edildi.] 
2  ãÿfiyÀnda: [“ãÿfiyÀndan” yerine vezin sebebiyle “ãÿfiyÀnda” yazılmış.] 
3 ~  nüsòa: Olur o Günden èayÀn kim o şems-i èÀlem-tÀb H, N 
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  ��� �� ��� �����ده ���رد ����

 ���ش و ���� ��� ���� را در��ب

Úoma ki èömriñi beyhÿde geçsün ey ÒvÀce 

Çalış u úıymet-i èömr-i èazízi bil der-yÀb1 

 

20 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  و ��� در�� �����ن ��ا�� و �� ��

 ��دو�� �ُ  ی�م ���� د�� ا��� ��

Be óakk-ı cÀn-ı ÒvÀce and-ı ãaà u óaúú-ı_ezelí2 

Seóer demüñde refíúım saèÀdetüñ dilegi 

 

 ���� �� �� ز ����ن ��ح د�� �َ 
ُ
  �د�

 ��� ��� �� ��� �ر���� ���ز ��ح �

Benüm ki göz yaşı ùÿfÀn-ı Nÿhdan üstün 

Sevüñ yazusını levó-i gögüsden alamadı3 

 

  دل ����� ��� ��و یا��� ������

 ��وز �� ��ار درد راو آ��  ������

Bilişlik it ü ãatun al bu òaste göñlümi sen 

Ki ãad hezÀr dürüstden güzel anuñ ãınıàı 

 

 
1  èazízi bil der-yÀb: ~ èazízüñ añla vü yÀb H, N [der-yÀb: (añla) kafiye için kelimenin Farsçası 

tekrar edilmiş.]; [Nüsha farkı olduğu anlaşılan aşağıdaki beyit B’de sayfa içinde H ve N’de 

derkenarda yazılmıştır:] Be èışú-ı rÿy-ı to ÓÀfıô àaríú-i baór-i belÀst / Ki fevt míşeved ínek be-

yÀd-ı kí der-yÀb 

  Nüsòa-i ãaó: Yüzüñ sevisiyle ÓÀfıô belÀ deñizine àarú / Ki şimdi fevt olur anı biraz añış eyle yÀb 

H, N, B [yÀb: kafiye için kaynak metindeki kelime tekrar edilmiştir.] 
2 ~ Dürüst yemín ü ÒvÀcem cÀnı óaúú u óakk-ı_ezelí H, N 
3 ~ nüsòa: benüm gözüm yaşı ùÿfÀn-ı Nÿódan el üstün / Ki naúş-ı èışúuñı levó-i sínemden alamadı  

H, N, B 
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  ا�� ��� �� ���� ��� ����� ���

 ��ا��� ���ا��ت ��د روز ����

ÒarÀblıàıla beni itme õem ki mürşid-i èışú 

İóÀle itdi ezel güni meykedeye beni 

 

  از ���� ��زا �����ق ��ش �� ��ر�

 ��� ��� ���� یرو ���� از دروغ �

[H 11a] [N 11a]            äadÀúat ile çalış kim özüñden arta güneş 

Ki kiõbden úara yüzli olup ãabÀóuñ öñi1 

 

  دو�� ����� �د� ��� ��� از ��� �

 �� ���ز ���� و ��� ی�� �ف ��� زد

Göñül nihÀyeti yoú luùf-i yÀrdan um kesme 

Çü lÀf-ı èışú urañ oynat şevikçe2 tízce başı 

 

  ��ه و د�� و ���ز ی�ا���م ز د�� �� �

 ��� ���ق ����� �ُ ����ّ  ������

Elüñden olmışam ova vü daà delüsi henüz 

Bol itmedüñ acımaúla ki zencírin baàını 

 

  ازانز��ن ��ر ���� دراز ��� 

 ��د و ��ز���� �وه��� ��ا�� ���� �� 

LisÀn-ı mÿr anuñ içün vezíre oldı ùavíl3 

Ki ÒvÀce Cem yüzigin øÀyiè itdi hem aradı 

 

 

 
1 ~ Yalandan oldı úara yüzüñ ki şeb öñinde ùañı H, N, B 
2  şevikçe: [çevikçe, hafifçe anlamında] 
3 ~ nüsòa: Úarınca dili anuñ çün vezíre oldı ùavíl H, N, B 
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  [B 10b]                   ی ��ظ ������� ���� و از د���ان �ُ 

 ���� در�� �����ه ��غ �� ���� �� ا

Gücenme ÒvÀce vü òÿblardan isteme dostluú 

Bitirmeye bu aàaç çün ne ola bÀà günehi1 

 

21 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ��� ����رواق ���� ��� �� آ�

 ��� ���م ��� و ��ود آ �� ���� ���

Görür gözüm yeri úaãrı maúÀmuñ oldı senüñ2 

Aşaàa gel kerem eyle ki òÀne òÀne senüñ3 

 

  دل ی���� ��ل و �� از ��ر��ن ر��د

 ��� �دام و دا� ����� ز ی�� �����

NüvÀziş-i òaù u beñle dil-i_èÀrifÀnı úapañ 

Aà ile dÀneñüñ altı èaceb lüùuflu senüñ4 

 

  ��ش ��د �������  ید�� ���� �� ا

 ���  ��� در ��� ��� ������ ������

ViãÀl-i gül ile göñlüñ seóer úuşı ola òoş 

Ki naàmeñe úamu òalúdur çemende teşne senüñ 

 

  ��ج ��� دل �� ��� ��ا�� ��

  ��� ا�
ّ
 ��� �در ��ا� ���ت�ح ���

 
1    bÀà günehi: [ébÀàın günehié anlamında, vezin zaruretiyle bÀà günehi yazılmış.] 
2 ~ [metin] benüm gözüm naôarı çardaàı maúÀm senüñ H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
3    Aşaàa gel kerem eyle òÀne òÀne senüñ H, N Aşaàa gel kerem eyle ki òÀne senüñ B [iki şekilde de 

vezne uymuyor. bu yüzden hem B nüshasındaki “ki” hem de diğer iki nüshada yer alan ikinci 

“òÀne” kelimesi metinde birlikte kullanıldı.] 
4 ~ Ùuzaà u dÀneñüñ altı èaceb güzelce senüñ H, N, B 
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Øaèífce göñlüm èilÀcın óavÀle it lebiñe1 

Ki ol feraólu cevÀhir òazíneñ içre senüñ 

 

   
ّ
  [N 11b] [H 11b]                 م از دو�� ��ز������ ����

 ��� ���ن ��ک آ���� ���� �و�

Úapuñı beklemeden èÀcizim øaèíf tenle 

Velík arıca cÀn işigüñ türÀbı senüñ2 

 

 �� آن �ِ 
َ
� 

ْ
  � �� ��� دل ��� ����� دِ  �

 ��� �در ��ا�� ���� �� و ����

Ben ol virür degülem naúd-ı dil ki her güzele 

Defíne bÀbı nişÀnuñla mührüñ ile senüñ 

 

  ��ر ��������ار � یا ��� ��د �� ����

 ��� ������ ��� رام ��ز ��� ����

Ne sen vücÿd-ı çÀpüksin be şeh-süvÀr-ı_işi òoş 

Ki ÀsumÀnca bir aù kamçuña muùíè senüñ3 

 

  �� �� ����د ���� ����ه ��ز ی�� �� 

 ��� ����� ��� در ا���� ��� ��از

Ne úadr ola baña kim óoúúa-bÀz felek sürçer 

Bu óíleden ki bahÀneñ ùaàarcıàında senüñ4 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: ÓavÀle it lebüñe òaste-dil èilÀcını sen H, N; lebiñe/lebüñe: [sayfa içinde lebiñe derkenarda 

lebüñe yazılmış.] 
2 ~ Velík cÀn işigüñ òÀkdür arıca senüñ H, N,  
3 ~ nüsòa: Sen ey ne õÀt-ı çÀpük şeh-süvÀr-ı òoş kÀrsın / Muùíèa úamçuña bir gökçe aù hemíşe senüñ 

H, N 
4 ~ Ne úadr ola baña sürçer ki óoúúa-bÀz felek / Ùaàarcıàında bu renkden ki var bahÀne seniñ H, N, B 



252 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ��ود ����� ا���ن ��� ���� آرد

 ���  ���� ��ا� ������ ��� ���� �

äadÀ-yı meclisüñ el-Àn gögi virür raúãa 

Ki ùatlu sözlü şièir1 ÒvÀce’nüñ terÀne senüñ2 

 

[B 11a]                              22 

fÀèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ۀ��ا��ددل 
ّ
  � او�����

 دار ���� او�� ����آ �ه�د

èIşúınuñ iç óicÀbıdur dil anuñ 

Pertevi Àyine-dÀrıdur göz anuñ 

 

  ��و ��ن �ورم���� �� �� �� 

 � او����ر ��ّ  ����د�� ز

Ben ki baş egmezem iki kevne 

Boynum altında bÀr-ı minnetinüñ 

 

  �ر�����  راو ��  ��� ����� 

 � او���� ���ر ��ّ ��� �� 

Saña ÙÿbÀ vü bize úÀmet-i yÀr 

Úaãdı miúdÀrı fikri her kişinüñ 

 

  �� �� ���� در آن ��م �� ���

 ���� او��  ����ده دار ��

Ben kim olam ki ol óaremde ãabÀ 

Perde ùutar óarím-i èizzetinüñ 

 
1    şièir ~  àazel H, N 
2 ~ Ki ÓÀfıôuñ güzel eşèÀr hem terÀne senüñ H, N, B 
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  [N 12a] [H 12a]                   �� �� آ��ده دا��� �� ���  

 ��� ���� ��اه ���� او��

Ben etek pis isem aña ne øarar 

Cümle òalú şÀhidi ki pÀklıàınuñ 

 

  دور ����ن ���� و ���� ����

 ��� روز ���� او�� ��� ��

Geçdi Úaysın1 demi bizüm nevbet 

Beş gün ola zamÀnı her kişinüñ 

 

  �� ��ب�ُ و  ����� ����

 او��� دو� ����� �� دارم ز 

Kişver-i èışú bucaà-ı rÿşenlik 

Her ne varım òoş illiginden anuñ 

 

  �� ��ک ���� و دل ��ا ���� 

 ���� او�� �ن���ض ا��ر �

Ger olursaú fedÀ ne àam dil ü men 

Maúãad ortada eylügidür anuñ 

 

  ���د ���� ��� ��� �� ��

 ���ت او�� ی���� ��  ��زان �� ا

Olmasun göz naôar-gehi ansız 

ZírÀ maòãÿã yeri bu gÿşe anuñ 

 

 

 

 

 
1  genitif eki ya-nun (��) ile yazılmış 
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  ی�� �� �� �� �� ��� آرا

 ���� او�� یز ا�� ر�� و ��

Her yeñi gül ki_olup çemen bezegi 

Reng ü úoúı nişÀn-ı óükmi anuñ 

 

  [B 11b]                       �� ���� را ����� ���� ��

���� ������  
ّ
 � او�����

ÓÀfıôuñ baúma faúr-ı ôÀhirine 

Sínesi èışú òazínesidür anuñ 

 

23 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �� ارادت �� و آ���ن ���ت دو��

 ارادت او�� �ود��� �� �� �� �� �� �

MurÀdımuz başı yÀr óaøreti eşigiyledür 

Ki her ne başımuz üzre eserse istek odur1 

 

  ا�� �� از �� و ��� �م�دو�� �� ����

 در ����� رخ دو�� ��������دم آ

Egerçi görmedüm emåÀl-i yÀri meh günden 

Úodum güzel yüzine úarşu Àyine çoúdur2 

 

  [N 12b] [H 12b]                ��� ز ��ل دل ��� �� �� ��ح د��

 ���� ���� �� �� ی�� ��ن ���� ور��� 

Ne şeró virür bizüm aóvÀl-i ùar-göñülden yel 

Ki àonce yapraàı-veş büklüm üst üstinedür 

 
1    eserse B: aşarsa H, N / ~ nüsòa: Ki her ne başımuz üzre revÀne emr-i odur H, N, B 
2 ~ Yanaà-ı yÀre muúÀbil úodum dil Àyinedür H, N, B 
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  ر����زم و �� ��د ���� �� ����� ا

 ����� ��ك��ر����  ����� ��ا �� در

Bu rind yaúan eve ben cÀm çeken degül ancaú 

Bu kÀr-òÀnede çoú baş ki desti ùopraàıdur 

 

  ز�� ����ا�����ا  ی��� �� ���� زد

 �� ��� و ��ک ��������  ���� ��د ���

Meger ki sen ùaraú urduñ èıùır ãaçan zülfe 

Ki èanberín yel olup òÀk de miskce úoúulıdur 

 

  �� �� ��گ �� �� در ����� ی���ر رو

 �� �� �� ����  �ْ �� �� ��و�ُ  ��ّ  ی��ا

Çemende her gülüñ evrÀúı yüzüñe mebõÿl 

Boyuña servi fedÀ köki ãu kenÀrınadur1 

 

  ����او ز��ن ����� در و�� ��ق 

 ���� ��ه�ز��ن � �ه���� �� ی�� �� 

LisÀn-ı söyleyen ebkem sevisi vaãfında 

Ne úadr-i òÀme kesik dil kelÀmı bíhÿdedür 

 

  ������اد ��ا��  رخ �� در د�� آ��

 ��ل ����� ی��ا �� ��ل ��� در ��� 

Ruòuñ ki göñlüme geldi merÀm bulam dilerim 

Niçün ki fÀl-i güzel eñsesinde óÀl òoşdur2 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Bıñar başında köki serv boyuña fedÀdur H, N, B  
2 ~ nüsòa: Niçün ki fÀl-i òoş ardınca cümle óÀl eyüdür H, N, B 



256 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ز��ن دل ���� در آ�� ��س ا�� ���� ا

 ��درو�� ��� دا��ار ازل ���� ��

Bu dem degül dil-i ÓÀfıô ùaleb odunda yanar 

Ki daà ùutar ezelí lÀle-veş bitek özidür  

[B 12a]                              24 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ���� �� او�� �������ده �� � ��آن �

  ��ن���� �
ّ
 م �� او���� ���ان دل ��

Ol siyÀh çerde ki òoşluà-ı cihÀndur o ile1 

Çeşm-i òÿnÀb ü güleç leb dil-i rÿşen o ile2 

 

  ���� ����� د��ن ��د������� و��

 ز����� �� ���� �� او�� او �����ن

Gerçi kim aàzı leõíõ şÀh-ı cihÀndur ammÀ 

Ol SüleymÀn-ı zamÀndur ki mühürdür o ile 3  

 

  [N 13a] [H 13a]              ����� ان ��رض ���م��� � ����ل ���      

 
ّ
 آن دا�� �� �� ر��ن آدم �� او�� ��

ÒÀl-i müşkín ki ruòı üzre o buàday rengdür 

Reh-zen-i Ádem olan dÀne sırı kim o ile4 

 

  �ران�د���م ��م ��� ��د ��ا را 

 �� ��� �� دل ���وح �� ���� �� او��

 
1    Derkenardaki bu mısra B nüshasında yok. 
2 ~ [metin] Ol siyÀh eñlü ki òoşluà-ı cihÀn anuñla / èAyn-ı òÿnÀbí güleç leb dil-i şen anuñla  

H, N, B [Üçüncü ve sonraki beyitler “o ile” redifiyle devam ettiği için derkenar tercih edildi.]  

eñ: [beniz, renk] 
3    Derkenardaki bu beytin ilk mısraı B nüshasında yok.; ~ [metin] Gerçi kim şÀh-ı cihÀn aàzı leõíõler 

ammÀ / Ol SüleymÀn-ı zamÀndur ki mühr anuñla H, N, B 
4 ~ ÒÀl-i müşkín ki o buàday eñlü yüz üzre / K’oldı ol dÀne sırı rehzen-i Ádem k’o ile H, N, B 
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Sevdigim úaãd-ı sefer itdi be yÀrÀn Óaúiçün 

Neyleyim yÀrelü göñlüme ki merhem o ile 

 

  ����� و ���ل ��� و دا�� ��ک یرو

 � ����ن دو ���� �� او�����م ��ّ 

Òÿb cemÀl maèrifeti kÀmil ü dÀmen pÀkdür1 

Dü cihÀn pÀklarınuñ himmeti şeksiz o ile 

 

  دل ������ ��ان ��� �� آن ��� ���� �� ا

 �� او�� ���� ������ �� را و دم �

Kime mümkin dime bu remzi ki ol baàrı óacer 

Bizi öldürdi vü óÀl kim dem-i èÍsÀ o ile 

 

  دارش  ����� از �����ا��� ��ا�

  � �زان �� ���� 
ّ
 م �� او���� روح ���

èÁşıúÀndan ÒvÀce ÓÀfıô ùut2 anı óürmetlü 

Zíra çoú rÿó-ı erenler keremidür o ile3 

 

25 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  از ���ب دو�� ������ ��دارم ا�

 ���� او�� �م�و ا� �����دم ��� 

Şefúat cenÀb-ı yÀrdan ümíd ben ki ùutarum 

èİãyÀnı eyledim ü anuñ èafvıdur umum 

 

 
1 ~ Yüzi òÿb kÀmil sanèat daòı pÀk dÀmendür H, N 

2    ùut: ���� H, N, B Vezin ve anlam gereği “ùut” olarak okundu. 

3    ÓÀfıô ùut anı óürmetlü: ~ ÓÀfıô ki ùut anı òoş H, N, B 
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  دا�� �� ���رد ز �� ��م �� �� او

 ����� ����  ����� و������ �� ��

Cürmüm ucından ol bilürem kim geçer benüm 

Gerçi períçe lík melek òÿylu dilberim 

 

  [B 12b]                   �� �� �� �� ������ ��������ان ��

 �� ���� ��روان ��� �� ��در ا�� �� �� د

Ol deñlü aàladuú ki úamu uàrayan aña 

Gördi çü cÀrí yaşı didi bu ne çay bizüm1 

 

  ���� �� ��ی در �� ��ی �� ������

 �������� و ا�� �� �وا�� ��� ��� �� �� 

Semtüñ ucında ùopca ne başlar ki oynaduú2 

Kes vÀúıf olmadı ki ne ùop bu ne yer begim 

 

  [N 13b] [H 13b]               ���� ا ���ز�� �� د� ی��� و �� ��        

 ��� و ���� ید��� �� ��ا رو�� ز�� 

Zülfüñ müdÀm çeker göñüli güft ü gÿsızın 

Dil-keş òaùuñla dime úoma kime var begim 

 

  ازو ���ن ����� آن د��ن و �����

 و ��ا�� �� آن �� ���� �ن��� آن ����

Yoúdur o fem ki görmezem andan nişÀn eåer 

Úıldur o bil de lík ne úıldur k’o bilmedüm 

 

  ام�ه��� ���� ز ز�� �� �� ������

 در ���م دل �� ���ز ���� یزان ��

 
1 ~ Gördi çü cÀrí didi bu ne çaydurur yaşım H, N, B 
2    ucında ~  başında H, N 
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Bir nice dem ki bir úoúı zülfüñden almışam 

ÓÀlÀ demÀà-ı dilde úoúar ol úoúı benüm 

 

  ������ ��ن  ����دارم ��� ز ��� �

 �� د����� ��ر ��� و ���� ام�ه�از د

Ùañ ùutaram ki naúş-ı òayÀlüñ ne gitmedi 

Gözümden arınup yuma her demde işi kim1 

 

  ��� و� ��ن����� ���� ��ل ��

 ����� �������� �ر�ز��  ی�� ��

ÓÀfıô senüñ daàınùılı óalüñ köti velí 

YÀrin ümíd-i zülfi ile òoşdur ol begim2 

 

26 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

 ا�� ���ت ا�����  ����� �� یآن �� ��ر

 ������ ��دو�� در ��ا� ����� ��رب ا �� 

Ol şeb-i úadrí ki dir ehl-i ùaríú bu gicedür 

Úanàı kevkebden èaceb bu devletüñ teéåíridür 

 

  ���� �� ��� ��� ����� ز ����ا��ر آن 

 ��ن ��ا�� �� �� ��رم ������ ��ن��� �� 

Şol süvÀrÀn içre kim urmış eyer yel ãırtına 

Nice aù sürem Cem ile binitim3 úarıncadur4 

 

 
1 ~ Her dem gözümden anı yuma arıma işüm H, N, B 
2 ~ Ümmíd-i òaùù-ı yÀrla òoş gömlegüñ begüm H, N 
3    binitim ~  merkebim H, N 
4 ~ nüsòa: K’aù sürem nice Cem ile binitim úarıncadur H, N, B 
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 �� ر��  �ن��� د�� ����ا ی����� ��

 ���ر�� �رب�در ذ��  یااز ���� ��� د� 

TÀ senüñ zülfüñe dest-i nÀ-sezÀyÀn irmeye 

Her göñül bir óalúadan yÀ Óaú deyu añmaúdadur 

 

 [B 13a]                    ��ه ز���ان ��ام �� �� ��ف  ����  

 ��ق ������ ���� ��ارش ��دن ��ن ز 

Ben çeñeñ bi’ri helÀkiyem ki her bir yañeden 

äad hezÀr cÀn boynı àabàab çenberi altındadur 

 

 [N 14a] [H 14a]              او��  یدار رو ��������ار �� �� �� آ

 ����ش ��ک ��� ������  ����ج ��ر� 

Şeh-süvÀr-ı ben ki yüzi_Àyine-dÀrıdur hilÀl 

Yüce şemsüñ tÀcı anuñ aùı naèli òÀkidür1 

 

 �����ب ����و  ���� ��ر�� � ی��� ��

 ��ق �� ��� �� روزش ���� ا�� یدر ��ا 

Gör ruòı üzre èaraú èaksini kim tíz-rev güneş 

Bu der Àrzÿsında her gün tÀ ki var öz ditredür 

 

  �و ��م � �ر��� ���ا�� ��د ��ک ��� 

 ������ ����� ا �م�زا��ان ���ور دار 

Ben leb-i yÀri vü cÀm-ı mey degülven terk ider2 

äÿfiler ùutuñ beni maèõÿr kim yolum budur 

 

  ����ز ����ر ���� � �ا�� �آب �

 ������  ��� ��� �د�زاغ ��� �� ���م ا 

 
1 ~ Bir efendüm var benüm meh ayna-dÀrıdur anuñ / Aùınuñ naèli türÀbı yüce òurşíd tÀcıdur H, N, B 
2 ~ nüsòa: İstemem ben terk idem cÀm-ı mey ü yÀr dudaàın H, N, B 
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IãùılÀó burnından anuñ Àb-ı óayvÀn damlıyor 

BÀrekallÀh úaràa-i òÀmem ne èÀlí ùabèdur 

 

  ����� ���� ��آن �� ��وک �� دل �� ز

 ����  ��ز ۀ��ت ��ن ����� در ��� 

Ol ki baàrıma göz altından urar àamze oúın 

Dudaú altından gülüşi ÓÀfıôuñ cÀn-baòşıdur 

 

27 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

 و ��ح از �� ���  ��ن����� ���� و �

 ���ه ��م روز ا��� ��� ������� �� � 

İsteme èahd ü ãalÀó úulluàı ben saròoşdan 

Meşhÿr oldum ki úadeó-keşlikile öñ günden 

 

 ���  ��� و�� ����� از ����� ���ن دم 

 ��ه �� �� �� �� �����زدم  ����ر��� 

Ben o saèat ki vuøÿ çeşme-i èışúdan aldım 

Cümle var olana dört tekbíri1 urdum birden2 

 

  ���ه �� د��� آ�� ��
ّ
 ���  از ��

 ��� یاز ���� م ���� و ەا�� ی�� ��و 

BÀde vir sırr-ı úaøÀdan saña virmege òaber 

èÁşıú oldum kime kimüñ bÿyına mestim ben3 

 

 
1    CenÀze namazı tekbíridür ki dörtdür. H, N, B 
2 ~ nüsòa: Her ne var urdum aña erbaè-ı tekbír birden H, N, B 
3 ~ nüsòa: Vir baña mey ki virem sırr-ı úaøÀdan olañ ÀgÀh / Kime èÀşıú u kimüñ èıùrına àarú oldum 

ben H, N, B [Beytin ilk mısraında vezin hatası var.]→ olañ: urañ H, N 
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 � ������ ��ه ���� از ��� ��ر ا

 ��1ده ���� یاز در ر��� ��� ا ����ا� 

Mÿr belinden burada ùaà beligi eksikdür 

Olma umsız mey içen meróameti bÀbından2   

 

 [B 13b] [N 14b] [H 14b]          ��� آن ���� ������ �� ���� ����د 

 ��ش ����� ��� �وزه���رم � ��ا ��ز 

Degmesün göz aña k’ol nergis-i mestden àayrı 

Kimse oturmadı bu gök ùamın altında eymen3 

 

 ��د �� در ��غ ���  �د�� ی��ن ��ا

 ���� ���� �����ن ����� از ی��� آرا 

Ola cÀn aàzuña úurbÀn ki naôar bÀàında 

Bunda bundan eyü gül baàlamadı_ÀrÀy4 çemen5 

 

 ��  ��������� از دو�� ��� �� ��

 ��� ��د ���� ���از و�� ��اش � ���� 

Oldı Cem ÒvÀce senüñ devlet-i èışúuñdan kim 

Yaèni vaãluñdan anuñ elde yoú Àòar yelden6 

 

 

 

 

 
 �� ا���: �� ح، ن    1
2 ~ Daà beli eksik ola bunda miyÀn-ı mÿrdan / Olma raómet úapusından ki ümídsiz mey içen H, N, B 
3    eymen ~ rÿşen H, N, B 
4    ÀrÀy ~ zeyn H, N 
5 ~ nüsòa: Dügmedi zeyn-i cihÀn baàçesi gül bundan sen H, N, B 
6 ~ nüsòa: Oldı ÓÀfıô ki senüñ devlet-i èışúuñdan Cem / Yaèni yoú Àòar yel elde anuñ vaãluñdan  

H, N, B 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ���زا�� �������� از ��ل �� آ��ه �

 �� �ا��اه � ��� یدر �� �� ��  ���� �� ��

ÓÀlimüzden ãÿfí-i ôÀhir-perest ÀgÀh degül 

Óaúúımuzda her ne dirse híç gelür güç yer degül1 

 

  او�� ��� ������ آ � ��� �� � ���در ��

 ������اه � �دل �� یا ��در ��اط ����

SÀlik öñine ne kim gelse ùaríúatde o òayr 

Doàrı yolda ey göñül híç bir aóad gümrÀh degül2 

 

  را�� ����ا� ����� ��رخ ��� ی�� �� ��ز

 ������� ر��ان را ���ل ��ه �� ����

TÀ ne luèbet göstere yüz sürme paydaú isterüz 

Rindlere ãaùranc bezinde olma imkÀn şÀh degül3 

 

  �ر������� ���� ��ده �� ��ا ����

 ���دا�� در ���ن آ��ه � ��� ����ّ  ��ز

İşbu sÀde úubbe-i bÀlÀ nedür kim naúşı çoú 

Bu luàazdan èÀlimÀn èÀlemde híç ÀgÀh degül 

 

 

 
 

1    sÿfí ~  zÀhid H, N  

 ~  nüsòa: Her ne dirse óaúúımuzda hiç gücendi yer degül H, N, B  
2    aóad [mısra altı] kişi H, N 
3   olma imkÀn şÀh degül: [“şÀh olma imkÀnı yok” anlamında. Kafiye içindegül kullanılmış.] ~ 

[metin] Ne oyun yüz gösterür tÀ yaya sürmek isteriz / èÁşıúÀn saùranç bezinde kişte tÀb-Àver 

degül H, N, B → kişt [mısra altı] şÀh H, N; èÁşıúÀn ~  rindlere H, N [Kafiye sebebiyle derkenar 

tercih edildi.] 
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  ������ �� ��در � ��رب و � ��� ا�������  ��ا

 ������ ز�� ���ن ��� و ���ل آه � ���� 

Bu ne istiànÀdur ÀyÀ óikmete úudretde ne 

Bu úadar gizlü zaòım1 var hem mecÀl-i Àh degül2 

  ���ب دا����� � ��� �� �ان����� د

 ������ا ���ن ���� � � ������ر

äanki bilmez ãÀóib-i dívÀnımuz rÿz-i óisÀb 

Kim bu aókÀmda èalÀmet óasbeten-lillÀh degül 

 

  [B 14a] [N 15a] [H 15a]         و �� �� ��ا�� �� ��� � ��� �� ��ا�� �� �

 ���در��ه � ����� و ��ز و ���� و در��ن ��

Her kim ister söyle gel hem her ne ister söyle di 

Kibr ü nÀz ü perdeci bevvÀblu bu dergÀh degül3 

 

  ا��ام ���� ��� �� ��� از ���� ����ز �

 ����� ����ه � ی�� �� ��� � �ور �� ���

Her ne var uyàunsuz endÀmsuz boyumuzdan bizüm 

Yoòsa herkes boyına luùfuñ senüñ kÿtÀh degül 

 

  ��د �����ن�ر��� ��ر  ������� در �

 �����و��ن راه ��� یا ������د��و���

Ola bir yüzlü işi gitmek der-i meyòÀneye 

Mey ãatanlar yaña kendüzin ãatana rÀh degül4 

 

 
1    zaòım: [zaòm. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
2    degül: [“yok” anlamında. Kafiye zarureti.] ~ nüsòa: Bundan istiànÀ ne úudret ãÀóibi şÀhdur èaceb 

/ Kim bu deñlü var zaòım maòfí mecÀl-i Àh degül H, N, B 
3    bu dergÀh degül: [“bu dergÀhda yoú” anlamında. Kafiye zarureti.] 
4    rÀh ~ [metin] yol H, N, B [Kafiye için rÀh tercih edildi.]; rÀh degül: [“rÀh yoú” anlamında. Kafiye 

zarureti] 
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  ������ا���� �� ���� دا ��� ۀ���

 ���و زا�� ��ه ��� و ��ه � ��ور �� ��� �

Úulıyam pír-i òarÀbÀtuñ ki luùfı her zamÀn 

Yoòsa şeyò ü zÀhidin iósÀnı geh var gÀh degül1 

 

  ���ّ�� �ز ��� ������� ار �� ��ر ���

 ���در ��� ��ل و ��ه � ����� درد��

äadra oturmazsa èÀlí himmetindendür ÒvÀce 

Derdmend èÀşıú hevÀ-yı mÀl ü manãıbda degül2 

29 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  دو�� �ر�از د ��� �� ر�� ���� ��آن �

 3آورد ��ز ��ن ز �� �����ر دو��

Ol irgüren şÀùır ki biti semt-i yÀrdan 

CÀn ãıàını getürdi saçı misklü yÀrdan4 

 

  دو��ل �ال و ��� ���ن � ������ش �

 ا���وار دو���� در ��� ��د دل 

YÀrüñ5 virür cemÀl ü celÀlin güzel òaber 

TÀ kim dilekde dil ola ümídlü yÀrdan 

 

  ��م�دل داد�� ���ده و ���� ��

 �� ��دم ���ر دو�� �� ���ر���  ��ز

Göñlümi müjde virdüm aña hem utanıram 

Ki_itdüm niåÀr-ı yÀre bu var-ı kem-èayÀrdan 

 
1    gÀh degül: [“gÀh yok” anlamında. Kafiye zarureti] 
2 ~ èIşú çeken èÀşıúda úayd-ı mÀl ü manãıb cÀh degül H, N, B 

 Üç nüshada óüzn yazılmış. Tercümeye ve Sûdî şerhine uygun olarak] ��ز: ��ن ح، ن، ب  3

düzeltildi.] 
4 ~ nüsòa: CÀn melceé getürdi èabír-i zülf-i yÀrden H, N, B 
5    yÀrüñ: ~ dostuñ H, N 
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  ��� ��ر��ز��� ��ا �� از ��د 

 �� ��� آرزو�� ��� ��ر��ر دو��

Óaúúa şükür ki iş düzici baòtdan meded 

Hep özümizce işi güci emr-i yÀrdan  

 

  [N 15b] [H 15b]                �ر����� و دور ��� را �� ا�� ���

 دو�� �ر�در ��د��� �� ��� ا��

DevrÀn-ı mÀha seyr-i semÀya ne isteyiş 

Dönmekde iútiøÀya göre emr-i yÀrdan 

 

  �� ��د ���� �� دو ���ن را ��� ز��

 �� و ��اغ ��� و ره ا����ر دو��

İki cihÀnı fitne yeli ursa bir yere 

Bizüz çerÀà-ı gözle reh-i ùarf-ı yÀrdan1 

 

  [B 14b]                   ��� ���� ی��� آر ا ی��� ا���ا�� 

 �� �� ر���ار دو�� �����ک �زان �� 

Ey ãubó dem getür baña tÿtiyÀ cevÀhirin 

Òoş-baòtlu yÀr geçidi olan ol turÀbdan 

 

  �ز�و �� � ��ر �و آ���� ����� 

 د ا��ر ���ر دو����� ��اب ��ش ��ا �

Bizüz ü yÀr eşigi vü yalvarmanuñ başı 

TÀ òoşça uyúu kime ola yÀr civÀrdan2 

 

 

 
1 ~ Biz şemè-i gözleyüz (زار����)? rÀh-ı yÀrdan H, N, B → biz: bir H [Sûdî’ye göre beytin açıklaması 

şöyledir: Eger fitne yeli iki èÀlemi birbirine úatup úarış muruş iderse biz çerÀà-ı çeşmle dostuñ 

intiôÀrından ayırmazuz (Sûdî 1857: I/89).] 
2 ~ nüsòa: Bizüz ü ÀstÀne güzel hem niyÀz ucı H, N / YÀr úucaàında kime ola uyúu vardan H, N, B 
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  ���� ���� ا�� دم ز�� �� ��کد��� 

 �����ر دو�� ���ا �� ��� ��ا��ّ 

DüşmÀn nefes urursa ne àam úaãd-ı ÓÀfıôa 

Óaúúa şükür ki ben degülem şerm yÀrdan 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  دو�� ��م�������ن ��ه � ��� ی����� ا

 ��م دو�� ی�� ر��� ��ا�� ��� ��ن از 

MeróabÀ ey èÀşıúÀnuñ peyki vir peyàÀm-ı yÀr 

TÀ sevincimden idem ben cÀn fedÀ-yı nÀm-ı yÀr 

 

  ���� ���� در ��� ��دا �ا���وا�� و �

 �� و ��دام دو������� ز ���  ����

èAndelíb-ÀsÀ úafesde mest ü şeydÀdur hemín 

Murà-ı ùabèım èışú-ı úand [ü] çeşm-i yÀrdan ùÿùí-vÀr 

 

  آن دام �� �ز�� او دا��� و ���� دا�

 ام در دام دو��ا���ده یادا�� ���� ا�

Aàdur anuñ zülfi òÀli dÀnedür ol aàa ben1 

DÀnesi ümniyyesiyle düşmüşüm der-dÀm-ı yÀr 

 

  ح روز ��� � �� �� �د����� ��� ز ���

 دو������ ��رد از ��م  ���� �� ��ن �� در ازل 

Başı mestlikden ãabÀh-ı óaşr[e] dek úaldırmaz ol 

Ben gibi her kim ezel bir curèa nÿş ez-cÀm-ı yÀr 

 
1    beñ (��): ben (��) H, N, B [“òÀl” kelimesinin karşılığı olduğu için sağır kef (ڭ) olarak düzeltildi.] 
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  [N 16a] [H 16a]             از ��ح ��ق ��د از آ�� یا���ّ  ����� ��    

 ا��ام دو�� ��از ا � �درد�� ���� ���دن �

Anuñ içün dimedüm öz şevú-ı şeróimden biraz 

Ki_ola bundan öñ baş aàrı gösteriş ibrÀm-ı yÀr1 

 

  ��اق  یو��ل و ��� او �� ی�� �� ���

 ��م دو�� ����ک ��م ��د ����� �� ��آ

MÀéilem vuãlat yaña ben semt-i fürúat úaãdı_anuñ 

Kendü kÀmım terkini ùutdum ki olsun kÀm-ı yÀr 

 

  � �����ن ��� �ه��� د�� د��� ��� در د

 � آ� ���ک را�
ّ
 از ا��ام دو�� ��ف �ن ���

El virürse baña tÿtiyÀ gibi göze çekem 

Bir yolın òÀki mükerrem oldı ez-iúdÀm-ı yÀr2 

 

  [B 15a]                  ���ز در��ن�و � ��ز����� ا��ر درد او �

 دو�� آرام���ارد درد � �زا��� در���

Yan anuñ èışúında ÓÀfıô çÀresizlikle uyul3 

ZírÀ kim ùutmaz èilÀc ol derd-i bí-ÀrÀm-ı yÀr 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ا��� ����ر دو�� ی��� ا�� ��ر

 ����� دو�� ی���از � یا���� �ر��

Eger düşerse ãabÀ semt-i yÀre geçme saña 

èIùırlu kÀkül-i yÀrdan getür ki úoúı baña 

 
1 ~ Bundan öñ ola baş aàrı gösteriş ibrÀm-ı dost H, N, B 
2 ~ Bir ùaríú òÀki ki oldı òoş o ez-iúdÀm-ı yÀr H, N, B 
3    uyul ~  düzül H, N  
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  ���ن او �� ����ا�� ��ن ��ا�����

 از �� دو�� ����� ی�� آر یا�� ���

NiåÀr idem cÀnı şükrÀne cÀnı içün anuñ1 

Eger ki yÀr ùarafından òaber vireñse baña 

 

  �ر�و �� ���ن �� در آن ����� ����� 

 از در دو�� ی���ر �ور�� �ه�د ی��ا

Ve ger ki şöyle saña yÀr yanında olmaya iõn 

Getür yÀrin úapusından gözüm içün ùÿtiyÀ2 

 

  ��ت�و�� او � ی� �� ��ا و ���ّ �

 ���� دو�� �ل�� ������ ���اب ��

Ümíd-i vaãl-ı anuñ ben faúíre emr-i muóÀl 

Meger ki düşde görem yÀr yüzi òayÀlini hÀ 

 

  ��زا���  ������ � ��دل �����

 ��ن ����� دو�� ی���ت �� ���ز 

äanavberí yüregim titregen sögüt gibice3 

FirÀú-ı yüce boyından yÀrin ki serv-edÀ 

 

  [N 16b] [H 16b]               �� را ��د��� ی��ا�� �� دو�� ��

 از �� دو�� ���� �����و� ������

Egerçi dost bizi bir nesneye ãatun almaz 

Başı úılını yÀrin ãatmazuz cihÀna helÀ4 

 

 
1 ~ nüsòa: TeşekkürÀne idem cÀnı niåÀr cÀnı içün H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ümídce ger saña olmaz óuøÿr-ı yÀre güzÀr / Gözüm içün der-i yÀrdan getür ki tÿtya baña 

H, N, B 
3 ~ FirÀú yüreklüce hem titregen sögüt gibice H, N 
4    helÀ: [Tenbih ve teşvik ifade eden bir kelimedir.] 
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  �� ���� ار ��د از ��� �� د�� آزاد

 ��م و ���� دو�� ���� ��� ���� ���

N’olur olursa eger göñli úayd-ı àamdan ÀzÀd 

Çü derdmend ÒvÀce yÀrin úul u kölesi ola 

 

32 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �د������ �� �� ��� ا�� ��� � ��

 ��� �� ��د�� �د���ده �� �� �ر��

Be gel ki úaãr-ı ümíd pek øaèífce bünyÀddur 

Getür piyÀle ki èömrün de aãlı ber-bÀddur 

 

  ��خ ���د ��� آ�� �� ز��م ��ّ 

 آزاد�� �د�� ��ز �� �� ر�� ���ّ 

O kimse saèyi úuluyam ki gög gök altında 

Úabÿl-i reng-i taèalluú idenden ÀzÀddur  

 

  [B 15b]                 دوش ��� و ��اب  ������� �� ����� ��        

 �� داد���� ��ده �����وش ���� �

Diyem ne saña òarÀbÀtda dün gice saròoş 

Sürÿş-ı àayb ne müjde baña kerem-dÀddur1 

 

  ��������� �����ز ��ره �� ی�� ا

 �� ���� آ��د���ُ  ���� �� ا �����

Ki èÀlí-immet ü sidre-nişín olan şehbÀz 

Degül saña oturaú bu bucaú àam-ÀbÀddur2 

 
1 ~ [metin] Ne müjdeler baña èÀlem-i àayb ki virmişdür H, N, B [Bu ve sonraki mısralarda kafiyenin 

gerektirdiği durumlarda derkenar tercih edilmiştir.] 
2 ~ Bu köhne gÿşe saña yer degül àam-ÀbÀddur H, N, B 
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  ���� �������ش � ۀ�� را ز ����

 دا��� �� ا���د�� ����ا��� �� در

Saña ururlar üñ èarşın şerÀfesinden kim 

Bu aà yerinde ki bilmem saña ne üftÀddur1 

 

  و در ��� آر ��� �د�����  ������

 �د��� ������ ��ز � ���� ���� ا

İdem saña bir ögüt ezber al u işe götür2 

Ki bu kelÀm baña pír-i ùaríúdan yÀddur 3 

 

  ��� از ���ن ��� ���د ���� در��

 ��وس ��اردا��د�� ه���ز ���� ا

Çürük temelli cihÀndan ãaóíó vefÀ dileme 

Ki bu èacÿze geline hezÀr dÀmÀddur4 

 

  [N 17a] [H 17a]                �د��� ���ن ���ر و ��� �� ��� از  

 �د��� یز ر��و����  ����� ���� ا 

CihÀn àamın yime òÀùırdan ögüdimi úoma 

Ki bu bu laùífe-i òoş yoldaşumdan ezberedür 5 

 

  ی��� �ه �ُ �ِ  ��ر�� ��اده ��ه وز ��

 ����د�� �ر�ا�� �� �� �� و �� درِ 

RıøÀ virilmişe vir aç dügümi alnuñdan 

Ki sen ben üzre der-i iòtiyÀr açıúsızdur6 

 
1    üftÀddur H, N ~ [metin] vÀkièdür H, N, B  ~  düşmüşdür H, N  
2 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı ÿlÀ: Yoluñdan azma felek ayasına varma ãaúın H, N, B 
3 ~ [metin] Ki bu kelÀm taríúat pírinden ezberedür H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 ~ [metin] Ki biñ güyegü gelini bu úoca úarıdur H, N, B  [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
5 ~ nüsòa: CihÀn àamın yime nuãóum iletme òÀùırdan / Ki bu laùífe-i òoş bir refíúden al? yÀddur H, N, 

B[Derkenardaki beyit kafiyeye uygundur. Fakat anlam bakımından metin tercih edildi.] 
6 ~ nüsòa: Ki ben sen üzre dilek bÀbı úapanu? yÀddur H, N, B → úapanu? (ە�����)? N: úapatu? 

  H, B [negoşÀdest (açık değildir) kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.] ?(���ە��)
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  � ��در ���ّ  ������ن ��� و و�� �

 �د����� ی�� �� �ا �����ل ���� 

NişÀn-ı èahd ü vefÀ yoú açılmasında gülüñ1 

İñile bülbül-i şeydÀ maóall-i feryÀddur2 

 

  ��� ��� �� ���� یا ی������ �� �

 ���ل ���� و ��� ��� ��اداد��

Be hey øaèífce naôım ÓÀfıôa günü3 ne çekeñ 

Laùíf kelÀm u göñül òaùlu söz ÒudÀ-dÀddur 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ا���د�� ��ز�� �� در د�� ���� �� 

 ا���د�� ��� دو �دل ��دازده از �ّ� 

TÀ senüñ zülfüñ ucı yel eline düşmüşdür 

Güniden4 sevdÀlı dil iki bölük düşmüşdür 

 

  [B 16a]                   ��اد ����� ��� در��  ی��� ��دو

 ا���د�� ������ �� ����� �� ا ��ر ��ا

Çeşm-i cÀduñ senüñ ey èayn-ı sióir tesvídi 

Bu úadar var ki bu tesvíde sehiv düşmüşdür 

 

 

 

 
1    Bí-vefÀya dil viren olur peşímÀn èÀúıbet / Óasret ü fürúatle ider Àh ü efàÀn èÀúıbet / Müşkil ancaú 

èÀşıú olmaú bí-vefÀya doàrısı / Zaómet ancaú rÀøı olmaú her cefÀya doàrısı H, N, B [konuyla 

ilgili yazılmış, kaynak metinden bağımsız bir dörtlük.] 
2 ~ [metin] İñile bülbül-i şeydÀ ki Àh ü feryÀd yeridür H, N, B 
3    günü: [güni. Kıskançlık, haset anlamında.] 
4    güni: [günü. Kıskanlık, haset.] 
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  ���� �دا� ��در �� ز�� �� آن ��ل �

 ا���د�� ��� �دوده �� در ��� ����

Zülf-i büklümde nedür ol úara beñ bildüñ mi 

Bir siyÀh noúùa ki cím óalúasına düşmüşdür 

 

  س ��ار�� در ���� ��دو ��ز�� ���

 ا���د�� ��س �� در ��غ ��ؤ��  ����

BÀà-ı ruòsÀr-ı İremde ne mümessek zülfüñ 

Murà-i ùÀvus ki cinÀn baàçesine düşmüşdür 

 

  ���� ��ن ی�� ا یدل �� در ��س رو

 ا���د�� ���� ��ی�� در  �����ک را�

Ey cÀn eglencesi èıùruñ hevesinden göñlüm 

Bir yolın òÀki ki yel ayaàına düşmüşdür 

 

  [N 17b] [H 17b]              ���ا�� ������ ��� ��� ������ ��د ا       

 ا���د�� ���� ی�� زان رو یاز �� ��

Toz gibi bu ten-i òÀk úalúa degüldür imkÀn1 

Ùarf-ı semtüñden anuñçün ki metín düşmüşdür2 

 

  دم ���� ی�� �� ����� ا ��ّ  ���� 

 ا���د�� ��ر ��� ر�د��  ������ رو�

SÀyeé-i serv-i úadüñ cismime ey nuùúı Mesíó 

èAús-i cÀndur ki çürük göñüllere düşmüşdür 

 

 

 

 
1 ~ Bu beden óÀki degül toz gibi úalúa imkÀn H, N, B 
2 ~ Şöyle düşdüm semt-i yÀre kim ölem ùopraú olam / Rÿz-ı maóşer olmayınca başımı úaldırmayam 

H, N, B [Bu beyit Sürûrî şerhinde geçmektedir. Sürûrî, 29b] 
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  ��� �د�آن �� �� ���� ����� ��� از 

 ا���د�� ���� �� �م�د ��ه��� در �

Kaèbeden àayrı yeri olmayan andıúda lebüñ1 

BÀb-ı meyòÀneye gördüm ki muúím düşmüşdür2 

 

  � ��� �ر� ی���� ����ه را �� ��� ا

 ا���د�� ���� در ��� �� �����دا�ّ 

Göñli yitmiş ÒvÀcenüñ cÀn-ı èazíz èışúuñla 

Öyle var birligi kim èahd-i ezel düşmüşdür3 

34 

mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ������ �� �� و ������ ��� در �� و �

 روز ����� ������ن ����� ���

Gül öñde vü mey elde vü yÀr èayn-ı merÀmdur 

SulùÀn-ı cihÀn baña bu-veş günde àulÀmdur 

 

  ��� �� ا��� ��در ���ر��� ��� �

 ��ه رخ دو�� ������در ���� �� 

Var söyle getürmeñ bu gice şemèa bu cemèa 

Dostuñ yüzi mehtÀbı bizüm bezme tamÀmdur4 

 

  [B 16b]                     ���در ���� �� ��ده ����� و�  

 ��و �� ا��ام ��ا��� ی�� ا یرو ��

 
1 ~ nüsòa: Kaèbeden özge yeri olmayan andıúda lebüñ H, N, B 
2 ~ Lebüñ keyfiyyetinden leôôet almışım ãÿfíyÀ bes / Bilüp esrÀrı gör anı der-i meyòÀnede cÀlis H, N 

[Beyit Farsça kaynak metinden bağımsız ve farklı vezindedir.] 
3 ~ nüsòa: Dil yitirmiş ÒvÀce èışúuñla behey cÀn-ı èazíz / Birligi var ki ezel vaúti vuúÿè bulmuşdur  

H, N, B 
4 ~ Şeb-çerÀàı neyleyem nÿr-ı cemÀl yÀr iken / Şemèa óÀcet mi úalur nÿr-ı tecelli var iken H, N, B 

[Bu beyit Sürûrî şerhinde geçmektedir: 30a] 
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èIşú bÀdesi òoşdur yolımuzda bizüm ammÀ1 

Ey serv-i gül-endÀm ki yüzüñsüz o óarÀmdur 

 

  �ا�����  �����در ���� �� ��� �

 ������ ی�� ����� ��ز دم ز ���� 

Meclisde bizüm úarma úoúu cÀnumuza kim 

Her dem ser-i zülfüñden o èanberlü meşÀmdur2 

 

  و ���� ����� ����� ��� �� ��ل �

 ���� ��� �� ��� �� و ��دش �����

Her dem úulaàım ãavt-ı ney ü naàme-i sÀzdur 

Gözüm leb-i laèl üzre úadeó devre müdÀmdur3 

 

  [N 18a] [H 18a]                 ��ّ �و ز  ����� ��� � �از ����

 �� ����� ������ � �� زان رو �� ��ا 

Híç añma kişi úand ü şeker leõõetini sen 

Andan ki o şírín dudaàuñ baña merÀmdur 

 

  ������ �ا����� ��� ��� در دل و

 ��ا��ت ������ �����اره ��ا �

TÀ kenz-i àamuñ kim dil-i vírÀnede åÀbit4 

Her dem baña ol gÿşe-i meyòÀne maúÀmdur5 

 

 
1 ~ nüsòa: Òoşdur mey-i èışú meõhebimüzde amma H, N, B 
2 ~ Her dem ser-i zülfüñden o òoş úoúulı kÀmdur H, N, B 
3 ~ [metin] Gözümde úamu laèl lebe devr-i mey-i cÀmdur H, N, B [laèl leb: Mütercim vezin 

zaruretiyle “laèl leb” olarak çevirmiştir. Derkenardaki tercüme daha başarılı bulunduğu için 

tercih edildi.]  
4 ~ nüsòa: MÀdÀm ki òarÀb dilde àamuñ kenzi muúímdur H, N, B 
5 ~ Künc-i vírÀnda olurmuş çünki genc / N’ola vírÀn olsa úalb-i müsteùÀb / Ben òarÀb itdüm òarÀbÀtı 

maúÀm / TÀ olam àÀyet òarÀb ender òarÀb H, N, B [Sürûrî şerhinde geçmektedir: 30b] 
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  �� ��ا ��م ز ����� ��از ��� �� ��

 �� ��ا ��� ز ����� �وز ��م �� ���

èÁrdan ne añarsın baña kim èayn-ı adım èÀr 

İsmim ne ãorañ baña ki nÀmÿs baña nÀmdur 

 

  و �����ز ��و ������ و ر�� ��ار��

 ��� ��ا��� ��در ���� �� �� �� ��وا�

Maóbÿbı sever saròoş u óayrÀn ayıàuz 

Ol kes burada bizce degül úanàı adamdur1 

 

  ���� او � ������ ���� ������ �

 ��ا��� ��ب�� �� در ���  ������

èAybım dimeyüñ muótesibe kim o kişi hem 

İstekde meyi pey-der-pey bizce müdÀmdur 

 

  �و ����ق ز��� �� �� ������ ���

 �� ّ  ������ ��و � ������� و  �م�

Meysüz ü güzelsüz ÒvÀce oturma bir an sen 

Gül yÀsemen eyyÀmı ki hem èıyd-i ãıyÀmdur2 

 

 

 

 

 
1 ~ èÂúil oldur şehrimüzde dÀimÀ medhÿş ola / Bí-zebÀn ola velíkin cümle çeşm ü gÿş ola H, N, B 

[Sürûrî şerhinde geçmektedir: 30b] 
2 ~ Mey içme güzel sevme dimezler saña Nevèí / Ol õevúi hemÀn õümre-i nÀdÀn e duyurma H, N, B 

[Nev’î’den müktebes] ~ Kesbeyle úudret var iken ãarf eyle aña úudreti / Furãat seni fevt itmeden 

fevt eyleme sen furãatı H, N, B [Bu beyit Sürûrî şerhinde şu şekilde yer almaktadır:  

“EyyÀm-ı kesbün var iken  ãarf eyle [aña] úudreti / Furãat seni fevt itmeden fevt eyleme sen 

furãatı” Sürûrî 30b]. 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  ��غ ��ا �� ���� ��و و �������

 ���از �� ��� �����د ���� ��ور �

èArèarla serve bÀàımuzuñ óÀceti nedür 

Kimden evimde besli fidan boyda kemcedür 

 

  [B 17a]                    ����� �� �� ���� ����� ����ز� یا 

 ر����د ���� ��ن �� ����� از �

Ey nÀzenín oàul ne ùaríú sen ki tutmuşuñ 

Úanım saña ki anne südünden óelÀlcedür 

 

  ��اب ��اه  �����ن ��� �� ز دور ��

  ��ا��ده  �����
ّ
 ر��و ��اوا ���

áam óÀlini çü göreñ ıraúdan dile şarÀb1 

Biz añladuú ki aña èilÀc bu ãaóíócedür2 

 

  [N 18b] [H 18b]                 �����ن �� ��ا �� ��از آ���ن �

 ر��در آن د � �و ���  ��� ��ا�دو�� در

Baş ÀsitÀn-ı pír-i muàÀndan niçün çekem 

Devlet bu evdedür ü açıúlıú bu bÀbdadur3 

 

  و ��  ������ �در راه �� ����� د�

 �������زار ��د��وش ازان راه د

Ancaú taríúımuzda alurlar úırıú göñül 

Kendin ãatan bazÀrı o yoldan dígercedür 

 
1 ~ èIşú bÀdesini iste göreñ çünki naúş-ı àam H, N, B 
2 ~ Her úaçan úılsam namazı gözlerim pür-nÿr olur / ÒÀùır-ı àamgínime şÀdí irer mesrÿr olur / 

[H.18b] [N.18b] Kÿy-ı yÀre varmasam olur ãafÀ cÀnumda az / Kim óuøÿr-ı úalbim olmazsa 

tamÀm olmaz namÀz H, N, B [Bu dörtlüğün ilk iki mısraı Sürûrî şerhinde yer almaktadır: pür-

nûr: magrûr Sürûrî 31a] 
3 ~ nüsòa: Devlet bu evdedür ü feraó hem bu bÀbdadur H, N, B 
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  و��ه داد و��� و در �� ��اب دا�� یدَ 

 ���و ��زش �� در � ��ا��وز �� �� ��

Dün mey başında virdi baña vaède vaãlını 

Bugün èaceb ne der ki başında ne fikredür 

 

  ��� ���� ��� و ���� ��� ��ّ�  ��

  ���م��� � ����� �� 
ّ
 ر�������

Bir fıúra èışú àamı degül artuú budur èaceb 

Kimden k’işidirem o mükerrer degülcedür 

 

  �وار���ز آ �� در ��اق �� ��� ا�

  �� اّ� ا����� دارە��ن ��ش روز

Gel girü kim ümídlü gözüm fürúatüñde yÀr 

äÀéim úulaàı gibi müeõõin ãadÀcadur 

 

  ����د ��ش �� نآو  �و آب ر�� �از��

 رخ ��� ���ر�� آب��� ��  �� ��

ŞírÀz u Àb-ı Rükn ile ol òoş úoúan yelüñ 

èAybını itme yüz ãuyı iúlím-i sebèadur1 

 

  او�� ی��� �� ����ت �� ����� از آب 

 �� آب �� �� ����� ا� ا��� ا��

Farú var Óıøır ãuyından anuñ karañu yeri 

Bizüm ãuyuñ ki maòreci ol namlu daàdadur 

 

  �������� و ����� �� یرو �� آب

 ر ا�����ّ  ی�� روز ���� ��د�� ���

 
1 ~ nüsòa: èAyb itme Àb-ı rÿy-ı eúÀlím-i sebèadur H, N, B 
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Biz Àb-ı rÿ-yı faúr u úanÀèat iletmeziz 

Söyleñ ki şÀha úısmet olan óaú kadarcadur 

 

  [B 17b]                    �� ���ِ  ������� �� ���� ��خ ����

 � ا���ّ �از ��� و  ����د��� �ه��� �

ÓÀfıô ne òoş nebÀt dalıdur úalemüñ senüñ1 

K’ol míve dil-pezíri şekerden leõíõcedür 

 

36 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  [N 19a] [H 19a]                ����� ����ت درو ����� �� �رو�

 ����� ��� درو�� ������ ���� 

BÀà-ı Firdevs-i èalÀ òalvet-i dervíşÀndur 

Salùanat mÀyesi hem òiõmet-i dervíşÀndur 

 

  دارد ����� ������ �����ت ��� 

 ����� ���� آن در ��� ر��� درو

Kenz-i èuzlet ki èacÀéib ùılısımlar ùutar 

Ol úapu fetói naôar-ı raómet-i dervíşÀndur2 

 

  �� �آ��� �
ّ
  ��� ��ر����� ��ج ���

 �������� در ���� درو او �������

Ol ne kim tÀc-ı kibir úor güneş öñinde anuñ 

Bir ululuúdur o kim şevket-i dervíşÀndur 

 

 

 
1 ~ Kilküñ senüñ be ÒvÀce ne òoş dal-ı úandcedür H, N, B 
2    Anlam gereği “nazar-ı” okundu. Vezin hatası var. 
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  ر�� �ر��ا�� ��ر������ ��دوس �� 

 ����� �از ��� ���� درو ی����

Köşk-i uçmaú ki kapucılıàına vardı melek 

Úalb-i şenden görilen ãÿret-i dervíşÀndur1 

 

  �ه�از ���� آن ��� � ��د�آ��� زر �

 ����� ��� در ���� درو ����� ����

Ol ne kim altun olur ol úara dil şevúinden 

Maóø-ı kímyÀdur o kim ãoóbet-i dervíşÀndur2 

 

  � از ��ان �� ���ان ���� ����� و�

 �������� ���� درو�از ازل �� �

Yeryüzi ucdan uca èasker-i ôulmet amÀ3 

Evvelinden ãoña dek ruòãat-ı dervíşÀndur 

 

  زوال ��را �� ����� �� از آ� �دو��

 ������� ���� دو�� درو���ّ  ��

Bir saèÀdet ki zevÀl zaómeti olmaya aña 

Diñle teklífsiz anı devlet-i dervíşÀndur 

 

  �ا�� و�د�� ����ت  ����وان ���

 ���������ت درو ����� ����

Ehl-i óÀcÀt ü duèÀ úıblesi şÀhlar ammÀ 

BÀèiãi úullucaàı óaøret-i dervíşÀndur 

 

 
1    [mısra altı] ãÿret H, N ~ [metin] manôar H, N, B [kafiye için mısra altındaki kelime tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Ol ne şevúınden anuñ altun olur úara göñül / Kibrit-i aómer o kim ãıóóat-i dervíşÀndur  

H, N, B 
3 ~ [metin] èÁlem ucdan uca dek ehl-i ôulümdür ammÀ H, N, B [Anlam yönünden derkenar tercih 

edildi.] 
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  ��� ���ت �� ��ا ����ا��� ���وش ا یا

 ������درو� ��ّ  �م�� و زر در �

Ey àaní ãatma bu dek debdebe zírÀ ki senüñ 

MÀl ü başuñ kerem-i himmet-i dervíşÀndur 

 

  [B 18a] [N 19b] [H 19b]           از ��� ���ز ود����� ��رون �� ��و �

 ������درو �ت��� �� از � ���ا��ه ���

MÀl-ı ÚÀrÿn ki gider aşaàa óÀlÀ úahren 

Olasın hep oúımış àayret-i dervíşÀndur 

 

  �������� ����ن �� د�� ������د یرو

 ���������� درو ��������ش آ

Bir merÀm yüzi ki şehler diler edèiye ile 

Maùlaèı Àyine-i çehre-i dervíşÀndur 

 

  و را� ا�� ��م ��� آ�� ���م �

 ������درو �ت�و � ���رت ��ا��

Ben bu Àn1 Áãafınuñ bendesiyem kim anuñ 

Şekli Áãaf u kibÀr síreti dervíşÀndur2 

 

  ������ ی��ا �ت�آب � ز���� ا

 ����������� ��ک در ���ت درو

ÓÀfıô isterseñ ebed Àb-ı óayÀtdan sen 

Maòreci òÀk-i der-i óalvet-i dervíşÀndur 

 

 

 

 
1    Àn ~ dem H, N 
2 ~ Úulıyam ben naôar-ı Áãaf-ı vaútin kim anuñ H, N, B 
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  ��� �دب ��ش �� ������� �������� ا

 ����������� ���ت درو��� از 

Ol edeble burada ÒvÀce cihÀn salùanatı 

Cümleten úullucaàı óaøret-i dervíşÀndur 
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mefèÿlü mefÀèílün mefèÿlü mefÀèílün 

  در د�� ���� �رم����ن آ��  ��در د

 از ���� ���� ��� ��اران�و � �� و��� ا

YÀrim ki òarÀbÀta geldi úadeói der dest1 

Mey mesti o mey-òorlar mestÀne gözinden mest2 

 

  �ا�در ��� ���� او ��� �� �� �

 ����� ��� ی���� او ��� وز ��ّ 

Anuñ aùı naèlinde ôÀhir yeñi ay şekli 

Anuñ yüce úaddinde hem úÀmet-i èarèar pest 

 

  ������ از ��د ���م ��ن � ��آ�� ��� ��

 و ���م ��ن ���ا��  ���� ��وز ��� �� ��

Áòar niçe var diyem çün yoú òaberim özden 

Hem yoú naôarım niçün diyem aña kim çün hest 

 

  ����� �� او ������ ان��� دل د���ز

 ������ �� او ����� دل ��رانو ا���ن ز 

 
1 ~ [metin] SÀrÀy-ı muàÀna yÀrim geldi úadeói der dest H, N, B [Vezin sebebiyle derkenar tercih 

edildi.] 
2    Menzil almaz yol eri rehber úafadÀr olmasa / İremez maúãÿda sÀlik èaúl-ı küll yÀr olmasa / Rÿó 

sulùÀndur vezíri èaúl u èaskerdür óavÀs / Münhezim olmaz èadÿ bu cümle hemvÀr olmasa  

H, N, B [Dörtlük Sürûrî şerhinde yer almakla birlikte ilk iki mısrada farklılıklar vardır: “Menzil 

almaz yol eri çün rehber-i hemrâhsız / SÀlik irer mi murâda èaúl ana yÀr olmasa” Sürûrî 33a] 
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YÀrÀn göñüli şemèi ãöyündi çün o yÀr úalúdı 

YÀrÀn göñülünden Àh úalúdı çün oturdı dost 

 

  [N 20a] [H 20a]              ����او � ی�����ش �� �� در � ���� ���     

 ����او � یور و��� ������ ��� در ا��و

Ger nÀfe güzel úoúsa zülfine ãarıldı_anuñ 

Ger olsa kemÀn-keş rastıú úaşına_anuñ peyvest 

 

  [B 18b]                     ���� ۀ��� �� ���� ��زآ ی��زآ   

 ���� ��� از � ی����ز � ���� ��� �� �� 

Gel sen girü gelsün kim geçmiş ÒvÀce èömri pes 

Şas[t]dan çıúan oú gelmez her nice gerü ey dost1 

 

38 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün2 

  ���� ی��� ��ن �� ���اب آن ���� ��ّ 

 ���� ی��� ��� � ��ن���ب آن ز�� ��

Ol senüñ fitne gözüñ òvÀbı degül óikmetsiz 

Ol períşÀn ãaçuñuñ tÀbı degül óikmetsiz 

 

  �����روان ��د �� �� � ��از ��� �

 ���� ی��� ���� ��د ����ان �� � ���

Süd aúar idi lebüñden ki vü ben söylerdim 

Ùuzluàuñ ùarfına bu úand degül óikmetsiz 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Gelmezse ne dek şaã[t]dan gerü aùılan oú dost H, N 
2    Vezin yanlış yazılmış: fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün faèlün 
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  ���� آب ������ د��ن �� اّ��

 �� ��� ��ه ز���ان �� �� ���ی ����

Çeşme-i Àb-ı óayÀtdur senüñ aàzuñ ammÀ 

Dudaàuñ üzre çeñeñ úuysı degül óikmetsiz1 

 

  �ا���� ������ ��دا ��  ئ��ن دراز

 ���� ی��� �در ���ن ��وک ����ن �� �

èÖmr uzunluàı senüñ ola ki şeksiz bilürem2 

Kirpigüñ oúı senüñ yayda degül óikmetsiz 

 

  ���� و ا��وه ��اق و ��� ������

 ���� ی��� ����� و ا���ن �� � ��دل ا یا

MübtelÀsın àam u miónet keder ü fürúate sen 

Ey göñül bu iñüñ3 Àhuñ ki degül óikmetsiz4 

 

  ������ن ����� � �دوش ��د از �� ��

 �� �� ی��� ��� � ��ن���ک �� ���� ا یا

Uàradı gülşene yel semtüñ ucından dün şeb5 

Bu yaúa yırtma senüñ gülde degül óikmetsiz 

 

  �ارد�� درد ��� ار �� دل از ��� ���ن

 ���� ی��� ��� � �ن��� ۀ��د ������ ا

Gerçi èışú derdini dil maòfí ùutar èÀlemden 

ÒvÀce bu aàlaàan èaynuñda degül óikmetsiz  

 

 
1   úuysı: úuyısı. Vezin için úuysı okundu. ~ nüsòa: Hem şefüñ üzre çeñeñ úuysı degül óikmetsiz  

H, N, B 
2 ~ nüsòa: èÖmrüñ olsun ki uzun ben bilürüm şeksizce H, N, B 
3    iñüñ: [“inleyişin” anlamında.] 
4 ~ Ey göñül bu iñ ü Àhıñ ki degül óikmetsiz H, N, B 
5 ~ Dün gice uàradı yel gülşen-i semtüñ yañadan H, N, B 
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[H 20b] [N 20b]                            39 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  �د����� �� ��وا�� ا ی��و ���ر ��د ا

 ��ا ���د دل از ره ��ا �� ا���د��

Yüri be vÀèiô öz işüñe bu ne feryÀddur 

Düşükse dil baña yoldan saña ne üftÀddur1 

 

  ��ا�� از � �ه�او �� ��ا آ�� �ن��

 ����د�� �ه�آ�� ���� � ���ا���د�

Anuñ bilini ki Óaú var idüpdürür yoúdan 

El urmamış aña maòlÿú daúíú bir ícÀddur 2 

 

  [B 19a]                   ����� از ��� ��� ����� ی�� ی��ا

 �� از �� دو ���� آزاد�� ��� ��ا�

Kÿyuñ faúíri àınÀlu sekiz İremden dut 

Esír-i bendüñ olan dü cihÀndan ÀzÀddur 

 

  � ���� ��اب ��د و� �ا�� �� ���

 �� زان ��اب آ��د�� �ا��س ���

Ger itdi sekr-i maóabbet beni òarÀb ammÀ3 

Vücÿdumuñ temeli ol òarÀbdan ÀbÀddur 

 

 

 

 

 
1    [mısra altı] üftÀddur H, N ~ [metin] düşmüşdür [Kafiye için derkenar tercih edildi.] H, N, B; ~ 

İşiñe var yüri vÀèiô ki bu ne feryÀddur H, N, B 
2    daúíú bir: daúíú bu bir H, N; daúíú bu ne B [Vezin ve anlam gereği H ve N’deki “bu” B’deki “ne” 

yazılmadı.] ~ [metin] Híç açmamış añı maòlÿú ki bir daúík işdür H, N, B [Kafiye için derkenar 

tercih edildi]  
3 ~ ŞarÀb-ı èışú beni itdi òarÀb egerçi velí H, N, B  



286 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  �ر���  �ر�و ��ر  �اد�د� ���ل ز �

 داد�� ��و ا ەا����د ���� ����ا ��

CefÀ vü cevr-i güzelden dil iñleme kim yÀr 

Saña naãíb bunı itmiş ü maóø-ı dilşÀddur 

 

  ی���م �� ������ ��ا ��� ��ن �� 

 ��� ���� ���ش �� ��د�� �����

Lebi merÀma beni nÀyca tÀ ki1 irgürmez 

Benüm úulaàıma nuãó-ı úamu cihÀn bÀddur 2 

 

  ��و ����� ���ان و ���ن ��م ����

 �د��� ������ و ا���ن ��ا �� ����

Yüri meåel oúuma ey ÒvÀce üfürme sióir 

Ki böyle siór ü miåÀlden baña úatı yÀddur3 

 

40 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���� �ر����ن ���� ��  �اب���� �

 ���� او دادن ��ن ��ر �ن�د �وز �

äuya ùoú úana ãusuz laèl leb-i yÀrümdür 

Görmeg-içün anı cÀn virme benüm kÀrumdur 

 

  ��دش و ����ن دراز ����م از آن ��� �

 و در ا���ر ���� ���� �� دل ��دن او د

 
1     tÀ ki: nÀgeh H 
2    bÀddur: yeldür B / [metin] Úulaàıma úamu èÀlem naãíóati yeldür  H, N, B [Kafiye için derkenar 

tercih edildi.] 
3 ~ úatı yÀddur H, N ~ [metin] bilim çoúdur H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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[H 21a] [N 21a]            Eylesün şerm o siyeh çeşm ü uzun kirpikden 

Ol k’anuñ dil alışın gördi baña1 münkirdür2 

 

  ی ن �� ��� آ�ن ر�� ��روازه ��� ����ر

 �������ل د��ار ����  ���را� ��ه

BÀb-ı şehre deveci yüküm iletme ki o semt 

Bir ulu yol ki ucı menzil-i dildÀrumdur 

 

  ��� و��  ���� در ������� �� ۀ���

 ���� �ار������ �� ���� آن ���

Kendü baòtum úuluyam kim bu vefÀ úaóùında 

èIşú-ı ol lÿlí-yi mestÀne òarídÀrumdur3 

 

  ����� �ا��� درج��� �� و  ����

 �ر ������ش ��ّ  ی� ز ����ّ  �� ���

Gül yaàı ùablası hem óoúúa-i èanber-efşÀn 

Òïş bÿyından birazcıú feyø-i nigÀrumdur4 

 

  [B 19b]                    ��ان  ��غز در  ��������ن ���� ��  

 آب ���ار �� از ا�� �� ����ر ����� �

BaàçevÀn sürme beni bÀà úapusından yelce 

Kim bÀàuñ ãuyı yaşımdan ki çü gül-nÀrımdur 5 

 

 
1    baña N, B: H’de yok. 
2 ~ İtsün ol úara göz ü kirpik-i aùvelden şerm / Kim anuñ dil alışın gördi bana münkirdür H, N [Gerek 

sayfa içinde gerekse derkenarda kafiye sağlanamamıştır.] 
3   B’de yok. ~ [metin] BÀña ol lÿlié-i mestiñ sevisi mÀéildür H, N, B [Kafiye için derkenar tercih 

edildi.] 
4   B’de yok. ~ [metin] YÀrimiñ èıùr-ı òoşından biraz artma úoú[u]dur H, N, B [Kafiye için derkenar 

tercih edildi.]  
5   B’de yok. ~ [metin] ZírÀ gülnÀrca gözüm yaşı bÀàıñ yüz ãuyıdur H, N, B [Kafiye için derkenar 

tercih edildi.] 
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  ����د �رم����� ��� و ��ب از �� 

 ���� ��ر�دل � ������ او �� ��

Gül ãulu şerbet-i úand didi leb-i yÀrümden 

Çeşmi anuñ ki ùabíb-i dil-i bímÀrumdur 

 

  ��ل ���� ����� آ����  �رآن �� در �

 ��� ��دره ����ر ���� ����� �ر�

Ol ki ögretdi rumÿz ùarz-ı àazelde ÒvÀceye1 

Söyleyen nÀdir ü leõõetlü süòan yÀrümdür2 

41 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���� �����ن د ی�� ��دا ���روز��ر

 ���� ����ر ���ط دل ��� ���� ا

Nice demdür ki güzel sevme benüm yolumdur 

Bu işin úayàusı àamlu dilimüñ şÀdlıàıdur3 

 

  ���� ����ن � ۀ����ا د ��� �ن�د

 ���� ����� ���ن � ���� ���� ��و

CÀn gören díde gerek görmege laèlín lebüñi 

Úande bu úande cihÀn-bín gözimüñ pÀyesidür4 

 

  [N 21b] [H 21b]                د�� ������ و ز ����ش �� ز � � �ر�         

 ���� ���� و ا�� �� ��و یاز �� رو

Baña yÀr ol felegin ferri cihÀn şenligi hem 

Meh yüzüñden ü benüm Ülkerí yaşımdandur 5 

 
1 ~ Remzi ögretdi o kim ùarz-ı àazelde ÒvÀceye H, N 
2    süòan ~  kelÀm H, N 
3    şÀdlıàıdur  ~  òoşluàıdur H, N 
4    pÀyesidür: ~ nüsòa: rütbesidür H, N 
5 ~ nüsòa: Meh yüzüñden gözimüñ yaşı ki ãan Ülkerídür H, N 
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  داد��� ����  ���� ��ا ��� �� ���

 ���� �������� را ورد ز��ن ���� و 

Söz dimek taèlímini baña ki virdi sevüñ 

èÁlemin vird-i dili midóat ü taósínümdür 

 

  دار ���� ارزا� � �دو�� ��� ��ا

 ���� ����ا�� ��� ���� و ��� ���� 

YÀ ilÀhí baña ùut devlet-i faúrı şÀyÀn 

Kim bu ikrÀm sebeb-i şevket ü ièzÀzumdur 

 

  ���� �� ���وش ��وا�� ���� ���س ا

 ���� ��زان �� ������ ����ن دل ���

äatma bu kibri baña şahne bilen vÀèize de 

Kim bu miskín göñülüm1 òÀne-i şÀhen-şehdür2 

 

  ������� ����د ������� � ��رب ا � �

 ���� ���� و ��� �� ��� �ن��� ��

Bu murÀd Kaèbesi yÀ Rab kime seyrÀn-gehdür 

Kim yolınuñ dikeni baña gül-i nesríndür3 

 

  [B 20a]                    �� و ���ۀ ���آ����ر�� ���� �ُ 

 ��ر آن ��خ ��� ��دۀ ����� ����  

Ùavr-ı fitne şöhre-i èÀşıúı öldürme edÀ 

Ol benüm şÿò-ı siyeh-çerde-i şírín işidür4 

 
 

 
1    göñülüm: [göñlüm. Vezin zaruretiyle göñülüm.] 
2 ~ nüsòa: äatma bu kibri di ol şeyòe ki ôÀbiù añlar / Kim bu miskín göñlüm òÀnesinüñ şehenşehidür  

H, N [vezin hatalı.]  
3    Gül-i nesrín Edirne güli ki aña gül-i nÀãırí derler. H, N 
4 ~ nüsòa: èAşıú öldürme edÀ fitne-i belde ùavrı / Ol benüm şÿò-ı siyeh çerde güzel meslekdür H, N 
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  از �� در����ی آ���� ���ل �� ���

 ا�� �� ��و�� ����ر������ ��ه ا�� 

Kimden ögrendi òayÀlüñ gemiciligi meger 

Ülker-ÀsÀ bu yaşım aña delíl olmuşdur1 

 

  � ���اند�� �ّ�  ������ از ���� ��و

 ���� ������ ��� ���� �� ���و �

Oúuma fıúra ÒvÀce şevket-i Pervízden àayr 

Kim lebi curèa-keş-i Òüsrev ü Şírínümdür 

 

42 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �����ه ���� ������ ���� �� ���

 ���ن ورد �����ه ���� ��� ید�� 

Benüm ki gÿşe-i meyòÀne tekye-gÀhumdur 

Seóerde pír-i muàÀna duèÀ da virdümdür 

 

  [N 22a] [H 22a]                �� ��ک ������ ���ح � ���م ��ا�

 ه ��ر��اه ������ �� ���� ی��ا

Eger ki sÀz-ı ãabÿóum ãadÀsı yoúsa ne àam 

Baña seóerde èözür-òvÀh ãadÀsı sÀzumdur 

 

  ز ��د��ه و ��ا ��ر�� ����ا�

 ��ک در دو�� ��د��ه ���� ی��ا

Şükür ÒudÀya ki şÀh u gedÀdanım fÀrià 

Ki yÀr úapusı türÀbı gedÀsı şÀhumdur 

 
1 ~ nüsòa: Reh-nümÿn olmuş ola bir yaşımuñ Ülkeridür. H, N 
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  و��ل ����� ام�������ض ز ���� و �

 ��ارم ��ا ��اه ���� �ل�� ���� ا

ViãÀlüñüz àaraøım mescid ile meykededen 

Bunuñ díger fikirim yoú ÒudÀ güvÀhumdur 

 

  ��ا ��ای �� ��دن ز ����� ����

 �� ذّل ��ر و ���ی �� �ّ� و ��ه ����

Baña senüñ fuúarañ olma salùanatdan yeg 

Ki õüll-i cevr ü cefañ baña èizz ü cÀhumdur 

 

  یآ���ن ���دم رو ��از آن ز��ن �� ��

 ��ه ���� ���� ����از ���� ��ر�

O laóôadan beri kim bu işige yüz úoydum 

Güneş duracaàı yer üsti tekye-gÀhumdur 

 

  ������ ور � ���ا�� � ����� �� �

 از در دو�� �� ر�� و راه ���� �ن�ر�

Meger be-seyf-i ecel úaldıram tenim yoúsa1 

Yolum törem der-i devletden ürkme degüldür 

 

  [B 20b]                      �� ���� �ر�ا�� ���ه ا�� �� ���دِ     

 �� ���ه ���� ��ش وادب  � ��� در ��

Sevim günÀh ÒvÀce olmaz ger iòtiyÀr yoàısa 

Edeb yolına çalış di benüm günÀhumdur 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Meger ecel úılıcıyla göç eyleyem yoúsa H, N, B → ecel: ehl H; ~ Meger ki seyf-i ecelle 

göç eyleyem yoúsa H, N, B  
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ����� �� �� ���ا و ��� ���� ���

 ��ده ���� �ن���� یا ������ ی��

Açılmış oldı úızıl gül ü oldı bülbül mest 

äalÀ ki mestlige ey ãÿfiyÀn-ı èışú pür-est 

 

  [N 22b] [H 22b]              �� ��� ���د �ا��س ���� �� در ����      

 اش ������� ���� ��� ��م ز��� ����

BinÀ-yı tevbe ki berklikde ùaş gibi görinür 

Gel it naôar ki şíşe cÀmdan ol ne òoşça şikest1 

 

  ��ده �� در ��ر��ه ا����� �ر��

 و �� ��� �ر��� �����ن و �� ����ن �� ���

Getür òamır2 ki cenÀb-ı3 àınÀ-yı cÀnÀnda4 

Ne pÀdişÀh ü ne bekçi ne ayıú u ne de mest 

 

  � �دودر ��ور��� ر� �ر��� ��از ا

 �� ��� ]و[�� ������  �����5رواق و ��ق 

Bu iki úapulı òÀndan øarÿrí göç itmek 

Oturacaú kemer öñi ne yüce ola ne pest6 

 

  ر���� ��د��� ��ّ �� �����م �

 ا�� ��� ا������� �� ���� ���

 
1 ~ nüsòa: BinÀ-yı tevbe ki muókem óacerce görinür / Gör anı şíşe-i cÀmdan ne òoş ki oldı şikest  

H, N, B 
2    òamır: [òamr. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
3    cenÀb ~  óuøÿr  H, N 
4 ~ Getür şarÀb ki óuøÿr-ı àınÀ-yı cÀnÀnda H, N, B 

  ����� ح، ن ⁓ �����    5
6 ~ Kemer başında degül õevúe yer ne yüce ne pest H, N, B  
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äafÀ yeri úolay olmaz elem ü zaómetsiz1 

Belí úaøÀ-yı belÀ baàladılar èahd-i elest 

 

  ��ش�و ��ش � �������ن �� ����� ��� و �

 ���ل �� �����ا���م ��  �������� �

Var ile yoúluàa incinme ol güzelce göñül2 

Ki her kemÀl soñı yoúluú u yoúluàı daóı hest 

 

  ��و ا�� ��د و ���� � ����ه آ��

 ��ف ���� �����د ر�� و ازو ��ا�� �

Yel-aù u úuş dili bilmek ü Áãaf ululuàı 

Gidüp yele ÒvÀce andan ki híç nesne ne-best3 

 

  ������ �����ل و �� ��و از ره �� �

 ���ک ���� �و� ���ا ���� ز���

Úanad u perr ile yoldan ki çıúma menzil oúı 

Aàar havÀya bir az dem soñı türÀba nişest 

 

  ��ز��ن ��� �� ���� �� ��� آن ��

 د�� ���� ������ � ��� ��� ���

LisÀn-ı òÀmeñ anuñ nice şükrin ide ÒvÀce 

Dinen sözin k’iledirler hemíşe dest-be-dest 

 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: äafÀ maóalli olamaz úolayca zaómetsiz H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gücenme varlıà u yoúluàa ol güzelce göñül H, N, B 
3 ~ nüsòa: Gidüp yele ÒvÀce andan ki nesne hiç ne-best H, N, B 
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[B 21a]                                  44 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ��ده و ���ان �� و ��� یز�� آ���� و ��

 در د�� ����ک و ��ل ��ان و ��ا �����

Zülfi daàıú u der1 itmiş ü güler leb daòı mest 

Gömlegi çÀk u àazel söyleyerek cÀm da be-dest 

 

  [N 23a] [H 23a]              و ��� ا���س ���ن ی����� ����ه ��        

 �� آ�� ����� ���� دوش ���� ���

Gözi àavàÀcı lebi nÀz u leùÀyif diyerek 

Dün gice nıãfı gelüp yaãdıàım ucına nişest 

 

  ���� ��ا ��ش �� آورد ��واز ��

 �� ��ا�� ��� ����رۀ����  ی��� ا

Úulaàıma getürüp baş u yavaşça sesle 

Didi ki ey èÀşıú-ı bíçÀre saña uyúu da hest 

 

  د��� ����� ۀ��د ��را �� �� �ر��� 

 �د ��ده ��������� ��� ��د �� �

Böyle şeb-gír meyi bir ehl-i dile ger vireler 

Aşúa münkír ola ger ol olmaz ise bÀde-perest 

 

  ���� درد���ن ��ده �� ��زا��  ی��و ا

 ��اد�� ��� روز ا�������  ���� ا�� 

Yüri ey ãÿfí ki ùaèn itme maóabbet çekene 

Kim bu píş-keş dígerin virmediler baña elest2 

 

 
1    der: [“ter” anlamında. der itmiş: terlemiş.] 
2 ~ nüsòa: Virmediler baña bu píş-keşin Àòar ki elest H, N, B 
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  ������ ��� ������� ���آن �� او ر

 ��� ۀا�� از ��� ������ و�� ��د

Ol ne kim dökdi o peymÀnemize nÿş itdük1 

Ger İrem òamrıdur o daòı eger bÀde-i mest 

 

  ���ر ��و ز�� ��ه � ���م � ۀ���

 ���� �����  ���� ���� �� ��ن ��� یا

CÀm-ı bÀde gülümi zülf-i güzel düg bükümi 

Ey nice tevbe-i ÓÀfıô gibi kim tevbe-şikest2 

45 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  ��ر �� ���� �����ار دل � � ز��

 از ��ر �� ���� ��راه ��ار ��ره 

Bir úıl teline zülfi hezÀr göñli baàladı 

Dört yañadan hezÀr devÀ yolı baàladı 

 

  د��� ��ن ����� ی��� ������� 

 و در آرزو ���� یا��������د 

TÀ her kişi devÀsı ümídiyle cÀn vire 

Müşkín saçını açdı der-i kÀmı baàladı3 

 

  [B 21b]                    از آن ��م �� ���رم �� ��ه �� �ا�� 

 ��د و رو ���� یا��و ���د و ���ه ��

Oldum ez-Àn delü ki yÀrim yeñi ay gibi 

Gösterdi úaş u cilve idüp yüzi baàladı 

 
1 ~ nüsòa: Anı kim kÀsemize dökdi o biz nÿş etdik H, N 
2 ~ nüsòa: Ey nice kimse ÒvÀce tevbesi-veş tevbe şikest H, N, B 
3 ~ nüsòa-i Sürÿrí: TÀ èÀşıúÀn ãabÀsı úoúusına vire cÀn / Bir nÀfe açdı Àrzÿ úapusını baàladı ~ Çözdi 

èıùırlu ãaçı merÀm bÀbı baàladı H, N, B 
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  [N 23b] [H 23b]               ���ر ����ا��ر � ����� ر�� � ����

 ����� ��� �� �� ��ش در ��و ���� ��ا

CÀm içre dökdi sÀúi òamır nice rengile1 

Görsen ne òoş úabaúda ki bu naúşı baàladı 

 

  � �� ��ن �ُ  ����د ��ا ��2مرب ��  � �

 ����� ا��ر ��� ���� ی�� ����� �

ÁyÀ ne cürmi itdi ãurÀóí ki òÿn-ı küp 

Úulúul ãadÀlarıyla boàaz içi baàladı 

 

  ���ع ۀ���ب �� ��ده ���� �� در ��د

 و �� ���� ی�� ا�� و�� و ��ل در �� 

Muùrib ne naàme düzdi semÀè óalúasında kim 

ErbÀb-ı èışú u óÀle der-i hÿy baàladı 

 

ج ا�� ��خ �ّ�� ��زدا�� �� 
ّ
  زد ���

 ������ ��ز ��� و در ��� و �� ����

èÁlim ki itdi seyr felek óoúúa-bÀzını 

Cemèini dürdi bÀb-ı söz ü ãavı baàladı 

 

  ���� �� ��� ���ۀ ��را ��� ���

 او روی ��د ���د در ���� و �� ����

Didüm aña ki lehçe-i óüsnüñi vaãf idem 

Ol òod belürtdi yüz ü der-i güfti baàladı3 

 

 
1    òam[ı]r [mısra altı] süci H, N; òam[ı]r: [òamr. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına 

riayet edildi.] 

 ��م ح، ن ⁓ ���ه ح، ن، ب    2
3 ~ nüsòa: Gösterdi òod yüz ol söz ü ãav bÀbı baàladı H, N 
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  و و�� ��ا��  ��زرْ �َ ���� �� آن �� ��� �َ 

 و�� ���� �دل � �ا��ام ��ف ���

ÓÀfıô her ol ki èışú u viãÀl bí-elem diler 

Bí-pÀk ùavÀf-ı beyt-i dile iórÀm1 baàladı2 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �� ��� ید����  ی�� ��رت ا��و ��ا 

 �� ��� ی�� ��ر �� ا��ر ����� ی��� 

Göñül küşÀdını Óaú çün úaşuñ úılıàuña bend 

Benüm işim feraóını senüñ baúışuña bend 

 

  ��ا و ��و ��� را ���ک راه �����

 �� ��� ی���  ��ز���� �� ��� ����

Beni vü serv-i çemen-zÀrı dikdi òÀk-i rehe 

Felek ki úaãbí kemer åevb-i nergisínüñe3 bend4 

 

  ز ��ر �� و دل ���� �� ��ه ����د

 �� ��� ی��ا ��� �� دل ا��ر � ����

HezÀr dügüm işimüzden ü úalb-i gülden açup 

Gülüñ yeli içi çünkim hevÀ vü èışúuña bend 5 

 

 

 
1    ióram ~  åevbi H, N [mısra üstü] óırúa H, N 
2 ~ nüsòa: Bí-pÀk ùavÀf-ı beyt-i dile ùavÀfı baàladı H, N 
3  ÚabÀ-yı nergisí didikleri úaftanı èAcem ve Gürci beyzÀdeleri giyüp öñi açıú olmaàla fisdan 

uçúurlıàı gibi ortasında maóal aña uçúur geçürüp ve uçúuruñ uçları úılabdÀn ve ipek veyÀòud 

altun tel olmaàın öñlerine ãalıvirirler ve uçúurlıàı burma burmadur, gibi. H, N, B 
4 ~ nüsòa: Ki tÀ felek kemer-i nÀy-ı åevbi çeşmüñe bend H, N, B  
5 ~ Gülüñ içi úoúusı çün hevÀ-yı èışúıña bend H, N, B 
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  [B 22a] [N 24a] [H 24a]            ��د ���ا ���� �� دوران ��خ را�

 �� ��� ی�� ��د �� ��ر��� در ر�� �و�

Beni senüñ baàuña rÀøı itdi devr-i felek 

Velí ne fÀéide kim iplik ucı emrüñe bend 

 

  �� ��ه ���� ���� ���� �� دل ���

 �� ��� ی�� ��� �� �� ز�� ��ه ��� 

Dügüm bıraúma göbekce benüm àaríb göñle 

Çün èahdi dügüm açıcı senüñ ãaçuñ ile bend1 

 

  و��ل ���� یا ی�� ��د�د ���ت�� ��د 

 �� ��� یدر و��  ����� ��� �� دل ا�ّ 

Be hey nesím-i viãÀl sen imişsin Àòare cÀn 

ÒaùÀyı gör ki göñül umısını èahdüñe bend2 

 

  ز د�� ��ر �� ���� ز ��� ��ا�� ر��

 �� ��� ی����ه ��� �� ���� ��و �� �� 

Didüm cefÀnuñ elinden gidiserim buñdan 

Gülümle git didi ÓÀfıô kim urdı pÀyüñe bend 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  از ��� ا�� ��� ��� � �ز���� ر� ��در

 ��ل ا�� ���و �� ��ف ��و  ��ا��

Bu devr içinde øarardan tehí refíú kimdür 

äurÀói bÀde-i ãÀfí àazel sefínesidür 

 
1 ~ nüsòa: Çü èahdi dügüm açıcı ãaçuñ ucı ile bend H, N, B 
2 ~ nüsòa: Göñül òaùÀsını gör kim ümídi èahdiñe bend H, N, B 
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  ��� ا�� ��و �� ��ر��ه ���رَ  �ه���

 ا�� ��ل�� ���� ��� �� ��� �����

Mücerreden yüri kim ãıóóat uàraàı yer ùar 

PiyÀle ùut ki èazíz èömr bí-muúÀbildür 

 

  در ���ن ����� و �� ���� ��� �� ز �

 ��� ا�� ����� ���� �� ز ��� �

HemÀn óazín ne benem bí-èamellige bunda 

Ki èÀlimÀn kederi èilm-i bí-èameldendür 

 

  ر���ار ��آ��ب ������ ��� در

 ا�� ����و � ���ت����ن و ��ر ���ن �

èAúıl gözine bu çoú fitnelü yol-uàraúda 

CihÀn ü kÀr-ı cihÀn bí-åebÀt èabes yerdür1 

 

  �� دا�� ی��اوان ���� رو ��د�� ا�

 ا�� ��ه ��� ر��ن ا�� ا�� �و�

Yüzüñ viãÀline göñlüm çoú um ùutardı velí 

èÖmür yolında umuñ reh-zeni ecel demdür 

 

����  
ّ
  [N 24b] [H 24b]               � ���ان�ّ�  ��� �� ���ه  ۀ��

 ز��ه و ز�� ا�� ����� ز ���� ��� و �

Ùut ayca yüzlü saçını velí oúuma meåel 

Ki saèd ü naòs eåeri Zühre vü Zuòaldendür 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: CihÀn u kÀr-ı cihÀn bí-úarÀr u åebt yeridür H, N, B 
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  [B 22b]                     �رش ��� ����دور ���ا���  ����   

 ازل ا�� ۀ�� ���� �� ��� ��د ����

Bir anda bulmayısarlar hiç ayıú ol şaòãı 

Bu gÿne kim ÒvÀcemiz mey elesti saròoşdur 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ��ا��� ی�� �� ��وا �ل��� را ز �

 �� ������ ��ا���  ���� �� �� ��د �

Fikrüñi idişden bize ne úayd-ı şarÀbdur1 

Di küpe başuñ úaydını gör òÀne òarÀbdur2 

 

  دو�� ��� � ������ ��� ���� ا�� ��

 ��ا��� ��� ��� ���� ���� �� د�

Uçmaú meyi ger ise dökin yÀrsız anı siz 

Her ùatlu şarÀb kim viresin èayn-ı èaõÀbdur 

 

  �ن��� ۀ��ا���س �� �� د��� و در د

 �� او ��� �� آ��� �ل�� �����

ÓayfÀ güzelim gitdi vü giryÀn gözümde3 

Anuñ òaù-ı efkÀrı yazu naúş-ı ber-Àbdur 

 

  ���ان ��د ����� ا �ه�د ی�� ا �ار��

 ���ل ��ا��� ��امد��دم ��  ��� ��ز

 
1 ~ nüsòa: Fikrüñ düşümünden bizi ne úayd-ı şarÀbdur H, N, B 
2 ~ Óaú kelÀmıdur ki müémín mescidi maèmÿr ider / Bir nice fÀsıú ki ol meyòÀneyi maèmÿr ider  

H, N, B [Bu beyit Sürûrî şerhinde geçmekle birlikte ilk mısraı farklıdır: “Müémín mescidi 

maèmÿr ider kelÀm-ı Óaú budur” Sürûrî 41b] 
3 ~ nüsòa: ÓayfÀ ki güzel gitdi vü giryÀnca gözümde H, N, B 
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Ey göz uyanıú ol ki emín olmaú olımaz 

Bu seyl-i ölümden ki müdÀm menzil-i òvÀbdur 

 

  ����� �� و� ��رد�� �ن�����ق �

 از آن ���� ������ ������� �ر�ا�

Maèşÿúa yanuñdan geçiyor bellü velÀkin1 

AàyÀrı görüp anuñ içün baàlu niúÀbdur 

 

  ���� �� ��� ��ق د ���� �� رخ ر��

 از �� دل ��ق �����  ر��در آ�� 

TÀ renklü yanaàında görüp òoşça deri gül 

NÀr-ı günide dil àam ile àarú-ı gül-Àbdur2 

 

  ����� ی�� د���� ���� �� در �ُ 

 ��� و ر����� ��� از ز��� ُ���ه ���� 

Beynim bucaàında dileme nuãóa maóal sen 

ZírÀ bu maóal ùolu ses-i sÀz u rebÀbdur3 

 

  [N 25a] [H 25a]               راه �� �� را��� �� از ���� �����

 در��ی ���� ���� ��� ��ا���

èIşúuñ yolı ne yol ki be-àÀyet ululuúdan 

DeryÀ-yı muóíù-i felegi èayn-ı serÀbdur 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: ÔÀhirce öñüñden geçiyor maèşÿúañ ammÀ H, N, B 
2    der: [“ter” anlamında.]; güni: [“kıskançlık, reşk” anlamında.] 
3  beynim ~ [metin] geñzim H, N, B [Kaynak metinde “dimÀà” (geñiz, beyin). Beytin anlamı 

açısından daha uygun görüldüğü için derkenardaki “beynim” kelimesi tercih edildi.]; Ey baña 

nuãó eyleyen taóãíl-i mÀl ü cÀh içün / Bende yer yoú úo beni öz başıma AllÀh içün H, N, B 

[Beyit Sürûrî şerhinde geçmektedir. öz başıma: lutf eyle gel Sürûrî 42b]. 



302 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ���� ���ار � ������ در و د�� �

 �� ���ن ���� ��ا���  �د�� از �� آ�

Ùaà u ova gel oldı yeşil úomayalım tÀ 

El bir ãu başından ki cihÀn cümle serÀbdur 

 

  [B 23a]                  در ��م دل از روی �� �� ��� �� ا��و��  

 � روی �� �� ���� ������و�� ���� �� �

Meclisde göñül yaúdı yüzüñden nice yüz mÿm 

Bu èucbe ki yüzüñde senüñ yüzce óicÀbdur 

 

  �� ای ��� دل ��وز ��� روی دل آرا�

 دل ر�� ُ���ن �� �� آ�� �� ������

Ey dil uyaran şemèa dil eglenci yüzüñsüz 

Fürúat ateşinde dönerek dil çü kebÀbdur1 

 

  ���� �� �� ار ���� و ر���� و �����ز

ّ �� ��ر ��� �زم ا  ������ �م�

Ger èÀşıú-ı mey-òvÀr u naôar-bÀz ise ÓÀfıô2 

Çoú ùavr-ı èaceb lÀzım-ı eyyÀm-ı şebÀbdur 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ����� ۀ���ن �� �� �� �� ��م ��د

 ��� ��ار ز��ن ����� در او�����

Gülüñ elinde ki şimdi ãürÀó-ı mey-i ãÀfdur 3 

LisÀn-ı yüz biñle bülbül aña vaããÀfdur 

 
1 ~ nüsòa: Od üzre göñül raúã idici ãanki kebÀbdur H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ger ÒvÀce n’ola rind ü naôar-bÀzsa hem èÀşıú H, N, B 
3 ~ [metin] Gülüñ elinde ki şimdi mey úadeó-i ãÀfdur H, N, B [Sözdizimi daha doğru olduğu için 

derkenardaki tercüme tercih edildi.] 
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  �����اه د��� ا���ر و راه ���ا �

 ���� �� و�� ��ر�� و ��� ��� ��ّ 

Yaban ùaríúini ùut iste mecmaè-ı eşèÀr 

Ne Àn-ı medrese ne baóå-i keşf-i KeşşÀfdur 

 

  ����ر �� �س���� ز ��� و �� ���� �

 ز ��ف �� �����  ��ن����� �� ���� �

Kesil úamudan işi ùut úıyÀs èanúÀdan 

Ki üni gÿşe-nişínüñ tÀ úÀfdan úÀfdur 

 

  داد ی��� ��د و ��� ی��ر�� د ����

 � ز ��ل او������ِ  ���ام و� ��� �

Faúíh-i medrese dün mest iken virüp fetvÀ 

Ki mey óarÀm velí yeg mÀldan ki evúÀfdur 

 

  [N 25b] [H 25b]           ��ش در�� ���و ��ف �� را ��� � ����1

 ا������ ���� ��د � ��� �� �� ���

Güzíde òamra saña yoú óüküm güzel haôm it 

Ki her ne sÀúimüz itdi o èayn-ı elùÀfdur 

 

  ����ران �ل�و � �ن����ّ  ����

 �������زردوز و ��ر �����ن ��� 

KelÀm-ı müddeèí şirket òayÀl-i şièríde 

HemÀn óaãír ùoúur ile úumaşçı lÀf[ı]dur2 

 

 
 ��� ح، ن ⁓ درد ح، ن، ب    1
2   lÀf[ı]dur: [Hâfız’ın beytindeki mânaya göre  kelimenin bir harfi eksik istinsah edildiği düşünülerek 

metin tamiri yapılmıştır. Bununla beraber mütercim kafiye için böyle bir söyleyişi tercih ettiyse 

bu durum ciddi bir anlam zaafı teşkil eder.] 
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  ��ن زر ��خ ی�� ���� �����ش ���� و ا

 ���ه دار �� �ّ� 
ّ
 ا��� ب ��� ��

äuã ey ÒvÀce bu rumÿzÀtı ãanki zer-i_aómer 

Ùut anı ãaúlu şehir úalbazÀnı ãarrÀfdur 

 

[B 23b]                               50 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ا������ ��َ�� �ا�� ���� ���ا�

 درون �� ����� �و�� ���� ��ا�

Eger ki eylükle oúuñ ziyÀde elùÀfdur 1 

Ve ger ki úahr ile süreñ derÿnumuz ãÀfdur 

 

  ا������ �� ��ّ  ��دنو�� ��  �����

 او�����  ز ��ّ  �ون���ا �� و�� �� �

Úalemle vaãfuñı itmek ne óadd-i imkÀndur 

Niçün ki óadd-i vaãıfdan birÿn saña evãÀfdur 

 

  ������  یرو ��� ��� ��ان د���

 ���ز ��ف �� ��  ����ن ��رت�� ��ر 

CemÀl-i yÀrimüz imkÀn ki èışú göziyle görem 

Ki òÿblaruñ yüzi nÿrı tÀ ÚÀfdan Úàfdur 

 

  �� ��ان ���ز ُ���� رخ د��ار آ

 �����ت ��� �ّ����� �ن��� آن �

Yañaà-ı muãóaf-ı yÀrdan sen oúı bir Àyet 

Ki ol maóal èalenen cÀy-ı keşf-i KeşşÀfdur 

 
1 ~ nüsòa: Oúursañ eylikle ger ziyÀde elùÀfdur H, N, B 
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  ����ل �� �� �ر� یا ��� ��و ����

 ا��ا���  ز��  یرو ���� ������� �� 

Bizümle service serkeşlik ey dili ùaş yÀr 

Yüzüñe nice çeşmler ki nÀôır-ı_eùrÀfdur 

 

  ������� � �ُ�ل و �����ُ  ����ا �� �� 

 �ا����روان در ا ������ل �� ��از ا

Saña ki mÀye-i cennet ü miåli yoú nièmet 

Ki bu güzíde miåÀlden mekÀn baña_aèrÀfdur  

 

  [N 26a] [H 26a]               ��و �� ���� ���� ��� ��� در ���

 �ّ���� �ُ  � �و �� یُ���  �����ن ��

Òaãım ki ÒvÀce kelÀmın şièirde eyler ümíd 

HemÀn ki hümÀ vü perestÿ ùaríúi bir lÀfdur1 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  ��را ������ �� ���� �ه����ت ��

 ��دو�� ��� ����ا �� ���� ی��ن ��

èUzlet-nişíne seyr ü temÀşÀ ne iútiøÀ 

Çün var güzel maóallesi ãaórÀ ne iútiøÀ2 

 

  �� ��ا ��� �� ��ا ����� �����

 ���س �� �� را �� ������  ����� د�

Ey yÀr senüñ ÒudÀ ile bir óÀcetüñ ki var 

äoñ bir nefesde ki_it ãorı baña ne iútiøÀ 

 
1  Bu bÀbda úırlanàıç hümÀya òiùÀb idüp dimiş kim senüñ bir ayda vardıàuñ yola ben bir günde 

varır, sebük reftÀrım, ne iètibÀruñ var didigi gibi temåíldür. H, N, B 
2 ~ Çün kÿy-ı yÀr var aña ãaórÀ ne iútiøÀ H, N, B 



306 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ���و ز��ن ��ال � ��ار��ب ����

 � �� ���������ّ  ��در ���ت ��

Biz óÀcet ehliyüz dilege yoú lisÀn bize 

Cömerd kişi úatında temennÀ ne iútiøÀ 

 

  [B 24a]                  ��ت ��� ��ن ���� ���� �����ج �ّ� 

 �� ������ ��� ��� ���ن ر�� از آن �ُ 

ÓÀcet degül óikÀye bizüm cÀnsa úaãd saña 

Çün mÀl senüñ olunca ki yaàmÀ ne iútiøÀ 

 

  دو�� ���� ����م ���ن ����� ��

 ��د آ��� �� ������ �ج�ا���ر ا��

Miréat-ı gíti-bín güzelüñ úalb-i enveri 

Bildirme öz murÀduñı aña ne iútiøÀ 

 

  ��د�ح �ُ � �ّ� آن �� �� ��ر ��ّ 

 �� ������  ������ �� د�� داد ��ر

Ol gitdi kim gemici minen óamli çekmezem1 

Cevher çü virdi el baña deryÀ ne iútiøÀ 

 

  �ر����� ��ا �� �� روح ���  یا

 ����� �� ������ ���و� �ا��ت��

YÀrin çü baòş-ı cÀn dudaàı ey muóib faúír 

Bilür vaøífeñi ki taúÀøÀ ne iútiøÀ 

 

  ����د��ه ��� ��ا را ����� یا

 آ�� ��ال �� �� ��ا را �� ������

 
1 ~ nüsòa: K’ol gitdi bÀr-ı minnet-i mellÀóı çekmezem H, N, B 
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Ey òÿblıàın şehenşehi yanduú ÒudÀ içün 

Gel ãormaú eyle sen ki gedÀña ne iútiøÀ1 

 

  [N 26b] [H 26b]               �����و �� ��ا �� �� ��ر � ����ّ  یا 

 ��ا �� �������ا���ب ������ �

Var git èadÿ ki baña senüñle yoú iş ü güç 

ÓÀøırlar asdiúÀ baña aèdÀ ne iútiøÀ 

 

  ��د �ن����� �� ��� �� �� ��� ��د �

 ��اع و ����� �� ������ ���� ��ّ 

Söz òatmin it ki ÒvÀce olur ãanèatuñ èayÀn 

Düşmenle iddièÀ daòı àavàÀ ne iútiøÀ 

 

52 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ����� �ران���� ����ن ذوق ��� و ���� 

 �� ��� ��اران�و�� � یو�� �� ��ش ��د �� و

äaón-ı gülzÀr õevú baàışlar ãoóbet-i yÀr anda òoş 

Vaúti òoş olsun gülüñ kim vaút-i mey-nÿşÀn da òoş 

 

  ��د��� دم ���م ��ن �� ��ش �از ��� 

 �� ا���س ��اداران ��� ��� یآر یآر

CÀn demÀàımuz olur dÀéim ãabÀdan èıùr-nÀk 

Gerçegi kim òoş-hevÀdÀrÀnun enfÀsı da òoş 

 

 
1 ~ VÀcib oldur şÀha kim göre ÒudÀnuñ òıdmetin / Òıdmeti oldur ki göre her gedÀnun òıdmetin  

H, N, B ~ ol göre gedÀnuñ òıõmetin H, N, B; [Sürûrî şerhinde geçmekte olan beyit şu şekildedir: 

“Pâdişâh üstine vâcibdür ÒudÀnuñ òıdmeti / Òıdmeti budur ki ol ide gedÀnun òıdmeti”  

Sürûrî 44a] 
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  �����ده �� ���ب آ��� ر��� ��ز ��د

 �� دل ا���ران ��� ����د���� �� ���� �� 

Açmadan gül perde itdi göç yaraàı úaãdını 

İt fiàÀñ bülbül ki dil-mecrÿólaruñ dÀdı da òoş 

 

  [B 24b]                  ��ان را ���رت ��د ����ر راه ��� ����غ 

 �� ��� �اران�� ی����  �دو�� را �� ���

Müjde olsun èışú yolında gice oúuyan úuşa 

Giceler bídÀr olan feryÀdıdur dosta ne òoş 

 

  ام آ�� ���ش ز��ن ���� آزادهاز 

 ��� ��ر �����ران �����  ��د ������ر ا

LÀle-i ÀzÀdenüñ geldi dilüñden semèime1 

Kim taèalluúsuz işi bu köhne menzil içre òoş 

 

  ر زا��� ���ا و �در ��زار ���� ����� ����

 � �و ��ش ��� یر�� ۀ���
ّ
 �����  �ران�

Dernek-i èÀlemde yoú òoş-dil meger kim ola var 

Rindlik işi vü èayyÀrlıúda òoş olmaú da òoş 

 

  �� ����� ������� ��ک ���ن ���� ��

 �� ا��ال ���ن داران �����  ی�� ����ار

ÓÀfıôÀ dünyÀyı terk itdüm dimek òoş-dil yolı 

İtme ôan tÀ sen ki mÀldÀr-ı cihÀn óÀli de òoş 

 

 

 

 

 
1  semèime: semèa H 
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[H 27a] [N 27a]                           53 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���� ���� دل ا��وز ز ����� نآرب  � �

 ���� ��� ����� ����ن �� ���� ����

ÒÀnesinden èaceb ol dil yaúıcı şemèa kimüñ 

CÀnumuz yaúdı soruñ kim kime yÀr ya ne kimüñ1 

 

  ���� ������ ��ا��از دل و د � ����

 ���و ������ � �����آ��ش �� � ���� 

Göñlümüñ dín ü evin şimdi òarÀb ide benüm 

ÒÀnesinde kimüñ ÀyÀ vü úucaàında kimüñ 

 

  ��� ��� �� �� �� دور ���د ۀ��د

 ������� ��ده � ��ن�راح روح �� و �

Olmasun laèl-i lebi òamrı lebimden ayru 

Kime söz virdi vü cÀn rÿóına peymÀne kimüñ2 

 

  ��� �و ����� ��� ��� ا���� �����

 ���ا����� � ���� دل ��زک او �� 

Herkes aña oúur esmÀ vü èayÀn olmadı hiç 

Ki anuñ òoş göñüli meyli miåÀline kimüñ 

 

  � �ز��ه ��و ��ه رخ  و وش  رب آن ��ه � �

 ���دا�� � ���� و ����  ی��� �ر دّ 

YÀ Rab ol Zühre-cebín yüzi úamer şÀh gibice 

Miåli yoú incü kimüñ cevher-i bir dÀne kimüñ 

 

 
1    şemèa ~ şuèle H, N 
2 ~ [metin] Söz virüp kim sözine cÀn ola rÿóına kimüñ H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
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  دو�� ���� آن ��� ���دت ���� 

 �����ا را �� ���وا�� � ����ز���

Ol saèÀdet şerefi mÿmla nişínlik şÀnı 

äormaú eyleñ Óaúiçün kime vü pervÀne kimüñ1 

 

  [B 25a]                     �� ����� � ��ا������ آه از دل د

 ����ا�� ���� ���ه ز��ن ��� �� د ��ز

Didüm Àh kim ÒvÀcenüñ sensizin ÀvÀre dili 

Dudaú altı gülerek didi bu dívÀne kimüñ2 

 

54 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ���اد��� �ر� � ���ض ��� �ا�� �� 

 �� �د��ن �� از ��� ���ز��ن ���ش و�

Egerçi èarø-ı hüner yÀr öñinde bí-edebí 

LisÀnımuz sükÿt ammÀ_aàzımuz ùolu èarabí 

 

  [N 27b] [H 27b]               در ����� ��� ������� رخ و د ی��

 ����� ��ا���� ���� ا �ت�ز � �������� 

Melek yañaú òafí úalmış u dívde nÀz u óüsün3 

Ki yandı uã ùañalıúdan4 bu ne àaríb ü èacíb5 

 

  ��� ���س �� ��خ از �� ���� ��ور ��

 ������ �او را ����� � ��� ��م ���

 
1 ~ nüsòa: Meclisüñ devleti ol pertev-i iylik şemèa / Óaú içün aña ãoruñ kim aña pervÀne kimüñ  

H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gülerek didi leb altıyla bu dívÀne kimüñ H, N, B 
3    óüsün: [óüsn. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
4    ùañalıú: [óayret anlamında.] 
5 ~ nüsòa: Peri yañaàı òafí şíve-i óüs[ü]n dívde H, N, B] 
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Felek neden ki dení besler oldı ãorma sebeb 

K’anuñ murÀd virişine bahÀne bí-sebebí 

 

  ی آر ���� �����ر ���� �� � ��در

 ����� ��ار ����� ی��اغ �����

Bu bÀàda dirmedi bir kes evet dikensiz gül 

ÇerÀà-ı Aómede nisbet cefÀ-yı Bÿ-lehebí 

 

  �� ���م ��ق �����ه و ر��ط ����

 ���� ����ُ  یو ��  �ان���ا �� ����� ا

Yarım şaèíre medÀris ü tekye-gÀh almam 

Baña ki meykede çÀder ü küp dibidür ipi1 

 

  ���ل د��� رز ��ر ��� ���� ���

 ������ ۀو ��د ��� در ���ب ز���

Meger ki aãma úızı òÿbluàı gözüm bebegi 

Ki ãırça örtüde dergÀh u perde-i èinebí 

 

ح ��ی 
ّ
  دوای درد ��د ا���ن ازان ���

  �� در ��ا�� ���� و ���� ������

DevÀ-yı derdüñi şimdi o şenlüden2 iste 

Ki Çíní bülbülededür ü ãırça-i Óalebí 

 

  ��ا��  ی��ار ��� و ادب دا��� �� ا

 ���اد�� ������ ��� ��ا�� ��ح �

HezÀr èaúl u edeb ben ùutardum ey ÒvÀce 

Ki şimdi mest [ü] göçügüm ãalÀm ki bí-edebí3 

 
1    çÀder ü küp dibidür ~ [metin] eyvÀn u küp dibi de H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
2    şenlüden ~ çenciden H, N 
3 ~ nüsòa: Ki şimdi mest ü òarÀbım üniyle bí-edebí H, N, B 
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  ا�����ر ��ا���� �� ����  �� �ر��

 ����� ��� �ز�و � ی��� �����

Getür meyi ki müdÀm arúalandıàım ÒvÀce-veş 

Seóer bükÀsına yalvarmasına nıãf-ı şebí 

[B 25b]                               55 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  �� ����� ��غ ���ر � � ������ ز �

 �������� �� ��� ا����ر � ����

BÀà-ı bahÀrda õevú-i muãÀóibden özge ne1 

SÀúi di úande hem sebeb-i intiôÀr da ne 

 

  [N 28a] [H 28a]              �� و�� ����� د�� د�� ����� ���ر       

 ����� ا���م ��ر � ����� را و��ف �

Her òoş vaúit ki el virür anı àaníme ãay 

Bir şaòãa yoú biliş ki her işde netíce ne 

 

  ��ش دار ������� ���� ��� �����

 �����ش �� روز��ر � � �����ار ��

èÖmr ittiãÀli bir úıl ile baàlu èaúl uyar 

Kendi àamuñı ol yiyici vaúte àuããa ne2 

 

  رماِ  �و رو� �آب ز��� ����

 ��������ار � �و � ��ر��� ��ف ��

MaènÀ-yı bÀà-ı uçmaàıla hem óayÀt ãuyı 

Òaømı güzel mey ile bıñar semti başúa ne 

 

 
1 ~ nüsòa: İlk yaz baàında õevú-i muãÀóibden özge ne H, N, B 
2 ~ Ol öz àamuñ yiyici àam-ı devri yime ne H, N, B  
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  ا������� ������ر و ��� �� دو �� از 

 ���� �ر�ا�� ���� د� ۀ����� دل �

äÀlióle ùÀlió ikisi çün bir úabíleden 

Biz dil kimüñ yaña virelim semt-i òoşca ne 

 

  � ���ش راز درون ��ده �� دا�� ��

 �����اع �� �� ��ده دار � ����ّ  یا

Bir sır ki perde içre ne añlar felek sükÿt 

áavàañ senüñ be ãÿfí-i echel felekle ne1 

 

  ا����ر �������ه ��ش  ی��� و ��� 

 ������ و ر��� آ��ز��ر � ����

Úuluñ òaùÀ vü àafleti ger muèteber degül 

MaènÀ-yı èafv ü raómet-i raómÀn raóím de ne 

 

  ��ا�� ����زا�� ��اب ���� و ���� �

 �����د��ر � ���ا�� ������ در �

ZÀhid şarÀb-ı kevãer ü cÀm istedi ÒvÀce 

Óaúúın murÀdı tÀ bularuñ ortasında ne 

 

56 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ���و �� ���� ��� �� از �������  ������ ا

 �� ��� �� ���� ��� ���ل ���ان �� �� دا�

Gitdi bundan mehim èaynıma bu hafta sÀldür 

ÓÀl-i hecri ne bileñ sen ki ne müşkil óÀldür 

 
1  felekle: felek H 
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  [B 26a]                    ز ��� رخ او در رخ او �ه���دم د  

 ������ ����ن ��د �� ����ُ  و ����� ��د د

Òoşluàından ruòınuñ göz bebegi óaddinde1 

Gördi öz miålini vü sezdi ki müşkín òÀldür 

 

  [N 28b] [H 28b]              ���ز از �� ����ن ���ش  ��� �����       

 �����اش ��ّ �� ��ه  ی�� �ه����� در �

Süd lebinden ùamar anuñ şeker-ÀsÀ el-Àn 

Cilvelikde müjesi gerçi anuñ úattÀldür 

 

  ���م در ��� ��� ���� ا���� ��� یا

 �� ����� ا���� ��ن�ه �� در ��ر ��او

Ey o kim luùfıla parmaúla müşír her yerde2 

VÀh saña kim emr-i àaríblerde èaceb ihmÀldür 

 

  ���� ��د ����د ���� ������ از

 �� ����� ��ش ا����� ������ د��ن �� 

Baèd ez-ín cevher-i ferd-vÀrına olmaz baña şek 

Kim bu remz üzre dehÀnuñ güzel istidlÀldür 

 

  ��د ���ا� ی��ده داد�� �� �� �� ��ر

� 
ّ
 ������دان �� ���رک ��� ��� ��

Virdiler müjde ki sen uàrayısarsın bize 

Niyyet-i òayrı çevirme ki mübÀrek fÀldür 

 

  ���� �����ه ا��وه ��ا�� ��� �

 ������� ���� �� از ���� ��� ��ن ���

 
1    óaddinde ~  yüzinde H, N ~ nüsòa: Şuèlesinden ruòınuñ göz bebegi yüzinde H, N, B 
2 ~ Ey ki parmaúla müşír luùf ile her yerlerde H, N 
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Fürúatüñ àuããası ùaàını ne óayl ile çeker 

İñlemekden ki øaèíf ÒvÀce teni ãan nÀldür1 

 

57 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  �����ا�� �� ��ده ��ح ��� و ��د ��

 ������ ����� � ������ ��� ���ر �

Egerçi mey virici şÀd ü gül eleyci ãabÀ 

äadÀ-yı sÀz ile içme şarÀb ki yavuz aàa 

 

  ��ت ���� ا��� ���و �� ���ا�

ّ ���� ��ش �� ا  �������� ا�� �م�

Eger ki_elüñe2 düşe yÀr ü bir ãürÀói senüñ 

Uãÿlca iç ki felek úoparıcıdur àavàÀ 

 

  ����ن �� ����� ����ّ  ��در آ��

 ����رز���� ��ن ��ا���� ���� ��� 

Yeñinde òırúanuñ eyle úadeóle cÀmı òafí 

DehÀn-ı bülbüle-ÀsÀ ki úan dökici semÀ 

 

  در ا���� ���� ������ دهز ر�� �� 

 ������ ���� ورع و روز��ر ���

èAbÀları yuyalım göz yaşında mey rengden 

Ki mevsim-i ãÿfíliú hem zamÀn-ı ehl-i taúÀ 

 

 

 
1  NÀl, yazu úaleminüñ içindeki ince tellere dirler. H, N, B 
2  Çeng, arslan ve şÀhin úaynaàı yaèni pençesi, bunda murÀd avucdur. H, N, B 
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  [B 26b] [N 29a] [H 29a]            ��ن ا���ن ���������� ����ه ��و     

 ����و ��ج ��و ی�� ��� اش �ه��� ر

Yuúaruluú olan eflÀk ki ãaçıcı úandur 

Dökündisi ser-i KisrÀ vü tÀc-ı Pervíz tÀ1 

 

  ��ش از دور واژ��ن ���� � �� ی���

 ����آ� ی�� �� ���� درد ���� ��ف ا

äafÀ-yı òoş dileme tersine dönen çaròdan 

Ki hep bu küp başı maòlÿù-ı ãÀfí dürd ü belÀ2 

 

  ��ا������ ��ش  ����� ����اق و ��رْ 

 ������ ���� ���اد و و�� ��� � ��

Güzel àazelle ÒvÀce ùutduñ İãfahÀn ü ŞírÀz 

Ki devr-i Tebríz ü BaàdÀd zamÀnıdur gel hÀ 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ����ر����ل ���� ا�� �� ��� �� 

 ���و ��ر �� زار ���� �� دو ���� زار

İñile bülbül eger varsa benle èışú-ı yÀrí 

Ki iki èÀşıú-ı zÀrız u işimüz zÀrí 

 

  ����� �� ��در آن ز�
ّ
  دو�� ۀوزد ز ��

 �������ر ی�� دم زدن ���� ی�� �� 

O yerde kim güzelüñ kÀkülinden ese ãabÀ 

Ne yerdür ol ki nefes ura misk-i TÀtÀrí3 

 
1 ~ [metin] Ufaú dökindisi Pervíze tÀcı ser-i kisrÀ H, N [Anlam ve vezin için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ Ki úarışıú bu küp başı cümle ãÀfí belÀ H, N 
3    ese ãabÀ: ~ nüsòa: esmede yel H, N, B 
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  زرق ���� ���� ����ده �� ر�� �ر��

 ����ر��و ��م �ُ  ���� ��� ��م ��ور

Getür şarÀb ki riyÀ òırúasını renkleyelim 

Ki mest-i cÀm-ı àurÿruz adımuz uã-yÀrí1 

 

  ����ز�� �� ���� �� ��ر ��� �ل��

 � � ������ ر��� �� ���� ز
ّ
 ����ر�

ÒayÀl-i zülfüñi çiyler bişürmek işi degül 

Ki kÀkül altına gitmek èaúıllular kÀrı 

 

  �د �� ان�� ��� از ����� ���ا�����

 ������رژ �� �� ��� و ��ّ �� ��م آن 

Òafíce cilvedür andan ki èışú olur peydÀ 

Degüldür adı leb-i laèl ü òaùù-ı çengÀrí 

 

  ���ل ��� �� ��� ا�� و ز�� و ��رض و ��ل

 �����ر و ��ر د��ار ����ار ���� در

Degül güzelligi şaóãuñ yanaà u göz òaù u beñ2 

Bu işde güçde hezÀr iş dil almada yÀrí *3 

 

  [N 29b] [H 29b]                 �� ����� ���� �������ران ��

 ���ا��� آن �� �� از ��� ��ر ی��� 

Yarımca arpaya almazlar ehl-i ÓaúúÀní 

Kişinüñ aùlÀsí åevbin ki Óaúdan ol èÀrí 

 

 
1  uã-yÀrí: [hüşyâr kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.] 
2  òaù u beñ ~ òaù u òÀl H, N 
*  [İkinci mısrada tercüme zaafından dolayı anlam yeterince açık değildir. Sûdî şerhinde bu beytin 

açıklaması şöyledir: “Güzelüñ cemÀli yaèní güzellik meõkÿr esbÀbla degüldür. Belki bu dildÀrlıú 

kÀrında yaèní òÀùıra rièÀyetinde biñ nükte var.” Sûdî, I/164] 
3 ~ Dilberde murÀd Àn olur endÀm degüldür / Keyfiyyet olur meyde àaraô cÀm degüldür. H, N, B  

[Bu beyit Sûdî şerhinde ismi zikredilmeyen bir şairden nakledilmiştir: C.I/163]. 
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  [B 27a]                      یآر �������ن �� ���� ��ان ر�   

 �������ار ی��وج �� ��� ��ور 

Senüñ işigüñe müşkil olur belí irmek 

Sipihr-i şehlige çıúmaàın ola güç kÀrí 

 

  �م������� ���اب � ���� ����

 ����ار�� ز ��� �ِ  ���ا�� ��ا� �ز�

Seóerde şíve-i vaãlını görmüşem düşde 

Ne òoş uyuma ki úadri uyanmadan Àrí 

 

  دو�� ����� ر��� و ���������ی 

 �� ا����ی ��� ا���ای ���ار���

İrişdi àÀyete dostuñ cefÀsı úorúaram 

Ki cevríler ãoñıdur ibtidÀ-yı bízÀrí 

 

  و ��� �� ���� �زار���� ��د�� �

 ���در �� آزار ����و ئ�� ر����ر

FiàÀnla òÀùırın incitme ÒvÀce òatm eyle 

Ebed felÀólıú işi eksik itmek ÀzÀrı 
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  ���� �ه�زا�� ��� یر��ان ��� ا ���

 �� ���ه د��ان �� �� ���ا��� ����

İtme ey òilúati pÀk ãÿfi èayıb mestÀnı 

Üstine yazmayısarlar ki diger èiãyÀnı 
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  و �� �� �� ��و ��د را ��ش ����� ا�� �

 ��د ����� ��ر �� �ِ وَ رَ آن دِ  ��� ��

Ger fenÀ ger eyüyem sen yüri var özüñe ol 

Herkes ekdigini ãoñ demde biçer kim anı 

 

  ��� ازل ���� از ���� �م����ا

 �� ����� و �� ز�� �� ��ده �� ��� �� دا�

İtme meéyÿs beni kim raóm-ı ezelden ãebúat 

Òoş mı yÀ bed ne bileñ ne ki pes-i perde anı 1 

 

  و �� ��� �ر��� �� �ر������ �� ���� 

��� �� ���� ���� �� ���� �� ����� 

Her şaòıã ùÀlib-i yÀrdur nedür ayıú ne de mest 

Her maóal èışú evi ne mescid [ü] ne put òÀnı 

 

  [N 30a] [H 30a]                 ���ا ��را���دم و ��  ���ت�� �� 

 ���� ا�� از د�� ���� ����رم �

İttiúÀdan yaluñuz ben degülem anca düşük 

Úodı elden pederim daòı ebed gülşeni 

 

  �� ��ه��� در ��� و �ِ  ���� ���

 �� ���� ��� ��� �� �� و ��� ����ّ 

Kerpiç ü bÀb-ı òarÀbÀtla ser-i teslímem 

Ger òaãım fehm-i kelÀm itmeye di òışt u teni2 

 

 

 
1 ~ [metin] NÀ-ümíd etme beni raóm-ı ezel ãÀbıúadan / Sen ne bileñ ki pes-i perde ki òÿb ya bed anı 

H, N, B [Anlam ve vezin için derkenar tercih edildi.] 
2    òışt kerpiç ile teni bir olsun. H, N, B 
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  [B 27b]                    ��غ ��دوس ������ و���� ز����ر   

 �� ����� ���ی ���� ���و�� ���

BÀà-ı uçmaú güzel ammÀ óaõer it elbetde 

TÀ sögüt altın ekin ucını ãay ruòãat anı1 

 

  ���� ��� زا��� دران روز ازل�� ��� 

 �� �� دا�� ��� ��� ����� �� ����

Dayan itme èamele ol ezelí günde zírÀ 

Sen ne bileñ aduña yazdı ne Óaú kilki anı2 

 

  ���� ی����� روز ا�� �� ��� آر

 ��ا��ت ����ت ����� ی�� از �� ��

Bir úadeó vaút-i ecel ger getüreñ ÓÀfıô ele 

İlteler uçmaàa meyòÀneden Àníde seni 

 

  �� ���دت ��� ا���� ز�� ��� ���د

 �� ��ب ����زور ����� ��� ا���� 

Cümle ùabèuñ bu ise òoş ne güzel ùabè-ı selím 

Cümle òulúuñ bu ise òoş ne güzel òulú u Ànı 
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  ���� ��از �����ن �� ������ ����ن 

 ��ر���� �ر��� و ��اب ��ح ��� و 

Ki şimdi bÀà-ı çemenden İrem ãabÀsı eser3 

Feraó viren mey ile ben ü ùabè-ı òoş dilber4 

 
1 ~ äay sögüt altını tÀ ruòãat ekin hem ucını H, N, B 
2 ~ nüsòa: Adıña sen ne bileñ yazdı ne Óaú òÀmesini H, N, B 
3    Ki şimdi ~  Bu dem ki H, N 
4    ùabè-ı òoş dilber: ~ nüsòa: ùabè-ı óÿr dilber H, N 
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  ��ا ��ا ���� �ف ����� ا��وز

 ا���� و ����� �� ��� ����  ����� �

Faúír bugün ne içün lÀf-ı salùanat urmaz 

Ki çÀder aña bulut gölgesi ekin ucı yer 

 

  ������ �����ارد ����� ��� 

 و ��� ���� ���� ���� �� ����ر��� 

Çemen bahÀr ayınuñ ortasın óikÀyet ider 

Ôaríf degül o ki alup viresi naúdi úoyar 

 

  [N 30b] [H 30b]               ���ن ��اب  �����رت دل �� �� ا ���       

 � �� از ��ک �� ���زد �������� آن 

Mey ile eyle bu vírÀn cihÀnda dil maèmÿr 

Ki òÀkimüzden o kerpiç düzülmesini diler1 

 

  ���� یز د��� �� ���� یو�� ���

 از ��اغ ���� ی��� ����� ا��وز ��

èAdÿdan isteme dostluú ki şaèşaèa virmez 

Ki mÿm-ı zÀviye úandíl-i kilseden2 nÿr arar 

 

� ����� ������� ��� �� ����  

 �� ��ش �� ���� ���� آ���� �� ���

MelÀmet itme úara defter ile ben mesti3 

Kim añladı ki anuñ başına úader ne yazar 

 

 
1    sirişt-ùabè õikr-i óÀl irÀde-i maóal úabílesinden olmaàla Àrzÿ, istek murÀd olunur. H, N, B 
2    úandíl-i kilse: [úandíl-i kilise. Vezin gereği “kilse” okundu. Mütercim muhtelif yerlerde bu yönde 

tasarruflarda bulunmuştur. bkz. perşÀn (períşÀn): H.38a; netce (netíce): H.80b; vaóşlik (vaóşílik): 

H158b; kilse: H.39b] 
3 ~ nüsòa-i Sÿdí: MelÀmet itme günÀhkÀrlıàıla ben mesti H, N, B 
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  [B 28a]                      ���� ۀ��ار از ���ز ����م در    

 ����� �ود��� ���� ��ق ������ �

CenÀzesinden ayıú ÓÀfıôuñ diríà ùutma 

áaríú-i cürm ü günÀh gerçi kim cinÀna gider 
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  ���  یزا�� و د��ت ���� �� ی��و ا

 �� ��ا در ازل از ا�� ����� �� ����

Daèvet itme beni uçmaú yaña ey ãÿfí yüri 

Óaú yaratmadı beni ehl-i cinÀndan ki_ezelí1 

 

  �ا�� ��دا���� ��� از ���� ��� ��

 ��� در ره �� دا�� ���� ی���� در��

Bir şaèír úaldıramaz òırmen-i varlıúdan hÀ 

Kim ki dünyÀda ÒudÀ yolına toòm ekmedi2 

 

   و ره ز�� و ��ح � و ��ّ� ��� و ���

 و ���� ��و ره د���� و ����س ��� و �

Õikr ü seccÀde ile zühd ü ãalÀó yolı senüñ 

Baña óavrÀ vü kenís çañı vü meyòÀne yolı3 

 

  ���� �� ���� ���� ی��� ا ���� از ��َ 

 ��ب ���� ��� را �� � ���درازل �

 
1 ~ nüsòa: Daèvet itme beni var yüri behişt yaña ãÿfí / Óaú yoàurmadı beni ehl-i İremden ki ezelí  

H, N, B 
2 ~ nüsòa: Varlıú òırmeni úaldırmaya bir dÀne şaèír / Kim ki fenÀ evde ÒudÀ yolına toòm saçmadı  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Saña tesbíó ü muãallÀ vü reh-i zühd ü ãalÀó / Baña óavrÀ vü kenís sÀzı daòı meygeh yolı  

H, N, B 
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İtme meyden beni ey ãÿfí-i ãÀf menè ki Óaú 

äÀfí meyle yoàurup balçıàımuz Óaú ezelí1 

 

  ���د ���� ���� ����� ���� ����

 ��2 در ��و ��ده ���� ��ه����� در�

Olmadı èAdne sezÀ ãÿfí-i ãÀf bence o kim 

Òırúasın meykedelerde úomadı rehn-i süci3 

 

  [N 31a] [H 31a]             و ���� و �� ��رش ���د � �را�� از �      

 ��� او دا�� د��ار ��د از د�� ���

Leõõet almaz leb-i óÿrdan ü İrem õevúinden 4 

Kim ki kendü güzeli dÀmenüñ elden o úodı 

 

  دارد ��ر �� ����� ا����� ��� �� 

 ز���� �����ش ��رغ ز�� دوزخ و ا

Ger senüñle ùuta Óaú luùfı ÒvÀce èavn ü kerem 

FÀrià ol nÀr-ı caóímden ü emín èan-İremí 
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  ����� �ر���� آرا���  ���� یا

 ����� �ر����ل آن �� ���� �� �

Dostuñ ey bÀd-ı ãabÀó ùurdıàı mesken nerede 

èÁşıú öldürci o meh uãlu mekÀnı nerede 

 
1 ~ nüsòa: BÀdeden itme beni ãÀfí ãufí menè ki Óaú / äÀfí meyle yoàurupdur ezelí mÀyemizi H, N, B 

  ~ Vaút-ı Àn şírin úalender òoş ki der eùvÀr-ı seyr / Õikr ü tesbíó-i melek der òalúa-i zünnÀr dÀşt  

H, N, B [Bu beyit 69. gazel 7. beytin (35a) Farsçasıdır.] 

 Üç nüshada “behişt” yazılmış. Anlam gereği “nehişt” (komadı, bırakmadı)] ����: ���� ح، ن، ب  2

olarak düzeltildi.] 
3 ~ nüsòa: äÀfi ãÿfí İremí ben gibi olmaz her kim/Òırúasın rehn-i şarÀb meykedelerde úomadı H, N, B 
4 ~ nüsòa: Aña olmaz leb-i óÿrdan u ãafÀ uçmaúdan H, N, B 
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  ��در � ���ا ئ�� ��ر�� و ره واد

 ����� �ار�آ�� ��ر ��� ���� د

Şeb úaranlıú ve1 reh-i vÀdi-yi Eymen öñde 

Úande Ùÿr Àteşi dídÀr göziken yer nerede 

 

  [B 28b]                     دارد ��� �� آ�� ����ن ��� ��ا�

 ����� �ر��� �� ������در ��ا��ت 

Geldi her kim bu fenÀya ùutar ol naúş-ı fenÀ 

FÀní dünyÀda ãoruñ kim ayıú insÀn nerede2 

 

  آ����� ا�� ���رت �� ا��رت دا��

 ���م ا��ار ����� ��� ��� ������

LÀyıú-ı müjde o kesdür ki bile nükte-i èışú 

Remz-i èışú var úatı çoú maórem-i esrÀr nerede 

 

  ��ا �� �� ��اران ��ر�� ی�� �� ��

 ����� ��ر�و ���� �� � ����� ��� 

Var senüñle biñ işi her úılımuñ ucı benüm 

Biz nereyüz v’işi yoú3 senle sögici nerede4 

 

  �� ����� ��� آن ���� �ا������ د

 د��ار ����� یدل ز �� ���� ���� ا��و

Úande ol misklü zülüf oldı èaúıl dívÀne 

Ùutdı bizden gÿşe dil ebrÿ-yı cÀnÀn nerede 

 

 

 
1    ve: [Mütercim veya müstensih tarafından fetha (üstün) olarak harekelendirilmiş.] 
2 ~ şerrÀóuñ “mepürsíd” nüsòasınca tercüme: äormayuñ meykedelerde ki ayıúlar nerede H, N, B 
3    bíkÀr, işsiz güçsüz yaèni senüñle èalÀúası olmayan H, N, B 
4 ~ nüsòa: Úandeyüz biz ü melÀmetçi mürÀí nerede H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 325 

 

 � ����� �و ���ب و � ��ده
ّ
  �و� ����

 �� �ر� �� � ��
ّ
 ����� �ر����د  � �

SÀz u söz cÀm u şarÀb cümleten ÀmÀde velí 

YÀrsız olmaz be-kemÀl õevú ü ãafÀ yÀr nerede1 

 

  [N 31b] [H 31b]               ���� از ��د ��ان در ��� د�� ����         

 ��ر ��������� ����ل ����� �� �

BÀà-ı èÀlemde ÒvÀce bÀd-ı òazÀndan yime àam 

èÁúılÀne fikir it kim gül-i bí-òÀr nerede2 
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  ��خ �� در ���ن ا��ا�� ی�� ا��و ���َ 

 �� زار ����ان ا��ا�� ��ن���� 

Senüñ ki büklümi òoş şÿó úaşuñ kemÀna aùdı 

Ki ben-i øaèíf ü naóíf úanı úaãdına aùdı 

 

  ���� ی�� ����ده  ی��اب ��رده و ��

 �� آ�� در ار��ان ا��ا�� ی�� آب رو

Úaçan şarÀb içüben der idüp baàa3 varduñ 

Senüñ yüzüñ ãuyı Àteş ki eràuvÀna aùdı 

 

  ��د ������ �� ���� ���د��و� ���

 ���� �� �� ���� در ���ن ا��ا� ����

YegÀne nÀz ile nergis ki itdi öz ãatışın 

Gözüñ edÀsı senüñ yüz fiten cihÀne aùdı 

 
1 ~ Meclis esbÀbı úamu óÀøır u ÀmÀde veli / YÀrsız olmaz siñici õevú ü ãafÀ yÀr nerede H, N, B 
2 ~ nüsòa: Güz yelinden çemen-i dehrde ÓÀfıô yime àam / èAúl u fikr ile buyur dikeni yoú gül nerede 

H, N, B 
3    baàa: [Bu kelime vezin zaruretiyle üç nüshada da elifsiz yazılmıştır.] 
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  ���� ����� ��د یز ��م آن �� ��و

 ��� ���� ��� ��ک در د��ن ا��ا��

O óicbden ki yüzüñe uyuşluú eylediler 

TürÀbı aàzına aú gül ãabÀ eliyle aùdı 

 

  [B 29a]                     ������ه ��� دوش ��� ������

 �� از د��ن ��ام ���� در ���ن ا��ا��

Bezim-geh-i çemene dün gice_uàradım saròoş 

Beni senüñ aàızuñdan gümÀna àonce aùdı 

 

 
ّ
  �د�����ل ��د ��ه � ۀ����� ��

 ا��ا�� �ن�ز�� �� در � ����� ��� 

Benefşe büklümi öz zülfine ururdı dügüm 

äabÀ rivÀyet-i zülfüñ senüñ miyÀne aùdı 

 

  ����  ����و ���ب �� ��� از ورع �

 و آن ا��ا�� ���� ��������  ی��ا

äalÀódan mey ü sÀz ben hemíşe görmezdim 

Beni o muàbeçeler èışúı buña aña aùdı1 

 

  �������� ���� � ����ن ��ب �

 ا��ا�� ��ان�ازل از ��د �� �����

Úızılca bÀde ãuyıyla libÀs yudum şimdi 

Ezel payını özinden ne-úÀbile aùdı2 

 

  [N 32a] [H 32a]                ���د ��� دو ���� �� ر�� ا��� ��د         

 
ّ
 ز��ن ا��ا��  ��� �� از���� ��ح ���

 
1 ~ nüsòa: Beni o Rum uşaàı èışúı òamr u sÀza aùdı H, N, B 
2 ~ Úızılca Àb-ı mey ile henüz yudum òırúa / Ezel naãíbini özden ki güç ile aùdı H, N, B 
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Dü gítí şekli yoà iken var idi dostluú edÀ1 

ZamÀne èışú temelin ãanma kim bu Àne aùdı 

 

  ا�  ���اب �ّ� ��ار ��ام ����

 � ��� د����ن ا��ا����� ��� ��د �� ا

Senüñ yüzüñ òaùınuñ ben òarÀbıyam èacebÀ 

Ne òÀme idi ki bu dil alıcı şekle aùdı 

 

  ��د ���ا� ������ در � ���� ��� 

 ���ن ا��ا��  ��� ���� از�� در �

ÒvÀcenüñ2 idi bu meslekde inkişÀfı meger 

Ki luùf-i Ḥaú ezel anı mey-i muàÀne aùdı 

 

  ���ن ���م �� ا���ن ��د �� دور ز��ن

 ���ن ا��ا�� ���ا� ���ا �����

Benüm merÀmca olur şimdi dünye devr-i felek3 

ZamÀne Áãafınuñ úulluàını baña aùdı 
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  �� ره دا��� ��� ���� ��ه�� ی���

 ��� دا��� ����� زدن ا���د یدر

Be-her müríd ki òarÀbÀtı yaña yol bildi 

Diger úapu úaúımaàı köti fikir bildi4 

 
1 ~ nüsòa: Yoà idi şekl-i dü èÀlem ki reng-i èışú var idi H, N, B 
2   òvÀce: [Vezin dolayısıyla Òoca yazılmış, ancak mısra altında ÒvÀce olarak düzeltilmiş. Hâfız’ın 

mahlası olarak kullanıldığı için ÒvÀce tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa: Olur cihÀn dilegince ki şimdi devr-i felek H, N, B 
4 ~ nüsòa: Diger úapu urumaàı fenÀ fikir bildi H, N, B 
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  �ر� ������ ��  ������ ��� آ����

 ا��ار ����� دا��� ���م � ��ز �

Eşig-i meykedeye her kişi ki yol buldı 

Rumÿz-ı tekye-i mey ùaşma cÀmıdan bildi1 

 

  [B 29b]                      ���اد �� ��� یز���� ا��� ر��    

 ��� دا��� ������ در ئ�� ����از

KülÀh-ı mesti felek virmedi díger şaòãa2 

Ki èÀlemin ululıàın bu taúyede bildi 

 

  ز �� ���� �ا���ن����� د یورا

 ��� دا��� ����� �� ���� ���� �

Arama şeydÀlıàın àayrı ittiúÀ bizden 

Ki yolımuz píri èÀúılluàı güneh bildi3 

 

  ��ا��  ����  �� آن �� راز دو ���� ز ��ّ 

 ر��ز ��م �� از ��� ��ک ره دا���

Oúudı zülf-i güzelden dü gítí sırrın o kes 

Ki remz-i cÀm-ı Cemi naúş-ı òÀk-i yol bildi4 

 

  [N 32b] [H 32b]               ا��ن ���ا�� ���ن �د�� ز ���� ���

 دا��� ���ک دل �آن �ُ  ۀ����ا �� �

CÀn ile çeşm-i güzelden emÀn dil istemedi 

Niçün ki dil-úara yÀrin edÀsını bildi5 

 
1   taşma ~  coşma H, N, B; [cÀm kelimesi vezin gereği 1,5 hece okunması gerekmektedir. Bu 

maksatla mütercim mim’in alltına kesre koyduğu için cÀmıdan şeklinde transkribe edildi.] 
2 ~ nüsòa: KülÀh-ı mestligi gök virmedi díger şaòãa H, N, B 
3 ~ nüsòa:  İùÀèat isteme bizden dívÀnelikten öte / Ki yolımuz píri uãlulıàı güneh bildi H, N, B 
4 ~ nüsòa: Her ol ki sırr-ı dü gítí oúur òaùır yÀrdan / Yol izi òÀkden o remz-i cÀm-ı Cem bildi H, N, B 
5 ~ nüsòa: Yürekle çeşm-i güzelden meded ol istemedi / Niçün ki yÀr-ı siyeh-dil edÀsını bildi H, N, B 

→ meded ol istemedi B: meded-i dil istedi H; ~ yÀr-ı siyeh-dil H, N, B; ~ göz bebegi H, N, B 
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  ز ��ر ���� ���� ������ن ����

 و �� دا��� ��د ���� ��� ������ن ��

CefÀ-yı encüm-i baòtdan gözüm ÀvÀn-ı seóer1 

O deñlü aàladı kim Zühre gördi mÀh bildi 

 

  را ���� ی��ش آن ��� �� �� ��م و رو

 ���� و ��ه ��رده دا������ل 

Ne òoş naôar o ki sÀàar lebin ü sÀúí yüzin 

Birinci gicelik ayla bedir úamer bildi2 

 

  ����ن �������� و ���� �� � ����

 ����� و ���� ��د�� دا��� ی�� �� 

KelÀm-ı ÓÀfıôı hem gizlü cÀmda urdıàını 

MünÀsebet ne ãubaşı ne mollÀ şÀh bildi3 

 

  � رواق ������ �ُ  ����� ���� ����

 ز �� ��ق ��ر�� دا��� یا�����

MerÀtibi yüce bir şÀh ki nüh felek kemerin 

Oùaàınuñ kemeri büklüminden az bildi 
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  از آ�� دل در �� ������ �����  ەام���

 ���� �� ������ �����  ����د در �آ��

NÀr-ı dilden gögüsüm àuããa-i cÀnÀnda yanup 

Bir ateş idi bu menzilde ki úış-òÀne yanup 

 
1 ~ nüsòa: Seóer zamÀnı gözüm cevr-i necm-i baòtdan H, N, B 
2 ~ nüsòa: Òoş ol görüş ki úadeó aàzını vü sÀúí yüzin / HilÀl-i àarrÀ vü on dört gicelik ay bildi H, N, B 
3 ~ nüsòa: KelÀm-ı ÒvÀceyi maòfí úadeóde urdıàını / Ne muótesib yeri ne ôÀbiù ne şÀh bildi H, N, B 
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  د��� ���ا�� ئدور �ا����� از و

 ���� از آ�� ��� رخ ������ �����

Buèd-i dilber sebebinden eridi cism ü tenim 

NÀr-ı èışú-ı ruò-ı yÀrdan dil ü cÀnum da yanup 

 

  [B 30a]                    ��د ��رو ی� �� ز�� ����� �� ز�� 

 �ا�ە ������دل ��دازدەاش �� �� د

Kim ki zencír-i ser-i zülf-i melek yüzlü görüp 

Derdmend göñli anuñ ben delüce cÀne yanup 

 

  �� ز �� آ�� ا��� دل ��� ����ز دل �

 دوش �� �� ز �� ��� �� ��وا�� ����� 

Göñlümüñ gör yanıàın eşkim odından mÿm ucı 

èIşú yañadan baña pervÀnece dün gice yanup1 

 

  [N 33a] [H 33a]                ���� �� د���ز ������ �� ��آ��� 

 ����� ���������� دل � � ���ن �� از ��

ÁşinÀlar degül aàreb ki benüm-çün yaúa dil 

Çünki ben gitdüm özümden dil-i bígÀne yanup 

 

  ز�� ��ا آب ��ا��ت ���د  ����

 ����� �������� ��ا آ�� � ����

Zühdimüñ òırúasın iletdi òarÀbÀt ãuyı 

èAúlımuñ òÀnesini meykedenüñ odı2 yaúup3 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Gör göñül yanıàı çoú eşkim odından mÿm ucı / Raóm içün baña ki dün gice çü pervÀne 

yanup H, N, B → odından: özinden H 
2    odı ~  nÀrı H, N 
3 ~ nüsòa: Zühdimüñ òırúasını meykedenüñ aldı ãuyı H, N, B 
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  د�� از ���� �� ��دم ����� ������ن �

 ���� ����� ��و  ������م � ��ده���� 

äan úadeó ãındı göñül k’itdigim istiàfÀrdan 

BÀde-veş hem cigerim bí-mey ü meyòÀne yanup1 

 

  ��ا ��دم ��� ����ا �� �� و ��زآ �� 

 ���� از �� ��رآورد و ����ا�� ����� 

MÀcerÀyı az idüp gel berü gözüm bebegi 

æevbi başdan çıúarup v’Àteşe şükrÀne yaúup2 

 

  ���ش د� ���ک ا����� ��� ���� و �

 ����� ����� ��� و ��� � ���� ����

Söyle ey ÒvÀce meåel terkini bir dem de mey iç 

Kim gice uyumaduú mÿm da meåel ile yanup3 
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  دا��� �راز ���� �از ���� � ��رف

 دا��� ���� ��ا� ������ �� �� از

Bildi esrÀr-ı òafí şevú-ı şarÀbdan ôürefÀ 

Úadr-i kes bilme güci var bu şarÀbdan da saña4 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: BÀdesüz meykedesüz hem cigerim meyce yanup H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gel berü göz bebegi cevri bıraú külliyyen / Başdan aù òırúayı hem Àteşe şükrÀne yaúup  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Fıúra terkin be ÒvÀce söyle vü mey iç bir dem / Kim gice uyumaduú fıúra ile mÿm da 

yanup H, N, B 
4 ~ Herkesin úadrini var bilme bu meyden de saña H, N, B → meyden de: meyden 
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  �� ��غ ��� دا�� و �� ���ر �����

 دا��� ���ا�� ���� �ر�و �� �� ����

Úadr-i gül mecmuèasın murà-ı seóer anca bilür 

Her kim ol oúudı bir yapraú o bilmez maènÀ1 

 

  ���� ��دم دو ���ن �� دل ��را���ده

 دا��� ���� ��� ������� از ��� �� 

Görgüli göñle iki èÀlemi èarø itdüm ben 

èIşúuñı bÀúí bilüp sÀéirini cümle fenÀ2 

 

  [B 30b]                 ����� ��� و �� ���� را ��� از ��� و �ِ 

 دا��� ������� �� ��ر ��� ��د 

Òoş naôardan çamurı vü ùaşı_ider laèl ü èaúíú 

Kim ki bildi nefes-i bÀd-ı Yemen úadrini hÀ 

 

  [N 33b] [H 33b]                �����ام ا�� یآن �� ا���ن �� ز ا���          

 دا��� ����� ��� ��در ������� �

Şimdi ol gitdi kim ebnÀ-yı èavÀmdan düşünem3 

Muótesib daòı bilür èayş-i nihÀní de ãafÀ4 

 

  ی ��� آ��ز ��� آ�� از د��� �� یا

 دا��� ���5ا� � ����� ���� ������ ا

Ey ki èışú Àyetini defter-i uãdan okuduñ 

Úorúaram kim bu işi bilmeyesin taóúíúa 

 

 
1 ~ Faãl-ı gül úadrini ol murà-ı seóer anca bilür / Her kim ol k’oúudı bir ãafóa o bilmez maènÀ  

H, N, B 
2 ~ Bildi bÀúí seviñi sÀirini cümle fenÀ H, N, B  
3    düşünem ~  fikrim H, N 
4 ~ nüsòa: Muótesib daòı bilür kim bu òafí õevúde ãafÀ H, N, B 
5    nedÀní [=bilmeyesin] ve netevÀní nüsòadur. NetevÀní tadírinde ikisi daòı bir maènÀdur. 
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  �� ���زد ��� ��غ ���ن �ور�� ��

 دا��� ���د ��ا� ئ�� �� ��ر���

Mey getür bÀà-ı cihÀn güli ile faòr itmez 

Kim ki yaàmÀcılıàın bildi óazÀnuñ yeli hÀ1 

 

  ���� ����� و�� �� � �د��� آ�� 

 دا��� �ور �� از ���� �� دل ���ا�

Görmedi vaút işine rÀóatımuz uya ki yÀr 

Biz yañadan göñülüñ meylini bildi yoòsa 

 

  ������� ����م �� از ��� ا�� ������ ا

 دا��� �آ�� ��� ��ا�� ���

ÒvÀce bu cevher-i manôÿmı ki dilden úoparup 

Bildi ikinci vezír terbiyesi neşéesi hÀ 
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  ��ق ���� ���ن �����ّ ����� �

 ���� ��ان���ق ���ن ��ّ �� یآر

Óüsnüñ ãafÀsı birlik ile ùutdı lÀ velÀ2 
Evet cihÀnı birlikle ùutma hep evlÀ 

 

 
1 ~ Bildi her kim ki òazÀn bÀdıdur ehl-i yaàma H, N, B 
2   lÀ velÀ? (و��): [Bu kelime Farsça metinde “cihân” kelimesine tekabül etmektedir. Lugatnâme-i 

Dehhudâ’ya göre velÀ; mülk, padişahlık demektir. lâvelâ ise Kurân’daki “lÀ şarúiyye ve lÀ 

àarbiyye” ibaresine telmihtir:  “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde 

lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye 

benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık 

verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) 

temsiller getirir. Allah her şeyi bilir” (Kur’ân-ı Kerîm: 24/35).] 
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  ��ا�� ��د ��� �ن�راز ���� یا��� 

 
ّ
 د�� در ز��ن ����  ��� ��ا �� ��

Mÿm istedi ki óalvetíler sırrın ide fÀş 

Ùutdı derÿn-ı sırrı dilin Óaúúa çoú åenÀ 

 

  دو�� ی�� �� دم ز�� از ر�� و �� ��ا����

 �ر د��ن ����ا���� ���  �ت�از �

İsterdi gül ki reng ü bÿ-yı yÀrdan ura dem 

Aàzında ùutdı àayretiden ãoluàın ãabÀ1 

 

  �� ا�� ���آ�� ����� �� در � ��ز

 �� در آ���ن ���� ���ا���� ����ر�

Bu nÀr-ı maòfíden ki benüm sínem içredür 

Gün bir èalev durur ki ulaşdı o tÀ semÀ2 

 

  [B 31a] [N 34a] [H 34a]              ��م�����ر �آ��ده �� ���ر ��        

 ����  �ن�دوران �� ���� ������ در �

Pergel gibi kenÀrda olurdum óuøÿrda 

Ùutdı ãoñumı noúùa gibi ortada semÀ 

 

  ����� �����  �آن روز ��ق ���� �

 در آن ���� ��� ز ��� ��رض �����

Ol gün hevÀ-yı cÀm-ı şarÀb yaúdı òırmenim 

SÀúí ruòınuñ èaksi odı kéulaşıú aña 

 

 

 
1    àayretiden (ِ��ن���) H, N, B: [àayretinden  vezin zarureti.]; ~ nüsòa: Gül-reng ü èıùr-ı yÀrdan ura 

diler idi dem / Aàzında ùutdı ãoluàını àayret-i ãabÀ H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bir pÀre nÿr güneş ki irişdi o tÀ semÀ H, N, B  
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  ���ن �����ن آ�� ی��ا�� ��ن ���

 �� �� دا�� آ��ز��ن �������� ��ز

MeyòÀne yaña gidiserem silkerek yeñim 

Bu fitneden ki ùutdı etek ãoñ zamÀne hÀ 

 

  ����ر �� �� �� آ�� ��ر ���ن �� ��

 ���� از �� ��� ��آ�� و ر�� ��ان 

İç mey ki kim ki gördi cihÀnuñ ãoñ işini 

Tíz çıúdı àuããadan u büyük cÀmı ùutdı hÀ1 

 

  ا������� � ��� ��گ �� ���ن ��� 

 ��ن ار��ان ����  ���ن �� �� ���� �� �

Gül yapraàına òÿn-ı şaúÀyıúla yazdılar 

K’ol kes ki pişkin oldı ùutar elde al şıra 

 

  �ن����� �ده ���م زر �� ���� ��

 � زرا���ن ���ن ���� ���ن ��د�� ��

Vir zer úadeóle mey ki saóÿr içilen şarÀb 

Zer serpme tíàla èÀlemi ãan ùutdı pÀdişÀh 

 

  �������� �� آب ��� ز ��� �� �

 ���� ���� ��ا�� �� آن ���� � ���� �

Naômuñdan ey ÒvÀce çü ùamar Àb-ı òoş senüñ 

ÓÀsid ne gÿne üstine úÀdir ki zemm ùuta2 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Òoş çıúdı àuããadan u aàır cÀmı ùutdı hÀ H, N, B 
2 ~ nüsòa: Çün ùamlıyor senüñ ÒvÀce naômuñdan Àb-ı òoş / ÓÀsid ne gÿne úÀdir ola zem ùuta aña  

H, N, B 
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  ��� �� ���� �� در ���� ا���د���� 

 زد و از �� ��ان ����  ����� ���م �

Furãanda baú ki düşdi fiten çünki èÀleme1 

áamdan kenÀrı ùutdı urup cÀm-ı mey ÒocÀ2 
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  ز رخ ��ده ������ �ر���  � �� ����

 ��ز در���� �ن���ر ��اغ ����

SÀúí be gel ki perde-i yÀr yüzden üst ùutup 

Yine çerÀà-ı òalvetíler işi şevú ùutup 

 

  [N 34b] [H 34b]               آن ��� ������� د�� ���ه ����و��         

 ز �� ����  ������رده ��ا� ��� ��و

Ol baş sönük çıraúma yine rÿşen itdi yüz 

Başdan bu pír-i òorde-i sÀl3 gençligi ùutup 

 

  [B 31b]                   ز ره ����  ی������ ��  ��دآن ���ه 

 وان ��� ��د دو�� �� د��� ��ر ���� 

Ol ùavrı itdi èışú ki ãalÀó gitdi rÀhdan 

Ol luùfi itdi yÀr ki raúíb iótirÀz ùutup4 

 

 

 
1   furãanda: (ر���ە��) H, N, B [fursat anlamında. Vezin zaruretiyle fursand telaffuzu tercih edilmiş.] 

2   ÒocÀ: [ÒvÀce (ا�ە��) kelimesi kafiye zaruretiyle ÒocÀ ( ا����) yazılmış.] 

3   Òorde-i sÀl, yıl yimiş, yaèni çoú yaşamış dimekdür. H, N, B 
4 ~ nüsòa: V’Àn cilve kerd yÀr ki müfti zi-reh girift: Ol nÀzı itdi yÀr ki çıúup müftí rÀhdan [Hâfız 

Dîvânı’ndaki nüsha farkının çevirisi] H, N, B / nüsòa: Ol luùfı itdi mey ki çıúup müfti rÀhdan  

H, N, B [2. mısraın alternatif bir çevirisi] 
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  ��د��� و ����ز���ر از آن ���رت �

 �� ��� در ��� ����  ��� ��� ����

Bu òoş dil aldayıcı sözüñden amÀn senüñ 

Söz fısdıàın keennehÿ sen úande ùutdırup1 

 

  �� ���� �� ���� ��ده ��د ���ر ��

 ��ا ������د و ������ �د� ����

Bir àam yüki ki itmiş idi òaste tabèımuz 

Gönderdi Tañrı èÍsÀ-nefes Ànı úaldırup 

 

  ��و����� ��و�� �� �� �� و ��ر ��� �

 د�� ����  ی��ر �� ی��ن �� درآ��

Her serv boy ki aya güne ãatar idi óüsn 

Geldüñ çü sen ôuhÿra olar Àòar iş ùutup 

 

  � ��� ���� ا��ک ����ا���ّ�  ��ز

�� ������ ���  ���� ����� ��� �� 

Bu fıúradan ùolu yedi gög úubbesi ãadÀ 

Gör kem naôar ki èışú sözini muòtaãar ùutup 

 

  ��ر��  �ز �� آ���� د��  ������ �� ا

 ��د ��� �� را و ��ر ���� �����

Kimden sen oúuduñ ÒvÀce kim bu duèÀyı yÀr 

Şièrüñi itdi nüsòa senüñ zer ile ùutup2 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Bu dil-firífte ùatlu sözüñden emÀn senüñ / GÿyÀ kelÀm fısdıàı sen úande [ùutdurup] H, N, B 
2 ~ nüsòa: Naômıñı nüsòa daòı ezber eyleyüp / Şièrüñi itdi nüsòa senüñ zerle úaplayup H, N, B 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün feèilÀt 

  ��ش ر�� در ����ر دا�� ��� گ�� �����

 زار دا�� ی��و ا��ر آن ��گ و ��ا ��ش ����

Rengi òoş gül yapraàın bülbül dehÀnında ùutar 

Nièmet-i1 vuãlatda hem ol òoş fiàÀn ü Àh ùutar 

 

  ���� �د����� و �� ��و�� ا ������� در �

 ��ر دا�� ������ق در ا ���ۀ��� �� را 

Didüm aña èayn-ı vuãlatda nedür bu Àh ü zÀr 

Didi kim eùvÀr-ı cÀnÀn bizi bu óÀlde ùutar 

 

  [N 35a] [H 35a]              ا���اض  ی��  ���ا�� ����� �� �� � �ر�

 ��ر دا�� �ن���د��ه ����ان ��د از ��ا

YÀr bizümle ger oturmazsa degül gücendi yer 

PÀdişÀh-ı kÀmrÀndur miskinÀndan kerh2 ùutar3 

 

  و ��ز �� �� ��� دو�� �ز�� �د���در ��

 
ّ
 ��� ����ردار دا�� ��ن�م آن �� ��ز���

Óüsn-i yÀre eylemez nÀz ü niyÀzımuz eåer 

Úutlu ol kim baòt-ı òoş òublardan ol óiããe ùutar4 

 

 

 

 

 

 
1   Her ne maóalde berg ü nevÀ yazılmış olsa nièmetüñ kemÀli murÀd ve keõÀlik berg sÀz daòı úonuàa 

ióøÀr olunan ùaèÀm murÀd olunur. H, N, B 
2    kerh ~  èÀr H, N 
3 ~ nüsòa: YÀr oturmazsa degül bizümle maóall-i iètirÀø H, N, B 
4 ~ nüsòa: Úutlu ol kes kim güzellerden naãíblü baòt ùutar H, N, B 
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  [B 32a]                  ���ش ��ن ا���ن ���� �� ��� آن ��ّ  ���

 ��� ��� ��� در ��دش ����ر دا�� ���� 

İdelim ol òÀme-i naúúÀşa úalú tÀ cÀn fedÀ 

Kim bu dek naúş-ı àaríbe devr-i pergelde ùutar1 

 

  ��� ���� ����� �راه ��� ���� ��

 ���ر دا�� �����ن ���� ر�� ��� ���

RÀh-ı èışúa ùÀlib iseñ itme bed-nÀmlıú fikir 

Pír-i äanèÀn meykede òamrına rehn-òırúa ùutar 

 

  ������ر ����� در ا��ار � ����و�� آن �

 �ر دا��ز�ّ  ���� در ��� ��ذ�� ���

Vaúti òoş aóvÀl-i seyrinde o şírín dervişin2 

Õikr ü tesbíó-i sürÿşı şehr-i küffÀrda ùutar3 

 

  ���� ی��م ��� آن ��ر ����� ���� ز

 ����� ا����ر دا�� ی�ت �����ّ  ۀ���

Ol melek-òÿ köşkinüñ taòt-ı ùamında gözi_anuñ 

Kim İrem õevúin ùutar altında ırmaúlar aúar 

 

 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Úalú o naúúÀş kilkine tÀ idelim íåÀr-ı cÀn H, N, B → íåÀr-ı cÀn ~ cÀnı niåÀr H, N, B 
2   Pír-i äanèÀn buyurdıàı kemÀ fi’s’sÀbıú Şeyò èAbdürrezzÀú-ı äanèÀnídür ki Medíne-i Úayseriyye 

küffÀr elinde iken seyÀóati óÀlinde varup bir úıza dÿçÀr u giriftÀr olmaàla úız andan mey ùaleb 

[etdi] ve nesnesi bulunmadıàından meykedeye òırúasın rehin idüp mey getürdigi fıúradur ki 

maóallinde tafãílen èayÀn ve beyÀndur. H, N, B 
3 ~ nüsòa: Òoş o şírín pír-i äanèÀn vaút-i óÀl-i seyrde / Õikr ü tesbíó-i ferişte devr-i zünnÀrda ùutar  

H, N, B 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  �� �� ��ر و ��� ��ا�� �ر���  ی��د

 �� ��ا�� ������� ��� وز �� �� �

Gördüñ mi yÀr cefÀ hevesin başàa1 ùutmadı 

èAhdi ãıdı vü úayàumuza àuããa ùutmadı 

 

  ار �� دل ��ن �����م  �ش �رب �� � �

 ��م ��ا�� ��ت ��� و ��ّ ا���� و �ُ 

Ùutma İlÀhi dostı eger dil gügercinüm 

Öldürdi yıúdı èizzi óarem muràına_itmedi2 

 

  �ر��� �� ��� ز ��� �� آ�� و���� 

 ��م ��ا�� ������ �� ر�� ��� و ��

Öz ùÀlièimden özime àam geldi yoòsa yÀr 

ÓÀşÀ ki resm-i luùfı kerem yolı ùutmadı 

 

  [N 35b] [H 35b]              ازو ���� ی��� �� آن �� �� ��ار ���� ا

 ��� ����م ��ا�� ���� �� �� ر�� �

Bunlarla ol ki çekmedi òorluú o yÀrdan 

Her úande gitdi kimse anı òoşca ùutmadı 3 

 

  ��ده و �� ����� ��� �ر�� ����

 ��م �� ��ا�� ��ا���ر �� ��� �� ��

SÀúí getür piyÀle vü di müdeèíye kim 

İnkÀr bize_itme Cem bu gibi cÀmı ùutmadı 

 
1    başúa B, N: başàa H 
2    muràına itmedi ~ úuşına itmedi H, N, B 
3 ~ [metin] Her úande gitdi kimse aña óürmet itmedi H, N, B 
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  درش ���د ���� را��و �� ره ���

 و ره در ��م ��ا�� یواد ���� �����

Her yolcı yol iletmedi óavlü úapusına 

Miskín belengi kesdi óarem yolı ùutmadı1 

 

  [B 32b]                    ������� �� ��ّ  ی���� ��� �� ��

 �� ��ا�� ��� ��� ���د و ��� �� ��

Sen al ilet feãÀóa tÿbın ÒvÀce òaãma kim 

èİrfÀnı yoú hüner òaberin daòı ùutmadı2 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ��� ر�� روز ��ا ��ر ������� ��

 ������� ��ر�وز ��� ��ا �� �� د

Òurşíd-i ruòuñsız günüme úalmadı şavúlıú 

Úara giceden àayrı baña úalmadı ãaàlıú 

 

  �� ��دم ������م وداع �� ز �� ��

 دور از رخ �� ��� ��ا ��ر �������

Ben ayruluàuñ vaútine çoú aàlamaú itdüm 

Úalmadı yañaàuñdan ıraú gözime şavúlıú 

 

  ������ ز ��� �� و � �ل�� �����

 ���� �� ����ر ������� ��از ��ت��

Giderdi òayÀlüñ naôarımdan daòı dirdi 

ÓayfÀ bu gibi gÿşeye kim úalmadı ãaàlıú 

 
1  belengi (beleñ) ~  ovayı H, N 
2  sen al: suéÀl B 
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  دا���و�� �� ا�� را ز ��م دور ��

 از دو�� ��� �� ���ن دور �������

Ùutardı viãÀlüñ eceli ayru başımdan 

Úalmadı bu dem devlet-i hecrüñden ıraúlıú 

 

  ���� ��� ���� آن دم �� ر� ����د

 ������� ����ر����  نآ درتدور از 

Ol dem yaúın oldı ki raúíbüñ diye cÀnÀ 

Úapuñdan ıraú úalmadı ol òaste vü yanıú 

 

  [N 36a] [H 36a]              ر��� ��� دو�� ��� ��� �� ��د از ���

 ����در �� ر���ر ���  ��� ��ن ر��

Şimden girü dost rence1 úadem itse ne aããı 

Kim úalmadı cÀndan bu øaèíf tende azacıú 

 

  �����در ��� �� �� ��� ��ا آب 

 �� ���ور ������� ���� ��ن ��� ر

Úalmazsa firÀúuñda eger gözimüñ Àbı 

Dök òÿn-ı ciger úalmadı di aña èöõürlüú2 

 

  ������ان �� � ۀ��� ا�� ��ا ��ر

 �� ���ور ���������ن ��� ��ان ��د 

äabr itme senüñ hecrüñe dermÀn baña ammÀ 

äabr itme nice mümkin ola úalmadı güçlüú 

 

 

 
1  rence: H, N [B’de yok. H ve N’de mısra üstüne (ر���) şeklinde yazılmış, vezin ve anlam gereği 

“rence” okundu.] 
2  di aña èöõürlüú ~ di bende úuãurluú H, N, B 
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  ���دا�� ����ه ������ ز �� از ��

 ��ر ������� ������ زده را دا�

áamdan ü bükÀdan gülüme uymadı ÓÀfıô 

Yaslu kişiye úalmaya şenlige hevesliú1 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ��دم ���� ����� در �����  ��ز ��

 �� در ���� ��ل ��د��ن �����  ����

Oturdı úana bükÀdan gözüm bebegi benüm 

Aramada seni gör nice óÀl göz bebegim2 

 

  �������� �� و ��� ��� � �د��

 �����  ��رم��� � ���� �ز ��م �� �

Senüñ lebüñi vü mestÀne gözüñ añmaàla 

Ki cÀm-ı mey olup al úan kederden içdigim3 

 

  آ���ب ���� �� یز ���ق �� ��

 �����ا�� ���ع ��� ����� ���

Senüñ güneş ùoàuşuñ semtüñ ucı şarúından4 

Eger ùulÿè ider ise güzelcedür baòtım5 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: MÀtem-zedeye úalmaya dügine hevesliú H, N, B 
2 ~ nüsòa: Seni aramada òalúuñ ki gör nice óÀli H, N, B 
3 ~ nüsòa: Lebüñi õikr ile mey şekli çeşm-i mestüñsüz H, N, B; al úan kederden içdigüm ~ [metin] al 

úan ki àamdan içerem H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
4    şarúından ~  maşrıúdan H, N 
5 ~ nüsòa: Ùulÿè ider ise ger úutludur benüm baòtum H, N, B 



344 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ��م ����د�� ������ � ����� 

 
ّ
 ���م ������� ���� ۀ���� ��

Şírín lebini óikÀye muãÀóib-i FerhÀd1 

MaúÀm-ı Úays da LeylÀ ãaçındaki büklüm 

 

  ���د�� ��� �� ��ت ���� ��و د���

 و ��زو��� ����� ��� �� ���� ��

Ara ki göñlümi úaddüñ çü servi dil-cÿdur 

Tekellüm it ki sözüñ òoş niôÀmludur dostum2 

 

  [N 36b] [H 36b]               � ر��ن ��� �ز دور ��ده ���ن را��

 �� ر�� ����م از ��ر دور ��دو���  

Be sÀúí cÀna ãafÀ devr-i bÀdeden irgür 

Ki cevr-i devr-i felekden elemlüdür göñlüm 

 

  ����� ���� رود ���� ز � ز��ناز آن 

 ���������ر دا�� �� ���� رود �

Ez-Àn vaúit ki elümden èazíz oàul gitdi3 

Eteklerim ucı Ceyòÿn çayı gibice benüm 

 

  ������� ��د ��د ا��رون ���� �

 �و����� �ر��� از ا�� �ر�����

Ne dürlü şÀdmÀn olur kederlü göñlüm içi4 

Ki isteyişden öte ùaşra isteyişle benüm 

 

 

 
1 ~ Şírín dudaàını añmaú kelÀm-ı FerhÀddur H, N, B 
2    òoş niôÀmludur dostum: ~ nüsòa: òoş u muntaôam dostum H, N, B 
3    Ez-Àn vaúit ki elimden ~  O devrden ki elimden H, N 
4 ~ nüsòa: Ne dürlü óürrem olısar kederlü göñlüm içi H, N, B 
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  ���� ����� �ر����  ی��د�ز �

 �� �����ر ��� ��رو��� ��� ����

Bí-òodluàundan ider yÀr ùaleb ÒvÀce ÓÀfıô 

Ki kenz-i ÚÀrÿn aray’cı1 faúír gibi ãankim2 

 

73 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  [B 33b]                    ����� �� ���� ���� � ۀ����دم د

 �����ا ذا�� � ���� � �دل �����

Yañaàuñ nÀôırı göz3 merdümi àayrıya degül 

Serserí dil de seni añıcıdur àayra degül 

 

  ���د�ا��� ا��ام ��اف ���� �

 ������� � �د� � ��� �� از ��ن دل ر

ÒÀneñi ide ùavÀf gözyaşım iórÀm baàlar 

Gerçi òÿn-ı dil-i mecrÿódan Àrí laóôa degül4 

 

  ���� ���� ا�� ��� د�� ��د ���ر

 ����� �� ��� روان ��در � ������ �

èÁşıú-ı müflis eger úalb göñlüñ itse niåÀr 

İtme èayb k’anı geçer aúçeye güçlüce degül5 

 

 

 

 

 
1    aray’cı: [arayıcı. Talebkâr kelimesinin karşılığı. Vezin zaruretiyle aray’cı okundu.] 
2    faúír gibi ~  faúírkeyin H, N 
3    göz: gör H 
4 ~ nüsòa: Gerçi úandan dil-i mecrÿóum Àrí bir laóôa degül H, N, B 
5    güçlüce ~ úÀdirce H, N; ~ nüsòa: Anı èayb itme ki úÀdir geçer aúçeye degül H, N, B 
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  ����� د�� ��ان ��و ����ش ����

 ���� او ���� ����� ��ّ  �� �� را در

èÁúıbet desti irer ol yüce úaddüñe senüñ 

Kim ki saèyi anuñ istekde seni úıãa degül 

 

  ��� �� دم����  ���� �از روان ���

 ����� ��� ���� � ��زا��� در روح ��ا

Urmazam baòşi-yi rÿó Ísíden öñüñde nefes 

CÀn-fezÀlıúda lebüñ gibi yavuz zíre degül 

 

  [N 37a] [H 37a]                ���� ��� آ� ی�� �� در آ�� ��دا

 �����ان ��� �� �� داغ د�� ���� � ��

Ben ki èışúuñ Àteşinde senüñ urmam feryÀd 

Nice_ola dÀà-ı dile dime ãabÿr baña degül1 

 

  � دام و ��� ��د �� ��غ و�� ����

 ���� ����ره ا�� در ���� ��  ���� 

Murà-ı vaóşí gibi baàlu úafes aàında ola 

Murà-ı Sidre2 seni istekde eger uça degül 

 

  ���� �م�ل �� �� ز�� �� دروز اوّ 

 �������� را آ�� � ��ا ������� ��

Göricek rÿz-ı ezel zülfüñ ucın didüm kim 

Kim bu zencír-i períşÀnuñ ucı ãoñca degül 

 

 

 
1 ~ Nice_ola dÀà-ı dile eyle ãabır tÀ ki degül ~ Nüsòa-i Sürÿrí: Nice dimek ola göñlüm ãabÿr dÀàa  

degül  H, N, B 
2   Cibríl-i emín ki Sidretü’l-MüntehÀ maúÀmıdur, seni istekle uçar degül ise dām-ı úafesde 

baàlanmış ola. H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 347 

 

  �� ���� �� دل ���� را�� ������ �

 �����1 در ���� � ����آن �� �� � ����

Yaluñuz èışúuña baàlu ÒvÀcenüñ göñli degül 

Kimdür ol kes ki viãÀlüñ hevesi anda degül 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  ������ره � ���راه ��� �� � ���را�

 ���آ��� �� آ��� ��ن ����ر�� ��ره �

èIşú yolı bir ùaríú ki aña híç kenÀre yoú 

Öyle maóal ki cÀn virilür àayrı çÀre yoú 

 

  [B 34a]                     �ر�� ��� را ز ��� ��� �����ن و � 

 �����ره � ���� � ����ن ���� در و�

Úorúutma menè-i uã-ıla bizi getür şarÀb 

Kim óükmi ol bölükbaşınuñ şehrimüzde yoú 

 

  ��د ���ش د� ��� �� �� دل ���� د�

 ���ا����ره � ������ � ��در ��ر �

Her dem ki èışúa dil viresin òoş o dem ola 

Òayr işde istiòÀreye híç iótiyÀc da yoú 

 

  ���ُ �از ��� ��د ���س �� �� را �� �

 ������ه ���� و ��م ���ره ����� 

Kendi gözüñe ãor ki bizi kimdür öldürür 

Baòtuñ günÀhı yoú be güzel ãuç da necme yoú 

 
1  [Kíst Àn keş] Kíst Àn kes ki-eş [=Kimdir ol kes ki] taúdírindedür. H, N, B 
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  ��ن ��ل ��او را ���� ��ک ��ان د

 ���آن ��ه ��ره � ۀ��� ی��  �ه��� د

Görmek güzelce gözle olur anı ay gibi 

Her gözde yer o pÀre mehüñ şívesine yoú  

 

  [N 37b] [H 37b]               ���ن ���� ا یر�� ������� ��� �� 

 �����ن راه ��� �� ��� �� آ���ره �

Ruòãat ùaríú-i rindligi ãay bu niþÀne kim 

RÀh-ı defíne gibi èayÀnlıú úamuya yoú1 

 

  یرو ������ �� ������� در �� ��

 ���آن د�� �� �� از ��� ��ره � �ان��

ÓÀfıô bükÀsı ùutmadı bir yüzle híç seni 

Ol göñle óayretimde óacerden naúíãa yoú2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���رک ��دت ��آ��ن � � ����

 �دت���واد از  ی�� ��د ��وان ��ا�

SÀúiyÀ gelmesi bayramuñ ola òoşca saña 

ÒÀùıruñdan o vaèíd ki_itdüñ idi gitmeye hÀ 

 

  ید��� رز �� ��رآ �����ن ����

 آزادت ��� �� ��د ز �� دم ��ّ 

Úulluú irgür meye3 ey sÀúí vü di òÀrice çıú 

İtdi himmet demimüz àamdan ÀzÀd özüñi hÀ4 

 
1 ~ nüsòa: äan kim defíne yolı èayÀnlık úamuya yoú H, N, B 
2 ~ nüsòa: ÓayrÀnım ol göñüle ki ùaşdan naúíãa yoú H, N, B 
3    Duòter úız ve rez üzüm çubuàı olup murÀd üzümdür H, N, B 
4 ~ nüsòa: Úulluú irgür üzüm úızına çıú ùaşra di / Kim bizüm himmetimüz àamdan ÀzÀd eyledi hÀ  

H, N, B 
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  ��اق �م�ّ ت ا��ّ  ��در ����� �� در

 �ادت�دل و دل � ��ن�ز �� �������

Bu firÀú günleri vaútinde taèaccüb k’etdim 

Göñlüñi alduñ o kesden ki göñül virdi saña 

 

  ������ان ر��� � از�� ��د��  �د���� ا

 �����ن ��� و ��و و �� و ����دت

Bulmadı raòne şükür Óaúúa ki bu kem yelden 

Serv ü reyóÀn ü gül ü èarèar bÀàında şehÀ1 

 

  [B 34b]                   ��زآورد ��ش  ور ��آن ������ دُ ��� �َ 

 ���� ����ر و دو�� ��درزادت

Ola bed gözden ıraú òoş getürüp yine seni 

Namlu baòtuñ u anadan ùoàuşuñ óürmet eyÀ2 

 

  ��در ��م ���م �ُ  �ن�����ئ ��د

 آن دل �� ���ا�� ��دت ���� ��د  ی�� 

Ehl-i bezmüñ feraóı òoş ayaàuñ baãdıàı yer 

Her göñül ki_istemeye èayşüñi àam cÀyı ola 

 

  ��ح  ���� ��ا �������� از د�� ��ه 

 �دت�ور �� ����ن ��ادث ���د ��

Virme elden ÒvÀce bu Nÿó gemisi ãoóbetini 

Yoòsa bünyÀduñı ilter bu ôuhÿrÀt-ı belÀ 

 

 

 

 
1 èarèar: (و����) H 

2 ~ nüsòa: Anadan ùoàma güzel baòtuñ ola devlet eyÀ H, N, B 
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  ����ن ��� ����ش �� � ���� ام�ه���

 �� ���ان ��� ������ آن � �ر���اق 

İşitmişim bir eyü söz ki didi şeyò-i KenèÀn 

FirÀú-ı dost anı itmez k’ola dimek imkÀn 

 

  �� ��� وا�� ��� ������ل � ����

 �� از روز��ر ���ان ��� �������� 

Didigi òavf-ı úıyÀmet ki vÀèiô-i belde 

Ki bir kinÀye didi rÿzigÀr-ı hicrÀndan 

 

  �����ده از �� ���� ��ز �ر����ن 

 ��� ��ن���� �� ���� �� �� ��� ��

NişÀn-ı yÀrı ki itmiş sefer ãoram kimden 

Ki her ne söyledi peyki ãabÀ didi perşÀn1 

 

  �������رده د�� �� ��� ��� ��

 د���ن ��� ��� و ����ا ��� ��� �����

áumÿm-ı köhneyi defè eyleñüz èatíú mey ile 

Ki òoş dile bu sebeb didi köylüce úocaman 

 

  د��� دو�����ن �� آن �� �������ن 

 ��د �� آ��ن ��� �ران����ک ���� 

Óayıf ki ol meh-i nÀ-mihribÀn sevici èadÿ 

Ki kendü dostı sözini úomaú didi ne ÀsÀn2 

 
1 ~ nüsòa: Ki her ne didi ãabÀ peyki söyledi períşÀn H, N, B perşÀn: [Üç nüshada períşÀn kelimesi 

vezin zaruretiyle perşÀn (ن����) şeklinde yazılmış ancak sözlüklerde böyle bir kullanıma 

rastlanmadı.] 
2 ~ Úovmaúla kendü óabíbi sözin didi ne ÀsÀn H, N, B 
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  ��و ��� ر� ���� و ���م ر�� ��� از

 �� دل ��رد �� �� ��د ��ک در��ن ���

Benümle cÀy-ı rıøÀ baèd ez-ín èadÿya åenÀ 

Ki dil alışdı oduñla vü terk didi dermÀn1 

 

  ��ه ���د ��ن �� �� �� ��اد رود

 ��� ��ن���� ���� ��د �� �� ���� ا

Ùayanmaú eyleme bÀda merÀmca gerçi ese 

Ki söyledi bu sözi yel maãalca bÀ SüleymÀn2 

 

  [B 35a]                     �� ����ت د�� ز راه ��و ������

 زال ��ک د���ن ��� ����ا �� ��� �� ا

Saña ki çarò vire ruòãat taríúden çıúma 

Ki kim didi saña bu zen didi úoya destÀn*3 

 

  ���� ۀ��ن ز ��ن و ��ا دم �� ���

 �ن ���������ل ��د ���ن �� ��� �� 

Dem urma çÿn ü çerÀdan ki bende-i maúbÿl 

Úabÿl ider cÀn ile her sözi ki dir sulùÀn 

 

  [N 38b] [H 38b]                �� آ�� ��ز ����� ��� ���� از ا��

 ام آ��� �� ��� ����ن �������� ���� ا

Kim ol ki didi hevÀñdan ki ÒvÀce vaz geldi 

Ben anı dimedüm ol kim didi didi bühtÀn 

 

 

 
1 ~ Ki dil sevüñle òÿy itdi úodı didi dermÀn H, N, B 
2    vezin hatalı. 
*    DestÀn óíle ve mekr maènÀsınadur. H, N; DestÀn, ãabır ve şükür maènÀsınadur. B 
3 ~ nüsòa: Saña ki gök vire bir furãa çıúma sen yoldan H, N 
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  ����م ��غ ��� �� �� ������� ���

 ��ن �� ���� ���غ �� ����ز �� �� �� در

Vaút-i ùañ tÀze açılmış güle bülbül didi 

NÀzı terk it ki bu bÀàda nice sence_açıldı1 

 

  � و� ���� از را�� ���� ���� ����

 ���� ��� ��� �����ق ���� ���

Güldi gül doàrıdan incinmeyevüz ammÀ kim2 

Pek sözi sevdigine èÀşıúı hiç söylemedi 

 

 �� ی�� ا�� ��
ّ
����� ������ �  

 �����ره �َ  ������� �� ��ک در �
ُ
� �� 

Óaşre deg irmez anuñ èışú úokısı geñzine 

Kim ki meyòÀne derin yüz ile süpüremedi 3 

 

  ���  �� �از آن ��م ��ّ�  ی�� ��� دار

 ���ُ  ��ات �� ر �� ���ک ��ه��� دُ  یا

İsteyiñ varsa o cevherlü úadeóden mey-i laèl 

Ey çoú incü müjeñ ucıyla gerek delme didi 4 

 

  در �����ن ارم دوش �� از ��� ��ا

 آ����� ی��� ���� زز�� ���� 

 

 
1 ~ nüsòa: Çin seóer tÀze açılmış güle bülbül didi / NÀzı az it burada sence ki çoú açıldı H, N, B [çin: 

sahih, doğru. çin seóer: subó-ı ãÀdıú. Tan yeri ağarmak üzere olduğu zaman, suphu sadık.] 
2 ~ Güldi gül gerçege incinmezüz ammÀ kim H, N 
3 ~ [metin] Kim ki süpürmedi ruòsÀrla der-i meykedeyi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 -B ~ [metin] Ey nice dür müjeñ ucıyla gerek delme kişi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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Dün gice luùf-i hevÀdan çün İrem bÀàında 

äubóí yelden perişÀn sünbülí zülf olur idi 

 

  �� �����م ���ن � ����1 �� ی���� ا

 ���� �ار���� ا���س �� آن دو�� �

ŞÀh-ı gül taòtı didüm úande cihÀn-bín úadeóüñ 

Didi ol òoş uyanıú baòtlu óayf kim uyudı2 

 

  ����ن ����� ��� �� آ��� �� آ

 ���ُ ��� و �ُ  ��ده و ����ه �� ا �� � ����

èIşú kelÀmı degül ol nesne ki ol dile gele 

İşüdüp bu dimeyi it úıãa yÀr vir meyi di 3 

 

  [B 35b]                    ا��ا��  � ��د و ��� ��ر��� �ِ ا�� �

 ���ُ �ُ  �ر����� ��� ��ز �� ��� �

ÓÀfıôuñ göz yaşı ãabr ile èaúıl aùdı yeme 

Ne_eyleye nÀr-ı àam-ı èışúı òafí idemedi 4 
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  [N 39a] [H 39a]               �� و د��� ����� ������ ���دل و د

��� �� �� ����� ������ ���� �� ��5 

Dín ü dil gitdi vü yÀr baña azara úalúdı 

Bizle oturma ki senden didi rÀóa úalúdı 

 
1    Cem ıùlÀúı, çiçeklerin şÀhı olan gül maóalline, yaèni gülistÀna didüm gül nerede H, N, B 
2    Didüm ey àonce yeri cÀm-ı cihÀn-bín nerede / Didi ol baòtı açıú àonce yazıú kim uyudı H, N, B 
3 ~ [metin] Vir şarÀb sÀúí bıraú işidüben bu dimeyi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 ~ [metin] Nide yoú gizlemege nÀr-ı àam-ı èışúa güci H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 

 [.Tercümeyle daha uyumlu olan B nüshasındaki varyant tercih edildi] ������ ب: ������� ح، ن    5
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  ��ش ����� ���م د� ���� در ی���� ��

 �� �� در آ�� ���� ���ا�� ������

Bu maóalde kim işitdüñ ki oturdı òoş dem 

Meclisüñ soñı degül mi ki nedÀme úalúdı 

 

  زد ����ان ����ن �� رخ��� ا�� زان 

 �ق �� ���� ���ا�� ��������ّ  � ��

Ol güler yüzden eger urdısa dem dil ile mÿm 

Nice şeb úarşuluú èuşşÀúuñ öñinde úalúdı1 

 

  �وز ���ر �� و � یدر ��� ��د ���ر

 آن ��رض و ���� ������ ئ���ادار

GülsitÀnda gül ü servi yañadan bÀd-ı bahÀr 

Ol boyı servi yañaàı hevesiyle úalúdı 

 

  ����ت �ن�و از ���� ���� �����

 ������ ������ آ��ب � ی������ 

Sen ki mestÀne melekler yaúasından geçdüñ2 

Sen görünmeñle úıyÀmet ile fitne úalúdı 

 

  ر���ر �� �� ������� از ���� � ��

 ��و ���� �� ���ز �� و ���� ������

Şermden aùmadı ayaú yürişüñüñ öñinde 

Serv-i serkeş ki boy u şekl ile nÀza úalúdı 

 

  ی ��� ��ن ��� ��از����� � ������ ا

 ����س و ��ا�� ������ ����� از ���

 
1 ~ nüsòa: Nice şeb èÀşıúuñ öñünde úıyÀma úalúdı H, N, B 
2 ~ nüsòa: Sen ki mestÀnece geçdüñ melekÿt semtinden H, N, B 
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Bu libÀsı ÒvÀce aù ola ki cÀn úurtarasın 

Òırúa-i zühd ü kerÀmetden Àteş ki úalúdı 
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  ��� ��و ��ارت ر� ���� �� �� یرو

 ��� �����ز و ��ت ���� یادر ����

Yüzüñ kimesne görmedi biñ düşmenüñ de var 

ÓÀlen ki àoncesin daòı yüz bülbülüñ de var 

 

  ���� ���� ���ان �� ی�� آ��م ���

 ��� ��ان ����او �ر�� د���ن �� در

[H 39b] [N 39b]            Geldimse ger maóalleñe ol dek èaceb degül 

Bu şehr içinde ben gibi öksüzce çoúça var 

 

  [B 36a]                  �� ��� دورم از �� �� دور از �� �� ���د

 � ����� و�� ��أم �� ���ا��� ��

Senden ne deñlü ayru isem kimse olmasun 

LÀkin viãÀlüñ ummı baña èan-úaríbde var 

 

  ���در ��� �����ه و ��ا��ت ��ق �

 ��� ���� ی�� �� �� ��� ���� رو

èIşú tekyesinde mescid ü meyòÀne farúı yoú 

Her yer ki vardur anda yüzi şevú-i dost da var 
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  �����آ��� �� ��ر ����� را ���ه �

 ���  ��را�� و ��م �� و ������س د

Ol yer ki ùavr-ı maèbedeye şíve vireler 

Kilse1 çañı vü rÀhibi hem nÀm-ı haç da var 

 

  ����� ��� ���د �ر����� �� �� �� 

 ��� ��و���� �� �����ا�� درد � یا

èÁşıú kim oldı óÀline yÀr ki_itmedi naôar 

Yoú bir maraø u yoòsa ùabíb yoú mı ÒvÀce var2 

 

  ������ آ�� ���زه � ������ ا �د���

 ��� ���� ���و �� ���� یا��� �ّ� 

Áòir bu ÓÀfıôuñ degül Àhı èabeã úamu 

Bir fıúra-i àaríbe vü èucbe sözi de var 
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  �������� ی��ام ز�� �� دل ����

 �������� ی��ا ���� ����ه �� ا��ُ 

Duzaà-ı zülfüñe dil kendüziyle uàramadur 

Gözüñle öldür anı sen ki kendü lÀyıúdur 
 

  ��اد ���� �� ����ت ز د�� ��آ

 �������� ی���  ی������ ��ش �� �

Eger gelürse elüñden merÀm-ı òÀùırımuz 

Tiz ol ki kendü yerinde (�������)?3 eylikdür4 

 
1    kilse: [kelíse (ِ���ە) Vezin için -i hazfedilmiş ve harekelendirilmiş.] 

2 ~ nüsòa: Yoúdur maraø u yoòsa ùabíb var be ÒvÀce var H, N, B 

 ?N  (������ە) :?(�������)    3

4 ~ nüsòa: Tíz ol maóall-i òayrdur ki_özüñe eylikdür H, N, B → òayrdur: cÿdur B; özüñe: öziñe B 
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  د�� �� ���� ��� ������ � ی����� ا

 �������� ی��ادم ���  �ه����ن �

Başuñ-çün ey büt-i şírín-i men ki şemèa gibi 

Úarañu şebde özüm fÀní itmek istekdür 

 

  ���� ی�� �� ���� ا ی��� زد ی�� را

 �������� ی��ا ��درو��� �� آن �� 

[H 40a] [N 40a]            Çü fikr-i èışúı sen urduñ diyem saña bülbül 

Úo itme k’ol gül-i òod bitme kendü reéyiledür 

 

  �� ����ج ی�� ���و ��� � ��� ����

 �������� ی��ش ز ��� ��� �� ����

Gülüñ degül bÿyı muótÀc Çigil ü Çín èıùra 

Ki òoş göbekleri öz åevbi ipligindendür1 

 

  [B 36b]                     د�� ت��وّ �ار��ب � ���و �� ���

 �������� یدر ��ا ����� ����ُ �� 

CihÀnuñ ehl-i mürüvvetsiz evine gitme 

Ki rÀóatuñ bucaàı kendü menzilüñdedür 

 

  ی��زو ��� ����� ���� و در ��ط ���

 �������� ی���ز �� �� ��� و و�� 

Ùutuşdı ÒvÀce vü èışú şarùlarında cÀn oynar 

Henüz k’ezel özinüñ èahd ü úavli üstinedür 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: K’anuñ göbekleri öz åevbi dügmesindendür H, N, B 



358 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

81 

fÀèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  �����ل دل �� �� ����� ��

 ������ دل ������ ��

Saña óÀl-i dili dimek hevesim 

Dil peyÀmını diñlemek hevesim 

 

  ��ش ��� �ّ�  ����� ��م �

 ������ ����� ��ن�از ر�

ÒÀm ùamaè gör ki fÀş olan èışúı 

DüşmenÀndan òafílemek hevesim1 

 

  ���� و ���� ���� ی�� ��ر

 �� �� �� روز ����� �����

Böyle bir úadri èÀlí ulu gice 

Sen ile yatma ãubóa dek hevesim 

 

  ��زک ���� یاردا��واه �� دُ 

 ���� �����در �� ��ر �ُ 

VÀh ki bir böyle òoşça incüyi 

Úarañu gice delmecek hevesim 

 

  ی��� ا���� ��د ����  یا

����� ������ ����� �� 

Baña bu şeb ãabÀ buyur imdÀd 

Kim seóer-geh güşÀdelik hevesim 

 

 
1 ~ nüsòa: Gör ki òÀm ùamaè fÀş olan èışúı / DüşmenÀndan ki gizlemek hevesim H, N, B 
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  ک ��ه �ْ �َ ��ف �َ  یاز ��ا

 ��������� ��ک راه �� رُ 

[H 40b] [N 40b]            Kirpik ucıyla rifèatim içün 

ÒÀk-i rÀhüñ süpürmecek hevesim 

 

  �ن������ ���� ���� ��ّ 

 ��� ر��ا�� ����� �����

ÓÀfıô-ÀsÀ èadÿlara körlük1 

Naôm-ı rindÀne söylemek hevesim 
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  [B 37a]                      ����������� ��� ���� � یا

 ����������� �� از ��� ���� �

Ey yel úuşı seni be-SebÀ gönderiserem 

Úanden ki gör seni ne yaña gönderiserem2 

 

  �� �� در ����ان �� ی���� �� ���

 �������و�� � �ن��� �����ز

áam çöplüginde sencileyin úuş yazıúdur 

Bundan seni be-òÀne-i vefÀ gönderiserem3 

 

  �����ب و ��� � �در راه ��� ����

 �������و د�� � �ن�� �������

Yoúdur ùaríú-ı èışúda menzil yaúín ıraú 

Görem seni èayÀn ü duèÀ gönderiserem 

 
1    Àdÿlara körlük: [düşmanlara rağmen] 
2    ne: N, B 
3    Vezin hatalı. 
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  � �� یاز د��  یا�� ��� و ��م �����

 ���������� ���ل و در ���� َ� 

Bir kÀrbÀn duèÀ-yı òayırdan seóer ü ùañ1 

Hem-reh ãabÀ lodosla saña gönderiserem 

 

  دل ������ یاز ��� �� �� ����  یا

 �������د�� و ��� � �������

Ey görmeden òafí vü dile hem-nişín olan 

Direm saña duèÀ vü åenÀ gönderiserem 

 

  ��اب�� ���� ��� ���� ��� دل 

 ���������د ���ا � ����ن ��

TÀ mülk-i göñli itmeye àam èaskerüñ òarÀb2 

Öz cÀn-ı_èazízim aña nevÀ gönderiserem 

 

  د��� �� آ���� �����ن ز ��ق ��ّ 

 ���������ل و ��ل ���ز و ��ا �

Şevúimden ÀgÀh itmege tÀ muùribÀn saña 

Düzdi àazel ü úavl ü nevÀ gönderiserem 

 

  ���ده ��� ����� ���� � � �� ����

 ��������� درد ��� �� �� دوا �

[H 41a] [N 41a]            Gel sÀúi baña hÀtif-i àayb didi müjde kim 

äabr it ki derde saña devÀ gönderiserem 

 

  یدر رو
ّ
  ���ج ��� ��ا ��د ���

 ���������� � ی��ا ������

 
1 ~ ãubó u şÀm H 
2    àam èaskerüñ òarÀb: ~ ceyş-i àamuñ òarÀb 
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Kendü yüzüñde sunè-ı Óaúı eyle sen seyir 

Óaú gösterür bir Àyna saña göñderiserem 

 

  ���ُ  ������ ��ود ���� �� ذ�� �

 ��������� ا�� و ��� ������ �� 

Òayr ile añma ÒvÀce seni bezmimüz seni1 

Tíz ol libÀs ü aù ki saña gönderiserem 
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  [B 37b]                     ���ر���از ��� ���ا � ����  یا

 و ��ل دو�� دار�� ����� �����

Ey dídeden nihÀn seni Óaúúa ãımarladım 

Yaúduñ cÀnumı dille seni yÀr da ùutarım 

 

  ��ک ی��  ���� دا�� ��� ���� ز

 ��ور ��� �� د�� ز دا�� ��ار��

TÀ çekmeyem kefen etegin taót-ı pÀy-ı òÀk 

İnanmaú itme kim etegüñden elim çekem 

 

  ����� �� ����� ان���اب ا��و

 د�� د�� ��آرم و در ��دن آر��

MiórÀb-ı úaşlaruñ baña göster ki çin seher2 

El úaldıram duèÀya vü boynuña ãarılam 

 

 

 
1   şeni: seni H 
2  çin seóer ~ ãubóí dem H, N 
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  ���روت ���� ی��ن �� �م�� �� �

 �ر������� �� � ���� ���� ��دو

Ger baña semt-i BÀbil-i HÀrÿt gereklü_ola 

Yüz dürlü siór idem seni tÀ elde eyleyem 

 

  ��د �� ���ز دل ����رم ده از ��م 

 ��ر�� �ه�د���م ��� از د تدر �� 

Luùfuñdan iõni vir baña tÀ sÿz-ı dil ile 

Gözden ayaàuña heme Àn incü yaàdıram 

 

  �� ���ر �ه�ام از دآب ���� ی�� ��

 ��� ��� �� در دل ���ر�� ی�� ��

Gözden yanımda baàlamışam yüz ãu ırmaàı 

Şol umm ile ki èışú toòumuñ göñlüñe ekem 

 

  ا����ر ��� ��و ��ادم از ا ������

 
ّ
 ��� �� در دل ���ر����� ���

Ben aàlaram bu sel yüki yaşdan merÀm baña 

Göñlüñe tÀ ki toòm-ı maóabbet senüñ ekem1 

 

  [N 41b] [H 41b]               م ��ص داد���وز ��  ������� ��

 ���� ��ار�� ۀ��� ��� ����ّ 

Dökdi úanım u virdi àam-ı hecrden òalÀã 

Óançer geçir’ci àamzeñüñ ey şÀdmÀnıyam 

 

  ���� و���� یا ����� � ���ا�� �� �

 ��س �� در ا����ر�� ��ز ��ر��

 
1  işbu beyit mükerrerdir. H, N, B 
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Öñüñde ölmek isterim ey bí-vefÀ óekím 

äor òasteñi ki anca seni gözlemekdeyem 

 

  ���� و�� �ُ  ی���� ��اب و ���� و ر��

 ��ار���و ��و � ����ا����� � ��

ÓÀfıô mey içme yÀr ü sekir saña şÀn degül1 

Eylersüñ azucuúda seni terk idiserem 
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  [B 38a]                     ����� �رم���ز ��  �رب ��� � �

 ���� ���و ������م از  ����زآ 

Óaú bir sebeb it kim güzelim ãaà u selÀmet 

Girü gele úurtara beni_ez-dest-i melÀmet 

 

  ���ر������ده � �ر���ک ره آن 

 ا���� ی���� ��  ���� ��� ���ن �

Ol yola giden yÀr yolınuñ òÀki getürüñ 

K’idem görici gözüm aña cÀy-ı iúÀmet 

 

  �� از �� ���� راه ������ �د���

 آن ��ل و �� و ز�� و رخ و ��رض و ����

ÓayfÀ ki yolum baàladılar altı ùarafdan 

Ol òÀl ü òaù ü zülf ü ruò u èÀrıø ü úÀmet 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Mestlik mey içme tÀze saña şÀn degül ÒvÀce H, N, B 
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  �� �ا��وز �� در د�� ��ام �����

 ��دا �� ��م ��ک �� ��د ا�� ��ا��

Bugün baña raóm eyle ki destüñde-i-yüm1 ben 

Yarın ki olam òÀk ne sÿd eşk-i nedÀmet 

 

  از ���  �دم ز� �ن�و � ��آن �� ���� یا

 و ���� ����� � ���� �� �� ��ار

Ey ol ki seviden dem uran söz ü beyÀnla 

Yoú senle sözimüz yüri var òayr u selÀmet2 * 

 

  ����� ���� ز ��� � �درو
ّ
  �ا��

 ��� ������ ��ا��از �ُ  �����  ���� 

Dostlar úılıcından be dede eyleme feryÀd 

Bu zümre ki ölmüşden alur resm ü cinÀyet 

 

  [N 42a] [H 42a]               ���� ی���� زن آ�� �� �� ا��ودر 

 ���اب ا���� ���� ������� �

Od òırúaya ur muàbeçenüñ k’egrice úaşı 

VírÀn idiser gÿşe-i miórÀb-ı imÀmet 

 

  �� ����� ی���� �� �� از ��ر و ��� 

 ��� ����� و ��ا�� ��ن��� �اد��

ÓÀşÀ ki senüñ cevr ü cefÀñdan iñleyem 

äÀóib-keremüñ ôulm[i] de hep luùf u èinÀyet 

 

 

 
1    destüñde-i-yüm: [destüñdeyüm anlamında.] 
2 ~ bi-óasbi’l-luàat maømÿn-ı mıãrÀè-ı åÀní: Biz saña kelÀm ùutmazız, ey var u selÀmet H, N, B 
*    müfred: Taãavvuf terk-i úíl ü kÀle dirler / HemÀn vecd ü semÀè u óÀle dirler H, N, B [Sûdî, I/228] 
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  ���� ���� ��� �� ز�� �� ����

 ��������� �� روز � ���� ا ������

ÓÀfıô ser-i zülfüñ sözini muótaãar itmez 

Bu zencír ola ulaşa tÀ rÿz-ı úıyÀmet 
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  ���� ��� ���د���ازم ��� �ر�زان 

 ����� ������ ا ��� ���� دان ���

Ol oòşayan göñül yÀr şükrÀne var şikÀyet 

Ger nüktedÀn-ı èışúsañ òoş diñle bu óikÀyet 

 

  [B 38b]                   �� ��دم ������ �� �د ��د و ��ّ �ُ  ��

 ����� �رب ���د �� را ���وم � � �

Her òiõmeti ki itdüm bí-ecr ü imtinÀnsuz 

Óaúú olmasun kişinüñ maòdÿmı bí-irÀdet 

 

  ��  د����� �ر��ان ���� �� را آ�

 ��و� �������ن ر���� از �و� ����

äusuz dudaúlu şaòsa kes bir içim ãu virmez1 

äan gitdiler bu yerden añlar velí vü himmet 

 

  ����� ��دل �� یدر ز�� ��ن ����ش ا

 �����  ���م و � �� ���� �ه����� ��

Dolaşma oúruú-ÀsÀ zülfine dil ki anda 

Başlar kesik görürsüñ bí-cürm ü bí-cinÀyet 

 
1 ~ nüsòa: Dil-teşne ãÀlióíne bir ãu kimesne virmez H, N, B 
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  ی��������� ����ه �� را ��ن ��رد و �

 ��را ���  ������ روا ����� ����

áamzeñle içdi gözüñ úanım pesend idersin 

Olmaya lÀyıú ey cÀn úan dökene óimÀyet 

 

  � ��� راه ����د�ُ  ������ � ��در ا

 ������ ��ا یا ی��ون آ یااز ����

Vuãlat yolum güm oldı işbu úarañu şebde 

Çıú ùaşra bir bucaúdan ey encüm-i hidÀyet 

 

  [N 42b] [H 42b]              ��ود�از �� ��ف �� ر��� �� و���� �

 ����� �راه � ��و ���ن�� ��ز���ر از

Her bir yaña ki gitdüm ürkümden artmadı àayr 

Bu rÀh ü bu úırañdan zínhÀr ki bí-nihÀyet1 

 

  ��ان ��� �����رت  ��راه را ���  ��ا

 ���� در ��ا���� �� ��ار ���ل �

Bu yol ãoñına ãÿret yoú baàlamaúlıú imkÀn 

ZírÀ ki öñ úonaàı yüz biñ úonaú ziyÀdet2 

 

  ا��رو�� �����آ���ب ����ن � یا

 ��� �� �����ن در �� ����� ��ُ  ��

Ey òÿblar ÀfitÀbı úaynar benüm derÿnum 

Bir dem beni ãıàındur sÀyeñde úıl óimÀyet 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Her cÀnibe ki vardum ürkmekden artmadı àayr / Bu rÀhdan emÀn hem bu ova bí-nihÀyet 

H, N, B 
2 ~ nüsòa: Yoú baàlamaú bu yolın ãoñına ãÿret imkÀn / Kim anuñ ilk úonaàı yüz biñ úonaú ziyÀdet  

H, N, B 
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  از درت ����� یآ�� رو ی�د�� ��� �ُ 

 ��ر��  ������� �� ��ّ  ����ر از ��

èIrøum ne dek iletseñ yüz dönmezem úapuñdan 

Òoşdur cefÀ óabíbden kim òaãımdan rièÀyet 

 

  ار ��د ���ن ���� �د����� ر�� ���

 ��در ��رده روا ���آن ز �� ���ا�

èIşúuñ fiàÀne ire ÓÀfıô gibi eger sen 

On dört vecihle ÚuréÀn ezber oúuñ úırÀéat 
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  [B 39a]                   �������� � ���� ارد����ا�� ��� �

 ����� ��دو ���� دم �� ������ا�� � 

Senüñ büklüm ãaçuñ èıùrı beni dÀéim ùutar mestÀn 

Hemín cÀdÿ gözüñ aldanması eyler beni vírÀn 

 

  �ن�رب ��ان د �� ��� ���� ��� ���� از ���

 ��در ���اب ا��و ��ا��وز �ه��� ��� د

èAceb bunca ãabırdan ãoñ görem mümkin mi bir gice 

Senüñ miórÀb úaşuñda ki idevüz göz mÿmın nÿrÀn 

 

  از ��� آن دارم ��را �� �� ���اد ��ح �

 ����ل ���و ��� ���� ز  یا�� ��ن را ����

Görüm levói úarası ùutaram óürmetlü anuñ-çün 

Ki olsun hindÿ òÀlüñ naúşına cÀn nüsòası cÀnÀn 
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  ���را��� ������ن  �ان��� ��و ��� �� ��ا�

 ����� از رو�ُ  ���� را �� �� ��دارد ز���

CihÀnı ger dilerseñ idesin birden ebed sen zeyn 

äabÀya söyle úaldırsın yüzüñden örtüyü bir Àn 

 

  [N 43a] [H 43a]              ی �� از ���� ��ا��از �ر�� ��� ��ا�و �� 

 ����اران ��ن ز �� �� �د����ن �� ��ور��

Dilersen daòı úaldırmaú fenÀ resmini dünyÀdan 

Dökülsin aşaàa silk her úıluñdan nice yüz biñ cÀn 

 

  ������و دو ����دان  ���� و ��د ��� ���

 ������ ی�� و او از ���� از ا���ن ���� �

Seóer bÀdıyla ben miskín iki bí-óÀãıl u sersem 

Gözüñ sióriyle ben mest ü ãaçuñ èıùrından ol óayrÀn 

 

  �و از ��� ��� �� ���� را�� از د���ّ  �ز�

 ��در ���� ��� ��ک �� �� ��� ��� ��

Ne òoşdur himmet-i ÓÀfıô ki dünyÀdan vü èuúbÀdan1 

Gözine gelmez aãlÀ àayr-i òÀk-i ser-kÿyuñ ey cÀn 
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  ����ز ��ه�ا���� � �� در �

 ���ز�� یزان رو �� ��ا �� در او رو

Óaúúuñ ola minnet ki der-i meykede bÀzdur 

Ol vech içün ol bÀbda baña rÿy-ı niyÀzdur2 

 
1 ~ nüsòa: èAcebdür himmet-i ÓÀfıô ki dünyÀdan u èuúbÀdan H, N, B 
2 ~ nüsòa: Minnet ki ÒudÀya der-i meyòÀne bÀzdur / Ol bÀbda baña anuñ içün vech-i niyÀzdur H, N, B 
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  ���� ��� در ��ش و ��و��� ز ����ُ 

 ���� ���ز ����� در آن ���� �� �وان �

Küpler úamu saròoşluàıla cÿş u òurÿşlar1 

Ol mey ki o yerde mey-i óaú ãanma mecÀzdur 

 

  ����و�و  ���� ��� یاز و
ّ
  �و ���

 ���ز���� و � �� ���ر��وز �� ��� �

Andan úamu mestlik ü òurÿşluú u büyüklük 

Bizden úamu bíçÀrelik ü èacz ü niyÀzdur 

 

  [B 39b]                     ���و ��� ������ ��� �� ��  یراز

 ���� او ���م راز ����� دو�� ���

Bir rÀzı ki òalúa dimedük hem dimeyüz biz 

Dosta diyelim kim o óabíb maórem-i rÀzdur2 

 

  ����ن��ح ��� ز�� �� ا��ر �� 

 ��� دراز�ّ�  ������ ���ان ��د �� ا

Egrice vü bügrice büküm zülf-i berín şeró 

Mümkin degül itmek úıãa bu fıúra dırÀzdur 

 

 
ّ
  ���� ۀ��ر دل ����ن و �� ��

 ���ز�ا ی����د و �� ��  ۀر���ر

Dil úayàusı Úaysuñ saç-ı LeylÀ bükümiyle 

Maómÿd ruóı da hem ùaban-ı pÀy-ı AyÀzdur*3 

 
1   saròoşluàıla: saròoşluàa H; ~ nüsòa: èUşşÀú úamu saròoşluàıla cÿş u òurÿşlar H, N, B → 

saròoşluàıla: saròoşluàa H 
2 ~ nüsòa: Bir sır ki biz anı dimedik òalúa dimeyüz / Ol dosta dirüz hem diyelim maórem-i rÀzdur H, N, B 
*    SulùÀn Maómÿd áaznevínüñ AyÀz nÀmında maóbÿb-ı dilÀrÀsınuñ keyf óÀlinde bir gice zülüflerini 

úaùè itdirüp èale’ã-ãabÀó maóbÿbını bilÀ zülf gördükde nedÀmet vÀúiè oldıàı úıããasını ÒvÀce 

meróÿm bu àazelde beyÀn itmişdür. N 
3 ~ nüsòa: Úayàu-yı dil-i Úays u ãaç-ı büklüm-i LeylÀ / Maómÿd yañaàı hem ùaban-ı pÀy-ı AyÀzdur 

H, N, B 
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  [N 43b] [H 43b]                �� ��ز از ��� ���� �ه�ام د��دو���

 ���� ��ز ی�� ��� �� رخ ز ۀ���� د 

Dikdüm gözümi cümle cihÀndan ùoàan-ÀsÀ 

TÀ kim ruò-ı zíbÀña gözüm açuú u bÀzdur 

 

  ��درآ�� �� آن �� ��  ی�� �در ���

 �����ز ���� در � یا��و �از ���

Her ol kişi kim Kaèbe-i kÿyuña girüpdür 

MiórÀb-ı úaşuñdan o kese èayn-ı namÀzdur1 

 

  ����ز دل ���� ��� �ن����� یا

 �� در ��ز و ��از�� ��از ��� ����

Ey yÀr bizüm derdlü ÒvÀce baàrı yanıàın 

äoruñ ki şem[i]èden2 be seóer sÿz u güdÀzdur3 
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  ������ � ������ ��ر�� ��ن و ���ن ا

 ������ � ��آر �� ا���ب ���ن ا ����ده �

KÀròÀne-i cihÀn óÀãılı híç nesne degül 

Mey getür öñe ki emvÀl-i cihÀn nesne degül 

 

 

 

 

 

 
1    kÿyuna: (������) H, N, B [Anlam gereği “kÿyuna” okundu.] 

2    şem[i]è: [şemè. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
3 ~ Mÿmdan ãoruñ ol yanma erimekde ne bÀzdur H, N, B 
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  ا��از دل و ��ن ��ف ���� ����ن ��ض 

 ������ � ��و���� دل و ��ن ا ��� آ���

CÀn ü dilden àaraø ol yÀr ile ãoóbet şerefi 

Yoúsa bi’l-cümle odur cÀn u cenÀn nesne degül 

 

  ����ر ����ن دل آ �دو�� آ��� �� �

 ������ � ����ن او ��� ��غ �ِ  �ور �� �� ��

Devlet oldur ki gele yañına bí-zaómet-i dil 

Yoúsa bÀ saèy ü èamel bÀà-ı cinÀn nesne degül 

 

  ���  ���� �ز � �� ��ره و �����ّ 

 ������ � ����و روان ا یا ی�� �� ��ش ����

Çekme sen sÀye içün Sidre vü ÙÿbÀ minenin 

Òoşça baúsañ ki çün ey serv-i revÀn nesne degül 

 

  [B 40a]                  ی����� ���� دار ���� در ا ی��� روز

 ������ � ���� ز��ن ا �ز��� ی��� ���ش �

Beş gün imhÀl ki ùutarsın bu maóalde ey cÀn 

Òoş geçür devriñi sen ki Àn ü zamÀn nesne degül 

 

  ���� یا ���� �� ��� ��� �����

 ������ � ��دان �� ز �� �� ����ن ا �����

SÀúiyÀ munùaôırız baór-i fenÀ ucında 

Bil ki lebden feme dek ruòãat-ı Àn nesne degül 

 

  [N 44a] [H 44a]             �� و ��ن �� ��ش ��ش�از ���ّ� ��� ا��

 ���� ��� ��� ���ن ��ران ا�زا��� ���

Òoşça ol gül gibi fikr itme tehettük-i_èırødan 

Kim cihÀn úudreti geçmekde hemÀn nesne degül 
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  ز���ر �ت�� ئز ��ز��� ا ���زا�� ا

 ������ � �����ن ا ���� ره از ����� �� د

ZÀhidÀ olma emín mekr-i àayÿrdan zinhÀr 

Tekyeden mey-gehe dek yol ki revÀn nesne degül 

 

  �� ����� زار و ��ار ��درد���

 ������ � ��ا �ن�و � ������ا ���� ���

Ben øaèíf ü iñilü sÿòitenüñ1 derdlüligin 

ÔÀhirí óÀcet-i taúrír ü beyÀn nesne degül 

 

  �و� ������ ����م ���� ر�� �

 ������ � ��ا �ن�ر��ان ر�� ��د و ز � ��

Eylik adın ÒvÀcenüñ nÀmı úabÿl itdi velí 

Nezd-i èuşşÀúda ne sÿd aããı ziyÀn nesne degül 
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  ���� ��� ��� ��د �� ����ه ر��

 �� ���� ��د �� ���� �������ق 

Ne luùf idi úalemüñ neşvi nÀgehÀn ki baña 

Ki itdi òiõmetimüz óaúúını ifÀde saña 

 

  ��م ��ا یا���ک ���� ر�� ��ده

  ر��� �دوران ���د � ��� ��ر���

Úalem ucıyla selÀm baña taórír itmişsin 

Òaùuñsuz olmaya tÀ kÀròÀne-i dünyÀ2 

 
1   suòite: (���ِ��) H, N, B [suòte kelimesi vezin gereği suòite okundu. Kelime her üç nüshada 

suòite şeklinde harekelendirilmiştir.] 
2 ~ nüsòa: Úalem ucıyla selÀmım ki taórír itmişsin ~ Úalem ucıyla ki taórír-i selÀm itmişsin /  

Ki kÀròÀne-i èÀlem yazuñsız olmaya tÀ H, N, B 
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  �د� ی���� ��د دل�از �� � �����

 �� ���� ������� �� در ���ب ��د 

Dimem ki sehvle ben-i bí-göñülden itdüñ yÀd 

Ki òÀmeñ üzre sehiv yoú óisÀb-ı èaúlda tÀ1 

 

  ����� �����دان ���� ا ����ا ذ�

 و ������ ���� دا�� دو�� ���� ��

Beni òor itme bu tevfíú teşekküri içün 

Ki ùutdı devlet-i cÀvíd seni èazíz ü èalÀ2 

 

  [B 40b]                     �� �� �� ز��� ��ار ��ا�� ��د � ��

 �� �� ��م ��ود ����ارم از ����

Be gel ki zülfüñ ucıyla söz eylemek úaãdım 

Ki ger başım gide pÀyüñden itmeyem bÀlÀ 

 

  [N 44b] [H 44b]                �ز ��ل �� د�� آ�� ��د ��� و��

 �� ��� ��د�� از ��ک �����ن ���

Bir anda göñlüñ olur óÀlimüzden ÀgÀh lík 

áamuñ ölüleri úabrinden ürpere lÀlÀ3 

 

  ��� ز �� �� �� �� ��� ����� را��

 ر��� �� ره �ّ��ز داد در ����

äabÀ be-her güle zülfüñden irgürüp bir söz 

Úaçan úovıcıya yol virdi semtüñe aèdÀ4 

 

 
1 ~ nüsòa: Bu ben göñülsüzi sehven dimem ki yÀd itdüñ / ÓisÀb-ı uãda sehiv òÀmeñ üzre yoú zírÀ H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bu tevfíúin şükrÀnıyla itme òorca beni H, N, B [Vezin hatalı.] 
3   göñlüñ: göñlümüñ H; lÀlÀ: [Hâfız’ın beytindeki lâle kelimesine tekabül ediyor. Kafiye için lÀlÀ 

 [.yazılmış (الال)
4 ~ nüsòa: Úovıcıya nice yol virdi semtiñe aèdÀ H, N, B 
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  �ب�در یا�� را ����� �روان ���

 ز�ل ��� ز ��م ��� ������� �

äusuzca cÀnumuzı bir úadeóle úandur sen 

Çü vireler úadeó-i Cemden Àb-ı Òıørı saña 

 

  د�� ���� در ��� ����� ���ار

 آن �� ��ا دا���� �� ا��� ����

Dilüm úapuñda1 muúímdür ùut anı óürmetlü 

O óükmile ki kedersiz ùutup seni MevlÀ2 

 

  ���� ���� و �� ��ش ��� ���وی ���ار

 ��� �� ��د ��آ�� ز �� ره ����

Pusı yeri daòı sen òoş revişdesin uãlan 

èAdem tozuñ ulu yoldan ki eyleme úalúa 

 

  ��� ��ش ��د ���� یو�� �� ا �����

 �� ��ن ���� د����� ز��ه �� ����

Hemíşe vaútüñ ola òoş Mesíóí-veş be ãabÀ 

Demüñle òaste ÒvÀce rÿóı ãaà olup zírÀ 
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  ����� �� ��� ��� ����� ��� یا

 �� د�� دا�� و آ�� ���غ ���� یو

Ey úudsí güzel kim çekiyor baà-ı niúÀbuñ 

VÀy murà-i İrem kim vireyor dÀne vü Àbuñ 

 

 
1 ~ göñül úapuñda H, N 
2 ~ nüsòa: Anuñ içün ki kedersiz ùutup seni MevlÀ H, N, B 
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  ��� �����ز  ��در ا �ه���ا�� ��� از د

 ��ا�� ��وای �� ����ش �� �� ���ل و

Bu fikr-i ciger-sÿzda gidüp uyòu gözümden 

Kimüñ úucaàı k’oldı yer ü menzil-i òvÀbuñ 

 

  ���ر �� د����� ����ه ز �ر��

 � و ��ا����� �� ���ل آ��  ی�� �� 

Gitdüñ men-i dil-òaste yanından Ànsız1 

Kimüñ yeri tÀ rÀóat evüñ oldı vü òvÀbuñ 

 

  [B 41a] [N 45a] [H 45a]             ی����� �� ��دم � �د��� ���� و ��

 ���را �� ������ ����� �ا����

İtdüm ne úadar Àh ü fiàÀn yoú işidişüñ 

ÔÀhir ki be-àÀyet güzelim èÀlí-cenÀbuñ 

 

  و ���� �� ����� ������� � �درو

 ��ا�� ی��وا ]و[�زش آ�ُ  ���ا��

äormazsın a yÀr dervíşi sen úorúum odur kim 

Yoú saña èafıv2 fikri vü tedbír-i åevÀbuñ 

 

  �دل ا��وز �� ������ ا�� ��� یا

ّ رب ����د آ�� ا � �  ��ا�� �م�

Ey mesken-i ülfet ü göñül şÀdı olan köşk3 

ÁfÀt-ı cihÀn itmeye yÀ Rabb òarÀbuñ 

 

 

 
1    Ànsız: añsız H, N, B [KM’deki nÀgÀh kelimesinin karşılığı. Nun’la yazılması gerekir. İlk mısrada 

vezin hatalı.] 
2    èafıv: [èafv. vezin gereği èafıv okundu.] 
3    mesken: miskín H 
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  ُ���ار دور�� �� آب در�� ��د��

 �� ��ل �����ن ������ ���ا��

Bu çölde ıraúdur ãu başı èaúluñı cemè it 

Vaóşí kişi tÀ aldamaya sisle cenÀbuñ 

 

  �� د�� از ���ه ��� ر�� ی�� زد ی���

 ��ا�� ی��� را ����� ��ز �� ا��

Bir oú ki gidüp sehvle gözden dile urduñ1 

ÁyÀ ne fikir ide yine reéy-i ãavÀbuñ 

 

  دل یا یرو ������ آ ی���� در ره �

ّ ���� ��ف �� ا ی��ر  ����� �م�

ÁyÀ reh-i pírlikde ne yolca gideñ ey dil2 

äarf oldı àalaù yire hele vaút-i şebÀbuñ 

 

  ی�ق زد آن ��� ���رراه دل ��ّ 

 �� ����� ��ا��  �ه�� ��از �ا����

Ol çeşm-i òumÀr rÀh-ı dil-i èÀşıúı urdı 

Bu şíveden aôhar ki úatíl mest-i şerÀbuñ 

 

  �د ��� از ��ا�� �� ������� �� ���

 �� و ��زآ �� ��ا�� ز ����� ����

ÓÀfıô degül ol úul ki úaça uzaàa senden 

Luùf eyle girü gel ki òarÀb itdi èitÀbuñ 

 

 
1 ~ nüsòa [metin] Bir oú ki dile àamzeden urduñ òaùÀen  reft H, N, B [Kafiye sebebiyle derkenar 

tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Ey dil úocalıú vaúti ne resm üzre gideñ tÀ H, N, B 
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  ���ه �� دوش از �� �� ر�� ی�ک ��آن �ُ 

 �� از راه ��� ر�� ���� ��� د � �آ

Ol yÀr-i melek-rÿ ki yanumdan gice gitdi 

K’ÀyÀ ne òaùÀ gördi ÒaùÀ yolına gitdi 

 

  [N 45b] [H 45b]               ���� ر�� ��ا از ��� آن ��� ���ن �

 ��� ر�� �ه��� از د ����� وا�� �� �

Ol çeşm-i cihÀn-bín gideli tÀ naôarımdan 

Bir kes degül añlar gözimüzden ki ne gitdi 

 

  [B 41b]                    �� ��� ���� از ��ر آ�� دل دوش

 آن دود �� از ��ز ��� �� �� �� ر��

Dilden geçen od gitmedi dün gice mÿm üzre 

Yürek yanışından o duòÀn kim başa gitdi 

 

  ���� ����دور از رخ �� د���م از 

 ���� آ�� و ����ن �� ر�� �ب��

Yüzinden anuñ ayru müdÀm göz bıñarımdan 

Seyl-Àb-ı yaşım geldi ùÿfÀn keydi de gitdi1 

 

  ��ان�� آ�� �� �َ  �����د یاز �� 

 �� از د�� دوا ر�� �����در درد ��

Çün geldi firÀú àuããası biz düşdük ayaúdan 

Derdde úalubuz çün elimüzden devÀ gitdi2 

 

 
1    keyd belÀ maènÀsına H, N, B 
2 ~ nüsòa: Derd úaldı bize çünki bir úara gitdi H, N, B bir úara: bizlere B [Vezin hatalı.] 
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  ����دل ��� و���� ���� ��ز ��ان 

 �� ���م ��� در ��ر د�� ر�� ������

Dil didi duèÀ ile olur vaãlını bulmaú 

èÖmrüm nice demdür ki duèÀ işine gitdi 

 

  �������� آن ���� �� ا ��ا��ام �� ���

 �� از ��وه ��� ر�� ���� ��� �در ��

Ol úıble degül çün orada ne dügem iórÀm1 

Ne saèy idelim saèye äafÀ Merve de gitdi 

 

  ��از �� ���ت �� ��ا د ����� �� ید

 �� ر�� �� ز ����ن ��� ر�� ��ت��

Dün gördi beni didi ùabíb raóm cihetinden2 

ÓayfÀ maraøuñ geçdi şifÀ yolını gitdi 

 

  �� ����� ��� �ن�دو�� ���� یا

 �� از دار ��� ر�� ����� �� � �زان �

ÓÀfıô ÒvÀceyi ãormaàa úo dostum ayaú sen 

Andan öñi kim dÀr-ı fenÀdan dene3 gitdi4 
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  ���� ��� آ���ن ��ام در ���ن ����

 ���� �در ��ا�� ��� ���� ��ا ��� ا

äıàınacaú işigüñden baña díger yer yoú 

Benüm başıma bu bÀbdan díger dönem yer yoú 

 
1 ~ nüsòa: Ol úıble degül anda niçün dügelim iórÀm H, N, B 
2    cihetinden ~ yañadan H, N  
3    dine: [denile anlamında. Yani: dâr-ı fenâdan gitti denilmesinden önce...] 
4 ~ nüsòa: Andan öñi kim ol buradan söylene gitdi H, N, B → söylene: sevine H 
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  [N 46a] [H 46a]                 ����از���� � �� ���  � ���و �� �

 ���� �و آ� یا�� ��� از ���� ���� �

èAdÿ úılıç çeke çünkim nizÀèı biz aùarız 

Ki tíàımuz bizüm Àh ü fiàÀndan Àòar yoú 

 

  ������ ی��ا��ت رو ی��ا ز ��

 ����1 �و را� ویر ����� ����ن � ���� ا

Niçün maóalle-i meyòÀneden yüzüm çevirem 

Ki bundan özge cihÀnda özime bir yer yoú 

 

  [B 42a]                      آ��� ����� ��� ����ز���� �� 

 ���� ���� ���ز �� �� �� ���گ ���

ZamÀne òırmen-i èömrime ger bıraàa Àteş 

Di yaú aña ki yanımda ãaman çöpi yer yoú2 

 

  �ّ�م ��ش آن ����م ���� ��ّ 

 ���� ��� از ��اب ��ورش ��� ����

O doàrı serv boyuñ göz úamaşı úuluyam 

áurÿr-ı bÀdeden anuñ ki şaòãa naôar yoú3 

 

  ������� از ��� �� دام راه � ����

 ���� �ز��� ��ا ���� ��� ��� ��

Bu gÿne kim görirem her yañadan aàlu yolum 

äaçı óimÀyesinüñ àayrı ãıàınam yer yoú 

 

 
1     ��� : Vezin gereği Sûdî şerhine riayet edilerek ilave edilmiştir (Sûdî, I/248). 

2 ~ nüsòa: Eger ki òırmen-i èömrime od bıraàa felek / Di aña yaú ki yanımda ãaman çöpi nesne yer 

yoú H, N, B → yaú ki: yaúa H; yanımda: tenimde H 
3    àurÿr-ı bÀde: àurÿr-ı ziyÀde H; anuñ ~  aña H, N; naôar ~  baúar H, N; ~ Ki şaòãa bÀde-i kibrinden 

anuñ enôÀr yoú N, B 
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  ��د��ه ���ر ���  یرو ا �ه����ن ��

 ���� ��� داد��ا� ��� �� را� ����� �

Güzellik iúlíminüñ şÀhı git yular çekerek 

Ki bir yol üsti bulunmaz ki şekvÀ ider yoú 

 

  �� �آزار و �� �� ��ا� ����ش در �

 ���� ����� ��از ���� � ����� در ��

Gel olma úayd-ı ÀzÀrda vü her ne isteñ it 

Ùaríúımuzda ki bundan günÀh-ı Àòar yoú1 

 

  ��ل در ��� ��� ������ب ��ر ���ُ 

 ���� �� آ��و � ������ن ���� ��

Taèaddí úartalı yaymış úanad úamu şehre 

Vücÿdı yayca velí Àhı oúça bir er yoú 

 

  دل ���� ���� و ��ل ��ه �����

 ���� ������ �� � ���� ی�� ��ر�� 

Defíne-i dil-i ÒvÀceyi virme zülf ü beñe2 

Ki böyle işlere her bir sipÀha3 maúder yoú 
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  [N 46b] [H 46b]                 ر�� �م���ده �� ��ه � �ر�� ����

 درده ��ح �� ���� ����س و ��م ر��

Gitdi be sÀúi bÀde getür kim meh-i ãıyÀm 

Gitdi piyÀle vir ki baña vaút-i èÀr u nÀm 

 
1 ~ nüsòa: Ki yolumuzda bunuñ àayrı bir úabíóter yoú H, N, B 
2 ~ nüsòa: Göñül òazínesini virme ÒvÀce zülf ü beñe H, N, B 
3    sipÀha ~ kişiye H, N 
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  ���� ��� �� � �ر�� � ��و�� ��

 و ��م ر�� ��ا�����ر  ��� � ی���

Gitdi èazíz vaúit k’idelim gel úaøÀ anı 

Bir dem ki gitdi olmayaraú sÀàar ile cÀm 

 

  در ��ب ���� ��� ��ان ���� ���� ��د

 ��م ر�� ی� �� ��دا�ده �� ���  ��

Yanmaú şuèÀè-ı tevbede èÿd gibi nice_olur 

Bir olmaduú hevÀya èömür gitdi vir ki cÀm 

 

  [B 42b]                   ی��د����� �� آن ���ن �� ��ا�� ز �

 �� آ�� ��ام ر�� �ل�� �در ���

Mest it o dek beni ki bí-òodluúla bilmeyem 

MeydÀn-ı fikre kim ki gelüp gitdi hem küdÀm 

 

  ���� ��� ر�� �آن �� ��� ی�� ��

 �� �� ��� و ��م ر�� یدر ����� د�� 

Ol umm ile ki cürèa-i cÀmuñ ire bize 

MeyòÀne içre daèvet olur saña ãubó u şÀm1 

 

  �����ن ر� ����دل را �� ��ده ��د �

 در ���م ر�� اش�� ��از �� ���� ��

Dil mürde idi irdi anuñ cÀnına óayÀt 

Bir úoúı gide tÀ ki úoúuñdan anuñ be-kÀm 

 

 

 

 

 
1  olur: oldur H, N 
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  دا�� ���� ���د راه یزا�� ��ور

 �م ر����ارا��ّ  �ز�ر�� از ره �

ZÀhid àurÿrı ùutdı selÀmet yol iltmedi 

Gitdi niyÀz rehinden o mest òÀne-i selÀm1 

 

  �� ��د ��ا ��ف ��ده �� ���� د�

 ��د از آن در ��ام ر�� �ه���� �

Dil naúdi kim var idi benüm oldı ãarf-ı mey 

èÁãí göñül di anuñ içün gitdi der-óarÀm2 

 

  �������� �� ره � ������ �� ���د

 ���م ر�� ����� ۀ�� ��د یا������

Pend itme ÓÀfıôa ki diger bulmadı ùaríú 

Olmuş yitik ki èışú-ı leõíõ gitdi der meşÀm*3 
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  [N 47a] [H 47a]                 ��������� �� در د�� َ��وا 

 ��م ��ن ز�� او ��دا ������

Dilümde tÀ àamı menzil ùutupdur4 

Başım zülfi gibi sevdÀ ùutupdur 

 

  ������� ��ن آ��� آب �

 در �� ������ �آ�� � آ�ز

 
1    rehinden ~ yolından H, N; ~ nüsòa: Gitdi niyÀz yolından o mest beyte kim selÀm H, N, B 
2 ~ nüsòa: Mevcÿd-ı dil ki idi benüm oldı ãarf-ı mey / èÁãí dil idi anuñ içün gitdi der óarÀm H, N, B 
*    DemÀà geñiz dimekdür. H, N 
3 ~ Pend itme àayr ÓÀfıôa kim bulmadı ùaríú / Azàun kişi ki èışú-ı leõíõ gitdi der-meşÀm H, N, B 
4 ~ áamı tÀ kim göñülde yer ùutupdur H, N, B 
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Od-ÀsÀ dudaàı Àb-ı óayÀtdur1 

äuyından bizde bir Àteş ùutupdur 

 

  �� �� ��ن������ ��ّ  یُ��� 

 آن �� و ��� ������ ی��ا

Nice demdür ki saèyüm úuşı cÀndan 

O bÀlÀ boy hevÀsını ùutupdur 

 

  ����ش ی��م ���� ����

 �� ��ر �����ن ��� ������

Anuñ bÀlÀ boyına èÀşıú oldum 

Ki aèlÀ işi èÀşıúlar ùutupdur 

 

  [B 43a]                       ���ا���ف او ���� �� در �� 

 از �� وا ������ ����ا او �� 

Çü biziz sÀye-i luùfında anuñ 

Niçün bizden o sÀye vÀ ùutupdur2 

 

  ��� ���� ���� ا��وز ����

 ره ���ا ������ �رم���� 

Seóer bÀdı bugün èamber úoúulı 

Meger dostum reh-i ãaórÀ ùutupdur 

 

  دو ���� ���� ا�� ی� �ز در

 ���ن در ���� �� ������ 

İki gözüm yeminden cevher-i eşk 

Mülemmaè dürle dünyÀyı ùutupdur3 

 
1 ~ äan Àteş dudaàı Àb-ı óayÀtdur H, N, B 
2 ~ vÀ, be-maènÀ-yı diríà ùutmaú [esirgemek] H, N 
3 ~ nüsòa: CihÀñı şuèledÀr incü ùutupdur H, N, B 
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  �� ��و ��� ی���� ا ����

 ّ�� ���� ������ ��� �� 

Be hey serv-i semen-ber ÒvÀce sözi1 

Boyuñ vaãfı gibi rifèat ùutupdur 
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  ��������ر �� و �� � ی�و��� ��ش � ���

 ��������  � �� ��ا���ُ�ك �� ��ش ��

Òoş yürürsüñ ey begim baştan başa cÀnum fedÀ2 

Sevdigüm òoş ãalınursuñ úaddiñe cÀnum fedÀ 

 

  [N 47b] [H 47b]            ���� ���� ��� � �� ی���� �� ی���� ��د

 ��������� � � �� ������ش ����� �

Söylemişdüñ úaçan ölürsüñ öñümde ivme ne 

Òoş ideñ úaúış taúÀøañ öñine cÀnum fedÀ 

 

  ����� ��رم �� ������ر و ������� و �

 ����� �ّ� ر���  � ��� �����ن �� �� 

èÁşıú-ı mehcÿr u mestem úandedür sÀúí ãanem 

Söyle kim ol ãalınañ òoş úaddüñe cÀnum fedÀ 

 

  او َ���اناز  ��رم��� �� � ر�� یآن �� ���

���� ��� � �� ���� � ��� ������� 

 
 

 
1 ~ nüsòa: Be hey aú síne servi ÒvÀce sözi H, N, B 
2 ~ nüsòa: Başdan ayaàa revíşüñ òoş begüm cÀnum fedÀ H, N, B → begüm cÀnum ~ ben olayım  

H, N, B 
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Geçdi bir dem ol ki hecrinden anuñ ben òasteyem1 

İt naôar di çeşm-i şehlÀñ öñine cÀnum fedÀ 

 

  ��� ��� �� درد ���� �� دوا یا����

 ������اوا � ��درد و �� � � ���ه �

Sen dimişsin al dudaàım derd baàışlar hem devÀ 

GÀhi derdüñ geh müdÀvÀñ öñine cÀnum fedÀ 

 

  �� دور ی��� �� از رو ی�و���ش ��ا��ن �

 ����آن �� در �� � �ل�دارم ا��ر �� �

Òoş gidersin ãalınup yüzüñden ıraú çeşm-i bed 

Var başımda ol òayÀl kim pÀyüñe cÀnum fedÀ2 

 

  [B 43b]                �� ����� ا��ر ���ت و�� �� � ی�� �� �� 

 ������� �� � � ��� ��ش � ی��� ��  یا 

Gerçi vaãluñ òalvetinde ÓÀfıôa yoú bir maóal 

Her yerüñ òoş her yerüñ ey öñine cÀnum fedÀ3 
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  او در ��ن ���� ی�� ��دا��� � ����ّ 

 ���� �ان�دردل و ���� دا ��� زان ���ّ 

Bir dem oldı k’Àteş-i èışúı muúím-i cÀnımuz 

Ol heveslerden4 ki dÀéim der-dil-i vírÀnımuz 

 

 
1 ~ nüsòa: Bir zamÀn geçdi o kim hicrinden anuñ òasteyim H, N, B 
2 ~ äalınup òoşca gidersin senden ıraú çeşm-i bed / Ùutarım başda o fikri pÀyıña cÀnum fedÀ H, N, B 
3 ~ nüsòa: Her yerüñ òoş her maóallün öñüne cÀnum fedÀ H, N, B 

4    heveslerden: (دن������) H [Kelime H nüshasında yanlış yazılmıştır.] 
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  ��دم ���� �����ب ��� ����� از آن

 ���ن ���� ���ر�� در � ��� ����

[H 48a] [N 48a]            Merdüm-i dídem anuñ-çün baàrımuñ úanına àarú 

Yanaàınuñ gün bıñarı der-ber-i nÀlÀnımuz1 

  ����ن ����� زان ��� یاە ��� �ان�آب �

 ���� آن �� ����ن یز رو ���ص ��ر ��� 

Ol şeker gibi lebüñden Àb-ı óayvÀn úatredür 

Úurã-ı gün yüzinüñ èaksi ol meh-i tÀbÀnımuz2 

 

  ������  �م��� ��� رو� ���� ���� �

 و او ازآن ���� ی�� �� زان و ���� ������ ا

TÀ k’işitdüm aña rÿhumdan üfürdüm oldı fehm 

Baña bu maènÀ ki biz anuñ o bizüm cÀnımuz 

 

  ا��ار ���  �� ���� ���را ا�ّ  ���د�

  �����م ا
ّ
 ��ن ���� یدار ��� ���� ��

Her dilüñ esrÀr-ı èışúa iùùilÀèı yoú-durur 

İşbu èulví maènidÀr esrÀra maórem cÀnımuz 

 

  ����ش ��ش ��� ��ح د���ّ  یا ����� ��

 �� در �� دو ���� ���� ����ن ���� ��د

Nice bir dirsüñ be vÀèiô şeró-i díni ebsem ol 

İki èÀlemde dínimüz ãoóbet-i cÀnÀnımuz 

 

  ���� ��ار ������� �� روز آ�� ��� ا

 ل ���� و ����ن ������ن ��� از روز اوّ 

 
1 ~ nüsòa: Gün yañaàı ırmaàıdur síne-i nÀlÀnımuz H, N, B 
2    úurã-ı gün H, N ~ [metin] gün ùopı H, N, B  * Úurã çörek dimekdür. H, N, B [Anlam bakımından 

mısra altındaki çeviri tercih edildi.] 
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TÀ ölince it bu nièmet şükrin ey ÒvÀce edÀ1 

K’ol ãanem rÿz-ı ezelden mÿnis ü mihmÀnımuz 
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  ���ه ���� � ��� در �� �� یرو �ل��

 ��ن آ�� ���� ������ � ی�� ����

Yüzüñ òayÀli senüñ her ùaríúde yoldaşımuz 

Úıluñ úoúusına baàlu cÀn-ı Àgehimüz2 

 

 ّ�� ��������� ���� ��� ��� ��  

 � ����� ���ّ �� ��ّ  ۀ���ل ���

Şu ãÿfí körlügine kim iderler èışúa menè 

Yüzüñ güzelligi yüzleşme aña óüccetimüz 

 

  [B 44a]                    �����ز���ان �� �� � ���� � ����

 ���ده در �� ���� ی��� ��� ���ار 

Be gör senüñ çeñeñ elması kim neler söyler 

HezÀr Yÿsuf-i Mıãrí düşük bizüm úuyumuz3 

 

  ز�� دراز �� د�� �� ���� �ا�� �

 و د�� ���� ���� ��ن����ه ��� ��

[H 48b] [N 48b]            Egerçi destimüz irmez ise uzun ãaçuña 

Daàıúça baòtımuzuñ ãuç daòı úıãa elimüz 

 

 
1 ~ nüsòa: Fevt olınca ÓÀfıô it bu nièmetüñ şükrin edÀ H, N, B 
2 ~ [metin] Úıluñ úoúusı ulaşıúda cÀn-ı Àgehimüz H, N, B [Anlam sebebiyle derkenar tercih edildi.] 
3    düşük bizüm úuyumuz: ~ düşükçe der-úuyumuz H, N → düşükçe ~ düşdükçe H 
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  ��ص ��� ی����� در ���ت ��ا

 ��ک در�� ���� ��ن���ن ز ���� ��

SarÀy-ı òalvet-i òÀãuñ úapucısına di sen 

Falanca gÿşe-nişín der-türÀb-ı eşigimüz 

 

  ���رت از ��� �� ا�� �� �������

 � ����در ��� ���� ���ّ  �����

Egerçi kim gözimüzden òafíce ãÿretde 

HemÀre úalb-i ãafÀmuzla añadur baúımuz 

 

  یز�� ���� ی���� در ���ا�� ��� 

 ��ن �� ���� ی�� ������� �� ����ق رو

Úaúırsa ger úapu ÓÀfıô dilencilik ile aç 

Ki mehce yüzimüzüñ nice yıl ki èÀşıúımuz 
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  ر�� ر�� �����  ����� ز د�� ز�� ���

 ر�� ر�� ����� �� �� ���  یور ز ���و

èAnberín zülfüñ elinden ger òaùÀ gitdi gider 

Ger sizüñ ãaçdan bize hem bir cefÀ gitdi gider 

 

  ���� ���� ���� �����ق ��� ار ���� ���

 ر�� ر�� ����ر ��ه ����ان �� �� ��ا

NÀr-ı èışú yaúdıysa cism-i òırúa-pÿşı yandırur1 

Ulu şÀh cevri faúíre ger ola gitdi gider 

 
1 ~ nüsòa: Òırúa-pÿş cismin eger èışú şuèli yaúdıysa yaúar H, N 
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  ��د ��د ید��ار ��ر ۀاز ��� ��� د�

 ر�� ر�� ����ن و ����ن ����ا �ن�ور �

èAyn-ı yÀrdan bir yük iltdiyse iletdi bir göñül 

CÀn u cÀnÀn ortasında mÀcerÀ gitdi gider1 

 

  � آ�� و� ����� ����� ��ن�از ��� �

 ر�� ر�� ������ا ��ن����� �ن��� �

Söz direnlerden gelür ùaène ôuhÿra dil velí 

Dost arasında vuúÿè ger nÀ-sezÀ gitdi gider 

 

  �ر�� �ر��� ���� ����� � ���در ��

 ر�� ر�� ����ن ���  ����� ��ورت را �� �

ÒÀùır incişmek ùaríúatde_olmaya bÀde getür 

Her küdÿrÀtı ki gördüñ ãan ãafÀ gitdi gider2 

 

  دار یدل �� یا ��� �� را ���ّ  ی�����ز

 ر�� ر�� ����د ��د و �� ���  ������ 

[H 49a] [N 49a] [B 44b]         èIşú oyunbÀza göñül lÀyıú taóammül åÀbit ol3 

Ger melíllik oldı ger oldı cefÀ gitdi gider 

 

  ���� �� ��� وا�� �� ر�� از �����ه ���

 ر�� ر�� ���� ��� ی�� ��� یآزاد ی�� 

VÀèiôÀ ÓÀfıô giderse òÀnúÀhdan itme èayb 

Ayaàı boşı ne baàlañ bir yaña gitdi gider4 

 

 
1 ~ nüsòa: Bir göñül ger àamze-i yÀrdan çeküpse àam çeker / Dostlar ortasında girse nÀ-sezÀ gitdi 

gider H, N, B → çeküpse: çeküp B; àamze-i: àamda B 
2    incişmek: incinmek B 
3 ~ nüsòa: TÀze sevmekde göñül lÀyıú taóammül åÀbit ol H, N, B 
4 ~ nüsòa: VÀèiôÀ èayb itme di ÒvÀce giderse tekyeden H, N, B ~ VÀèiôÀ ÓÀfıô giderse òÀnúÀhdan 

itme èayb H 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ���دت ر�� ����� ��� �� ���ان �َ 

 ارادت ر�� �و ��� ��ه����� �

Her ol güzelce naôar kim saèÀdet ardça revÀn 

Bucaà-ı meykedeye hem de beyt-i èışúa revÀn 

 

  ��� ��د ���� راه  ��� �����م �

 �� در���� ���دت ر�� ��ر��ز �

Yarım rıùıl1 mey ile keşf ider ùaríúe revÀn2 

NikÀt-ı àaybı ki èÀlem-i müşÀhedÀtda revÀn3 

 

  و ����� از �� ��� �� در���� � ��

 روح ��س ���� ا����دت ر�� ���ز

Be gel èirÀfeti benden işit ki sözümde 

Füyuø-ı Rÿh-i Úudüsden müfíd remze revÀn 

 

  ی��� ز���� ����د �� ��� ر��

 ������ �� ���� و�دت ر�� ���� ا

Dileme rindligin Àòar ùoàuş sitÀremden4 

Ki bu òuãÿã ùoàuşum yıldız[ıy]la bile revÀn 

 

  ی اە�اد ���� د�� ��آ��ز���

 ر�� �دت���� ز ��دو� �� ���و�

 

 
1    rıùıl: [rıùl. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
2    revÀn ~ giden H, N 
3 ~ nüsòa: Yarım rıùıl mey ile èışúa sÀlik eyler keşf H, N, B [Ana metindeki ikinci mısrada vezin 

hatası var, “èÀlem-i müşÀhedÀt” terkipsiz okunursa vezin düzelir, fakat anlam bozulur.] 
4    sitÀremden ~ baòtımdan H, N 
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äoluña úalúmışa beñzer ãabÀódan gelişüñ 

Ve yoúsa dün gice taèyín-i mey ziyÀde revÀn1 

 

  دم ���� ����� �����ه ���� ��

 ر�� �دت���ا �� ��ر �� ���� از �

Meger çalışa kerÀmetle õÀt-ı èÍsÀ dem 

SuéÀl-i óÀl işi ben òastadan niçün ki revÀn 

 

  دوش ��ه���ار ��� �� ���� ر��� �

 ���� ����� ���� و ���دت ر�� 

Bucaà-ı meykededen dün hezÀr şükür ki ÒvÀce 

NamÀz u úulluú içün tekye gÿşesine revÀn 
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  [B 45a] [N 49b] [H 49b]           و ����  �������� ��� از �� �����

 و ���� ������ ��او �ٖ ����� � یرو 

Ùatmaduú şerbet-i laèlin dudaàından gitdi2 

Görmedük yüzini ùoyunca yüzi meh gitdi 

 

  ���� از ���� ��� ���� آ��ه ��د

 ��ر �� ��� و ���دش ������� و ����

Geldi gÿyÀ àaøaba òoş sözimüzden cÀnÀn3 

İrmedük tozına yük baàladı ol hem gitdi 

 

 
1 ~ nüsòa: Yaòud seóer içilen meye ziyÀde revÀn H, N, B → revÀn: dolan H 
2 ~ nüsòa: Ùatmaduú laèl-i lebin şerbetini Àh gitdi H, N, B 
3 ~ nüsòa: Geldi muókem àaøaba òoş sözimüzden gÿyÀ H, N, B 
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  ����ا�� ������� �� �� ����� و ��ز 

 و ���� ����ا��ص د� ۀاش ��ر �وز �

Bir nice fÀtióa vü óırz-ı YemÀní oúuduú 

Hem ãoñı sÿre-i iòlÀãı üfürdük gitdi 

 

  از ��ی ارادت ��وم�� ��  ���اد���ه 

 و ���� �������ه �� ن� آ�� �� �� ی��د

èİşve virdi bize kim semt-i velÀdan gitmem 

Şöyle gördüñ mi ki ãoñ aldamaú alduú gitdi 

 

 
ُ
  �د �� �� و���� ������� از ��د ��

  � و ���� ���� ���از �� ی� و��� ���ّ 

Kim diler vaãlumı didi ki özinden kesile 

Vaãlı ummıyla kesildük özimüzden gitdi 

 

  ����� ���ن در ��� ��� و ����� �

 و ����  ����در �����ن و���� ���

Gülşen-i óüsn ü leùÀfetde òırÀm oldı velí 

Vaãlı bÀàında ki biz ãalınamaduú gitdi 

 

  ����د ی���� ���� ��� �� ���� و زار

 و ����  ������ ودا�� ��� ���در ی�� 

ÒvÀce-veş gice bütün nÀle vü feryÀd itdik 

K’ey vedÀèına yazıú iremedük biz gitdi 
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  در �� و دردم ����� و ر�� �ر�دردا �� 

 �� را �� دود �� �� آ�� ����� و ر��

Derd içre úodı àamla óayıf yÀr beni gidüp 

Tütün gibi od üzre úoyup hem bizi gidüp 

  ��ق را ����ب ا�� ۀ����ر ��د

 ����� و ر�� ���اد و ز�� ��ا� ����

èIşúuñ viren şetÀret-i òamrın òumÀrına 

CÀm virmedi ùadurdı firÀú zehrini gidüp 

 

  [N 50a] [H 50a]               او ��م �� ���وح ���� را ����ن �

 ��ا�� و ر�� ���و �� ����� ��در ��� 

Çün oldum anuñ avı øaèíf yÀrelü beni 

DeryÀ-yı àamda úodı vü aùın sürüp gidüp1 

 

  [B 45b]                      در آورم �ش ��� ������� ��� ��

 و ���� ���� ر���� و ر�� ��از �� ر�

Didüm getürem aàa anı mekr ile meger 

Benden úaçup u baòtım aùın ürkidüp gidüp2 

 

  �������  ی��ن در دل �� ��  د����ن 

 ر�� و ا��دو���ا � �ه�����ن ز راه د

Baàrım úanı yürekde yerin çünki buldı ùar 

Al reng úıraña díde yolından ùaşup gidüp 

 

 

 
1 ~ [metin] nüsòa: DeryÀ-yı àamda úodı sürüp aùını gidüp H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Ürkdi zi-men ü ürküdüp aòter aùım gidüp H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ��اد د�� ������ن ���ه را ���دت 

 ر���� و ر�� ����آ����� و  �����

Çün ben úulına virmedi el òiõmet eyligi 

İrgürdi òiõmetin işigin hem öpüp gidüp 1 

 

  ��� در ���ب ��د �� ��غ �����

 ��ا�� و ر�� �د�آ�� ���غ ���� و ��

Gül perde içre idi ki bülbül ãabÀó-demí 

ÓÀfıô baàına geldi fiàÀn oúuyup gidüp2 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ���آن ز�� دو�� � ۀ�� ا���د ����� �

 ���ز �� � ��� دا� ���در ر���ر �

ÜftÀde degül bir kişi ol zülf-i dü-tÀ yoú 

Kimdür ki belÀdan aàı yol uàraàına yoú 

 

  ����� ا�� ����� ��� آ یرو

 ���� � �ر یرو ��ا�� و در ��� �� ����ّ 

Yüzüñ meger Àyíne-i envÀr-ı ÒudÀdur 

Gerçek bu ki böyle burada vech-i riyÀ yoú 

 

  یرو ��� ز� یرو زا�� د��م ���� ز

  ���� ���� � ی�� ز ��ا ��م ز رو��

ZÀhid baña tevbe virür èışúuñdan èaceb yüz 

Óaúdan aña híç şerm ü yüzüñden de óayÀ yoú 

 
1 ~ [metin] Öpdi işigini gürüp-ir òiõmeti gidüp H, N, B [Anlam bakımından derkenar tercih edildi.] 
2    oúuyup H, N ~ [metin] oúudı [Kafiye için mısra altı tercih edildi.]  
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  �� و ��د ��� ���ل ���� ��� �� یا

 ����� ��ا ��� و ��ا � ������ ��ز ��

Ey ùañ mÿmı it óÀlüme hem kendüñe nÀle 

Bu gizlü yanış saña degül var u baña yoú 

 

  [N 50b] [H 50b]                  اً ����� �� �ٌ� و ���ا� ��

 ������ا � ��ن �ش �� از ر� �َ �� ����

Danıú durur AllÀh ki şehÀdetde o kÀfí 

Kim òÿn-ı şehídden dökülüş kem bükÀ yoú1 

 

  ���  ���� �� ز� ۀ������ ���� �

 ���� � �� �ه����ش از �� و در د �����

Nergis gözüñüñ şívesin isterse èaceb göz 

Başdan òaber öksüze vü gözinde øiyÀ yoú 

 

  [B 46a]                      �� �� را یرا� �از ��� ��ا ز�� �

 ����� �� ����ه �� ��د ��� � ����� �

Zínetleme zülfüñ Óaú-içün zírÀ ki bizüm 

Yoú gice ki yüz èarbede bÀ bÀd-ı ãabÀ yoú 

 

  آر یو ���� ���� ��� ��� ���� ید

 ������ و�� � ����ا�� در ����� ���

Giderdi getür èahd yerine dün didüm ey dost 

Didi àalaùuñ var ÒvÀce bu demde vefÀ yoú 

 

  ��ن�از ���� �� ��د���ن ��� �� دل �

 ����� ��دن ��� از ���� �� � د���ل

Göñül iledür çünki gözüñ gÿşe-nişínden 

Bizden yaña olmaú saña tÀbiè ki òaùÀ yoú 

 
1  dökülüş: dökülmüş H 
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  ��� دل ا��وز ی�� ا یرو ��� � ی��زآ

 ���ا�� ��ر و ��� � ��ن�در ��م ��

Ey rÿşen-i dil-şemèa gerü gel ki yüzüñsüz 

Cemèiyyet-i èirfÀnda èayÀn nÿr u ãafÀ yoú 

 

  �� �� ���وت � ���ن ���� � ���� �

 �� ِ�  ���� ی�َ�  ��در �
ّ
 ���ز ��ا � ی�

Ger pír-i muàÀn mürşidimüz oldısa ne farú 

Hiç olmaya bir baş ki sır-ı Óaúdan aña yoú 

 

  � �� �� ���� ��رم����� �� ��ر�

 ���دا��� ��زر��ن �� ��اوار ُ��� �

Dimek güneşe úarşu ki ben çeşme-i nÿram 

Bilür ulular k’aña SühÀ1 görme sezÀ yoú 

 

  ا�� ��ذ�� �� ��� ��ن��� ��ر��

 �������ه در ��� ��� � ������ ��� ا

Öksüzlere şefúat sebeb-i õikr-i cemíldür 

Bu töre sizüñ beldede illÀ ki dilÀ yoú 

 

  ���� ���د ��ر���� �� ��� �� �

 ������ � ��د�ور ��� � ���� �

[H 51a] [N 51a]            èÁşıú ne ide ger yimeye tír-i azÀrı 

Taúdír oúını defè idecek híç fetÀ2 yoú 

 

 

 

 
1  SühÀ bir küçük yıldızdur ki şemse úaríb görinür, óiddet-i baãarı imtióÀn iderler. Her göz görmez. 

H, N, B 
2  fetÀ yigit dimekdür. H, N, B 
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  �در ����� زا�� و در ���ت ���

 ����� ���اب د�� � یا��و ��� ���

èÁbidlere mescidde vü òalvetde ãÿfíye 

Úaşuñ köşesi àayrıca miórÀb-ı duèÀ yoú 

 

  �ده ���ن دل ������� ��و�ُ  یا

 ��� ��آن ��ا � �ت����ت ��� از �

ÓÀfıô yüregi úanına dek pençe ãalan yÀr 

Fikrüñde meger àayret-i ÚuréÀn-ı ÒudÀ yoú 
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  [B 46b]                  ����� � ���� ی��� ��رو�� از ���� رو

 ����� � ���� ی� ��ک درت �� �����ّ 

Bir naôar yoú ki yüzüñ parlamasından şeni yoú 

Bir baãar yoú ki aña òÀk-i derüñ minneti yoú 

 

  ی�� ���� ���ا��� آر ی���� رو

 ����� � ���� ی�� ���� در � ی����� �

Hep naôar ehli belí vechüñedür nÀôırlar 

Híç baş yoú ki senüñ kÀkülüñüñ Àrzÿsı yoú 

 

  ��خ ��آ�� �� ��� ����� �� زا�� 

 ����� � ���� ی��د ��ده در ۀ��� از ��د

Ger gözüm yaşı úızardıysa àamuñdan ne èaceb 

Yoú ki bir perde söken öz èamelinden àamı yoú 
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  � ��ک در ����آب ���� �� ��و ��ّ 

 ����� � ���� ی� او ��ک در�� ��ّ  ��ز

Gözyaşım kim minen-i òÀk-i derüñ var anda 

ÒÀk-i der yoú ki yaşım altına yüz minneti yoú 

 

  ی��د ���ز �� ����� ��ا�� ���

 ����� � ���� یاز ���م ر���ر ا�� ���

Bir àubÀr úonmaya yelden deyü dÀmÀnuña tÀ 

Yoú yol uàraàı ki göz yaşımuñ anda seli yoú 

 

  ��ز����ا ��� ��� ��ا��� ��ام

 ����� �� ��� یدران ره ��� ��� ��� ���

èÁrifÀna sefer-i èışú óarÀmdur ki óarÀm 

Òaùvesinde o yoluñ bir òaùarın yoúluàı yoú 

 

  [N 51b] [H 51b]                �� ������ دم از ��م �� ز�� �� �� 

 ����� � ���� ی��� �م��� ��� ��� و ��

Urmasun şÀm-ı ãaçuñdan demi her yerde deyü 

Bir seóer yoú k’özimüñ yelle dimek-diñlemi1 yoú 

 

  �� از ��ده ��ون ا��� راز �������� �

 ����� � ���� یور �� در ���� ر��ان ���

İş degüldür ki düşe perdeden esrÀr ùaşra 

Yoúsa söz yoú ki ôaríf meclisinüñ Àgehi yoú 

 

  ������ ور � �ه����� ��ر ���� از

 ����� � ���� ید�� �����ه ��� از �� ��

 
1  dimek ~  söz ü H, N 
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Rencídeyüm bu úarışıú necm-i felekden yoòsa1 

áayr kes yoú ki maóallüñden anuñ óiããesi yoú 

 

  ای ���� ��ش���ی �� ����� �� از 

 ����� � ���� ��ق آب و ��ق ا���ن ���ی

Ey èasel çeşmesi ùatlu dudaàuñ şerminden 

Bir şeker yoú ki èaraúla ãuya àarú şimdiki yoú 

 

  � ���م ��� �� د���ه از د�� �� ���

 ����� �� ��� ی�� �� ��� �� �� ��ن ���

Òaste-dil ben degülem úanlu ciger destüñden 

Bir ciger yoú ki senüñ èışú àamuñdan demi yoú2 

 

  [B 47a]                      ��� �� رو��ه ��د ��در ��د ���

 ����� � ���� ی��� یراه �� در و ��آه از

Olur arslan senüñ èışkuñ ovasında tilki 

Áh bu yoldan ki belÀ yoú ki o yolda yeri yoú 

 

  ��م و ���ن ��� �� ��� م��ر ا�� از و��د

 ����� � ���� یور �� از ��� در آ��� ا��

Varlıàım var bu úadar nÀm u nişÀn cismümden 

Yoòsa yoúdur bir eãer øaèfdan anda yeri yoú 

 

  ���� �� ���� ز �� ������د�� ��از ���

 ����� � ���� یو��دت ��� یدر ��ا�� 

Bu rumÿz Àòarı kim ÒvÀce degül senden òoş 

Bir hüner yoú ki vücÿduñda ser-À-pÀ yeri yoú 

 
1  Vezin hatalı. 
2  demi ~  úanı H, N 
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  و ����� �����ن ���� � ����� �

 ����� یرا آب و ��ا ��ه�� �رو�

İltifÀt-ı pír-i meyòÀne ãafÀ õevúe sebeb1 

Meykede baàçesinüñ Àb u hevÀsı da èaceb  

 

  [N 52a] [H 52a]                 ����� ار��ب ��م در ��م او او�

 ��ات ��ک اد��� �ن���ح و � ��از ���

Ehl-i cömerd başı òoş yÀr ayaàında olmaú 

Cüréet itmek bularuñ àayrısına terk-i edeb 

 

  ا�����ر ��� ۀ� و آواز��ّ  ��ّ� 

 ��� ا������ ������ ۀاز��� ����

Cennetüñ fıúrası hem şöhret-i Beytü’l-Maèmÿr 

Bir beyÀn şíve-i meyòÀneden ol bintü èineb 

 

  ���� ���� ۀ���� ���� �� ��د

 ��ب ذ���� ���� ا��ر��� ���ه و

ÒÀùır-ı èÀùırımuz bÀde-i laèlin ister 

Ceõb ider mümsek olan aúçe vü altunı ùaleb 

 

  ر�� ���ش �� �� ���در ازل �� �� �

  � و دوزخ ��������� و ����ه و ��ّ 

Herkesin başına öñ cÀrí úalem eyle sükÿt2 

Kaèbe hem büt evi uçmaàıla hem ùamu sebeb 

 

 
1 ~ nüsòa: Ülfet-i pír-i muàÀn èişretle õevúe sebeb H, N, B 
2 ~ nüsòa: Herkesüñ başına evvelde úalem cÀrí ãuã H, N 
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  � ���ان���د �ّ�  ��ّ ���ر � ���� �

 ��را ��� �� ��� یدو�� �����

Olmaz ÀsÀn oúuma fıúra ılansız kenz1 

Devlet-i faòr-i cihÀna nitekim cevr-i Leheb 

 

  ������� ��ک ��د ���� ���� �

 �� و ���������� ��ش �� ���� �� �

Aãl-ı pÀk olma eger gevher-i èizzet ammÀ 

İt èamel èizzet-i èuúbÀ degül aãl ile neseb 

 

  [B 47b]                     ی� ��ا�� راه �����دل ���� ���

 ا��ر ����� ���ن روز �� ���ودان ��

Feyø-i Óaúla ÒvÀcenüñ göñli müdÀm èışú yolına 

TÀ ebed saèy idegen dün ü gün itmekde ùaleb 
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  ������ ز�� �� دام ��� و د

 ����� ا��ّ  ��ز ��ر���ن او 

Bükük zülfüñ duzaà-ı küfr ü díndür 

Bu anuñ kÀrlıàından2 birazındur 

 

� ����� ���� ��������  

 ����ات ��� �����ه ����

Güzellik muècizÀtı óüsnüñ ammÀ 

Gözüñ àamze_itmesi siór-i mübíndür 

 
1 ~ nüsòa: Úısmet olmaz oúuma fıúra ılansız kenz H, N 
2    kÀrlıàından: kÀr-ı zülfinden H 
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� ���� ��������� �����                   [H 52b] [N 52b]  

ەات ��� ا������
ّ
�� �� ��� 

Mesíóí muècizÀtı leblerüñ lík 

äaçınuñ fıúrası óablü’l-metíndür 

 

  ��د ���� آ�� ���� آن ��� �

 �� �����آ�� ���� در ���� �ُ 

O úara göze taósín ola yüz kez 

Ki úatl-i èÀşıúa siór-Àferíndür 

 

��� ������ � ������ ���  

 �������� ز� � آ���ن���� �

áarÀéib bilme şekl-i èışúı bilme 

Yedinci gök yedinci úat zemíndür 

 

  �� ���� ر�� و ��ن ��د ی���ار ]��[

 ��������� �� ��ام ا�����

Göyünme öldi cÀn úurtardı bed-gÿ 

ÓesÀbcısı KirÀmen Kàtibíndür 

 

  �د��ان �ُ  ��نو ��ن از ��� ��خ 

 ������ ���ن ا��ر �� ���� دا

Nice yavuz gözinden cÀn òalÀãı 

Ki úaş yay ile pusıda hemíndür1 

 

  ���ز��� ا ����� ���� ز �

 �����د و ���ن در��� د�� دل �ُ 

 
1 ~ nüsòa: Ki yÀ úaşıyla pusıda hemíndür H, N, B 
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Emín olma ÒvÀce mekr-i ãaçından 

Ki dil aldı vü şimdi úayd-ı díndür1 

 

  � �������� �ز��م ��� �

 ����از ���و �� ی��ا�� ر��

ŞarÀbı ÓÀfıô içdi cÀm-ı èışúdan 

Bunuñ-çün mest ü èayyÀşlıú hemíndür 

 

  [B 48a]                   دل ی��زش ا ������ �� ����ن �

 ������ن ��ز���� ��ز ��ز� 

Göñül çek ÒvÀce-veş nÀzını cÀnla 

Ki nÀz-ı nÀzenínler nÀzeníndür 
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  �آ�� و د��� ����� ���� �� و � ��روزه 

 ��ا�� ���� �ز ������ ���ش آ�� و � ��

Bir yaña oldı oruc hem gelüp èíd úalúdı úulÿb 

Geldi mey meykededen cÿşa gerekdür maùlÿb 

 

  [N 53a] [H 53a]                ��و��ن ��ان ��ن ����� ���� ز��

 �2ا���و ��ب ��دن ر��ان � ��دیو�� 

æıúlet-i cÀn ãufílıú ãatıcınuñ vaúti geçüp 

Mestlerin õevú ü ãafÀ itmesinüñ vaúti gelüp 

 

 

 
1 ~ Ki dil iletdi şimdi úayd-ı díndür H, N, B 

 [.Anlam gereği ����� (bogõeşt = geçti) olarak düzeltildi] �����: ���ا�� ح، ن، ب    2
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  ��ده ��رد � �� آ��ا �� � ر���� ���� 

 � ������ و ��� ���� ر��� ��� �� ��ا

Aña ne ùaèn irişür biz gibi kim bÀde içer 

Bu degül èÀşıú-ı mestÀna òaùÀ daòı èuyÿb1 

 

  ���د ����و ر ی�� درو رو ���ده ���

 ����و ر ی�� درو رو ���و� ���� از ز��

Bir mey içen ki aña olmayısar rÿy-ı riyÀ 

Yeg ãalÀó ãatıcıdan k’anda riyÀ yüzi olup 

 

  ���ق ��ن�و �� ���� ��� �� ر��ان ر

 
ّ
 ��ل ��ا�� ���� ��آ��� او ���� ��

Biz riyÀ rindleri erbÀb-ı nifÀú da degülüz 

ŞÀhid oldur bu işe ol ki o èallÀm-ı àuyÿb2 

 

  ��و ��� �� ��� �����ار �د���ض ا

 روا�� ������ ���روا � ���وا��� ��

Farø-ı Óaúúı úılaruz kimseye bed eylemezüz 

Hem aña óaú dimezüz aña ki nÀ-óaú dinilüp 

 

  ���� ��د �� �� و �� ��� ��ح ��ده ��ر

 ��ده از ��ن رزا��� �� از ��ن �����

N’ola sen ben ger içersek bir iki kÀse şarÀb 

Úanuñızdan degül ol aãma úanından o şurÿb 

 

  ��ا�� ��د  �� ���� ��� ���� ����� �� ��ا

 ����� ������ �� ��دم � ���ور ��د 

 
1  èÀşıú: èışú H 
2  àuyÿb: èuyÿb H, N 
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Bu degül èayb ki bundan olısar şaòãa øarÀr 

Ger olursa n’ola kes úande ki olmaya èuyÿb 

 

  ���ش د� ����ر و �ز ��ن و ��ا ���� ا

 ��د ���� �� ���ل ��� ��ن و ��ا��

Bir dem iç bÀde be geç çÿn ü çerÀdan ÓÀfıô 

Óükmi yanında çerÀ çÿne ne söz güci olup 

[B 48b]                               107 
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  ��ل ���� از ���ن و �� �� درو��د�� 

 درون ���� �� �� ����� ا� دو��

Ùutup cihÀndan uãan dil ü her ne anda var 

Derÿn-ı göñlüme ãıàmaz kimesne illÀ yÀr 

 

  [N 53b] [H 53b]                ���� ر�� ��� � ا�� ز ���� و��

  ����� ا��ر ���� ید�� �� ���� ز ��د

Eger bize ire bir úoúı vaãlı bÀàından 

Feraóla ãıàmaya göñlüm úabına gülce be yÀr 

 

  ���  ���در �� �ا����� د �����

 ����� و و ��� یاە�ا��د �����ن ��� 

Ùaríú-ı èışú u maóabbetde ben delüye ögüt 

HemÀn óikÀyet-i mecõÿb ki ùaş u destice-vÀr 

 

  ��� ��� ]��[ ����� ��ا�� ���ت ��

 ���اب �� �� ا��و�� ����از آ��� 

Be söyle zÀhid-i òalvet-nişíne k’itme èayb 

O kim bize òam-ı ebrÿ bucaà-ı miórÀb-vÀr 
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  ���� ���� ������ و ������ � �ن��

 ��ا�� او�� ��� ���� ��ف �� ��� �

Yoú aãlÀ Kaèbe vü bütòÀne arasında seçim 

Be her yaña ki naôar idesin öñünde o yÀr 

 

  ا��و � � ی�� و ������ �� ی����ر

 ����� ی���ب راه ����ر ��ا��� ��

äaúÀl u saçla vü úaşla degül úalenderlik 

Meôınn-i rÀh-ı úalender ki úıl be úıl1 bil yÀr 

 

  ����� ی����� از �� �� در ����ر

 ������ آ��� ز�����رد ����راو��

Úolayca úıl hevesinden geçim úalenderlik 

Úalender ol ki o başdan geçerse ÓÀfıô-vÀr 
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  ���� دو�� � ��� � ����و �� �� ����

 ز ���� او�� ���و �� ئ�� �� ����

YÀrin2 boyınuñ öñinde kim aña servi sözin 

Ki úÀmetinden anuñ ser-firÀz serv-i sehin 

 

  ��� زان رو ����� ��وش �� �ل��

 �� ��وا���� ������ ����� ��درو��

Ki úadd-i serviyi itmem òayÀl ki o yüzden 

Ki òod bitekdür egerçi yüsek3 boyı servin 

 
1  Úıl be úıl inceden inceye dimekdur. H, N, B 
2  yÀrin ~ nigÀr H, N 
3  yüsek: [=yüksek. Vezin zaruretiyle “k” hazfedilmiş.] 
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  [B 49a]                   ��� ������ زز�� و �� و ��ل او ��

 ������� ���� ��آ��� �� ���� ��� از 

äabÀ anuñ nice söz òaùù u òÀl ü ãaçından 

Didi èabíre anuñ-çün ki òoş-bÿ buncalayın 

 

  [N 54a] [H 54a]                ��  ���� ����� �ش ���از ��ر �� 

 �� ا��و�� � �آ��� �����  ��ا�� 

Münevvir ayınuñ üstinde var òaù ammÀ kes1 

HilÀl mi bilmez o ya egri úaş mı kim òaùùın 

 

  ��ش  ��آ� ی��ا ���ار ��ن ��ا�

 ���ده در �� ����ن ز�� او ��ن ����

HezÀr cÀn-ı èazíz úurbÀn aña kim başı 

Ki düşmüş egri ãaçı çevgenine ùïpçalayın 

 

  ���ازد���� ��� ��م دل ا�� ���

 ���� ��و �� ����ه ����  ��� ���� از �

Sen iste kÀm-ı dil aàzından isteriseñ eger 

Ki gitme àavàacı çeşmi peyince2 ÒvÀceleyin 

109 
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  ��������� ا د���ا یا��� ���س ��

 ��� ا�� دل ��� �� ����� ی�� ����

Söz añlayıcı degülsin güzel burada òaùÀ 

Çün ehl-i dil sözin işidesin dime ki òaùÀ 

 
1 ~ müsòa: Münevvir ay üzerinde egerçi var òaù kes H, N, B 
2    [mısra altı] peyince H, N ~ [metin] peyine H, N, B [Vezin için mısra altı tercih edildi.] 
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  ��آ���و �� �و ��� ����م ���

 �� �� در �� �������� �����رک ا� از

Tenezzül itmeye1 başım cihÀn u èuúbÀya 

äad Àferin başımuzda bu fitnelerden ola 

 

  ���در ا��رون �� ���� دل ��ا�� �

 ����� و او در ���ن و در �������� �� 

Benüm øaèíf dilim içre ki bilmezem kimdür 

Ki ben ãuãum u o feryÀd ü nÀlelerde ola2 

 

  ���ب  یا ��د�� ز ��ده ��ون �� ���

 ��ده ��ر �� ���ا�� �����ل ��ن �� از

äabırdan oldı dilim ùaşra úandesin muùrib 

Gel iñle iñle ki bu naàmeden işimüz oña 

 

  ��ا ���ر ���ن ���� ا����ت ���د

 ���� آرا�� ��رخ �� در ��� �� ��

Benüm cihÀn işine ülfetim yoà idi müdÀm 

Gözime anı ruòuñ böyle òoş bezerci ola3 

 

  م ����������� � ����ام ز ������

 ��� دارم ��ا����� ����� ���ر ��

Uyumadım bişürirem ki fikrden nice şeb 

ÒumÀr-ı yüz gicelik ùutarım mey-evi kücÀ 

 

 

 

 
1    itmeye: itme H 
2 ~ Ki ebsemim ben ü o nÀle ü fiàÀnda ola H, N, B 
3 ~ nüsòa: Baña cihÀn işine hergiz iltifÀt yoà idi / Gözime anı bezer böyle òoş ruòuñ ki ola H, N, B 
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  [B 49b] [N 54b] [H 54b]           �� ����� آ��ده �� ز ��ن د�� ���� 

 �� ���� ����� �����م ���ده ���

Bu deñlü ãavmaèa pis oldı òÿn-ı baàrımdan 

Sizüñ haú elde ki ger yursañuz beni mey ile 

 

  �ار���� ������� �� ��از آن ��

 در دل ���� ����� �د��� �� ��� آ��

Beni kenísede òoşça ùutarlar anuñ içün1 

Ki göñlüm içre bir od var ki sönmez o aãlÀ 

 

  ���ب���ا�� دوش آن �� ��ز ��د �� 

 2وا��آز ا��  �� ���ز ��� ر�� ��� و د���

Ne sÀz idi ki o muùrib ki çaldı dün gice 

Ki gitdi èömr ü dimÀàum henüz pür zi-ãadÀ3 

 

  در ا��رون داد�� و����� �� د ی��ا

 ا��آوز ا���ز ��  ز ���� ���� ی��� 

äadÀ-yı èışúuñı dün gice virdiler içime 

Ki síne ovası şevúden henüz ùolu zi-ãadÀ4 

 

  ��� ��ت ���ازان ز����� ����� ر�

 ���ز �� ز ��ا�� اوز��ق ��ه دل 

O vaútden beri kim ãavt-ı yÀr irüp ÒvÀceye 

Henüz ki ùaà-ı dili ùolu şevúden u ãadÀ 

 

 
1 ~ nüsòa: Mecÿsíler beni òoşça ùutarlar anuñ içün H, N, B 
2    Henüz pür zi-ÀvÀzest olup zÀyı óaõf itmekle zi-ÀvÀst dinmişdür. H, N, B 
3 ~ nüsòa: èÖmür gidüp ùolu geñzim ãadÀdan ey óÀlÀ H, N, B 
4 ~ Sínesi ovası ùolu ãavt u şevúden óÀlÀ H, N, B 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  �ث�در��ن ا�� ���درد �� را �

 �ث�ا�� �ن���  ����� �� را ��َ 

Yoú bizüm derde be dermÀn el-meded 

Yoú bizüm hicrÀna pÀyÀn el-meded 

 

  و دل ��د�� و ��� ��ن ���� ��د

 �ث�از ��ر ����ن ا�� �ث�ا��

Dín ü dil iletdiler cÀn úaãd ider 

El-amÀn cevr-i güzelden el-meded 

 

  ��� ���� یا���� یدر ��� 

 �ث�د������ن ا�� ��ا ������

Bir öpüşe úarşuluú bir cÀn dilek 

İdiyorlar bu dil alan el-meded 

 

  ����د�ن ����ن �� ��رد�� ا

 �ث��������ن �� در��ن ا�� یا

İçdiler bí-raóm diller úanımuz 

Ey muvaóóidler ne dermÀn el-meded 

 

  [N 55a] [H 55a]                  روز و�� ی��ن ��ه ا�داد ���

  �ث����ان ا�� ی��ا�از �� 

Vir faúírler óaúúın ey vuãlat güni 

Leyle-i ùÿl-i firÀúdan el-meded 

 

  [B 50a]                        ������ ��درد د ���ز���

 �ث�دل و ��ن ا�� �� ��� ���ز
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İrişür her bir zamÀn bir tÀze1 derd 

Şol dil ü cÀnsız kederden el-meded 

 

  ������ ����� ���� روز و �� �

 �ث�ا����زان و  �ن���ام ����

ÓÀfıô-ÀsÀ gice vü gündüz bí-òod 

Olmuşam giryÀn u sÿzÀn el-meded 
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  ��ج �� �����د���ان  ��� از �� ��د

 ��ن ��ج ی����ن ���ر ����� �� ��

Gerek ki cümle güzellerden alasın sen bÀc 

Ki il güzellerinüñ hep başındasın ãan tÀc 

 

  آ��ب ���� ������ندو ��� ��خ �� 

 ��� داده ��اج  ]و[ ��ز�� �� ��� ����

Úamu o ile dü mestÀne gözlerüñ fitne 

Virüp o Hind ile MÀçín ki çín ãaçuña òarÀc2 

 

  رخ روز �� آ�� از�� رو�� یرو �ض��

 ���� داج��ر���� ز ��اد ز�� �� 

Yüzüñ beyÀøı beyÀøraú gelüp ruò-ı günden 

äaçuñ úarası úarañıcadan senüñ daòı dÀc3 

 

 
1  tÀze ~ àayr H, N 
2  òarÀc: B. Bu kelime H ve N’de eksik.; ~ nüsòa: Hep ol ile iki mestÀne gözlerüñ fitne ~ Úamu ile 

iki mestÀne gözlerüñ fitne H, N, B * Bu da òoş ama kenÀre nüsòa taórír olına H, N 
3  senüñ ki dÀc ôulmet maènÀsına daòı úara dimekdür. H, N, B 



412 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  ��� �������  �����ض ��� ��از

 �� ��ج ������ ��از �� درد دل  ��

Óaúíúatle bu derden şifÀ bulam úande 

Benüm dil aàrıma senden ger irmez ise èilÀc1 

 

  ��� �ب ������ داده  ���د��ن 

 �� �� ��� �� ��د از ���ت ��� رواج

ÓayÀt ãuyına ùar aàzuñ ki zindegÀní virüp 

Lebüñ Mıãır şekerinden iletdi úandce revÀc 

 

  ���ن �� ز ��� د� ���� ���ا ��

 �� ز��ج  ���ز� او ز �����  � �دل ��

Niçün müdÀm úırasuñ ùaş baàırlıà ile be cÀn 

Øaèífce göñli ki nÀziklüginden ol çü zücÀc 

 

  [N 55b] [H 55b]                �ن ����ده�� ���� ���� ���� ��� 

 ���ن ���� ��ج �� و ��و���� �� �

Ne gÿne bir úıla baàlu bilüñi açmışsın 

Ki ãaàrı úubbece ten fílce aúlıàı da çü èÀc 

 

  ���ا���� ��� و د��ن �� آب � ��

 ��ج ��نو ��  ی�� �� �ن��� �� ��و و �

Òaùuñ yeşil u dehÀnuñ senüñ óayÀt ãuyıdur 

Boyuñ da serv miyÀnuñ da úıl síneñ de çü èÀc 

 

  [B 50b]                   ���ن �� �� ی���� ��ا ��در  ه���د

 ��ج ی��ک در �� ��د ���ۀ �����

 
1 ~ Eger ki derd-i dilim senden irmeye be-èilÀc H, N, B * KenÀre nüsòa taórír olunacaúdur. H, N, B 
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Sen-ÀsÀ şeh sevisi ÓÀfıôın başına düşüp 

Úapuñ türÀbınuñ ednÀ úulı ol idi ki kÀc 
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 ا�� ����� �� ��ن ������ ���ح 

 ��ح �� ��� آ��� ��ن �� را�� ��ح  

Yoluñda dökme eger úan-ı èÀşıú ise mübÀó 

Úamu sezÀmız odur kim odur ki saña ãalÀó 

 

 ���ت ���� ا��ّ  ����د ��اد ز�� ��

 ���� ا����ح ����د �� �� یرو �ض�� 

äaçuñ úaralıàı ôulmet úılanı gösterdi 

Yüzüñ beyÀøı açup òÀliú-ı beyÀø-ı ãabÀó1 

 

 ���� در ���ر روان  ����ه  ام�ه�ز د

 آن ��ح �ن��� آ��� ���� در � 

Yanımda bir bıñar aúmış durur ki gözümden 

K’anuñ içinde idemez yüzüş bilen mellÀó 

 

  روح�� ��ت ا�� �ت��� �� آب �

 رواح ��ت�� را ازو��  �و��د ��� 

Senüñ óayÀt ãuyı-ÀsÀ lebüñ ki úÿt-ı rÿó 

Bizüm türÀb tene andan meyin ùÀrı vü ferÀó 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Yüzüñ beyÀøı èayÀn itdi òÀliúu’l-aãbÀó H, N, B 
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  ���ت ����� �ز�� ����ت �� ��ز �

 ��� ���ح ��ا��و و � �از �������  

äaçuñ kemend ucından òalÀãı bulmadı kes 

Ne yÀ úaşuñda necÀt var ne göz oúuñda felÀó 

 

 ����  ز �� ���  ی��ح و ���� و ���

 �ح � ���� ���ن ��ز ر�� و ���� و �� 

Hemíşe isteme bizden teúÀ vü tevbe ãalÀó 

Deli vü èÀşıú u mestden kes istemez ki necÀó 

 

 [N 56a] [H 56a]                 ����� ���  یا�اد ��� ��� �����

 ��م د�� زو ��� ��ار ا���ح ����� 

Úızıl lebüñ nice mekr ile virmedi bir öpüş 

Dilüm de bulmadı andan merÀm be biñ ilóÀó1 

 

 � ��ام ���د �� ����� �� �� ���� ���

 و��� ���ب ��ً�� ��ا�� ا� ��ح 

Nedür ki mey seni añmaúla biz müdÀm çekerüz2 

Ve biz ise içerüz èışú meyin bu-veşde úadeó3 

 

 ��د ��ن �� ورد ز��ن ����  ید�� 

 �� ��� و ���ح�� �� ��د ��ّ  ��ام 

DuèÀ-yı cÀnuñ ola ÓÀfıôuñ dili virdi 

Hemíşe muttaãıl olduúça gice vü ãabÀó4 

 

 
1 ~ Dilim de bulmadı kÀm o be-yüz biñ ilóÀó H, N, B 
2    çekerüz ~ içerüz H, N 
3 ~ nüsòa: Ve biz ise mey-i èışú içeriz bu gÿne úadeó H, N, B 
4 ~ Hemíşe muùùaãıl olduúça tÀ giceyle ãabÀó H, N, B 
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م ���اه ���� راح ����
ّ
  [B 51a]                     ��ِل ���

 ��� و ��ح �� ��ه اَ�� و اَ����� و ��ل

Muóarrem ayını gör iste sÀàar-ı mey ü rÀó 

Ki emn ü rÀóat ayıdur ü èÀm-ı ãuló u ãalÀó 

 

  دون ��ا ���� ی� ���اع �� �� د�

 ��ح ی�� �ه���ر د ی���د�� ِ��� ا

NizÀèı eylemez alçaú cihÀn içün dervíş 

Be hey gözüm nÿrı úo pÀdişÀha tÿb-ı ferÀó 

 

  دار ز��ن و��ل را ��ن َدم ����

 ����ِ� �ِ� ��ر�� و روز ا�����ح

ZamÀn-ı vuãlatı óürmetlü ùut ki ol saèÀt 

Úadir şebine muúÀbil ü yevm-i fetó-i felÀó 

 

  ��ا�� ��د ����ده �� روزش �� �ر��

 ��� ��اغ ���ح ��� آن �� ��م ����

ŞarÀb getür ki anuñ güni òayr ile geçiser 

Her ol ki úor mey-i ãubóı be-tÀ çerÀà-ı ãabÀó 

 

  از �� ��� ��آ ������ام ���ِ� �� 

 �� ���ِ� ��م ��ا�� ز ���� ا����ح

SezÀsı úanàı gele úulluàın ki ben mestden 

EõÀn-ı şÀmı bilemem o ãavtdan ki ãabÀó1 

 

 
1  ÒÀliúuél-aãbÀó, ãabÀó òalú idici dimekdür. Yaèni işèÀr idici eõÀn dimekdür. H, N, B 
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  �����و � � �از ��ر �� �د� �� ����

 ����ح �� ���� �ُ  ���� �� درت ���� 

Òabír degülsüñ işüñden göñül ki úorúarım 

Úapuñı açmaya kimse çü øÀyièüñ miftÀó1 

 

  [N 56b] [H 56b]                ��وز آور �و�� �� ���� �� ی���

 �� ����� �� ���� ز ���ِ� ��ّ�ح

Ümíd-i vaãlıla ÓÀfıôca leyli güne getür 

ÒudÀ yañadan açıla ki sÀña baòt-ı ferÀó 

 

  ز��ن ��ه ������ و دور ���� و ��ع

 ��ا�� دل و ��ن ��ش در ���ح و رواح

ZamÀn-ı ŞÀh-ı Şecíèdür ü faãl-ı óükm ü şerè2 

Çalış ki cÀn ü àöñül õevúine gice vü ãabÀó 

114 * 

mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

  یرو یدل �� در ��ا
ّ
  خ��

  یآ���� ����ن ����د 
ّ
 خ��

Dilüm Ferruò yüzi èışúında ola 

Anuñ zülfi gibi Àşüfte ola 

 

  ����� ���ز��� � ی��� ���و

  ی�� ����ردار �� از رو
ّ
 خ��

SiyÀh zülfinden Àòar híç kes yoú 

Ki almış behre Ferruò yüzden ola 

 
1 ~ nüsòa: Úapuñ kes açmaya çünki güm eyledüñ miftÀó H, N, B 
2 ~ ZamÀn-ı ŞÀh ŞücÀèuñ u faãl-ı óükm ü şerè H, N, B 
*    İşbu àazel-i ferruò evlü ve siyeh-çerde bir tÀze óaúúına dinilmiş ola. H, N, B 
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  [B 51b]                       ���� آن �� دا������ �ه��

  یو ���ا�� اه��د ���
ّ
 خ ��

Siyeh renk òoşça baòtdur ol ki dÀéim 

Ruòına diz-be-diz hem yoldaş ola1 

 

  ����ن��زان ��و  ����د ��ن �

  ی�� د��� ���ا�� �
ّ
 خ��

Sögütçe ola ditrer serv-i bostÀn 

Göre ger boy-ı dil-cÿ Ferruò Aàa 

 

  � ��اب ار��ا� ���ه ���

  ی���� ��دو �د��
ّ
 خ��

Vir ey sÀúí şarÀb-ı eràuvÀní 

Be èışú-ı çeşm-i cÀdÿ Ferruò Aàa 

 

  �دو�� �� ����� ����ن ����

  ی��ن ا��و �����ز �� �
ّ
 خ ��

İki úat oldı úaddüm yayca dÀéim 

Kederden ãanki úaşı Ferruò Aàa 

 

  ��� ��د ی��� ����ر ����

  یز�� ������ ����
ّ
 خ ��

TatÀrí misk úoúusın itdi maócÿb 

Muèanber zülfi èıùrı Ferruò Aàa 

 

 

 

 

 
1  ruòına ~  yüzine H, N 
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  [N 57a] [H 57a]                  ���دل �� �� ���  ��ا�� �

  یدل �� �� ����د � 
ّ
 خ��

Úamunuñ göñli meyli bir yaña ger 

Benüm Ferruò yaña dil meylüm ola 

 

  � آ�� �� ������م ��ّ 

  ی�� ���� ���ه و ���و
ّ
 خ��

O şaòãın úaãdı úuluyam kim ola 

ÒvÀce-veş úul u çÀker Ferruò Aàa 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilun 

  دل �� �� ��� د����ر �� ��د یا ی��د

 و��دار �� ��د �ر���ن ��� د��� و �� 

Daòı gördüñ mi göñül èışú àamı bir kez n’itdi 

Gitdi çün dilber olan yÀr-ı vefÀdÀrına n’itdi1 

 

  ���ا�� ی� ���� ��دو �� �� ��ز�آه از

 �� ��د �ر�آه از آن ��� �� �� ��دم ��

Áh bu cÀdÿca gözinden ki úopardı ne oyun 

VÀh o mestden ki ayıú göz bebegine n’itdi 

 

  �ر� ئ����ز � ����ا�� �� ر�� ��� 

 ر �� ��د��  ���� در ��� ��������� �

Göz yaşım reng-i şafaú buldı sevisiz2 yÀrdan 

Bí-raóim baòtımı gör kim bu òuãÿãda n’itdi 

 
1 ~ Niceyin gitdi güzel yÀr-ı vefÀdÀrına n’itdi H, N [Mısraın her iki varyantında vezin hatalı. Anlam 

gereği “yÀr-ı vefÀdÀra” veya “yÀr-ı vefÀdarla” olması gerekir.] 
2    sevisiz ~  vefÀsız H, N 
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  [B 52a]                    ��� ����ر�� ���از ���ل � ����

 وه �� �� ���� ����ن دل ا���ر �� ��د

Parladı LeylÀ evinden seóerí bir şimşek 

Cism-i Mecnÿn-ı períşÀna diríàÀ n’itdi 

 

  ��� ۀده �� ���ر�� ����م � � ����

 �� ��ا��� �� در ��دش ����ر �� ��د

Bir úadeó mey baña vir sÀúí ki naúúÀş-ı ezel 

Bilmedi kimse ki devrÀn-ı felekde n’itdi 

 

  ���� �� ۀ��دا ��آ��� ����� زد ا

 ا��ار �� ��د ۀ�� در ��د ������ ����

Ol ki bu dÀéire-i ãırçaya urdı zínet 

Kimse maèlÿmı degül perde-i rÀzda n’itdi 

 

  و ���� ]زد[��� ��� آ�� �� در دل ���� 

 �� ��د �ر��� ��  ������ �����د �ر�

Fikr-i èışú Àteş-i àam yaúdı ÒvÀce göñlünde1 

Görüñüz yÀr-ı úadímí ki óabíbe n’itdi 
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  [N 57b] [H 57b]                 �� ��� ��د ����� ���� ��� 

 �� ��د�� �� �� �� ی�� ��� رو 

Seóer bülbül hikÀyet bÀda itdi 

Ki bize gül yüzi èışúı ne itdi 

 
1 ~ nüsòa: Fikr-i èışú àam ateşi yandı ÒvÀce göñlünde H, N, B 
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  ��ا��از آن ر�� ر�� ��ن در دل ا

 � ���� ���رم ���� ��د�وز

O rengín ruòdan aùdı baàrıma úan 

Beni òÀra bu baàdan mübtelÀ_itdi1 

 

  ���� آن ��ز���م ��ّ 

 ��د � �ر ]و[ یرو �� ���� ��ر �

O şaòãuñ himmetinüñ bendesiyem 

Ki òayr aèmÀli ol óasbíce itdi 

 

  ������� ������ ��د آن ��

 را دوا ��د ��ن��� درد �� ��

Òoş olsun aña ol bÀd-ı seóer-gÀh 

DevÀ kim şeb-nişín derdine itdi 

 

  ����� ���د �����ن��� از �

 �� �� �� �� �� ��د آن آ��� ��د

Daòı ben iñlemem bígÀnelerden 

Ki her ne_itdi baña ol ÀşinÀ_itdi 

 

  �� از ����ن ��� ��دم ��� ��د

 ور از د��� و�� ���� ��� ��د

Ümíd itsem eger şÀhdan òaùÀdur 

VefÀ ger diledim yÀrdan cefÀ_itdi 

 

  [B 52b]                      ��� �� ���� ���� در ا���ن

 ��د ��� ��د �ن�� در� ���ّ  

 
1  aùdı: aãdı H 
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FiàÀnda her yaña dívÀne bülbül1 

Aralıúda seóer bÀdı ãafÀ_itdi 

 

  و ز�� ���� �����ب �� ��

 ���� وا ��د ی��ه ��� ��� 

NiúÀbı çekdi gül hem zülf-i sünbül2 

LibÀsı dügmesin óal àonce itdi 

 

  ��و��ن �� ی���رت �� ���

 ��د � ��� ���� ���� از ز�� ر

İlet meyòÀneler semtine müjde 

Ki ÓÀfıô ãumèa zühdden tevbe itdi 

 

  [N 58a] [H 58a]                   و�� از ��ا���ن ��� �� ��

 ��ا���� ��د �����ل دو�� و د

Vücÿh-ı beldemizden baña dostluú 

KemÀl-i dín ü devlet Bü’l-VefÀ_itdi 

 

117 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt* 

  ���� ��د  ���رد و �� �����ن  �����

 دل ��د ��ن����ش ��ر �� �ت���د �

Òÿn-ı dil bir úuş içüp bir güli itdi peydÀ 

Ríó-i àayret nice òÀr ile dil itdi ifnÀ 

 

 
1 ~ Beher semtde fiàÀnda dívÀne bülbül H, N, B 
2 ~ nüsòa: Çeküp gül perdesin sünbül ãaçı da H, N, B 
*    ÒvÀce ÓÀfıô meróÿm oàlı vefÀtında buyurdıàı meråiyesidür. H, N, B 
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  دل ��ش ��د ی��� ��ایرا � یا ����

 ��� ��� ا�� ���� ��د ������� �

Bir şeker èışúı ile òoş dil idi bir ùÿùí 

Añsızın seyl-i ecel naúş emegin itdi hebÀ1 

 

 
ّ
  ��د �دش �دل  ۀ���� آن � ��ا�� ةُ ��

 آ��ن ��� و ��ر ��ا ���� ��د ��د�� 

Ol göñül meyvesi göz nurı ola eõkÀrda 

Kim gidüp kendi úolay müşkil işi itdi baña 

 

  ی�ن ��ر �� ا���د ��ا را ��د���ر

 ���� ��د ������ ���ه ا ���� ا�

İt meded AllÀh içün düşdi yüküm ey deveci2 

K’eyledi yolcı beni luùfuñ ümídi bu yola 

 

  و �� ��� ��ا ��ار ��ار ���� یرو

 ���� ��د ��������� از �وزه���خ �

Ùutma ùopraúlu yüzüm göz yaşımı òvÀr u õelíl 

İtdi õevú beyti bu balçıúdan o fírÿze semÀ 

 

  �� از ��� ���د �� ��خ  �د�آه و ��

 �� ���ل ��د یدر ��� ��ه ���ن ا��و

Áh ü efàÀn ki gögin meh gözi reşkinden Àh 

Úaşı yÀ mÀhıma úabr içre benüm eyledi cÀ 

 

  [B 53a]                   ��ه رخ و ��ت �� ا���ن ���� ی��د

 ��ا ���� ��د �م�ّ ا ئ�� ��� ��ز 

 
1    añsızın: añsız H 
2 ~ nüsòa: Bir meded AllÀh içün düşdi yüküm ey deveci H, N, B 
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İtmedüñ erken ever mümkini fevt oldı ÒvÀce 

Neyleyem gerdiş-i eyyÀm beni itdi budalÀ 
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  �ک ��� ��ان روزه ��رت ��د�� �ُ  � ��

 ��ور ��ح ا��رت ��د ����ل �

[H 58b] [N 58b]            SimÀù-ı ãavmı be gel gök TatÀrı yaàmÀ itdi 

Ki devr-i sÀàara bayram hilÀli ímÀ itdi 

 

  �د���ل آ��� �ُ  ��اب روزه و ��ّ 

 ��د �رت���� را ز ۀ����� ��ک �

æevÀb-ı ãavmı vü maúbÿl óac o kes aldı 

Ki òÀk-i meykede-i èışúı görime1 itdi 

 

  ��ا�����  ��� ��� ����م ا��

 ���رت ��د ��د��د آن �� ا ����اش �

Aãıl bizüm yerimüz gÿşe-i òarÀbÀtdur 

Òaú aña vire òayır kim o bunı inşÀ_itdi 

 

  �� �� از �� درد��� ���ز و ���ز �

 ��ن ��� ���رت ��د��ب د��ه و �

O kes namÀz u niyÀzı be her yañadan òoş 

Ki Àbdesti ciger úan u göz yaşıyla itdi 

 

 

 
1    görime (ِر����): [= görme. KM’deki “ziyÀret” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış ve vezin 

zaruretiyle harekelendirilmiştir.] 
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  � دار��ّ  �ه���� �� ز د �ر� ی��و

 از �� ���رت ��د ��� �ه��� ��ر د

Güzel yüzine naôar úıl niyÀz ùut gözden 

Ki göz hep işi görüp bilmeden yaña itdi (1) 

 

  ���� ��� �����ن ��� � ۀ��د ی��� 

 ���رت ��د ���د ���ُ  ��� ��د �� � ��

Nedür laèl gibi bÀde bahÀsı cevher-i èaúl 

Be gel iletdi o kes aããı bu edÀ itdi 

 

  ��� ا��وز ���ش ����ن �� ���� ��ّ 

 ���رت ��د��� ��رد���ن از �� 

Úıyın baúış2 göz-i şeyò-i şehirden Àh ki bugün 

Maraø çekenlere òor baúmadan yaña itdi 

 

  ���ز در �� آن ا��وان ���ا��

 ��� ��� �� �����ب دل ���رت ��د

NamÀz o úaşları miórÀbı egriliginde 

Bir er ider ki vuøuè úanlu dil ãuyıyla itdi 

 

  ��� ��� ا��وزا�� ا��م ����� 

 ���رت �� ��� �� �� ������� د�

 
1    Nadir eserler nüshasında 132. gazelden sonra geriye dönülüp, 118. gazelden itibaren sırasıyla 15 

gazelin, 132. gazel de dahil olmak üzere, farklı bir çevirisi aynı sıralamayla tekrar yapılmıştır. 

Bu yeniden çevirme B ve H nüshalarında bulunmamaktadır. 66a-76a arasında yer alan bu 

yeniden çeviriler dipnotta verilecektir. 118. gazelin farklı çevirisinin ilk dört beyti eksiktir.  

     [N.66a] Güzel yüzine naôar úıl niyÀz ùut gözden / Ki cümle gözüñ işi bilmeden yaña itdi // 

     BahÀ-yı bÀde-i laèlín nedür ki cevher-i èaúl / Be gel ki bir kes iletdi bu kÀr-ı aããı etdi // 

     Baúışlu yan göz-i şeyò-i şehirden Àh ki bugün / MarÀø-ı èışú çekene òor baúışluluú etdi // 

     MiåÀl-i köprü-yi miórÀb-ı úaşlarında namÀz / Bir er ider ki vuøÿ úanlu dil ãuyıyla etdi // 

     Eger cemÀèat imÀmı ùaleb iderse bugün / Òaber virüñ ki ãÿfí àusli mey ile etdi // 

     KelÀm-ı èışúı işit ÒvÀceden ne vÀèiôden / Egerçi çoúça ãanÀyiè tekellümünde etdi N 
2  cemmÀş [úıyın baúış] göz ucıyla baúmaàa dirler. H, N, B 
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Eger cemÀèat imÀmı ùaleb iderse bugün 

Òaber virüñ ki ãÿfí meyle ùon yuma itdi 

 

  [B 53b]                    ��� ز ���� ��� �� از وا�� ���� 

 در ���رت ��د �ر�ا�� �� ���� ��

Sevi sözin ÒvÀceden diñle diñleme şeyòden 

èİbÀretde o ôarÀfet egerçi çoúça itdi 

[H 59a] [N 59a]                         119 (1) 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ���رت ��د ���ر� ���ب رو�� �

 ��د �رت�را ز �������ح �� �ا�ّ�  ���

Vuøuè o kimse ki ùurıca mey ãuyıyla_itdi 

Ki çiñ seóerde òarÀbÀtı ol görime itdi 

 

  ����ر ���ن ��د ���� ���� زر ����

 ��ور ��ح ا��رت ��د ����ل �

Hemíşe kim güneş altun úadeóçe oldı nihÀn 

Ki bayram ayı úadeó devrine ímÀ itdi 

 

  آ��ب ��ز��� ���ن �� �د�� ز ���

 �د���رت � ����ا�� �� ا ���� ��د د

NizÀèı óalúa-i zülfinden aldı cÀnla dil 

Ne aããı gördi ki bilmem bunı_iştirÀ itdi 

 
1   (119. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) [N.66b] 

    ŞarÀb-ı ãÀf ile Àbdesti bir kişi etdi / Ki meykedeyi ziyÀret èale’s-seóer etdi // 

    Hemíşe kim Güneş altun úadeóce oldı nihÀn / PiyÀle devrine ímÀ hilÀl-i èíd etdi // 

    NizÀèı òalúa-i zülfinden aldı göñlüm Àh / Ne aããı gördi ki bilmem bu iştirÀ itdi // 

    Uzun namÀz hevesi var idi imÀm-ı ÒvÀce / LibÀsı aãma úızınuñ úanıyla yuma etdi // 

    Be gel be meyke gör úurb-i vaøè-ı manãabımuz / Egerçi òorlıàı gözden bize ãÿfí etdi // 

    NişÀn-ı èışúa vefÀyı ÒvÀce rÿóından ãor / Egerçi dil evini miónetüñ de yaàma etdi //N 
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  ا��م ��ا�� �� ��دش �� ���ز دراز

 ���ن د��� رز ���� را ���رت ��د

Uzun namÀz hevesi varıdı ki ÒvÀce imÀm 

LibÀs aãma úızınuñ úanıyla yuma itdi 

 

  ����ه و و�� ��ب ���� ��� ����

 زا�� از ���رت �� ا�� ��� ��� 

Be gel òarÀbÀta gör úurb-i ùavr-ı manãıbımuz 

Egerçi ãÿfí bize cevr göziyle baúma itdi 

 

� ز ��ن ����
ّ
  ��س  ���ن ��� ���

 ا���� ��� دل ���� �� ��رت ��د

VefÀ-yı èışúa nişÀn ãor ki rÿó-ı ÓÀfıôdan 

Egerçi dil evini miónetüñ de yaàmÀ itdi1 

 

120 (2) 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ��ا�� ��د �ر� ی�� ��د ��م �� ��

 ���� �����ر ��ا�� ��د ی��� ���

Güzel maóallesine yelce gitme úaãd iderim 

Güzel úoúıyla demim misk-bÀr idim dilerim 

 

 
1 ~ Elemlerüñ dil evini egerçi yaàma itdi H, N, B 
2    (120. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) [N.67a] 

     Güzel maóallesine yelce gitme úaãd iderim / Güzel úoúuyla demim müşk-bÀr idim dilerim // 

     Ne yüz ãuyı ki úazandum èulÿmla dínden / İdim o yÀr yolınuñ òÀkine ãaçam dilerim // 

     èÖmür ki bíhÿde meysiz ü yÀrsız geçiyor / Bugünden öte úaøÀ etme bedligim dilerim // 

     Nesím úande ki bu gülce úan ùutuú cÀnı / YÀrüñ ãaçı úoúusına fedÀ idim dilerim // 

     Seóer mÿmı gibi rÿşen olup baña èışúdan / Bu kÀrbÀn içün èömri ki ãarf idim dilerim // 

     Senüñ gözüñi añışla òarÀb özüm dilerim / BinÀ-yı èahd-i úadími metín idim dilerim // 

     Baàışlamaz dil-i ÓÀfıô ãafÀ nifÀú u riyÀ / Ùaríú-i rindi vü èışúı merÀm idim dilerim //N 
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  ���� ا��و��� ز دا�� و د ی�� آ��و

 ���ر ��ک ره آن ���ر ��ا�� ��د

Ne yüz ãuyı ki úazandum èulÿmla dínden 

NiåÀr o yÀr yolınuñ òÀkine idim dilerim 

 

  ��رد�و ����ق ��� � ������زه �

 ������ �� از ا��وز ��ر ��ا�� ��د

[H 59b] [N 59b] [B 54a]        Bíhÿde bí-mey ü yÀrsız óayÀtımuz geçiyor 

Bugünden öte úaøÀ bedligim idim dilerim 

 

  ��ن ��ن ����� �� �� ����� ����� �� ا

 ��ا�� ��د �ر� ی������� � ی��ا

äabÀ ne yerde ki bu gülce úan ùutuú cÀnı 

Yarüñ ãaçı úoúusına fedÀ idim dilerim 

 

  �� ��� ������ �� ز ��� او رو��

 ��ر و ��ر ��ا�� ��د ���� ��� در �� ا

Seóer mÿmı gibi oldı èayÀn baña èışúdan 

Ki èömri bu iş içün cümle ãarf idim dilerim 

 

  ��� �� ��د را ��اب ��ا�� ���� �د��

 ا���ار ��ا�� ��د ����� �� ی��� 

Senüñ gözüñi añışla òarÀb özüm dilerim1 

BinÀ-yı èahd-i úadími metín idim dilerim 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Gözüñ añışla òarÀb itmek isterim özüm H, N, B 
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  دل ���� ی���ق و زرق ����� ��� 

 ��ا�� ��د �ر�و ��� ا�� یر�� � ���

äafÀ-yı dil ÒvÀce virmez mürÀyılıúla nifÀú1 

Ùaríú-i rindí vü èışúı merÀm idim dilerim 2 

 

121 (3) 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ����د���ن �� در ��� آ�� �� از ��م 

 ����� در ��م او ���د �� ����د

Çemende şimdi èademden ki geldi gül be-vücÿd 

Benefşe pÀyine anuñ başın úodı be-sücÿd 

 

  دف و ���  ����� ����ش ��م ����

 و ��د �� ����� ����س ���� ���

äadÀ-yı sÀz ü def ile ãabÿóí cÀmı iç 

äaúÀà-ı sÀúiyi öp ãavt-ı nÀyla daòı èÿd4 

 

  ��اب و ���� و ��� �� ����ور �� ���

 ��د ���ود یا��� ���� دور�� ���� 

 
1 ~ nüsòa: Göñül ãafÀsını virmez ÒvÀce nifÀú u riyÀ H, N, B 
2    èışúı merÀm idim dilerim: èışú iòtiyÀr òvÀhem kerd H 
3    [N.67b] (121. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

     Bu Àn ki geldi èademden çemende gül be-vücÿd / Menekşe anuñ ayaàına başın úodı be sücÿd // 

     Seóerce bÀde-i cÀmı def ile sÀz ile iç / Güzel yanaàını öp bÀ ãadÀ-yı nÀy ile èÿd // 

     ŞarÀb u sÀz u güzelsiz oturma gül devri / BeúÀsı vaúti ki bir hafta olısar maèdÿd // 

     Güzelce şekl-i çemenden semÀca oldı güzel / Nücÿm-ı òoş ile yerler ü ùÀliè-i mesèÿd // 

     SiyÀú-ı millet-i Zerdüştí bÀàda eyleye ter / èAlevledüp ki bu Àn lÀle Àteş-i Nemrÿd // 

     Mesíó nefeslü yanaú òoşça dest-i dilberden / ŞarÀb içüp úomaú eyle óadíå-i èÁd u æemÿd // [N.68a] 

     Olup cihÀn gül ü sünbül zamÀnı òuld-ı berín / Velí ne aããı ki imkÀn degüldür anda òulÿd // 

     HevÀya çünki süvÀr oldı gül SüleymÀnca / Seóerce nÀleye bülbül de gelse çün DÀvud // 

     Úadeó ùolu dile èışúına Áãaf-ı dehrüñ / Vezír-i mülk-i SüleymÀn èimÀd-ı dín Maómÿd // 

     Getür meyi ki müdÀm arúalanması ÒvÀcenuñ / Ola baàışlayıcı raóm-i faøl-ı Óaú ki Vedÿd // N 
4   äaúaà, Türkídür. Çeñe çuúurına dirler. èßd didikleri bir nevè sÀzdur. H, N, B 
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ŞarÀb u sÀz u güzelsiz oturma gül vaúti 

Kim ola vaúti beúÀsınca heftesi maèdÿd 

 

  �� آ���ن رو�� ������وج ر��� از 

 و ���� ����د ��ن���� �َ� � ��ز�

Olup çiçek bedeninden felek gibi rÿşen 

Nücÿm-ı úutlu ile yer ü ùÀliè-i mesèÿd 

 

  �زرد�� ��د ������غ ��زه �� آ

 ������ ��� ��ا��و�� آ�� ���ود

[H 60a] [N 60a]            Ter eyle millet-i Õerdüştí1 töresin bÀàda 

Yalıñladup ki bu dem lÀle Àteş-i Nemrÿd 

 

  [B 54b]                    دم ������� ��زک ��ار �ز د��  

 ��د و ���د ����اب ��ش و ر�� �� ��

Mesíóí dem yañaàı òoşça dilber elinden 

Mey iç ü eyle úomaúlıú kelÀm-ı èÁd u æemÿd 

 

  �� ��ور ���� و �� �����ن �� ��� ��

 �� ������ ���د  ی�� ��د �� در و �و�

CihÀn olup gül ü sÿsenle ãan İrem bÀàı 

Velí ne aããı ki imkÀn degüldür anda òulÿd 

 

  وار ��ن��� �� ��ار ��د �� ��ا ��

 داوود ����� ����� �� ��غ درآ

HavÀya ãanki SüleymÀn süvÀr ola çün gül 

Seóer demi gele bülbül fiàÀna ãan DÀvÿd 

 

 
1  Õerdüştí, Óaøret-i İbrÀhim içün Nemrÿdın ateşini yaúanuñ ismidür. H, N, B 
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  دورآ��  �د�� ��������اه ��م 

 ����د �����د د ��ن���� �� ��وز

Ùolu úadeó dile dehrüñ vezíri èışúına kim1 

Vezír-i il-i SüleymÀn2 èİmÀd-ı dín Maómÿd 

 

  ز ��� ��م ا�� �� دو��� ����

  �� ��د �� ���� �� رأ��� ���ود

äafÀdan iste ebed kÀmı devletinde ÒvÀce 

Ki ola sÀye-i raómi úıyÀma dek memdÿd 

 

  ���ر ��ده �� ���� ��ا�� ا�����را

 ���� ر��� �ّ��ر ��د ��ا�� ��د

ŞarÀb getür ki müdÀm arúalanması ÒvÀcenüñ 

ZiyÀd raóm-i Óaúa idi istegi de bu òod 

122 (3) 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  � ��ز ��د���د دام و �� ��ّ  ����

 � ��ز ��د��� �� ��� ��ّ  �د���

Aà úurdı ãÿfi óoúúa başın açmaú eyledi 

Mekre temel sipihre oyunbazlıú eyledi 

 

 
1  èışúına ~ yÀrine H, N 
2  Mülk-i SüleymÀn ŞírÀz memÀlikidür ki taòtı anda idi. H, N, B 
3  [N.68b] (122. Gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

  Aà úurdı óoúúa başın açmaú eyledi / MekkÀre çerò ile óiyeli muókem eyledi // 

  Dehrüñ oyunı beyøa-i börkünde ãıdıra / ZírÀ ki ehl-i sırra oyun èarøın eyledi // 

  Gel seyre sÀúí ãÿfílerüñ òoşça dilberi / Áòir edÀya geldi vü nÀz başlıú eyledi // 

  Nerden bu sÀz uran ki èarÀú sÀzını düzüp / BÀz geştí úaãdını ÓicÀz yoldan eyledi // 

  Gel ey göñül ki biz varalım Óaú penÀhına / Andan ki yeñ úıãa vü uzun ellik eyledi // 

  İtme riyÀ ki doàrılıàı kim ki düzmedi / èIşú vech-i göñle iç úapusın yüksek eyledi // 

  Yarın ki Óaú öñünde olur ÀşikÀr hep / Şermende bir müríd ki èamel èaksi eyledi //  

  Ey kebk-i òoş òırÀm gidişüñ úande gitme ùur / Òodbín olma ãÿfí kedi úılmaú eyledi // [N.69a] 

  RindÀna itme ÓÀfıô ÀzÀr zírÀ kim ezel / Óaú bizi bí-niyÀz-ı riyÀ zühdden eyledi // N 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 431 

 

  در ��ه  �����خ �����ش � ئ��ز

 ���ه �� ا�� راز ��د�ض َ� �� �َ  �ا�ز

Başında_anuñ yumurùa ãıda çaròın oyunı1 

Kim ehl-i sırra èarø-ı oyunbazlıú eyledi 

 

  [N 60b] [H 60b]                 �ن���� ی�� ���� ر���  � �� ����

 ����ه آ�� و آ��ز ��ز ��د ���د

Gel seyre sÀúi ãÿfílerüñ òoşça dilberi 

Òoş ùavra geldi nÀza da başlamaú eyledi 

 

  ���ب از ����� �� ��ز ��اق ���� ��ا

 و آ��� ��ز��� ��اه ���ز ��د

Nirden bu sÀz çalıcı ki düzdi èIrÀúí sÀz 

BÀz-geştí naàmesin ki ÓicÀz yoldan eyledi 
 

  [B 55a]                      ���� �� ����ه ��ا رو ��دل � یا

 ���� و د�� دراز ��د ��آ�� �زآ��

Gel ey göñül ki biz varalım Óaú penÀhına 

Andan ki el uzun u yeñin úıãa eyledi 
 

 �� ��� ���� 
ّ
  � �� را�� ������ �� ���

 ��از ��د �دل در ��� ی���� ��و

İtme riyÀ ki èışúı temíz kim ki düzmedi 

Dil yaña èışúı iç úapusın berkce eyledi2 
 

  ����د �� ����� ���ه���دا �� �

 �� ��� �� ���ز ��د ی�����ه ره رو

Yarın óuøÿr-ı Óaúda olur ÀşikÀre kim 

Bir sÀlik ola óucb3 ki k’iş egri eyledi 

 
1 ~ nüsòa: Dehrin oyunı beyøÀ yüreginde ãıdıra H, N, B 
2 ~ nüsòa. èIşúı göñül yüzine der-i maènÀ baàladı H, N, B 
3  óucb: [şermende’nin karşılığı olarak. Farsçada utanma anlamında kullanılır. bkz. Lugatname-i 

Dehhuda] 
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  �����  ی�و���� ��ش ��ام ��� � یا

 
ّ
 � ���ز ��د��� �ه ��� �� �����

Ey murà-i òoş-óırÀm gidişüñ úande gitme dur 

áırre_olma ãÿfí hirre1 namÀzlar kim eyledi 

 

  ���� ��� ���� ر��ان �� در ازل

 ��د �ز���� � ��� را ��ا ز ز�� ر

Saròoşa itme ÓÀfıô ÀzÀr zírÀ kim ezel 

Óaú bizi bí-niyÀz riyÀ-zühdden eyledi 

123 (2) 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ��د��� دل ��� ��م �� از �� ���ل

 ��د�� ����ّ  �����وا��� ��د دا�� ز �

 
1  Gürbe FÀrisi, hirre èArabí, kedi dimekdür. H, N, B 
2  (123. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) [N.69a] 

  [metin]  

  Nice yıl cÀm-ı Cemi dil dilek eyler bizden /ÓÀl bu kim öz ùutuàın eyler ümíd àayrıdan  

  Bir nÿrı kim ãadef-i kevn ü mekÀndan òÀric /İstek eyler leb-i deryÀda yitik olmuşdan  

  Kendü şübhem dün gice pír-i muàÀna iltdüm /Kim o diúúat naôar eylerdi muèammÀ óallden  

  Gördüm anı ki úadeó bÀde be-dest şÀd u güleç /Yüzce eylerdi temÀşÀ o úadeó içinden  

  Bu cihÀn-bín cÀmı saña ne Àn virdi didüm /Didi bu úubbe-i mínÀyı ki ol günden  [N.69b] 

  Didi ol yÀr ki olup şÀh ser-efrÀz andan /Cürmi ol idi ki esrÀr èayÀn etmekden  

  Cümle óÀlinde ÒudÀ èÀşıúla bile idür /ÓÀl bu kim görmez anı Óaúúı arar ıraúdan  

  Ol úamu óíle ki èaúl eyledi bu yerlerde /Dest-i beyøÀ vü èaãÀ öñine ol SÀmirden  

  Rÿóı-ı úudsínüñ feyøi ide gör imdÀd /áayrılar hem ideler her ne olup èÍsÀdan  

  Zencír-ÀsÀ güzelüñ zülfi ne içün didüm /ÓÀfıô eyler didi şekvÀ dil-i şeydÀdan  

  [aynı gazel N nüshasının derkenarında –eyler redifiyle kısmen yeniden tercüme edilmiş.]  

[N.69b derkenar] 

  CÀm-ı Cem istegini dil nice yıl bizden ider /ÓÀl bu kim öz ùutuàın àayrıdan um eyler  

  Cevheri kim ãadef-i kevn ü mekÀndan ùaşra /Semt-i deryÀda güm olmuşdan istek eyler  

  Dün gice öz gümÀnım pír-i muàÀna iltdüm  /K’ol da diúúat naôar-ı óall-i muèammÀ eyler  

--- / Hem o cÀm içre o yüz gÿne temÀşÀ eyler  

--- / Didi ol gün ki o bu úubbe-i mínÀ eyler  

--- / Cürmi ol idi ki esrÀrı hüveydÀ eyler  

--- / Ol ise görmez anı Óaúúı ıraú ôann eyler  

--- / [Dest-i beyøÀ vü èaãÀ öñine] sÀmir eyler  

--- / áayrılar hep ideler anı ki èÍsÀ eyler  

--- / Didi ÓÀfıô ki şikÀyet deli dilden eyler [N] 
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Bizden istek Cemí cÀm dil nice yıl eylerdi 

Kendide ùutdıàını àayrıdan um eylerdi 

 

  ا�� �ون��� ��ف ��ن و ���ن � ی����

 ��د�� ����� از ������ن �� در

Bir laèl kim ãadef-i kevn ü mekÀndan òÀric 

èIşú kenÀrında àaríúdan o dilek eylerdi 

 

  �دم دوش���ن �ُ  ���� � � ����� ��

 ��د�� ����ّ  ��� �ّ�  ����� ���

[H 61a] [N 61a]            Dün gice müşkilimi pír-i muàÀna iltdim 

K’o naôar óall-i muèammÀda daúíú eylerdi 

 

  ����د
ّ
  م و ���ان ��ح ��ده ������

 ��د��� ���� ����� � ���و ا��ر آن آ

Gördüm anı ki güleç cÀm-ı mey elde şÀdÀn 

Yüz úadar seyri o cÀm içre daòı eylerdi 

 

  ��داد �� ���� � ����م ���ن � ������ ا

 ��د�� �� ����� � ����� آن روز �� ا

Bu cihÀn-bín dili Óaú saña ne dem virdi didüm 

Didi ol gün ki bu gök úubbeyi ol eylerdi1 

 

  [B 55b]                     ��و ��� �� دار ���� �ر���� آز 

 ��د�� �ا���د �� ا��ار �� ������ ا

Didi andan ki o yÀr oldı ser-efrÀz-ı bülend 

äuçı ol idi ki Óaú rÀzı èayÀn eylerdi 

 

 
1 ~ nüsòa: Didi ol gün ki bu óaêrÀ kemeri eylerdi H, N, B 
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  در ��� ا��ال ��ا �� او ��د �د� ��

 ��د�و از دور ��ا را � �ش �د�او ��

èÁşıúın yÀrı úamu óÀlde idi anuñla1 

O ise görmez anı ôannı ıra eylerdi2 

 

  ��  ��ا ��د��� � ��� ۀ��� ���� از

 ��د�� �� �� ����� و  � �� ی����

Ol úamu óíle ki èaúl eyler idi bu yerde3 

SÀmirí píş-i èaãÀ hem el-i aú eylerdi 

 

  ��روح ا���س ار ��ز ��د ����  ���

 ��د�� ����� ����� آن �� �� ��ان�د

Rÿó-ı Úudsínüñ eger feyøi meded eylerse 

áayrılar hem ider anı ki Mesíó eylerdi 

  �� �� ����ن از � ز���� ز�� ������� 

 ��د�� �ا�از دل � یا��� ���� ���

Òÿbların zülfi niçün silsile-ÀsÀ didüm 

ÒvÀce şekvÀ deli dilden didi kim eylerdi4 

 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: ÓÀl bu kim görmez anı dÿrum ôann eylerdi H, N, B  
2 ~ Benden ayru degül ol ben nice andan dÿrem / Ol görir ben göremem körlük ile mehcÿrem H, N, B 

[Bu beyit Sûdî şerhinde aktarılan bir dörtlüğün görece serbest bir çevirisidir ve Sâdî-yi Şîrâzî’ye 

aittir: “Dûst nezdîkter ez-men be menest / Vín èacebter ki men ez-vey dÿrem / Çi konem bÀ ki 

tevÀn goft / Der kenÀr-ı men u men mehcÿrem” Sâdî 1376: 75; Sûdî, C.I/312]. 
3 ~ nüsòa: Óíle-i èaúldan ol k’eyler idi hep bunda H, N, B 
4 ~ [metin] Şekve eyler ÒvÀce dívÀne göñülden didi H, N, B [kafiye için derkenardaki tercüme tercih 

edildi.] 
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124 (1) 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ��د یدو���ن د��� رز ���� ز ����ر

 ��د ی����� و ��ر �����ر ی�� ��

Gizlülükden2 ôürefÀ bint-i èineb tevbe-itdi 

Gitdi øÀbiù yaña hem ruòãat ile iş itdi 

 

  ��آ�� از ��ده ����� ���� ��ک ��

 ��د ی�� ��ا دور ��ن���� ������� 

[H 61b] [N 61b]            Bezme geldi pusudan derlerin eyleñ arı 

Ehl-i rinde diye tÀ kim ne içün mekå itdi3 

 

  ����آ��� �� در ��� و���� � ی�� 

 ��د ی� ��� ����ر�� ��د��� ��� ��

Ol maóal ki ùutalar vuãlatını baàda anuñ 

Böyle rind úız ki nihÀnlıú bu úadar Àn itdi 

 

 

 

 
1    (124. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

    Gizlülükden ôürefÀ bintü èineb tevbe_etdi / Gitdi ôÀbiù yañaya ruòãat ile iş etdi  

~ Gitdi ôÀbiù yañaya işi icÀzetle etdi // [N.70a] 

    Meclise geldi pusudan terini pÀk eyleñ / TÀ disün ehline kim ol ne içün mekå etdi  

~ Bezme geldi pusudan derlerin eyleñ arı / Ehl-i rinde diye tÀ kim ne içün mekå etdi // 

    Müsteóaú ol ki anı èaúd-i nikÀóda ùutalar / Böyle saròoş úızı kim bunca nihÀnlıú etdi  

~ Ol maóal ki ùutalar vuãlatını tezvícde / Böyle rind úız ki nihÀnlıú bu úadar Àn etdi // 

    Muşùuluú [vir] be göñül kim yine sÀzende-i èışú / Çaldı saròoş yolı maòmÿrlıàa çÀre etdi  

~ Perde-i rindí urup çÀre-i òammÀr etdi // 

    Verd-i ùabèım ne èaceb ger açıla ríóinden / Murà-ı şeb nÀle ãulu gül varaúından õevú etdi  

~ Verd-i ùabèım ger açıldıysa bÿyından ne èaceb // 

    Áb-ı heft ile degül rengi yüz odla gitmez / Anı kim åevb-i ãÿfíye mey-i engÿr etdi  

~ Ol ki ãÿfí ùonına bÀde-i engÿr etdi // 

    Virme elden ÒvÀce düşkünligi zírÀ düşmÀn / èIrø u mÀlı dil ü díni ki àurÿrluúda_etdi  

~ èIrø u mÀlı dín ü dili àırrede ifnÀ etdi // N 
2     gizlülükden ~  ãÿfiliúden H, N 
3 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı åÀní: Ehl-i rindÀn dimeye tÀ bu ıraúlıú n’etdi H, N, B 
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  دل �� د�� ���ب ���  ی��ه ا ����د�� 

 ��د ی����ر ۀراه ������ زد و ��ر

Muştılıú vir be göñül kim yine sÀzende-i èışú 

Perde-i rindi urup çÀre-i òammÀr itdi 

 

  ����� ����� �� ���� ز ز�� ���� ا

 ��د  ی��ان ��ب از ��گ �� ��ر����غ 

Verd-i ùabèım ger açıldıysa ne ùañ èıùrından1 

Murà-i şeb-òvÀn2 varaú-ı gül-i sÿríden3 õevú itdi 

 

  [B 56a]                   �� ���� آب �� ر��� ��� آ�� ��ود

 ��د یا���ر �زا�� � �آن �� �� ��� 

Áb-ı sebè ile degül rengi yüz odla gitmez 

Anı kim òırúa-i ãÿfíye mey-i_engÿr itdi 

 

  از د�� ��ه زا��� ���د ����� ا���د�

 ��د  یدر �� ���ور ����ض و ��ل و دل و د

Virme elden ÒvÀce düşkünligi zírÀ ki óasÿd 

èIrø u mÀl ü dil ü dín àırrede ifnÀ itdi 

 

 

 

 

 
 

 
1 ~ nüsòa: Gülden açıldıysa ùabèım ne èaceb ıùrından H, N, B 
2    murà-ı şeb-òvÀn ~  şeb oúur úuş H, N 
3   Gül-i sÿrí, ãuyı çıúan gül, meåelÀ Edirne güli dimek gibi yaòud Sÿrí didikleri maóal güli ola. 

MeåelÀ Edirne güli ve Çuúurköy güli ve Balùa güli taèbíri gibi ola. H, N, B 
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125 (1) 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

 
ّ
  ��د �آن �� ��� ��ا� ��م �� ���

 ��د ���� ��� ��ا� ��ه��� ��ک �

O dem naôar sır-ı cÀm-ı Ceme ideñ úÀbil 

Ki òÀk-i meykedeyi göze küól ideñ úÀbil2 

 

  ��ق ���� ��و ���ب �� ز �� ����ش �

 ��د ���ا�� �� از دل ��ر ��ا� ����

Sen olma bí-mey ü sÀz taót-ı ùÀú-ı gerdÿnda3 

Bu sesle ùaşra àamı dilden eylemeñ úÀbil 

 

  ���� ��اد �� آن �� ���ب ���� 

 ��د ���� ��ا� ��� �� �������� 

Açar niúÀbını kÀmuñ güli senüñ ol dem 

Ki ùañ yeli gibi òiõmet aña ideñ kÀbil 

 

 

 
1  (125. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) [N70b]  

  O dem Cemüñ úadeó esrÀrına gücüñ yetişe / Ki òÀk-i meykede sürme göze gücüñ yetişe // 

  ŞarÀb u çalàısız ola felek püli altında / Bu sesle úoma göñülden ki àam gücüñ yetişe // 

  O dem senüñ gül-i kÀmuñ aça nikÀbını kim / Ki òıõmetine seóer bÀdı veş gücüñ yetişe // 

  Úo úaãd-ı menzil-i èışú ile ilerü ayaàı / Ki aããılar idesüñ ger buña gücüñ yetişe // 

  Be gel ki çÀre-i õevú u ãafÀ vü iş düzeni / Füyÿø-ı baòş-ı naôar ehlile gücüñ yetişe // 

  NiúÀb u perdede ùutmaz cemÀl-i dost ammÀ / Oturt toz-ı rehi baúmaàa gücüñ yetişe // 

  Ki sen sarÀy-ı ùabıèdan yabana gitmezsüñ / Nic’ ola semt-i óaúíúa güõer gücüñ yetişe // [N.71a] 

  Dilenciligi der-i meykede èacíb kímyÀ / Bu işi ger idesiñ iksíre gücüñ yetişe // 

  Ger añlayış bulasıñ dil ki nÿr-ı perhízden / Güleçlü mÿm gibi terk-i sere gücüñ yetişe // 

  Velí ki sen diler iseñ dudaà-ı yÀr mey ü cÀm / Ùamaè ùutma ki Àòar işe gücüñ yetişe // 

  Bu şÀha lÀyıú ögüdi ger işideñ ÓÀfıô / Ùaríúuñ ulu yolından geçiş gücüñ yetişe  N 

 ~ N nüshasındaki mükerrer tercümenin derkenarında yer alan tercüme H, N, B nüshalarındaki 

müşterek tercümenin metin kısmıyla aynı olmakla beraber sadece redifte “úÀbil” yerine 

“mümkin” kelimesi kullanılmıştır. 
2    küól ~ sürme H, N 
3 ~ nüsòa: Gögin be köprisi altında olma bí-mey ü sÀz H, N, B 
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  �� ����ِ  � ���� � ����م ����

 ��د ���� ��ا� ��1ار ا ��� ��د�� ��

[H 62a] [N 62a]            Úo úaãd-ı menzil-i èışúa ayaàı sen ilerü 

Ki aããılar idesin ger bu yol ideñ úÀbil2 

 

  ذوق ���ر و ��� ا��ر ۀ�� ��ر � ��

 ��د �ا�� ��� ��ا� ���� ����

Be gel ki çÀre-i õevú u ãafÀ vü iş düzeni 

Ki feyøi virmeñle ehl-i dil ideñ úÀbil 

 

  ���ب و ��ده و�����ل ��ر ��ارد 

 ���ر ره ����ن �� ��� ��ا�� ��د

NiúÀb3 u perde de ùutmaz cemÀl-i dost velí 

Yolın tozını ãula tÀ naôar ideñ úÀbil4 

 

  �ون�� ی�و��� ����� ی�� �� ��ا

 ��د ���ر ��ا� ����� ی��� ���

Ki sen serÀy-ı ùabıèdan yabÀna gitmezsüñ 

Nice óaúíúi yaña sen geçiş ideñ úÀbil 

 

  ��������� ا�� �����در � ����ا

 ��د ���ک زر ��ا� ���� ��� ���� ا

Faúír-i bÀb-ı òarÀbÀt èacÀéib iksírdür 

Bu işi ger sen ideñ òÀki zer ideñ úÀbil 

 

 
 şeklinde yazılmış. Ancak tercümedeki anlam gereği Şem‘î (119a) از ا�� Üç nüshada] :ار ا��   1

şerhine göre düzeltildi.] 
2 ~ nüsòa: Ki aããılar bu sefer sen ger idesüñ úÀbil H, N, B 
3    niúÀb ~  óicÀb H, N 
4 ~ nüsòa: Oturt àubÀr-ı yolı tÀ naôar ideñ úÀbil H, N, B 
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  [B 56b]                     ���� ��� آ�� �ر��د� ز ��ر 

 ��د ��� ��� ���ه ز��ن ��ک �� ��ا�

Ger añlayış bulasuñ dil ki nÿr-ı perhízden 

Mÿm-ÀsÀ şÀd olaraú başı terk ideñ úÀbil 

 

  � ��ا� ��� �� �� ����ق و ��م � �و�

 ��د ��� ��ا����� ��ار �� ��ر د

MüdÀme sen ki leb-i yÀr u cÀm-ı mey isteñ 

Ümíd ùutma ki bir àayrı iş ideñ úÀbil 

 

  ���� ی��������� � ����� ���� ا

 ��د  ���ر ��ا� ����������اه 

Bu pÀdişÀhí ögüdi be ÒvÀce ger işideñ 

Ùaríúuñ ulu yolından geçiş ideñ úÀbil 

126 (1) 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  د�� �� و دا�� آن ��و ���� ����� از

 ����� ������ن از �� و � ی�� ����

Baèd ez-ín birlik ile dÀmen-i ol serv-i bülend2 

Kim úopardı dib ü kökden beni ol boy-ı pesend 

 
1   (126. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

    Bundan öte benüm el dÀmen-i ol serv-i bülend / Kim dövişle úoparup díb ü köküm boy-ı bülend  

~ El benüm bundan öte dÀmen-i ol serv-i bülend // 

 Aç sen örtüñi mey ü muùribe óÀcet yoúdur / Kim beni raúãa getürsin yüzüñ odı çü sipend // [N.71b] 

 Hiçbir yüz olımaz çehre-i baòta miréÀt / İllÀ ol yüz ki süre o yüze kim sím semend // 

 Söyledim sırr-ı àamuñ her ne ola olsun di / Bundan artıú ùutma ne ideyim ãabırımı çend // 

 Avcı urma benüm ol misklice ceyrÀnım / Ùut óicÀb ol úara gözden aña baà urma kemend // 

 Ben türÀbí ki bu bÀbdan degülem úalúmaàa úÀdir / Úanden öpmek uram ol úaãr kenÀrına be-bülend// 

 ÓÀfıôuñ çün işide nÀzik ü dil-keş àazelin / Ger kemÀli ola anuñ dimez ebyÀt-ı Òocend // 

 Alma ol misklü ãaçından dilüñi ÓÀfıô pes / Ol sebebden ki deli òoşça hemín olsa be-bend // [N.72a]  

 ÓÀfıôuñ yoú göñli meyli ãaçu[ñu]ñ àayrısına / Bu göñülden nice Àh yüz baà ile ùutmaz pend // N 
2 ~ Baèd ez-ín birligim ey dÀmen-i ol serv-i bülend H, N, B 
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  �� ���� ���� ���� ����� ���ب و �

 �� ���� ������ آوردم آ�� رو ��

[H 62b] [N 62b]            Aç sen örtüñ mey ü sÀzendeye óÀcet yoúdur 

Kim yüzüñ odı beni raúsa getürsin çü sipend1 

 

  ��� ���ۀ ������د آ ��رو ���

  ی��� آن رو
ّ
 ���� �� ����� در آن ��

Híç bir yüz olamaz çehre-i baòta miréÀt 

İllÀ ol yüz ki süre ol yüze kim aú semend2 

 

  ��ش��د �� ����� ا��ار ��� �� �� �ُ 

 و ��� ���ارم �� ��� �� � � �� ����� از

Söyledim sırr-ı àamuñ her ne ola olsun di 

Bundan artıú ùutamam ãabrı n’idem tÀ key ü çend 

 

 � ی��ا ا ����� ی��� آن آ��
ّ
  �د�

 دار و ����ش ����� ����م از آن ��� �

Ol benüm misklüce ceyrÀnımı urma avcı 

Ol úara gözden utan baàlama anı be-kemend3 

 

  در ���ا�� ������ ���� از ��� ���

 از ��� ���� ز�� �� �� آن ��� ����

Yoú gücüm úalúmaàa kim bu úapudan ben òÀkí 

Úanden uram öpüş ol köşkin ucına ki bülend 

 

 
1  Sipend üzerlik toòumı ki baèzı tesòír içün òavÀã oúuyanlar ateşe aùarlar ve óarÀret-i oddan sıçrar. 

H, N, B 

2  semend: ����� H, N, B [KM’de semend’in karşılığı olarak kullanılan bu kelimeye sözlüklerde 

rastlanmadı.] 
3  [mısra altı] urma ~ çekme H, N ~ ~ [metin] öldürme H, N, B [Vezin için “urma” tercih edildi.] 
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  ��ن �����ی �� و د��� ���� ���د

  �� ����� ��د ��� ����� �����

ÓÀfıôın çün işide nÀzük ü dil-keş àazelin 

Ger KemÀlde ola eşèÀrı dimezdi vü Òucend1 

 

  [B 57a]                  ���� ����� ی�����ز ����ن دل از آن �

 � �� ��د ا��ر ������ن �ِ  �ا���زا��� د

Alma ol misklü ãaçından gerü dil ey ÓÀfıô 

ZírÀ dívÀne hemín olması yegdür ki be-bend 

 

  ����� ���� �� ��ارد دل ���� �

 دارد ��� ��� ��� ��� ��� دل �آه از

ÓÀfıôuñ göñli meyil zülfüñüñ Àòar ùutmaz 

Áh bu dilden ki nice yüz baàla ùutmaz pend 

127 (2) 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

 آن ز�� دو�� ���ان ��د  �د�� در ���

 �� ��� �� و ��د ��� ���ان ��د ���� 

Ol iki óalúa-i zülfe el iletmek olmaz 

Vaèdüñe bÀd-ı ãabÀya ùayan itmek olmaz 

 
1  ÒvÀce ile hem-èaãr olan KemÀlí şÀèir ile Òucend şÀèir dimekdür. H, N, B 
2  (127. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

   Ol iki òalúa-i zülfe el iletmek olmaz / Vaèdüñe bÀd-ı ãabÀya ùayan etmek olmaz // 

   Ol ne çalış ki aramañda ben iôhÀr iderim / Bu úadar var ki úaøÀya bozuş itmek olmaz // 

   Yüz yürek úanı ile düşdi ele dÀmen-i dost / Òaãmuñ itdigi mek[i]rle ãalıvirmek olmaz // → mek[i]r: 

[mekr. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 

   Beñzedişle dimek olmaz yüzine mÀh-ı felek / YÀri her bí-ser ü pÀya meåel itmek olmaz // 

   Ol zamÀn kim gele raúãa benüm ol serv-i boyum / CÀme-i cÀna ne mümkin ki ùon itmek olmaz // 

[N.72b]  Ben ne diyem ki saña ùabè-ı laùíf nÀzik var/TÀ o merkez ki duèÀ yapçacıú itmek olmaz// 

   PÀk naôar görmege ruòsÀr-ı óabíbi úÀdir / ZírÀ miréÀta naôar õevúsizin itmek olmaz // 

   áayretim öldürdi beni yÀr-ı cihÀnsuñ ammÀ / Dün ü gün òalú-ı Óaú ile cidÀl itmek olmaz // 

   Müşkil-i èışú bizüm oúuma óarímde yoúdur / Bir òaùÀ fikriyle bir remzi óal itmek olmaz // 

   ÓÀfıôuñ göñline miórÀb-ı úaşuñ àayrısı yoú / Dínimüzde uyuşı àayruña itmek olmaz // N 
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  ���� �� ا��ر ���� �����آ��� ��

 ��� ���ان ��د �����ر ��� �� �� ��ا 

[H 63a] [N 63a]            Ol ne çalış ki aramañda1 senüñ gösterirem 

Bu úadar var ki úaøÀ bozmasın itmek olmaz 

 

 دا�� دو�� ��� ��ن دل ا���د ���� 

 �� ��� ��� ر�� ���ان ��د ������ 

Yüz yürek úanı ile düşdi ele dost etegi 

Òaãmın itdigi zulmle ãalım itmek olmaz2 

 

 ��ر�� را ���� ��ه ��� ���ان ��� 

 �� و �� ���ان ��د ���� � ��ر����  

Beñzedişle dimek olmaz yüzine mÀh-ı felek 

Her baş u pÀsızı yÀre şebih itmek olmaz3 

 

 ����ع  ���� آن �� �� درآ ی��و���

 ��ن را �� ��� ���ان ��د ��� ��� ��� 

Ol zamÀn kim benüm ol serv boyım raúsa gele 

CÀna úudret ne ki ol çÀk-i ùon itmek olmaz 

 

 �� �� ���� �� ��ا ��ز�� ��� ���� 

 �� ��ّ���� �� آ���� د�� ���ان ��د 

Ben ne diyem ki saña ùabè-ı laùíf nÀzüklük 

TÀ o óaddür ki duèÀ yapcacıú itmek olmaz 

 

 

 
1    aramañda senüñ: [“seni aramakta” anlamında “ender ùalebet” ifadesinin karşılığı olarak.] 
2 ~ Òaãmın itdigi zulümle ãalıvirmek olmaz H, N, B 
3 ~ nüsòa: Her ser ü pÀsızı teşbíh aña itmek olmaz H, N, B 
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  �ن���� ��ک ��ا�� رخ ����ن د

 ��� �� ���� ���ان ��د ������ در آ 

Görmege yÀr yüzini arı baúışuñ úÀdir 

Zíra miréÀta ãafÀsız naôar itmek olmaz1 

 

  ���� ���� �� ����ب ���� �����

 روز و �� ����ه �� ��� ��ا ���ان ��د 

áayret öldürdi beni yÀr-ı cihÀn ammÀ 

Òalú-ı Óaúú ile cidÀl dün ü gün itmek olmaz 

 

 [B 57b]                  دا�� ����  ����� ��� �� در ����

 ��� ��� ���ان ��د ������ �� ��ا �ّ�  

Yoú bizüm havãala-i oúumada müşkil-i èışú2 

Bu òaùÀ fikr ile bu remzi óal itmek olmaz 

 

  ����� ���اب دل ���� � ی��� ا��و

 �� در ���� �� ���ان ��د ������ � 

Yoú ÒvÀce göñlinüñ Àhar úaşınuñ miórÀbı 

Yolımuzda digere ùÀèati itmek olmaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ~ NÀôır u Àyine ãÀf olma gerek ey İsóaú / TÀ ki ùarfeyn ola miréÀt-ı muãaffÀ elóaú H, N, B [İshak 

adlı bir şaire ait olduğu anlaşılan bu beyte Hâfız şerhlerinde rastlanmadı.] 
2 ~ nüsòa: Yoú bizüm müşkil-i èışú oúumamız úabında H, N, B 
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128 (1) 

mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

 از �� ���ن ��د  یدل از �� ��د و رو

 ��ان ��د ی��ز ����ا را �� �� ا 

[H 63b] [N 63b]            Göñül benden alup yüz itdi pinhÀn 

Óaú-içün kime bu luèbı_itmek imkÀn 

 

 در ��� ��ن ��د  �������  ���

 ��د ��ان�� ی�� ���  ��� �� 

Seóer tenhÀlıàım cÀn úaãdına_itdi2 

ÒayÀli itdi óadsiz baña iósÀn 

 

 دل �����  ����ا ��ن ��� ���

 �� �� �� ���� او ����ان ��د 

Niçün úanlu dil olmayam çü lÀle3 

Bize ki_itdi aàır başlıú o çeşmÀn 

 

 و�� و����  ی��ره دار��� �� 

 ��� ��ن ��د ������ درد ا�� 

 

 

 
1   (128. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

    Alup benden göñül yüz itdi pinhÀn / Óaúiçün kime bu oynı_ itmek imkÀñ  [N.73a] 

    Seóer tenhÀlıàım cÀn úaãdına_etdi / ÒayÀli itdi bí-pÀyÀn iósÀn  

    Niçün úanlu dil olmayam çü lÀle / Kim aàırbaşlıú itdi bize çeşm-i_Àn  

    äabÀ ger çÀre ùutañ vaútidür vaút / Kim itdi derd-i şevúım úaãdı ber-cÀn  

    O dek yaúdı beni mÿmca ki baña / BükÀ itdi sürÀòí çögür efgÀn  

    Kime diyem ki bu cÀn yaú’cı derdi / Ki úaãd itdi ôaèíf cÀnuma cÀnÀn  

    Güzeller içre nice dimek imkÀn / Bizüm k’öyle_itdi böyle didi cÀnÀn  

    èAdÿ itmezdi ÓÀfıô cÀnına_anı / Kim itdi oú-ı çeşm-i_ol úaşı kemÀn   

    [N.73b] [N nüshasında bulunan bu şiirin derkenarındaki tercümeler, asıl metne alınan ve üç 

nüshada da (H, N, B) bulunan tercümeyle aynıdır.] 
2 ~ nüsòa: Yalınlıú itdi cÀn úaãdına bir şeb H, N, B 
3 ~ nüsòa: Niçün úanlu yürek olmam çü lÀle H, N, B  
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äabÀ ger çÀre ùutañ vaútdür vaút 

Kim itdi derd-i şevúim úaãd-ı dil cÀn 

 

 ��ان ��ن ���� ��ن ���� �� �� �� 

 و ���� ���ن ��د ���� ��ا�� 

O dek yaúdı beni mÿmca ki baña 

äürÀói girye itdi çögür efàÀn 

 

 درد ��ن ��ز  ��� �� ا� ��� ����

 ��� ��ن ����ان ��د ����� 

Bu cÀn yaúıcı derdim kime diyem 

Ki úaãd itdi øaèíf cÀnuma cÀnÀn 

 

 ��ان ���  ��������ن � �ن��

 ��� و ���ن ��د ���� �� �ر���  

Güzeller içre nice dimek imkÀn 

Ki itdi öyle didi böyle cÀnÀn 

 

  ی���د��و �� ��ن ���� آن 

 ��� آن ا��و���ن ��د ���� � 

Raúíb itmezdi ÓÀfıô cÀnına_anı 

Kim itdi ol úaşı yÀ tír-çeşmÀn 
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129 (1) 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

 [B 58a]                   ���د  �د���د آن �� ز �� و�� ���  �د�

 �� ��د ���د ۀ��دل ��� �دا���َ  

Bizden añılsun o kim gitdigi dem itmedi yÀd 

Bir vedÀè ile keder-nÀk göñülüm itmedi şÀd 

 

 و ���ل  ��ر�� � �د�آن ��ان ��� �� �

 ��ا�� ز �� آزاد ���د ��� ۀ��� 

[H 64a] [N 64a]            Ol yigit baòtlu ki ururdı úabÿl òayra raúam 

Bilmezem kim ne içün itmedi bir pír úul2 ÀzÀd 

 

������ ������ ����� �����  ��� �� 

 � داد ���د�َ �َ  ی���  ��ر����� 

KÀàadín ùon yuyalım úanlu yaş ile ki felek3 
Ki_itmedi bize èadil sancaàı yaña irşÀd 

 

 �� ��� در �� ر��  ����ا ���ّ �دل �

 ��ه �� ����د ���د ���� ��د در���� 

Saña bir sesle göñül irmek ümídi ile kim 

NÀleler itdi kim itmedi bu daàda FerhÀd 

 
1   (129. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) [N.73b]  

    Bizden añmaú ola ol gitdigi dem ki itmedi yÀd / Bir vedÀèla dil-i àam-dídemizi itmedi şÀd //  

    Ol yigit baòtlu ki ururdı úabÿl òayra emel / Bilmezem kim ne içün itmedi bir pír úul ÀzÀd // 

    KÀàıdın ùon yuyalım úanlu yaş ile ki felek / Sancaà-ı èadlle beni eylemedi kim irşÀd // 

    Saña bir sesle dil irgürmek ümídiyle meger / NÀleler itdigim itmedi bu daàda FerhÀd // 

    Senden ögrene gerek ãanèatı ol peyk-i ãabÀ / Zíra kim bu óareketden tízerek itmedi bÀd //  

    Sen çemenden gerü tÀ ôıll ùutalı murà-ı seóer / İtmedi ùurre-i şemşír bükümünde yuva Àd // [N.74a] 

    äunè-ı Óaú düzici kÀm naúşına çekmez úalemi / Her kim ol itmedi iúrÀrı bu óüsni Óaú dÀd //  

    Döndür ey sÀz çalıcı perde-i ur rÀh-ı èIrÀú / Zíra yÀr gitdi bu yola vü bizi itmedi yÀd // 

    ÓÀfıôuñ ırladıàı hep àazeliyyÀt-ı èIrÀú / Kim bu cÀn yaúıcı ney diñledi kim itmedi dÀd // N 
2   úul: úabul H 
3 ~ Aú kÀàıd ùona yuyalım úanlu yaş ile ki felek H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 447 

 

 ��ر  ���زد���� از �� � ��� آن ���� 

 ���� ��د ���د ��زا��� ������ از ا 

LÀyıú ol peyk-i ãabÀ senden iş ögrensün kim 

Bu gidişten tizerek itmedi zírÀ kim bÀd 

 

 ز ��� ��غ ���  ��� ��ز���� ���� 

  �ن�آ� 
ّ
 ����د ���د ۀدر ��� ��

Sen çemenden gerü tÀ øıl ùutalı mürà-i seóer 

Büklüm-i kÀkül-i şemşírde yuva itmedi cÀd 

 

 ��� ���� ��� ��اد ُ�  ������ ��ّ 

 ��� ��اداد ���د ���� �� ا��ار �� 

äunè-ı Óaú nÀôımı kÀm naúşına çekmez úalemi1 

İètirÀf itmedi her kim ki bu óüsne Óaú dÀd 

 

 ����� ��ده ���دان و ��ن راه ��اق 

 ���د �د�و ز ��  �ر�راه ���  ���� �� 

Dönder ey sÀz çalıcı perdeyi ur rÀh-ı èIrÀú 

Kim gidüp yÀr bu yola eylemedi bizden yÀd 

 

��� 
ّ
 ��ود ����  �����ا� �ت�

 ���د �د�ره د���ز �� �� ��ا ���� �� 

Hep èIrÀúí2 àazeliyyÀtı ÒvÀce ırladıàı3 

K’işidüp k’itmedi bu cÀn yaúıcı naàmeyi dÀd 

 

 
1 ~ nüsòa: Çekmedi ãunè-ı ÒudÀ kÀm naúşına kilk H, N, B 
2    èIrÀúí didikleri bir ùıfl-ı tÀze müstaèid şÀèir ki TürkistÀn’da Fehímí gibi èArabiyÀtda tekmíl-i nesò 

birle şière heves ve BekdÀşí ãÿret olup ibtidÀ-yı eşèÀrından H, N, B 
3 ~ ÒvÀcenüñ ırladıàı hep àazeliyyÀt èIrÀúí H, N, B 
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  د��� ���� و د�������ا ��� ���د 

 ��� ���د ����� و ر� � ��� �د�

YÀr gitdi göñli gitmişe hem itmedi òaber 

Şehr içre yÀrı yolda refíú itmedi eger 2 

 

  ت ��و��ا����وّ  � ���� �� �� � �

 ��ر ���د ���راه �� او ���ه � �

[H 64b] [N 64b] [B 58b]         YÀ ùÀlièim aşaàa úodı èışú ùaríúini 

YÀ ol ùarík-i şÀhrehe itmedi güõer3 

 

  ��ن ��ا �� ������دە �� ���� ��� ا

 � ��� ���د�او ��د ��ر ��� �� ��

Ben ùurmuşam ki şemèa gibi cÀn fedÀ idem 

BÀd-ı seóerce òod o bize itmedi güõer 

 

  د�� �����ن ��� ������ ��� ���

 ا�� ���د در ��� ��ره ���ۀ ��ران

Didüm meger ki baàrın idem aàlamaúla nerm 

Ol úara ùaşa Àb-ı maùar itmedi eåer 

 

 
1    (130. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

     YÀr gitdi èÀşıúÀna òaber daòı itmedi / Şehri óabíbi yoldaşı da añmaú itmedi  

     YÀ rÀh-ı èışúı úodı benüm ùÀlièim pese / YÀ ol ùaríú-i şÀh-rehe uàram itmedi  

     Men ùurmuşum ki şemèa gibi cÀn fedÀ idem / Ol òod seóer ãabÀca bize uàram itmedi  

     Didüm ki aàlamaúla meger mihribÀn idem / Ol úara senge Àb-ı maùar teéåír itmedi  [N.74b] 

     Göñlüñ úolı úanadı ãıdı gerçi úayàudan / Başdan hevÀ-yı èışú-ı òÀmı aùmaú itmedi  

     Her kim ki gördi ise yüzüñ öpdi gözümi / Bir iş ki gözüm eyledi görmeksiz itmedi  

     Mescíde dil kesik úalemi ÒvÀce ÓÀfıôuñ / Sır şaòãa dimedi başı tÀ terk itmedi N 
2 ~ nüsòa: Yolda refíú u belde de yÀr itmedi eger H, N, B 
3 ~ YÀ ol ùarík-i cÀdde yola itmedi güõer H, N, B 
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  دل را ا���� ��ل و �� از �� ����� ��

 از �� ��ر ���د ���م ���� ی��دا

Gerçi_oldı göñle úol u úanad úayàudan şikest 

ÒÀm èışúı başdan itmedi èÀşıú olan ùışar 

 

  ��� �� ���� ��� یرو ���� �� �� د

 ��� ���د ��� � ۀ���� ��د د ی��ر

Her kim yüzüñi gördi senüñ öpdi gözümi 

Bir iş ki itdi gözimüz itmedi bí-baãar 

 

  ِ��� ز��ن �ُ���ۀ ���� در ا����

 �� �� ���� راز �� �� ��ك �� ���د

Meclisde dil kesik úalemi ÒvÀce ÓÀfıôuñ 

TÀ itmeyince şaòãa dimez sırrı terk-i ser 
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  رو �� ر�� ���دم و �� �� ��ر ���د

 ��� ���د ���� ��� ��� دا��� و 

Yüz yolına úodum u baña itmedi güõer 

Yüz luùfı ùutdum um biricik itmedi naôar 

 

 
1   (131. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

    Yüz yolına úodum u baña uàram itmedi / Yüz luùfı ùutdum um daòı bir baúım itmedi // 

    YÀ Rab sen ol civÀn-ı bahÀdırı ãaúlı ùut / Kim tír-i Àh-ı dervíşden ãaúım itmedi // 

    Kín itmedi dilinden anuñ ùaşra göz yaşım / Yaàmurı damla úara ùaşa teéåír itmedi // [N.75]  

    İsterdüm ayaàında olam şemèa gibi kim / BÀd-ı seóerce o baña uàram itmedi // 

    Úanàı o ùaş yüreklü èaúılsız ki ey güzel / K’ol zaòm oúuña úarşu özin úalúan itmedi // 

    Dün gice úuş balıú da fiàÀnımdan uyumadı / ÒvÀbdan gör ol ki mest gözi baş yüce itmedi // 

    ÓÀfıô senüñ güzelce sözüñ çoú göñül çeken / Bir şaòã işitmedi ki óaôından ber itmedi // N 
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  رب �� آن ��ان د�ور ���ه دار � �

 ��ر ���د ��ن�آه ���� �� ���� �

YÀ Óaú sen ol civÀn-ı bahÀdırı ãaúlu ùut 

Kim tír-i Àh-ı dervíşden itmedi óaõer 

 

  ������ �� ز د�� � ���
ُ
  �د��ر��

 ��ران ا�� ���د ۀدر ��� ��ره ���

Göñülden itmedi yaşımuñ seyli ùaşra kín 

Úara ùaş içre mÀ-i maùar itmedi eåer 

 

  ا��ر ��م �� ��� ��� ��� � ��ا�����

  ��� ���د ��او ��د ��ر ��� �� ��

[H 65a] [N 65a]            İsterdüm ayaàında olam şemèa-veş fenÀ 

BÀd-ı seóerce òod o bize itmedi güõer 

 

  [B 59a]                      ������� � دل ����� ��ام ��� 

 را ��� ���د ��د��  ��ز�� � � �و �� ا�

Úanúı o ùaş yüreklü èaúılsız ki ey güzel 

K’ol zaòm oúıña úarşu özin itmedi siper 

 

  و ��غ دوش ز ا���ن �� ���� ����

 �� �� از ��اب �����د  ��� �ه�وان ��خ د

Dün gice úuş balıú da fiàÀnumdan uy’madı1 

Gör òvÀbdan itmedi o gözi şÿò ki yüce ser 

 

  ���� ���� ��� �� از �� �� د��� ا��

 از �� ر��� ز �� ���د����� �� �� 

 
1  uy’madı: [uyumadı. Vezin için uy’madı okundu.] 
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Òoşça sözüñ be ÒvÀce senüñ çoú göñül çeken 

Kes duymadı ki òaù yañadan itmedi zi-ber 
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  ���������ه در ���اب و ����  ��وا���ن �� 

 ������ ���آن ��ر د �و�����ن ����ت � 

Minber ü miórÀbda bu ùavrı k’iderler şeyòler 

Çünki tenhÀya giderler ol işin àayr ideler 

 

 دارم ز دا����� ���� ��ز��س  �����

 ��������ا ��د ���� ����  �ن����� ����  

Ùutarum bir şübhe bezmüñ èÀlimÀnından suéÀl 

Buyuranlar tevbe niçün tevbe òod azraú ider2 

 

  یروز داور دار�� ���ور �� � ����

 ��������� ��� و د�� در ��ر داور  ����  

GÿyiyÀ ùutmazlar inan rÿz-ı maóşerden bular 

Kim iderler emr-i Óaúda bunca úalb u óíleler 

 

 
1    (132. gazelin mükerrer çevirisi. Bu çeviri sadece N nüshasında vardır.) 

     Minber ü miórÀbda bu cünbüş k’iderler şeyòler / Varalar maóøÀ ki tenhÀ ol işin àayr ideler // 

     Müşkilim var èÀlimÀn-ı meclise eyle suéÀl / Emr idenler tevbe niçün tevbeyi òod az ider // 

     GÿyiyÀ rÿz-ı èadÀletden inan ùutmazlar / Zíra bunca úalb u óíle emr-i Óaúda ideler  // [N.75b]  

     Öz óimÀrıyla bu nev õí-şÀnları cemè eyle Óaú / Kim bu cümle aú àulÀm ile úaùırdan faòr ider // 

     Ey melik meyòÀne-i èışúuñ derinde õikr oúu / Ol maóalde zíra Ádem balçıàın yoàurdılar // 

     Óüsn-i bí-hemtÀsı anuñ öldürür èÀşıú o dek / èIşú ile ketm-i èademden àayrı bir òalú var ider // 

     Úulıyam pír-i òarÀbÀtuñ k’anuñ dervíşleri / İótiyÀcsızlıúdan anuñ başına ùopraú ider // 

     K’ey müríd-i ÀsitÀne cünbüş it meyòÀnede / Anda virürler ki bir ãu dilleri zengín ider // 

     MÀsivÀdan òÀli it úalbi k’ola cÀnÀne cÀn / Kim bu ùÀlibler iderler cÀn u dil àayrıya yer // 

     Çiñ seóer èarşdan gelür ÀvÀze kim èaúlım didi / Úudsíler gÿyÀ ki ÓÀfıô şièrini ezber ider // 
2 ~ nüsòa: Emr idenler tevbe niçün tevbe òod azraú ider H, N, B  
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 ��دو���ن را �� �� ��د��ن ���ن  ��رب ا � �

 ��������� �ک و اُ ��� ��ز از ��م �ُ  ����  

Öz òarı ile bu nev õí-şÀnları naãb1 it ÒudÀ2 

Kim bu cümle aú àulÀm ile úaùırdan faòr ider 

 

  ی�� ����� ��� ی��� ا ������� در �

 ������� آدم ���ّ  �������ر آن �� � 

Ey melek meyòane-i èışúın derinde vird oúı 

K’ol maóalde balçıà-ı insÀnı maòmÿr ideler 

 

 [N 65b] [H 65b]              ���ُ �او ���ان �� ���� � �ن���  ���� �

 �������� ��  ������ از � ���د ۀز�� 

K’ol dek anuñ óüsn-i bí-hemtÀsı èÀşıú öldürür 

èIşúla ketm-i èademden àayrıya baş yüce_ider3 

 

  ��ن او�� ��ا���� �� درو����ۀ �

 �������ك ���� � ی�ز�� ���� را از �

Úulıyam pír-i òarÀbÀtuñ ki k’anuñ yoòsulları 

Bí-niyÀzlıúdan òazíne başına topraú ider 

 

  [B 59b]                    ���ن ���� در د �ْ �َ  ����� �� ی��ا یا

 �������� د��� را ��ا���  �آ� ������

Tekye yoòsulı tíz ol sıçra ki beyt-i pírde 

Vireler bir ãu ki anda dilleri maèmÿr ider 

 

 

 

 
1  naãb ~  terk H, N 
2 ~ nüsòa: Óaú bu nev õí-şÀnı naãb it öz òımÀrı üstine H, N, B 
3 ~ Óüsn-i bí-hemtÀsı anuñ èÀşıú öldirür k’o dek / èIşúla ketm-i èademden àayrı òalú peydÀ ider H, N, B 
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  �� ز �� �� ���ل ����ن ��د ���� ����

 ������� ��د یدل و ��ن �� � �������ن ��

Úalb evin boş it ãanemden tÀ ola yÀr menzili 

Bu heves-nÀkler ider cÀn u dili àayrıya yer 

 

  ��� ��� ���و� ��آ �����م از ��ش �

 ������� ��� ���� از �� � ���� �ن����

Bir ãadÀ èarşdan gelür vaút-i seóer èaúlım didi 

Úudsiler gÿyÀ ki ÓÀfıô şièrini ezber ider 
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  [N 76a] [H 66a]               ������ ���� ��� و ��د �� ��� �دا�

 ������ ����ده �� ��� ������ن ��ر

Bilür misüñ1 ne eyleyeler sÀz u ney deyiş 

Gizlü içüñ şarÀbı ki sizi_ideler dögiş 

 

  ������ق �����س ��� و رو�� ��ّ 

 ������ ����ان و ��ز�� � ���

NÀmÿs-ı èışúı şenlik-i uşşÀúı ilteler 

Taèyíb-i genç ü píre iderler başa úaúış 

 

  ��و ���� ���ر�� ��� ��� �����

 ��� ��������� ��� ���� ������ 

Dirler remz-i èışúı dimeñ diñlemeñ daòı 

Müşkil óikÀyedür ki iderler bu söyleyiş2 

 
1  bilür misüñ: bilür misüñ ki N 
2 ~ nüsòa: Müşkilce bir óikÀye iderler ki söyleyiş H, N, B 
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  ���� از ��ون در ��ه ���ور �� ��

 ������ ���� ��د درون ��ده �� ���

Yüz dekle biz àarír olurız ùaşra úapudan 

TÀ perdemüzde ne_eyleyeler rÀyí eyleyiş1 

 

  ��ز ��������ن � ��و�� � � ����

 ������ �������ن ��� �� �� �� � ��ا

Teşvíş iderler Àn-ı muàÀn şeyóine yine 

Bu ùÀlibÀnı gör ki ne_ider şeyóe eyleyiş 

 

  ����ان ������ � ����] �[ ی�� آب رو

 ������ �������� ��� ������ن در

Yüz yüz ãuyı yarım naôara mümkin alalar 

Bu işde dil-rübÀlar iderler úuãÿr idiş 

 

  و ��� ���د�� و�� دو�� ���ّ  ����

 ������ ��د�� ��ا�� �� ��� ����

Bir úavm viãÀl-i yÀri çalış saèye úodılar2 

Bir úavm-i Àòar eylediler tÀ eleste_aãış3 

 

  [B 60a]                     ا����� ا����د ��� �� ���ت د�� �� 

 ������ ����� �� ���ا��ر���� ���� 

Azraúda itme durmasına dehrüñ iètimÀd 

Budur ki kÀròÀne iderler bozış düziş 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Yüz deklü àırre biz olurız ùaşra úapudan / TÀ perde içre bize n’ider reéyi eyleyiş H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bir zümre vaãl-ı yÀri çalış saèye úodılar H, N, B 
3    aãış: [óavÀle kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış. “Bir diğer kavim ta eleste havale eyledir”] 
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  [N 76b] [H 66b]                ���ز �� ��� ������ە ���� ��� �

 ������ ��ا���ل �� �� ������ در

Boz úalbden Àòar olmadı hiç óÀãılı henüz 

BÀùıl bu iètiúÀdda ki kimyÀ iderler iş 

 

  و ����� �و ���� و ��� ����ر �� � ��

 ������ ����� ��و ی���� ����ن �

Mey iç ki şeyò u ÓÀfıô u müftí vü øÀbiùÀn 

Çün òoş görir iseñ úamusı ideler bed iş1 
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  ���� ����آ����� ��ک را ���� �

 ��� ���� ���� �د �� ����َ �ُ  � �آ

Anlar ki òÀki baúmaàıla kímyÀ ider 

ÁyÀ olur mı bir göz ucı biz yaña ider 

 

  ����ّ  ��ن�� ز ��دردم ����� �ِ 

 دوا ���� ���� ����� �� از ��ا�

Yeg gizlemek ùabíb-i èadÿdan marÀøumı 

áÀéib òazínesinden ola kim devÀ ider 

 

  ���و زا�� ی��ن ��� ����� �� ����

 ر�� ���� ��� �� ��ر ��د ���� آن �ِ 

Çün zühd ü ãÿfilıúla degül òayr-ı èÀúıbet 

Ol yeg ki feyø-i Óaúúa işin öz rehÀ ider2 

 
1 ~ Çün òoş görirseñ eyleyeler cümlesi bed iş H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ol yeg ki öz işini Óaúúa ol rehÀ ider H, N, B 
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  ������ن ���ب ز رخ در �� ������

 ر ��ا ��������ّ  ����� �� ��� 

Úaldırmaz örtüsini yüzinden óabíbe çün1 

Herkes niçün ki èaúlı ile bir edÀ ider 

 

  �ود����� � �درون ��ده �� ����

 �� ������ ��ده ��ا��� �� آ������ آن 

Bir óÀl ki perde içre gider nice fitneler2 

Ol dem ki perde yüce düşe nice_eyÀ ider 3 

 

  ����� ��� ��ار ���� ���� ��� از

 دل ��ش ادا ���� ������ د�ن ��� 

Ger ùaş bu sözden iñler ise eyleme èaceb 

äÀóib-dilÀn4 göñül sözini5 òoş edÀ ider6 

 

  [N 77a] [H 67a]               ���  ��������� ���ش �� در ��  ��

 ا�� ��� ������ �� آ��� ����

PÀzÀr-ı èışú içinde èarÀfetsiz olma kim 

Dostluàı ÀşinÀyla ehl-i ÀşinÀ ider 

 

  [B 60b]                   در ���ب �ر���ر �� �� ���ه ز ا� ��

 ���� � �و ر ی�� ��و ����� ز ����

AàyÀrdan iç nihÀn meyi kim yüz günÀh u cürm 

Bir zühdden güzel ki riyÀ ãÿretiyle_ider 

 
1 ~ nüsòa: Çünkim yüzinden örtüyi maóbÿbe çekmiyor H, N, B 
2 ~ ÓÀlÀ niúÀb içinde nice fitneler gider H, N, B 
3 ~ Ol dem ki perde úaldıralar nice ideler H, N, B 
4    ãÀóib-dilÀn ~  ehl-i göñül, erbÀb-ı dil H, N 
5    sözini: söz H 
6 ~ [metin] İñlerse ùaş bu söz-i èışúdan èacebleme H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] //  
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  ����� یازو �� ���� آ ��ا����

 ��� ���� �رش ����� ��ادران �

Ol bir úamíã ki Yÿsufumuñ úoúısı gelür 

Úorúım ki dÀderÀn-ı àayÿrı úabÀ ider1 

 

  ���ر ۀ�� ز�� ��ه�� ی���ر �� ��

 او��ت ��د ز ��� �� ��ف د�� ����

MeyòÀne yaña uàra ki óÀøır cemÀèati 

Öz demlerini ãarf u senüñ çün duèÀ ider 2 

 

  ����ن ز ����ان ���دم ��ان �� �����ن

 ��ا ���� ز ��ای ������ن  ���

Gizlü3 èadÿdan oúu beni yanuña kerím 

Çoú gizlü eylik AllÀh içün aàniyÀ ider 

 

  ��د��� ��ّ ����� دوام و�� �

 ��������ن �� ا����ت ���ل ��ا 

Her dem müyesser olmaya ÓÀfıô viãÀl-i yÀr 

ÓÀl-i faúíre ülfet-i az pÀdişÀh ider4 
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  ��ن ���� ��ز ی����ان �� د���

 ���� ��ن�زا��ان را ر��� در ا

Böyle òÿbluú gerçi òÿbÀn ideler 

äÿfiler ímÀnda noúãÀn ideler5 

 
1 ~ Úorúum óasÿd dÀderÀnı kim fenÀ ider H, N, B 
2 ~ [metin] Sen-çün zamÀn-ı özlerini ãarf-ı duèÀ ider H, N, B 
3    gizlü ~  maòfí H, N 
4    faúíre: faúír H; ~ [metin] Olmaz müdÀm müyesser ÓÀfıô viãÀl-i dost / ŞÀhÀn óÀl-i yoòsula az 

iltifÀt ider H, N, B [İlk mısrada vezin hatalı. Derkenar tercih edildi.] 
5 ~ Ki bu-veş òubluàı òÿbÀn ideler H, N, B 
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  �� ��� آن ��خ ���� �����

 �����ان ���� ۀ��������� د

Açıla her úande ol nergis dalı 

Ruòları gül èaynı güldÀn ideler 

 

  [N 77b] [H 67b]                    ��ر �� ��زد آ��ز ���ع

 �����ن از ��ش د�� ا���ن ����

YÀrimüz çün besteye ÀàÀz ide 

El ãalış úudsíler èarşdan ideler1 

 

  رو ����� آ���ب دو���

 �� �� ���� آ��� ر���ن ����

Gösterir yüz saña devlet güneşi 

Tañca aynañ ger dıraòşÀn ideler 2 

 

  ��������ن را �� �� ��د ��� �

 �� �� ����ن �� ���� آن ����

èÁşıkÀnuñ óükmi öz başına yoú 

Her ne fermÀnuñ olur Àn ideler 

 

  [B 61a]                      ��دم ���� ���ن آ���� ��

 ��� �� ا���ن ���� ��در ��� ا 

Oldı müstaàraú úana göz bübegim 

Úande bu ôulmi bir insÀn ideler3 

 

 

 

 
1 ~ [metin] El ãalış èarşdan melekler ideler H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Ger seóerce parlaú Àyineñ ideler H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Úande insÀna bu ôulmi ideler H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
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  �ن � ��و�� �� ��ان �� یا

 از آن �� ����� ����ن ���� � ��

Bir ùop ur ey servi boylu nev-civÀn 

Andan öñ çevgen boyuñdan ideler1 

 

  � ����� ������ از ���ه � ��

 �� از ����ن ���� �������  نآ

Úaùreden kemter gözüm úatında ol 

Söyleyişler kim ùÿfÀndan ideler2 

 

  � ر���ر �� �� �� �����ن��

 � ��ن ��د ����ن �����در و�� 

èÍd-i ruòsÀruñ úanı tÀ èÀşıúÀn 

Öz cÀnı mihrüñde úurbÀn ideler3 

 

  �� راز�دل � ی� ا�ّ�  از ی��ش ��آ

 ���ان ���� ������ش در  � ��

áuããadan òoşluú getür dil ki_ehl-i sır 

Pÿte-i fürúatde òoş õevú ideler4 

 

  �� ���� ��� ���� ز آه �

 ر���ن ���� ����� �� ���� آ

Çekme baş ÓÀfıô fiàÀndan nıãf-ı leyl 

Aynañı tÀ ùañca nÿrÀn ideler5 

 

 
1 ~ [metin] Uragör ey serv boy bir ùop yigit / Andan öñ çevgen boyuñdan k’ideler H, N, B [Vezin için 

derkenar tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Çeşmimüñ öñünde noúãÀn úaùreden / Ol óikÀyet kim ùÿfÀñdan ideler H, N, B 
3 ~ [metin] Dostluàuñda öz cÀnı zebó ideler H, N, B 
4 ~ Aãl-ı gül vuãlat velí erbÀb-ı sır / Pÿte-i hicrÀnda èişretler ider H, N, B 
5 ~ [metin] TÀ seóerce Àynañı nÿr ideler H, N, B 
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 َ� ����� 
ْ
 د��ن و ��� ����ان ����  �

 ���ن ���� ������ ���� �� �� �� �� 

Aàzuñ femüñ didüm beni şÀd-Àb úaçan ider 

Didi ne dirseñ ancılayın gözle ideler 

 

 ���  �������� ��اج ��� ��� �

 ���� �ن������� ���� ز ������ در 

Didüm òarÀc-ı Mıãrı ùaleb ideyor lebüñ 

Didi bu işde naúøı ki anlar kem ideler 1 

 

 �د راه د��� ��د �� �ُ  ����� ����

 �� �� ���� دان ���� ��������  ����� ا 

Kim söyledim iletdi femüñ noúùasına yol 

Bu bir óikÀyedür ki didi nükte-dÀn ider2 

 

�� ��� �� ��� ���� ��� ������  

 و �� آن ���� ����� �� ا ی���� ��� 

Óaúúıla ol u olma didüm ãÿveri sever 

Didi ki semt-i èışúda bunı anı ideler 

 

 [B 61b]                     ز دل  ��د��� � ��ه�� ی���� ��ا

 ��د��ن ���� ����� ��ش آن ���ن �� د� 

Úalbden hevÀ-yı meykede àam úaldırur didüm 

Didi òoş ol kesÀn ki göñül òurrem ideler 3 

 
1 ~ [metin] Azraú ziyÀn bu kÀrda dedi anlar ideler H, N, B 
2 ~ nüsòa: Didüm ki kim iletdi femüñ noúùasına yol / Didi bu fıúra remzi bilür Àdem ideler H, N, B 
3 ~ [metin] Òoş ol kimesneler ki göñül şÀdmÀn ider H, N, B 
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  ������ ������� ��اب و ���� �� آ

 ���ن ���� ����� ����� � ����� ا

Òırúa vü bÀde meõheb ü Àyín degül didüm 

Didi bu işi pír-i muàÀn yolınca ider 

 

  را �� ��د ������ ز ��� ��ش ���ن �

 ��ان ���� �� ���� ����� ����

Òÿblar feminden aããı nedür píre söyledim 

Didi ki sükkerín bÿs ile nev-civÀn ider 1 

 

  �ود���� ���� � ����� �� ��ا�� �

 و �� ��ان ���� ی��� آن ز��ن �� ���� 

Gerdek evine ÒvÀce2 ne dem söyledim gider 

Ol dem didi ki Müşterí vü_Ay iútirÀn ider3 

 

 [N 78b] [H 68b]               � ورد ������ �دو��  ی���� د�� 

 ��� آ���ن ���� ��د�� �� ����� ا 

Didüm duèÀ-yı devletüñ evrÀd[ı] ÓÀfıôuñ4 

Didi bu daèveti yedi gök úudsiyÀnı_ider 
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  ��م ���� ��� �� ����ارا���

 �را������اب ��ده ��� �� ���

Senüñ süzüntülü çeşmüñ àulÀm[ı]dur şehler 

Senüñ şurÿb-ı dudaàuñ òarÀbı èÀúiller 

 
1 ~ nüsòa: Didi şekerlü bÿs ile gençlik dem ideler H, N, B 
2    Bunda ÒvÀceden murÀd vezír ÚıvÀmüddín ola. H, N, B 
3 ~ Didi o dem ki Müşterí vü Meh iútirÀn ider H, N, B 
4    evrÀd[ı]: [Vezin ve anlam gereği evrÀdı olarak okunmuştur. Mısraın Farsçası ise şöyledir: 

“Goftem duèÀ-yı devlet-i to vird-i ÓÀfıô est”.] 
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  ��زار و �� ���� �� ������ار �� �� 

 ارا��������� از ���ول ز��� �� 

Yel-ÀsÀ uàramaú it sen benefşelige de gör 1 

Ki zülfüñüñ eleminden ne deñlü yaslular 

 

  �ز�� ��ّ  �ه��� را ��� و ��ا آب د

 و �� �� ���� و ����ق رازدارا���

Saña ãabÀ vü baña göz yaşı olup úovıcı 

Vü yoòsa èÀşıú u maèşÿú ùutıcılar sırlar 

 

  و �� ���� �� �� آن �� ��رض ��ل ��ا

 �� از �� ��ف ��ارا��� ���� ����

áazel o gül yanaà üzre oúurın anca degül 

Ki saña her yañadan var hezÀr bülbüller 

 

  ���� �ز�� دو�� ��ن ��ر �� ��ز ز

 را�����ا����  ��رت�و  ������ از 

GüõÀr idince iki úatlu zülfüñ altından 

Ki ãaà u ãoluña sen baú ne dek úararsızlar2 

 

  [B 62a]                   ��ا���س ��و ی���� ���� ا ����

 �� ����� ��ا�� ������را���

Bizüm naãíbimüz uçmaú ÒudÀ bilici yüri 

Ki èafv ü luùfa sezÀ-vÀr-durur günÀhkÀrlar 

 

  ����� �� �� ���� � ی�� ا ���� د���

 و �����ن ��ارا��� �وم�� �ده��

 
1 ~ [metin] Benefşelige ãabÀca güõÀr eyle de gör H, N, B [Vezin için tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Ki saña ãÀà u ãoluñdan ne dek úarÀrsızlar H, N, B 
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Sen ol elim ùutıcı izi òoş Óıøır kim ben 

RevÀneyem yaya aùlu benüm ki yoldaşlar1 

 

  [N 79a] [H 69a]                ��ص ���� از آن ز�� ����ار ���د

 ر����را����� �����ن ���� �� 

ÒalÀã o zülf-i münevverden olmasun ÓÀfıô 

Senüñ kemendüñe baàlu ki cümle ÀzÀdlar2 
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 �������  �������ر �� �� ��� �ن���� ��

 ������� ������ار از دل �� ��� �ن�رو ی�� 

Oturlar çün semen-bÿlar àamın tozın oturdırlar 

èİnÀdına alurlar ãabrı dilden çün perí rÿlar3 

 

 ����اک ��� د��� �� ������� ������� 

 ������� ����� ������ �� � ��ز ز�� ���� 

CefÀ terkin çü baàlarlar anuñla göñli baàlarlar 

Çün èanber zülfi silkerler anuñla cÀnı silkerler 

 

  ������� ������� �� �� �� ��� �� ی����

 ������� ��� ����ل ��ق در ���� �� ��� 

Bizümle bir nefes bir dem oturup çünki úalúarlar 

Çü úalúarlar maóabbet dalını göñülde dikerler 

 

 
1 ~ nüsòa: RevÀneyim yaya ben aùlu cümle yoldaşlar H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ki baàlular seniñ işige cümle ÀzÀdlar H, N, B 
3    oturlar: otururlar B; ~ Alurlar ãabrı göñülden èinÀd içün perí rÿlar H, N, B 
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  ��ر���� �������� � ���ز ���� ��� ر�ّ 

 ��ا����� ����� ��� � �راز ����� ��ز رو 

Gülerler çünki gözümden úızıl nÀr dÀne yaàdurlar 

Oúurlar gizlü esrÀrlar yüzümden çünki görürler1 

 

  �����در  ������ا �� در�ا������ ���� �

 ���دا��� ا�� دا��� �ان���� ���� از رخ 

Bucaú ùutanların yaşın çün añlarlarsa añlarlar 

Seóer úalúan sevisinden ger añlar yüz çevirmezler2 

 

 �� ��� ���ارد  �درد ���� را �� یدوا

 در����� در ����� ��ز ��� آ��ن �� در ��� 

Úanı ol kes ki derd-i èÀşıúa dermÀn ãanur ÀsÀn 

Tefekkür ãÀóibi reéyinde dermÀnında èÀcizler3 

 

 ��دآ��ن �� ��دار�� �� دار��  آن�� ����ر 

 درد ا�� در��� در����� در����� ���� �� ا 

O èÀşıúlar ki Manãÿr gibi berdÀr óiããedÀrlardur 

Eger bu derde kim dermÀn idem úaydında èÀcizler 

 

 [B 62b] [N 79b] [H 69b]        آر�� ��ز آر��  �ز����ت �� ������ن � نادر

 �ا����� ��ا����را �� � در��ه ���� ���� 

Çü èÀşıúlar o óaøretde niyÀz itse iderler nÀz 

Bu dergÀha oúurlar ÓÀfıôı hem d’Àòir öldürler4 

 

 
1 ~ nüsòa: Gülerler çün gözümden al enÀr dÀnesi yaàdırlar / Yüzümden gizlü esrÀrlar oúurlar çünki 

görürler H, N, B 
2 ~ [metin] Yüz èışúından çevirmezler seóer úalúan bilürler ger H, N, B [Anlam için derkenar tercih 

edildi.] 
3 ~ nüsòa: Tefekkür ãÀóibi dermÀnı tedbírinde èÀcizler H, N, B 
4    óaøretde ~  dergÀhda H, N; hem d’ Àòar ~  hem niçün H, N 
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 ��ش دو دام ر���  �و ��� �� � ��اب �

 ���ن از ������ن ����� ���ن��� ز 

Yolın iki ùuzaàı ãÀf mey ü òoş dilber 

Ki anlaruñ ùuzaàından necÀtsız èÀúiller1 

 

  �ه��� ����� و ر�� و ��� و ���� � ر�� ا

 ����� ���� � �ران���ار ��� ��  

Egerçi mücrim ü èÀşıú u mest ü meyòïram 

Ki belde dostlarımuz biñ şükür günÀhsızlar 

 

 دب أ ��م ��� ���ا��ت �� ���ط 

 �ن درش �����ن ��د�������� ��  

Ayaú úoma òarÀbÀta be-àayr-ı şarù-ı edeb2 

Ki úapusında duranlar şehÀna sırdaşlar 

 

  یو را��و �����درو ���ۀ��� �� 

 �����ن �� ��د ر��� ����ده �� ا �ر�� 

CefÀyı çekme degüldür rüsÿm-ı dervíşlik3 

Getür ki bÀde degül merd-i reh bu sÀlikler 

 

 ����� ��د  ید��� ���� �� ����

 و ����ان ����� ������ �����ن ��� 

CefÀyı itme ki òÿbluú şuèÀèı ola şikest 

Çü bendegÀn úaçalar hem daàılsa çÀkerler4 

 
1 ~ nüsòa: İki yolın ùuzaàı ãÀfí mey ü òoş dilber / ÒalÀãsız olur aàından cihÀnda èÀúiller H, N, B; * 

şeríèat ve ùaríúat H, N, B 
2 ~ nüsòa: Edeb edÀsınuñ Àòar òarÀbÀta úoma pÀ H, N, B 
3 ~ nüsòa: CefÀ degül fuúarÀ ùavrı hem ùaríúa sülÿk H, N, B 
4 ~ nüsòa: Daàılalar köleler çün ü bendegÀn úaçalar H, N, B 
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 ��م  ����� را �� �ن���ا ���� ����

 ����� ���� و ���وان � ����ن � 

Faúír-i èışúa óakÀretle baúma kim bu úavm 

Úuşaàsızca şehÀndur ü tÀcsız şehler 

 

 ���ش ��ش �� ����م ��د ا����� 

 �� ����� ����ار ���� ���� �� � 

Ki uãlu ol esicek bÀd-ı nÀz u istiànÀ 

Yarım şaèíre hezÀr çeç niyÀzı úomazlar1 

 

  [N 80a] [H 70a]                  ���������ن  ی� درد��م ��ّ 

 ������ آن ��وه �� ازرق ���س و دل �

Hemíşe dürd-keşÀnlar duèÀsınuñ úuluyam 

Degül o zümre riyÀ ùonlu dil úara kişiler 2 

 

  ���� �����ب ��� ������ ��ّ 

 ���د ����� ��ن��ّ ��� �����ن ره �

CenÀb-ı èışú yücedür himmet eyle sen ÓÀfıô 

Ki kendüye viremez yol himemsiz èÀşıúlar 
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 [B 63a]                    ��ا�� �� رو ��� آورد  ����� ���

 ��ده از ��� آورد ��و ��� ��د ��� 

Ne mestlik bu ki bilmem getürdi yüz bize 

Kim idi sÀúí vü úanden bu òamrı getürdi3 

 
1 ~ Yarımca arpaya biñ çeç niyÀzı ãaymazlar H, N, B 
2 ~ nüsòa: DuèÀsınuñ úuluyam bir ùavırda èışú çekenüñ / [metin] O zümrenüñ degülem åevbi òırúa dil 

úaralar H, N, B [Anlam bakımından ikinci mısrada derkenar tercih edildi.] 
3 ~ Ne mestlik bu ki bilmem bize getürdi yüzi / Kim idi sÀúí vü úanden getürdi bu temizi H, N, B 
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 ���ب ���م ���س  ا�� ������ راه �

  د�ن ��ل ��ل آ��� آور��� در � 

Ne perdedür ki çalar bu maúÀm bilür muùrib 

KelÀm dostı àazel ortasında getürdi1 

 

 �� �������� �� ی��� ���ش ���

 �� ��ده ��ب از ���� ��� آورد 

PeyÀm-ı òoşla ãabÀ Hüdhüd-i SüleymÀndur 

äafÀ-yı bÀà-ı SebÀdan ki müjde getürdi2 

 

  ����ده ���� آر و راه ���ا � ���� �

 �� ��غ ���� ��ا ��ز ��ش ��ا آورد

Getür ele daòı sen mey ü rÀh-ı ãaórÀ ùut 

Ki úuş oúur naàamÀt òoş ãadÀyı getürdi3 

 

  ��د �و ��� ���� ���� و ��� �ن�ر�

 ����� ��د و �� آ�� ��� ��� آورد

İrişmesi gül ü nesrín òayırla òoş olsun 

Benefşe şÀd u òoş Àmed getürdi gül şÀdí4 

 

  ز ��ر ���� ��� ��د� �� ���� ��� 

 ��ه ��� آورد ���� ��د ��� ��

Dil itme baàlu işüñden şikÀye àonce gibi 

Seóer yeli dügüm açar ãabÀyı getürdi5 

 

 
1 ~ áazel içinde getürdi ki dostÀne sözi H, N, B 
2 ~ Getürdi bÀà-ı SebÀdan ki õevú müjde sözi H, N 
3 ~ Oúur ki úuş naàme-i òoş getürdi ki dostÀne ÀvÀzı H, N, B 
4 ~ İrişmesi gül ü nesrínüñ ola òayrıla òoş / Getürdi şÀdí benefşe vü geldi òoş yüzi H, N, B 
5 ~ Getürdi dügüm açan misklü ùañ yeli bu yüzi H, N, B 
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  [N 80b] [H 70b]                ������ ���ج ��� دل �� ����

 آ�� و دوا آورد ����آر �� �� ��

Güzel nigÀhı arıú göñlümüz devÀsıdur 

Yüce it başı ki ùabíb geldi_anı getürdi1 

 

  ��� ی����� ز �� ���� ا ��� ����

 و او ��� آورد ی�� ��د ۀ��ا �� و��

Müríd-i pír-i muàÀnam gücenme benden şeyò 

Niçün ki vaède sen itdüñ yerine_o getürdi2 

 

  ��زم ی�ک ����آن �ُ  ����� ���

 ��� آورد �� � ��� ���� �� �� درو

O askerí güzelüñ ùar gözüñe úurbÀnam 

Ki ben yalınca èabÀ yoàa óamle getürdi3 

 

  ���� ���ن ���ع ��� ���� ���

 �� ا���� ��ر دو�� ��� آورد

Göñülle şimdi ider gök ki ÓÀfıôa úulluú 

Sizüñ ulu úapuñıza ãıàınma getürdi4  
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 ���  ����ّ و �� ا ������ ���� ���

 ����� � ��� ����� �� ������� ��� 

Yazmaduñ vÀúıè-ı óÀl oldı ki eyyÀm birúaç 

Úanı maórem ki òaber göndere idüm birúaç 

 
1    arıú: artıú H; [mısra altı] øaèíf  H, N; ~ Getürdi baş yüce it geldi yÀr devÀ ki yüzi H, N, B 
2 ~ Niçün ki vaède sen itdüñ be-cÀ getürdi o sözi H, N, B 
3 ~ Getürdi bir èabÀ giydirdi nice öksüzi H, N, B 
4 ~ Yürekle şimdi ider gök ki ÓÀfıôa úulluú / äıàın getürdi sizüñ ulu úapuñıza k’özi H, N, B 
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  ��ر� �����ا� ��� ��ان ���� ���

 � ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� 

Biz o èÀlí yere irişmege úÀdir degülüz 

Luùfuñuz öñce meger úoya ayaú birúaç 

 

  از �� ���� ر�� و �� ا���� ���ب ���ن �

 ��� ���� دار و ��ن ��� � ����� �

Perde gül aùdı şarÀb destiye vardı çünkim 

Furãat-ı õevúi gözet hem de úadeó birúaç 

 

  �� �� �� ��ج دل ���� ������� آ�

 ��� ������� ����� ��آ� یا����

Göñlümüz gül-be-şeker ile degüldür maóôÿô 

Virince bÿse sögüşüñle úarışıú birúaç 

 

  [N 81a] [H 71a]                ر��ان ����� ���ر ����زا�� از 

 ��� ��� ��ا�� ���� ���� ����� 

Bezm-i rindÀnı geç ey ãÿfí selÀmet birle1 

TÀ seni itmeye vírÀn kötü adlu birúaç 

 

  ��� �����ش � ���������  �� ���

 ��� ����� ��� از ��� دل ��� ���

Söyledüñ èaybını hep hem hünerin söyle meyüñ 

Nefy-i óükm eyleme cÀhil göñül içün birúaç 

 

 

 

 

 
1 ~ [metin] Geç selÀmet be zÀhid òalaúa-i rindden H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
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  ����� �ر���ا��ت ��ا  ان���� یا

 ��� �����ز اَ  ����� ا���م ��ار

Ey faúírÀn-ı òarÀbÀt size Óaú yardımcı 

Ùutmayuñ luùfı ümíd siz cühelÀdan birúaç 

 

  ���� �� ی�� ��ش ��� ��رد ������ ���

 ��� ��� ��� ��ل دل ����� �� ���

Pír-i meyòÀne ne òoş söyledi öz dürd çekene 

ÓÀl-i dil yanıàını söyleme òÀma birúaç 

 

  �����  ���� از ��ق رخ ��� ��وغ ��

 ��� ������ ی�� �� ی�����را ���

Gün øiyÀlı ruòunuñ şevúı ile yandı ÒvÀce 

Semt-i nÀkÀma naôar it ki kerímÀ birúaç 
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  [B 64a]                  ارزد ��� �� ���� �� ��� ��دن ���ن  �د�

 ارزد ����� �� �����وش د�� �� �� ا ���

İletmek bir demi àamla cihÀnı ser-te-ser degmez 

Meye ãat òırúamuz bizüm ki bundan yegrege degmez 

 

� ����� ور ��
ّ
  د��ر ��ر ��دم ���

 �� ��ی ��رس ��� ���ن ���� ��� ارزد

Muḳayyed òalúı eyler bu güzeller şehridür yoòsa1 

Ne yer kim FÀrisí bu àam cihÀnı ser-te-ser degmez 

 
1 ~ DiyÀr-ı yÀrimüz  òalúı muúayyed idiser yoòsa H, N, B 
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  ��� ����� �� ���و���� ���� �� ی���

 ارزد ����� �� ���ده ���ا �� ��ّ  �ز�

Úabÿl itmezler anı çÀrsÿ-yı meyde bir cÀma 

Ne òoş seccÀde-i taúvÀ ki bir ãıcaàa1 er degmez 

 

  [N 81b] [H 71b]             ��ب رخ ����ب ���� ��د �� ا��ز��  ���ر�

 ارزد ��� �� را �� ��ک در �� ���� ا���د ا

Baña ùaèn ideyor aèdÀ ki bu bÀbdan yüzüñ döndür2 

Ne düşdi kim bizüm bu başımuza òÀk-i der degmez 

 

  ���ی ا�� د�� د����� �� در ��زار ������

 ارزد��ّ����ی ������ن �� ا��� ��� 

Yu bir renklik pazÀrında göñül ùarlıàı òırúayı3 

Úızılca bÀdeye kim dürlü dürlü òırúalar degmez 

 

  ��د ی��� ��ل �� دراوّ  ���د�آ��ن � �� 

 ارز �����ن ��� ���� �� ����� ��دم �� ا

Çoú ÀsÀn öñ göründi baór-ı àam sevdÀ-yı eylikle 

Ki yañlış söyledim ùÿfÀndurur bu yüz güher degmez 

 

  ��ن درو درج ا�� ���� � ����ه ��ج �����

 رزد �� ���ک �� ����ه د����� ا�ّ 

SaèÀdet-i tÀc-ı sulùÀní ki anda òavf-i cÀn dercdür 

Göñül çekici üsküfdür ü líkin terk-i ser degmez4 

 

 
1    ãıcaàa: (������)? [KM’deki sÀàar (kadeh) kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış.] 

2 ~ Beni tevbíò ider aèdÀ ki bu bÀbdan yüzüñ döndür H, N, B 
3 ~ nüsòa: Göñül ùarlıàı ùonı yu bu bir renklik pazÀrında H, N, B 
4    [İlk mısrada vezin hatalı.]; üsküfdür ~  bir tÀcdur H, N 
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  ���د ز ������ن ������ ی� �� رو�� را آن �ِ 

 ارزد ��� ���� �� ی������� ئ�� ��د

Saña ol yeg ki öz yüzüñi müştÀúÀndan örtesin 

CihÀngírlik sürÿrı kim àam-ı èasker nefer degmez 

 

  دون ���ر ی� ��� ���� در ����� ��ش و از د�

 ارزد �� دو��ن دو �� �� زر ���� ��ّ  ���� 

ÚanÀèatde ol alçaú fÀniden geç ÓÀfıô-ÀsÀ sen 

Ki bir alçaàa arpa minneti yüz oúúa zer degmez 
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  �د����� �� ����� �ن�د�� �� ��� �� رو

 �د���در �� ������ش و� ����ز �� در �

Dilüm meh-rÿlar èışúından diger yol iòtiyÀr itmez 

Aña her úapudan nuãó eyledim ammÀ birin ùutmaz1 

 

  [B 64b]                 �� ����� و � ���� �� ����� ی��ا را ا

 �د�������� �� ���� از �ل�در � ��� ���

ÒudÀ óaúúına ey nÀsió di söz ruòsÀr-ı sÀúíden 

Ki andan òoşterek naúşı bizüm endíşemüz ùutmaz2 

 

  [N 82a] [H 72a]              ����ن و ��دم د��� ا���ر�� ����� ��ا��

 �د���زرق در د��� �� ����� �� آ�� ا

Ùaşırım bülbüle gizlü ãanur èÀlem ki defterdür 

èAcebdür bu riyÀ odı eger kim defteri ùutmaz 

 
1 ~ nüsòa: Aña her bÀbdan itdüm nuãó u pend ammÀ birin ùutmaz H, N, B 
2 ~ Ki bizüm fikrimüz  de òoşterek andan naúış ùutmaz H, N, B 
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  یرا ���ا�� ����� روز ��ّ�� د��  ���� ا

 �د����� �� ���و���� ���� �� ���� �

Mülevven bu yamalu òırúayı yaúsam gerek bir gün 

Kim anı mey-fürÿşÀn şeyòi bir cÀm bÀdeye ùutmaz 

 

  ر��ا��ا �� �� ��� ��� ����� ی�������

 �د������ ���� �� �����د�� �� ��� �

Naãíóat söyleyen mestÀna kim Óaú óükmi ceng ile 

Úatı ùar göñlüni gördüm meger kim cÀmı ol ùutmaz1 

 

  �� ��� �را ����� �� � ان�����زاز آن رو 

 �د���� ���� ���در ���� �از را�� ���� �

O yüzden pÀk oyuncınuñ ãafÀsı var úızıl meyden 

Ki reng-i istikÀmetden nüúÿş Àòar úabÿl ùutmaz2 

 

  ���� ���� ��ن ��� ا��ر ا ���م�� ���� �ن��

 �د���در �� ������ � ���ز��ن آ��

MiyÀn-ı aàlamaúda gülerüm bu yerde kim mÿmca3 

LisÀn-ı Àteşínüm var fe-emmÀ bir eãer ùutmaz 

 

  دار��� از او �� ��د��� �� �� ���� ��� و ���

 �د�����ا در �� �� �����و�� � ����و �� 

Bu dilberlikde baş u göz ü sen ùut yüce göz dirsüñ 

Yüri var bu aãılsız pend benüm başıma yer ùutmaz4 

 

 
1    cÀmı ol ùutmaz ~ [metin] bÀde ol içmez H, N, B [Gazelin, bu ve sonraki mısralarında redifin 

gerektirdiği durumlarda derkenar tercih edildi.] 
2    úabÿl ùutmaz ~ [metin] úabÿl etmez H, N, B 
3 ~ MiyÀn-ı aàlamaúda gülerim mÿmca bu bezm içre H, N, B 
4    aãılsız: aãıl H 
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  �������  ی�� و ا�����  �ج���� در ا��

 �د���دل �� در د��� �� یا ی�� ��د ا������

Bizüm muótÀcılıúda1 söz ü istiànÀ da maèşÿúda 

Sióir-bÀzlıú ne aããı dil güzelde çün eãer ùutmaz 

 

  ���زم ��� ���� را ید�� ��د ���� ��ش �

 �د�������� �� ��را از ��� �� ����ن و��

Ne òoş ãayd eyledüñ göñlüm o mest gözüñe úurbÀnım 

Ki vaóşí úuşları bir kimse bundan òoşterek ùutmaz 

 

  ���� �� � ����� �� درو یا ���ا را ر��

 �د����� ���د �ر� دا����� ���د یدر

KerímÀ Óaúú içün raóm it ki dervíş-i maóalleñdür 

Úapuñdan àayrı bÀb bilmez yoluñdan àayrı yol ùutmaz 

 

  [N 82b] [H 72b]                �� از ��� ���ن د��م ��ا����ی ��دا��

 �� آ��� ر���� را ����� �� ��� ���د

Nice merdÀne ben pír-i muàÀndan gördüm inèam kim 

RiyÀlu meõhebi bir bÀdeye anlar kabÿl ùutmaz2 

 

  [B 65a]                  ���� آرم ����روار یرا روز ������ آن آ 

 �د���ور �� �آ�� ز��� ��ا �د���ا�� �

Ben ol miréÀtı İskenderce deste getürem bir gün3 

Eger bu od beni bir dem ùutar ya yoòsa kim ùutmaz 

 

 

 
1    muótÀcılıkda: (ِ����ه����) [Kelime vezne göre harekelidir.]; ~ Bizüm söz iótiyÀclıúda H, N 
2    etmez ~ [metin] ùutmaz H, N, B; ~ Ben ol pír-i muàÀndan gördüm inèÀmlar ki merdÀne / RiyÀ 

èÀdetlerin bir bÀdeye anlar úabÿl etmez H, N, B 
3 ~ Sikenderce o miréÀtı getürem deste ben bir gün H, N, B 
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  ز ������ ��� دارم ������� �� � ����

 �د������� را ��ا در زر �� ی�� �� �� �� 

Bu şièr-i nÀzik ü òoşla taèaccüb ùutarum şÀhdan 

Niçün kim tÀ ser-À-pÀ ÓÀfıôı altuna àarú ùutmaz 
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  ��ن دارد ��دارم �� ��د �� ز ���� �� ���

 ���ن ار��ان دارد ����ر ��ر�� ��

Benüm bir ãÿretim var her yanı gül sÀyebÀn sünbül 

Yanaàı nev-bahÀrı òaùùı úan-ı eràuvÀn ùutar1 

 

  رب � �ر��  ����ر� �����ر �� ������

 ��ودا�� ده �� ��� ��ودان دارد ���ت

Yanaàı şemsini örtdi òaùınuñ tozı ey Tañrı 

Ebed ãaàlıú aña vir kim güzellik cÀvidÀn ùutar 

 

  �������د �� �� �� �� � ��ز ���� ��ن ��� 

 ا��ر ���ن دارد ���� و ���د یااز ���� ����

Gözüñden cÀn iletmek nÀ-sezÀ her yañadan gördüm 

Pusı yer eylemiş her gÿşesinden oú kemÀn ùutar2 

 

  ���� ���� ی��ا را داد �� ����ن از او ا

 �� و �� �� �� ��ان دارد��رده ان����� د ��� �

Benüm ey ãÀóib-i meclis öcüm al Óaúú içün andan 

Ki àayrılarla mey içmiş baña reés-i girÀn ùutar 

 
1 ~ nüsòa: benüm var [bir] bütüm kim her yanı gül sÀyebÀn sünbül / Yanaàınıñ òaùı ilk yaz ki òÿn-ı 

eràuvÀn ùutar H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gerekmez ilte nÀ-ehli göririm cÀn ki gözünden / Pusı itmiş be-her rüknden ola ender 

kemÀn ùutar H, N 
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  ���� �� ��دم ���� ����د ��م��� ���� �

 �� ��ج ��ن ���ن دارد � �در ����ا���� �� ا

Çü èÀşıú olıcaú didüm ki aldum cevher-i kÀmı 

Bu deryÀ bilmedüm kim ben ne ùalàa1 úan ãaçan ùutar 

 

  [N 83a] [H 73a]              یآن دار ���� ا�� ا�ّ  ���ز ��ف ���م ا 

 در ا��ن دارد ����ا ��ن��� از ��� ��ا��

Beni òavf-ı firÀúdan it emín ol ummı ùutarsañ 

Bed-endíşler gözinden ger seni kim Óaú emÀn ùutar2 

 

  ��� ���وم ���� را ��د��� ز ��و��ّ 

 اش ����ن �� ��ش آب روان دارد������ ����

O serv-i úadd-i dil-cÿyuñdan itme çeşmimi maórÿm 

Anı dik bu bıñar başına kim Àb-ı revÀn ùutar 

 

  �� �م���ا را زود � ی��������اک ار ��

 دارد �ن�و ���� را ز �������� در ��� آ��

Eger terkiye baàlarsañ beni av eyle Óaú çün tíz3 

Ki teéòírinde Àfet var u ùÀlibde ziyÀn ùutar 

 

  [B 65b]                 ���� ی����د �� ��� در دا�� ا ���� در رو

 ر ��� ���ن داردو ���� ی�� �� �� ا����د

Yüzüñe çünki gül güle aàında olma_anuñ bülbül 

Ki gülde iètimÀd yoúdur güzellikde cihÀn ùutar 

 

 

 
1    ùalàa: ùalàaca H 
2 ~ Ki bed-endíş gözünden Óaú seni ender-emÀn ùutar H, N 
3 ~ Eger terkiye baàlarsañ çabük ãayd it beni Óaú çün H, N, B 
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  ���� ����� ��ک و ��ل ا��  یا���� ���ن��

 ��اوان دا���ن دارد ���و�و � ���� از ���

TürÀba bir yudum mey saç u óÀl-i şevket ehlin gör 

Ki Keyòusrev ü Cemşídden úatı çoú dÀstÀn ùutar 

 

 
ّ
  ا����� ز ��د ���� ���ق ه�� دام ��

 �� راز �� ���ن دارد ���ز ��� �����ّ 

Çü dÀm-ı zülfini silke àubÀr-ı ùabè-ı èÀşıúdan 

äabÀ àammÀzına söyler ki sırrımuz nihÀn ùutar 

 

  �� ا���د�� در�� ره �� �� ����ن ���� را

 �� �� �� آ���ن دارد ���� در��ه �� ����

Ne düşmüş kim bu yolda nice idrÀk ãÀóibi sulùÀn 

Bu èışú bezminde gördüm kim başın ber ÀsitÀn ùutar 

 

 �� آن � ���� ��ر ��� ��د ��
ّ
  ���آ��ب �ر�

 � در د��ن دارد�� ���� را و ��ّ �ُ  �����

Ne diyem baòtımuñ èözrin ki ol èayyÀr-ı şehr-Àşÿb 

Acıyla ÓÀfıôı öldürdi şekker der-dehÀn ùutar 
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  [N 83b] [H 73b]               �� و ��م �� دارد����  ���� � �د�

 �� ��د �� �� دارد ��� د� �����ز 

Göñül ki àayb-nümÀdur ü cÀm-ı Cem ùutar1 

Ki olsa bir nefes eksik mühür ne àam ùutar 

 
1 ~ Göñül ki gösterici àayb cÀm-ı Cem ùutar H, N, B 
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  دل� ����ه �� �ن���� و ��ل ��ا

 ده �� ����م دارد �و� ���� ��ه

Òaù u beñi fuúarÀya nüúÿd-ı dil virme 

Eline şÀh-veşüñ vir ki muóterem ùutar 

 

  ��ان  ی� ��� ��� � در�� ���ّ �� �

 ��م دارد ��� ��وم �� ا��م ��ّ 

ÒazÀn àamına taóammül be-her aàaç itmez 

Úulam o himmet-i serve ki bu úadem ùutar 

 

 
ّ
  ���ن �� ��� ید زدد�� �� �ف ���

 ز�� �� �� ��د ����م دارد ی���

Göñül ki lÀf-ı selÀm urdı şimdi yüz şuàlı1 

äaçuñ umıyla seóerde nesímle hem ùutar 

 

  ���� آن �� ��ب �� ���� ��� ��ر�

 ��ح �� �� �� درم دارد ی��� ��� 

O dem irişdi ki õevúe çü nergis-i ser-òoş 

Úadeó ayaàına úor altı aúçe kim ùutar 

 

  [B 66a]                   ی د��ار ����� � ������اد دل ز �� 

 ��م دارد ۀ����� و � ۀ�� ���

Göñül murÀdını kimden ùutam ki dildÀr yoú 

Ki ehl-i himmet ü iósÀn daòı kerem ùutar 

 

  ��ار � �ا���ن �� �� در �� یزر از ��� 

 �� دارد��ّ  ���� ��� �� ���ت �

 
1 ~ SelÀma lÀfın urup dil ki şimdi yüz işàÀl H, N 
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Gül-ÀsÀ şimdi ãaúınma bahÀ-yı meyden zer 

Ki èaúl-ı kül seni yüz èaybla müttehem ùutar 

 

 
ّ
  � ���ان�ّ�  ����� آ��ه � ��� ز ��

 ��م دارد ����ام ���م دل ره در

Yoú Àgehi kesüñ esrÀr-ı àayba fıúra_oúuma1 

Kim ehl-i dil ki bu óürmet baña èalem ùutar 

 

  ���� �� ��ف ���ان ��� ���� ��ز �

 و او ��� دارد ������ �� ��� ���

Ne aããı baàlaya ÓÀfıô èabÀsı semtinden 

Ki biz ÒudÀ dileriz ol hemín ãanem ùutar 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ��� دارد و���� آن �� ���� ا�� 

 ��اش در ��� ��ل از �� ��� دارد

Her ol ki ehl-i vefÀ semtini nigÀh ùuta 

Her anda anı kederden ÒudÀ nigÀh ùuta 

 

  ��ن���ت ��ا�� �� ����ق ����� �

 ���ه دار �� ر��� �� ��� دارد

Eger ki varsa hevÀñ èahdi kesmeye dilber 

İpin ucunı nigÀh ùut o tÀ nigÀh ùuta 

 

 

 

 
1  fıúra: ~ úıããa H, N 
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  ��� ����ت دو�� ��دو�� ��� ����

 �� آ��� ��� آ��� ��� دارد

Dimem peyÀm-ı óabíbi cenÀb-ı yÀre meger 

Ki ÀşinÀ sözini ÀşinÀ nigÀh ùuta 

 

  �� ����� �� دل �� ���ه دار �� ���

 ز د�� ���ه �� ���د ��ا ��� دارد

Çü söyledim aña göñlüm ki ùut güzel ne didi 

Ne var elinde úuluñ kim ÒudÀ nigÀh ùuta 1 

 

  ����بآن  ی�� و زر و دل و ���� ��ا

 � ��� و و�� ��� دارد�� �� ���

O dilbere dil ü cÀnum u baş u mÀl da fedÀ 

Ki óaúú-ı ãoóbeti dostÀn vefÀ nigeh ùuta 2 

 

  ���دل ��ا � زر آن �� ز�� اد��� 

 �� �� ��� دارد � ���� ��� یز رو

O zülf ucunda görürseñ ãabÀ eger göñlüm 

Kerem yüziyle yerüñ òoş di kim nigÀh ùuta 

 

  [B 66b]                    ید� ���ش ���ن �� �� �� ����د �� 

 ات ��و د�� د�� ��� دارد�����

Göñül o gÿne ãafÀ it ki ger ayaú sürçeñ 

Melek duèÀsı dü3 elle seni nigÀh ùuta4 

 

 

 
1 ~ Çü söyledim aña göñlüm ki ùut nigeh ne didi / Úuluñ elinde ne var kim ÒudÀ nigÀh ùuta H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ki óaúú-ı ülfeti óubb u vefÀ nigÀh ùutar H, N, B 
3    dü ~ [metin] iki H, N [vezin için mısra altı tercih edildi.] 
4 ~ [metin] Melek seni iki elle duèÀ nigÀh ùuta H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
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  ���رزان و ��ن ��ا�� را ��� دار��

 �� ���� ��ن ��ا�� ��� ��� دارد

BahÀdırÀn u mevÀlí ÒocÀyı1 òoşça ùutuñ 

Ki ol sizi de èazíz cÀn gibi nigeh ùuta 

 

  [N 84b] [H 74b]                ��ارت ����� �� ���� ���ر راه

 ��� ��� دارد ���� �د��ر��

Geçit yoluñ tozı úande ki tÀ nigÀh-ı ÓÀfıô 

Ki yÀdigÀri-yi bÀd-ı ãabÀ nigÀh ùuta2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  دارد ����و � ���� �� ������� آن �

 دارد ����� آن ��ش �� آ� ۀ���

Ol degüldür ki güzel kÀkül ü gísÿ ùutar3 

Ancaú ol dilbere úul ol ki yüzi Àn ùutar 

 

  ��� و����� �� �� ی��ر و �� ۀ���

 دارد �آ��� و ����� �� ��� ����

Cilvesi óÿr u perínüñ faraøÀ òoş lÀkin 

Dil-rübÀlıú u leùÀfet o ki fílÀn ùutar 

 

 

 

 

 
1    ÒocÀ ( ����): [Hâfızın mahlası olarak kullanılan bu kelime (ا�ە��) yazılan yerlerde ÒvÀce 

okunmuştur. Fakat burada imlaya uygun olarak ÒocÀ okundu.] 
2 ~ nüsòa: áubÀr-ı rÀh geçidiñ úande tÀ ÓÀfıô / äabÀ nesímiñi añmaàiçün nigÀh ùuta H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ol degüldür ki güzel zülf-i dil ü yan ùutar H, N, B 
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  �ب��� ���ان در ی��� ��ا ا ����

 دارد ��� ��ش آب روا� ������ �

Gözimüñ ırmaàını ey gül-i òandÀn añla 

Kim senüñ umuñıla Àb-ı revÀn òoş ùutar1 

 

  ی�ا��از��� در ���� � یا��و�� 

 دارد �از د�� �� آن �� �� ���� ����

Ol úadar sanèat-ı oú atmada egri úaşuñ 

Herkesüñ aldı elinden ki kemÀn Àn ùutar 

 

  ی دل ���ن �� ���� �� �� ����� ��د

 دارد ���� ��� ���� یآر یآر

Sen úabÿl eyleyeli oldı girer göñle sözüm 

Óaú bu kim ãoóbet-i èışú diñlenüben şÀn ùutar2 

 

  ���م راز ����در ره ��� ��� �� �

 دارد ����� ���� ��� � ��� ��

èIşú ùaríúinde yaúín olmadı kes maórem-i sır 

Cümle èÀlem özinüñ fehmi úadar ôan ùutar3 

 

  ز ��ا��ت ��ف ��ن��� ��ا��ت ��

 دارد �و �� ���� ���� ��� ��� و��

Urma meyòÀne celísine kerÀmetden lÀf 

Her kelÀm bir dem ü her nükte de bir yer ùutar4 

 

 
1 ~ nüsòa: Kim ümídiñle güzel Àb-ı revÀn Àn ùutar H, N, B 
2   diñlenüben şÀn ùutar ~  bende nişÀnı ùutar H, N; ~ nüsòa: Óaú bu kim ãoóbet-i èışú diñlenüben 

gümÀn ùutar H, N, B  
3 ~ nüsòa: Cümle òalú fehmi vü idrÀki úadar ôan ùutar H, N, B 
4    de bir yer ùutar: bir yer ùutar S; bir yer ~  mekÀní H, N 
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  [B 67a] [N 85a] [H 75a]           ی د در ���� ��ده ��ا��� �ک���غ ز

 دارد ��� �� د����� ��ا� ی�� ���ر

Naàme ırlar çemeninde olamaz çÀlÀk úuş 

Her bir eyyÀm-ı bahÀrın ki òazÀn ãoñ ùutar1 

 

 �� �َ  ���� ی��
َ
  ��ا�� ��از �� �� ��ر� دْ �

 دارد ��� در د�� ���� ����� ��ار

Tÿb-ı òublıàı kim ildebile senden kim gün 

Öyle aùlu degül ol kim yular2 elde ùutar3 

 

  ����� ���وش  �� ��� و ���� ����ّ 

 دارد ����و � �ز��� ����� �� �

ÓÀfıôa ãatma rumÿz hem luàaz ey müddeèí di 

ÒÀmemüz hem de bizüm òoş dil ü aèyÀn ùutar 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀtü 

  �� رود ی��ن دل ��� �� رو �ه�از د

 �� رود�������  �ه��� ز د ی�� رو

Gözden yüz üzre òÿn-ı ciger her zamÀn gider 

Gözden yüzimüz üzre neler görmemeñ gider4 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Naàme ırlar olamaz murà-ı çÀpük (ه�����)inde? / Kim beher ilk yazıñ ãoñı aózÀnı ùutar 

H, N, B 
2    Yular dügüm maénÀsına H, N 
3 ~ Òublıàın topunı kim ilte özüñden kim gün / Öyle aùlu degül ol k’elde èinÀn an ùutar H, N, B 
4 ~ [metin] Gözden yüzimüz  üzre hemín òÿn-ı dil gider H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ��ا����� ����ا ����� در درون �

 �� ��د ا�� رود دل �� زان ��ا رود

Biz sínemüz içinde hevÀ gizlemiş iyüz 

Ger bÀda göñlümüz gide ol ríóden gider1 

 

  � ��� یرو �����د �ر��� ��ک راه 

 �� روا�� ا�� آ��� رود ی�� رو

Öz yüzimüz türÀb-ı reh-i yÀre úoymuşuz 

LÀyıú yüzimüz üstine ger ÀşinÀ gider2 

 

  و �� �� �� ���رد �ه��� آب د����

 د�� ز ��� ��د �� ز �� رود ����

Göz yaşımuz ki selce gider úande uàrasa 

Ùaştan olursa göñli yerinden hemÀn gider 

 

  �� و روز ����ا�� �ه��� را ��ب د

 ��ا رود � �زان ر���ر �� �� �� ��

Göz yaşımuzla rÿz u leyÀl mÀcerÀ bize 

Andan içün ki yÀr kÿyına ol niçün gider 3 

 

  [N 85b] [H 75b]              ��� از ر�� ���� ��ک ی��ور ����ر�

 ��� رود�� ��ه �����ور �� در 

Úaftan güniden eyleye çÀk şems-i òÀverí 

Ol èışú-perver ayım eger òırúaya gider4 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Ger gide göñlümüz yele ol ríóden gider H, N, B 
2 ~ nüsòa: LÀyıú yüzimüz  üzre eger dostÀn gider H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ol yol içün ki yÀr kÿyına ol niçün gider H, N, B 
4 ~ Ol yÀr-ı èışú-perverim ki eger giyme ùon ùutar H, N, B 
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  ���ق دل ��دا ��ه�� ی���� ���

 ����� دار از ��� رود �ن���ن ���

ÓÀfıô derÿn-ı ãıdú ile meyòÀne semtine 

Ehl-i iètiúÀf ãÿfí gibi õevúden gider1 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ر �� ز��� ز�� ���ب رودد�� د�� 

 ���� �� �� ���ب رود �ور آ��

Çü el urdum ser-i zülfine ıøùırÀba gider 

Daòı barışma dilersem ùarılma yaña gider 

 

  ه��ر�� ��ن���ر�� ��ه �� ره 

 ا��و و در ���ب رود �ز�� ����

Yeñice ay gibi dertlü baúanların yolını 

Urur úaşınuñ ucıyla daòı niúÀba gider 

 

  ی�ار��� ��اب ��ا�� ��� ��

 ��� ���اب رود ���� �و�� ��وز 

Bezim şebi beni bítÀb ider uyanıúla 

V’eger ki gündüz idersem óikÀye òvÀba gider2 

 

  دل ی��� ��آ��ب و ���� ا�� ا � ���

 راه �� ���ب رود ��آن �� در �����

Taríú-i èışú ùolu àavàÀ vü fitnedür ey dil 

Düşer bu yola o kimse ki ol èucÀle gider3 

 
1 ~ nüsòa: MeyòÀne yaña ÒvÀce hemÀn ãıdú-ı dil ile / äÿfíce iètiúÀfa ãafÀ-i õevúden gider H, N, B 
2 ~ nüsòa: Uyumamaúla ider òamr şeb beni bítÀb/ V’eger óikÀye idem gündüz ile òvÀba gider H, N, B 
3 ~ nüsòa: Düşer bu yola o kimse ki tíz ü şitÀbe gider H, N, B 
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  ���ب را �� ��� ��د ���ت ا��ر ��

 ا��ر �� ��اب رود � ���ه دار

Úabarcıàuñ düşe çünkim başına bÀd-ı àurÿr 

KülÀh-ı şevketi anuñ şarÀb içine gider1 

 

  د� �� ��� ��ی ��� و ��ز�� ���وش 

 �� ا�� ������ در ���� ���ب رود

Çü iòtiyÀr göñül olduñ úo ãatma óüsn ü laùíf 

Ki bu muèÀmele gençlik devirlerinde gider2 

 

  [N 86a] [H 76a]                �� ���ن � ����� ی�� ���اد ���

 ���د �� �� ا����ب رود �� �ض��

Úaralıàı úara úıluñ kitÀbı oldı çü tÀm 

BeyÀøı olmaya güm ger çekilse yüze gider3 

 

  در ����ن ������ ���وش ����ا

 در �����ب رود ��ا ��ز ��  ���

Úo ãatma şÀhlıàa dostluk úapusı úulluàını 

Bu gölgelü úapudan kim ki ÀfitÀba gider4 

 

  ���� ��� ��ا��ی و ��� ������ا 

 �� �� �� روز ����� ���� ���ب رود

VefÀ úıran baña dirsüñ ü úorúarım ki hemÀn 

Bu söz úıyÀme güninde ola ki saña gider5 

 
1    [mısra altı] içine H, N ~ [metin] ucına H, N, B 
2 ~ nüsòa: Úo ãatma óüsn ü neôÀfet göñül çü pír olduñ/ Ki bu muèÀmele gençlik deminde şÀba gider 

H, N, B 
3 ~ Güm olmaya aàı ger yüz yunursa tÀbe gider H, N, B 
4 ~ BerÀber bu sÀye-i bÀbdan ki ÀfitÀba gider H, N, B 
5 ~ nüsòa: Bu söz ola ki cezÀda saña òiùÀba gider / ÚıyÀme güni k’ola bu saña òiùÀba gider H, N, B 
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  � ���� �ن����� از � �����ب راه ��

 رود ���ب �راه � ���� در ����� ��

Ùaríúa perde özüñ ÓÀfıô ortadan úaldur 

Ne òoş kimesne bu yolda ki perdesizce gider1 
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mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

  ��د �د� ��������ن ��ا و��

 ��د ��� ���� ����� ی�� �� و

Kişiler baña bir dem bir dil idi 

Ki dirdüm aña ger bir müşkil idi 

 

  ������� � ی�ر����رد و  ��د

 ��د ��� ا�����ر �� ا�� د�

Göñül kim yÀr u derddaş iş görici 

äıàınacaàı her ehl-i dil idi 2 

 

  �� �� آ���� را در �� ����

 ر���� ��ردا�� ����� ��د

Ki ben dívÀneye her bir belÀda 

İş añlar bir ayaúdaş èÀúil idi 3 

 

  ���از  ا���دم� �� � ����دا�

 ��د ����� ��ا�ّ  �ش �����

Çü bir girdÀba çeşmimden düşeydim 

Anuñ reéyiyle ümmíd-i sÀóil idi4 

 
1 ~ nüsòa: Ne òoş bir er ki bu yolda o bí-óicÀbe gider H, N, B 
2 ~ [metin] Ki her bir ehl-i dil ãıàına idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] İş añlar èÀúil ayaúdaşı idi ~ Refíú-i iş bilişe úÀbil idi H, N, B [Kafiye için derkenardaki iki 

varyanttan ilki tercih edildi.] 
4    İkinci mısraın vezni hatalı.; ~ [metin] KenÀr-ı ümmíd anıñ reéyiyle idi H, N, B [Kafiye için 

derkenar tercih edildi.] 
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  [N 86b] [H 76b]                 ����ن ی�� ا��ر �� � �ز �� �� 

 ��د �رب ���� � � ���� دا���

Olup benden yitik cÀnÀn ilinde 

Ne dÀmen ùutıcı Óaú menzilí_idi 1 

 

  ����� در ��� در�� ������

 و�� از و�� او ������� ��د

Gözüm yaşı ùalebde damladır nem 

ViãÀlinden velí bí-óÀãıl idi 2 

 

  ���� �������ن � ������� �

 ��د ����� �ز �� ���و��� �

èAyıbsız yoú hüner maórÿmdur amma 

Nice benden ümídsiz sÀéil idi 3 

 

  ��ر��� آر ��ن��� ��� ����

 ��د ����� ���ردا� ��� و��

Bu óayrÀn meste acımaú getürüñ 

Ki birgün iş bilür bir kÀmili_idi 

 

  ��� ��د ����ا �� ��� ���

 ��د ��� ���� ���� �����

Baña tÀ èışú suòan4 taèlím idelden 

Sözüm her meclisin bir şenligi_idi 

 

 

 
1 ~ [metin] Be yÀ Rab ne etek ùutar yer idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Velí vaãlından anıñ maórÿm idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ èAyıbsız maèrifet maórÿm degül lík / [metin] Úaçan benden dilenci maórÿm idi H, N, B 
4    suòan ~  sözin H, N 
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  دا����� ���� ���� ������ د

 ��د �و ���� ���� ������ �� د

Dime bir daòı ÓÀfıô nükte-dÀndur 

Ki biz gördük metín bir cÀhilí_idi 

 

[B 68b]                               151 

mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  �د��� ��ح ���� � �رم�

 �د���زار ���ن ���� �

YÀrim çü úadeó elinde ùuta 

BÀzÀr-ı bütÀn úırılma ùuta 

 

  �ام �� ���در ��� ���ده

 �د���ا ���� � �ر��� 

DeryÀya fütÀdeyim balıúça 

TÀ yÀr beni aà ile ùuta1 

 

  [N 87a] [H 77a]                  ��� او ��� ���� �� �� ��

 �د��� ��� � ��� �����

Herkes ki gözin görince didi 

äubaşı úanı ki mesti ùuta 

 

  یام ��اردر ��ش ���ده

 �د���� �� �� ��ر ��ا

PÀyine niyÀzla düşdüm anuñ 

TÀ yÀr ki beni eliyle ùuta 

 
1 ~ nüsòa: TÀ kim beni yÀr aàıyla ùuta H, N, B 
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ّ
  م دل آن �� ���� ������

 �د�ا��� � �ز � ����

ÓÀfıôca o kimse göñli mesrÿr 

Bir cÀm-ı elestí bÀde ùuta1 
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müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 

  در �� ��ا �� �� ��ق ا��ر ��� �����

 ���زد ���ان ��� ����� ��� ����

Her èışúı isteyende şimşekden özge olmaz 

Ger òırmenin yaúarsa ol dek taèaccüb olmaz 

 

  ���� � ��� �� �� دل �� ا��� ����

 ������� �����ر ���ش ��گ ��ب 

Bir úuş ki dil àamıyla ülfet ki oldı óÀãıl 

èÖmri budaàı üzre õevú yapraàı_anuñ olmaz2 

 

  ������� از��� ���� �در ��ر���

 آ�� ��ا ���زد �� ����� �����

KÀròÀne-i ezelde küfrüñ vücÿdı lÀbüd3 

Ùamu kimi yaúardı kim Bû-Leheb ger olmaz 

 

  ����� ادب��و��ن ��� و ��ن ��در �

 ��� ����� آ��� ��� ����� ��� �ا

CÀn ãatıcı yolında faøl u kemÀl gerekmez 

äoy ãop burada ãıàmaz anda óaseb de olmaz4 

 
1 ~ nüsòa: Meyden ezelí piyÀle ùuta H, N, B 
2 ~ nüsòa: èÖmri budaàı üzre evrÀú-ı õevúter olmaz H, N, B 
3    lÀbüd ~  lÀzım H, N 
4    óesÀbda ~  óesab-ver H, N 
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  [B 69a]                  ��ها��ر ���ر ذرّ  ���� ��ر� �در ����

 ��ط ادب ����� �ن���د را ��رگ د

Bir yer ki anda güneş ãaymaúda ola õerrÀt 

Kendüyi ulu görmek aúluñ şurÿùı1 olmaz2 

 

  [N 87b] [H 77b]             ������ر �� ��� ���� �� در���ن ��ان  ��

 ��� ����� �� �� ����� ۀ�� ��د

İç mey ki uzun èömri dünyÀda bulmaú olsa 

Kÿy-ı behişt meyüñden àayrı sebeb aña_olmaz3 

 

  ���ن �� ���������� و��ل ����ن �� 

 �� ����� ������د �� �� آن � یروز

Sencileyin faúíre yÀrin viãÀli ÓÀfıô 

Bir gün olur ki aña şeb ittiãÀli olmaz4 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  د�� ���م ا��ازد ��ار ��ده از ����

 ا��ازد��ر����ا ��� در ��ب ��ام 

Òamrı dilber bu gibi cÀma eger ol atar 

Cümle èirfÀnı müdÀm içmege bÀde atar5 

 

 

 
1    aúlın şuruùı ~  erlik nişÀnı H, N 
2 ~ nüsòa: Bir yer ki anda Güneş õerrÀtı ãayma sende / Kendüyü görmek ulu şarù-ı edeb-ver olmaz  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ger èömri ùÿli bulmaú bunda ola mey içmek / Cennet meyinden aña hiç bÀèiå-i Àòar olmaz 

H, N, B 
4 ~ nüsòa: ÓÀfıô viãÀl-i cÀnÀn sen gibi dest-i ùara / Bir gün olur k’anınla şeb ittiãÀl-ver olmaz H, N, B 
5 ~ SÀúi ger böyle elinden meyi kim cÀn atar / èÁrifÀnı úamu mey içmege hemvÀre atar H, N, B 
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  ��ل ��� ز�� ��� دا� ��ز ��ور ��

 ��� ��غ ��د را �� ��ام ا��ازد یا

Egri zülf altına ger dÀne-i òÀl böyle úoya 

Nice aúlın úuşunı kim ùuzaàa yÀr1 atar2 

 

  � ��� ی���� دو�� آن ��� �� در ��  یا

 �� و د���ر ��ا�� �� ��ام ا��ازد

Òoşdur ol óÀlet-i mest kim ayaàa ol şaòıs3 

Úanàısın bilmeye kim baş u ãarıú mı ne atar 

 

  �����ا���ر  ��� �� ��زا�� ��م 

 ��م ا��ازد ����� ��دد �� ��� �� �

ÒÀm ùamaèlu ãÿfi úaldı ser-i inkÀr-ı reh ammÀ 

Pişmiş olur naôarın çün şíre-i òÀma atar 

 

  ��ردن روز �روز در ��� ��� ��ش �� �

 �� ��م ا��ازدژدر  ���دل ��ن آ

Gündüzin kesb-i hüner it ki mey içmek gündüz 

Göñli Àyíne gibi pas-ı ôalÀma atar4 

 

  ��� ��و��� �� �� �آن ز��ن و�� �

 �ازد��م ا� ۀ���ه ا�� ��د��د �ِ 

BÀde-i ãubó fürÿà vaúti o dem kim gice 

ÇÀderin ucı yaña perde-i aòşÀm atar5 

 

 
1    yÀr ~  ol H, N 
2 ~ Nice aúlın úuşını kim dÀm u ùuzaàa atar H, N, B 
3    şaòıã ~  Àdem H, N 
4 ~ Göñli Àyine gibi kim ôulm-i pasa atar ~ Ôulmet is ü pasa göñli ãan Àyine atar H, N, B 
5 ~ BÀde-i ãubóı o dem şaèşaèa virür ki gice / Perde-i şebligi gök çadır yaña atar H, N, B 
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  [N 88a] [H 78a]                 ز���ر ���ده �� ����� ��� ����

 ات و ��� ���م ا��ازد���رد ��ده

ÔÀbiù-i şehrile sen içme ãaúın kim bÀde 

Hem senüñle mey içer hem cÀmuña ùaş atar1 

 

  [B 69b]                    ��آر  ����ر� ������ �� ز ��� ���

 ���� ار ���� ��ان ��ه ���م ا��ازد 

Ey ÒvÀce kelle külÀh-ı gÿşe-i günden çıúar 

Baòtuñ ol bedr-i tamÀm üzre eger úurèa atar 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  دل �� د�� ��د ��� ��زآ�� ی��ده ا

 ���� ��ش ��� از ��ف ��� ��زآ��

Müjde ey dil ki gerü bÀd-ı ãabÀ geldi yine 

Òoş-òaber úuş Sebeé ilinden saña geldi yine 2 

 

  ��ز یداوود ���غ ��� ��� ی���� ا

 ��ا ��زآ�� ��ف�� از  ��ن��� ��

Ey seóer úuşı yine naàme-i DÀvÿdı çek 

Gül SüleymÀnı saña èışú yañadan geldi yine 3 

 

  از دم ��� ����� ����� �� ی��� ��

 دوا ��زآ�� ���ّ �داغ دل ��د �

LÀle şírín meyin işitdi seóerden úoúusın 

Daàlu dil idi devÀ umı ile geldi yine 4 

 
1 ~ Hem senüñle mey içer cÀmına hem ùaş atar H, N, B 
2 ~ [metin] Müjde ey dil ki yine bÀd-ı ãabÀ ger’ geldi / Òoş-òaber murà yine semt-i Sebeéden geldi  

H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Yine gül pÀdişehi semt-i hevÀdan geldi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 ~ [metin] Göñli daàlu idi dermÀn-ı ümídle geldi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  �� �� ��� ��� ز��ن ���� ���ر�

 ��ا ��زآ���� ����� �� ��ا ر�� و 

Úanı bir èÀrif-i dil fehm ide sÿsen dilin 

TÀ niçün gitdi niçün ãor ki niye geldi yine 1 

 

  ����� �� آب�����  ��ا ����� �� در 

 ��زآ�� آ�� ���ش د�� آواز در

Çoú ãu çekdi gözüm ol úÀfilenüñ ardınca 

Göñlümüñ semèine tÀ ãavt-ı derÀ geldi yine 2 

 

  ��اداد ��� �����د و ��م  ���د�

 ��زآ����� ��ا از  ��� دل��ن �� 

Baña Óaú virgisi baòt itdi kerem hem erlik 

K’ol ãanem-i úalbi óacer Tañrı içün geldi yine 3 

 

  [N 88b] [H 78b]             ����� ��ن����� ���� در ر��� زد و � 

 از در �� ��زآ�� ����� � ����� او �

İnciniş bÀbını úaúdı vü ãıdı èahdi ÒvÀce4 

Gör ki luùfın úapumuzdan barışa geldi yine 5 

 

 

 

 

 

 
1    sÿsen: [mısraaltı] zanbaú H, N; ~ [metin] TÀ niçün gitdi ki ãor hem gerü niçün geldi H, N, B 

[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Göñlümüñ semèine tÀ çañı ãadÀsı geldi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] K’ol ãanem-i úalbi óacer girü ÒudÀ çün geldi H, N, B 
4 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı evvel: Gerçi mÀ èahd şikestím u güneh ÓÀfıô kerdím: Gerçi biz èahdi ãıduú cürmi 

de ÓÀfıô itdik H, N, B [Derkenardaki bu mısra alternatif bir çeviri değil, Hâfız’ın şiirinin farklı 

bir nüshasının çevirisidir.] 
5 ~ Úaúdı inciyiş úapusın hem ãıdı èahdi ÓÀfıô / [metin] Gör ki anıñ luùfını ãulóa úapumuzdan geldi 

H, N, B 
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155 (1) 

mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  ��ش ����� �ر�رخ  ��� �

 ��ده ���ر ��ش ����� ��

Gül bí-ruò-ı yÀr güzelce olmaz 

Meysiz de bahÀr güzelce olmaz 

 

  ����ن ��ای��ف ��� و 

 ��� ��ار ��ش ����� ��

EtrÀf-ı çemen hevÀ-yı gülşen 

Bí-lÀle yanaú güzelce olmaz 

 

  [B 70a]                        ����� �� ا��ام �ر��� 

 ��س و ���ر ��ش ����� ��

Sükker şefelü vücÿd-ı gül-reng 

Bí-bÿs u kenÀr güzelce olmaz 

 

  ��و و ���� �� �ن�ر��

 ��ت ��ار ��ش ����� ��

Gül óÀleti hem òırÀm-ı servi 

Bí-ãavt-ı hezÀr güzelce olmaz 

 

 
1   Bu gazelin yanında “Cümle kenÀre taórír olına” açıklaması yapıldıktan sonra tamamı yeniden 

tercüme edilerek derkenara yazılmıştır. Diğer tercüme vezin problemlerinden dolayı dipnotta 

aktarıldı ve derkenardaki tercüme esas alındı. 

  Dilber ruò[ı]suz ki gül òoş olmaz / Meysiz de bahÀr ki òoş olmaz  

  Semt-i çemen ü hevÀ-yı gülşen / LÀle-i yanaúsızın òoş olmaz  

  Sükker dudaúlu gül tenlü / Öpsüz kucaàısız òoş olmaz [İlk mısraın vezni hatalı] 

  Gül óÀleti vü raúã-ı serv-i òırÀm / Peyk úuş ÀvÀzesiz olmaz  

  Her naúş ki dest-i èaúlı baàlar / Dilber nüúÿş àayrı òoş olmaz 

  BÀà u gül ü mey güzeldür ammÀ / Meclis de bilÀ-yÀr òoş olmaz  

  CÀn óÀøırı óaúírcedir ÓÀfıô / CÀnÀ niçün virim òoş olmaz H, N, B 
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  �� ��� �� د�� ��� ���د

 �� ��� ���ر ��ش �����

Uã desti beher naúış ki baàlar 

YÀr şekli diger güzelce olmaz 

 

  و �� و �� ����� ���� ��غ

 �� ���� ��ر ��ش �����

GülzÀr u şarÀb u gül òoş ammÀ 

YÀrsız da bezim güzelce olmaz 

 

  ��ن ��� ������ ����

 از ��� ���ر ��ش �����

ÓÀfıôda nuúÿd-ı cÀndur aóúar 

ÍåÀr içün ol güzelce olmaz 

 

[H 79a] [N 89a]                          156 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

 �����ده داد ��د  �ر�ز  �دوش آ��

 دل ���د د�� �� �� ��د ��د ���� � 

Yel èazm iden güzel òaberin virdi dün gice 

Ben daòı bÀda dil virirem her ne_olursa_ola 

 

 �� ���از ��د ���  ����رم ��ان ر�

 ��� و �� ����اد ��د �� ��م ��ق 

İşüm aña irişdi ki idem sırdaş özüme 

Her şeb ateşlü Àhı vü her irte bÀd-ı vÀ1 

 
1 ~ nüsòa: İrişim irişdi aña ki idem sırdaş özime / Her şeb èalevlü od ãabÀó rüzgÀrına H, N, B  



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 497 

 

  ��در �
ّ
 ���ظ ��  ��� دل � ۀ��

 ��د �د���ف ����� ���� ���� � 

Büklümce zülfüñ içre benüm bí-àayÿr göñül 

Eski yeüm dimez ki müdÀm òÀùırımda_ola 

 

 ������  �ان���� ��ا��وز ��ر 

 رب روان ���� �� از �� ��د ��د �� 

ÜstÀdların ögüt úadirin bilmişim bugün1 

Senden ÒudÀ ögüt virenüñ rÿóı şÀd ola 

 

 �� ���� �� در ���  �د���ن ��م �دل 

 ��د ���د��� � ���� ی��� ���  

Baàrım úan oldı bÀàda seni añmadan müdÀm 

Gül àoncanın kabÀsı baàı ki_açılır ola 2 

 

 [B 70b]                     ��ف ��ه ����� آ�� �����م 

 او �� �� ���� ���د ��د �� آ��� �� 

ŞÀhÀne tÀcınuñ ki ucı geldi zihnüme 

Ol yerde yel ki úodı çiçek başına ki tÀ 3 

 

 ��  ��از د�� ر��� ��د و��د ��

 �� ��ن ��زداد ��د ز��  ی���� ��� 

Elden benüm øaèífçe vücÿdum idi gidik 

Vaút-i seóer be-bÿy-ı ãaçuñ virdi cÀn baña 4 

 

 

 
1 ~ nüsòa: ÜstÀd ögüdi úadrini ben añladım bugün H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gül àonçası libÀs baàı ki açılur ola H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ol yer ki úoydı yel başına nergisin ki tÀ H, N, B 
4 ~ Ùañ vaúti èıùr-ı zülfüñle virdi cÀn baña H, N, B 
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 �� ���� ��آورد  ������ ���د �

 ��د ���د ����دم � ی����� ��ا 

Òoş ùabèuñ ey ÒvÀce viriser kÀmını senüñ 

Tabèı güzel olanlara cÀnlar fedÀ ola1 

 

[H 79b] [N 89b]                          157 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ��� در �� ����ن �� ��د ی���وا �� 

 �� ��د �ان�� ����� ��ن و ���ن ���

Ùïp-ı gök egri çügÀnuñda ola ey ulu òÀn 2 

èArãa-i ãaórÀñ ola dÀéire-i kevn ü mekÀn 

 

  آ��ق ���� و ��� ���د ا��اف��� 

 ��� ُ��� �� �� ������ �����ن �� ��د

Ùutdı ÀfÀúı úamu açdı daòı her ùarafı 

äavt-ı ùabèuñ ki senüñ bekçüñ ola saña hemÀn 

 

  ���� ���� ������� � �ز�� �����

 ��� ا�� ���� ���ن �� ��د ۀ��د

Feyø-i òÀtun zülfi perçem-i ùÿàuña muùíè 

Cilveger ola ebed èayn-ı fütÿó saña be-cÀn 

 

  �� ا���ء ���رد ��� ���� ���� یا

 �� ��د �ان���� �� ���� ���ا�� د

Şevketüñ şeklini ey necm-i èUùÀrid ki yazan 

èAúl-ı küll èunvÀnuña ùuàra çeken úul ola cÀn 

 
1 ~ nüsòa: Virür be ÓvÀce òoş ùabèıñ maúãadıñ seniñ H, N, B 
2    òÀn: cÀn H, B; [Vezin hatalı] 
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ٖ� 
ْ
� 

َ
  �� ��ن ��و �� �� ���� ۀ���  ۀ�

 ��د� ����ن �� ���  ����� �� �ت��

Oldı service boyuñ şíve-i ÙÿbÀéya gider 

Úaãrınuñ ùarfı ola àıbùa-i ol yüce cinÀn 

 

  �� ����� ���ا��ت و ���ت و ���د

 ���� در ���� ا���� �����ن ����

Yaluñuz meyve vü óayvÀn ü cemÀdÀtda degül 

KÀéinÀtda ne ki var ola muùíè emrüñe cÀn 

 

  �����ان �� ������ ���� ����ص 

 ��� ��م �� ������ �����ان �� ��د

Oldı òaste ÒvÀce medóüñ oúuyan iòlÀãla 

Baòş-ı cÀn luùf-ı èumÿmuñ ola kim medóüñi òvÀn1 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt  

  [N 90a] [H 80a] [B 71a]           �ود���و و �� و ��� � ���� ����

 �ود���� ���ّ  ���� �� ��� ��و

Ey sÀúi serv gül ü lÀle sözi söylenüp gider2 

Üç kerre yunmuşa bu faãıl yürüyüp gider 

 

  �������  �� ����وس ��� ��ّ  ��ر ��

 ود���� �ز��ن ز ���� دّ�  ����ر ا

Mey iç ki nev çemen gelini buldı óüsn-i tÀm 

Bu dem işi meşÀùe3 işinden geçüp gider 

 
1  èumÿmuñ: èömrümüñ H 
2  vezin uymuyor 
3  dellÀle ve meşşÀùe gelin yazıcı èavrata didük. H, N, B 
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  ��� �ن����� ���� ��� �����ّ 

 �ود������� �� �� � ���� ��ر� ��ز

Hep ùÿùiyÀn-ı Hindí şeker pÀreler ü yer 

Bu úand-i FÀrisí ki maúarr-ı şehe gider 1 

 

  و ز��ن در ���ک ��� �����ن �� ��

 �ود����� � ����� ره �����  ���� 

Dürmek mekÀnı vü_Ànı sülÿk-i şièirde gör 

Bir gicelik uşaú senelik yol yaña gider2 

 

  ��� �������� �آن ��� ��دوا�

 �ود��� ��روان ��� ز د����� �

Ol cÀdu ãÿfi aldayıcı gözlerini gör 

Ki siór kÀrvÀnınuñ ol ardına gider 3 

 

  ��ی ��ده ����ا�� و �� ��رض ���

 از ��م روی او ��ق ژا�� ���ود

RuòsÀr-ı yÀsemende ter olmuş ãalınıyor 

Yüzi óacÀletinden anuñ çiy èarÀú gider 4 

 

  ���ز ���� ا � �د� ۀاز ره ��و ����

 �ود�و ������ � �������ره ���ّ 

Yoldan cihÀn ãafÀsı içün çıúma bu èacÿz 

MekkÀrelikle otura óílekÀr gider 5 

 

 
1 ~ Şeh taótına bu fÀrisí úandden kim uçup gider H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bu şièr-i yekşebe ki senelik yola uçup gider H, N, B; * yekşebe bir gicelik, yeksÀle bir 

senelik dimekdür. H, N, B 
3 ~ nüsòa: Gör ol ãÿfi aldayıcı sióirbÀz gözi / Siórín gürÿhı ardına kim ol düşüp gider H, N, B 
4 ~ nüsòa: Aú gül yanaàı üzre der olmuş ãalınıyor / Yüzi óacÀletinden èarÀú çiy olup gider H, N, B 
5    èacÿz: èacÿr H; ~ nüsòa: MekkÀre oturur u mek[i]r eyleyüp gider H, N, B → mek[i]r: [mekr. 

Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
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  ��ن ����ی ���ش �� زر د�� و از ��ی 

 ���� ���� و از �� ������ ���ود

SÀmirce olma kim görüp altun u òarlanup 

MÿsÀyı terk idüp buzaàı ardına gider1 

 

  از �����ن ��ه وزد ���د ���ر �

 �ود�وز ژا�� ��ده در ��ح ��� �

GülzÀr-ı şÀhdan esiyor nev-bahÀr yeli 

Şebnem şarÀbdan úadeó-i lÀleye gider 2 

 

  [N 90b] [H 80b]              ��د �ث���ق ���� ����ن ����� ز 

 �ود����� ��� �� ��ر �� از ���� �

Ey ÒvÀce şevú-ı bezm-i şeh-i áayå-ı dínden 

Olma sükÿt ki nÀleden işiñ olup gider 3 
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müfteèilün fÀèilün mefÀèilün feèilün  

 [B 71b]                      ��آ�� �� �� ز د�� ��آ �ِ �� َ� 

 � َ� ز�� �� �ّ�  ید�� ���ر 
ْ
 ��آ �

Ol heves üstindeyem ki ger gele elden 

Bir işe ben el uram4 ki àam gele netce*5 

 

 

 
1 ~ SÀmirce zer görüp ü eşeklikden olma kim / MÿsÀyı terk buzaàı peşine düşüp gider H, N, B 
2 ~ nüsòa: Çiyden de lÀle kÀsesine mey olup gider H, N, B 
3 ~ Árzÿ-yı bezm-i şÀh áıyÀådan ÒvÀce dili / [metin] Olma senüñ işüñ ki sükÿt Àh enín gider H, N, B 

[Anlam için derkenar tercih edildi.] 
4    uram: urayım H, N, B (Üç nüshada urayım yazılmış, ancak vezin gereği uram okundu.) 
*    netce netícenüñ muòaffefidür. H, N, B 
5 ~ Bir işe ben el uram ki úayàuya netce H, N, B 
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 ���� ا��اد  ی��  ���دل � ����

 ��رود ����� درآ �ون��� � ��د 

äoóbet-i aàyÀra dil degül naôar cÀyı 

Çünki gider ùaşra dív melek gelür içe 

 

  ��ا������� ���م ���� �� 

 ���� �� ��آ ��اه ����ر ز ��ر� 

ÓÀkim ile oturuş úara gice pusı 

İste úadeóden øiyÀ gele bu kim içe 

 

  � �د� ت��وّ ��� در ار��ب �

 ����رآ ��� ��ا�� � ������ �� 

Ehl-i mürüvvetsizin úapusına varma 

Nice degin oturañ úaçan ki gele ÒvÀce 

 

  ������� �� ��� � ����ک ��ا

 ���� در ��ر آ یو�از ��� ر� 

Faúrı úomaú eyleme ki bulasın kenzi 

SÀlikin al göñlüni gelince kim öñce 

 

  ���د�� � ����� و ���� ���ع ��

 ��آ �� �� ���ل ا��� و �� در ���

Öz èamelin gösterir ki fÀsıú u ãÀlió 

Kim düşe maúbÿl èaceb ki ôÀhir olınca 

 

  �� ��� ��اه �� آ��  ����1 ����

 ��غ ��د ��� و ��خ �� �َ 
َ
� 
ْ
 ��آ �

 
 ���� ⁓ ��ر��ه ح، ن    1
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Bülbül-i şÿò istesin ki ãaàlıàı Àòir 

Gül budaàı ola berg yeşil çemen baàca  

 

 [N 91a] [H 81a]               �����ا�� ��� � ������ ���� در

 ��آ ����ر�� � ������� �� �� 

İşbu sarÀyda degül èaceb ÒvÀce àÀfil 

Meykedeye kim gider gelür òabersizce 
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mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

  ����� آ���ب �� ��� ��د

 ���� ����� ��د یرو �ز ���

Úamu baúışlara óüsnüñ gün olsun 

Yüzüñ òÿbluàı òÿbluúdan òÿb olsun 1 

 

  ����ت را ��ز�� ��� ی��� 

 �� ��د ��دل ����ن ���� ز

Senüñ şÀhin yeleklü zülf-i hümÀñ2 

Úanad altında şÀhÀn göñli olsun3 

 

  [B 72a]                       ز��� ����� ��� ��� ���

 و ز�� ��د ���� ز��� در�� و ز

O kes kim olmaya baàlu ãaçuña 

äaçuñ-veş altı üst teşvíşde olsun 

 

 
1 ~ Yüzüñ  òubluàı gün günden òub olsun H, N, B 
2    zülf-i hümÀn ~  mürà-i zülfüñ H, N 
3    [mısra altı] Peri altında òalú şÀhı dili olsun H, N 
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  ����� ���� ���� رو �د�

 ���� در ��ن ��� ��د �����

Göñül kim olmaya vechiñe èÀşıú 

Ciger úanına her dem batmış olsun1 

 

  ات ��وک �������� ��ن ���ه

 ��� ��د �� �دل ���وح �� �

Senüñ àamzeñ be hey yÀr çün ãaçar oú 

Dil-i ceróim öñine úalúan olsun2 

 

 ّ�� ��� ������ ���� ����  

 ��اق ��ن �� ز او ����� ��د

Lebüñ sükkerce baòş eyler çü bÿse 

Benüm cÀn òaùùı andan úand ùolu_olsun 3 

 

  ���ا از ���� �� دم ��زه ���

 د�� ��د ���� ���ا �� ����

Baña senden müdÀm èışú tÀze tÀze 

Saña òubluú be her dem àayrı olsun4 

 

  [N 91b] [H 81b]                 ���� ���� ی���ن ����ق رو

 � ��ل ������ن ��� ��د���ا 

Senüñ vechüñe cÀndan ÒvÀce èÀşıú 

Saña elùÀf-ı èuşşÀú óÀline_olsun5 

 

 
1 ~ Ciger úanına müstaàraú heme olsun H, N, B 
2 ~ [metin] Yaralu göñlüme öñ úalúan olsun H, N, B [Anlam bakımından tercih edildi.] 
3    cÀn: cÀnum H; ~ nüsòa: Şeker ùolu cÀnum òaùı_andan olsun H, N, B 
4    àayrı ~  Àòar H, N 
5 ~ nüsòa: áayrılar óÀline raómet saña_olsun H, N, B 
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mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  در ��ون ��د ������ �� ��

 ��� ���� ��� ��ن ��د ��رو

Óüsnüñ heme Àn ziyÀde olsun 

Yüzüñ úamu yıl çü lÀle olsun1 

 

  ���� �ل�� �ا��ر �� �

 ��ون ��د ����� روز �� 

èIşúuñ ki òayÀl[i]2 başım içre3 

Vardur heme Àn ziyÀde olsun 

 

  ��� د���ان ��� ���� ��ّ 

 �ن ��د�� �در ���� ����� 

Òurşíd-i cihÀn güzel boyı hep 

Öñinde úadüñ ki nÿnca olsun4 

 

  ���� ��و �� در ��� درآ

 �ن ��د��ا�� ��ت  � ��

Her serv çemende ki_ola peydÀ 

Pes serv-i úadüñ öñinde olsun5 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Bu yıl da yüzüñ çü lÀle olsun H, N, B 
2    òayÀli: òayÀl H, N, B. [Vezin ve anlam gereği òayÀli oúundı. Farsçası: Ender ser-i men òayÀl-i 

èışúet: Anlamı: Aşkının hayali başımın içindedir, başımdadır.] 
3 ~ nüsòa: èIşúuñ ki başım içinde òayli H, N, B 
4 ~ nüsòa: Kim úaddüñ öñinde nunca olsun H, N, B 
5 ~ nüsòa: èArèar boyunuñ öñinde dÿn olsun H, N, B [Vezin hatalı] 
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���� ��� �� ��� ���� ��                       [B 72b]  

 ��ن ��د ��� ا�� ��ن ����

Bir göz ki degül saña o meftÿn 

Úan baóri güher yaşından olsun 

 

  ����� �� ز ��� د���� 

 در ��دن ��� ذو���ن ��د

Dil úapmaà içün senüñ ki çeşmüñ 

Siór eylemede kemÀlde olsun 1 

 

  در �� �� ����� �� �� د�

 ���ن ��د ���� و ��ار و � ��

Her úande ki dil àamuñda vardur 

Bí-ãabr u úarÀr sükÿnsuz olsun 

 

  [N 92a] [H 82a]                   �� ���زد ����� دل �� ز 

 و�� �� ��ون ��د �از ���

Her dil ki senüñ àamuna yanmaz 

DergÀh-ı viãÀlden dÿr olsun2 

 

  ��� ��ن ������� �� �� 

 دون ��د �� ���� دور از �� 

ÓÀfıô ÒvÀceye ki cÀn lebüñdür 

Dÿr dÿn óasís lebüñden olsun3 

 

 
1 ~ nüsòa: İtmekde sióir fenn ehli olsun H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ayruca viãÀl yañadan olsun H, N, B 
3 ~ [metin] Dır-cÀnı senüñ lebüñ ÒvÀceye / ~ Andan ıra çü óasís-dÿn olsun H, N, B [İlk mısrada 

anlam sebebiyle derkenar tercih edildi.] 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ���د �ز����� ��ن���� ���ز ��

 ���� ���د ۀو��د ��ز�� آزرد

Ùabíb èilÀcına muótÀc vücÿduñ olımaya 

Øarÿret incinigi çeşm-i pÀküñ olımaya 

 

  ������ ��� آ��ق در ���� �

 ��ر�� ��� �� درد��� ���د ����

Cemíè-i èÀleme òoşluú ÀsÀyişüñde senüñ 

Híç özüñ èÀrıøa-i dertle maríø olımaya1 

 

  � ����� ��ّ � ز ����ل ��رت و ���

 �� ����ت دژم و ����� ���� ���د

Senüñ şeríf ãıóóatüñden derÿn u ùaşra güzel2 

Ki ôÀhirüñ àam ile hem içiñ àam olımaya 

 

  ��������ان � ����� �� درآ ��در

 ���� ���� ���د �ر�� ���و ��

Bu bÀàa çünki òazÀn yaàmacılıàıla gele 

Yolı o doàrı yüce serv úadüñe olımaya3 

 

  �� ��� �� ���ه آ��زد ���مدر آن 

 و ������ ���د ����� ����ل ���

O meclis içre ki óüsnüñ temevvüce başlar 

Begenme bed baúı bed òaãma õem güci_olımaya4 

 

 
1 ~ nüsòa: Ôuhÿr-ı derd ile dertlü hiç özüñ olımıya H, N, B 
2 ~ nüsòa: Eyüligi iç ü ùışuñ şeríf-i tenüñdendür H, N, B 
3 ~ uàramaya H, N, B 
4 ~ MecÀl-i õem köti bín bed pesendíde olımaya H, N, B → mecÀl: cemÀl B 
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  [B 73a]                   ����� ���� ���� �� � ی�� رو ��آن

 ��ن او ���� ���د�� �� آ�� ��� 

Her ol ki bed göz ile ay gibi yüzüñe baúa1 

áam odına cÀnınuñ àayr yüzerlik olımaya2 

 

  [N 92b] [H 82b]                ی������ن ���� �� ���� ز ���

 �� ����� ���ج ��ب و ��� ���د

Şeker ãaçan ÒvÀcenüñ sözlerinden iste şifÀ 

Ki óÀcetüñ gülÀb u úand èilÀcına_olımaya3 
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mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  آ��� �� ���� ��م دارد

 �� ��ام دارد ������

Ol kimse ki cÀmı elde ùutar4 

Cem salùanatın hemíşe ùutar 

 

  ����ازو  �ت��� ��� � �آ�

 �� �� ��م دارد ��ه�در �

Bir ãu ki óayÀt o buldı andan 

MeyòÀnede iste cÀm ki ùutar 5 

 

  ��ن ���م ���ار ���ر��

 ر��� ازو ���م دارد ���� 

 
1 ~ ay gibi yüzüñe baúa H, N 
2 ~ áam oda cÀnınıñ Àòar yüzerlik olmaya H, N, B 
3 ~ nüsòa: HevÀ-yı úand ü gülÀb åemínüñ? olımaya H, N 
4 ~ nüsòa: Ol kes ki úadeó elinde ùutar H, N, B 
5 ~ nüsòa: MeyòÀnede iste ki kÀse ùutar H, N, B 
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CÀn riştesinüñ ucın úo cÀma 

Bu ip ki niôÀm ez-ÿ ki ùutar1 

 

  و زا��ان و ���ا ��� و �

 �� ��ام دارد �ر��� 

Biz òamr ileyüz taúíde ãÿfí 2 

TÀ úanàı yañayı yÀr ki ùutar 

 

  ���� � �ز �� �� ��� �ون��

 �� ��م دارد �در دور ��

Yoú ùaşra lebüñden ey güzel kim 

DünyÀda murÀd kişi ki ùutar 

 

  ���� ی�� �ه����� ��� �

 وام دارد �� از ��� ��ش 

MestÀne edÀsı çiçek hep 

Òoş göziñiden3 ödünce ùutar 

 

  ذ�� رخ و ز�� �� د���ا

 �� ��� و ��م دارد ���ورد

Zülfüñle ruòuñ añışı göñle 

EvrÀd ki şÀm u irte ùutar4 

 

  [N 93a] [H 83a]                    درد���ان � �ر ����� �

 ���م دارد ����� ��� 

Derdlü gögsi yarası üzre 

Laèlüñ ki ùuzı tamÀmca ùutar5 

 
1 ~ nüsòa: CÀn ipliginiñ ucın úo cÀma / Ez-ín ki bu ip düzence ùutar H, N, B 
2 ~ Biz mey ileyüz taúvÀ vü zÀhid H, N, B 
3    göziñiden: [gözüñden mânasında. Vezin sebebiyle bu şekilde (ز����ن��) yazılmış.] 
4    [mısra altı] göñle H, N ~ [metin] göñlüñ H, N, B; şÀm u irte H, N, B ~  seóer ü şÀm H, N 
5 ~ nüsòa: Bir göz ki lebüñ tamÀmca ùutar H, N, B 
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  [B 73b]                      ��ن ی�� ���� ا ز��در ��ه 

 ��� �� دو �� ��م دارد

ÓÀfıôca çiñeñ1 çÀhında cÀnÀ 

Óüsnüñ ikiyüzce bende ùutar 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �� ��� و �� دو�� در ��� دارد ���

 ��� �� او ���� ��� دارد���ّ 

Kişi ki óüsn ü òaù-ı yÀrı kim naôarda ùutar 

BilÀ gümÀn görüşinde ki ol netíce ùutar 

 

  ����ن او �� ������ ���� در ره 

 ��دارد � ���� او �� ��ا���ده

Úalem gibi anuñ emri òaùına başımuzı 

Úoduú ki seyf ile ol ola başı yüce ùutar 

 

  ��وا�� �������� �� ��ن ���  ���

 د�� دارد ی�� �� دم �� ��� ���� ز

Kişi ki vaãluña buldı çü şemèa òaùù-ı şeríf 

MüdÀm ki seyfüñüñ altında başúa başça ùutar 

 

  �� او ��ر� ���س �� د�� �� ی��� 

 �� دارد ���در �� ����� آ����� �

Ayaàuñ öpmege bir kes eli irişdi ki ol 

Eşikçe bu úapu üzre hemíşe başça ùutar2 

 
1    çiñe: [çene.] 
2 ~ nüsòa: Eşikçe bu úapu üzre başı hemínce ùutar H, N, B 
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  ��د ر��� �� روزی ����ەام ���ی

 ز �� �� ��� ��� ���� �� ��� دارد

Senüñ raúíbüñ oú urdı gögüsime bir gün 

Ki sínemi àamuñ oúı ziyÀde òorca ùutar1 

 

  ��ب ۀز ز�� ��� ����� ����� ��د

 �� دارد ما�� ����ده ��ا ی�� ��

Úuruca zühdde küsüyem getür mey-i òÀliã 

Ümíd ki bÀde dimÀàum hemíşe yaşça2 ùutar 

 

  [N 93b] [H 83b]              �� �� �� ��ا ��ا ���ا�� � ���ز ��ده �

 دارد ������� � �ز و��� �د�

Yoàısa meyden eger híç saña bu yetmez mi 

Seni ki şuàl-i èaúıldan òabersiz anca ùutar 

 

  ���ا ��م ��ون ����د در�� از  ���

 ��� دارد ��ا���ن  ��ه����م �

Kişi ki úomadı pÀy ùaşra bÀb-ı taúvÀdan 

Ki şimdi meykede èazmiyle ser seferce3 ùutar 

 

  ���� ���ک ��ا�� ��د �دل ����

 �� �� ��� دارد ���� ��� داغ ��ا

Diler ki ÓÀfıôuñ ilte ãınıú dilin òÀke 

HevÀ-yı dÀà ki cigerde o lÀle veş ùutar4 

 

 
1    ziyÀde horca tutar: ~ òakír ziyÀde ùutar H, N 
2 ~ yaşça: H, N, B ~ [metin]  ter H, N, B [mısra altı] yaş H, N, B [Vezin ve kafiye için derkenar tercih 

edildi.] 
3    seferce : sefer B; seferce ~ gidişçe H, N 
4 ~ nüsòa: HevÀ-yı dÀàuñı yürekde lÀle-veş ùutar H, N, B 
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[B 74a]                                165 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  دارد ���� ��آن �� از ���� او ���

 دارد �����ن ��ز و ���� ��ز �� دل

Ol ki zülfinden anuñ misk óasedlik ùutar 

èÁşıúÀna yine nÀzile sögüşmek ùutar1 

 

  ����ن ��د د��ر���د � ���از �� �ُ 

 دارد ��� ��ان ��د �� ����� و ����

Kendü ölmüşleri semtinden o yel gibi geçer 

N’itmek olur ki èömürdür daòı ivmek ùutar 

 

  �� �� دارد �� دو���آا��  �ان�آب �

 دارد ��� ��� ���ه ��ا�  ��رو���� ا

Áb-ı óayvÀn ger odur kim leb-i cÀnÀn ùutar 

ÔÀhiren bu ki Óıøır pÀyı ãu ãanmaú?2 ùutar 

 

  ز�� ۀز �� ��د �����  ����ه ��ر�

 دارد ����� ���� در � ���آ����

Gün görünüşlü úamer zülfinüñ ardından kim 

Bir güneşdür ki öñinde o buluùluú ùutar 

 

  ����  ����� �� ��د ��� ���� روان �

 دارد ������و ��ا ��زه  ��� ��

Göz yaşın her gÿşeye eyledi cÀri çeşmim 

TÀ senüñ serv boyuñ ãuyla ter itmek ùutar3 

 

 
1 ~ nüsòa: Yine dil olmuşına nÀz ile sögmek ùutar H, N, B 
2    ãu ãanmaú?: [serÀb kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış. Günümüz Türkçesi: Bu açıktır ki 

Hızır’ın nasibi seraptır.] 
3 ~ Servi boyuñ ãuyıla tÀ ki ter itmek ùutar H, N, B 
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  [N 94a] [H 84a]                 �د�����خ �� ���� ���� � ۀ���

 دارد ������ ��د �� ��ش ��� ��ا�

Sehv ile àamze-i şÿòuñ ki döker úanım 

Furãat olsun aña òoş doàru fikirlik ùutar 

 

  ��� ����ر �� دارد ز د�� ��� ��� 

 دارد ����� ���ک ����� ��� ��ُ 

Úaãdı dilden cigerim çeşm-i òumÀruñ ùutar 

GÿyÀ mestÀne TatÀr kim kebÀb istek ùutar 

 

  ��ال یز �� رو �����ا � ��ر���ن �

 دارد ���ش آن ���� �� از دو�� ��ا� یا

Vechi yoúdur ãoruşa òastece cÀnum senden 

Ey güzel òaste ki ol yÀr aña söylük?1 ùutar 

 

  ی ���� ��� �دل ��� ی��� �� ��

 دارد ���� ���� �� ��� ���� ��ا�

ÓÀfıôuñ òaste dili yaña úaçan ide naôar 

Çeşm-i mestüñ ki beher yaña vírÀnlık ùutar 2 
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müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 3  

  [B 74b]                   ���رت آ�� ��آ�� �دوش از ���ب 

 ���ت ا��رت آ�� ��ن��� ���ت ��

Áãaf ÚıvÀm-ı dínden dün peyk-i müjde geldi 

Kim èayşa şeh ŞücÀèdan emr ü işÀre geldi 

 
1    söylük?: [cevÀb kelimesinin karşılığı olarak.] 
2 ~ [metin] Çeşm-i mestiñ ki seniñ her gÿşe vírÀn ùutar H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3    [Gazel her iki vezne uymaktadır.]  
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  �� �� �ه���ک و��د �� را از آب د

 دل را ��ه ���رت آ�� ی�ا���ا �و

ÒÀk-i vücÿdımuzı göz yaşımuzdan it ùín1 

VírÀn göñül evine vaút-i èimÀre geldi 

 

  آ��د �� ���� ی���ش ز���ر ا ����

 آ�� �رت���ن ��ک ����ا�� ��� ز

Ey òırúa mey bulaşıú elbetde èaybımı ört 

K’ol õÀt-ı pÀk dÀmen çün görmegüme geldi 

 

  ����� �ر� �����  ����� ���ح � ��ا

 از ��اران ����ر ���رت آ�� ������

Bu vaãf-ı bí-nihÀye kim óüsn-i yÀre dendi 

Kim nice biñ óurÿfdan bir óarfi söze geldi 

 

  [N 94b] [H 84b]               ��د ز ����ن �ا��� �� � یا��وز �� 

 ��ن ��ه ���� ا��وز ا��ر ��ارت آ�� 

Bugün yeri úamunuñ òublardan ola bellü 

K’ol mÀh-ı rÿşení bezm ãadra nişíne geldi 

 

  ��2آ������ ��� �� �� ���� ���اج 

 �� آن ���رت آ�� ی� ��� �� ��ر��ّ 

Gün rifèatinde tÀcı şÀhın ki taòtı üzre 

Gör himmeti ki bir mÿr bu òorlıàıla geldi 

 

 

 

 
1 ~ Bizüm beden türÀbın göz yaşımuzdan it gil H, N, B 

 آ������: آ���ب ح    2



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 515 

 

  ��د ��� دار ��ن�دل ا یاز ��� ���� ا

 ������ �� ��م ��رت آ�� ی��ن ��دو

Ùut şÿò gözinden anuñ ímÀnı ãaúlu ey dil 

K’ol cÀdu-yı kemÀn-keş dil yaàmÀsına geldi 

 

  ز ��ه در��اه  ����� ���� � یاآ��ده 

 ��ن ���� ����� ��� ���رت آ��

Luùf iste ÒvÀce şÀhdan Àlÿde-i fÀúırsın 

K’ol Bermekí ãıfÀtdur taùhír-i faúra geldi 

 

  �ب�و�� و در  �ب�در ��ه����  ����در

 و�� ���رت آ�� ����ه �ن�ز ی��ن ا

Òoş añla meclis-i şÀh deryÀdur añı añla 

Ey dil çeken er ol tíz vaút-i ticÀre geldi1 
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  آورد ���د ��� دو�� آ�� ����َ 

 ��� آورد�� روز ���� و �� رو ���

Baña ãabÀ yeli peyki òaber bu şeb virdi2 

Ki àam keder güni úıãalmaàa be yüz virdi3 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: ŞÀh bezmi añla deryÀ òoş añla vaút-i deryÀ / Tíz ol lisÀn çekici vaút-i ticÀre geldi ~ Didüm 

bencile vuãlat didi vir hele cÀnı / Tíz ol göñül aña vir òoş Àn ticÀre geldi H, N, B 
2    Egerçi Àverd getürdi maènÀsına olup lÀkin óasbü’l-vezn ve’l-maúÀm virdi maènÀsına virilmişdür. 

H, N, B 
3 ~ [metin] Getürdi dün baña peyki seóer yeli müjde / Elemle àam güni eksilmege ki yüz ùutdı   

H, N, B [Redif için derkenar tercih edildi.] 
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  [B 75a]                     ��ک ���� ��د� �������ن ����

 آورد ��� ��د ����� ���� ���� 

Seóer çalıcılarına libÀs-ı çÀk virelim 

Bu müjde çünki seóergeh yeli òaber virdi1 

 

  �� �� ��ر ���� را ر��ان � �� � ��

 آورد �دل ر� ی���ن ز ��ا ����

Be gel ki óÿr-ı cinÀnsuñ be gel seni rıêvÀn 

Getürdi òÀùır-ı úul çün bu èÀleme virdi2 

 

  [N 95a] [H 85a]                دو�� ���� ���  �از��� ��رو ���

 آورد ��� ���� ����� � �ر� �ز� 

Be èavn-i yÀr ile şehr-i ŞírÀza biz gidelim3 

Ne òoş refíú ki sitÀrem refíúlıàa virdi 

 

  ��ه ��از د�� ��� ���� �� ر��� ����

 آورد ���رض آن ��ه ���� �د��� 

Dilümden irdi ne çoú nÀle òÀne-i mÀha 

O oba mÀhı yanaàın çü òÀùıra virdi4 

 

  ��ه ��� ������ ���� �� ��ش �� 

 آورد �ا��� �� ���� ���� �� �

Çalış ki yapmaàa göñlümüzi bu keçe külÀh 

Úatı ãınıúlıàı şeh tÀcı üstüne virdi 5 

 

 
1 ~ nüsòa: Öñi açıúça libÀs tÀ seóer çalana virem / Bu müjde çünki seóergÀh nesími getürdi H, N, B 
2 ~ [metin] Bu èÀleme úulunuñ göñli içün o getürdi H, N [Redif için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı evvel: äaçıñ yeli baña èışú içre oldu yol Òıørı H, N, B 
4 ~ [metin] O òÀne mÀhı yanaàın çü fikre getürdi H, N, B [Redif için derkenar tercih edildi.] 
5    şeh tÀcı üstüne virdi ~ [metin] şeh tÀcı üzre getürdi H, N, B [Redif için derkenar tercih edildi.] 
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  ����ر �� ��� ���� ��� رار���ْ 

 آورد �ا���� ����ب ����� ��

LivÀ-yı nuãreti ÓÀfıô semÀya irgürdi 

äıàınma çünki şehenşÀh cenÀbına virdi1 
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  داد ��آن �� ر���ر ��ا ر�� �� و ���

 داد ����� و آرام ��ا�� ��� ���

Ol ki ruòsÀruña virdi gül ü nesrín rengin 

Vire ben yoòsula da ãabr ile ÀrÀm mümkin 

 

  ��ا ر�� ���ول آ����  ی���وا��� �

 داد ���� ������ ��ا�� ���� داد 

Ol ki gísÿña ôulüm èÀdetini ögretdi 

Hem anuñ ecrini ben àamgíne virmek mümkin 

 

  �م��� ���ن روز ز ����د ��� ���

 داد ������� � �ا��� ���ن دل �

Ben hemÀn ol gün ümíd kesdüm idi FerhÀddan 

Kim deli göñli leb-i Şíríne virdi yuların2 

 

  ������ زر �� ���د ��� ����� ���

 داد ��ا �ن�آ��� آن داد �����ن ���ا

Kenz-i zer olmaya ger kenz-i úanÀèat mevcÿd 

Ol ki virdi anı şÀhÀna virür faúra ín3  

 
1    cenÀbına virdi ~ [metin] cenÀba getürdi H, N [Redif için mısra altı tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Kim deli göñli èinÀn virdi ki bÀ leb-i şírín H, N, B [Anlam sebebiyle derkenar tercih 

edildi.] 
3 ~ Ol ki ol virdi şÀhÀna fuúarÀya virür ín H, N, B 
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  [B 75b] [N 95b] [H 85b]         ������ن از ره ��رت � �����ش ��و�

 داد �����و ��� ��دش ��  ������ �� �

Òoş gelindür bu cihÀn ãÿrí ùaríúdan ammÀ1 

Kim ki èaúd oldı aña virdi öz èömrin kÀbín 

 

  ی د�� �� و دا�� ��و و �� �� ����� از

 داد ����ورد ۀ���� ا���ن �� ��� ��د

Baèd ez-ín servi dibi hem leb-i çay destimle 

Müjdesin virdi nesím òÀãa ki şimdi yazın*2 

 

  دوران دل ���� ��ن �� �در �� �ّ� 

 داد ����ا�� ��ام ا��ّ  یاز ��اق ر�� ا

Oldı ÓÀfıô dili úan dest-i àam-ı devrÀnda3 

Áh yüzüñ fürúati ey ÒvÀce ÚıvÀmüddín 
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 ا�� روم ز �َ 
َ
  �د��� ��ا������� �

 �د���� ����� ���ور از ��� ���

Başıma fitne úoparur gidersem ardından 

Aramadan ger otursam ki küsmege úalúar4 

 

  یادار��دم از  �� یو �� �����ر

َ �َ �� ��د در 
 �د�ا��� �� ��د ���� �

 
1 ~ nüsòa: Òoş gelindür bu cihÀn çehre yolından ammÀ H, N, B 
*    Ferverdín ilk yaz ayı dimekdür. Yaèni ilk bahÀr ayı. H, N, B 
2 ~ nüsòa: Çay lebi serv dibi elde benüm bundan ãoñ / ÒÀãa kim virdi ãabÀ müjde bu an ilk yazın   

H, N, B 
3 ~ nüsòa: ÒvÀce baàrı úan olup dest-i àam-ı devrÀnda H, N 
4    küsmege H, N ~ [metin] küsüye H, N, B [Vezin ve anlaşılırlık bakımından mısra altı tercih edildi.] 
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Ve ger sevimden otursam geçid-i yolda biraz 

áubÀr gibi öñe düşsem çü rÿzigÀr úaçar 

 

  ���� �� ا���س  ��� �� و �� ��� �

 �د�ر د��� ��ن ��� ��و �ز ��ّ 

Ümíd idersem eger ním bÿse yüz suòre1 

Ki óoúúa-i deheninden dökile çün sükker 

 

  ��� دام ���� ���ن�� ����از و �

 �د��� �� ���� ��د������� �

Úırag-ı èışúın inişi yoúuşı dÀm-ı belÀ 

Úanı ki úaçmaya arslan yüreklüce bir er 

 

  ������� در ���� �� � ���� آن ��

 �د��� �� ��ک ره ��آ� ی�� آب رو

O aldayışı ki ben görirem senüñ gözde 

Ki òÀk-i rÀha úatı yüz ãuyı úarışdırısar 

 

  [N 96a] [H 86a]               ی ���� �� ��ا �� ���ن �� آ���� ��

 �د�������ن ��� �� ����� ���ن � 

Aña diyem çü niçün òalúa sen úarışursuñ 

O dek ider ki gözüm yaşı úana úarışısar 

 

  �� ��خ ����ه ��ز ی�� ��� ��اه و ���ر

 �د ��� ��ا������ ��زا ی��ار ��ز

èÖmürle ãabrı dile sen ki óílekÀr eflÀk 

HezÀr oyun úoparur bundan özge aèceb-ter 

 

 
1  suòre masòaralıà dimek H, N 
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  [B 76a]                      �� ��� ���� ����� ��� آ����

 �د�روز��ر ��� ��� �ه��� ]��[��  

Úo ÀsitÀne-i teslíme başı ey ÓÀfıô 

èİnÀdı sen ki iderseñ felek èinÀd eyler 
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 ���ن ��ارد  �����ل ����ن � ���ن �

 � �� آن ��ارد��ارد ��ّ  ���� �� اآ� 

Dilber cemÀlsiz cÀn dünyÀya meyli ùutmaz 

Ol-kes ki bunı ùutmaz Óaú bu ki anı ùutmaz 

 

  �م�زان د����ن �� ��� ���� ���� �

 او ���ن ��ارد ���� ��� ��ارم  �� 

Hiç görmedüm biriyle ol dil-rübÀ nişÀnuñ 

YÀ ùutmazım òaberin yÀ ol nişÀnı ùutmaz 

 

 � ���ان ز د�� دادن �� �������ل 

 ره ��ان ��ارد ���ن ��و�� ����ر یا 

Elden úanÀèat ucın virmek degüldür imkÀn 

Ey sÀrbÀn úonaúlan bu yol ki ãoñı ùutmaz1 

 

 ا��  ��ره �� ��� آ�� ��در ��� ����

 ��ارد �ن���ح و �� ���ّ  ��دردا �� ا 

Bu aşú yolında her çiy yüz baór-ı Àteşíndür2 

Yazıú ki bu muèammÀ şeró ü beyÀnı ùutmaz 

 
1    Ey sÀrbÀn úonaúlan ~ [metin] Ey baş úatırcı ıò çek H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Bu èışú yolında her çi yüz deñlü odlu deryÀ H, N, B 
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  �دو�� ز����� ����ن ��ارد � �زو�

 ���ن ��ارد �ذو� �دو�� ز����� �� 

Ùutmaz o deñlü èişret dirlik cihÀnda yÀrsız 

èİşret de dil-rübÀsız dirlik o deñlü ùutmaz 

 

 [N 96b] [H 86b]                ���ز�از ����� � یر�� � �دل �� یا

 ���ن ��ارد ����� ا�� و در �� او �� ا 

Rindlik yolunı ögren óÀkimden ey göñül sen 

Mestdür ki_anuñ óaúúında kimse bu ôannı ùutmaz 

 

 ����� ا��ار ازو �����ن  ���� ��د ر�

 ��� ز��ن ��ارد �ه���ن ��خ ���� 

Ger düşmenüñ şem[i]èdür1 esrÀr ãaúla andan 

K’ol bí-óayÀ kesik baş baàlu dilini ùutmaz 

 

 � ����� یا���د �� ���� یآ��ا �� ��ا��

 �� ��� روان ��ارد����� ���� � 

Aña ki dersüñ üstÀd baúsañ óaúíúat ile 

äanèatda mÀhir ammÀ şièr-i selísi ùutmaz 

 

 ����ت   ��ا��ت����� � �ه���� ��

 ��ارد �ن�ز ���� �ان����� �� ��� � 

Úaddi bükümlü sÀzlar oúur seni ãafÀya 

Şeyòler ögüdin işit saña ziyÀnı ùutmaz 

 

 

 

 

 
1  şem[i]è: [şemè. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
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ّ ا��ال ��� ��رون ��   [B 76b]                    داد �� ��د  �م�

 �� زر ���ن ��ارد �� ���� ��ز ����� 

AóvÀl-i kenz-i ÚÀrÿn virdi ki güni yile1 

TÀ àonceye diyin kim altun gömüli ùutmaz 

 

 ���ه ���� ����  ���� در ���ن ��ارد 

 �� در ���ن ��ارد ��� ��ن �� ��� �ا�ز 

ÓÀfıô gibi cihÀnda bir úul kimesne ùutmaz 

DünyÀda kimse zírÀ kim sence şÀhı ùutmaz2 
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müfteèilün fÀèilün müfteèilün fÀè 

  ���� �� ��ه ��ارد �رو��

 ��ارد �ه��� �� رو�� � � ��

MÀh senüñ vechüñüñ aydınlıàı ùutmaz3 

Otça yanuñda gülüñ şenligi ùutmaz 

 

  �� ���ل �����ُ  یا��و ����

 ���� ��د��ه ��ارد ������� از

Úaşlarınuñ bucaàı cÀnuma menzil 

Bu köşeden òoşterek şÀh daòı ùutmaz 

 

  [N 97a] [H 87a]                  �� �� ��� �� رخ �� دود دل ��

 �� ��ب آه ��ارد �دا� ���آ

Göñlümüñ Àhı n’ider tÀ yanaàuña 

K’Àyineyi sen bilüñ bu güci ùutmaz 

 
1    ki: H’de yok. 
2 ~ DünyÀda zírÀ kimse sen gibi şÀhı ùutmaz H, N, B 
3    Vezin hatalı. 
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  � ���ول ز����� ���� �� ��

 ��ارد �ه�� �ا��� او داغ  ����

äÀde degül ben çeker ôulm-i ãaçuñı 

Kim o bu àam leşkerin dÀàını ùutmaz 

 

  ی�� �� دار ��آن ��� دل � مەا��د

 آ��� ���ه ��ارد ������ �

Gördüm o dil úara göz sen ki ùutarsuñ 

Bildigi semtine híç baúışı ùutmaz 

 

  ��ا��ت  ���� ی��ا�� ده ار�� 

 �� �����ه ��ارد ���� ئ��د

Meykedenüñ úulu vir baña ùolı cÀm 

Bir ãÿfí èışúına kim tekyeyi ùutmaz 

 

  �� آن دل ��زک ������ �� ]و[��ن ��ر 

 داد��اه ��ارد �د����� ��

Úan içüp otur sükÿt ki_ol dil-i nÀzük 

Óaú dileyen Àhına ùÀkati ùutmaz 

 

���� � �� ��� ������ ����� ��  

 ادب ���ه ��ارد �ه���� در

Gör ki o şÿò nergis açıldı öñüñde1 

Gözi yirik kim edeb şarùını ùutmaz 

 

  [B 77a]                      ی���ن ��� �� ���� ��و آ��

 آ����� راه ��ارد ���� �� در

Var yüri yeñ yıúa di òÿn-ı cigerle 

Her kim o bu işige yolını ùutmaz2 

 
1 ~ nüsòa: Gör ki açıldı o şÿò nergis öñünde H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bu işige her kişi kim yolı ùutmaz H, N, B 
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  ���� ��د ��� � ۀ���� ا�� ���

 ��� ���ه ��ارد ی���� ��� ا

ÒvÀce saña secde ger itdi èayb itme sen1 

Gizleyen èışú ey ãanem bu ãuçı ùutmaz 
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  [N 97b] [H 87b]                  ��و ���� ��د����� د��� �� در 

 �� ��د یاز درس و د��  ��ه�رو�� �

Nice yıl defterimüz rehn-i úızıl meyde idi 

Ders ile daèvetimüzden feraóı meygeh idi 2 

 

  �� �� �� ������ن �����ن � ��� ����

 ��د �� ����� ���� ز ���� �� ��د

İyligi pír-i muàÀn gör ki biz-ÀsÀ bed-mest 3 

Her ne itdikse kerem gözine ziyÀde idi 

 

  ��� ���د��� دا�� �� ���� ���

 دل دا�� ��د ���و در  �م��� ��� د

èİlmimüz defterini cümle yuyun bÀde ile 

èÁlimin göñline gördüm ki felek kínde idi4 

 

  �د��� �دل �� ����ر ��� �� دورا�

 ������ ��د ������ �ه�داو ا��ر آن 

 
1    Vezin hatalı. 
2 ~ [metin] Meykede şenligi hem ders ü duèÀmızdan idi H, N, B  
3 ~ Bizce bed-meste muàÀn píriniñ iyligini gör H, N, B 
4 ~ [metin] Çaròı gördüm ki dil-i èÀlime kínide idi H, N, B [kínide: kínde. Vezin zarureti. Anlam ve 

vezin için derkenar tercih edildi.] 
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Pergel-ÀsÀ ki be her semti dolanırdı göñül 

Yine åÀbit úadem ol yerde taóayyürde idi1 

 

 
ّ
  ��دا��  �� �� ������ب از درد ���

 �����ا ��ه ��ن ��� ��د ��ن��� ��

Bir èamel düzdi maóabbet eleminden muùrib 

Kim cihÀn óÀkimine úan süzegi müje idi 2 

 

  ی ز ��ب زا��� �� �� �� �� �� �������

 ��� ��د �آن ��و �� ���� ��م �� 

ŞÀddan gülce leb-i cÿda açıldum andan3 

Ol boyı serv-i sehí sÀyesi başımda idi 

 

  دل یا �از ���ن آن ��� ار ��� ����

 ��د �� ���� �� در ��� ��� � ��� ��ا

Ara Àn óüsni bilürseñ be göñül dilberden 

Bunı bir er didi kim èilm-i naôar-bínde idi4 

 

  ����� �� ا��ر �� ازرق ����ن ���

 ��د ��� ��� ��اد ار �� ��� ر��� �ُ 

Gög giyenler óaúına gül boyalu şeyòim Àh 

Virmedi fürce bedeh yoúsa miåÀl çoúça idi 5 

 

 

 

 
1 ~ Hem odur anda úadem-åÀbit ü óayretde idi H, N, B 
2 ~ [metin] Ki óakímÀn-ı cihÀn kirpigi úan süzegi idi H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa: Gülce andan açıàım ki leb-i cÿda õevúden H, N, B 
4 ~ [metin] Kim bunı èilm-i naôarda gören er didi idi H, N, B 
5 ~ [metin] Virmedi bedel ki ruòãat yoàısa söz çoàıdı H, N, B [Kafiye ve anlam için derkenar tercih 

edildi.] 



526 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  [B 77b]                    ���� �� او ��ج ��� ۀ��� ا��ود

 ��د ��دا���ن  ������� ���� � ����   

ÓÀfıôuñ olmadı yaldızlı aña úalbi ãarf 

Kim òafí àaybı úamu bir bilici èÀmil idi1 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  �� ��د ی���� ��� �ّ�  �دوش در ���

 �� ��د ی�� ��� دل �� ��� از ����

KÀkülün fıúrası dün gice bizüm bezme idi 

Söz gice nıãfına dek zencír-i zülfüñden idi 

 

  ��� �دل �� از ��وک ����ن �� در ��ن �

 �� ��د یا��و ���ز ����ق �������

Dil ki müjgÀnuñ oúından belenür úan içine 

Úaşınuñ yay evine yine ki müştÀú idi 2 

 

  آورد ������� �� �� �ز �� ���ا� 

 �� ��د ی�� از �� ����ور �� در �� ���

Haú ãabÀdan ide èafvı ki getürdi òaberüñ 

Yoòsa kim irmez idük şaòãa ki semtüñden idi 

 

  ��ا�� ����� ����� از ��ر و �� ��� 

 �� ��د ی��دوۀ ���ن ��� ������ ا��

Hiç òaber ùutmaz idi èışú eleminden èÀlem 

Óalúa fitne úoparan àamze-i cÀdÿn idi3 

 
1 ~ nüsòa: Aña elinden ãıvalu úalb-i ÒvÀce olmadı ãarf / áayb-ı aòfÀyı úamu bilici bir er idi H, N, B 
2 ~ yine ki ol teşne idi H, N, B 
3    àamze-i B: àamze ol H, N; idi H: oldı N, B; ~ Óalúa fitne úoparan iki cÀdÿ àamzen idi H, N, B 
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  �� ������ �� از ا�� ���� ��دم

 
ّ
 �� ��د ی���و ۀدام را�� ��� ��

Ben başı òayrÀn idüm ehl-i ticÀretden ancaú 

Yolumuñ dÀmı siyÀh kÀkülünüñ büklümi ‘di1 

 

  دل �� ������ ��� ��� �� ���� 

 �� ��د ی�� ��ا ��د ز ���� ی�� ���د

Aç libÀsuñ baàını tÀ ki açılsuñ úalbüm 

Kim fütÿóÀt ki baña oldı o yanuñdan idi2 

 

  �� �� �� ���� ���� ���ر ی���� 

 �� ��د یرو یو در آرزو ����� ���ن �

Dostluàuñ óaúúına uàra ÒvÀcenüñ úabrine kim 

Kim cihÀndan yüzüñüñ şevúi ile gitdi idi 
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  [N 98b] [H 88b]                ��ام ���ل ��د ی��د آ��� �� �� �د�

 از ��ک درت ���� ��د �را رو�� �ه�د

YÀd ola ol ki baña semtüñ ucı menzil idi 

ÒÀk-i bÀbuñdan eyÀ dídeme nÿr óÀãıl idi 

 

  [B 78a]                 را�� ��ن ���� و �� از ا�� ���� ��ک

 ز��ن ��د ��ا آ��� ��ا در دل ��ددر  

Òoş kelÀmuñ eåerinden gül [ü] sÿsence ãaóíó 

Baña dilde idi ol şeyé ki saña der-dil idi 

 
1 ~ [metin] Úara zülfüñ bükümi yolumuñ aàı oldı H, N, B [kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2    oldı o yanuñdan idi ~ [metin] oldı yanıñdan oldı H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
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  ��د�� ���د ��� ���� ��دل �� از �

 ���ح آ��� �� او ���� ��د ������� �

èAúl şeyòinden ider naúl-i maèÀni çün dil 1 

Şeró idüp söyler anı èışú aña kim müşkil idi 

 

  دو�� ����� ����  �در د�� ��د �� �

 �� و دل ���� ��د ��� ��ان ��د �� ��

ÒÀùırımda idi yÀrsız ki müdÀm olmayayım 

N’itme mümkin ki benüm saèy u göñül bÀùıl idi 

 

  ���ا��ت ��م ��ن��� �د�دوش �� 

 � ��د��ن در دل و �� در �ِ  �م�د ��� �

Vardum añmaàa gice meykedeye mestÀnı 

Mey küpi gördüm içi úan ayaàı der-gil idi2 

 

  ���� �� ����� ��� درد ��اق�� �ِ 

 ��د ��������� � ����� در ����

Çoú ùolandum ki ãoram derd-i firÀú óikmetini 

Bu suéÀlimde èaúıl müftisi lÀ-yaèúil idi 

 

  ���ا���� ۀ�وز����� � �را��

 دو�� ������ ��د �و� ����ش در��

Mühr-i fírÿzesi doàrı ki Bÿ İsóÀú şÀhın 

Òoş nümÀyişde velí devleti müstaècil idi 

 

  آه از�� ��ر ��ّ�� �� در�� دام ����

  واه ازان ��ز و ��ّ�� �� دران ���� ��د

 
1 ~ nüsòa: Çün göñül pír-i èaúıldan ideyor maènÀ naúil H, N, B 
2    der-gil ~  çamur idi H, N 
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Áh bu cevrile sitemden ki bu ùuzaú-gehde 

VÀh o õevúile ãafÀdan ki o der-menzil idi 

 

  ��� ��ا��ن ���� �آن ���� ی��د

 ��� ���� ��د ����� ��� ز �����

Gördüñ ey ÒvÀce o keklik-i òırÀmÀn gülüşin1 

Pençesinden ki ecel şÀhíninüñ àÀfil idi2 
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  ��م و ���ن ��ا�� ��د �و � ������� ز �

 ���ن ��ا�� ��د ���� �� ��ک ره �

TÀ mey ü meykededen nÀm u nişÀn olsa gerek3 

Başımuz şeyò-i muàÀn yolına òÀk olsa gerek4 

 

  � ��اه ��ّ  ی�� �� ���� �� ��ن ��ر

 ر��ان ���ن ��ا�� ��د �ر������ ز

Úabrimüz başına çün uàrayasın iste meded 

Kim ziyÀretgeh-i mestÀn-ı cihÀn olsa gerek  

 

  [B 78b]                    ز ازل در ����� [م]���ن ��� ����

 و ���ن ��ا�� ��د ���� ��د ���� ���� 

TÀ ezel şeyò-i muàÀn óalúası gÿşumda úulam5 

Şimdi ol óÀlde iyüz ãoñra o óÀl olsa gerek6 

 
1 ~ nüsòa: Gördüñ ol kebk-i òırÀmÀna gülüşin ey ÒvÀce H, N, B 
2    Pençesinden ki ecel şÀhíniniñ ol àÀfil idi N, B / Pençesinden ecel şÀhíniniñ ol àÀfil idi H [Her üç 

nüshada da vezin bozuk. N ve B’deki –ol kelimesi çıkartılarak vezin düzeltildi.] 
3    [mısra altı] olsa gerek H, N ~ [metin] var olısar H, N, B [Kafiye sebebiyle mısra altı tercih edildi.] 
4    şeyò N, B ~  pír H, N 
5 ~ nüsòa: Eskiden pír-i muàÀn úulluàı üõnümde küpe H, N, B 
6    ol: o H 
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  �� ز ��� �� و �� ��زا�� ��د� ی��و ا

 ��ده ���ن ا�� و ���ن ��ا�� ��د ��راز ا

Git be òod-bín ãÿfi var sen ile benüm gözden1 

İşbu sır örtüde pinhÀn u nihÀn olsa gerek 

 

  ��ک ���� �� �� ��� ��ون ر�� ا��وز

 روان ��ا�� ��د �ه��� د�� ��ن �� از د

èÁşıú öldür’ci yÀrim gitdi bugün mest ùışarı2 

TÀ kimüñ gözi yine úan aúaàan olsa gerek 

 

  �� ��د ی�� ���ن ��� ��  ����� ز�

 ��� ���� ���ان ��ا�� ��د ��ه ���ه

Bir zemín ki_anda eåer ola ayaàuñ ùíni3 

SecdegÀhı úamu erbÀb-ı dilÀn olsa gerek 4 

 

  ���� آن دم �� ز ��ق �� ��� �� ����

 ���ان ��ا�� ��د ������ دم ��� �

Gözüm ol gice ki úor úabre başı şevúüñden 

TÀ seóer vaút-i úıyÀmet baúaàan olsa gerek 

 

  ���� ��د ��ا�� ��د ����� ���� �� از

 ز�� ������ ���� د��ان ��ا�� ��د

ÓÀfıôuñ baòtı eger eyler ise böyle meded 

áayrı destinde nigÀr zülfi hemÀn olsa gerek 5 

 
1 ~ nüsòa: Git be òodbín ãufi var gözüm ile gözümden H, N, B 
2    yÀrim ~  güzel / ùışarı ~  ùaşra H, N 
3    ùíni ~ : tozı H, N 
4 ~ [metin] Cümle erbÀb-ı naôar secdegehi olsa gerek H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
5 ~ Ger bu ãÿret meded eyler ise baòtı ÒvÀcenüñ / [metin] áayrı destinde ãaçı sevdiginiñ olsa gerek 

H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  [N 99b] [H 89b]                �� ���ا�� ���� �م�ّ ��ده �� ا ��ر�

 �� ���ا�� ���� ��� �����ن ����� ��

İrişdi müjde ki eyyÀm-ı àuããa úalmayısar 

Anuñca úalmadı daòı bunuñca úalmayısar 1 
 

  �����ر ��م دو���� ار �� در ��� 

 ����م ���ا�� ���� ���� ��� ��ر�

Egerçi dost naôarında ben olmadımsa óaúír 

èAdÿ daòı bu gibi iètibÀrda úalmayısar2 

 

  ��� را ����� ���� ��ده دار ����

 ��م ���ا�� ���� ���� ���� ���

Úamuyı perdeci urur úılıç ile çünkim 

Muúím óarím-i óaremde kimesne úalmayısar3 

 

  ��� و�� ��وا�� ی��� ا ������

 ������ �� ����م ���ا�� ���� ���� ا

áaníme ãay saña pervÀne vaãlını ey mÿm 

Ki bu muèÀmele tÀ kim ãabÀóa úalmayısar4 

 

  [B 79a]                    ��ش داد ��� ���ر����وش ���� �

 �����ر �� ���ا�� ������ ��� �� �� 

Baña ferişte-i àayb virdi bir güzel müjde 

Hemíşe kim kişi àamlu cihÀnda úalmayısar5 

 
1 ~ İrişdi müjde ki àam güni úalmaú olmayısar / O úalmadıàı gibi hem bu veş de úalmayısar ~ O gibi 

úalmadı hem böyle kalmaú olmayısar ~ O úalmadıàı gibi hem bu úalmaú olmayısar H, N, B 
2    [mısra altı] iètibÀrda H, N ~ [metin] muóteremde H, N, B; ~ èAdÿ daòı bu gibi òoşça úalmaú 

olmayısar H, N, B 
3 ~ Durur óarím-i óaremde ki úalmaú olmayısar H, N, B 
4 ~ Bu şevú ãabÀóa degin zírÀ úalmaú olmayısar H, N, B 
5 ~ MüdÀm kişi àama ùutuú ki úalmaú olmayısar ~ Hemíşe kes àama ùutuú úalmaú olmayısar H, N, B 
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  و ���� ��ز ��� � ����� و ��� ی�� �� 

 ر�� ���ا�� ���� ���� ����� �� ��

Ne şükr ü şekvÀ yeridür eyü vü bed hÀlden 

Çü vÀrlıú cihetinde nişÀne úalmayısar1 

 

  ��د ��ا�� ا���� ����ود ���� ���

 �� �� ���ا�� ���� �ور��� ��م ��ده �

Bu beste idi dimişler ki bezm-i Cemşídde 

Ki cÀm-ı bÀde getür Cem cihÀnda úalmayısar2 

 

  ��د ���� آور ����ا���ا دل درو

 �� ���ن زر و ��� درم ���ا�� ����

Özüñ faúírüñüñ al göñlüni be hey zengin3 

Ki aúçe maòzeni altun òazíne úalmayısar4 

 

  ا�� ��ررواق ز���� ����� ����

 ا�� ��م ���ا�� ���� ���� �� ���

Bu zümrüdí felek üzre yazılmış altunla 

Keremlü eyligi úala ki başúa úalmayısar5 

 

  [N 100a] [H 90a]              ��ش داد ��� ���ر����� ����� و

 �� �����ر�� ���ا�� ������� �� �� 

ViãÀli virdi işÀret seóerde müjde-i òoş6 

Kimesne úahra giriftÀr hemíşe úalmayısar7 

 
1 ~ Eåer ãahífe-i varlıúda úalmaú olmayısar H, N, B 
2 ~ Ki cÀm-ı bÀde getür Cemde úalmaú olmayısar H, N, B 
3 ~ nüsòa: Faúíriñüñ göñülin al ki sen be hey zengín H, N, B 
4 ~ Ki aúçe genci vü zer cÀyı úalmaú olmayısar H, N, B 
5 ~ Keremlü eyliginüñ àayrı úalmaú olmayısar H, N, B 
6 ~ nüsòa: Seóerce cilve-i óüsni güzelce müjde virüp ~ NevÀ-yı sÀz baña virdi seóerde müjde-i òoş H, N, B 
7 ~ nüsòa: Kimesne dünyÀda àamlu hemíşe úalmayısar H, N, B 
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  ����ن ��� ��� ���� �ز ������

 �� ��� ��ر و ���ن ��� ���ا�� ����

Ümíd kesme be ÓÀfıô vefÀ-yı dilberden 

Ki şekl-i cevr ü cefÀ ãÿreti de úalmayısar1 
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  ����� �ر��� �� �� ���م دل در ��م 

 ��ر ��ا��� در ا���ر ����� ��وان �� ا

Oldı kim maórem-i dil yÀr óareminde úaldı 

Kim bunı bilmedi inkÀrda o kimse úaldı2 

 

  ��� ���� �ا�� از ��ده ��ون �� دل 

 ���ار ����� ۀ�� �� در ��د �د���� ا

Perdeden ùaşra ger oldı göñülüm eyleme èayb 

Perde-i ôanda şükür Óaúúa ki dil úalmadı3 

 

  ������� ���ن ��و �� � �دا��� د��

 �ر �����و ���ب �� و ز�ّ  ����� ر�� �

Yüz úuãÿr örtüci bir eskice òırúam var idi 

Muùrib ü bÀdeye rehn oldı zünnÀrım kaldı4 

 

 

 

 

 
1 ~ NişÀn-ı cevr ü cefÀ şekli úalmaú olmayısar H, N, B 
2 ~ Bu ki ol maórem-i dil ola óarem-i yÀrda úalup H, N / Kim ki ol bilmedi bu işi o inkÀrda úalup  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Dil degül Óaúúa şükür perde-i ôann içre úalup H, N, B 
4    İkinci mısraın vezni hatalı.; ~ nüsòa: Oldı erhÀn mey ü sÀzendeye zünnÀrca úalup H, N, B 



534 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  [B 79b]                   ��� ر�� ������ از ��و � او �ن����

 �ر �������ّ  �د�� �� ��د �� در ���

Aldılar hep ãÿfiler òırúa rehinden ancaú 

Meyfürÿş-òÀnede eskice libÀsım úaldı1 

 

  ����� �م���� ��� �� یاز ��ا

 ار ��������� دوّ  ���� در ی�د��ر�

Görmedüm èışú sözinüñ òoşterek ÀvÀzından 

YÀdigÀr kim bu felek çarò içinde úaldı2 

 

  و ���� ���� ����ن د�� ��� ������

 �ّ�� ���� �� در �� �� ��زار �����

MÀèadÀ òırúa giyen mest geçüben gitdiler 

Fıúramız anca ki her gÿşe başında úaldı3 

 

  [N 100b] [H 90b]              �� ���� ر����� دل �� �� ازل �� �

 �� در ��ر ����� ������ودان �� ��� 

Göñlümüñ Àòarı kim öñ ãoña èÀşıú gitdi 

Kimse işitmedük ol işde müdÀma úaldı4 

 

  م��� ����� �� آن د�� ���ر ��� �

 �آب ���ت �� و در ��� �����ر ����

Her úızıl mey ki o billÿr gibi elden aldım 

Oldı óasret ãuyı hem gözde kehribÀr úaldı5 

 
1 ~ nüsòa: Òırúa-i eskicemiz òÀne-i òummÀrda úalup H, N, B 
2 ~ nüsòa: Görmedüm èışú söziniñ ãavt u ãadÀsından òoş / Bu dönen úubbede bir Ànılacaú nesne 

úalup H, N, B 
3 ~ nüsòa: Òırúa pÿşÀn díger mest geçüben gitdiler ~ Òırúa pÿşlar digeri mest geçüben gitdiler / 

Fıúramız her yañanuñ gÿşesi (ا����ه)? úalup H, N, B 
4 ~ Kim ezelden ebede gitdi benüm dil-i èÀşıú / TÀ ebed diñlemedik kimse kim bu işde úalup H, N, B 
5    ikinici mısrada vezin hatalı. 
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  �� �ان�� ��� ��رت ���� ���ل �� ��

 ����� �ار���� �� در در و د ����� ��

Óüsnüñe ãÿret-i çín oldı o dek óayrÀn kim 

Úıããası her yer ü dívÀr u úapuda úaldı 

 

  �� ��ن ��� �� ��دد ���� ��ر���� �

 ����� ��ر�و ���ش ���� و �ا ۀ���

Òaste oldı gözüñ-ÀsÀ ki ola nergisler 

Cilvesi olmadı óÀãıl aña òaste úaldı1 

 

  ی�������� ز��� دل ���� روز

 �����ر ����� ��و ��و ���� �� ��زآ

ÓÀfıôuñ göñli ãaçuñ seyri yerine bir gün 

Gitdi kim girü gele ùutılup ebed úaldı2 
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  �ق ��د��ّ  ���ا�� ��از ا � �� ���از ا � ��

 آ��ق ��دۀ �� �� �� ��� ئ���ورز

Bundan artıú bundan öñ fikrüñ senüñ èuşşÀú idi3 

èIşúa bizümle çalışmañ şöhre-i ÀfÀú idi 

 

  ���ن ����د آن ���� ���� �� �� ��� �د�

 
ّ
 �ق ��د��ّ  ���� و ذ�� ��� ��� ��

Añıla ol ùatlu dillerle giceler ãoóbeti 

Söylenürdi sırr-ı èışú kim meclis-i èuşşÀú idi4 

 
1 ~ nüsòa: Cilvesi olmadı óÀãıl aña hiç òaste úalup H, N, B  
2 ~ nüsòa: Gitdi kim girü gele úaldı ebed ol ùutılup H, N, B 
3 ~ nüsòa: Bundan öñ bundan ziyÀd fikrüñ senüñ èuşşÀú idi H, N, B 
4 ~ nüsòa: Baóå olurdı sırr-ı èışú hem meclis-i èuşşÀú idi H, N, B 
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  [B 80a]                ��و د ��د����� �� �� دل � �ن���� �� رو

 ا��ق ��د ��� در ��� ��� و ��� ���  

Bezm-i meh-rÿ òubluàı1 alurdı gerçi dín ü dil 

èIşúımuz ùabè-ı leùÀfetle güzel aòlÀú idi 

 

  [N 101a] [H 91a]              ����ق ا�� ا���د �� ���� �� �� ���� 

 او ��� ����ق ��د ���� ��و ����ج ��د 

èÁşıú üzre sÀye-i dilber eger düşse n’ola 

Biz aña muótÀc idük hem ol bize müştÀú idi 

 

  ������ ������ ��� و ��ق � ����  ��از � ��

 ����ن ��ق ��د ی���� ��� ��ا ا��و

Andan öñ kim çekdiler bu ùÀm-ı sebz ü cÀm kemer 

Gözimüñ baúdıàı yer ebrÿ-yı cÀnÀn ùÀú idi 

 

  آ�� ��م ا��از دم ��� ازل �� 

 ��د ��ق�� ����� و  ��و ��� ��  �دو��

TÀ ezel vaúti ãabÀóından ebed şÀmına dek 

èIşú ile dostluàumuz bir èahd ü bir míåÀú idi 

 

  ��� ���ام ���ده  �در �� ��ر ار ����

 �� ���ر ��ق ��د �و ��� �ر�����ش آ�� 

Ger ãabÿó itdümse èayb itme baña leyle-i úadr 

Geldi yÀr saròoş úadeóle bir kenÀr-ı ùÀú idi 

 

  ا�� ����� ���ورم ��ار ����� �ر��

 ��ق ��د ����� ���� ����د��� ا��ر 

 
 

 
1  bezm-i meh-rÿ òublıàı: [KM’deki “óüsn-i meh-rÿyÀn-ı meclis” (meclisin ay yüzlülerinin 

güzelliği) terkibinin karşılığıdır. Mütercim bezm kelimesini vezne göre ( َِ�ْ�م) harekelendirmiştir.] 
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Ger úırıldıysa ipi tesbíóimüñ maèõÿr ùut 

Bileginde ellerim ol yÀr-ı gümüş sÀú idi 

 

  در ��ر ��د یا���� ���� در ���� ��ا

 اق ��د������ ��ا رزّ ��� �� �� ��ان �� 

BÀb-ı şÀhda bir faúír bir òoşça remz itdi baña1 

Her simÀùa kim oturdum didi Óaú rezzÀú idi 

 

  ��� ���� در ز��ن آدم ا��ر ��غ ��� 

 اوراق ��د ���ز ازو ��  ��د��� ���

Şièr-i ÓÀfıô devr-i Ádemde İrem gülzÀrına 

Aú úızıl gül defterinüñ zínet-i yapraú idi2 
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  ��م ا���د ����� �� در آ ی��� رو

 در ��� ��م ا���د �� ۀ��رف از ���

Yüziñüñ èaksi çün Àyine-i cÀma düşdi3 

Şenliginden meyin èÀrif ùamaè-ı òÀma düşdi4 

 

  [N 101b] [H 91b]              ��د ������ه �� در آ ���� � ی��� رو

 او��م ا���د ������� ��� در آ ��ا

Vechüñüñ óüsni ki bir cilve idüp Àyinede 

Bu úadar naúşlar Àyíne-i vehme düşdi5 

 
1 ~ nüsòa: Baña bÀb-ı şÀhda bir yoòsul etdi bir rumÿz H, N, B 
2 ~ nüsòa: Devr-i Ádemde İrem bÀàında şièr-i ÓÀfıôıla / Defter-i güller varaú zeyninden al u aú idi H, N, B 
3    düşdi ~  düşüp H, N 
4    düşdi ~  düşüp H, N, B 
5    düşdi ~  düşüp B; ~ Bu úadar naúş u òayÀl Àyine-i vehme düşüp H, N, B 
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  [B 80b]                   دوران ��ود ��ن ����ر ��� ��� �� �

ّ ��دش ا ۀ���� �� در دا   ا���د �م�

N’eyleye gitmeye pergelce felek ardınca 

Her kim ol dÀéire-i devr-i eyyÀma düşdi1 

 

  �����ا�� �� در ����� ��زم � یآن �� ا

 و �� ��م ا���د ��� رخ ��� ����ر 

Gitdi ol kim göresüñ ÒvÀce beni ãavmaèada 

YÀr yanaàıyla işüm hem leb-i cÀma düşdi2 

 

  ر�� ����� ر�� ���ن �� ����� ��ز

 ��ا���م ا���د ��او � ���ن �� �� ���

Taót-ı seyf-i àam-ı yÀre gülerek gitme gerek 

Kimse k’ol oldı aña mürde ãoñı òayra düşdi3 

 

  �� ز ���� ���ا��ت �� ��د ا���دم

 از ��� ازل ���� ����م ا���د ���ا

Düşmedüm özüm ile meykedeye mescidden 

Bu baña èahd-i ezelden ki ãoñı óiããe düşdi4 

 

  ����� ز��ن ��� ����ن ��� �ت��

 
ّ
 ��� در د�� ��م ا���د �� ��� ��

Cümle òÀãlar dilini àayret-i èışú kesdi kim 

Úandeden sırr-ı àamı femm-i èavÀma düşdi5 

 
1    İkinci mısrada vezin hatalı.; ~ nüsòa: Her kim ol dÀire-i gerdiş-i eyyÀma düşüp H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gitdi ol kim ÒvÀce mescidde beni yine göreñ / YÀr yañaàıyla işim daòı leb-i cÀma düşüp 

H, N, B 
3    seyf : seyfim H; ~ nüsòa: Her kim aña ki ölüm oldı ãoñı òayra düşüp H, N,B 
4    özümle ~  istekle H, N; [mısra altı] ãoñı H, N ~ [metin] ãoña H, N, B; düşdi ~  düşüp H, N 
5 ~ Úandeden kim àam-ı esrÀrı fem-i èÀma düşüp N, B 
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  د���� ��� د�� �� �� د������ ���

 ا���م ا���د ������ �� �� ����ا � ��ا

Ben yanıú göñle müdÀm var keremi ayruca 

Gör ne inèÀm sezÀver ki bu faúíre düşdi1 

 

  دل از ��ه ز�� ���در �� ز�� �� آو

 آه �� ��ه ��ون آ�� و در دام ا���د

Dil senüñ çÀh-ı õeúandan òam-ı zülfüñ ùutdı 

VÀh ki çıúdı úuyıdan ùaşra ùuzaàa düşdi2 

 

  � و �����ز و� �������� �� �ن����

 ���� د������ ����م ا���د �ن�� ��ز

Mey içer tÀze sever cümle ãÿfiler ammÀ 

Dil yanıú ÒvÀce bulardan kötice nÀma düşdi 3 
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��� ���� ��� ��� ��� �� �� ����  

 آ�� ���� ��������� ���� ��  یا

Hep degül óÀl-i ãÿfi óílesiz ol ãÀfi ola 

Ey ÒvÀce nice libÀs var ki oda lÀyıú ola 

 

  ی��� �� ی�� �� ز ورد ���� ���

 ������� ���ان ��ش �� ����ش ����

Mest olurdı ãÿfimüz vaút-i seóer virdinden 

NÀôır ol kim aña ol vaút-i mesÀ saròoş ola 

 
1    İkinci mısrada vezin hatalı. “sezÀvÀr”dan sonraki “ki” öne alınırsa düzelir.; ~ Gör bu yoòsulı ki ne 

lÀyıú-ı inèÀma düşüp H, N, B 
2 ~ Çıúdı Àh kim úuyıdan ùaşra velí dÀma düşüp H, N, B 
3    düşdi ~  düşüp H, N; ~ nüsòa: İçlerinden ÒvÀce dil suòte köti nÀma düşüp H, N, B 
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  [B 81a]                    �ن��� ����ش ��د �� ��� ����� آ

 ��د �� �� در او �� ���� یرو ���� �

Òoş olurdı meóek-i tecrübe gelse araya 

TÀ siyeh yüzlü ola her kim aña óíle ola 

 

 � �َ ��ز ��ورد ���ّ 
ُ
  راه ��و���د �

 ر��ان ���� ���� ۀ��� �����

Yol iletmez güzele nÀz u tenaèèum-perver 

Derd çeken rindlerin işi ki èÀşıúlıú ola1 

 

  ��ده ���ر ی��� ��ر �د� ی� ��� د�

 ش �������� دل دا�� �� ���ّ  � ��

Nice bir fÀní cihÀn úaydını yersin mey iç 

Óayf ola kim dil-i èÀrif ki úarış murıþ ola 

 

  ���� ز�� ��� �� آب ���� از ��� ���

 � ������� رخ �� ������� ���ّ  یا

Ursa ger Àb-ı tene böyle naúış yÀr saúalı2 

Ey ÒvÀce nice yanaú úan ile naúş olmuş ola 

 

  ���� ���د ��ده ��وش  ۀ�دد�� و ��ّ 

 �� وش ���� ��� ��ا�� ز �� ���

æevb ü seccÀdesin alur ÒvÀcenüñ bÀde-fürÿş 

Ger o mehveş güzelüñ bÀde elinden ki ola3 

 

 
1 ~ nüsòa: Ùavr-ı èuşşÀú-ı belÀ-keş ki işi rindlik ola H, N, B 
2 ~ Böyle naúş ursa eger yÀr ãaúalı Àb-ı tene H, N, B 
3 ~ Eski seccÀdesin alur ÒvÀcenüñ bÀde-fürÿş / BÀde ol sÀúi-i mehpÀre elinde ger ola H, N, B 
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  [N 102b] [H 92b]                ��آ ���� ��آ�� و ��م از �� �� ��

 ��آ ����ن �� ��� �� از ��اب در ��

Çıkup cÀnum bu ki senden óuãÿle kÀm gelmez1 

Óayf ki ùÀlièüm uyúudan uyanıú olmaz 

 

  � �از �� ���� ���� �� ا��ا�� ���

 ��آ �در ��� �� ���� آب ز���

äabÀ ki atdı kÿyundan gözime bir ùopraú 

ÓayÀt ãuyı ki benüm iètibÀrıma gelmez2 

 

  �م�� ��� ��� �� ���� ��ا �� �

 ��آ ��� ��� ��ادم �در�� ��م و 

Bülend úaddüñi tÀ ùutmayınca síneme ben 

MurÀd aàacı murÀdımca meyveye gelmez 

 

  ��د یز�� �� �� دل �� ��ش ��اد ����

 ��آ ����� ��� �� ��وزآن ��

Olup ãaçuñda muúím dil ki gördi òoşça şehir 

BelÀ çeken o àaríbden ki híç òaber gelmez3 

 

  ��� ور � �ر� ید�را ی��� ��و

 ��آ �و�� د�� ��ر �� �� ����

Meger ki yÀr-ı dil-ÀrÀ yüziyle kim yoòsa 

Diger yüz ile işi hiç açıúlıàa gelmez4 

 

 
1 ~ nüsòa: Be cÀn çıkup bu ki senden óuãÿle kÀm gelmez H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ki dirligim ãuyı olsa òayÀlime gelmez H, N 
3 ~ nüsòa: O derdmend àaríbden òaber ki híç gelmez H, N, B 
4 ~ nüsòa: Diger yüz ile işi hiç güşÀdelik bulmaz H, N, B 
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  [B 81b]                     د��  ��ز ��� ��ق ���دم ��ار �

 ��آ ���ر�� �� ����� ��د  �و�

HezÀr ãıdú-ı raãaddan duèÀ oúun açdım1 

Velí ne aããı ki biri yarar işe gelmez 2 

 

  �� ��ط و�� ��ِك �� ��د �������

  ��آ �� ��ر �����و ا�� ز �� ��ر ا

FedÀ-yı ser ola ÓÀfıô kemíne şarù-ı vefÀ 

Yüri özüñden eger iş bu deñlüce gelmez 3 
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  ��آ �ز دل �� آ��م و ��ر �� ��

 ��آ �در �� �ر�ز ��د ��ر ��م و 

Göñülden ayruya geldüm vücÿda iş gelmez4 

Ki ùaşra oldum özümden o yanıma gelmez 

 

  [N 103a] [H 93a]               ��� �� ز��ن ��� ���ز �ل�� ��در

 ��آ �ز�� درازش ��� �� ی��

Bu fikr ile başa vardı èömür zamÀnı henüz 

BelÀ-yı zülf-i ùavíli nihÀyete gelmez5 

 

 

 

 
1    açdum ~  çekdüm H, N 
2 ~ [metin] nüsòa: Velí ne fÀide kim iş görir biri olmaz H, N, B 
3 ~ nüsòa: VefÀ şurÿùunuñ ednÀsı terk-i ser ÒvÀce / [metin] Yüri egerçi ki senden bu deñlü iş gelmez 

H, N, B 
4 ~ nüsòa: Göñülden ayruca düşdüm işim vücÿd bulmaz H, N, B 
5 ~ nüsòa: Uzunca zülf belÀsı netíceye gelmez H, N, B 
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  ��� ��دل ��� و �� �� ����� ��� 

 ��آ ����� �� ا��� ��� �� �و�

Seóer yeline dilimüñ úatı óikÀyeti var 

Velík baòtıma irte ki bu gice gelmez1 

 

  یآه �����ه �� ��� ��� �����

 ��آ ���ر�� �� ������ن �� �� �� 

Hemíşe Àh-ı seóer-gÀhım olmaz idi òaùÀ 

Ne oldı kim biri şimdi yarar işe gelmez 

 

  ����� و ��ل در ��دو�� ���د ی��ا

 ��آ ���ر �� ���� ��ر ��� ز �� ا

Bedenle mÀlı yazıú yÀre itmedük maãrÿf2 

Óayıf ki èışú işi bizden bu deñlüce gelmez 

 

  از ��� �� �ه����� ر� دل ز �� �� ��

 ��آ �ز��� ��ر �� ����ن ز ���

Úamudan ürkmüş olup çoúça ÓÀfıôuñ göñli3 

Ki şimdi óalúa-i zülfinden ol ùışa gelmez 

183 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ��� ��ود ��� ��ام از � ����� د�

 ��ود ������� درش �� ���ا��� �

Ne òoş göñül ki müdÀm gördük ardına gitmez4 

Ki her úapuya oúunsuz u bí-òaber gitmez 

 
1 ~ Velí sitÀtaremi gör irte bu gice gelmez H, N, B 
2 ~ nüsòa: Yazıú ki mÀl ü beden yÀre itmedik maãrÿf H, N, B 
3    [mısra altı] göñli H, N ~ [metin] dil kim H, N, B; ~ nüsòa: Úamudan artıcaú olup dil-i ÒvÀce 

ürkmüş H, N, B 
4 ~ nüsòa: Ne òoş göñül ki naôar ardına hemÀn gitmez H, N, B 
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  �� ����د�� او� ������� در آن �� �

 ��� ��ود ����� ��� از �� � �و�

Heves o ùatlu lebe eylemem kim evlÀdur 

Veli siñek şeker ardınca niceyin gitmez 

 

  [B 82a]                      �� �� ���رم ا��ق ���� د��ی

 و��ی ��� �� از ����ت ��� ��ود

Sen Àòar èÀlemüñ aòlÀú òoşlarındansın 

Meger baña òÀùıruñdan vefÀ-yı vaèd gitmez 

 

  [N 103b] [H 93b]               ی�� ����� ام�ه���� ۀ����اد د

 �� ��� ��ل ��ام ���� از ��� ��ود 

Keder gören gözimüñ yuma eşk ile úarasın 

MüdÀm beñüñ naôarımdan òayÀli kim gitmez1 

 

  ������� ��� از ��د ������ �ه��

 ��ن ��� ��� ��ود �دود د������ 

Kimesne görmem özümden siyÀhraú defter 

Niçün ki Àh-ı dilim òÀme-veş başa gitmez 

 

  ����زه ��د و ����  ��د� ���ش ��

 ��� ��ود ���� �����ر ز � ���� �

Bu gÿne boş dolanur her maóalle olma göñül 

Ki hiç bir iş ilerü bu hüner ile gitmez 

 

  �����ج ����م از ره ��� �� ��ز ��

 ����� ��ود ���� � �در � ز ���

 
1 ~ Beñüñ òayÀli gözümden ki hergizin gitmez H, N, B → hergizin: hergiz ile B 
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Beni_alma tÀc ile hüdhüd ki yoldan aú ùoàan 

Kibirden av-ı øaèífin ki ardına gitmez 1 

 

  ��ار ����د در یز �� �� ��د ��� ��

 �� ز�� ��ام ��� ��ود ���ا �� �

Seóer yeli gibi benden úoúuñı ùutma diríà 

Niçün ki zülfüñ ucınsız özüm başa gitmez 

 

  ���ش دا�� ���ی ���ّ� �� ���

 ��� ���� ��ر ��ود� �� آب روی

Benüm günÀh-ı òumÀrıma ört èafv etegin 

Ki Àb-ı rÿy-ı şeríèat bu dek ile gitmez 2 

 

  دارم ��� ��ا ��س ��و����

 و زر ��ود ���� د�� در ���ش �� ��

Ki ben gedÀ ùutarım Àrzÿ bir boyı servüñ 

Ki sím ü zer ile Àòarla el bele gitmez 3 

 

  ل ���� ���� ده��ده و اوّ  �ر��

 ���ط آن �� ز ���� ��� ��ر ��ود

ŞarÀb getür ü evvelce eline vir ÒvÀcenüñ 

O şarùla ki bezimiden4 kelÀm ùışa gitmez 

 

 

 
1 ~ Beni alma tÀcla úuş kim yolumdan aúça ùoàan / [metin] Be-her óaúír avın ardına kibrden gitmez 

H, N, B → óaúír ~  øaèíf H, N [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Ki bu úadar şeríèat yüzi ãuyı gitmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Ki sím ü zer digeriyle beline el gitmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4    bezimiden: [=bezmden. Mütercim tarafından vezin zaruretiyle “bezimiden” şeklinde 

harekelendirilmiş.] 
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mefÀéilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  [N 104a] [H 94a]              ��ا�� ��ن �� ��د ��ر دل ���م و ���

 ��م و ��� یآرزو ��در �������

Eridi cÀn ki ola tÀm dil işi olımadı 

Bu çig hevesde tutuşduú u óÀl ki olımadı1 

 

  [B 82b]                    ����د ����ن �� در ��� ��� ���

 ز �� ���م و ��� ���م ��اب ���� 

Óayf ki kenz-i merÀm defterini aramada 

TamÀm òarÀb-ı cihÀn àamdan oldum olımadı2 

 

  ���ر ��� یو درد �� در ��� و �� � �در

 � ��ام و ����� ����م ���ا ���

Óayıf óayıf ki dilek isteyişe naúd-ı óuøÿr 

KibÀra faúr ile çoú gitmem oldı vü_olımadı3 

 

  داد �� ��ا�� ���� �� ر��ان �م��

 ��م و ��� ���� یو درد ی��� ����

Òaber ki virdi merÀmım oturma rindler ile 

Adum belÀ-keş ü rindlikle oldı vü_olımadı4 

 

  ���� �� ��م ��� ����� ��� ��

 ��م و ��� ���� �� ���م ����� ��

 
1 ~ nüsòa: Göñül işi kim ola cÀn eridi olmadı tÀm / Bu çig hevesde tutuşduú u óÀl ki olmadı òÀm  

H, N, B → Bu: Ve B 
2 ~ CihÀnuñ alçaàı àamdan ben oldum olmadı tÀm H, N, B 
3 ~ nüsòa: Çoú oldı faúr ile gitmem kibÀra olmadı kÀm H, N, B 
4 ~ nüsòa: Òaber virildi ki kÀmım oturma rindler ile / Adum belÀ-keş ü rindlikle oldı olmadı kÀm  

H, N, B 
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Didi ki luùf ile bezmüñe bir gice beg olam 

Öz istegim ile ednÀ úul oldum u_olımadı1 

 

  ����� دل ����روا�� در �� ا�� �

 دام و ��� ��در ره ��د ��ب و � ���� د

SezÀ kebÿter-i dil sínede eger ùalbur 

Ki píç ü tÀb öz aàın yolda gördi olımadı2 

 

  دران ��س �� ����� ����� آن �� ���

 ���� ��ن �� در د�� ا���د ���� ��م و �

Ol al lebi ki öpem Àrzÿsunda mestlik ile 

Ne úÀn yüregime cÀm-veş ki düşdi olımadı3 

 

  راه ��م ��د����� ��� � ی���

 ���دم �� ا����م و ��� � ��� �� ���

Ayaú úoma úılaàuzsuz maóalle-i èışúa 

Ki kendüm ile ben itdüm çalış yüz olımadı4 

 

  ���� از �� ���  �����ا�� �����ار �

 آن ��س �� ��د آن ���ر رام و �����

Úopardı nice óiyel ÒvÀce fikri ucından 

O um ile ki ola rÀm o dilber olımadı5 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Didi ki luùf ile bezme beg olayım bir şeb / Öz istegimle úul oldum u olmadı o aàam  

H, N, B 
2 ~ Göñül gügercini gögsümde ger sezÀ ùalbur / Yolında gördi aàını ki_o size olmadı rÀm H, N, B 
3 ~ nüsòa: Úadeóçe baàrıma düşdi ne úan ki olmadı kÀm H, N, B 
4 ~ nüsòa: Ki yüz çalış özüm ile ben itdüm olmadı òÀm H, N, B 
5 ~ nüsòa: O istek ile kim ola o dilber olmadı rÀm H, N, B 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

  ���ا�� �� �ون�����ن ز �� � ����ا ��� �

 ���ا�� �� ����ن�و د ��آ������ ا ی��� 

Benüm başdan siyÀh gözlüler èışúı ùaşraya gitmez 

Bu bir óükm-i ilÀhídür ki àayrı vechile olmaz 1 

 

  ���ا�� �آ�� یآزار�� ����د و ��  ��ر�

 ��دون ���ا�� �� ی�� �ان���� آه ����

Óuøÿrsuzluú buyurdı barışa yer úomadı düşmÀn 

Seóer úalúanların Àhı meger gökden yaña gitmez 2  

 

  [B 83a]                   �����د�� ی��� ر�� ی��ا روز ازل ��ر

 �� آن ���� �� آن �� ر�� از آن ا��ون ���ا�� ��

Baña rÿz-i ezel mestlikden Àòar dimediler iş 

Her ol taúdír ki anda oldı andan artuàa gitmez 

 

  ������ن ��� �ر�ا�� و  ی��اب ��� و �� 

 � ��د ��رت ا�� ا���ن ���ا�� ���ِ  �د� �

Emín yer bÀde laèlín hem óabíb-i mihribÀn sÀúí 

Úaçan işüñ ola òoş dil bu dem ger òoşluàa gitmez 

 

  ��� �دف و � �د���ا را ����� �� را ���

 ���ا�� �� ����ن�ا����� � ����ز ��ع از�� 

Bizi vir deff ü ney ÀvÀzına AllÀh içün øÀbiù 

Ki şerèin naômı böyle fıúradan úÀnÿnsuz úalmaz 

 
1 ~ [metin] ÚaøÀ-yı ÀsumÀnídür bu bir àayrılayın olmaz H, N, B [Anlam bakımından derkenar tercih 

edildi.] 
2    meger gökden yaña gitmez H, N ~ [metin] meger semt-i felek gitmez H, N, B [Anlam bakımından 

derkenar tercih edilmiştir.] 
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  ���� �� ����ن ��� او ورزم �����ل �� ��

 ��ن ���ا�� �� �����ر و ��س و آ���� �� ��

Benüm ancaú mecÀlim èışúına_anuñ çalışam maòfí 

Ne diyem öpme úoçma hem ãarılmaú çün baña olmaz 

 

  ���� ������ �� ز ��ح � �ه�د یا ی���

 د��ار�� و ر�� ��ن ���ا�� �� ���� ز�� �

Be hey göz yuma àam naúşın ÒvÀcenüñ síne levóinden 

Ki dostuñ zaòm-ı tíàıdur yumaúla reng-i úan gitmez 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  [N 105a] [H 95a]               دم زد �در ازل ���� ���� ز ���ّ 

 �� و آ�� ���� ���� زد �ا���� �  

Óüsnüñ şevúi nümÀyişden ezel dem urdı 

èIşú èayÀn oldı bütün èÀleme od hem urdı 1 

 

  ��� ��� ��ا�� ����د ر�� د یا���ه 

 و �� آدم زد �ت�� ��آ�� �� از ا ���

Eyledi cilve ruòuñ gördi melek ùutmadı èışú 

èIşú bu àayretden od oldı vü ber-Àdem urdı 

 

  �� آن ���� ��اغ ا��وزد ��ا������ �

 و ���ن ���� زد ����ر�� �ت���ق �

Diledi uã ki o şevúden uyara úandílin 

Parlayup àayret-i şevú èÀlemi ber-hem urdı 2 

 
1 ~ [metin] èIşú ôuhÿr oldı vü hep èÀleme Àteş urdı H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Şevú-i àayret uyanup èÀlemi birden urdı H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  �������� راز ����ا�� �� آ ����ّ 

 �����م زد ���آ�� و �� � ��د�� �

Gelmek İblís diledi kim göre esrÀr yerini 

Gögs-i nÀ-maóreme àayb desti gelüp hem urdı 1 

 

  زد�� � ����� ��� �� � ���� ��ان�د

 �� زد �� ��د �� �� �� ۀ��دل ���

áayrılar urdı naãíb2 úurèasını hep õevúe 

áam3 gören göñlümüz idi ki àama hem urdı4 

 

  [B 83b]                  ��س ��ه ز���ان �� دا�� ی��ن ���

 آن ز�� �� ا��ر �� زد �د�� در ��� 

CÀn-ı pÀk ùutdı heves çÀh-ı zenaòdÀna senüñ 

El o úıvrım ãaçuñuñ óalúasına hem urdı 5 

 

  ��� �� ���� ����� آن روز ������

 
ّ
 م زد�� ��� �� �� ا���ب دل ��

ÓÀfıô ol gün seviñüñ nÀme-i õevúin çizdi6 

Dil sürÿrı sebebi ucına kilk kim urdı 7 

 

 

 

 

 

 
1 ~ [metin] Dest-i úudret ber-i nÀ-maóreme geldi urdı H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2    naãíb ~  úader H, N  
3    àam: nice B 
4 ~ [metin] àama hem urdı H, N, B: hem u àam urdı H, N, B [Anlam bakımından derkenar tercih 

edildi.] 
5 ~ CÀn-ı pÀk ùutdı çeñeñ úuyusına arzÿ senüñ / [metin] Ol úıvırcıú ãaçıñıñ òalúasına el urdı H, N, B 
6    çizdi ~  dürdi H, N 
7 ~ [metin] Kim sürÿr dil sebebi ucına òÀme urdı H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  �� �� ��د ی��د آن �� ����� ��� �د�

 ��د �ا��� � ۀر�� ��� �� �� ��� 

YÀd ola ol kim bize gizlü baúışuñ var idi 

Çehremizde bizüm èışúuñ eåeri ôÀhir idi 

 

  [N 105b] [H 95b]             ��� ���د آن �� �� ���� ������ � �د�

 ��� ��ددر �� ��ّ  ��������� � 

YÀd ola ol ki gözüñ òışm ile öldürdi bizi 

Lebde iècÀz-ı Mesíhí de şeker çiyner idi1 

 

  زده در ���� ا�� ���د آن �� ���� �د�

 و ��ا �� �� ��د �����د �ر��� �� و 

YÀd ola ol içilen mey ki biliş bezminde 

Bizle Óaú yÀr ile ben yoà idi Àòar yer idi 2 

 

  ������ ��ه��  �� ����د آن ��  �د�

 ��د �� ����ن � ��در ر���� �� �� �

YÀd ola ol ki mehim úıvrımı baàlar çü külÀh 

Ol rikÀbında hilÀl peyk-i cihÀn ölçer idi 

 

  ��دم و ��� ����د آن �� ��ا��ت �� �د�

 � در ����م ا��وز ���� آ��� ��د�وآ�

YÀd ola ol ki idüm saròoş u meyòÀne-nişín 

Ol ki mescidde özüm anda bugün kemter idi 3 

 
1 ~ èÍseviyyet keremüñ lebde şeker çiyner idi H, N 
2 ~ [metin] YÀrdan artıú yoà idi hem de ÒodÀ bizle idi H, N, B 
3    [mısra altı] saròoş H, N ~ [metin] mest H, N, B [Vezin için mısra altı tercih edildi.]; ~ [metin] Ol 

ki bugün mescidde kemdür o kim anda idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ی��ح ���ه زد ���ت���د آن �� ��  �د�

 ��د ������ و ��� �� ���  �ن�در �

YÀd ola ol ki úadeó òande ururdı çü laèl 

Ortamızda úatı söz benle dudaàuñ var idi1 

 

  ا��و�� ���د آن �� ر�� ��� ��ب � �د�

 ����وا ��د ���� ��وا�دل �� ��و

YÀd ola ol ki ruòuñ şemè-i sürÿr parladuben 

Bu yanuú dil aña pervÀne-i cÀn-güster idi 2 

 

  ��د آن �� در آن ����� ��� و ادب �د�

 ���� ��د ی������ زد ۀآن �� او ���

YÀd ola ol ki o óüsn ü edebí bezm içre 

Ol ki ol mest gülüşin urdı mey-i aómer idi 3 

 

  [B 84a]                  را�� ����ح ��� �ْ� ��د آن �� ��ِ  �د�

 ��� �� ���� ������ �� ���� را ��د  

YÀd ola ol ki sizüñ terbiyeñizle òoş olup 

Her deliksiz şièiri kim ÒvÀcenüñ cevher idi 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ~ YÀd ola ol ki laèl gibi úadeó òande urup / Çoú kelÀm benle dudaàın arasında idi H, N, B 
2 ~ [metin] Bu dil-i suòte ki pervÀne-i bí-pervÀ idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Ol ki ol mest gülüşin urdı úızıl bÀde idi H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4    terbiyeñizle: terbiyeñizlü H; ~ [metin] Her deliksizce naôım cevheri kim ÓÀfıøa idi H, N, B 

[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  [N 106a] [H 96a]               ������� �� ��ه��� در � دل یا� ���

 ����� ����  ���ه از ��ر ��و��� 

Ola ey dil ki der-i meykedeler hep açıla 

Pekçe baàlu işimüz dügimi kim hep açıla1 

 

  ����� ��ا�� از ��� دل زا�� ��د�

 ���دار �� از ��� ��ا ����  یدل ��

ÒÀùır-ı ãÿfi-yi òod-bín çün eger baàladılar 

Göñli òoş ùut ki ÒudÀ èÀrif içün hep açıla 

 

  زد��ن �دل ر��ان ���� ی���� 

 ����� در ���� �����ح د�� ���� 

Rindlerüñ nÿş-ı seóer urdıàı dil õevúi içün 

Çoú úapu baàlu duèÀ miftÀó ile hep açıla 

 

  �����د��� رز ��ُ  ����� ����

 ����� ��� ������ن ز�� دو�� ���� 

Yazın üzüm úızınuñ mÀteminüñ nÀmesini2 

TÀ ki mestÀn müjesinden úamu úan hep açıla 

 

  ی����
ْ
  ��ب ����گ � ������ ��

 ������� ��� ������ن ز�� دو ���� 

Öldigine mey-i ãÀf kÀkül-i çengíyi kesüñ3 

KÀkül-i muàbeçeler büklimi tÀ hep açıla 

 
 

 
1 ~ Ola ey dil ki òarÀbÀt úapusı hep açıla/ Pekçe baàlu işimüz  èuúdeleri hep açıla H, N, B 
2    nÀmesini: nÀmesi H, B 
3    öldigine ~  ölmesiyle H, N 
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  ����� �������� ��ا �����در �

 �������  � �و ر ����و ��� در ���

BÀb-ı meyòÀneyi Óaú baàladılar virme rıøÀ 

TÀ ki tezvír ü riyÀ òÀnesinüñ bÀb açıla1 
 

  ��دا ����� �� ی�� دار ���� ������ ا

 �������  ��� � �ش��ر ز ز�� �� ز�ّ 

Sen bu òırúa ki ùutarsuñ ÒvÀce yarın göresin 

Nice altında anuñ gizlü riyÀ hep açıla 

189 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  �� ���� �ر� �ر������ ���ت ا�� 

 �� �� ���زم و او ��� ا���� ����

Güzel eger yaluñuz yÀr benümle yÀr ola 

Degül ki ben yanayım hem o şemè-i bezm ola 
 

  [B 84b] [N 106b] [H 96b]            ������ ���� ��ن��� ���� آن ��

 �� ��ه ��ه �� او د�� ا���� ����

Ben almazam o SüleymÀní mühri hiç şeyée 

Ki gÀh gÀh aña dest-i ecinni üst ola 
 

  و��ل ���� در �� ��روا ��ار ��ا

 �� ���� �����م و ����ن �� ��ر�

Gereklü ùutma viãÀl óavlusında yÀ AllÀh 

Ki maóremí èadÿ maórÿmí behre baña ola 
 

  ��ف ���� ���� ���� �� ی��� 

 �� از ز�� ���� ��� ��� �ر�در آن د

HümÀya söyle müdÀm ãalma sÀye-i èizzet 

O yire kim ùÿùi çaylaúdan azaraú ola 

 
1  òÀnesinüñ ~  òÀnesine H, N 
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  ��را رود��� از �� �� ی�� ی��ا

 را دل ������ �� و�� ���� ����

Maóallüñ Àrzÿsı gitmez bizüm başımuzdan 

Ezikçe göñli àaríbüñ vaùan yaña ola 

 

  آ�� دل ��ح��ق �� ���� ��  �ن��

 �� در ��� ���� ی��ان ����� ز ��ز

BeyÀna èışúı ne lÀzım ki şeró-i dil odı 

Ki úÀbil añlama yanıúludan ki sözde ola1 

 

  ���ن ���� ا�� ده ز��ن ��د ����

 ��اش ��� �� د�� ���� ���� ���� �

Eger ki ÓÀfıô olursa çü sÿsen on dillü2 

Senüñ úatuñda çü àonce mühür aàızda ola 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ���� �����  �� ���� و ا���ر ��اب ا

 ���� ����رم ��� و ���  ������� ا

Ben ü inkÀr-ı şarÀb bu ne óikÀyet ola 

áÀliben baña bu dek èaúl kifÀyet ola 

 

  ام �� دف و ����� �� ���� ره ���ا زده

 ���� ��ز��ن �� ��ه آرم �� ���  ��ا

Ben ki urdum reh-i taúvÀ nice şeb sÀzlarla 

Yola birden getürem baş ne óikÀyet ola 

 

 
1  yanıúludan ki ~  yanıàdan ki H, N 
2  sÿsen ~  zanbaú H, N 
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  [N 107a] [H 97a]                 ��دا������ �����ره � ���� ��� 

 ���� ���� �� ��� ��  ئور �� ����ر  

RÀh-ı meyòÀneyi künhine dek bilmezdik 

Yoòsa perhízligimüz tÀ neye àÀyet ola 

 

  ���د ���ور�� یزا�� ار راه ����

 ���� ���� ����ف ��ا ������ ��ر

Yol iletmezse ãÿfi rindlige ger maèõÿrdur 

KÀr-ı èışúdur ki o mevúÿf-ı hidÀyet ola 

 

  ����� �� ز ���� ������ ��� ۀ���

 ���� و��� ���� �� �� ��� � ���

Pír-i meyòÀne úuluyam ki cehilden taòlíã1 

Pírimüz her ne ider èayn-ı kerÀmet ola 

 

  [B 85a]                  �ز�و � ��� و ���ز و �� و ���زا�� و �ُ 

 ���� ���� �� ���  �ن��� �� را ��د ز �

Kibr ü õikr ile ãÿfí mest ü niyÀzla hem ben 

TÀ kim arada kime senden èinÀyet ola 

 

  ����� ���������� ��  ��� ��دوش از

 ���� �����  ی���� ار ��� ��د �� 

Uy’madım gice bu fikr ile ki bir õÀt dirdi 

Mest olursa ÒvÀce ger cÀy-ı şikÀyet ola 

 

 

 

 

 
1  [mısra altı] taòlíã H, N ~ [metin] úurtardı H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  در ��د���� �� ا�� در �� �� ��ده

 راز �� ���� ����� ��� ��د ��و

Úorúam ki àamda göz yaşımuz yırta perdemiz1 

Hem òalúa bu mühürlü sırım müştehir ola 

 

  ��� ��� ��د در ���م ��� �����

 ���ن ��� ��د ����د و� یآر

Dirler ki laèl olur yerini beklemekde ùaş 

Olur belí vü lík be-úan-ı ciger ola2 

 

  ��از ���ت ر� ����� یدر ����� 

 رب ���د آن �� ��ا ����� ��د � �

Óayret ãıúındısında benem3 kibr-i òaãımdan 

YÀ Rab o olmasun ki faúír muèteber ola 

 

  [N 107b] [H 97b]               ا�� ����� �� در �� ��و ���� ��� 

 �� �� �� د�� ���� �� در ��� ��د

Bu baş çekiş ki servi boyuñ üzre var senüñ 

Bizüm nice belüñe úıãa el yeter ola 

 

  ام رواند�� ��ده ��از �� ��ا�� �

 ��ر�� ��د ��� �������� �� آن �

İtdüm revÀn be her yaúadan daèvet oúını 

Ola ki anlar içre biri işgüõÀr ola 4 

 
1 ~ Úorúam ki àamda yırta yaşım perdemiz ola H, N, B 
2    be úan-ı ~   be òÿn-ı H, N, B 

3    benem: [ 
ْ
�َ��َ, harekelendirilmiş. “Ben kibr-i hasımdan hayret sıkıntısındayım” anlamında.] 

4   B’de yok. ~ [metin] Ki anlar içinde ola biri işgüõÀr ola H, N, B [Vezin sebebiyle derkenar tercih edildi.] 
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  ی ��ه ���� ��اش ��  ��� ����� ��ا

 او ��ک در ��د ����� �� آ����

Bu köşk-i salùanat ki aña ay görüşlüsün 

Ol ÀsitÀne üzre úapu òÀki ser ola 

 

  �� ی��� �� زر ��� رو ی� ���از �

 ��� ��� ��ک زر ��د ���� یآر

Zer oldı kímyÀ-yı sevüñden benüm yüzüm 

Gerçek ki luùfuñuz sebebi òÀk zer ola 

 

� ���� ���� ��� ����� �� �� �� �  

 ����ل ��� ��دم ���� ��� ��د

Òÿbluúdan özge nükte gerek kişiye ki çoú 

äÀóib-naôar kesin diline muèteber ola1 

 

  [B 85b]                   و داد��اه  �ن��� ��ه���ا�� ��ن ��

 �� د�� �� ��ص �� آ��� ��� ��د  

ŞekvÀya aàlayu dilerim gitme úoltuàa2 

Kim àam elinden anda òalÀãım meger ola 

 

  �� �� د��ار ��ز�� ����ن �� یا

 ���ن ��� �� ��� را ��� ��د ����

Dilber úatında fıúramızı söyle var be cÀn 

AmmÀ ki itme şöyle ki bÀda òaber ola 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Maúbÿl-i ùabè-ı şaòã ki ehl-i naôar ola H, N, B 
2 ~ Óaú istegiyle meykedeye aàlayu gidem H, N 
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  روزی ا�� ��� ر��ت ����ل ���ش

 رو ��� �� ���د �� از �� ��� ��د

Bir gün saña ger ire keder olma teng-dil 

Şükr eyle var ki olmaya bedden1 beter ola 

 

  دل ���ر ��ش و ���ر �� �� ����� یا

  �� ��� ��د ����م ��� ��دد و ا ��ا

Ol ey göñül ãabÿr u yime àam ki èÀúıbet 

Bu şeb ãabÀó olur bu gice hem seóer ola 

 

  [N 108a] [H 98a]               �� ز��� ���� ��� ����� �� ���

 ��د ��� را ��� ��ددم در�� ار �� 

Çün zülfi ucı nÀfesi elde senüñ ÒvÀce 

Seslenme yoòsa bÀd-ı ãabÀya òaber ola 

 

  ��س  ی���� �� از ��� ��رآرد ��� 

  ��� ��د ���� � ی��ک او ���  ��

Baş çıúarur ayaú öpüşe ÒvÀce úabirden 

Sizüñ ayaàa ùopraàı ger bí-siper ola2 
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  آ�� �� �ر�روز ���ان و �� ���� 

 ��ل و ���� ا��� و ��ر آ�� �� ��زدم ا

Rÿz-i hicrÀn ü şeb-i fürúat-i yÀr tÀm oldı 

FÀlı urdum u güõeşt yıldız işi tÀm oldı3 

 
1    bedden ~  andan H, N 
2 ~ Baş çıúarur ayaú (او����)? ÒvÀce úabrden / Sizüñ ayaàa ùopraàı ger bí-siper ola H, N 
3    güõeşt ~  geçen H, N 
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  ����د�� �� ��ان �آن ��� ��ز و ���ّ 

 ����� در ��م ��د ���ر آ�� ��

Ol úamu nÀz u tenaèèum ki òazÀn emr itdi 

èÁúıbet bÀd-ı bahÀr gelmek ile tÀm oldı 

 

  ��� ۀ� ����� ��د���  ����� ا�ّ 

 �� ��ر �� ��ر آ�� �� ی�� ��ون آ

Um ãabÀóı ki olup münzeví-yi perde-i àayb1 

Di ki gel ùaşra úarañu şeb işi tÀm oldı 

 

  �� ����ل ��� ������ � �د���� ا

 و ���� ��ر آ�� �� ی���ت ��د دَ 

Óamdü li’llÀh külÀh-ı gÿşe-i gül gelmekle 

Úış yeli kibri daòı şiddet-i òÀr tÀm oldı2 

 

  [B 86a]                     دراز و �� دل ی����  �����آن ��

 ���ر آ�� �� ی���� ����� در ��  

Ol uzun gice períşÀnlıàı dil àamlulıàı 

SÀye-i kÀkül-i dilberde úamu tÀm oldı 

 

  �� و���ز���� آ����� ��ر �� از 

  �ّ� ا�� ���ه �� از روی ���ر آ�� ��

İşimüñ gerçi períşÀnlıàı zülfinden anuñ 

YÀr yüzinden bu dügüm óalli de hem tÀm oldı 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: äubó-ı meémÿl ki olup perde-i àayb içre muúím H, N, B 
2 ~ nüsòa: Úış yeli şiddeti hem şevket-i òÀr tÀm oldı H, N, B 
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  [N 108b] [H 98b]              ������ از�� �� در ������ روم �� دف و 

 �ّ�� �ّ�� �� در دو�� ��ر آ�� ��

Baèd ez-ín meykedeye sÀz u def ile giderim 

Úıããa-i àam ki yÀrüñ devletine tÀm oldı 

 

  ���ز �م�ّ ا ئز ����� �����ورم �

 آ�� �� �ر� و����� در  ��� ��ّ� 

Yoú inanım felegin èahd-i bedinden óÀlÀ 

YÀr viãÀlinde firÀú fıúrası kim tÀm oldı 

 

  ��د ����� ��� ی��� ���د � ����

 ���ر آ�� �� � ��� ��� ���� ����

SÀúí olsun ùolı cÀmuñ ki kerem gösterdüñ 

Kim senüñ reéyüñ ile zaòm-ı òumÀr tÀm oldı 

 

  ���دم �� ���ان ��ا روز ��وز ��

 ��� � �� �� ��� و ���ر آ�� ��

Gün be gün gice-i hicrÀnuñı ben ãayar idim 

Óamdü li’llÀh àam-ı hicrÀn èadedi tÀm oldı 1 

 

  ���� را ��� �ورد�� �� ��در ���ر 

 و ���ر آ�� �� ������ ��ن ���� �

Gerçi kim ÓÀfıôı bir kimse óesÀba ãaymaz 

Ol elem şükr ki bí-óadd ü èaded tÀm oldı 

 

 

 

 

 
1    Bu beyit H, N, B nüshasında Farsçasıyla beraber derkenara ilave edildiği için asıl metne alındı.  
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  ��� آ��ن ���د ���� �� �� وا�� ��� ا

 ورزد و ����س �����ن ���د ���� ر

VÀèiz-i şehre bu söz gerçi kim ÀsÀn olmaz 

TÀ riyÀya çalışur1 ãÿfi müselmÀn olmaz2 

 

  آ��ز و ��م �� �� �� ���ان ����� یر��

 َ� 
َ
 و ا���ن ���د ��� ����� � ��ا��

İt kerem rindlik ögren degül ol deñlü hüner 

Bir behÀyim ki şarÀb içmeye insÀn olmaz 

 

  دل ��ش ��ش یا�� ا��� ���� ��ر ��د ا

 �����ن ���د ��د ��و � � ��� ����

İsm-i aèôam ider öz işüñi ey dil òoş ol 

ZírÀ dív mekr ü óiyel ile SüleymÀn olmaz 

 

  ���� ��د ���� � ������ ��ک ���

 ���� و ����ن ���د �ور �� �� ��� و ��

Aãlı pÀklık aña lÀzım ki ola úÀbil-i feyø 

Yoòsa her ùaş u çamur incü vü mercÀn olmaz 

 

  [B 86b] [N 109a] [H 99a]           � ��� �� ���� ا ��و ا� �رزم���� �

 د�� ���� ����ن ���د ی��ن ����� 

èIşúa ben çalışuram k’umıla bu èışú-ı şeríf 

áayrı ãanèat gibi ol bÀèiå-i óirmÀn olmaz 

 

 
1    çalışur ~  çalışan H, N 
2 ~ VÀèiô-i şehre gerçegi kim şÀn olmaz / TÀ ki sumèa çalışur ãÿfí MüselmÀn olmaz H, N, B 
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  �� ��دا ���� ��م د�� ����دوش �

 ���د ��ن��� �� � ���ز ��ا ����

Dün gice derdi ki yÀr virürüm kÀm-ı dilüñ 

Bir sebeb it ki kerem bÀrí peşímÀn olmaz 1 

 

  ��ا  ی�� ���� �ز ��ا � ���� ���

 ���د ��ن��� د�� ���� �� از �� ��

Òÿyuñı òulú-ı óasen isterim AllÀhdan ben 

TÀ ki senden dilimüz daòı períşÀn olmaz 

 

  ���� �� ���ه را �� ���د ��ّ ذرّ 

 در���ن ���د ����ر� ����� ���

Õerrenüñ himmeti tÀ olmaya èÀlí ÓÀfıô 

Pertev-endÀz-ı gün ırmaàına cÿyÀn olmaz 
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müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 

  ������ �� �� دارم ���� ��� �� آ

 ������ �� ��ه �� �� ���� ا�� ��آ

Didüm àamuñ ùutarım úayàuñ dükene didi 

Didüm benüm mehim ol ÀsÀn gelürse didi 

 

  ���ز�ن ر�� و�� ����� ���� ز ���

 ����ر ���� آ ��ا �ن�رو��ه ���� ز 

Didüm vefÀ rüsÿmın ögren vefÀlulardan 

Meh yüzlülerden azraú gelme bu píşe didi2 

 
1 ~ nüsòa: Bir sebeb eyle ki ey Tañrı peşímÀn olmaz H, N, B 
2 ~ [metin] Meh yüzlülerden işbu iş gelme azda didi H, N, B [Anlam için derkenar tercih edildi.]  
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  راه ��� ����م �������� �� �� �

 ��آ ���و�� او از راه د���� �� �� رَ 

Didüm òayÀlüñ üzre ben baàlarım reh-i göz1 

Gice yürür gelür ol àayrı ùaríúle didi 

 

  ز��� ���اه ����� ��د ی���� �� ��

 ���� اوت ر��� آ ����� ا�� ��ا�

Didüm ãaçuñ bÿyı_itdi gümrÀh-ı èÀlem özüm2 

Rehber hem ol bileñ ger ola3 özüñe didi 

 

  [N 109b] [H 99b]               �د��� ��د ��� � ������ ���� ��ا

 ��د��� آ ی�� �� ������� ��� �� 

Didüm ne òoş hevÀdur úalúar ki bÀà-ı èışúdan 

Ol semt-i dil-rübÀdan òoş yel eser ki didi 

 

  ���� �� ��ش ���� �� را ��رزو ���

 ��و ���ه ��ور آ� ا�� � ����� �� ����

Didüm hevesle bizi öldürdi nÿş-i laèlüñ 

Sen úulluú it ki ol úul-perverlik ide didi 

 

  [B 87a]                    ��م ��� دارد �� ������� دل ر�

 ���� و�� آن درآ ی��� �� ��  ����   

Didüm úaçan ider èazm ãulóa raóímlü göñlüñ 

Bir şaòãa açma bunı ol dem gelince didi 

 

 

 

 
1 ~ göz yolı baàlarım ben H, N, B 
2 ~ Didüm ki èıùr-ı zülfüñ èÀlem yidi beni itdi H, N 
3    bileñ ger ola: bilürseñ gele N; [mısra altı] bileñ ger ola N 
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  �� ��ن �� آ�� ی������ ز��ن ���ت د

 ��� �� �� آ�ّ�  ������ ���ش ���� �� 

Gördün mi vaút-i èişret nice dükendi didüm 

Sen ebsem ol dükenür ÓÀfıô bu àam da didi 

 

195 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  �� ��ا �� �� ���ت �� ��دا ����

 �� �� ������ �ون�� دا��ه ��از ا ی�� 

Her kimüñ èışúı senüñ tÀze saúaluña ola 

Ùaşra bu dÀéireden úomaz ayaú tÀ ki ola 

 

  �م ��� �� از ��ک ��� ��� ��� ���

  یداغ ��دا
ّ
 ���� �ا��� ��ام ��

Úalúarım lÀle şekil òÀk-i úabirden çünkim 

DÀà-ı èışúuñ sırı baàrımda uyuş úande ola 

 

  ���� ���ا�� روا ���اری�� �� ای 

  �� ��� د��ۀ ��دم ��� در�� ����

Niceye dek göresin ey dür-i yekdÀne revÀ1 

Kim àamuñdan úamu òalúuñ gözi deryÀçe ola 

 

  آ��  ��دا�� ���  ������  ی�� ��د ا

 ���� ����دم ��� درۀ ���� ��� د

Úandesin ey dür-i yekdÀne ki sen Àòir-i kÀr 

DeryÀ mÀnendi gözüm yaşı òayÀlüñle ola2 

 
1 ~ Nice dek ey dür-i yekdÀne göresüñ lÀyıú H, N 
2 ~ Nerdesin H, N, B; ~ Kim baña gÿşe-nişíní deryÀçe òayÀlüñle ola H, N 



566 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  [N 110a] [H 100a]              ���ود �� ز�� ��ام �� �� ��د �ّ� 

 ���� �ا���ار دل � ����  نآ����ر   

Uzamış zülf-i òamuñ øılli başım üzre ola 

Kim úarÀrı dil-i şeydÀnuñ o gölgede ola 

 

  ��ام آب روا��� �از �� �� ��ه

 و ����� ���� ی�� �� ��ا��ت �

Gel benüm her müjemüñ Àb-ı revÀn dibinden 

Meyl eger saña bıñar semt ü temÀşÀda ola 

 

  و درآ یاز ��ده ��ون آ �د� دل ����ن 

 ���� �ا���ر ����ت �� � �� د��

Perdeden ùaşra biraz gel içerü göñlümce 

Bir daòı kerre mülÀúÀt ki ne imkÀnda ola1 

 

  یآر ������ از ��ز ����� ���� �

 ��� ���� ر��� ���� �����ا�

NÀzdan itmez ki meyil ÓÀfıôa çeşmüñ gerçek 

Baş aàırlıú ãıfat-ı nergis-i şehlÀda ola2 
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mefÀéilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt ~ feèilÀtün3  

  [B 87b]                    ����آ ����از ���ق � ��� آ���ب �

 ����ار ��� ��آ �ز ��غ ��رض ���  

Çü şems-i bÀde úadeó maşrıúından ide ôuhÿrı 

Güzel yanaàı baàından hezÀr lÀle ôuhÿrı 

 
1 ~ nüsòa: Bir diger kerre mülÀúÀt ki ne imkÀnda ola H, N, B 
2 ~ nüsòa: Nergisin şekli güzel baş aàırlıúda ola H, N, B 
3    feèilÀt: ~ feèilÀtün H, N, B [Son tef’ile bazı mısralarda fe’ilât bazılarında fe’liâtün’dür.] 
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  ���� �در �� �� ����� ��� ����

 ��آن ���� ��آ ی��� �� �ن��� از �

Gülüñ başında úırar ãaç-ı sünbülini ãabÀ 

Çü yÀr ãaçı úoúusı_ide miyÀn-ı bÀàda ôuhÿrı1 

 

  ز ��د ��ان ���ن ��� ��� ���ان دا��

 ����ا�� ��آ ��� ���� �� �ّ�  ��� �

Başı aşaàa felek ãofrasından itme umu dil2 

Ki bí-elem ü hezÀr àamsız ola loúma ôuhÿrı3 

 

  ������ ���� ���ان �� آن ��� ���� �

 ����� ر���� ��آ ��� �ز � یا��� ��ّ 

Şeb-i firÀúı şikÀyet degül o óÀli dimek kim 

Ki õerre açmadan anı ki yüz risÀle ôuhÿrı4 

 

  ��� ��� در �� ����ن ���ت �� ��ح ��

 ���� ���دد و ��م ��ار���� ��آ

ÙÿfÀn àamına eger Nÿó nebíce var ãabruñ 

BelÀ döner ola biñ yıllıcaú murÀda ôuhÿrı5 

 

  [N 110b] [H 100b]             ����� ����د ���د ���ان ��د � ����

 ����ا�� ��آ ���ر � ����  ��د �ل�� 

Çalışla kes degül imkÀn yol ilte öz dilege6 

Fikir idi ki bu iş bí-óavÀle ide ôuhÿrı 

 
1 ~ nüsòa: Çü ol èıùırlu zülüfden çemende ide ôuhÿrı H, N, B 
2 ~ itme umu dil H, N, B: itme dil ümídi H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa: Ki yüz àam ile kedersizce bir nevÀle ôuhÿrı H, N, B 
4 ~ nüsòa: Şeb-i firÀúı şikÀyet o óÀl ki bir dimeklik / Birazca anı beyÀndan ki yüz risÀle ôuhÿrı  

H, N, B 
5 ~ nüsòa: äabır ùÿfÀn àamına varsa Nÿó nebíce saña ger H, N, B 
6 ~ Çalışla kes degül imkÀn ki yol merÀmına ilte H, N, B 
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  �� ��ن ���رد ����� ���� ���  ����

 ��ز ��ک �����ش �� ��ار ��� ��آ

Senüñ kerem yelüñ uàrarsa úabr-i ÓÀfıôa ger kim 

Ki yüz biñ Àh bedeni ùopraàından ide ôuhÿrı1 
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müfteèilün mefÀèilün müfteèilün mefÀèilün 

  ����� ���� ����و ���ن �� ��ا �

 ����� ���� �د� ��د����م �� ��

Serv-i òırÀm-ı men niçün seyr-i gülistÀn eylemez 

Hemdem-i gül ne olmuyor õikr-i semen ne eylemez2 

 

  ز�� او ���� دل ��زه ��د �� ر�� ��

 ����� ��زان ��� دراز ��د ��م و�

Boş dolaşan benüm göñül ol ãaçı çíne gideli 

Òod uzanıú o yol’içün èazm-i vaùan da eylemez3 

 

  ��د�� ���م ��ن ��� یرو ��دل ���

 ����� ��� ����� � ی�� ی��ن ���ا

Saña ümíd-i vaãl ile cÀna göñül yÀr olımaz 

Semtüñe cÀn da úaãd ile òıdmet-i ten de eylemez 

 

  [B 88a]                   � و� ������� �� � ����ن ا��و � ��

 ����� ��ا�� از آن ��ش �� �ه���ش �� 

Yay úaşınuñ öñinde ben çoú iderim niyÀz velí 

Yay úulaàı çü burmalu gÿş o_içün baña_eylemez4 

 
1    yelüñ ~  úoúuñ H, N 
2    [mısra altı] olmuyor H, N ~ [metin] olımaz H, N, B [Anlam için mısra atltı tercih edildi.]; ~ 

nüsòa: Òoş ãalınan benüm fidÀn meyl-i çemen ne eylemez H, N, B 
3 ~ Ol uzacıú yolı içün èazm-i vaùan da eylemez H, N, B 
4 ~ nüsòa: Úulaàı çünki burmalu úulaú o çün baña_eylemez H, N, B 
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  یا��� ید
ّ
  اش ��دم و از �� ���س هز ��

 ����� ���� ��ش �� �ه�� ����� �� ا

Dün ki ãaçından eyledim şekve o saòrıdan baña 

Didi bu úara egrice gÿş baña da eylemez1 

 

  ز�� ����� ����� ��د�� ����ن ز ��

 ����� ��از آن ����� �د�وه �� د�� �� 

Zülf-i benfşe çün ola bÀd-ı ãabÀdan egri çoú2 

VÀh o vefÀ bozanı yÀd kim göñülüm ne eylemez 

 

  ������ق �� �� ��� درد � ��� ����

 ����� ������ د� ��� �� �� ��م � ����

[H 101a] [N 111a]           Baldırı sím dilberim cümleye ger virürse dürd3 

Kimdür o kim úamu tenüñ fem mey-i cÀmca eylemez 

 

  ����� ��ی �� ��� دا�� ا�� ���� از �� رو

 ��ك ����� زار را ��� ��� ��� ���

Òoş úoúulu olup ãabÀ òoş etegüñ ne yañadan4 

ÒÀk-ı benefşe-zÀrlıàı müşk-i Òoten ne eylemez 

 

  از ��� ��� �م��� ��� ��� دا��� آ

 ����� ���� ��ر �� ��ک را ��� ��

Hep úoúudur5 dÀmenüñ yelden èaceb gelür baña 

Uàradıàuñ türÀbı kim misk-i Òoten ne eylemez 

 
1 ~ nüsòa: Didi ki bu úaraca egrice úulaú baña_eylemez H, N, B 
2 ~ nüsòa: Zülf-i benefşe çün olur egrice çoú nesímden H, N, B 
3 ~ nüsòa: Dilberim sím baldırım cümleye ger virürse dürd H, N, B 
4    [mısra altı] ne yañadan H, N: ne yüzden H, N, B [Vezin için mısra altı tercih edildi.]; ~ nüsòa: 

èAnber ezici yel olup òoş etegüñ ne yÀneden H, N 
5    úoúudur: úorúudur H 
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  ا�� ��� ��� ��� آب ر�� �� �� د��

 ����ن ���� ��د ���� �� درّ  ��

Dest cefÀya itme ilt yüz ãuyımı ki feyø-i ebr 

İtmese göz yaşım meded incü güzelce eylemez1 

 

  ��� �ه����� ���� ]��[��  ۀ��� ����

 ������ا�� �� �� را درد ��� �� � ��

Diñlemeyen ögüt ÒvÀce àamzeñüñ olsun ölmüşi 

Ol kişiye sezÀ úılıç derd ü elem söze_eylemez2 
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mütefÀèilün feèÿlün mütefÀèilün feèÿlün 

  ز ��� ��اغ دارد ��دل �� ��ور رو

 �� و �� ��� داغ دارد������ �� ��و �� 

Dilimüz ferÀà bÀàdan yüzi òÿblıàında ùutar 

Ayaàı çü serv baàlu vü çü lÀle dÀà da ùutar3 

 

  �� ی����ن ا��و ��� ��� ��و��� 

 ز ���ن ��اغ دارد �ان��� درون ���� �

Birinüñ kemÀn úaşıyla başımuz aşaàa gelmez 

Ki derÿn-ı gÿşe-gírler úamudan ferÀà da ùutar4 

 

  [B 88b]                    ��ب دارم �� ز ز�� او ز�� دم �ز ����

 �� �� در د��غ دارد ���� ��� � �ه��� �

 
1 ~ Eyleme cevr elin çeker yüz ãuyumu ki feyø-i ebr / Göz yaşımın mededsizin incü güzelce eylemez 

H, N, B 
2 ~ nüsòa: LÀyıú ol şaòãa seyf kim söz àam u derde eylemez H, N, B 
3 ~ nüsòa: Yüzi mevsiminde bÀàdan dilimüz  ferÀàı ùutar / Ki ayaàı baàlu ãan serv ü çü lÀle dÀàı ùutar 

H, N, B 
4    ferÀà da ~  ferÀàı H, N 
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Úırışım benefşeden var ki urur dem ol zülüfden 

Sen o baòtı az úara gör ki ne şey dimÀàda ùutar1 

 

  �ن��� ��� ��ان ر� ���ن��� ���� و �

 ���� ��اغ دارد ����� آن �� ��� رو

Úarañu gice vü ùaşra ne maóalle mümkin irmek 

Meger ol ki yüzi şemèa yolıma çıraúma ùutar2 

 

  [N 111b] [H 101b]            �����د ار ��� ��� ��� و ��� ������

 و از �� �� �� ��اغ دارد ���� �����

Bile aàlasam yaraşur seóerí mÿmıyla ger ben 

Yanarız ki bizden ol dilberimüz firÀà da ùutar3 

 

  ���� ��ام و ���� �� ��� �� �� ���

 دارد �غ���ه ���� �� ��� ا �����

Baàa var ãalın daòı gör ki gülüñ yerinde lÀle 

NüdemÀ-yı şÀha beñzer ki_ele cÀm ayaàla ùutar4 

 

  ����� ��� ��در��دم �� ا�� ���� �� 

 ���� ���� �� زاغ دارد �ن���ب آ�

Yarar aàlasam bu bÀàda úış ayı buludı gibi 

Naôar it ki èandelíbüñ şen evini úaràa ùutar5 

 

 
1    damaú? (د��ق):  (د��غ) dimÀà veya demÀà (beyin, geniz veya burun) kelimesinin karşılığı olarak 

kullanılmış. Üç nüshada ve derkenarda aynı (د��ق) yazıldığı için değiştirilmemiştir.;  

~ Sen o kem behÀ siyeh gör neler damaúda ùutar H, N, B 
2    çıraúma ~  çerÀàı H, N  
3 ~ nüsòa: Seóerí mÿmıyla ger ben aàlsaú yaraşur / Yanarız ki özimüzden rÿóumuz firÀàı ùutar  

H, N, B 
4    ayaàla ~  ayaàı H, N, B 
5    úış ~ [metin] úış H, N; úaràa ~  zÀàí H, N 
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  ���وغ ���ه ز��� ره دل ز�� ��� ��

 �� د�ور�� دزدی �� ��� ��اغ دارد

Úamu şeb urur reh-i dil yüzüñüñ nÿrıyla zülfüñ1 

Ne yavuz yüreklü òırsız ki gice çıraúma ùutar 

 

  �� درس ��� دارد دل درد��� ����

 دارد��غ  ی�� �� ���� ����� �� ��ا

Ùutar Àrzÿ ders-i èışúı dil-i derdmend-i ÓÀfıô 

Ki ne fikrine temÀşÀ vü ne Àrzÿ bÀàa ùutar2 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  �د������ر � ������ن � � ���اب و �

 �� �� ر��ان و �� �� ��دا ��د ��زد

äafÀ vü mey ne_ola gizlü ki kÀr-ı bí-bünyÀd 

Uram özüm ãaf-ı èirfÀna herçi bÀdÀ bÀd3 

 

  ��� �د���ه ز دل ���� وز ���� 

 ��ه ����د ������س �� ���� ��� �

Göñülden aç dügümi sen felekden eyleme yÀd 

Ki itmeye óükemÀ èaúlı böyle èuúde4 güşÀd 

 

  ز ا���ب ز���� ��� ��ار �� ��خ 

 �د������ ��اران ��ار دارد  ��از

Teàayyürí-i zamÀndan taèaccüb itme ki çarò 

Bu gÿne biñ kere biñ fıúradan ùutar ol yÀd 

 
1 ~ nüsòa: Úamu şeb yüzüñ nÿrıyla ãaçıñ urayor reh-i dil H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ki ne òaùrına seyrÀn ne hevÀy-ı bÀà da ùutar H, N, B → bÀà da: bÀàı B 
3 ~ nüsòa: Nedür ãafÀ vü sevÀb gizlü kÀr-ı bí-bünyÀd / Uralım öz ãaf-ı èirfÀna herçi bÀdÀ bÀd H, N, B 
4    èuúde ~  baàı H, N 
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  �� �زا��� ��� ����ح ���ط ادب �

 و ������ و ���د ���� ��� �ز ���

[H 102a][N 112a][B 89a]        Edeb yolıyla úadeó ùut ki yoàrulışı anuñ 1 

Ki reés-i kÀse-i Cemşíd ü Behmen ile ÚubÀd 

 

  ��� ر���� �س و �ؤ�� آ���� �� �� 

 �� وا���� �� ��ن ر�� ��� �� �� ��د

Kim añladı Key ü Nemrÿd ki úande gitdiler 

Ve kim bilür ki nice gitdi taót-ı Cem ber-bÀd 

 

  ���� ����ز � ����ز ���ت �� �

 ����د ۀ��از ��ن د ������ ��� �

Henüz Şirín dudaàı óasretinde göreyorum 

Ki lÀle ürperür ez-òÿn-ı díde-i FerhÀd 

 

  ����اب �� �ز � ��� ز��� � �� � ��

 ��اب آ��د ��در ����� ����� ر�

Be gel be gel ki bir Àn bÀdeden òarÀb olalım 

Ola ki biz bulavuz bu fenÀ cihÀnda murÀd 

 

  د�� ��و�� ���ا��� ���� �� ��� 

 ز �� ����د ��� �� ��اد و ��� ��م �

Meger ki lÀle cihÀnuñ vefÀsı yoú bildi 

Doàup ölince elinden ki cÀm-ı mey ne-nihÀd 2 

 

 

 

 
1 ~ [metin] Uãÿl şurÿù ile ùut cÀmı yoàrulışı anuñ H, N, B [Anlam bakımından derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Ölince doàalı elden piyÀle-i mey ne-nihÀd H, N, B [Vezin ve anlam için derkenar tercih 

edildi.] 
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  ��� ��ا��زت ��ا �� د������

 و آب ر�� آ��د ����ّ  ��ك ����

DiyÀr-ı Àòara gitmek baña iõin virmez 

HevÀy ü òÀk-i MuãallÀ vü Àb-ı RüknÀbÀd 

 

  ر��� در �� ���� ����� آ��� ر���

 �� ��� ز�� ز���� ���ن او ����د

İrişdi èışú-ı àamından benüm cÀnuma iren 

ZamÀnenüñ gözi zaòmı cÀnına_anuñ me-resÀd 

 

  ��� ��� ���� ��� ���� ����ح ��

 ��ب د���د ������ا�� ��� ����

Úadeó ÒvÀce gibi ùutma ãadÀ-yı sÀzla meger 

Ki şÀõlıú teline baàladılar ol dilşÀd 1 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ��د �دو�� ارزا� ��در ازل �� �� ��

 ��د ��� ا�� ��م ��ادش ���م ���

Her kim ol taúdírde devlet feyøine lÀyıú ola 

TÀ ebed cÀm-ı murÀdı cÀnına fÀéiú ola 

 

  [N 112b] [H 102b]          ��ا��� �� ���� ��ر ��� ���ن ���� �� از �

 ��د ������� ی��خ ار د�� ��ر ������ ا

Ben o dem kim istedüm meyden ki olam tevbe-kÀr 

Ger bu dal meyve vire didüm ki pişmÀnlıú ola2 

 
1 ~ [metin] Ki şÀõlıú teline baàlamışlar dilşÀd H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Ben o dem kim istedüm olam şarÀbdan tevbe-kÀr / Ger vire meyve bu dal didüm 

peşímÀnlıú ola H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 575 

 

  [B 89b]                �ده ��ن ���� ��وش��د ����� ������ ��ّ 

 ��د ������� ����� �� �� ���� ر�� �

Ùutayım kim omzuma seccÀde sÿsence úoyam 

Reng-i mey òırúamda gülce ne MüselmÀnlıú ola1 

 

  ���� �رم����اغ ��م در ���ت �� ��

 ��د ��� ��را� ��� ��� ا�� دل �� �زا�

Úudretim tenhÀda yoú oturmaàa bí-şemè ü cÀm 

Ol sebebden kim gerek dil ehli künci şevú ola2 

 

  ���ت �� را ��وغ از ��ر ��� ��ده ��د

 و�� �� ����رئ ����ن ز ��دا�� ��د

Ola nÿr-ı şemè-i meyden şevúlü òalvetgÀhımuz 

Devr-i gülde èÀşıúÀn perhízi nÀdÀnlıú ola 

 

  ���ر و ��� ��� ا��ر ���ن���� ا�� و 

 ����ن ��م �� از ����ن ��ان ���� ��د

İlkbahÀr dostluú yeri ortada daòı baóå-i èışú 

CÀm-ı mey cÀnÀndan almamaú aàır cÀnlıú ola3 

 

  � �� ���ش��� ��م ��ّ�  �� �����ّ 

 ��د ���ر�ّ  ���ت�ر�� را آب ��� 

èÁlí himmet iste yaldızlu úadeó di olmasun 

Áb-ı engÿr mestlere rummÀní yÀúÿtluú ola 

 
 

 
1 ~ nüsòa: Omzuma ùutam ki zanbaàça úoyam seccÀde ben H, N, B/ Gülce mey rengi ùonumda ne 

MüselmÀnlıú ola  H, N 
2 ~ nüsòa: Yoú gücüm oturmaàa tenhÀda şemè ü bÀdesiz/ K’ol sebebden kim dil ehli gÿşesi şevúlıú  

ola H, N, B 
3 ~ almamaú da küstÀòlıú ola H, N, B 



576 | TENKİTLİ METİN – Gazeller   

 

  دل �� ��ان ���� ��ار یا ���ا� �������

 ��د ���ن �� ����ن ��دا� ی������

Yaramazlarla oturma ey dil isterseñ eyü_ad 

Bed begenmek ey benüm cÀnum ki nÀdÀnlıú ola1 

 

  ����ر �� ���� �� ����� ����ن��� �� �

 ��د �ر�� ����� �����ر ��ا ������ر

Gerçi úÀnÿnsuz görinür işimüz görme úolay 

Kim bu iúlímde gedÀlıú àıbùa-i şÀhlıú ola 

 

  ����ن ��اب ��رد���� ���� � ی���� ید

 ��د �� �� �����آن �ِ  ���� �� � ���� یا

Dün bir ulu didi kim ÓÀfıô şarÀbı gizlü içer 

Ey èÀzízim èayb degül mi_ol yeg ki pinhÀnlıú ola2 

[H 103a] [N 113a]                         201 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  �� ���د �د�ا�� �� ��ده �� دل ز 

 �� ز �� ���د ��ر �د���د�� �� ����

Degülse bÀde àam-ı göñli fikrimüzden alur 

Óudÿå-ı òavf-ı àamum kÀrımuz uãÿlin alur3 

 

  ��و��� ���� ������� �� ��� و

 �� ���د �ور� ��از ا ������ ���

Ve ger ki lengeri uã ãalmayaydı mestlikde4 

Ne gÿne ten gemisin bu belÀ-yı àamdan alur 

 
1    ey dil: ey H; ~ nüsòa: Bed-pesendlik cÀn-ı men burhÀn-ı nÀdÀnlıú ola H, N, B 
2    pinhÀnlıú: pinhÀlıú H; ~ nüsòa: èAyb degül mi ey ulum ol yeg ki pinhÀlıú ola H, N, B 
3 ~ nüsòa: Degilse ger àam-ı dil bÀde fikrimüzden alur / Ôuhÿr-ı àam òaùarı işimüzin aãlın alur  

H, N, B 
4 mestlikde ~  mestlige H, N 
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  [B 90a]                   ���� ���  ��������ن �� �� ��� �� ��

 د�� ���د ��از ���د �� د��� ���

Óayıf ki çarò oyun oynadı cümle ile nihÀn 

Kimesne olmadı kim el bu óílebÀzdan alur 

 

  ���ف ��� ����از آن � ���دل ��

 ��� ���د ئ��ر��� ��ن ز ��گ ��

Øaèífçe göñlüm anuñçün çemen yaña çekinür 1 

Ner[i]mce esme ãabÀnuñ ki cÀn ölümden alur 

 

  �� ���ار �� ������� ��� را�

 آب �� ���د ����د ���� ���و�

Geçid úarañluàa uàrar yolın delíli úanı 

Ki yüzimüz ãuyın olmaya nÀr-ı óirmÀn alur2 

 

  ����ن ���� ا ��ر��� ��� ��ده  ����

 ��� ���د �����ا�� آرد و ا��

Benüm ùabíb-i maóabbet mey iç ki bu maècÿn 

FerÀàati getürür fikri hem òaùÀdan alur 

 

  ���� �ر������ ���� و �� ��ل او �

 �ا ���د���ا ����� ����� ��

Efendi yandı vü kes yÀre óÀlini dimedi 

Meger ki bir òaber AllÀh içün ãabÀ iledür3 

 

 

 
1    çekinür ~  çekilür H, N 
2 ~ nüsòa: Ki olmaya yüzimüz  ãuyın od-ı óirmÀn alur H, N, B 
3 ~ nüsòa: Meger ki Óaú içün aña ãabÀ òaber iledür H, N, B 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ��� ��و ��� آن ���ل � ی��ا ����

 ��� ��� ا���� ا���اض �� ا��ار 

Baña èayb o fuøÿl èışú u mestligile ider 

Ki o muèÀraøa erbÀb-ı sırr-ı àayba ider 1 

 

 
ّ
  ���ل ��

ّ
  [N 113b] [H 103b]               �� ��� ���ه ��� �����

 ��� ��ا��� ��� �� ������ �� �� �

KemÀl-i èışú sırına baú u baúma naúã-ı ãuça2 

Ki her kim oldı hünersiz naôar èuyÿba ider 

 

  ���� ۀ���ن ز�� ره ا��م ���

 ��� ����� ا����ب ز ���� ��� ُ� 

O dek urup reh-i İslÀmı àamze-i sÀúí 

Ki bÀdeden óaõer ancaú äuheyb ola ider 

 

  ی�� ����آ ز��نز ��� ��ر ���� آن 

 ��� ��� ���� �� ۀ����� ��ک �

O dem çıúar úoúu cennet óÿrisi èıùrından 

Ki òÀk-i meykedemiz kim èabír ceybine_ider 

 

  ��� ���دت ���ل ا�� د��� ����

 ��� ������ �� و ر ���� در �� ���د 

Dil ehli sevdigi miftÀó-ı òazíne-i devlet 
Kes olmaya ki bu nüktede şek ü şübhe ider3 

 
1 ~ nüsòa: Baña o ãÿfi èayb èışú u mestligile ider H, N, B / [metin] Ki sırr-ı ehl-i àuyÿba muèÀraøa 

idiser H, N, B [Redif için ikinci mısrada derkenar tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: KemÀl-i èışú sırını gör ü baúma naúã-ı ãuça H, N, B 
3 ~ Dil ehli sevme saèÀdet òazínesi kilidi / Bu remze olmaya kimse ki şek ü şübhe ider H, N, B 
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  [B 90b]                     ر�� ���اد ��� ���ا ئ���ن واد

 ��� ���� ������ ��� ��ل ���ن 

Çoban-ı vÀdi-i Eymen irer merÀma bir Àn 

Ki cÀn ile nice yıl òiõmet ol Şuèayba ider 

 

  ���� ���ن ������ ���� �ه�ز د

 ��� ���ز��ن و�� ���ب و  �د��� 

Úan aúıdur dídeden ÓÀfıôuñ óikÀyeleri 

Yigitlik Ànını pírlik demin çün añma ider 

 

203 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���� ی� دو�� ا�� ��ز ��ار��� 

  ���� ی� و �� و�� ��ار��ر ��زآ�

Murà-i devlet yine uàramak ider ise eger 

YÀr gelür girü viãÀl ile úarÀr eyleyiser 

 

  ر و ��� �� �� ������ه را د���� دُ �د

 ���� ی� ���ر�و ��� ����رد ���

Göze ger úalmadısa el erimi dür gühere1 

Òÿn-ı baàrı yiye hem reéy-i niåÀr eyleyiser 

 

  �� ��رد �� او دم ز�� از �ّ� ��� �

 ���� ی��ش ��ار���ش ��د ��� 

[H 104a] [N 114a]           ÓÀlimüzden ura dem kimse degül úÀdir aña 

Gÿşına bÀd-ı ãabÀ ide fısıldıyla meger 

 
1 ~ El irim úalmadı ger göze güher dürrine H, N, B; * [güher dürri] Göz yaşı dimekdür. H, N, B 
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  ��واز  1یورْ �َ ام ��ز ��� را ��َ داده

 ���� ی��ز��ا�� ���ش ��� و ���ر

Òoş o cÀn yÀre naôar şÀhinini ãaldum kim 

Oúıya èavde meger2 beftire-i ãayd idiser3 

 

  �� ۀدوش ���� ���� ��� ��� ��ر

 ���� ی� ��ا داد �� آر����� �

Dün gice laèl-i lebi baña ider çÀre didüm 

Bir ãadÀ hÀtif-i àayb virdi belí k’eyleyiser 

 

  � �ق ��د �� ����� ز ��ّ ���� ���

 ���� ی� و ��ر�� ��ون آ�از �� ی��د

èÁşıúÀndan tehí belde ola kim bir yaúadan 

Kendüden ùaşra çıúar er gele hem iş idiser 

 

  � ��� ز ��م ���� ���ده ����� ��

 ���� یدر��� و د�� ���ر یا���� 

Bir kerím úande ki àamlu ãafÀ bezminden 

Bir úadeó nÿş ide hem defè-i òumÀr eyleyiser 

 

  ��� ��گ ر��� ��� و�� �� �� و�� �

 ���� ی�و �� ��ر��� �ز��زئ ��خ ا

YÀ vefÀ yÀ òaber-i vaãluñ ile fevt-i raúíb 

Çarò oyunbÀzı bu üçden birin iş eyleyiser4 

 

 
1     [“teõerv” kelimesi] Süglün úuşı. H, N 
2     meger ~  ola H, N 
3  ~ Òoş reviş yÀre naôar şÀhinini ãalarım ben / Oúuyup beftere-i ãaydı fikr gerü ider H, N, B;  

* Naúş-ı şikÀrí-yi beftere ki doàan ve şÀhin gerü gelmedigi hÀlde ölü úuş úanadın havaya aùup 

“òoy òoy” deyü olan daèvete dirler. H, N, B;  
4 ~ nüsòa: Çarò oyunbÀzı bir iş bu bir iki üçden ider H, N, B 
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  [B 91a]                     ی�� روز ی�� ��واز در او ����� 

 ���� ی�� ��ت از ���� ���ر ی��ر

Ey ÒvÀce gitmez iseñ yÀr úapusından her gün 

Uàramaú başuña vaãlı gÿşesinden idiser 

 

204 

mefÀèílün mefÀèílün feèÿlün 

  ��ش آ�� �� وز آن ����� �����

 �� در د��� ��� ���� �����

äafÀ geldi gül andan òoşter olmaz 

Kim elinde úadeóden díger olmaz1 

 

  ��ر در �����ن �دان و � �����

 ����� ���د ������ �� �� 

áanímet bil ü mey iç gülsitÀnda 

Ki tÀ bir haftadur gül díger olmaz 

 

  [N 114b] [H 104b]                �ب�و در  �ب�در �ز��ن �����

 ر ��ف ���� �����دُ  دا����  

Göñül òoşlıàı vaútin añla õevú it 

Ki her dÀéim ãadefde cevher olmaz 

 

  ��� �������� را���� راه 

  �� ����� ەاش ��� �� �� ��� �

èAceb yoldur maóabbet yolı k’anda 

Ser-efrÀz bir kes olur kim ser olmaz 

 
1 ~ nüsòa: Ki destüñde úadeóden Àòar olmaz H, N, B 
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  ��اوراق ا�� ���رس �� ی���

 �� ��� ��� در د��� �����

Yu evrÀúı iseñ hem-ders bizümle 

Ki èışú èilmine defterde yer olmaz 

 

  ��� یو دل در ���� �ش �ز �� ��

 ����� �ر�ز ��� ���� ���

İşit benden ü bir maóbÿba dil vir 

Ki baàlu óüsni zíb ü zíver olmaz 

 

  �� �و از ����� ��� یا � ��

 ��ر �� در ���� ����� ���ا�

Bizüm meyòÀneye gel kim be hey şeyò 

Ki iç bir bÀde kim der-Kevåer olmaz 

 

  ������� ��ده ��م زرّ  � �ا

 �� زر ����� ������ �� ��

Be hey al meyle zerrín cÀm pür itmiş 

Acı bir şaòãa kim anda zer olmaz 

 

  رب � ����رم ���  �� ���ا�

 درد �� ����� ��� او�� �� 

Baña baòş it ÒudÀ bir mey òumÀrsız 

Ki híç anuñ ile derd-i ser olmaz 

 

  [B 91b]                      ��� ���������د ��� ����� 

 �� در ������ آزر ����� 

Naôardan ãaúlu símín ten bütüm var 

Ki ol bütòÀne-i Ázerde olmaz 
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  �������ن او ۀ�� از ��ن ���

 از ���� ����� �دش�ا�� �� 

Üveys SulùÀn úuluyam ben göñülden 

Egerçi añma aña çÀker olmaz 

 

  [N 115a] [H 105a]                 ���� ��ر� � �آرا���ج ���� 

 ا��� ����� ۀ����ز ����

Be óaúú-ı şevú-ı èÀlem tÀcı kim gün 

Bunuñ gibi yaraşıú efser olmaz 

 

  ��� �� ��� ���� �د�� ���

 ��� در ���� ����� ����� �

ÒaùÀ kes ÓÀfıôuñ naômında ùutar 

Ki õÀtında anuñ híç cevher olmaz 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèÿlün 

  ��آر �د������  � ������ان ز ��

 ��آر �د��������  ����ق ����

MuãÀóibÀn leyÀlí ãafÀ-yı èışúdan añuñ 

Òulÿã-i úalble úulluú óuúÿúlarını añuñ 

 

  �ق��ّ  �از آه و ��� ����� �����

 ��آر �د���� و �����  ����ت و ���

ZamÀn-ı mestde èÀşıúların fiàÀnlarını 

äadÀ-yı sÀz ile ÀvÀz-ı daàdaàayla añuñ 
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  ��د�� ا� ����اد آور �ن��� در �

 ��آر �د� ����ز ��� ���� �� در �

Ümid elini merÀm ortasına çün urasız 

Laùífe ãoóbetimüz demlerin miyÀnda añuñ 

 

  ���ده ��� ���ه در رخ ��� ��� �� 

 ��آر �د�ز �����ن ���ود و ��ا�� 

Çü èaks-i mey ide ruòsÀr-ı dil-rübÀda eåer 

Ir ile hem naàamÀt ile èÀşıúÀnı añuñ 1 

 

  �� و��داران �ز��� ����ر���

 ��آر �د�دور ز����  ��و�� �ز �

VefÀlu yÀr àamını siz yimezsüñüz nice dem 

VefÀsız oldıàını devr-i ÀsumÀna añuñ 

 

  �� و�� ���� دو�� ا�� ��� ����

 ��آر �د� ����ز �����ن ��� ��ز

Egerçi devlet atı çend serkeş ola velí 

Ki tÀziyÀnesi ucın ayaúdaşuñız añuñ2 

 

  [B 92a]                   �����ن ��ر ��ل ی���� ����� ا

 ��آر �د�آ�����  نآ���� و  یز رو  

[H 105b] [N 115b]           CelÀl bucaàına raómet yüziyle sÀkin olan 

Ki vech-i ÒvÀceden ol ÀsitÀneyi de añuñ3 

 

 

 
1 ~ Bu èÀşıúÀndan ır ile vü naàme ile añuñ H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ger ola bir nice kez devlet aùı serkeşlik / Ki úamçı ucını süler refíúinize añuñ H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ki çehre-i ÒvÀceden ol eşikle bile añuñ H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 585 

 

206 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  ��آ�� ���� �� �دل �� �� ی��ده ا

 ��آ�� ��� ی�� ز ا���س ���� ��

Muştuluú ey göñülüm bir dem-i èÍsÀ geliyor 

Òoş deminden kim anuñ èıùr-ı dilÀrÀ geliyor 

 

  �� دوش �د�از �� ��� ��� ���� و ��

 ��آ�� ��در��و �� �ام ���زده

İtme feryÀd ü fiàÀn hecr eleminden dün şeb 

FÀlı urdum ire dÀde Óıøır-ÀsÀ geliyor1 

 

  ���ا ئزآ�� واد
ّ
  م و �� �� ��� ��

 ��آ�� ���� ����آ��� � ����

VÀdi-i Eymen odından ne menem şÀd ancaú 

Anda MÿsÀ daòı Àrzÿ-yı Àteşle geliyor 

 

  ���� ی��اش ��ر ی�� در�� ����� � ���

 ��آ�� ���� ������ آ��� ���

Híç kişi yoú ki maóalleñde sizüñ yoú işi 

Bir yol Àrzÿ iderek her kişi aña geliyor 

 

  �� ��ا��� �� ������ ����ق �����

 ��آ�� ���ر ��� �� ���� ��� ��ا

Kimseler bilmedi kim úandedür ol yÀr dudaàı 

Çañ ãadÀsı şu úadar var ki hüveydÀ geliyor 2 

 

 
1    ire dÀde ~  feryÀda H, N 
2 ~ [metin] Şol úadar var ki çañı ãayt u ãadÀlar viriyor H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ار��ب ��م �����ده �� �� یا���� 

 ��آ�� ������ �ز � ����� ��

Bir úadeó vir baña kim ehl-i kerem úoltuàına 

Umdıàından ötürü õevú eri cümle geliyor 1 

 

  ���� ��ر�� �ن�دو�� را �� �� ���

 ��آ�� ��� ��ان ��ش �� ���زش ���

Árzÿ àam òastesini ãormaàa var yÀre eger 

Var henüz òoş yüri di bir nefes aña geliyor 2 

 

  �� �� ����غ ���� ����� ���� ا

 ��آ�� ��� ��� ���م�� یا����

Bu cihÀn bülbülinüñ ãor òaberin siz kim ben 

İşidirim ki úafesden iñile vÀ geliyor 3  

 

  [N 116a] [H 106a]               �ران�دل ����  ��دارد �� � �ر�

 ��آ�� �����ر ��� ی�����ز  

Dost ùutar Àrzÿ dil-i ÓÀfıôı ãayda yÀrÀn 

Bir sinek olmaàa bu doàan aèlÀ geliyor 4 

 

 

 

 

 

 
1 ~ [metin] Umdıàından ötürü ehl-i ãafÀ hep geliyor H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ Dosta ger ãormaàa òastesini varsa heves / [metin] Di aña òoşça yüri kim nefesi var geliyor  

H, N, B[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Áh u feryÀd işidirim ki úafesden geliyor H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 ~ nüsòa: ÒvÀce göñlin o içün yÀr ùutar Àrzÿ dostlar / [metin] Bir sinek avlamaàa bir ulu şÀhin geliyor 

H, N, B 
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[B 92b]                               207 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ����ده �� آ�� ���ر و ���ه د� ��ر�

 ���� ���� ����� ���� و �� ���و�

İrişdi müjde ki geldi bahÀr çemen bitdi 

Vaôífe ger ire maãrÿfdur gül ü mey idi1 

 

  ��غ ��آ�� �� ��اب ����� ����

 �����ن ���د �� ���� ���ب �� �� ��

Úuşın ãadÀsı çıúup mül kilindiri úande 

FiàÀn da düşdi úuşa kim niúÀb-ı gül çekdi2 

 

  ��� �� ���ا�� ��� ��� ر�����ّ  ���� ا

 ����� یا��ده ��و�� �� ���� ���� �

Bu renklü òırúayı gülce yaúısarım ñÀra 

Ki pír-i mey-fürÿş anı biraz meye_almadı3 

 

  ا��وز ���� ��� وش �� ���� یز رو

 ���� ��د ��رض ����ن �� ����� د�

Úamerce sÀúi yüzinden güli bugün divşir 

Ki bÀà yanaàı kenÀrı benefşe òaù açdı4 

 

  د��� راه ��م� ���ی ��� ��� �

  �� �� �� آ��� در�� �����ی �����

Delíl-i rehsiz ayaú úoyma èışú maóallesine 

Bu yolda rehbere kim irmedi o güm oldı 

 
1 ~ nüsòa: Vaôífe ger irişe maãraf aña gül meyidi H, N, B 
2 ~ nüsòa: Çıúup ÀvÀz ùuyÿra şarÀb u sÀz úande / FigÀnda bülbüle düşdi ki perde gül çekdi H, N, B 
3 ~ nüsòa: Bu renklü òırúayı gülce murÀdımuz yaúmaú / Ki pír-i mey-fürÿş anı ki cürèaya_almadı  

H, N, B 
4    açdı ~  bitdi H, N; ~ nüsòa: KenÀr-ı bÀà-ı yanaàı benefşe òaù bitdi H, N, B 
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  ������ ذوق در ����� ی�� �ه�ز �

 ����� یز���ان ���� ���� آن �� �

CinÀn fevÀkihesinden ne õevú bulur u_añlar 

O kim ki síb-i zenaòdÀn-ı yÀr ıãırmadı1 

 

  د�� ز د�� ���د ���� ���ن �����ُ 

 ����گ ��� و �� ���د��م � ��� �� ��

O deñlü nÀz-ı güzel aldı göñlümi elden 

Ki güç díger kese dime işitme úalmadı2 

 

  �ر����� � �ر� یره ��� ا ����� 

 ������ �َ  ��د�� � ��ا یآ�� ���ز 

Be hey refíú reh-i èışúın èacÀéibi çoúdur 

Bu ovanuñ Àhusından er arslan ürkdi3 

 

  [N 116b] [H 106b]             ��� ���� در �� ��� ��� ��� ز �ّ� 

 ����� �آن �� ز��� ����� ���ا��

áamından itme şikÀyet ki rÀh-ı istekde 

O kes irişmedi õevúe ki çekmedi derdi 

 

  راه ��م  ��د� یا ی��د �ا���ا

 ����� را ��ا�� �� ����د ����� �

ÒudÀ içün meded it ey óarem yolına delíl 

Ki bellü èışú ovasınuñ degül durur óaddi 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Ne õevú bulur ü ne añlar İrem yemişinden / O kes ki yÀr çeñe elmasını ıãırmadı  H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gücüm  diger kese dime işite úalmadı H, N, B 
3 ~ nüsòa: Bu ova Àhusı öñünden er arslan ürkdü H, N, B 
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  [B 93a]                   ��اب ��ش �� و ��م زر ����� ���

 ����� �ن������ ��د�� ز ��م ��م 

Nÿş eyle mey ü baàışla ÒvÀceye altun cÀm1 

Ki pÀdişÀh kereminden ãÿfi ãuçın geçdi 

 

  ز ����ن ��� او ���� ���� ���

 ����� ��ز ����ّوت در ����� ��

Óüsün2 bÀàından anuñ ÒvÀce dirmedi bir gül 

Meger ki bÀd-ı kerem bu çemende esmedi3 

 

  �ب�داد����ا در ��رد����ر �

 ����� ����� ���ز � ]و[�� ر�� ���� 

èÁdÀlet eyleyen añla bahÀrı geçmekde 

Henüz ki ùatmadı ÓÀfıô meye vaúit gitdi4 
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  ��وش ���� ر��ان روا ��� ��� �

 ��� ����� و د�� �� ��� �د�ا

Rindler merÀmın ide eger mey-fürÿş edÀ5 

Cürmin ÒudÀ baàışlaya defè eyleye belÀ6 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Nÿş it şarÀb ü kerem it ÒvÀceye altun cÀm H, N, B 
2    óüsün: [óüsn. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
3 ~ nüsòa: Güzelligi çemenden ki dirmedi ÒvÀce gül / Meger bu bÀàda kerem rüzgÀrı esmedi H, N, B 
4    ÓÀfıô meye vaút ~  bÀde ÒvÀce vaút H, N, B 
5 ~ nüsòa:Mestler merÀmın eyleye ger mey-fürÿş edÀ H, N, B 
6    eyleye ~  ide hem H, N 
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  ���م ��ل ��ه ��ده �� ��ا ����

 �� ���ن ���� ��� �ورد�� �ت��

SÀúí gedÀya vir úadeó-i èadl ile şarÀb 

ÙÀúat getürmeye ide kim èÀlemi fenÀ1 

 

  ا�� ���د ����ز ��ده �� �� ����ب 

 ��� ��� ����ا�� ��ا ��وان �� �� ا

SÀzende sÀzı düz ki ecelsiz kes olmaya 

Bu naàme ol ki ırlamaya eyleye òaùÀ2 

 

  ���� یو �� را�� ا ��آ ���� ر�� �

 ��ا ��� ������ ا ������ ��� ��

RÀóat öñüñe gelse vü zaómet eger kişi 

áayrıya nisbet itme ki eyler bunı ÒudÀ 

 

  [N 117a] [H 107a]             ����� ره ��� و ��� � یادر ��ر����

 ��ا ��� ����� یرا � ���� �� 

Bir kÀròÀne k’anda ùaríú èilm ü èaúla yoú 

Niçün øaèíf èaúıl ide fikr-i fuøÿl aña3 

 

  ا��ن ۀ���ن ���� ��د ��� ����ّ 

 ���� ا���� و�� ��� ��� ����

ÓaúúÀ ki bu àumÿmdan ire müjde-i òalÀã 

Eylerse èahd-i èışúa bir èÀşıú eger vefÀ 

 

 

 
1 ~ nüsòa: CefÀ-yı cÀmla bÀde vir sÀúí tÀ gedÀ / áayret getürmeye ki ide òalúı pür belÀ H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ol idi bu nevÀ degül ki_ide_ırlayan òaùÀ H, N, B 
3 ~ nüsòa: Bir iş yeri ki èilm ü uãa anda yoú ùaríú / Niçün øaèífçe uã ide fikr-i fuøÿl aña H, N, B 
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  ��� ���ر  ی�� را �� درد ��� و ��

 دوا ��� ���� �� ��دو��  ��� � �

Vardur bizüm ki derd-i hevÀ cevr-i maòmÿrí1 

YÀ yÀr dudaàı yÀ mey-i ãÀfí ider devÀ 

 

  [B 93b]                 ���� �و ���� ����  �� در �� ���ن ر� 

 �� ��� ی� ������ �� ا� �د� ����

CÀn gitdi mey içün ü ÒvÀce yandı èışú ile 

Úanı ki zinde ide bizi bir nefes-i_èÍsÀ 2 
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  ����� ی�ر��� � ������� را ��د آ

 ����� ی��ر ��� ��� ����� داران �

Ola mı işleri ÀyÀ ki mióenge çekeler 

TÀ úamu gÿşe-nişínler bir iş ardın ùutalar3 

 

  ��� ��ر �ران��� آن ا�� ��  ������� د

 
ّ
 ����� ی�ر� ۀ���ار�� و �� ��

Òoş benüm gördigim ol kim úamu kÀrı dostlar4 

Terk idüp bir güzelüñ büklüm-i zülfüñ ùutalar 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Bize ki var belÀ-yı òumÀr derd-i èışú begim H, N, B 
2 ~ [metin] èÍsí nefes úanı ki bizi zinde eyleye H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa: Naúd-i aèmÀl ola mı ÀyÀ ki mízÀn çekeler / TÀ ki hep tekye-nişínler bir iş ardın ùutalar  

H, N, B 
4 ~ nüsòa: Maãlaóat gördigim ol kim úamu kÀrı dostlar H, N, B 
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  ��� ز�� ��� ��ن���ش ������ ��

 ����� ی�� �����ن ���ارد �� ��ار

SÀúinüñ zülfi ucın ùutdılar erbÀbı ne òoş1 

Ger felek anları úor ise ki dÀéim ùutalar2 

 

  زاغ ��ن ��م ��ارد �� ��� �� �� ��

 از دا�� ��ری ����� ������ا ��د

Çün óicÀb ùutmaya kim úaràa ayaú úoya güle3 

BülbülÀna yaraşur òÀr etegin ger ùutalar4 

 

  �����ن ���وش  ����� یت ��زو��ّ 

 ����� ی���ار ی���ر ��� ���� در

äatma òÿbÀna ãÿfiliú úolınuñ úuvvetini 

Bu èasÀkirde bir atlu ki memÀlik alalar5 

 

  [N 117b] [H 107b]              ���ن ��������ن �� د� ��� ��رب ا � �

 ����� ی��ه �� ���� ���ر ���� ��

Óaú bu Türk yavruları nice bahÀdır úana 

Kim müdÀm kirpigi oúıyla şikÀrı ùutalar 

 

  ��ش ���� �� �ر�� �� ��� �� و ���

 ����� ید�� ���ر و�� در ����� ر��

äavt-ı ney hem àazel-i òoş ile raús itme güzel 

BÀ òuãÿã raús kim anda güzel elin ùutalar6 

 
1    ne òoş ~  güzel H, N 
2 ~ nüsòa: Ger bıraàırsa felek k’anları dÀim ùutalar H, N, B 
3 ~ nüsòa: Úaràa çün şerm ü óicÀb ùutmaya úoya güle_ayaú H, N, B 
4    òÀr etegin ~  dÀmen-i òÀr H, N 
5 ~ nüsòa: äatma taúvÀ úolınuñ úuvvetini òÿbÀna / Var bu èaskerde süvÀrí ki memÀlik ùutalar H, N, B  
6 ~ nüsòa: Şièr ü ney ãavtı ile ola güzel raúã etmek / ÒÀããa bir raúã kim anda yed-i dilber ùutalar  

H, N, B 
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  ���� ��ن�ا �� ����ز��� ی���� ا��� 

 ����� ی� �� ���ر�� ���ان �ِ  �ن�� ��ز

MiskinÀn úayàusı yoú ibn-i zamÀnda ÓÀfıô 

K’ortasından buların mümkin ise ùış ùutalar1 

210 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  [B 94a]                   ��د �������اب ��ش �� ����� � �م�د

 ر�� و ��ر ��و�� ��ا�� ��د �����

Gördüm güzelce düşde ki cÀm elde var idi 

Taèbír oldı devlete hem iş dönüş olup2 

 

  و ����� ����� ���� ��ل ر�� و �ّ� 

 �� ���� ��اب دو���� ��د �����

Úırú yıl elem ü úayàuları çekdük èÀúıbet 

Anuñ èilÀcı mey ki dü-sÀle elinde_olup3 

 

  ز ��� ��ا������اد �� � �آن ���

 ���� ��د ��ز�� آن �� ��� ��در �

Ol nÀfe-i merÀm ki benüm baòtdan istegim 

Ol misk külÀle yÀr ãaçınuñ büklüminde_olup 

 

  �ده ��د ���ر ��� ���از د�� �ُ 

 ��د ����در � �دو�� ����� آ�� و �

Elden iletmiş idi beni ùañ òumÀr àamı 

Devlet müsÀèid oldı vü mey cÀmda bulınup4 

 
1 ~ nüsòa: K’ortasından buların yeg ki kenÀrı tutalar H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gördüm düşümde sÀàarı kim òoş elimdedür / Taèbír olındı devlete iş kim dönmededür  

H, N, B 
3 ~ Anuñ èilÀcı iki senelik mey elinde olup H, N, B 
4    mey cÀmda bulınup ~  bÀde úadeódedür H, N 
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  �������  ی�� ��  ��و � ��رم���ن �

 ��ا�� ��د ��روزئ �� ز ��ان ��ر ا

Úan içerim velík degül iştikÀ yeri 

Úısmet bize kerem simÀùından bu loúma_olup1 

 

  ��ام ��رم���ن � ��ه��� آ���ن �

  ��ا�� ��د �����ن �� �� روز ����

MeyòÀne eşiginde müdÀmÀ úan içerim 

Çünkim ezel güninde baña bu óavÀle_olup2 

 

  [N 118a] [H 108a]                ���ن و داد ��اه ������� ���وم

 ����� ���د ��ر �� از آه و ���� ��د

İñlü vü óaú dilek giderim meykede yaña3 

K’anda işim fütÿóı enín ü Àhdan olup4 

 

  ���� ��� ��� �� ����� ��� و ز ���

 در ر���ار ��د �����ن ��� ��د

Kim èışúı ãaçmadı vü gül-i òÿbí dirmedi 

Yel uàraàında dídebÀn ol lÀleye olup5 

 

  �� ��ف ����� ��ر ا���د و�� ���

 آن دم �� ��ر ��غ ��� آه و ���� ��د

Gülşen yaña seóer demi kim düşdi uàraàım 

Ol dem ki ùañ úuşınuñ işi Àh vÀh olup6 

 
1 ~ nüsòa: äofrÀ-yı luùfdan bize úısmet bu loúmadur H, N, B 
2    óavÀle olup ~  ióÀledür H, N 
3    meykede yaña ~  semt-i úoltuàa H, N 
4 ~ Óaú iste yer? ü iñlü òarÀbÀta giderim / K’anda fiàÀn ü nÀleden işim güşÀdedür H, B 
5 ~ nüsòa: Kim ãaçmadı vefÀ vü dermedi òÿbluúdan ol güli / Yol uàraàında yel ki nigehbÀn-ı lÀledür 

H, N, B 
6    Àh vÀh olup: ~ Àh u nÀledür H, N 
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  ��� د��� ���� ���ح ��ه ����د

 � از �� ر���� ��د�ِ  ����� نااز ��� ��

ŞÀh midóatinde gördük eyü ÒvÀce şièrini 

Òoş yüz risÀleden beyiti cönkden olup1 

 

  ������ ��آن ��ه ������� �� ��ر�

 ��وز ����� ���� ��ا�� ��د �� ��

Serd óamlelü o şeh ki esed-gír olan güneş 

Kim cenk güni öñinde anuñ Àhÿcuú olup2 

 

  [B 94b]                   �� �� ��ر��ە ���� ���� ��� ����

 ���ی �� ���� ا�� ِ�� از �� ر���� ��د

DÀéim yazardı ÒvÀce sözin gül kitÀbına 

Bir naôm kim rumÿzı yüz eczÀdan ey olup3 

 

  آ�� ���� در دل ���� ���� ��غ

 زان داغ �� ���� �� �� ��ن ��� ��د

GülzÀr4 nesími bülbülüñ od úoydı baàrına 

Ol dÀàdan ki baş yumulu lÀlede olup5 

 

 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Yeg yüz risÀleden ki be-her beyti ÒvÀcedür H, N, B 
2 ~ Öñinde cenk güni küçürek bir àazÀledür; * [àazÀle] Àhÿ ve ceyrÀn ve úaraúulaú maènÀsınadur  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Kim yüz risÀleden o naôm remzi yeg olup H, N, B 
4    gülzÀr ~  gülşen H, N 
5 ~ nüsòa: K’ol lÀle içre baş yumulu dÀàdan olup H, N, B 
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  دا��  ی�� �� �� ���ه ��ا��و�� د���

 دا�� ی��زد ����ر ����� �� �� آ

Her ol ki yüz yalıñadur dil almaàı ne bilür 

Her Àyine düzen er resm-i şÀhlıàı ne bilür1 

 

  �� �� ��ف ��� �� ���د و ��� ������ 

 دا�� ی��ور ���و آ ی��ه دار

KülÀhı egri úoyup her kişi otursa àaøÿb 

Rüsÿm-ı şÀhlıàı hem tÀcdarlıàı ne bilür 

 

  [N 118b] [H 108b]               ������ز �� ا ������ر ���ار ���

 دا�� ی�� �� �� �� ���ا�� ����ر 

Bu yerde var nice biñ nükte incerek úıldan 

ÙırÀş-ı úıl iden erbÀb úalenderi ne bilür2 

 

  ی���ز�و�� و ��� ��� ���� ار �

 دا�� ی����� ���و���� �� �� �� �

VefÀ vü èahd eyü ola sen ögrenürseñ eger 

Ve yoúsa her ki göreñ sen taèaddí itme bilür3 

 

  � ��ا�ز ��ل � ���� ���ار ���

 دا�� ی����دا��  ���� ��ر ���� 

 

 
1    yalıñatmak: [yalñatmaú (parlatmak) anlamında.]; ~  nüsòa: Her ol ki yüzi yalñar güzelligi ne bilür 

/ Her Àyine düzici er resm-i şÀhlıàı ne bilür H, N, B 
2 ~ nüsòa: HezÀr úıl ùırÀş ider úalenderi ne bilür H, N, B  
3 ~ nüsòa: Òoş ola èahd ü vefÀ ger ki ögrenürse özüñ / Ve yoúsa her ki göresin taèaddí etme bilür  

H, N, B → òoş ola: ferş ola N, B 
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ØiyÀ-yı merdüm-i çeşmim senüñ beñüñdendür 

Ki úadr-i dürr-i yetími bilen kimesne bilür 

 

  ���ط ��د ��� �ن��� ��ا ��� ����

 دا�� ی�� دو�� ��د روش ���ه ��ور

Faúírce eyleme ücret muúÀbili úulluú 

Ki bende-perverí resmin yÀr öz güzelce bilür1 

 

  ��ب د��ۀ ��د ���ەام �� ��ره ���

 �� در ���� �� ���� ���وری دا��

Gözüm yaşına àaríúam ne dermÀn eyleyeyim 

Degül ki her kişi engin içinde yüzme bilür 

 

  ��زم ��� آن ر�� �����م ��ّ 

 دا�� ی������� ��� در ��ا���

äafÀ-yı nefsi yaúan dervişüñ himem úuluyam2 

Ki şekli faúrda kímyÀyı òoşça yapma bilür 

 

  [B 95a]                       و ��ا���� �ا��������� دل د

 دا�� ی�� ۀ��� یا��� ��� آد�

Delice göñüli aldar idem ki bilmedim 

Ki Àdemoàlı olur cilve-i ferişte bilür 

 

  ����ن �� ��� و ���ه �� آن �� �� ��ه

 دا�� یا�� داد���� �د����ن ��

Her ol kişi ki boy u posla oldı òÿblara şÀh 

CihÀnı hep ùuta èadli eger döşeme bilür3 

 
1    bende-perverí: bunda perveri H 
2    himem: hem H, B 
3 ~ CihÀnı cümle ùuta ger èadli döşeme bilür H, N, B 
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  ��د آ��ه �د��� ���� �� ���ز 

 دا�� ی�� ��� ��� و ��� ���� در

Dil alıcı àazel-i ÒvÀceden bilür bir kes1 

Ki luùf-ı ùabèı olup söz faãíóa dime bilür 

 

212 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt  

  [N 119a] [H 109a]              �� ���� �ر����� ��� و و�� �� �

 ��� ا���ر ��ر �� ���� ����ا در 

VefÀ vü òoş-òÿda kimse bizüm yÀre irmez 

Bu sözde eylemeñ inkÀr işimüze düşmez2 

 

  ���م راز ���� � ������� ���� د

 ��� �� ��ار �� ���� �� �ر��

Úadímí ülfetimüz óaúúı sırra maórem híç3 

K’edÀ-yı Óaúúda göñül birliginde yÀre_irmez4 

 

  ا��ا�� �� ��� ��و��ن ����ه آ��ه

 �� ���� �ر����� و ���� � ���

Egerçi şíveye òÿbluú ãatıcılar geldi 

Kimesne óüsn ü edÀda bizüm yÀre irmez 

 

  ��ار ��� ���زار �����ت آر��

 �� ���� �ر����� � ����ّ  ���

 

 
1 ~ Göñül çeker ÒvÀce şièrinden ÀgÀh ola kişi H, N, B 
2 ~ nüsòa: Senüñ bu sözde dimeñ lÀ işimüze degül H, N, B 
3    híç ~  yoú H, N 
4 ~ nüsòa: EdÀ-yı óaúúımuza yÀrla birlige irmez H, N, B 
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HezÀr vücÿd getürürler cihÀn pazÀrına 

Birisi sikke-i ehl-i èayÀrımuza_uymaz1 

 

  ���ز ��� ��� و  ����ار ��� ��آ

 ��� ���ر �� ���� ئ�������

Çıúar nuúÿş-ı hezÀr kilk-i ãunèdan u biri 

NigÀrımuzca göñül òaùùı naúşına irmez 

 

  ���دان ���� و وا�� ��ش ���د� ز 

 �� ���� �وار��� �� ����� ا�ّ 

Gücenme ùaèn-ı èadÿdan ÒudÀya ol baàlu 

Ki kötülük bizüm ümmídlü òÀùıra irmez 

 

  ��� ��ن ���ن ر���� ����� � �در

 �� ���� �ر�د ی�� ��د��ن ���ا

Óayıf ki úÀfile-i èömr o deñlü gitdi kim 

Anuñ àubÀrı hevÀ-yı diyÀrımuza_irmez2 

 

  [B 95b]                   �� را ی�� ا�� ��ک ره �� ی���ن ��

 از ر���ار �� ���� ی���ر ����

Şu dek diril ki olursañ türÀb-ı reh şaòãa 

Bizüm yol uàraàımuzdan àubÀr dile irmez3 

 

  او ������ ���� و ���� �� ��ح �ّ� 

 ���� ��د�� �����ر �� ����

Yanup kül oldı ÒvÀce şeró-i fıúrası úorúum4 

Ki kÀmrÀn şehimüzüñ úulaàına irmez 

 
1 ~ nüsòa: Nice vücÿd getürürler cihÀn pazÀrına / Birisi ãÀóib-i sikke èayÀrımuza uymaz H, N, B 
2 ~ nüsòa: K’anuñ àubÀrı kÿyımuz hevÀsına irmez H, N, B 
3 ~ Şu dek çalış k’olasın bir kesin yolı òÀki / Bizüm yol uàraàı semtiñ ùozı dile irmez H, N, B 
4 ~ nüsòa: Ùutuşdı ÒvÀce vü úorúum ki şeró-i fıúra-i o H, N, B 
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  ��� ��د ��� ��� ���ن ��ا�� ��

 د����ره ��ان ��ا�� �� ������ �

BÀd-ı ãubóuñ nefesi èıùr-feşÀn olma diler 

Pír-i èÀlem yine bir kerre cevÀn olma diler 

 

  ���� ��ا�� داد ���ار��ان ��م ��

 ���ان ��ا�� �� ����� ���� �� ���

EràuvÀn cÀm-ı èaúíú aú güle virmek ister 

LÀleye díde-i nergis baúaàan olma diler1 

 

  از �� ���ان ���� �����ول �� �� ��ا

 �� ���ه ز��ن ��ا�� �� ۀ�� ��ا��د

Çekdi bu ôulmi ki hicrÀn eleminden bülbül 

TÀ gülüñ vaútine dek naèra uran olma diler2 

 

  ���� ز ���� ���ا��ت ��م ��ده ��

 ����3 و�� دراز�� و ز��ن ��ا�� ��

Ùaènı úo meykedeye vardum ise mescidden 

Mescidin pendi uzun daòı zamÀn olma diler 

 

  �دل ار ���ت ا��وز ���دا ��� یا

 ��� ��� را �� ���ن ��ا�� �� ���� 

 

 

 
1 ~ nüsòa: EràuvÀn virme diler cÀm-ı èaúíú yÀsemene H, N, B  
2 ~ nüsòa: TÀ gülüñ bezmine dek Àh ü fiàÀn itme diler H, N, B 

 Üç nüshada meclis. Fakat tercümede mescid. Sûdî (II/139) şerhine] �����: ���� ح، ن، ب    3

uygun olarak mescid tercih edildi.] 
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Bugünüñ õevúini ey dil yarına ger ãalasuñ1 

Naúd-i õevú-i yarına kim ki øamÀn olma diler 

 

  ����ر� ����ه ����ن ��� از د�� ��ح �� 

 ر���ن ��ا�� �� ���� �از ��� �� 

CÀm-ı şaèbÀn ayını úoma elüñden ki bu Gün 

TÀ görince şeb-i èíd-i ramaøÀn gitme diler2 

 

  ���� �ش ���� ����� ������ ��

 راه و از آن ��ا�� �� ���� ���غ آ�� از

Gül èazízdür ãayuñ anuñla ãafÀyı furãat 

BÀàa geldi buradan k’ol yañadan gitme diler3 

 

  �� ��ل ��ان و ��ودا ����� ���� ا�� 

 ر�� و ���ن ��ا�� �� ���� �� ����� ��

Bezm-i dostlarda àazel oúı vü ırla muùrib 

Böyle şöyle diyesin niceye dek olma diler4 

 

  [B 96a]                    و��د ��ا�� ی���� از ��� �� آ�� ��

 ��ا�� ��دا�� �� روان �� ��َ  ����

Semt-i iúlím-i tene geldi senüñ-çün ÓÀfıô 

Úo vedÀèına ayaú yine revÀn olma diler 

 

 
1    ãalasıñ ~   úoyasın H, N 
2    Gün H, N ~ [metin] cÀm H, N, B [Anlam için mısra altı tercih edildi.]; ~ [metin] èÍd-i ãavmıñ 

gicesin görene dek gitme diler H, N, B > gicesin ~  gicesi H, N [Kafiye için derkenar tercih 

edildi.] 
3 ~ nüsòa: Buradan geldi baàa k’ol yañadan gitme diler H, N, B 
4 ~ nüsòa: Muùrib ırla vü àazel meclis-i yÀrÀnda oúı / Böyle şöyle diyesin nice mey ile olma diler  

H, N, B 
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  [N 120a] [H 110a]              ��� �د��� ز ��  ی�� روز ����� ���

 ���د ا�� دو �� ���ه �� آزاد ��� 

Bizi birgün o muèanber úalemüñ yÀd eyler 

Ol dü ãad úul ecirin ala ki ÀzÀd eyler 1 

 

  �� ���� ��دش ���� ���ت���� 

 دل �� ��د ��� ��� ��د �� ����

Peyk-i LeylÀ ile SelmÀ ki selÀmet olsun 

Bir selÀmla n’ola ger úalbimüzi şÀd eyler 2 

 

  ا��از ����رب ا��ر دل آن ���و � � �

 �� �� ����د ��� ی�� ����� ��ر

YÀ Rab ol ùatlu şehin ãal yüregi içre raóim 

Kim raóimle güõer ol cÀnib-i FerhÀd eyler 3 

 

  �د�ُ  �دم��� ز �� ���  ۀ��� � ����

 ��� �د��� �� ������� د����ره ��

èIşúuñuñ ùavrı beni aldı özümden şimdi 

TÀ diger kerre óakímÀne ne bünyÀd eyler 4 

 

  ������� ��ک �� از ���� �� �����

 ��� �� �� ��� ��اداد ������ ��ّ 

 
1 ~ [metin] èAnber ÀsÀ úalemiñ birgün añar bizi ola / İkiyüz bende ÀzÀd itme åevÀbını bula H, N, B 

[Bu gazelde kafiye bakımından daha tutarlı olması sebebiyle derkenardaki varyantlar tercih 

edildi.] 
2 ~ [metin] Bir selÀmla ne ola ger úalbe ferÀó virmiş ola H, N, B 
3 ~ [metin] èÁşıúı üzre güõer eyleye kim raómetle H, N, B 
4 ~ [metin] ÁúılÀne daòı bir kez idecek reéyi n’ola H, N, B 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 603 

 

ÕÀt-ı pÀküñ senüñ ey midóatimüzden aànÀ 

Yüz yazan fikrini ne óüsn-i ÒudÀ dÀd eyler 1 

 

  ��� ��ادت ����� �ا����ن �� �� ��

 �� ��ا ��� �� آ��د ��� ��� ��ا� 

İmtióÀn it ki saña genc-i merÀm çoú vireler 

Ger èaùÀñ ben gibi bir dil yıúıú ÀbÀd eyler 2 

 

  �د از ���� ������ و ز���� ��ه را �ِ 

 �� در او داد ��� ی���� ��� ����ر 

ŞÀha yüz yıllıú ola ùÀèat ü zühdden yegrek 

Laóôa miúdÀrı èömür içre èadil dÀd eyler 

 

 
ُ
  �از���د ا��ر � ب����� ���دره ��

 
ّ
 م آن روز �� ���� ره ���اد �����

Şehr-i ŞírÀzda göñül kÀmına yol iltmedük 

ŞÀd ola ÒvÀce o gün kim yolı BaàdÀd eyler3 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilat 

  [B 96b]                    ����� �� ��ش �� �� �� ز ��د ی��

 ��آ��� ��� آ��� �� �ر�از 

Her kim senüñ güzel úoúuñı yelden işidüp4 

Bildük sözini bildicegi dostdan işidüp 

 
1 ~ ØÀt-ı pÀkiñ cevheri müstaàní bizüm ögmekden / [metin] Fikr-i meşşÀùe ne eyler dÀd ÒodÀ òÿb 

güzele H, N, B 
2 ~ [metin] Ger ben ÀsÀ yıúıú ÀbÀd idesiñ luùfuñla H, N, B 
3 ~ nüsòa: Şehr-i ŞírÀzda merÀm-ı dile yol iltmedik H, N, B 
4 ~ Her kim ki òoş úoúuñı ãabÀ yelden işidip H, N, B 
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  [N 120b] [H 110b]                ��ا ���د دل �� ��ار �� �� �ا

 ���� �����ر ��د ��� ����ا ��

Óaú söz ùutan dilime sezÀ bu degül idi 

Kim nÀ-sezÀ kelÀmı o öz yÀrdan işidüp 

 

  ��ه ��� ��� ���ل ��ا ��� یا

 ����ه و ��ا �� ����ش �� ���  ���� 

äal óÀl-i yoòsula naôar ey şÀh-ı dil-rübÀ 

Çoú şeh gedÀ miåÀlini bu úulaú işidüp1 

 

  ����ر������ ��� �� ا��وز � ���� 

 ����ا �� ������ ��خ ا�� دور �� �� 

Bugün degül ki mey içeriz bÀ ãadÀ-yı sÀz 

Çoú Àn2 olup ki çarò-ı felek bu sesi3_işidüp4 

 

  ��������� �� ا��وز � ���� ��ده ز

 ������ا �� ��ا ��ه�� ���� ��ر �

Bugün degül ki mey çekeriz òırúa altına 

Yüz kerre şeyò-i meykede bu kÀrı işidüp5 

 

 
ّ
  ��ا �� ��رف ���� ��� ���� ��

 ���� ��ده ��وش از ��� �� ����در �

Óaú rÀzını ki èÀrif-i sÀlik dimez kese6 

Óayretdeyim ki bÀde-fürÿş úanden işidüp 

 

 
1 ~ nüsòa: Kim şeh gedÀ söziyle bu úulaú çoúça işidüp H, N, B [Vezin hatalı.] 
2    Àn ~  gün H, N 
3    sesi ~  üni H, N 
4 ~ Bugün degül mey içeriz sÀz u sözle H, N, B 
5 ~ MeyòÀne şeyòi bu işi yüz kerreden işidüp H, N, B 
6 ~ nüsòa: EsrÀr-ı Óaúúı èÀrif-i sÀlik dimez kese H, N, B 
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  او �� �� ی���وم ا�� ��م ز �� ��

 ��1و�� �� یاز ���� ز���� �� ��

Maórÿm anuñ kÿyından eger olurum n’ola 

GülzÀr-ı fÀniden ki vefÀ bÿyın işidüp2 

 

  ز��ن ����  یرب ����� ���م راز � �

 ���� ��دل ��ح آن د�� �� �� ��� و ��

Ey Tañrı úande maórem-i esrÀr ki bir zamÀn 

Şeróin vire göñül ne görüp her ne işidüp3 

 

  ���� ������ ��� ��ا � � �� ����

 ���� �� ز �� �� ������ �� ��� �ّ� 

SÀúí be gel ki èışú ideyor yüce çaàırış4 

Ol kes ki fıúramız didi hep bizden işidüp 

 

  ��� �����ا��� و  ��� ����� ��

 ���� ���� ر�� �� ]���[�����ه آن 

Áúil ögüdi òayr maóıø èayn-ı ùoàrıdur 

Òoş baòtlu ol kişi ki rıøÀ gÿşla işidüp5 

 

  ��ل ���ی �� و دل َ� �� ��م ����ا

 �� ��� ��� و ��ی �� و او ��� ����

[H 111a] [N 121a]           Her şÀm benümle dil işini söyledi lodos 

Her çiñ ãabÀ benümle anuñ cengin işidüp 

 

 
 ���وم: ���م ح    1
2 ~ nüsòa: Semtinden anıñ oldum ise n’ola ayru ger / Kim bÀà-ı çaròdan vefÀ bÿyın işidüp H, N, B 
3 ~ nüsòa: Şeróin vire dil ki ne gördi vü ne işidüp H, N, B 
4    yüce çaàırış ~  yücelik nidÀ H, N 
5 ~ nüsòa: Òoş baòt ol kes ki gÿş-ı rıøa ile işidüp H, N, B 
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  [B 97a]                     �� د�� ������ و ��  ������� و�

 ���� � � ��در��� آن ���ش �� ���

Ancaú vaôífe ÒvÀce saña söylemek duèÀ 

Ol úaydda olma kim işidüp yÀ işitmeyüp 
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  ت ���د�������ا �� ��� ���� و ��ّ 

 ت �َ ��ط ��وّ  ��� ا���س �� �� 
ُ
 �د�

Çünki èuşşÀúlara istek ola úudret olmaz1 

Óíle ger sen idesüñ şarù-ı mürüvvet olmaz 

 

  یو �� ��د ����� ������ ��� از �� ��

 ���د ����� ���انآ��� در ���� 

Görmedük senden eõa sen de sezÀ görmezsin 

Anı kim meõheb-i òÿbÀnda taríúat olmaz2 

 

  �������ن ���رت ���د ���� و ������ 

 در آن ���� �� ���� ���د �����د �

PÀklık olmaya çü bütòÀne vü mescid birdür 

Ol maóalde òayır olmaz ki ùahÀret olmaz3 

 

  �� �����ن ���� ��دوی ��� �� ��د

� ���د
ّ
 ��ر در ����� ��� ���

TÀ ki siór ile meded eylemese cÀdÿ gözüñ 4 

Şemè-i èışú yanmada híç nÿr-ı maóabbet olmaz 

 
1 ~ èÁşıúÀnda çü dilek olalar úudret olmaz H, N, B 
2    taríúat H, N ~ [metin] taríúda H, N, B 
3    bütòÀne: bütòÀ H; ~ Olmaz ol evde òayr k’anda ùahÀret olmaz H, N, B 
4 ~ [metin] TÀ seniñ çeşm-i cÀduñ eylemese imdÀd H, N, B 
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  ���  آ�� �� آ�� ���د  �ه�آن د �ه��

 ���� ���د ��رآن دل �� درو  �ه��

Ol göz olsun úamuşıú1 èışú odı ki_almaz ãuyın 

Tíre ol dil ki aña şevú-i maóabbet olmaz2 

 

 ر��� ��د �� ���م
ّ
  ��� �� ��د ز ��

 آن ���دا �� ��د ��رئ دو�� ���د

İtdi óüsnüñ beni òod kÀr-ı özümden ÀgÀh 

Olmaya ol ki meded-kÀrí-yi devlet olmaz 

 

  او ����� و �� �ن�دو�� از ��غ ���

 زان �� �� زاغ و ز�� ���� دو�� ���د

Devlet iste hümÀ úuşından anuñ øıllini hem 

ZírÀ çaylaà u zaàa şehper-i devlet olmaz 3 

 

  ��� ��� ����ه �ّ�� ���� از �� ��

 � ���د�� ��� �� در ����� ��ّ  ���

[H 111b] [N 121b]           İtme taèyíb beni himmet dilesem meykededen 

Kim deyüpdür pírimüz tekyede himmet olmaz4 

 

  ����� ��� و ادب ورز �� در ���� ��ه

 ���� ���د � �ادب � ����� ��ا �

èİlm ü ferhenge çalış ÒvÀce ki şÀh bezminde 

Her kime yoúdur edeb lÀyıú-ı ãoóbet olmaz 

 
1    úamuşık? (�����): [KM’deki “òíre” (kamaşmış, donuk, fersiz, şaşkın, hayran) kelimesine 

karşılık kullanılmıştır. Derkenarda úamaşıú kullanılmıştır.] 
2 ~ Ol göz olsun kamaşıú èışú odı k’almaz ãuyın / Pus o dil ola k’aña şevú-i maóabbet olmaz H, N, B 
3    u zaàa: úaràa H; ~ [metin] İste devlet hümÀ úuşından anuñ øıllin hem / ZírÀ devlet çeleki karàa vü 

çaylaúda olmaz H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] ~ Úaràa vü çaylaàa zírÀ çelek-i 

devlet olmaz H, N, B → çaylaàa: çayla H 
4 ~ Pírimüz  ãavmaèada didi ki himmet olmaz H, N, B 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  وج ���دت ��ام �� ا���اَ  ی��� 

 �� ���م �� ا��� یا�� ��ا ��ر

SaèÀdetüñ yüce úuşı bizüm aàa düşer 

Eger ki uàrama saña bizüm yere düşer1 

 

  ���ب وار ��ا��ازم از ���ط ��ه

 ���م �� ا��� ��� ��� یا�� ز رو

ÓabÀb gibi atarım taúyemi sevincimden 

Eger senüñ yüzüñ èaksi bizüm cÀma düşer 

 

  ���ع ����� ��ه ��اد از ا��  ���

 ���م �� ا��� ی��د �� ���� ��ر

Øuhÿr ider ki yanuñdan merÀm ayı bir şeb2 

Ola ki pertev-i nÿrı bizüm ùama düşer 

 

  ���ر��ه �� ��ن ��د را ����� ��ر

 ��ق ���ل ��م �� ا���ا�ّ  ��

Senüñ óuøÿruña çün bÀda olmaya ruòãat 

SelÀm mecÀli bize ittifÀúı nice düşer3 

 

  ������ �ل��� � ��� ی�� ��ن ��ا

 ز ز��� �� ��م �� ا��� یا�� ���ه 

Lebüñ fedÀsı çü cÀn oldı baàlarım4 ümmíd 

Ki úaùre çü zülÀlinden5 bizüm damaàa düşer 

 
1 ~ nüsòa: SaèÀdet evc hümÀsı bizüm aàa düşer/ Senüñ eger ki geçişüñ bizüm yaña düşer H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ùulÿè ider merÀm ayı ki bir gice ufúdan H, N 
3 ~ nüsòa: Bizüm mecÀl-i selÀm ittifÀúa nice düşer H, N, B 
4    baàlarım ~  eylerim H, N 
5    çü zülÀlinden ~  o zülÀlinden H, N 
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  ���ز ���ز�� �� ���� �� ��ن و� �ل��

 ���ر ��اوان ��ام �� ا��� ����

Vesíle eyleme cÀnı ãaçuñ òayÀli didi 

Ki cÀn gibi nice avlar bizüm ùuzaàa düşer1 

 

  �در ��و ��ن ��� ��از ی�����ا�

 دو�� ���م �� ا��� �����د �� �ُ 

Ümídsiz olma revÀn dil bu úapıdan ur fÀl 

Ola ki úurèa-i devlet adımuza düşer 

 

  [N 122a] [H 112a]             �� �� �� �� دم ز�� ���� یز ��ک ��

 ���� ��ن در ���م �� ا��� ����

Ne dem ki òÀk-i kÿyuñdan urur nefes ÓÀfıô 

Nesím-i gülşen-i cÀndan bizüm demÀàa düşer 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilun 

  � ����� داد��دوش و�� ��� از �ّ� 

 داد�� ����وا��ر آن ���� �� آب �

Dün gice vaút-i seóer àamdan ÀzÀdum virilüp 

Ol úara şebde baña Àb-ı óayÀtım virilüp2 

 

  [B 98a]                     ���� ذا�� ��د�� �از ���� ��د��

 ����� داد�� ���ده از ��م ���

İtdiler şaèşaèa-i pertev-i õÀtdan bí-hÿş 

Baña mey cÀm-ı tecellí-i ãıfÀtım virilüp 

 

 
1 ~ Bulardan artıcaú avlar ki bizüm aàa düşer H, N, B → Bulardan artıcaú: Bulduú azıcıú B 
2 ~ Ol úara gice baña Àb-ı óayÀtım virilüp H, N, B 
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  ���د و �� �����ه �� ی�� ���رک ���

 ��زه ��ا�� داد�� ��آن �� ��ر �� ا

Ne mübÀrek seóer idi vü ne úutluca vaúit 

Ol şeb-i úadr ki bu tÀze berÀtım virilüp1 

 

  دو�� داد ��ا ۀ���� آن روز ��� ��د

 ان ��ر و ��� ��� و ����� داد����� �

HÀtif ol gün baña bu müjde-i luùfı virdi 

Kim o cevr ü eleme ãabr u åebÀtım virilüp2 

 

  و�� ���ل ����� و آ یرو ����� از

 ذا�� داد�� ۀ�� در آ��� ��� از ���

Baèd ez-ín yönüm o miréat-ı cemÀlden yañadur 

Kim o yerde òaber-i şíve-i õÀtım virilüp 

 

  �� ا�� ����وا ���� و ����ل �� ���

 ������ داد�� �� ������� ��دم و ا

Ben sezÀ kÀma vü òoşdil eger oldumsa ne ùañ 

LÀyıú idüm ki bular baña zekÀtım virilüp 

 

  �د������ ��� و ��� �� ���� � ��ا

 �� آن ��خ ����� داد�� ��� ا�� ���

Bu úadar ùatlu şeker ki dökülür sözümden 

äabrımuñ ecri kim ol dal-ı nebÀtım virilüp 

 

 

 
1 ~ Ol úadir leyli ki bu tÀze berÀtım virilüp H, N 
2 ~ CefÀya ãabr iden irer vefÀya / Ki bímÀr olana tímÀr iderler H, N, B [Bu beyit Sûdî şerhinde 

geçmektedir: C.II/149]. 
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  ���ن روز ����م �� ��� ��ا�� ������ 

 ��� و ����� داد�� ��و س �� �� ا���

Bildüm ol gün ki hemÀn üst olacaàım òaãıma 

Kim èadÿ zaómetine ãabr u åebÀtım virilüp 

 

  ��د �ان�� ���� و ا���س ������ّ 

 ����� داد�� �م�ّ �� ز ��� �� ا

[H 112b] [N 122b]           Úaãd-ı ÓÀfıô idi hem ir uyananlar nefesi1 

Bend-i úayàu-yı zamÀndan ki necÀtım virilüp 

 

  ���� آ��م �� ���� �� ز�� �� ���د

  � ����� داد����� �� ��� �� و �ّ� 

ÓÀfıô ol dem ki senüñ zülfüñ aàına düşdi 

Didi àam hem duzaàından ki necÀtım virilüp 

 

  ���� ���ن�����ا�� � ئ������ 

 ������ داد�� ����� �� �� ���ر

İt niåÀr ey ÒvÀce şükrÀne-i şükrin şükrini 

Kim şírín yÀrime bir òoş óarekÀtım virilüp 2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  [B 98b]                     ���� ���ن ا��ار ������ �� ��د

 �� و ������ �� ��د��� ��ان �ُ  ���ّ 

Sırr-ı èışú maòzeninüñ gevheri evvelki gibi 

Dürc-i èışú mühr ü nişÀnı daòı evvelki gibi 

 
1 ~ Maúãad-ı ÓÀfıô idi irtece úalúan nefesi H, N, B 
2 ~ [metin] Òoş revíş nÀzlu güzel baña zírÀ kim virilüp H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ار��ب ا���� ����� ۀ�����ن ز��

 ���م ��� �����ر ������ �� ��د

èÁşıúÀn zümre-i erbÀb-ı maóabbet ola 

Şübhesiz díde-i giryÀñları evvelki gibi 

 

  از ��� ��س �� �� را ��� �� �� دم ���

 ز�� �� ���ن ���� ����� �� ��د ی��

äor ãabÀdan ki bizüm her gice ùañ vaútine dek 

Zülfüñüñ úoúusı cÀn mÿnisi evvelki gibi 

 

  ��و���� ��ر� ������� ��� و ��� �

 �����ن در ��� ���ن و ����� �� ��د

Yoúdurur laèl ü güher ùÀlibi yoúsa ki güneş 

Öyle kim maèden ü kÀn işlemesi_evvelki gibi1 

 

  ی��د�ر�� ��ن دل �� را �� ���ن �

 �� �� ��د��������ن در �� ��� �� �

Baàrımuz reng-i úanını ki nihÀn eylerdüñ 

El dudaàuñda èıyÀn öyle ki oldıàı gibi 

 

  �� آی �رت���د را �� ۀ��� ����

 ���ا��� �� ��د���ن دل ��ره�زان �� �

Mürde-i àamzeñi sen görmesine gel hÀ gel 

ZírÀ bíçÀre göñül baúışı evvelki gibi 

 

  �� ���� �� د�� ره ���� یز�� ���و

 و ����� �� ��د �ت������ ر�� و ��ان �

 
1 ~ KÀn ü maèden èameli öyleki evvelki gibi H, N, B 
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[H 113a] [N 123a]           Hindu zülfüñ daòı didüm ki senüñ yol urmaz 

Geçdi yıllar òÿyı anuñ u èÀdeti evvelki gibi 

 

  ��� ������ ��� �ّ� ����� ��ز�ُ 

 ���� ���ن آب روا��� �� ��د ���� ��

Göster ey ÒvÀce gözüñ fıúra-i òÿnÀbesini 

Kim bu gözde degül ol ãu akıcı evvelki gibi1 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

  ����ن �� ��م دل ���ر آرد �در�� دو��

 آرد ���ر����� �� ر�� � ����ل د���

Aàaç-ı dostluàı dik kim merÀm-ı dilce bÀr vire2 

èAdÀvet şÀòını úopar ki renc-i bí-şümÀr vire 

 

  �� ر��انت ��ش ���ّ  ��� ����ن ��ا���

 ���ر آرد ���� ��������  ��� درد �� ��

MisÀfirseñ òarÀbÀta ol ikrÀm ile mestÀna 

Ki derd-i ser çekersin cÀn bu mestlikden òumÀr vire 

 

  [B 99a]                 دان �� ��� از روز��ر �� ����� ���� ��

 و ���ر آرد ��� ���دش ��� ��دون �� ��� 

áanímet bil şeb-i yÀrÀnı sen kim devrimüzden ãoñ 

Ne çoú devr eyleye gerdÿn ne çoú leyl ü nehÀr vire 

 

 
1 ~ [metin] Kim bu gözde hemÀn ol ãu aúmaz evvelki gibi H, N, B [Kafiye ve vezin için derkenar 

tercih edildi.] 
2    aàaç ~  fidanı H, N; * cümlesi -vire- úÀfiyesine münÀsibdür. H, N, B [Bu ifade ve vezin 

zaruretiyle derkenardaki “vire” kafiyesine itibar olunmuştur.] 
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  �را �� ��� ��ه در ��� ���دار � ی��ر�َ 

 � در دل ا��ازش �� �� ����ن ��ار آرد���ا 

Ùutan maófil-i LeylÀyı k’anuñ óükminde ay mehdi 

Bıraú göñlüne Óaú anuñ ki Úays üzre güõÀr vire 

 

  ��� �� ��ل ��دل و���� ا ی���ر ��� ��اه ا

 و ��ن ���� ��ار آرد ر��� �� ��  ���� ���

Göñül ãaàlıú bahÀrın iste yoúsa bu çemen her sÀl1 

Çiçekler deñlü yüz òoş gül ü bülbülce hezÀr vire 

 

  ��� �� ز��� ی��ار �����ا را ��ن دل ر

 را �� زودش ����ار آرد ������� ��� ���

äaçıña yÀrelü göñlüm úarÀr çün baàladı Óaú ‘çün 

Leb-i şíríniñe emr it ki óÀline úarÀr vire 2 

 

  دل �� �� �� ��ر �� داری یز ��ر ا���دۀ ا

 ��و �� ���� �� در�� �� در ���� ���ر آرد

Ùutarsuñ bÀr-ı àam yüz batman ey dil düşkin işdensin3 

Yüri var bir çanaú mey çek ki fi’l-óÀlde medÀr vire 

 

  [N 123b] [H 113b]            �� ���� �ا�����غ از ��ا ��ا�� د�� � ��در

 در ���ر آرد یو ��و ���� �� �� �����

Diler pírlik zamÀnı ÒvÀce Óaúdan bÀà-ı èÀlemde 

KenÀr-ı cÿda otursun u bir serv der-kenÀr vire 

 

 
1    göñül ~  be dil H, N / sÀl ~  yıl H, N 
2 ~ [metin] Leb-i nÿşínüñe emr eyle ki óÀline úarÀr vire H, N, B [Vezin için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ İşüñden düşük ey dil bÀr-ı àam ùutañ ki yüz baùmÀn H, N, B 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilun 

  ا������ ��ان���� � ئدر �����ز

 دا��� ��ن��� ���دم د�� ا ����� ��

TÀze sevmekde bizi añlamayan óayvÀnlar1 

Öyleyim ben görinüş àayrı bilürler k’anlar 

 

  �����ر و��د�� و� �����ن ���

 ����دا��� دا��ه ����� دا�� �� در

Pergel-i varlıàa erbÀb-ı èuúÿl noúùa_ammÀ 

Kim bu yerde bilür erbÀb-ı sevi sersemler2 

 

  �ف دروغ �ز� �ر��� از �ف ��� و �ِ 

 ����� ���ا��� �������زان ��

TÀzeden şekvÀ vü èışú lÀfı èacíb lÀf ü kiõb 

Böyledür èışú oyunı müstaóaú-ı hicrÀnlar 

 

  د���ن ��� ��ا ������ �� � ����� 

 ��م ��او��ا��� ���� ��� ���ه و ا

Ùatlu femler lebine baàladı AllÀh èahdim 

Biz úamu bende vü bu zümre aàa hem begler 

 

  [B 99b]                     ��ر ���زد��� � �ه���� � از ���

 ��� �� ���ا��� �و ��� یور �� ����ر

Úara çeşmüñden iş ögrendi meger bir kimse 

Yoòsa mestlik ãÿfílıú eyleyemez herkesler 3 

 
1 * “bí baãarÀn” nüsòasına göre tercüme: èIşúbÀzlıúda bizi kör göz olan aómaúlar H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ehl-i uã varlığı der noúùa-i pergel ammÀ H, N / Bu meclisde bilür erbÀb-ı sevi sersemler H, 

N, B → meclisde: maóalde B 
3 ~ nüsòa: Ögrenem úara gözüñden meger iş ben cÀnÀ/ Yoòsa herkes idemez ãÿfíliú u mestlikler H, N, B 
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  ����� ���� � ۀ�����ه ��ه رخ او د

 �دا������ ���آ ���� ����ه و ��ر�

Gözüm anuñ degül ancaú ruòınuñ cilve-gehi 

Ay u gün daòı müdÀm Àyineler döndürler1 

 

  �� ������ن ����� ���� آ�� از ا��

 ���و ������� ���� ���� ����� از

Olsalar Àgeh2 eger muàbeçeler fikrimüze 

äÿfíliú åevbini bundan öte rehn almazlar3 

 

  ��و ���ب دار �� یو ��ا ��������

 ���و ������� ����� �آه ا�� ���

Müflisiz hem ùutarız bÀde vü sÀza Àrzÿ 

Áh yapaú òırúamızı rehne eger almazlar 

 

  �� ��د ی�� ������� ارواح ��د ��

 ����ر ا������ ���� و ��ن ���� ���

[H 114a] [N 124a]           Yel eger ilte úoúuñ õevú yerine ervÀóuñ 

èAúl ü cÀn neşr ile varlıú güherin saçarlar4 

 

  ��و�� ��ر�
ّ
  ���� �ا�� ۀ�����

 �ا�������� ���ان � ���� آ��� در

ÁfitÀb vuãlatına kör yarasa irişmez5 

Kim bu miréÀtda naôar ehli olan óayrÀnlar 

 
 

 
1 ~ MÀh u güneş heme Àn miréÀt aña döndürler H, N, B 
2    Àgeh ~  ÀgÀh H, N 
3 ~ Fikrimüzden ger ola muàbeçe ÀgÀhlar / Baèd ez-ín tevbe riyÀ rehn olaraú almazlar H, N, B 
4 ~ nüsòa: èAúl ü cÀn varlıà-ı õÀt virmek ile saçarlar H, N, B 
5 ~ nüsòa:Vaãl-ı şemse iremez gice uçan kör yarasa H, N, B 
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  ���� ���� ��� �� �� ئزا�� ار ر��

 از آن ��م �� ��آن ��ا��� �د���� ��د

ÓÀfıôuñ rindligin itmezse n’ola zÀhid derk 

Ol úavimden úaça div k’oúuya ÚuréÀn anlar1 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  زد�� �����در � ���� �� �م�دوش د

 زد�� ������� آدم ������� و ��

Gice gördüm ki melekler dem-i èışú urdılar 

Úardılar ùín-i beşer hem úÀlıba urdılar2 

 

 
ّ
  ���ف ����ت �����ن ��م ��

 ������ زد�� ۀ��د ���� ��ك�� �� 

Milk-i esrÀr-ı èafífüñ óaremi òuddÀmı3 

Ben ki ùopraúda nişín èışú meyini ãundılar4 

 

  ��آ���ن ��ر ا���� ���ا��� ��

 زد�� �ا�����ر ���م �� د ����

Nüh felek èışú yükini çekmege bí-ùÀúat iken 

Ben deli adına èışú úurèasını ãaldılar5 

 

 

 
1 ~ Ol úavimden úaçar İblis ki oúur ÚuréÀnlar H, N, B 
2 ~ Gördüm urdı gice meyòÀne derin períler/ Ùín-i Àdem úaruben hem úÀlıba hem urdılar H, N, B 
3    òuddÀmı ~  sükenÀsı H, N 
4 ~ Ben türÀb cÀlisine èışú meyini ãundılar H, N, B 
5    nüh felek: B’de yok; ~ [metin] èIşú yükin çekmege bí-ùÀúat olup gökler H, N, B → olup ~  idi  

H, N; [Vezin için derkenar tercih edildi.] / ~ Ben deli adına bir úurèa-i èamel ãaldılar H, N, B → 

ãaldılar ~  urdılar H, N 
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  [B 100a]                   �� و او ��� ا���د �ن��� � �د���� ا

 ر�� ���ن ���� ���ا�� زد�� �ن���ر

Düşdi anuñla baña ãuló araya Óaúúa şükür 

Óÿriler raús iderek bÀde-i óamd içdiler 

 

  ��و�� ن�� ��� ���� ���ار ز ره ��

 ��ن ره آدم ���ار ��� دا�� زد��

Nice biz ãapmayalım òırmen-i ôanla yoldan 

ÁgÀh Ádem çü yolın dÀne ile urdılar 

 

  �� ی� ��� را ��ر��� ����د و دو ��ّ 

 ره ا����� زد�� ����� ������ن ��

İt úabÿl yetmiş iki milletüñ èöõrin cümle 

Óaúúı çün görmediler bÀb-ı miåÀl urdılar 

 

  او ���د ��� ��� از ��� ���آ�� آن �

 آ�� آ��� �� در ���� ��وا�� زد��

[H 114b] [N 124b]           NÀr degül ol ki güler şemèa anuñ şuèlesine1 

NÀr odur òırmen-i pervÀneye kim urdılar 

 

  ���� ��� دل ���� �����ن ��ن ��د

  زد������ آن ��ل �� �� ��رض ������ 

Ehl-i èuzlet yüregin noúùa-i èışú eyledi úan2 

Ol siyÀh beñ gibi kim dost yüzine urdılar 

 

  ���ب ���� از رخ ا������� �� ���� �

 ��� ���� زد�� ��و��ن �� �� ز�� 

 
1 ~ nüsòa: Ol degül od ki güler şemèa anuñ şuèlesine H, N, B 
2 ~ Ehl-i èuzlet yüregin eyledi úan noúùa-i èışú H, N, B 
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ÒvÀce-veş çekmedi kes vech-i fikirden perde 

Söz èarÿsı ãaçına tÀ ki ùaraú urdılar1 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  �ا �� ���را�� ������ا��ر �� �� ی�ر�

 آ�� آ�� دو���ارا��ا �� �� �� �دو��

Görmeziz bir kesde yÀrlıú n’oldı ol yoldaşlara 

áÀyete dostluú ne geldi n’oldı dost ùutanlara2 

 

  �ه�� �ان�آب �
ّ
  ����� �خ ���ن �� ��� ��

 ��د ���را��ا �� �� ���� از ر�� ��د ��

Úande òoş izlü Óıøır Àb-ı óayÀt pus renk olup 

Reng-i özden döndi gül noldı bahÀrÀn yellere3 

 

  �دو�� دا�� �ّ�  ی�ر���  ������� ��

 �ا �� ���را���� �����ن را �� ��ل ا���د 

Kimse bir yÀr var dimez kim óaúú-ı dostluàı bilür 

Óaú şinÀsÀna ne óÀl oldı ne oldı dostlara4 

 

  ا��ا����ه �ن�و ��ا�� در � � ���� ی��

 ��ارا��ا �� �� ��آ�در �� �ان��� ��

áÿy-ı tevfíú u kerÀmet aùılupdur ortaya 

Kimseler meydÀne gelmez n’oldı kim aùlulara 

 
1 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı åÀní: TÀ ùaraú söz ãaçına òÀl ile urdılar H, N, B 
2    yarlıú ~  dostluú H, N 
3    Reng-i özden döndi gül: ~ nüsòa: Öz lev[i]nden döndi gül H, N → lev[i]n: [levn. Vezin 

zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
4    şinÀsÀna ne oldı: şinÀsa ne oldı H 
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  [B 100b]                ������� ���� ����اران �� ���� و ����

 آ�� ��ارا��ا �� �� ��را �� � ��ن�����

Gonca gül yüz biñ açıldı çıúmıyor bir úuş sesi 

Bülbül öñine ne geldi noldı yüz biñ úuşlara 

 

  ��� ��دش ����� ��زد���ش �� یز��ه ��ز

 �ا �� �����را��� ��� ��ارد ذوق ���

Zühre düzmez sÀzı òoş yaúdı meger sÀzını ol 

Kimse ùutmaz õevú-i mestí n’oldı Àrzÿmendlere 

 

  �ر�د ����د و ��ک �������ن ا �ران���� 

 �ا �� ���را����آ�� ��� �� �������

[H 115a] [N 125a]           Bu şehir şÀhlıú idi hem müşfiúÀnlar ùopraàı 

Meróamet úanden dükendi hem ne oldı şÀhlara 

 

  ������� ����ت ���از ��ن ��وّ  ����

 ��د و ��را��ا �� �� �و �� ������ ��ر�

Nice yıl kÀn-ı keremden çıúmaz oldı bir laèl 

Şavú-ı gün yaàmur nesímí saèyi n’oldı bunlara 

 

  ���ش  دا����� �� ����� ا��ار ا��

 روز��را��ا �� ��ور �َ ���  �����از �� 

ÓÀfıô esrÀr-ı ilÀhí kimse bilmez epsem ol 

äorasın kimden ki n’oldı gerdiş-i devrÀnlara 
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müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 

  �� ��ز آن ��ان زد ���ن �� آ� �را�

 ر�� ��ان ��ان زد آن���ان �� ��  ی���

Bir perde çal ki bir Àh ol şekle ola urmaú 

Bir naôm okı k’aàır cÀm anuñla ola urmaú1 

 

  �� آ���ن ����ن �� �� ��ان ���دن

 �� آ���ن ��ان زد ی������ ������

Mümkin olursa úoymaú dilber eşigine baş 

èÁlí-cenÀblıú ünin eflÀke ola urmaú 

 

  ��� ���ز�� ��ا�� ��� دو ���� در 

 ل �� ��� ��ن ��ان زد����� و داو اوّ 

Dil ehli bir naôarda kevneyni oynadurlar2 

èIşúdur ki naúd-i cÀnı öñ ùavda ola urmaú 

 

  یدر ����� ����� ا��ار �����ز

 ����� �� �� ���ن ��ان زد ���م �

EsrÀr-ı èışú-bÀzlıú kim òÀnúÀha ãıàmaz3 

Muà cÀmınuñ şarÀbın hem muàla ola urmaú 

 

  �� ��م ����ا�� ���� ��ن �� دا��

 ���� �� ��ی ���� در ا�� ���ن ��ان زد

Maúãÿda niyyet ile ur fÀlı ne bilürsüñ 

CÀéiz ki ùop-ı furãat olur bu yerde urmaú4 

 

 
1 ~ Bir naôm okı k’anuñla aàır cÀm ola urmaú H, N, B 
2 ~ “der yek nedeb” nüsòa: Bir luèb ile dil ehli kevneyni oynadurlar H, N, B 
3 ~ EsrÀr-ı èışú-ı maóbÿb kim òÀnúÀha ãıàmaz H, N, B 
4 ~ Bir luéb ile dil ehli gÿyını oynadırlar H, N, B 
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  [B 101a]                    ����ن ی��ا ��لرا �����  � �درو

 ���� در آن ��ان زد �و ���� د�� ����� 

Şeh òanesi ùaúımı dervíşe lÀyıú olmaz 

Var bize köhne òırúa od k’aña ola urmaú 

 

  ��اد�� ������ ی��� و ���ب و ر��

 ��ان زد �ن�� ی�� ���ن ��� �� ����

[H 115b] [N 125b]           Gençlikle èışú u mestlik esbÀb-ı kÀmrÀnlıú1 

Cemè oldı çünki maènÀ ùop anda ola urmaú 

 

  ������ � ���� ر��ن ���� ز�� �� و

 �� ��روان ��ان زد ��� را��ن �� ���

Rehzen-i selÀmet oldı zülfüñ èaceb degül bu 

Sen bÀàí ger olursañ yüz kervÀna ola urmaú 

 

  از ��م در ����� ���� ���ّ�� ��

 ���� �� ���� ��� ��ان د��ن ��ان زد

Luùf it óicÀbdayım ben utanmadan be sÀkí 

İmkÀnda ola bir úaç bÿse o aàza urmaú 

 

  ا���� دو�� ������ر ���� �� ����� 

 د�� ��ك ر���ارش آب روان ��ان ز

Ger gözüm ırmaàına sÀye ãalarsa cÀnÀn 

Uàraàı ùopraàına aúarsu ola urmaú 

 

  �� ��� و ��� و دا�� داد ��� ��ان داد

 �ن ���� ��� ���� ��ی از ���ن ��ان زد�

Söz óaúúı virmek imkÀn èilm ü èaúıl fehimle 

Hep óÀãıl oldı çün ùop ortadan ola urmaú 

 
1  esbÀb-ı kÀmrÀnlıú: ~ mecmÿèa-i merÀmdur H, N 
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  �ا�ّ  ���� ���� ��� ۀ���� ��ّ 

 ���ن ��ان زد ��از ا ���� ��� د����ن �

Ger saña òor görinür bükük boyumuz ammÀ 

Bu yaydan oú èadÿlar çeşmine ola urmaú 

 

  ���دن ی��ا�� در � �� دو�� و���

�� ������ �� 
ّ
 �� آ���ن ��ان زد ��

Devle viãÀli açmaú isterse bir úapu ger 

Başlar işigine bu fikr ile ola urmaú1 

 

  ی��زآ ���و  زرق���� ��� ��آن �� 

 ��ان زد �� �����ن دو�� ی���� �� ��

ÓÀfıô riyÀ vü zerúden dön gel be óaúú-ı ÚuréÀn 

Devlet ùopı ola kim iòlÀãla ola urmaú 
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feèÿlün feèÿlün feèÿlün feèÿlün 

  از د�� ��د د�� ��ر ��ا ��

 د����د ���� ��ز ����د �

Beni bÀde bir kez daòı elden aldı 

Baña yine el ãunma mey gösteridi2 

 

  ��خ ��د ��� � ����ار آ��

 ���د یر�� زرد �� ی�� از رو

[H 116a] [N 126a] [B 101b]      Úızıl bÀdeye ola taósín hezÀr kim 

Yüzümden ãarılıú boyayı giderdi 

 
1 ~ Başlar bu fikr ile ol işige ola urmaú H, N, B → işige: işigine H 

2    [derkenar]Baña yine mey zÀce nem? (�� زا��) gösteridi H, N 
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  ���� ا���ر � ����� م���ز

 �� در �� ���د ����  �اد���

FedÀyım ki bir deste divşirdi üzüm1 

Dökülmeye hem bir ayaú k’anı ãıúdı 

 

  ��� �� ������ ��� ��ا از 

 ���د ������� ��� ی��� 

Ezelden başıma yazılmış olup èışú 

Úazımaú gerekmez úaøÀ kim yazıldı2 

 

  ��ن دم ز ���� �� در و�� ��گ

 �د�ُ  ��ره�ار��� د�� ��ن �� �

VefÀt idecek demde ùıbdan dem urma 

Arisùo çü bí-çÀre Kürd cÀnı virdi3 

 

  ����و زا��ا ��ده �� �� ��

 �د�ُ  ����� ��ر ���� ��ر ��ا

Yüri ãÿfi ùutma bize ùaèn u èaybı4 

Bu kim emr-i Óaúdur küçük iş degüldi5 

 

  �� ا��ر ���ن� ����ن ز�����

 �د�ُ  ������ ��� ��ن ��ده ���

CihÀn içre dirlik o dek eyleme 

Çü fevt olasuñ dimeyeler ki öldi6 

 

 
1 ~ FedÀyım ü divşürdi bir deste üzüm H, N, B 
2 ~ benüm èışú başıma evvelden yazı olmuş / Úazımaú olamaz yazı kim yazıldı H, N, B 
3 ~ Çü bí-çÀre Kürdçe cÀn Arisùo virdi H, N, B 
4    Òorde; èayb u ùaèn maènÀsınadur  H, N, B 
5 ~ Ki bu emr-i Óaúdur köti iş degüldi  H, N 
6 ~ Çün ölmüş dilüñ diyeler ki öldi H, N, B 
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  ��د ��� و��ت ز��م ا���

 ��ف ��رد ��� آن ��و �� ���� �

Olur mest-i vaódet ezel bÀdesinden 

Her ol kes ki ÓÀfıôca èışú òamrı içdi 
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mefèÿlü mefÀèílün mefèÿlü mefÀèílün 

  ���� ������ �� �� �د���� �� ا�� ��

 ���� ��و �� ����� ���� ������ از ��

Bir dil ki óazíndür òoş eşèÀr dime nice_olur 

Bir nükte bu dívÀndan didük ki o nice_olur 

 

  ز���ر ئا����� ����از ��� �� �� 

 ���� ���� ��در ز ������� ��� ��

Aàzından eger bulsam bir òÀtem-i cÀn-baòşÀ 

Yüz mülk-i şehenşÀhí óükmi mühüründe_olur1 

  دل ی��د از ��� ���د ا ������ک ���

 ���� ���� در ��� ����� �� وا� ���� 

[H 116b] [N 126b]           áamlanma gerekmez dil düşmÀn óasedinden sen 

CÀéiz ki_olasuñ maôhar iylik saña bunda_olur 

 

  [B 102a]                   ��ا�� �ل���� � ��ز ��� �� ���� ���

 ���� ��ار ��د ��ر��� � ���م���� 

Her kim ki o fehm itmez bu naôm-ı òayÀlíden2 

Naúşın alamam ger Çín ãÿretçisi de olur 

 

 
1 ~ Yüz mülk-i SüleymÀn óükmi mühürümde ola H, N, B 
2    bu naôm-ı òayÀlíden: ~ bu naôm-ı taòayyülden H, N, B 
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  داد�� ���� ��و ��ن دل ��  ���م �

 ���� ������ او��ع �� ۀدا��در 

Úan yutma vü mey içmek her şaòãa birin dÀdend 

Taúdír-i elestíde aókÀm-ı ezel böyle olur1 

 

  ��د ��ا �در ��ر ��ب و �� ��� از�

 ���� ��� ��ده ���و ی���� ��زار ���� 

Gül hem ãuyı óaúúında iş bu idi Óaú baòşı 

Kim dilber-i bÀzÀr ol bu hemdem-i perde_olur 

 

  ��� از ���� ی�� ���� را ر�� ���آن �

 ���� ���� روز �� ����� ����� ن�� 

Ol gitme degüldür ki rindlik ÒvÀce fikrinden 

Kim ol ezelí aókÀm tÀ yevm-i úıyÀma_olur 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ��د ی�� ی�� ��  �ز او ���� ا� �ر�آن 

 ��د ی�� ��از � ]ی��[�� �� ���� ��ن 

Ol dost ki andan evimüz cÀy-ı periydi 

èAybdan perí-veş başdan ayaàa berí idi2 

 

  ����ر ��د��� �� آن ��ه �� او را

 ��د ی���� ��� ۀ��ادب � و �� ���

Uãluca benüm ol yüzi mÀh yÀr kim anuñ 

BÀ-óüsn ü edeb ehl-i naôar cilvegerí idi 

 
1    İkinci mısrada vezin hatalı. 
2 ~ Başdan úademe tÀ ki èuyÿbdan o berí idi H, N, B 
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  ����� ��� ��دل ��� ��و�� ��� ا

 ��د ی��� �رش ���ا��� ��  ��ره��

Vaãlıyla idem dil didi bu beldede ÀrÀm 

Áh bilmedi bíçÀre ki yÀri seferí idi 

 

  از ��� ��� ا��� ����� ��ر ��د

 ��د یدور ��� ������ ���  یآر

Ùaşra_atdı elimden benüm ol ùÀliè-i bí-raóm 

Evvet ki ne_idem fitne-i devr-i úamerí idi1 

 

  ���� �� ز راز دل �� ��ده ��ا���د

 ��د یاو ��ده در ۀ���� ��د ��� �

[H 117a] [N 127a]           EsrÀr-ı dilimden yalınız düşmedi perde 

TÀ gök olalı ãanèat-ı o perde-derí idi 

 

  [B 102b]                  ������ش ��د �� آب و �� و ���ه و 

 ��د یا���س �� آن ��� روان ر���ر

Òoş idi çemen gül ãu kenÀrı daòı ammÀ 

ÓayfÀ ki o mÀl rÀyice kim yol geçeri idi 

 

  او��ت ��ش آن ��د �� �� دو�� ��� ر��

 ��د ی����و � ��������� � ����

Òoş idi o ezmÀn ki geçüp yÀr ile birlik 

BÀúí úamu bí-óÀãıl [u] hem bí-òaberí_idi 

 

 

 

 

 
1  evvet: [Vezin zaruretiyle vav şeddeli (اّوت) yazılmış.] 
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  ر�� �� �� را ������ از ����د را ��ُ 

 ��د  ی�� ��د ��� و�� ��� ���ه ��

Bülbül güniden öldire özüni ki gülüñ 

äubóí yel ile vaút-i seóer cilvegerí idi 

 

  و او را ���دل �� �� درو ی��� ا ی��ر

 ��د یدر ����� ��� �� ����ر

Úoy èöõri göñül yoòsulusuñ sen ki vü anuñ1 

İúlím-i óüsünde2 başı kim tÀcverí idi 

 

  �� ��� ���دت �� ��ا داد �����

 ��د ی�� و ورد ��� ید��  ���از 

Her genc-i saèÀdet ki ÒudÀ ÓÀfıôa virdi 

Edèiyye-i leyl óürmeti vird-i seóerí idi3 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilÀt 

  د������ از د��ن دو�� ����� ��

 د���دو�� ��� ز راز ����� ��

Baòt virmiyor dehÀn-ı óabíbden eåer baña 

EsrÀr-ı gizlüden de o söz virmiyor baña 

 

  ���� ��ده راه ��و درز إ���� �دم �ُ 

 د������ و ��ده دار ����� �� � �

Ben şevúden ölürüm daòı yoú bu viãÀle yol 

YÀòud ki var da perdeci virmez eåer baña 

 
1 ~ İt èöõri úabÿl yoòsulusın ey dil anuñ kim H, N, B 
2    óüsün: [óüsn. Vezin zaruretiyle mütercimin benzer tasarruflarına riayet edildi.] 
3 ~ EvrÀd-ı seóerí daèvet-i şeb óürmeti idi H, N, B 
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  د���ز ��� ��ن �� یااز ��� ����

 د���و آ�� �� �������� ���ا

Anuñ dudaàı bÿsesi‘çün virürüm revÀn 

Bunumı almıyor ü anı virmiyor baña 

 

  [N 127b] [H 117b]              ����د ��� ��خ ���� � ��� ��ز��

 د���وزا�� �� ����� ���ل ��د

Zülfüni çekdi bÀd-ı ãabÀ gör ki bed felek 

äavruúça yel gücin orada virmiyor baña1 

 

  م�و����ان �� �� ���ر �� ����ر �

 د����� ����دوران �� ���� ره ��

Ol deñlü her yaña yelerim pergel-ÀsÀ ben2 

Ortaya yol noúùaca felek virmiyor baña 

 

  �� و������ ���� د�� د�� �� 

 د���ز���� ز���� �� ئ�����

Óamd ola ãabr ile vire el èÀfiyet velí3 

Çaròın kötice devri zamÀn virmiyor baña 

 

  [B 103a]                  ���ل دو�� ������� روم ���اب و ��

 د������� ز آه و ���� ا���� ��

Úaãd eyledim ki òvÀba varam yÀr yüzin görem 

ÓÀfıô iñiltiden de amÀn virmiyor baña4 

 

 
1 ~ nüsòa: Kim anda yel gücin ki ãavar virmiyor baña H, N, B  
2 ~ Pergelce her yaña yelerim ol úadar ki ben ~ Pergelce ol úadar yelerim her yaña ki ben/ äan noúùa 

yol miyÀna felek virmiyor baña H, N, B  
3    [mısra altı] èÀfiyet H, N ~ [metin] ãaàlıú H, N, B [Vezin için mısra altı tercih edildi.] 
4 ~ nüsòa: ÓÀfıô fiàÀn ü Àhdan amÀn virmiyor baña H, N, B 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  آ�� ������ �ار����م دو�� �

 آ�� ������ آن ���و � ����� ���

Yaãdıàıma seóerí devlet-i bídÀr geldi 

Söyledi úalú saña k’ol Òusrev-i Şírín geldi1 

 

  در�� و ����ش ������ ���ام ����

 آ�� ����� ���رت ��� آ ����� ��

Bir úadeó iç ü temÀşÀya ãalın mestÀne 

Sevdigüñ tÀ göresüñ kim ne siyÀúa geldi2 

 

  ی���� ���  ����� ی��ه ا ���د���

 آ�� ����� ی��� آ�� ی�� ز ���ا

Ey göbek miski açan òalvetí sen vir müjde 

èIùr-nÀk Àhÿ ki ãaórÀ-yı Òotenden geldi3 

 

  ��خ ������ن ��زآورد �آ� ����

 آ�� ������ ��� �درس����� ��

èIşúa yanmışlara ãu yüze getürdi girye 

İñleyiş èÀşıú-ı miskíne meded-res geldi 4 

 

  ��ه �� ���ر از د��� و دو�� ��ده � ����

 آ�� ���� ���م دل �� آن ��� و ا

BÀde vir sÀúí yime düşmen ü dostdan úayàu 

Göñlümüz úaãdı kim ol gitdi daòı bu geldi5 

 
1 ~ nüsòa: Çiñ seóer yaãdıàıma devlet-i bídÀr geldi / Didi úalú kim saña ol Òusrev-i Şírín geldi H, N, B 
2 ~ nüsòa: Göresiñ tÀ ne siyÀú sevdicegiñ yÀr geldi H, N, B 
3 ~ nüsòa: Úoúulu deşt-i Òotenden ki Àhÿ yÀr geldi H, N, B 
4 ~ nüsòa: YanmışÀn yüzine ãu girye getürdi yine/ Derdlü èuşşÀúa meded eyleyici zÀr geldi H, N, B 
5 ~ nüsòa: Göñlümüz kÀmı ki ol gitdi vü bu yÀr geldi H, N, B 
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  [N 128a] [H 118a]               ������غ دل ��ز ��ادار ���ن ا��و 

 آ�� ���� ��� ����� ���ان ��ش  یا

Murà-ı dil yine kemÀn úaşlu hevÀdÀrıdur1 

Ey gügercin baúaraú ol ki o şÀhin geldi 

 

ّ ا ئر�� �����   ا�� ���ر ���� د �م�

 آ�� ���� ��� و ���� و ��� اش ����

Çün görüp yaz buludı úış demi resmin çaròın 

Giryesi sünbül ü gül yÀsemene bÀr geldi 

 

  از ���� ������ ��� ���� �����ن 

 آ�� �����ر ی����ا���ن ������ 

ÓÀfıôuñ çün sözin işitdi ãabÀ bülbülden 

èAnber-efşÀn úoúusın görmeg-içün ol geldi2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

  آ�� �د��� ��  یدر ���زم �� ا��و

 آ�� �د���ر�� �� ���اب � �����

Baúışuñ çünki namÀzımda dile yÀd geldi 

Vardı bir óÀle ki miórÀb aña feryÀd geldi 

 

  [B 103b]                 از �� ا���ن ��� ��� و دل و ��ش ��ار

 ��� �� ��د آ�� ی��� �� �� د��ن ���ّ  

Şimdi benden dil ü uã ãabrı ümíd sen ùutma 

Kim o òoşluàı ki gördüñ úamu ber-bÀd geldi 

 
1 ~ nüsòa-i mıãrÀè-ı evvel: Nice pervÀz uruben cilve hevÀda ideñ H, N, B 
2 ~ nüsòa: görmege rüzgÀr geldi H, N, B 
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  �� و ����ن ��� ��� ���� ���ده ���

 آ�� �د�و ��ر ��� ����� ����

Oldı mey ãÀfí çemen úuşları mest oldılar 

GermdÀrlıú demi hem muókem feryÀd geldi1 

 

  ���م�����د ز او��ع ���ن � ی��

 آورد �� و ��د ��� ��د آ�� ی��د

Ùuyarım rÀyióa-i òoşça cihÀn ùavrından 

ŞÀõılıú gül getürüp hem yele de şÀd geldi 

 

  ���� ����وس ��� از ��� ���  یا

 �� دا��د آ�� ی�را���� � ����َ 

Ey hüner duòteri gösterme şikÀyet baòtdan2 

ÒÀne-i òÿbluàı zínetle ki dÀmÀd geldi 

 

  ����� �ر���� ز ����� ��ن�د���

 د��� ���� �� �� ��� ��اداد آ��

Dil-peõír fÀkiheler baàladılar hep zínet 

YÀrimüzdür ki bizüm óüsn-i ÒudÀ dÀd geldi 

 

  [N 128b] [H 118b]                � دار����ر�� در���ن �� ���ّ  ��ز

 ���� ��و �� از ��ر �� آزاد آ�� یا

Hep yük altında aàaçlar ki ùutarlar ãalıúı 

BÀr-ı àamdan ne güzel serv ki ÀzÀd geldi 

 

  ��� ���ان ����� ��� ����ب از ���

 آ�� �د��� ز ��� ����  ���� ���

 
1   vezin bozuk. 

2   duòteri: duòter H; [mısra altı] gelini H, N / ~ nüsòa: Ey (ا����)? gelini itme şikÀyet baòtdan H, N 
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Şièr-i ÓÀfıôdan oúı òoş àazel ey muùrib sen 

Aàlayam tÀ ki diyem yÀdıma kim şÀd geldi 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ����ز �� �ر������ان ��ه از ز�� 

 ��اش دراز ���و�� ������� �� ���

Dügümi zülf-i güzelden be yÀrÀn açma idüñ 

Bu şeb güzel anı bir pÀre siz uzatma idüñ1 

 

  ���ر ���ت ا���� و دو���ن �����

 ��و در ��از �� �����ا� ��د�ن إ و 

Óuøÿrlu meclis-i ülfet ü ehl-i rÀz mecmÿè 

Ve in yekÀd oúuyuñ ülfeti ziyÀde idüñ 

 

  ���ر����� و ����ق ��ق �� �ن��

 ���� �ز���� � ����ز ���  �ر��� 

MiyÀn-ı èÀşıú u maèşÿúda çoú tefÀvüt var 

Çü nÀzı göstere dilber niyÀzı siz de idüñ 

 

  [B 104a]                    ������ر��ب و ��� ����� ���� �

 ��ا�� راز �� ��م��� ��ش ��ش ��

Bülend ÀvÀz ile misúÀl ü sÀz da söylerler 

Ki uã úulaàını sır ehlinüñ sözine virüñ 

 

 

 

 
1  şeb güzel ~ gice òoş H, N; ~ Bu gice òoş anı siz bir ramaú ziyÀde idüñ H, N, B 
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  ز��ه ����  ��������  ���� در ��� آن ��

 ���� ���ز �� ی�ده ����ا�� او ��ُ 

Her ol ki èışú ile diri degül bu èÀlemde 

äalÀt-ı ãaàlıàı fetvÀmla ol kese idüñ1 

 

  �����  ������ ا ��� ����� ����

 ���� از ����� ����� ا���از ��

O pír-i meclisüñ evvelce nuãóı bu sözdür 

Ki siz muãÀóib-i nÀ-cinsden úaçınma idüñ2 

 

  ��رد���ن دو�� �� �� ��ده �� ��� 

 ���� ا����د �� ا���ف ��ر��ز ��

Be cÀn-ı yÀr ki sizüñ üzre perde yırtmaz àam 

èAùÀ-yı Óaúúa eger iètimÀd eyleyesüñ3 

 

  [N 129a] [H 119a]               از ��� ���� �و�� ��� ��� ا����

 ��د���از �� �ر���ا��� ��� 

Ve ger ki sizden iderse kerem ùaleb ÓÀfıô 

ÓavÀle anı dil Àrzÿsı yÀr lebine idüñ 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ��� ا���د ���م ��� ��ا� �ا����

 وان راز �� در دل ������ ��را���د

Pírlikde cevÀn èışúı benüm başıma düşdi 

Gizlerdüm o sırrı ki içerde ùışa düşdi4 

 
1 ~ nüsòa: Bu evde her o kişi èışú dirisi olmaz kim / NamÀz-ı ãaàlıàı fetvÀmla oşaòãa idüñ H, N, B 
2    siz: söz H 
3 ~ Derÿn-ı ãadefi eger kim èaùÀ-yı Óaú idüñ H, N, B 
4 ~ nüsòa: Gizlerdüm o sır kim içerü ùaşraya düşdi H, N, B 
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  � �د�� ��� ��ا�از راه ��� ��غ 

 �� �� ��ام �� درا���د ��� �ه�د یا

Dil muràı olup rÀh-ı naôardan pervÀz 

Ey díde naôar it ki kimüñ aàına düşdi 

 

  ���  ��� ����� یدردا �� از آن آ��

 ��ن د�� در ��� ا���د ���ن ���� ��

ÓayfÀ ki o Àhÿ-yı èıùır-nÀk siyeh gözden 

Çoú nÀfe gibi òÿn-ı dilim cígere düşdi1 

 

  ��� ��د یاز ر���ر ��ک �� ��

 ��� ا���د ���� ���� �� در د�� ��

Sizüñ kÿyuñuz ùopraàınuñ yol geçidinden 

Her òoş úoúu kim bÀd-ı seóer destine düşdi 

 

  ��آورد ������� � �����ن �� �� �

 د�� ا���د ���� ���� دل ز��ه �� �� 

DünyÀ ùutıcı tíàı müjeñ úaldıralı dost 

Çoú èÀşıú-ı dil-zinde ki birbirine düşdi 

 

  [B 104b]                     ا�� ��ده �� ��ورد �ّ��ر ��ا��ت

 ����� ا���د ���� آن ��ی ������ 

Kim besledi bu òamrı ki òummÀr-ı òarÀbÀt 

Òoşça úoúusından ki bu-veş ol seme düşdi2 

 

 

 

 
1    İk mısrada vezin hatalı.; ~ nüsòa: Yazıú ki_o Àhÿ-yı úoúulu çeşm-i siyehden / Baàrım úanı çoú 

nÀfe gibi cígere düşdi H, N, B 
2 ~ nüsòa: Bu bÀde ki perverdesi òammÀr-ı òarÀbÀt/ Ol òoş úoúusından ki bu-veş serseme düşdi H, N, B 
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  ��� ���دد ����� ��� ��ن ���� 

 �� ��� ����� ا���د �ا�� ����� �

Ger seng-i siyÀh laèl olımaz cÀn da virürse 

Ne_itsün ki aãıl òilúati bed-gevhere düşdi 
 

  �����ت ��د ��در ���� ����� ��د

 �� درد���ن �� �� درا���د ��ا���د

Çoú tecrübe itdük bu èamel-òÀnede kim biz 

Her kim ki maóabbet çekene düşdi’se düşdi 
 

  [N 129b] [H 119b]                 �������� راه �� ��� درد د�

 آ�� د���ز �� در ��� و �� ا���د ��ز

Her bir yürek aàrısı ùutar yol aña ãonı 

Bu dil yaúan oddan ki úuru yaş yere düşdi 
 

  آن ��غ ��� ��� ������ �� ز �د���

 ��ام ��� ا���د ]و[زدش راه  ���ار

EyvÀh ki o söz ùartıcı zírek dil-i muràum 

Øañ yolını urdı vü òaùar-nÀú aàa düşdi 
 

  ���� �� �� ز�� ���ن د�� ��� ��د

 �� ا���ن ��� ا���د ������� ���� ��

ÓÀfıô ki güzel zülfi ucı anı yedici 

Bir èucbe óaríf şimdi ki baş üstine düşdi 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün faèilÀt 

  �� ��د ����� �ه�� ���� �� از ��غ �� 

 �� ��د ������اغ �� �� ����  � ��

Ger baàuñdan dirisem ben gel bir meyve n’olur1 

Görsem ayaàım önin şevú-i çerÀàuñla n’olur 

 
1  vezin hatalı 
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  آن ��و ���� ��رب ا��ر ��� �� � �

 �� ��د ���دم ��� ���� �� ����� 

YÀ Rab ol serv-i bülend sÀyesinüñ óıfôında 

Ben faúír suòte eger laóôa otursa ne olur 

 

  آ��ر �ن����  ������ ��� یآ�� ا

 �� ��د ����� ����� ��� ��� �� �� 

Ey şehenşeh femi ÀåÀr-ı mübÀrek Àòar 

Úalb-i laèlínimüze èaksi eger düşse n’olur1 

 

  ����ا ����� از ���� ��ر ر�� و �� �

 �� ��د ���د ��� در ��� ��از � �م�د

Òamr-ı èışú ger bu ise gitdi yerinden èaúlım 

ÒÀne-i dínime öñürdice gördüm ki n’olur2 

 

  [B 105a]                   ���� و ���� �ُ �ِ ��� �� ��� �َ  زا��

 �� ��د ������ ی�� ا�� ��� ���ر

Ùutdı çün şehr aàası zÀhidi hem èışú-ı melik 

Bir güzel èışúın eger ùutdım-ısa ben de n’olur 

 

  �������� و � ����ف �� ��� ��ان �� 

 �� ��د ���از ��آ ���� از آ�� �� ��

Dilber ü bÀdeye ãarf oldı ise èömr-i èazíz 

Baña andan ne gelür öñe vü bundan da n’olur 

 

 

 

 
 

1 ~ nüsòa: Baàr-ı yÀúÿtumuza èaksüñ eger düşse n’olur H, N, B 
2 ~ nüsòa: Gördüm öñürdice kim òÀne-i dínime n’olur H, N, B 
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  [N 130a] [H 120a]            ���� ����ا�� دا��� �� �� ����� و �

 �� ��د �����ا�� �� �� ������ ار �

ÒvÀce bildi ki ben èÀşıú u baña híç dimedi1 

Böyle oldıàımı ÓÀfıô daòı bilse ne olur 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  د� ���ز �� ��ز �� ��ر�� ����

 د�� �� �� ���� ��� ��� �ز��

Yan ey göñül ki senüñ yanışın çoú işler ider 

NiyÀz-ı nıãf-ı leyl yüz belÀyı defè eyler 

 

  ���ه ������� ���  ی�� �ر����ب 

 ���� ��� ������ ���� ��� �� 

Perí şekil güzelüñ èÀşıúÀne çek úahrın 

Ki bir nigÀhı tedÀrük cefÀyı yüz eyler2 

 

  �����ز ��� �� ������ ���ب ��

 ��م ���ن ��� ���� ������ آن �� 

Aşaàıdan göge dek perdesini úaldıralar 

Her ol kesiñ ki cihÀn-bín çanaàa òiõmet ider3 

 

  ��ا�� و ���� � ��دم���� �� ����

 �� را دوا ���� ���� درد در �� ���

Mesíó nefeslü vü eróam ùabíb-i èışú ammÀ4 

Çü sende derd göremez ol èilÀc kime ider 

 
1 ~ nüsòa: Bildi èÀşıú beni ÒvÀcem ki baña dimedi hiç H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ki yüz cefÀyı tedÀrik bir iltifÀtı ider H, N, B 
3 ~ nüsòa: Her ol ki òÀùır-ı èuşşÀúa ol rièÀyet ider H, N, B 
4 ~ nüsòa: Raóím ü èÍsÀ nefes var ùabíb ammÀ H, N, B 
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  ��د ا��از ��ر و دل ��ش دار ی�� �� ��ا

 ��ا ���� ���� ر�� ا�� ���� ��ّ 

Bıraú umÿrını Óaúúa vü göñlüñi òoş ùut 

Eger ki müddeèí itmezse meróamet Óaú ider1 

 

  ی�ار�ز ��� ���� ����� ��د �� �

 د�� ���� �����  ����� ����

Uyurca baòta óazínim ola ki bir bídÀr 

Şafaú zamÀnınuñ öñürdi bir duèÀ eyler2 

 

ُ �َ  �ر�����  ������� ���� و ��
  �د�

 دو��� ��� ���� ����� د��� ا

Yanup Òvace vü ãaç-ı yÀrdan almadı bir ríó 

Meger bu devlete anı nesím delÀlet ider3 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  [N 130b] [H 120b]                 ��وش آ�� �� ��� ����� ����

 و ��ز و ��ش آ�� � ��� ���� ��ب و �

MübÀrekíye ãabÀ şeyò-i mey-fürÿşa gelüp 

Ki èayş ü nÿş demi õevú ü ãafÀ vü nÀza gelüp4 

 

 

 

 
1 ~ Bıraú umÿrını Óaúúa vü ùut göñül òoş sen/ Eger èadÿ saña raóm eylemezse Óaú eyler H, N 
2 ~ nüsòa: Elemlüyem uyuyan baòtdan ola bir gözi_açıú / Şafaú deminden öñürdi ki bir duèÀ eyler  

H, N, B → uyuyan: uyan H, B 
3 ~ nüsòa: Be yandı ÓvÀce vü zülf-i güzelden almadı bÿ/ Meger ãabÀ anı irşÀd bu devlete ider H, N, B 

→ almadı bÿ: aldı bÿ H, N 
4 ~ Ki vaút-i õevú ü ãafÀ ‘ayş ü nÿş ü nÀz da gelüp H, N, B 
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  ی���� ���  ��ك��� ��� و  ����ا ��

 در�� ��� �� و ��غ در ��وش آ��

HevÀ olup dem-i èÍsÀ türÀb da misk açıcı 

Aàaçlar oldı yeşil reng ü úuş fiàÀna gelüp 

 

  ���ر ��� ���ن ����و�� ��د ���ر

 �� ���� ��ق ��ق ��� و �� ���ش آ��

O deñlü lÀle ocaàın bahÀr yeli yaúdı 

Ki àonca àarú-ı èaraú oldı gül de cÿşa gelüp 

 

  از �� و ����ت ��ش  ������ش ��ش 

 ��� ��� از ����� ���ش آ�� ���� ا

Úulaà-ı uã ile benden işit ü õevúe çalış 

Bu söz seóer demi àaybdan ki úulaàıma gelüp 

 

  ز ��غ ��� ��ا�� �� ���� آزاد

 �� ��ش ��د �� �� ده ز��ن ���ش آ��

Selímce lÀleyi bilmem ki ãubhí úuşından 

Ne duymaú itdi ki on dil ile sükÿta gelüp1 

 

  ���� �������� ���� ا�� ی�� �� 

 �����ن �� ���� ��ش آ�� ������ �

ÒilÀf-ı cinse ne dostluú yeri görüşme yeri 

Ki cÀmuñ üstini ört òırúa-pÿş sÿòte gelüp 

 

  ����ع ی�� �� یز ��� ����� ��زآ

 ���� آن �� �� �� ا���� ��وش آ��

 
1 ~ nüsòa: AzÀdca lÀleyi bilmem ki çıñ öten úuşdan/ İşitme ne etdi ki on dil ile sükÿta gelüp H, N, B 
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Girüye gel ùaàanıú fikrden k’olasuñ cemè 

Ki ol sebeble ki İblís gidüp ferişte gelüp1 
 

  ��ب ������ ���� ��ش ���د ��دۀ

 �� زا�� از �� �� ر�� و ����وش آ��

Güzelce söz saña diyem getür mey-i ãÀfí 

Gidüp ãÿfí yanımuzdan ki yÀr-ı tÀze gelüp 

 

  ���� �ود�� �����ز �����ه ��

 ���ش آ�� � �ز�� ر ���� ز ���

Gider èibÀdet evinden ÒvÀce òarÀbÀta 

Meger ki zühd ü riyÀ mestliginden uãa gelüp 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

  [N 131a] [H 121a]                ��وز ی��آ�� ��د ��روز یا�� آذار

 ��ر� �����و ���ب �� � ��ا���� �و�� �

[B 106a]                Ebr-i martí úalúdı nevrÿzí nesími esdi hem 

Òarc-ı bÀde isterim muùrib ki diye irdi hem2 

 

  ام�������ان در ���ه و �� �����ر �

 ���� ای ��� ا�� �����ری �� ��� ��ا��

Şívede òÿblar u ben boş kísenüñ maócÿbıyam 

Ey felek tÀ nice dek bu şermi çekmek isterem 
 

  ��و�� ���� ���د �� ی��� ��د ا�� آ��و

 � ��� ���� ����� � ی�� از ��� ��ده و 

Var kerem úıtlıàı öz yüz ãuyı ãatmaú nÀ-sezÀ 

Òırúa ãatmaú úıymetinden bÀde almaú gül ehem 

 
1 ~ O óükm ile ki çü İblís gidüp ferişte gelüp H, N, B 
2 ~ K’isterim mey òarcı hem sÀzende irdi diye hem H, N, B 
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  و �� ��اران ���ه آ�� �� ���غ ��� ��

 ���� ���� یادر ���� ����� ���از ��

Bir dudaú yüz biñ gülüşle gülsitÀna geldi gül 

Bir kerímden bir bucaúda ãan işitdi bir şemem 

 

  �� دوش ی��ا�� ���د از دو��� ��ر����� 

 ��د��د�� و ��� ��دق � ��دم��� ��

Açılusar baña devletden ümíd bir iş ki dün1 

Bir duèÀ itdüm k’açıldı ãubó-ı ãÀdıú hem o dem 

 

  �� ��ک ی�� ��ک �� در ���� ر�� �دا��

 ��در ������ ��� ���� ��در � یا����

Devr-i rindlikde ne òavf ger bir etek oldıysa çÀk 

NÀm-ı èÀşıúlıúda bir cÀme gerek yırtmaú da hem2 

 

  �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� نآ

 ���� د �م����ول �� �� ز�� �� �� د ��و

Òoşluú ol laèlín lebüñden kim didüm ben kim didi 

Kim o ôulmi gördi zülfüñden ki hem ben görmüşem3 

 

  ���� �� ��ا�� �� دل ���� �� زد ���

 �������ر دا�� �� از ��� ��ش ��ن � ��ا

Sehm-i èÀşıú-küş kim urdı bilmem anuñ baàrına 

Bu úadar gördüm ki damlar tÀze şièrinden ki dem4 

 
1 ~ nüsòa: Devletimden bir iş açılmaú gerek ãan dün gice H, N, B 
2 ~ Bir eşik? cÀy oldı-sa mestlik deminde gÿ ne àam ~ Bir eyü adlıúda bir ùon daòı yırtmaúdur ehem / 

NÀm-ı èÀşıúlıúda bir ùon daòı yırtmaúdur ehem H, N, B; * Bu metne taórír olınup bu kenÀra 

nüsòa taórír olına. H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ol laùif söz kim didüm laèl-i lebüñden kim didi / Hem o ôulmi gördi kim zülfüñden Àh ben 

görmüşem H, N, B 
4 ~ nüsòa: ÓvÀce baàrına kim urdı èÀşıú öldürci oúı / Kim bu dek gördüm ùamar şièr-i terinden òÿn u 

dem H, N, B → Kim bu dek: Kim yüzüñ B 
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  ��ل ����ن �� ����� ��ل ������ن ���

 ����ُ  ����� ��  ���ا ز آ�� �ا������ �

èAdl-i şÀh ãormazsa èışú maôlÿmlarınuñ óÀlini 

Gÿşe-gír èuşşÀúa um kesmek óuøÿrluúdan ehem1 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  [N 131b] [H 121b]              ��ازه ��رد ���� ��د�ار ��ده � ����

 ��ر ��ا���� ��د ��ا ���ور �� ا��

Òamrı ger ãÿfi úararınca içerse şevú ola 

Yoòsa aña bu işin fikrini unutmaú ola2 

 

  [B 106b]                  از د�� ��ا�� دادن ����� � ��ن �� وا

 د�� �� ���� ����د در آ���� ��د

Ol ki úÀdir vire bir curèa şarÀb destinden 

Göñlünüñ úaãdı murÀdına o el úoçmaú ola 

 

��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��  

 �� ��� ��ک ������� ��د ��آ��

Pírimüz didi ÒudÀ òÀmesine olmadı sehv 

Áferin ol naôar-ı pÀke òaùÀ-pÿşluú ola3 

 

  ���د �� �ن����ه ����ن ��� ��ّ 

 ��د �وو���از ����� ��ن � ����

DüşmenÀn ãoóbetini diñleyüben şÀh Manãÿr 

SiyÀvişin4 úanı ôulminden utanmaúlıú ola 

 
1 ~ nüsòa: èAdl-i şÀh ãormazsa ger maôlÿm èuşşÀú óÀlini H, N, B 
2 ~ Ger içer ãÿfí úarÀrıyla şarÀb şevúlıú ola/ Yoòsa bu iş fikrini aña unutmaúlıú ola H, N, B 
3    òaùÀ-pÿşluú ola: ~ òaùÀ örticilik ola H, N 
4    SiyÀvişin: ŞiyÀvişin H, N 
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  داران �� و ���� ��� ������� از آ

 �� و دو�� ��د �ن���� از ���� ر�� 

Òaùù u òÀlinüñ olup ÀyinedÀrı çeşmim 

Síne gerdÀn öpüşünden dudaàım òoşluú ola 

 

  ���� � ��� �� از ��� ��� �� �� درو

 ������ ��د ���� ����� ی��ن ��ا

Gerçi ben yoòsula söz söylemedi kibrinden 

Şekkerín fıstıú-ı òÀmÿşına cÀn-baòşlıú ola 

 

  ���� ��� ��ازش �� ��دم دارش 

 ��ن ���� ���ح �� ���رد ���� ��د

Oòşayup òalú ùutucı díde-i saròoşı anuñ 

Úan-ı èÀşıú ger içerse be úadeó ãaàlıú ola1 

 

  �� ����ر ���ن �� ���� �����

 ز�� �� در ���� ��د ����� ����

Úulluàuñla ÒvÀce meşhÿr-ı cihÀn oldı senüñ 

Óalúa-i zülfüñ anuñ úulaàına úulluú ola 
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 رب ��� �� ����� ��د  � � ��ه�� ی���

 و ��� و ����� ��د ��� ��ش ���� و ��� 

Seóerce meykede yaña èaceb ne meşàale var 

Ki yÀr u sÀúí òurÿşı vü şemè ü meşèale var 

 
1 ~ nüsòa: Çeşm-i mestÀnı nevÀziş iderek òalúı ùutan/ Úan-ı èÀşıú ger içerse sÀàarla ãaàlıú ola H, N, B 
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 [N 132a] [H 122a]           ������ �� از ��ف و ��ت ����� ����

 در ��وش و و���� ��د �دف و � ����� 

KelÀm-ı èışú ki muàní ãadÀ vü elfÀôdan 

FiàÀn-ı deff ü nÀy ile òurÿş u àulàule var1 

 

  �������ن � ������ در آن  ������

 ����� ��د ����ر�� و ��ل و � یورا

TekellümÀt ki olurdı o bezm-i èışú içre 

Añarı medresede úÀl u úíl-i meséele vÀr2 

 

  [B 107a]                    ����� ��د و� ���� �ز ����دل ا

 � ��د�َ �ِ  ����� ا��� ئز �������

Dil idi nÀz-ı güzelden teşekkür ile velí 

Biraz müsÀèadesiz baòtdan aña gileh var3 

 

  ����ه ��ز ��خ ��دم و آن ��� �س ��

 ��د ���در  � ���ار ���� ��ن ����

Oranmaú eyledim ol çeşm-i mest-i óíle-veri4 

HezÀr sÀóir anuñ SÀmiríce aàına var 

 

  ��ا�� �� یا����� ���� ������ 

 ������ ��د ��ات �� �� ا �����ه ��� �

Baña lebüñ bir öpüşe óavÀle it çü didüm 

Gülümle didi úaçan benle böyle iş saña var 

 

 
1 ~ nüsòa: KelÀm-ı èışú da müstaàní óurÿf ü elfÀôdan / FiàÀn ü nÀy ü deff ile òurÿş u àulàule var  

H, N, B 
2 ~ nüsòa: O baóiåler kim olur bezm-i èÀşıúÀn içre/ VerÀsı medresede úÀl ü úíl-i meséele var H, N, B 
3 ~ Gileh şekvÀ iştikÀ maènÀsınadur. H, N, B 
4 ~ O óoúúa-bÀz gözi mestÀna úıyÀs idem H, N, B 
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  ��� در ر��� �� دوش یز ا���م ���

 �� ������ ��د �ر���ه و رخ  �ن��

Yolumda saèda naôar var sitÀreden ki gice1 

MiyÀn-ı yÀr yanaàıyla úamer muúÀbele var2 

 

  �� در��ن درد ���� دا�� �ر�د��ن 

 ت �� ��� ����� ��د���ن �� و�� ��وّ 

DehÀn-ı yÀr ki ùutar ÒvÀce derdine çÀre 

Kerem demi aña eyvÀh ki ùarca óavãala var 
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  ��ق ا���ده ��د����� ا�ّ  یدو ���� د ��

 ��ا�� در ��اق ا���ده ��د �وز �� ���

Bir iki cÀm ittifÀúen irte düşmüşdi baña 

Hem leb-i yÀrdan damaàa bÀde düşmüşdi baña3 

 

  د�� �� ���� ��� ���ب �از �� ���

 ��ق ا���ده ��د ���� ��ا����� �ر���

Yine saròoşluú ucından yÀr ile gençlik demi 

İstedüm döndürme şarù ammÀ ki düşmüşdi baña4 

 

  [N 122b] [H 122b]           زان ��� ��� یا���� �م��� � �������� �

 ا���ده ��د���� ��� از �� ا��وش ��ق 

 
1 ~ naôar yolımda necmden H, N, B 
2 ~ nüsòa: MiyÀn-ı Óaú yÀrim ile úamer muúÀbele var H, N, B 
3    düşmüşdi baña: düşmüşdür baña H, N; ~ Bir iki cÀm ittifÀúan çıñ seóer düşmüş idi / Hem 

damÀàıma leb-i yÀrdan şarÀb düşmüş idi H, N, B 
4    düşmüşdi baña: düşmüşdür baña H, N; ~ İstedüm döndürme ammÀ şarù baña düşmüş idi H, N, B 
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Baàladım k’ol çeşm-i mestden bir bucaú ùutam fikir 

Ya úaşından ãabrıma ùÀúat güce düşmüşdi baña1 

 

  یا
ّ
  ���� �� دو�� آ���ب یا� ��ده ���

 �� و��ق ا���ده ��د �در �����اب ���� 

Ey muèabbir muştuluú emr it ki güneş dün gice 

Çin seóer hemdem leõíõ uyúumda düşmüşdi baña2 

 

  ��� ���� ��� ��د ���در �����ت ��

 ��اق ا���ده ��د یرا �� �����ز �����

Her ne yer ki_itdük maúÀmÀt-ı ùaríúatde seyr 

Farú-ı maóbÿb dostla zen-dosta düşmüş idi3 

 

  [B 107b]                   ���� ����م د��دم ده �� در � � ����

 در ���ق ا���ده ��د ����� �� �� ���� وش

BÀde ãun ãÀúí hemíşe kim ùaríúat seyrine 

Gelmedi èÀşıúça kim òüsrÀna düşmüşdi baña4 

 

  ������ ��ن���� �� ������ آن ���� �� ا

 ا���ده ��د �ق����ش ��ام ا�� ���� 

ÓÀfıô ol sÀèat ki bu naôm-ı períşÀnı yazmada5 

Murà-ı fikri iştiyÀú aàına düşmüşdi baña6 

 

 

 
1    İkinci mısrada vezin hatalı.; düşmüşdi ~  düşmüş idi H, N 
2 ~ nüsòa: Ùatlu uyòumda daòı hemdem baña düşmüş idi H, N, B 
3    zen-dosta ~  zen-dostlıàa H, N 
4    baña ~  aña H, N; ~ nüsòa: Gelmedi èÀşıúça her ki òasra ol düşmüş idi H, N, B 
5    yazmada ~  yazup H, N; baña ~  aña H, N 
6 ~ Murà-ı efkÀrı anuñ şevú aàına düşmüş idi H, N, B 
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  ��ز درم ��زآ ���� ��ا�� آن �� 

 ����م ��زآ �ا����� ��� ������ �

Ger úapumdan içerü ol peri úuş girü gele 1 

İòtiyÀrlıúda baña geçmiş èömür girü gele 

 

  ا�� �� ��ران �� د�� ����  ��دارم ا�

 ����ق دو�� �� ���� از ���م ��زآ

Var ümídüm ki bu bÀrÀnca yaşım ile gene 

Şavú-ı devlet ki gözümden gidüp ol girü gele 

 

  ��د ��آ��� ��ج �� �� ��ک �� �� 

 �����م ��زآ ��د���� ���� ��

Ol ki anuñ ùabanı ùopraàı başım tÀcı 

Elde şÀhlıú eger ol başıma tÀc girü gele 

 

  ���� ���ا� �ر��� ���ر ��م 

 ��د��م ��زآ ��� ��ن ��� ��رِ �

Ger èazíz yÀrin ayaàına niåÀr itmez isem 

ÕÀt-ı cÀn àayrı ne işime yarar girü gele 2  

 

  [N 133a] [H 123a]              � ��� �ران���ا�� ا��ر ���� ر�� �

 �����م ��زآ �������� ار ��ز�  

İsterim gitmege ardınca èazíz yÀrÀna 

Girü gelmezse özüm ya òaberim girü gele3 

 
1 ~ [metin] Ol melek çehre baña ger úapudan içre gele H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] áayrı bir işime cÀn cevheri kim niye gele H, N, B  [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ nüsòa: Ger girü gelmez özüm ãaà òaberim girü gele H, N, B 
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  ����� ���� ����� و �����اب ���ح 

 ��ور �� �� ����د آه ���م ��زآ

äavt-ı sÀz mÀniè aña ya seóerí ùatluca òvÀb 

Yoòsa Àh-ı seóerim işide ger girü gele 

 

  ���دت ����از ��م  ���س ��دو��

 ���� �� �����م ��زآ ����� ��

Manãıb-ı nev ùabılın1 ùam-ı saèÀdetden uram 

Ger görem tÀze giden mÀhımı ger girü gele 

 

  آرزو��� رخ ��ه �� ���� ����

 ���� ����� ز درم ��زآ ����ّ 

Mehce şÀhın daòı Àrzÿlusıyım ey ÓÀfıô 

K’it duèÀ ãaàca úapumdan içerü girü gele 2 
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  [B 108a]                    و ��ه ���� �� ����ر�� یا���ره

 و ���� �� � ��� را ر� ۀ��دل ر�

Belürdi bir yüzi aòter ü mÀh-ı meclis olup 

Bizüm òaşín dilimüze refíú u muénis olup3 

 

  ���ر �� �� ����� ���� و �� �����

 س ������ه ����� آ��ز �� ��رّ 

YÀrim ki mektebe varmadı yazmadı òaù da 

Göziyle meséele ögretdi yüz müderris olup 4 

 
1    ùabıl: [ùabl. Vezin zaruretiyle mütercim tarafından bu yönde harekelendirilmiş.] 
2 ~ [metin] İt duèÀ tÀ ki úapumdan içerü ãaàca gele H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3    òaşín: óaşín H 
4 ~ [metin] Naôarla yüz müderrise èilim oúudur olup H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ی�����ا 
ّ
  � ���ن ��د ����ر���

 ��� ����س �� �ر� ی�� ��ق ا��و

Sürÿr-òÀne-i èışú şimdi olısar maèmÿr 

Ki yÀrimüñ úaşı yÀsı k’aña mühendis olup 1 

 

  ��د�������ن � ��� ��ا� �����

 �� �� �ا���د و ��� � ������ ��� �

İçirdi èÀşıúa bir mey ãabÀca nÀzuñ kim 

Ki cehle èilmi düşüp èaúlı daòı bí-óis olup 2 

 

  ��ا ی��ک �� ��ا �� ��� از ���ّ 

 �� ����م ���اران ��� ����س ��

ÒudÀ içün lebüñ it mey ãızındısından pÀk 

Ki òÀùırım nice biñ cürm ile müvesvis olup 3 

 

  [N 133b] [H 123b]              ا���ن دو�� ������ام ����ر ����� 

 ���� �� ����� ��� �� �� � ی��ا

Geçirdi şimdi óabíb ãadr-ı miskínÀna beni 

Faúír-i şehre naôar úıl ki şÀh-ı meclis olup 

 

  �����ن �� ���  ��ر�او دل � ی���

 و ��� ���� �� ����رض ��� ی��ا

Úoúusı ile4 øaèíf göñli èÀşıúín çü nesím 

Úızıl yañaàına úurbÀn u çeşm-i nergis olup 5 

 
1 ~ [metin] NigÀrımuñ úaşı yÀsı kim aña mièmÀr olup H, N, B → yÀsı: - B 
2 ~ [metin] Ki cehle èilmi düşüp èaúlı bí-fehim de olup → * Fehm eylemez dimekdür. H, N, B 

[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3 ~ [metin] HezÀr cürüm ile göñlüm ki şübhe ehli olup H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4    Úoúusı ile ~   Ümídi ile H, N 
5 ~ [metin] Yanaà-ı penbeye nergisçe çeşme úurbÀn olup H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  ����ن ���دا��ِ  �ران� ��ه�ز راه �

 راه ر�� و ���� �� ����ا �� ���� از

Ùaríú-i meykededen yön be dostÀn çevirüñ 

Niçün ki ÒvÀce bu yoldan gidüp ü müflis olup 

 

  �����و آب ��� ��� و ��م  �ل��

 ����ن ا��ا���ارس �� ������ ���

ÒayÀl-i Àb-ı óayÀt baàlayup u cÀm-ı Cemi 

Mey içmesiyle ki şÀhın Ebu’l-FevÀris olup 1 

 

  یو��د�� ��� �� آر ���� زر ��

 �� �� ��ا ی� ���� �ن��ل دو����

Vücÿd-ı zer gibi maúbÿl belí benüm naômım 

Úabÿl-i şÀh ile iksír bu mınúar u mis olup 2 
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  [B 108b]                 ��� یو��دار ���م �� � ی�� رو ���آن �

 ��� یدم �����ر ���� ��  ی����ر ی�� ��   

Ol kim ki iósÀndan yaña baña vefÀdÀrlıú ide 

Bir ben gibi bed fièliye bir dem eyü kÀrlıú ide 

 

  یو ��م�آرد ��ل � �و � ���ل ����� اوّ 

 ��� ی�� �� و��دار �� ������ ��وان �� �

Öñ sÀz u ney ãavtı ile andan getür úalbe òaber3 

Bir cÀm-ı meyle_andan ãoñı baña vefÀdÀrlıú ide 

 
1 ~ ÒayÀl-ı Àb-ı Óıøır baàladı vü Òusreví cÀm / [metin] Ebu’l-FevÀris-i şÀhın mey içmesine gidüp  

H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Bu mınúara ulular iètibÀrı iksír olup H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3    andan: yÀrdan H, N; ~ nüsòa: Ön ãavt-ı sÀz u ney ile göñle òaber yÀrdan vire H, N, B 
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  د��� �� ��ن ����د از او ��م د�� ����د از او

 ��� ی���ان ��د از او ���� �� د��ار �����

Dilber ki cÀn andan elím dil kÀmı andan bí-fütÿó 

Mümkinsiz olmaú nÀ-ümíd ola ki dildÀrlıú ide 

 

 ام زه ����ده �ِ ���� �ِ 
ّ
  امه �� �� ��دهان ��

 ���� ��� ����ده 
ّ
 ��� یارام �� �� �� ��

Didüm ki ben ben olalı èuúd-i ãaçuñ çözemedim1 

Didi ben aña dimişem tÀ saña èayyÀrlıú ide 

 

  [N 134a] [H 124a]             �� ا���ه����� از ��� �����ش �ُ  ������

 ��� ی�ر���� �� ��ک �� یر�� � �از ���

Òırúa geyen ùabè-ı àaøÿb èışúdan úoúı işitmemiş2 

Mestlikden aña nükte di tÀ terk-i ayıúlıú ide 

 

  ���ن ی�ر����� ��د  ���ن�� ی��ن �� ��ا

 ��� ی���ن �� ر�� ��زار ������ن ��� �

Bí-şÀn faúíre ben gibi öyle güzel müşkil ola3 

Şeh úande gizli èişreti saròoşla bÀzÀrlıú ide 

 

 
ّ
  ��� ���و �� ����� ا�� � ����� ۀزان ��

 �� �� �� �� �� � �ش �از ��� و ز��
ّ
 ��� ی�ر�

Ol egri büklüm zülfden úolay eger görsem cefÀ 

Óabs ile zencírden ne àam ol şaòãa k’uàruluú ide 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Didüm ki zülfüñ èuúdesin ben olalı açamadım H, N, B 
2 ~ nüsòa: Ùabèı yavuz òırúa geyen bir úoúı èışúdan duymamış H, N, B 
3 ~ nüsòa: Bence belürsüz yoòsula ol gibi yÀr müşkil ola H, N, B 
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  ��د ��ا�����د از ��� � ��� ���� �� �

 ��� ی����ار ]��[�� ���� ���ا�ّ�  ��� ��� د�

Oldı èadedsiz ceyş-i àam ùÀlièden imdÀd isterem 

TÀ Faór-ı dín èAbduããamed ola ki àam-òvÀrlıú ide 

 

  او ���� ��� آ��� او ������ ��� ���

 
ّ
 ��� �ّ��ری �ر������ او �� ۀ��ن ��

Çoú óíle-bÀz çeşmi ile itme murÀd ÓÀfıô anı 

K’anuñ gice renklü ãaçı çoú óíle mekkÀrlıú ide1 
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  ��د�� ��� ��  �����2 ۀا�� ���د

 ��آ��� � �ز ز�� ر ��� ی�� ��

Çekinse müşkí-yi òamra göñül sezÀ faraøÀ 

Ki zühd ü sumèadan eyü bÿ gelmeye zírÀ3 

 

  [B 109a]                  ��� �� ��� �� ���� از ���  �ن�����

 ���� آن ��� �� ��او����ر ����   

İderse òalú-ı cihÀn hep beni menè èışúdan 

Ben iderim anı k’ehl-i emir baña fermÀ4 

 

 

 

 
1 ~ naàme: úaãd eyleme ÓÀfıô anı / nüsòa: K’ol zülf-i şeb-rengi anuñ çoú mekr ü mekkÀrlıú ide  

H, N, B 

 �����: ����� ب    2
3    müşkí: miskí H, N; ~ nüsòa: Ki zühd ü sumèadan eyüce úoúu gelmeye tÀ H, N, B 
4 ~ Ben ehl-i o iderim k’anı buyura baña H, N, B 
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  ����ا�� ��� �� ��� �� ����� ز �

 ����� ����� و �� �����ن ����� 

Ümídi feyø-i keremden úoparma k’ehl-i kerem 

Güneh baàışlaya èuşşÀúa hem kerem-baòşÀ 

 

  ��ذ���� دل ��ان ا�ّ  ���� ����

 ������  �ر�ز �� ز��  یا�� ����

Dil ol ümíd iledür óalúa-i õikirde muúím 

Güzel ãaçınuñ ucından ki bir dügüm aça 

 

  [N 134b] [H 124b]           ��� ������ا �� ��� ��اداده ��� و  

 ���را�ات ������ ������ �� ��ّ 

Saña ki Óaú keremi óüsn ü ùÀliè-i òoş var 

Seni düzetmeye meşşÀùe iótiyÀc n’ola1 

 

  ���� ���� ����� و ��ا د����� و �

 ���� �در �� �����ن ��� دل ��ش �

Çemen güzel ü hevÀ cÀn çeken ü ãÀfí şarÀb 

Gerekmez eylik-i dilden dígerce şeyé óÀlÀ2 

 

  �� دار ���وس ���ن و� ���ا�����

 ��آ����ره در ��� �� �� ���� ا

CihÀn gelini güzeldür velík uãulca ol 

Kimesne èaúdine gelmez bu mestÿre úız hÀ 

 

  ���ا�� ا�� ��� از ��و [و] ��� ���� ����

 � آ����� ��� رود و د���ی ��

 
1 ~ nüsòa: O yüz yazana ne hÀcet kim olısar o saña H, N 
2 ~ nüsòa: Ki şimdi úalb-i feraódan degül dígerce saña H, N, B 
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Bu baàçe úalmayısar òÀli lÀle serviden 

Gider biri daòı Àòar biri gelür óÀlÀ 

 

  ا��ق �� ���س و ���� ��ز دل ��ا

 �� ���� ��� در آ���� روی ������

GedÀy-ı òilúatimüz ãorma sen göñülden baú 

Ki her ne Àyinede var yüzini göstere hÀ 

 

  ��ه رخ �� ���� ا�� ی���� ����� ا

 ����� �� یا��� ز �� د����� ���

Didüm niyÀz ile aña n’olur yüzi meh ger 

Eger vireñ bir öpüş òaste göñlüme n’ola1 

 

  را ����� ی����ه ��� �� ���� ��ا

 ������� رخ ��ه را � ��� ���

Gülümle didi revÀ görme ÓÀfıô AllÀh içün 

Ki öpüşüñ yüzi ayı bulaşısar ki saña 2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt  

  [B 109b]                    �� �� �� ����� ��ود یاز �� ��

 ��ود ��رش و آ�� ������ ��ود

Her kim ol semtüñ ucından ki melÀletle gider 

Yürimez işi anuñ ãoñra óacÀletle gider 

 

 
1 ~ nüsòa: Bir öpme ger viresin òaste göñlüme n’ola H, N, B 
2    gülümle: gülme B; ~ [metin] Ki meh yüzini öpüşüñ senüñ bulaşdıra H, N, B [Vezin sebebiyle 

derkenar tercih edildi.] 
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  � راه ��و����� ������ از ��ر ��ا

 ���� �� ����� ��ود ���� ��� 

İstesün dosta yolı şavú-ı HüdÀdan èÀşıú 

Bir yaña irmeye kim ger ki êalÀletle gider 

 

  [N 135a] [H 125a]              ��و ����ق �� �آ�� ��� از ���وی 

 �� ������ ��ود ��او��ت ��  � ��

äoñ èömürde mey ü maèşÿúdan al bir behre 

Yazıú ol demlere kim birden o bíhÿde gider 

 

  یدل ������ ��ا را ��د ��د� یا

 ار ���د ره ����� ��ود ���� ��

Dil yitik olmuşa rehber meded it Óaúú içün 

Ger àaríb iltmez ise yol ki delÀletle gider 

 

  ��� �� ������� �و ��� ی����ر��� 

 �� ��ا��� �� آ�� ��� ���� ��ود

Cümle mührüñde senüñ ãÀlió ü fÀsıú óükmi1 

Kim bilür kim ãoñı anuñ ki ne óÀl üzre gider 

 

  اش ��� ��ا�� ��د ��ر�� ���روا�

 ����� ��ود ���� �������ّ 

Ola bir úÀfile kim meşèalesi luùf-ı ÒudÀ 

Òoşluàıla úonar ol hem èaôamet ile gider 

 

  ����� ��� آور ��� ����� از ���

 �� �� از ��ح د�� ��� ����� ��ود

 
1  óükmi ~  emri H, N 
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èAyn-ı óikmetden ele ÒvÀce getür bir ãu kim 

Levó-i göñülden ola naúş-ı cehÀlet de gider1 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

  آورد �� �ر�ز ز��  ����� و�� ��� ��

 آورد �در ��ر � �� �� را ۀ��دل ��ر 

Seóer vaúti ãaç-ı yÀrdan ãabÀ bir bÿ getürürdi 

Yeñiden èışúa şeydÀ göñlümüz bizüm getürürdi 

 

 �����م  �ه������ را ز ��غ د ��خ�� آن 

 آورد ��� �� �� �� ��� ����� ���� ��ر � 

Ben ol servi budaàın síne bÀàından úopardum kim 

áamından k’açılur her gül ki àam yükin getürürdi 

 

 ��رت ���� دل ����ن ر�� ��دم  ��ز �

 آورد �ره ��ان ����ر � در��ن  ������ �و� 

Úaçırdum úanlu göñlüm èışúınuñ yaàması òavfinden 

Velí dökerdi úan yola ol iz ile getürürdi 

 

 [B 110a]                  ز ��م ��� او رو��  �م�د���وغ ��ه �

  آورد �� �ار�در د ��از ��م آن ��ر� ی�� رو 

èAyÀnen gördüm anuñ köşki damından mehin şavúın 

Ki ol güneş óicÀbından divÀra yüz getürürdi2 

 

 

 
1    ãu kim ~  (�����)? H, N; de gider ~  ki gider H, N 

2 ~ nüsòa: [Ki] ol güneş óicÀbından divÀra yüz getürürdi H, N, B 
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 [N 135b] [H 125b]             �����ون ر��� �� و � ����ل ���ب و ���

 آورد ��� آن راه ��ان ���� ��� د��ار � 

Giderdüm ùaşra muùrib sÀúi úavliyle geh ü bí-gÀh1 

Ki úÀãıd ol aàır yoldan òaber gücin getürürdi 

 

 ��� و ا���ن ��د  ����ا�� ���� ����ن ��

 آورد ��ر �ا�� ز�ّ  ����د�� ��ا�� ��� 

Úamu baòşíş-i cÀnÀn luùf ile iósÀn ùaríúidür 

Eger tesbíó buyursaydı vü ger zünnÀr getürürdi 

 

 ا�� �� ����ا�� ��د  ��ا��و �����ا� �

 آورد �� ��ر��� �� � ��������ه �� � 

ÒudÀ èafv ide yÀ úaşın zebÿn itdi beni gerçi 

Başına òastenüñ nÀz ile hem ãıóóat getürürdi 

 

 ���� آن و�� و ���� ��ان ز�� ��ه ���ش 

 ��ر �� ��د دل �� ��ری �� ��� ا��ار �� آورد 

Ne òoşdur ol dem ü sÀèat k’anuñ dügümlü zülfinden 

Göñül bir iş çıúarurdı ki òaãm iúrÀr getürürdi 

 

 ر ز�� دو�� �� ��د ��ا �� داد ز ر�� �� 

 ��� �� ���� ����� �� از ����ر �� آورد 

Virüp bÀd-ı hevÀya yÀr ãaçı teline güniden2 

äabÀ her nÀfe-i miskín ki TÀtÀrdan getürürdi 

 

  �����ز ���� ��م و � �� ید �ا������� �

 آورد �وار � ��� ��� ��دم����� �� �و� 

 
1 ~ Giderdüm vaút ü bí-vaút ùaşra muùrib sÀúi úavliyle H, N, B 
2    güni: [kıskançlık, haset.] 
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èAceb dün gice ÓÀfıôdan ùutardum cÀm ü peymÀne 

Velíkin itmedüm ièrÀø ki ãÿfíce içürürdi 
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mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün mefÀèílün 

  دارد ����ز� �ر��� آن �� ���� ����ع و 

 دارد �����دت ���م او ��� و دو�� ����

Her ol kim òÀùırı òoşdur u yÀr-ı nÀzenín ùutar 

SaèÀdet oldı_aña hem-dem ü devlet hem-nişín ùutar 

 

  �������� از �� ���� را در�� �� ����

 دارد ��آن آ���ن ���� �� ��ن در آ�� ���

Úatı yüksek èaúıldan èışú yerinüñ óavlu úapusı 

Öper ol işigi bir kişi kim yeñde rÿhın ùutar 

 

  �������� ������  �� ���د��ن ��� �

 دارد ���� ���� ��� ���� ���� ���ن ز

Anuñ ùatlu vü ùar aàzı meger mühr-i SüleymÀndur 

Ki laèlín reng mühri ùaşı altında cihÀn ùutar 

 

  [B 110b] [N 136a] [H 126a]    ��� ����� آ�� ��� و ا ���� ��� و �� ���

 دارد �����زم د��� ��د را �� ���� آن و ا

Leb-i laèliyle müşkín òaù çü ol vardur u bu vardur 

Olam öz dostuma úurbÀn ki óüsni Àn u ín ùutar 

 

  دان ����� ����ا�� ���� ��ز� ی�� �� رو

 دارد ��ز� ��ز ��� � ���� دوران ����ا�

Olasuñ çünki yer üzre a sen bil varlıàuñ nièmet 

Felek zírÀ nice úudretsizi zír-i zemín ùutar 
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  را ��ن�و �� ��ن�� ����ِ �ُ  ی���� ا ی���ار

 دارد ��ر��� ی��ا �ّ�ت�� ��ر ���� 

Be zengín baúma òorluúla faúírÀn u øaèífÀna 

Ki èizzet bezminüñ ãadrın faúír-i yol-nişín ùutar 

 

  ������ا��� ی����دان ��ن و �� د�� 

 دارد ��از آن ���� �� ��� ���� � ��� ����� �

BelÀyı döndürür yoòsul duèÀsı cÀn u tenlerden 

O òırmÀndan òayır bend kim ki èÀr-ı òÿşe-çín ùutar1 

 

  ����ن  ���و��� ��  ی��� از ��� �� ر��

 دارد ����م ���� ���و�و � ���� �� ���

Şeh-i òÿbÀna söyle ey ãabÀ bir nükte èışúımdan 

Ki yüz Cemşíd ü Keyòusrevce èabd-i kemterín ùutar 

 

  �� ���� ���� ���� ��ا����� ��و �� ��

 دارد ������ ����ا ��� ����� �ش �����

Eger kim istemem dirse ÒvÀce-ÀsÀ faúír èÀşıú 

Aña söyleñ ki yoòsulı şehenşeh hem-nişín ùutar 
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mefèÿlü mefÀèílü mefÀèílü feèÿlün 

  ������د ������ �� د��ار ���د

 ������د ����و  ��������� 

Çokdan baña dilber ki peyÀm itmedi irsÀl 

Hem yazmadı bir lafô u selÀm itmedi irsÀl 

 
1 ~ nüsòa: O òırmenden òayır bend ide kim ùar òÿşe-çín ùutar H, N, B 
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  �� ���� �����دم و آن ��ه ��اران

 ������د �و ��� ����وا� ����

Göñderdüm aña yüz biti ol şÀh-ı süvÀrÀn 

Yeldirmedi bir peyk ü peyÀm itmedi irsÀl 

 

  �ه���� ��� ر� ��� و�� ی��

 ������د ���� ��ا� �آ��رو�

Ben èaúlı úaçıú şekli vuóÿş cÀnına ol1 

Bir Àhÿ reviş kebk-i òırÀm itmedi irsÀl 

 

  [N 136b] [H 126b]             دا��� �� ��ا�� ���� ��غ دل از د��

 ������د �ن �� ��ن ����� دا�وز آ

Bildi ki benüm murà-ı dilim gidiser elden 

Zencírce ãaçından baña dÀm itmedi irsÀl 

 

  [B 111a]                   ����� ����� ��� آن ��� �د���

 ������د �دا��� �� ����رم و ���  

FeryÀd ki o saròoş dudaàı ùatluca sÀúí 

Bildi beni maòmÿr ki vü cÀm itmedi irsÀl 

 

  ���ان �� زدم �ف ��ا��ت و �����ت

 ������د ����� ����� از � ����

Urdum o úadar lÀf-ı kerÀmÀt u maúÀmÀt 

Hiçbir yaúadan baña peyÀm itmedi irsÀl 

 

 

 

 

 
1 ~ Ben vaóşí şekil èaúlı úaçıú cÀnibine ol H, N, B 
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  دب ��ش �� وا��ا�� ���������� �

 ������د ����� ������ ��ه �

ÓÀfıô aña ãorıyla cevÀb olmaz edíb ol1 

Ger èabdine sulùÀn ki peyÀm itmedi irsÀl 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilat 

  ��� ���� ���ه زده �� �� ����ُ  یا

 ��� ���� ����ا  ی������ از ��ا

Ey yÀr femüñ ki úand sözine urdı òandeler 

MüştÀúam eyle bir Óaú-içün ùatlu òandeler2 

 

  �� �������ه دم ز�� �ر���  ���� 

 �� ��ا را ���د ���� ������� ��ُ  یا

Bir yer ki ùatlu gülmek ile ursa yÀr ãadÀ 

Fıstıú Óaúiçün öz işüñe gülme sen neler3 

 

  �� دم ز�� �رد�ز ���� �� � ����

 ���� ��د�� ���رم �� ��� ��ّ�  ��ز

ÙÿbÀ boyuñdan urmaàa úÀdir degül nefes 

Bizler bu fıúradan geçelim söz olur uzar 

 

  �ز��و �� ���� � ����� � � ���ه�� 

 ��د���� ������� � ������� �

 

 
1 ~ nüsòa: äorıyla cevÀb olmaz aña ÓÀfıô edíb ol H, N, B 
2    òandeler ~  gülmeler H, N 
3 ~ Kimsin be óoúúa fem öz ile sen ne gülmeler H, N, B 
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Ursañ eger ki ùaène vü ger göstereñ àaøab 

Òod-bín kişiyi biz degülüz sevdigim sever1 

 

  د�� ���ل �� آ��ه � �ز آ����

 ���� ��آ��ا �� دل ���� �����ر ا

ÁgÀh úaçan olur ki benüm şifte óÀlime 

Ol kes ki bu kemende dili olmadı düşer 

 

  [N 137a] [H 127a]              رود ��ن �ه�از د �دت��� ���� ���ا�

 ���� رود ���ن ���� یدل در و�� 

İster misin ki úan çayı gözüñden aúmaya 

Bir şaòãuñ oàlı èışúına dil olma baàlar2 

 

  ����� ��� رخ��زار ��ق ��م �� آن 

 ��� ���� ���� ��ن ��د �� آ�� رو

BÀzÀr-ı èışú ùutuşdı úanı ol yañaàı şemè 

TÀ yüzi Àteşine idüm cÀn u dil yüzer3 

 

  [B 111b]                   ������ ����ن ۀ���� �� ��ک ���

 ����ُ  � ��� ��ارزم  ی����� ��  �دا� 

ÒÿbÀñ gözin çü itmeyesin terk ÓÀfıô 

Bilür misüñ ki úande yerüñ bu iki şehir4 

 

 

 

 

 
1 ~ nüsòa: Bir şaòã-ı (ا��ن ���� = nev-ber emÀn?) degülüz sevdigim sever H, N, B → sever: söz B. 

2 ~ nüsòa: Olma kes oàlı ãoóbet-i èışúına dil düger H, N, B 
3 ~ nüsòa: TÀ cÀn u dil yañaàı odına idüm yüzer → * yüzer, yüzerlik dimekdür H, N, B  
4 ~ nüsòa: Dilber gözini çün ÒvÀce terk eylemezseñ / Úande bilür misüñ ki yerüñ bu iki şehir H, N, B 

[Bu iki şehir: ÒvÀrezm ü Òocend] 
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müstefèilün feèÿlün müstefèilün feèÿlün 

  ��د�� از ��� ��ارم �� ��م �� ��آ

 ����ن ز �� ��آ ���� ر�� �����ن  � �

TÀ ben irince kÀma ùutmam elim ùalebden1 

YÀ ten irer óabíbe yÀ cÀn çıúar bedenden 

 

  �� دم �� �� و����ن ���ان ���� ��ری

 ����� ��ك ���� �� ��ن ز �� �� آ��

Her dem óaúíúsizce bir yÀri ùutmaú olmaz 

Kÿyı türÀbıyuz biz çıúınca cÀn bedenden2 

 

  ���ت در دل �� از �������ن �� ���� و 

 ����ن از ��ن ��آ ���� �������� �

CÀn lebde dilde óasret k’anuñ dehÀnı içün 

Híç ùutmaduú bir Àrzÿ cÀn çıúıyor bedenden 

 

  از ���ت د���� آ�� ���� ����

 ��زان د�� ��آ ���د ��م �������ن �

Ùarlıàa geldi cÀnum aàzı firÀúlıàından 

Úande bulur ùar ellü öz kÀmını dehenden 

 

  ��� از و��ت و ���� �������  ی���� 

 ���� آ�� درو�� دود از ��� ��آ

Öldükde ben mezÀrım aç ãoñra hem naôar úıl 

Kim baàrım Àteşinden çıúar tütün kefenden 

 
1    irince kÀma ùutmam B: murÀda irince ùutmam H, N; ùutmam ~  çekmem H, N; kÀma ~ [metin] 

murÀda H, N [Vezin için B tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: Olmaz hemíşe ùutmaú dost bí-vefÀları kim / Biz ãan türÀbıyuz kim tÀ cÀn çıúa bedenden  

H, N, B 
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  �� ��� �� ��� را از ���� و �����

 آ�� �� ��رون ��آ������ ��و در 

Úalú yüri var baàa dek kim boy u úÀmetüñden 

Hem servi õevúe gelsün hem vire meyve şevúden 

 

  [N 137b] [H 127b]            در ��غ ���� ��� �� رو�� آن ���� ��ی 

 �د ��� ��آ��آ�� ���� و ��دم �ِ 

Ol um ile ki bÀàda bula yüzüñce bir gül 

Her dem gelür ùolanur yel ùarf-ı bÀà u gülşen 

 

  �ان �وا�� ���� و � ��� ��� ور ی���� 

 ��از ��د و زن ��آ �د��� �� �� ی���� 

Göster yüzüñ ki èÀlem óayrÀn u bí-hÿş olsun 

Aç dudaàuñ ki feryÀd gelsün er ile zenden 

 

  �� �� ���� ز��� ����ه ��� دارد

 ��ن ا�� دل ����� �� آن ��� �� آ��

Her büklümi ãaçuñuñ yüz deñlü olta ùutar 

Niçe bu òaste dil ol úıvrımla çıúar aúran 

 

  [B 112a]                   �����زان ��در � �ش �ذ�� � �����

 ���� �� �� ��م ���� در ا���� ��آ

Òayr ile yÀd iderler èuşşÀú aralıàında 

Her yer ki ÓÀfıô adı dernekde çıúa rÿşen 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ا����ده  ��ا�� �� ��ه و ��و ������ رو

 ا����ده  ������ ا���� ۀ����ر�� ��د

Beñzediş rÿyuñ egerçi mÀh-ı pervín itdiler 

MuùlaúÀ görülmedük bir ãÿrı taòmín itdiler 

 

  ���� ��از دا���ن ��� ��را�� یا���ّ 

  ا����ده ������ از ����د و � ��� ����  ��ا

Fitne-engíz èışúımuzuñ fıúrasından cüzéidür 

Ol óikÀyetler ki FerhÀd ile Şírín itdiler 

 

  ���� ��ده �� �� ��� ازل ��� �� � ����

 ا����ده ������د آ��� �� ������� ��

BÀde vir sÀúí k’ezel óükmine tedbír yoú durur 

ÚÀbil-i taèbír degül ol şey ki taèyín itdiler 

 

  ��دو ���د ���ۀ����ن دراز و  ���

 ا����ده ����� ز�� و ��ل ���ه آ��� آن 

Híç uzun kirpik daòı cÀdÿ-yı àamze itmedi 

Anı kim ol úara beñ hem zülf-i müşkín itdiler 

 

  ������ یرر��ان ���ا ���� ��در ����

 ا����ده �����م ���ن ���� ��ن��� ���� 

Baúmayuñ òorluúla ãaúsı úabına èÀşıúların1 

Kim bu eşòaã òiõmet-i úalb-i cihÀn-bín itdiler 

 

 
1 ~ Baúma ãaúsı cÀmına èÀşıúların òorluú ile H, N, B → òorluú: òïriş B 
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  [N 138a] [H 128a]              �ر�� ���دا�� ا���ن  یا�����از ��د �

 ا����ده ��د��� رز را �� ��� ��� ��� 

Nice bir bígÀne uãdan síneye çekme bilür 

BÀà úızın kim naúd-i èaúlı aña kÀbín itdiler 

 

  �����ن �� ���ەا�� ز ���� ��س ا���ام 

 ا�� ���ول ��� �� ���ّ��ق ����� ��دەا��

CÀm-ı cömerd curèasından èÀşıúÀn bí-óiããeler 

Bu cefÀyı gör ki ol èuşşÀú-ı miskín itdiler1 

 

  � زاغ و ز�� ز���ی ��� و ��� �������

 ا�� ��ا�� ���ه ����ز و ����� ��دەا��

Çaylaú u úuzàun úanadı ãayd u úayda òoş degül 

Bu kerem baòşın sezÀ şahbÀz u şÀhín itdiler 

 

  د���ان  ی���� ������ دارد ��ک ��

 ا����ده  ����ر��ن آ��� ���م ��� ���

ÒÀk-i semt-i dil-rübÀlar ríó-i cÀn-baòşÀ ùutar2 

Bunda èÀşıúlar demÀà-ı èaúlı müşkín itdiler 

 

  [B 112b]               ا���ن ����� و�� ��  ����� ���� را �� 

 ا����ده ����� ��قاز  ا���ه��� ��� ���

ÓÀfıôuñ şièrini cümle luùfuñuz vaãfı sizüñ 

Úande kim işitdiler gerçekle taósín itdiler 

 

 

 

 

 
1 ~ Gör bu ôulmi cevri k’ol èuşşÀú-ı miskín etdiler H, N, B 
2    ríó: èıùr [mısra altı] H, N 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ا������ �����رت ���� ���را ��ش ��

 ا������ ������� ��� از ��ن � � ����

DilberÀ òÿb ãÿretüñ bir òoşça şekle baàlamış1 

GÿyiyÀ şekl-i lebüñde ùatlu cÀndan baàlamış 

 

  �� ��ب و د��� �������� و ��ر��  ��ّ 

 ا������ ����� �دِ ���� �ِ  �َ�دِ  از ��ن��� 

Òaùù-ı sebz ü èÀrıøuñ buldum laùíf ü òÿb úatı 

Gölgelik èanber tozından ùarf-ı aú gül baàlamış2 

 

  ��د��ن ����� �����م � یاز ��ا

 ا������ ���آ �ه�د �ر�در د �����زا�� 

Gelmesi çün şeh òayÀlüñ merdüm-i çeşm èaskeri 

Úanlu yaşdan şehr-i gözde zíb ü zínet baàlamış3 

 

  آّ�� ����� ا���ن� ������ر ز�� �

 ا������ ��� ��� ��� ������ را ����

Zülfüñüñ kÀrı senüñ misk ãaçma ammÀ şimdilik 

Bir òuãÿã çün nÀfe-i çín üzre töhmet baàlamış4 

 

  [N 138b] [H 128b]            ��� ��ه �ا��� ��� و در ��آن رو �رب�

 ا������ �����د ��ه ����ن ��� ��و � �

Çevre yanında èaceb bend-i külÀhı ol yüzüñ 

Yoòsa mehtÀb çevresin Ülker baàı mı baàlamış5 

 
1 ~ Ey güzel bir òoşça şekle òÿb cemÀlüñ dügdiler H, N, B 
2 ~ ùarfların dügdiler H, N, B 
3 ~ zíb ü tezyín dügdiler H, N, B 
4 ~ úubóın dügdiler H, N 
5 ~ nüsòa: Yoòsa Ülker baàı mı mehtÀb yañasın dügdiler H, N, B 
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  وا ی���� و�� ��� �� ��د�� و ��� رو

 ا������ ��������د و � �� �� ��� از�� آ��� 

Vechinüñ hep òÿblıàı hem èışúımuñ vaãfı imiş 

Bundan öñ ol nesne kim FerhÀd u Şírín baàlamış 

 

  �� ���  ���� ی�� �������� ��� ��

 ا������ ������ ������ د��� ��از ���

ÒvÀce di maóø-ı óaúíúat yaèní kim esrÀr-ı èışú 

Nice taòmínle òayÀlÀt bundan özge baàlamış1 

252 

fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün (feèilÀt) 

  ��آ �� از ��� ��د ��� ��� ی��

 ��آ ���� � ی�� ��د�� ��و �� ��ا 

Bÿy-ı miskín seóerí yel Òoteninden geliyor 

Bu ne yeldür ki sizüñ úoúıñuz andan geliyor 

 

 [B 113a]                   ���� ��د�� از � ����� ��� ��� �

 ��آ ���� از ��� ��� � ���روا� 

Semt-i yelden Òotení misk úoúısı esmekde 

GÿyiyÀ úÀfile kim mülk-i ÒaùÀdan geliyor 

 

 �� ��ارم دل ازو �� ��ود ��ن ز ��� 

 ��آ �و�� � ی��ش �� �� ���� �� 

Andan almam dili tÀ gitmeyicek cÀn tenden 

Diñle dostluú úoúısı kim bu sözümden geliyor 

 
1    [İlk mısrada vezin için derkenar tercih edildi.]; ~ [metin] Ey ÒvÀce maóø-ı óaúíúat söyle yaèní 

esrÀr-ı èışú / ~ Başúa bundan nice biñ efkÀrı taòmín dügdiler H, N, B →maóø: mecmaè H, N 
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 ���ز  ������ از � ]دل[ ی��� ا ��� � ��

 ��آ �ز ��ا � ��ن������ �� � �ه�د 

İtme dil tír-i àamı öñine úalúan berden 

Baàla pek göziñi demren ki hevÀdan geliyor 

 

  �������ا � ������� � ی��� ا��و

 ��آ �ز ��ا � �دش ���  �����د��� 

Úaşlaruñ èışúı beni her dem ü Àn ãormaúda 

ŞÀh durur òÀùırına kim fuúarÀdan geliyor1 

 

 ��و ر�� ���  ی�� �� از ا�� ��� �� 

 ��آ �� � �ز �� ���دم ��� ��ا ا 

Çoúlıàından yaşımuñ batdı ayaàuñ çamura 

İóticÀb merdüm-i çeşmime ki senden geliyor2 

 

 [N 139a] [H 129a]              �� �� ��ز ���غ  ������ از ��ده ����

 ��آ ���� ��گ و ��ا � � �� �از �

İtme meyden ÒvÀce perhíz ki yine gülşene gül3 

Yüz úadar meyve vü yapraúla ãafÀ çün geliyor 
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fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ��د �د�روز و�� دو���اران 

 ��د �د���د آن روز��ران  �د�

DïstÀnuñ vaãlı günler yÀd ola 

YÀd ola ol gÿne demler yÀd ola 

 
1  şÀhdurur ~  şehdurur H, N 
2  İóticÀb ~  utanış H, N 
3  [mısra altı] yine: B’de yok. 



Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız | 671 

 

  �� ��ن ز�� ��� ����� از ���

 ��د �د�ن ��ارا��دە���� ��ش 

Acı àamdan çün zehir oldı ùamaú1 

äavù-ı nÿş-À-nÿş-ı rindler yÀd ola 

 

  �� �د�از  ����ر� �ران��� �� 

 ��د �د��ا ��اران ����از �� ا

Gerçi dostlar añmadan fÀrià beni 

Nice biñ kez benden anlar yÀd ola 

 

  ��� و �� ������ ���� در

 ��د �د����� آن �� ��اران 

Bu belÀ bendine oldum mübtelÀ 

Saèyi óaú óaúúÀni dostlar yÀd ola2 

 

  [B 113b]                   �� �� �� رود�� در ���� ��ام

 ��د �د�ز��ه رود ��غ ��ران 

Gerçi yüz ırmaú gözüm yaşı benüm3 

Zinde-rÿdí baàçevÀnlar yÀd ola 

 

  �� در����ەام� �� در �����

  �د ��د���رۀ آن �����ران 

èÁcizim tedbír-i àamda òoşça ben 

ÇÀre-i ol àam-güsÀrlar yÀd ola 

 

 

 

 
1    ùamaú ~  damaà H, N 
2 ~ Saèyi ol óaúúÀni dostlar yÀd ola H, N, B 
3    benüm: devÀm H, N 
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  ������ ���� ��راز ���� ��� از

 ��د �د�رازداران  آن � �در یا

Baèd ez-ín esrÀr-ı ÓÀfıô úaldı sır 

Ey yazıú ol sır ùutanlar yÀd ola 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  

  [N 139b] [H 129b]              دارد �����ب ��� ��� ��ز و ��ا

 دارد ����� �� ���� �� زد راه ��� 

èIşúı çalan ne èaceb sÀz u maúÀmÀt ùutar1 

Çaldı bir naàme ki her perdesi bir yer ùutar2 

 

  ��ق ���دا �����ّ  ����� از ���

 دارد ��� و ���� ��ش آ��� و ��ح ��� 

Olmasun òÀlí cihÀn nÀle-i èuşşÀúlardan 

ZírÀ Àheng ü feraó-baòş ü ãafÀlar ùutar3 

 

  �� �� �� �� ��ارد زر و زور یدرد ���

 دارد ����ش ������ و �����ش ��ا

Şeyò Maómÿd pírimüz gerçi zer ü zÿr ùutmaz 

Òoş kerem-baòş-ı òaùÀ-pÿş efendi ùutar4 

 

  ��� ������� ��� دار د�� �� ����

  دار�� ��ا
ّ
 دارد �����  �� �� ��

 
1 ~ nüsòa: muùrib-i èışú H, N; ~ Muùrib-i èışú ne èaceb sÀz u maúÀmÀt ùutuyor H, N, B → * münÀsib 

görilür. ùutuyor, yÀ ile H, N 
2 ~ Her naàam k’urdı bize naúş u maúÀmÀt tutuyor H, N, B 
3 ~ nüsòa: Kim òoş Àheng ü òoş-baòş ferÀóÀt tutuyor H, N, B 
4 ~ nüsòa: Òoş kerem-baòş òaùÀ-pÿş iylikler ùutar H, N, B; * MülÀóaôa oúuyup taórír oúıya H. 
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Òoşça ùut göñlümi kim èÀşıú-ı úanddur bu sinek 

TÀ saña olalı èÀşıú ki hümÀ şevú ùutar1 

 

  از ��ا�� ���د دور ��ش ���� ��ل

 دارد ����ا ���� �����  ���د���

Olmaya óÀlini ger ãora èadÀletden dÿr 

Bir şehenşeh ki civÀrında faúír koñşı ùutar2 

 

  ����� ��ن�����دم ��� ��ا�� ���

 دارد ��درد ����� و �����ز دوا

Úanlu gözyaşımı gösterdüm eùibbÀya didi 

Derd-i èışúdur ki ciger-sÿz ãabır òoş ùutar3 

 

  �� در ���� ���  ���ز���� از ���ه �

 دارد �� و �� ��ده ��ا ی�� ��� ا��

Ôulmi ögrenme gözüñden ki maóabbet yolında 

Her èamel ecri vü her iş de cezÀyı ùutar4 

 

  [B 114a]                   ��ده ���� ���� ��� آن �� ������

 دارد ����ر �� ���  ��� یرو ئ��د

Mey-fürÿş ol büt-i tersÀ-beçe òoş söz didi 

Bir kimesne yüzi èışúına mey iç õevú ùutar5 

 

 

 
1 ~ nüsòa: èÁşıúuñ tÀ olalı şevú-i hümÀvÀt ùutar H, N, B 
2 ~ èAdlden olmaya òÀlí eger ol óÀl ãorsa / Úoñşuluúda bir ulu kim fuúarÀlar ùutar H, N, B 
3 ~ Derd-i èışúdur u ciger-sÿz èilÀclar ùutar H, N, B 
4 ~ Her èamel ecri vü her aàrı èilÀclar ùutuyor H, N, B → èamel: H’de yok.; aàrı: iş H, N; èilÀclar: 

èilÀcÀt; H, N. 
5 ~ nüsòa: Òoş didi ol büt-i tersÀ beçe kim bÀde-fürÿş / Bir kişi èışúına mey iç ki ãafÀlar ùutuyor  

→ o óÀlÀt ùutar H, N, B 
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  ��دار�ز�� �� �� � ����دل �� �

 دارد ������ ��� �� �� ��گ و ��ا

Muètekif oldı senüñ zülfüñe göñlüm òoş ùut 

Oldı èışúuñ úuşı òoş-óÀl ile úudret ùutar1 

 

  ����� ��ا��  �����وا ���� در��ه ��

 دارد ��د��  ی� وز ز��ن �� ���ّ 

[H 130a] [N 140a]          Oúudı fÀtióÀ dergÀhda nişín ÒvÀce şehÀ 

Bir duèÀdur ki senüñ dilden ü iósÀn ùutar2 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  �� دل �� ���د یدر ��� ���ر ����

 �� ���د����د ر��� از �ر����� ار 

Bir güzel yoú ki ŞírÀzda dilimüzi ilede 

ÙÀlièim yÀr ola ger raòtımı bundan ilede3 

 

�� ����� � �� ����� ����  ����  

 � ���د���� ����� دل ��م ���ّ 

Úande bir bÀde-perest yÀr ki keremkÀrlıàı dem 

èÁşıú-ı dil-yanıàa istegi adın ilede4 

 

  ������ ���ت�������� ز ��ان �

 آه از آن روز �� ��دت �� ر��� ���د

 
1 ~ nüsòa: Bülbül-i èışúuñ olup òoşça nevÀlar ùutuyor → nevÀlÀt ùutar H, N, B 
2 ~ Oúurdı fÀtióa nişín ÒvÀce şehÀ bir iòlÀã / Öz femüñden dilegi òayr duèÀlar ùutar H, N, B → bezm: 

fÀtióa H [Derkenarda vezin ve anlam için N ve B nüshası esas alındı.] 
3 ~ Bir güzel yoú ki ŞírÀz içre göñülüm ilede/ YÀr ola baòtım eger åevbimi bundan ilede H, N, B 
4 ~ èÁşıú-ı dil-yanıàın istegini nÀm ilede H, N, B 
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BaàçevÀn ben seni gördüm ki òazÀndan àÀfil 

Áh o günden ki güzel èömr-i gülüñ yel ilede1 

 

  ازو ����� ��� ار��ن د�� �����

 �� �� ��دا ���دا�� ا��وز ���ده 

Yol kesen dehr uyanıú olma ãaúın andan emín 

Ger bugün almadısa èömrüñi yarın ilede2 

 

  ��زم���� ���� ���س � ��ا �ل�در �

 ��م ����� ���د ی�� �� ���� ���

Kendü fikrimden bu dek itdüm oyun istekle 

Bir naôar ehli ola görmek adın kim ilede3 

 

  �� ��� ��ل د�� ��� آورد ���� و ���

 ���د ��� ����� آن ���� ������ �

èİlm ü faølı ki getürdüm dirime úırú yılda 

Úorúarım yaàmaya ol gözleri mestÀn ilede4 

 

  ���5 �� ����ه ���� ���� ا��� ����ش

 ����ی ���� �� د�� از �� ���� ���د

Sen emín ol ki sióir muècizeye yaúlaşmaz6 

SÀmirí kim ki yed-i beyøÀdan el üst ilede 

 
1 ~ BaàçevÀn yoú òaberüñ ben seni gördüm güzden / Áh o yel kim gül-i raènÀñı o eyyÀm ilede H, N, B 
2 ~ nüsòa: Almadı ger bugün èömriñi yar ile nÀm ilede H, N, B → yÀr: yaz H, N [vezin hatalı] 
3 ~ nüsòa: Ola bir ehl-i naôar kim görişe nÀm ilede H, N, B 
4 ~ Úorúarım ol gözi mest yaàmaya ibrÀm ilede H, N, B 

 İşbu mıãraè tercümesiyle kenÀre yazıla H, N, B ⁓ ���� ��وی �� ��ا ��زد�� ���ه ��� ح، ن، ب    5

[Bu mısra metin kısmında yer almakla birlikte Sûdî (II/230) şerhinde “nüsòa” olarak 

nitelenmektedir. Anlamı ise aynı satırın sol sütununda yer almaktadır. “.. kenÀre yazıla” 

ifadesinden anaşıldığı üzere bu mısraın derkenarda olması gerektiğinden dipnota alındı.]  
6 ~ Bir ãıàır ãavtı ne ses vire ãafÀ alma ãaúın H, N, B [Yukarıdaki mısraın tercümesidir.] 
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  [B 114b]                   �����ارا��� ���ه�راه ��� ار �� ��

 �� �� دا���� رود ���� ز ا��ا ���د

èIşú yolı gerçi pusı-gÀh-ı1 kemÀndÀrÀndur 

Kim ki èÀúilce gider òaãmdan üstlük ilede2 

 

  [N 140b] [H 130b]               ���ره ��� د� ��ّ  �� ���� ���م �

 ��� از �� ���د ����� از د�� �� �

Sedd-i rÀhdur mey-i sebz cÀmı göñül ùarlıàına 

Úoma elden seni àam seyli yerüñden ilede3 

 

  �ر� ������ ۀ���� ار ��ن ���� ���

 ���داز و ��� �� ���د ������ از �

CÀn dilerse be ÒvÀce àamze-i mestÀne-i yÀr 

áayrıdan dil evini boşla ki tÀ ol ilede4 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ��از ��ل و��� �� ��� ی���ن �� ا��و

 ��د ����  �ر� یدر ا��و ����ل �

HilÀlden ebrÿ-yı èíde ki vesme gök çekdi 

Ki görmege úaş-ı yÀri gereklü meh èídi 

 

  ����� ��� �� ��� ��ل ���� ��

 ���� و��� ��ز�� �رم� ی���ن ا��و

 
1    pusı-gÀh-ı: [pusı-gÀhı (��������) yazılmış. Anlam gereği terkip yapıldı.] 

2 ~ èIşú yolı gerçi kemÀnkeş kişiye pusı yeri / Kim ki èÀúilce gider óaãmdan ol kÀm ilede H, N, B 
3 ~ Sedd-i rÀhdur mey-i billÿrí úadeó ùar göñle / Úoma elden ki yerüñden seni àam seyli_ilede  

H, N, B 
4 ~ nüsòa: CÀn dilerse güzelüñ mest gözi ey ÒvÀce eger / Dil evin boşla digerden ki o ÀrÀm ilede  

H, N, B 
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Benüm boyum meh-i nev arúası gibi ãındı 

Óabíbimüñ kaşı yÀsı çü rastıú çekdi 

 

ج ��� 
ّ
  ���ش روی و ��� در �� از ���

 ن ���دو د���إ �� ��ا�� ���� �� �� روی 

Yüz örtme olma óicÀbda teferrüc-i òalúdan 

Ki geldi yüzüñe òaùùuñ ve in yekÀd oúudı 

 

  ��� در ��� ����� ��� ���� ���

 ���� �� �� �� ��� ���� در ی�� �� ���

Meger tenüñ yeli uàradı çin seóer bÀàa 

Seóerce cÀme úoúuñla ki gül tene çekdi1 

 

  �� ��د ������ و  ���د ��� و ر��ب و

 ����ب و �� ��� و��د �� آ���

Yoà idi sÀz ile ıúlıà u gül ile bÀde 

GülÀb u meyle vücÿdum çamurı ıãlandı 

 

  �� ���� دل ���� �� �� ��� � ��

 ���� ��ارم ���ل ��� و �� ���ا �� �

Be gel ki saña göñül óüzn ü úayàusın diyem 

İşitme dimeye sensiz ki güci úalmadı2 

 

  �ارم�و�� �� �� ��ن ��د �� ی��� 

 ���� ��� ��� �� د�� ��� ��ب ��ّ� 

Eger ki cÀn ise vaãluñ bahÀsı ben aluram 

Ki şekl-i òÿbı mubaããır ne gördise aldı3 

 

 
1 ~ nüsòa: Meger tenüñ úoúusı uàradı seóerce yine/ Ki gül úoúunı seóerce tenine ùon çekdi H, N, B 
2 ~ İşitme dime gücüm sensizin ki úalmadı H, N, B 
3 ~ nüsòa: Ne gördi ise mubaããır ki şekl-i òÿb aldı H, N, B 
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  [B 115a] [N 141a] [H 131a]          ���� آب ����� �� �� �� دور از ��

  �� ��د ���� و در ��ك راه �� �����

Yaşımı dökme ki sensiz ıraú ola senden 

Ki òÀk-i rÀha gidüp yel gibi yuvalandı 

 

  �م�د��� در ��م ز�� � ی�� ��ه رو

 ����د��� رو�� �� روز � ی��� ��و

Çü gördüm ay yüziñi zülfüñüñ şebinde senüñ 

Yüzüñle gün gibi rÿşen benüm gecem oldı 

 

  ��م ������ا ��ن و ��� ����� ر�

 ��و ��� ��� ��� ��ا� ����� ر�

İrişdi cÀn dudaàıma óuãÿle gelmedi kÀm 

Ùaleb irişmedi başa vü um başa irdi1 

 

  ��� ��� ���� ���� ��� یز ��ق رو

 �����ان ز ���� و در ��ش �� �� ��وار

Nice óurÿf ÒvÀce yazdı yüzüñ sevisinden 

Oúı naôımla vü ùaú úulaàa çü zümrÿdí2 
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müfteèilün fÀèilün müfteèilün fÀèilün 

  �� �����دوش �� �����ت �� ����

 �� ��������� �� �� � ��ن�از �� �

ÒvÀce-i mescid mekín meykedeye dün gidüp 

èAhd-i zühüdden3 geçüp mey hevesine gidüp4 

 
1 ~ nüsòa: İrişdi cÀn lebime gelmedi óuãÿle kÀm / İrişdi başıma ölüm ùaleb irişmedi H, N, B [ikinci 

mısraın vezni hatalı.] 
2 ~ nüsòa: Naômile oúı úulaàıña ùaú çü zümrüdí H, N, B 
3    zühüd: [zühd. vezin zaruretiyle zühüd okundu.] 
4 ~ Dün gice mescid-nişín ÒvÀce òarÀba gidüp/ Ùavr-ı ãÿfíden geçüp mey hevesine gidüp H, N, B 
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  ���� ��� ���ب آ��ه ��دش ���اب

 �� �ا����� ���� و د �ا�����ز �� �

Òÿblıàı gençlik demin düşde gelüpdi aña 

Pírligi demde yine èÀşıú u şeydÀ olup 

 

  و دل ��را��ن د ������ یا�����

 �� �����آن آ��� از ��� � �در �

Geçdi çü bir muàbeçe dín ü göñül rehzeni 

Cümleden ol yÀr içün vaóşí şekilde olup1 

 

  آ�� ر���ر �� ���� ���� �����

 ���ان ��� آ�� ��وا�� �� ۀ��� 

Yanaàı odı gülüñ yaúdı ten-i bülbüli 

Şevúlü mÿmın çehresi Àfet-i pervÀne_olup2 

 

  ���� � ���م و ��� ��� �� ��  ����

 دا�� �� ����ران �� ����  ۀ���

ŞÀm u seóer aàlamaú olmadı øÀyiè şükür 

Úaùre-i göz yaşımuz gevher-i yekdÀne_olup 

 

  [N 141b] [H 131b]           �������م و ��ح � ی�� د ��ن�� ����

 ���� و ��زا�� �� ����� � ��� دوش 

Dün ki úırardı dili ãÿfí úadeó ile cÀm 

Curèa-i mey ile dün èÀrif ü dÀnÀ olup3 

 

 

 

 
1 ~ Ol yÀr içün cümleden vaóşí şekilde olup H, N, B 
2 ~ Şevúlü yüzi şemèanuñ Àfet-i pervÀne_olup H, N, B 
3 ~ nüsòa: äÿfi-i sersem úırardı úadeó ü cÀm ki dün / Birazacıú mey ile dün gice ferzÀne olup H, N, B 
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  [B 115b]                   ی ا������ �����ا�� آ ����� ���

 اد �� ���� ا����� ��اور ����

Oúudı sÀúí gözi Àyet-i seóóÀrlıàı 

Meclis-i evrÀdımuz mesken-i fıúra olup1 

 

  ���ل ���� ���ن ��ر�� ��د����

 دل �� د��ار ر�� ��ن �� ������ ��

Şimdi yeri ÓÀfıôun meclis-i şÀhÀnedür 

YÀr yanına gitdi dil cÀn ile cÀnÀne_olup2 

258 

fÀèiÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ����م ��� �� از ��ح دل و ��ن ��ود

 �� آن ��و ��ا��ن ��ود �د����� از 

Levó-i dilden hemi şeklüñ ü cÀnumdan gitmez 

Her dem ol serv-i òırÀmÀn òÀùırımdan gitmez3 

 

  د��� �ل�از د��غ �� ������ �

 دوران ��ود �و �ّ�  ��� ی���� 

Ben ezik baş dimÀàından ruòuñuñ şekli senüñ 

Cevr-i gerdÿn ile úayàu-yı cihÀndan gitmez 

 

  ����در ازل ��� د�� �� �� ز��� �

 ��ود ��ن��� ا�� �� ���� وز �� �

Baàladı zülfüñ ile èaúdi ezelde göñlüm 

TÀ ebed çekmeye baş èahdi ve_emÀndan gitmez4 

 
1 ~ nüsòa: Virdimüzüñ dönügi bezm-i fesÀne olup H, N, B 
2    cÀnÀne: cÀnÀn B; ~ Gitdi güzeller yaña cÀn ile cÀnÀne olup N, B 
3 ~ nüsòa: Levó-i dilden ãuverüñ laóôa cÀnumdan gitmez / Ol òırÀm servi müdÀmÀ òÀùırımdan gitmez 

H, N, B 
4    èahdi v’emÀndan ~  èahdi ucundan H, N 
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  ���� ��� �� �� ��ر ��� �� دل ����

 ��ود از دل �� وز دل �� آن ��ود

áam yüküñ àayrı ne ki ben fuúarÀ göñlünde 

Gide göñlümden o úayàuñ yüki dilden gitmez1 

 

  ����  ی��  د��و  ��نآن ���ن ��� ��ام در 

 � از ��ن ��ود��� ��� ا�� �� ��ود 

CÀn ü göñlümde senüñ mihrüñ o dek yer ùutdı 

Kim eger baş gide ol cÀn u göñülden gitmez 

 

  ����ن دل �� ���ور�� ��� رود از �

 در��ن ��ود �درد دارد �� ��� �� �

Òÿblar ardınca benüm dil gide ger maèõÿrdur 

Derd var n’ide ki dermÀn hevesinden gitmez 

 

  [N 142a] [H 132a]            �� �� ��ا�� �� �� ���� ���د ����دان

 ��ود ��ن�ا �دل �����ن ���� وز �

ÒvÀce-veş kim ki diler olmaya óayrÀn u deli 

Òÿblara virmeye dil hem olar ardın gitmez2 
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mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  [B 116a]                       آ�� �ت���� �� ���ل �

  آ�� �ت�و�� �� ���ل �

èIşúuñ ki gelüp nihÀl-i óayret 

Vaãluñ da gelüp kemÀl-i óayret 

 
1 ~ nüsòa: Gide dilden benüm ol àam yüki dilden gitmez H, N, B 
2 ~ nüsòa: Virmez ol òÿblara dil oların ardın gitmez H, N, B 
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  و�� ���� ��� ��� ���

 آ�� �ت��� ��ل � �� �� 

Çoú baór-i viãÀle ùalmış kes1 

äoñ óÀli gelüp be-semt-i óayret 

 

  �� و�� ����� و �� وا��

 آ�� �ت�� �ل�آن �� �� �

Anda ne viãÀl úalur ne vÀãıl 

Ol yer ki gelüp òayÀl-i óayret2 

 

  �� ��ش ��دم �از �� ���

 آ�� �ت�آواز ��ال �

İtdüm ki işitme her yañadan 

Bir ses ki gelüp suéÀl-i óayret 

 

  دل ���� �� در ره او ��

 آ�� �ت��� ���ه �� ��ل �

Göster ki anuñ yolında bir dil 

Yoúdur ki yüzinde óÀl-i óayret 

 

  ت�� ����م از ���ل ��ّ 

  آ�� �ت�آ��ا �� ��ل �

Pest oldı kemÀl-i èizzetden 

Aña ki gelüp celÀl-i óayret 

 

  �� �� ��م و��د ����

 آ�� �ت�در ��� ���ل �

 
1 ~  Vuãlat-i yeme çoú àaríú kes Àòar H, N 
2 ~ nüsòa: Úalur ne viãÀl hem ne vÀãıl / Anda ki gelüp òayÀl-i óayret H, N, B 
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Başdan ayaàa vücÿd-ı ÓÀfıô 

èIşú içre gelüp nihÀl-i óayret 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  [N 142b] [H 132b]              و ر���ره ��ا��و��� ��د آ���دوش �

 ����� ��د یا�� ��� ��ز دل ���ده

Parladup dün gice ruòsÀresini gelmişdi 

TÀ ki bir àamzede dil úande yine yaúmışdı1 

 

  ����آ��� ۀ��و � �ر�� ���� ��

 ��د �� �� ���� او دو��� ��د یا����

Úatl-i èuşşÀú töresi èÀdet-i şehr-Àşÿbluú 

Bir libÀs imiş anuñ dikili boyınca idi2 

 

  دا�����ق ���� رخ ��د ���ن ��ّ 

 ��ر ��ا��و��� ��د ��آ�� ���ه ��

CÀn-ı èuşşÀúı bilüp öz ruòına yüzerlik 

Çehresi Àteşini bu iş içün yaúmışdı 

 

  [B 116b]                  دل ��و آن ��� زد�� ����� ز��� ره د

 از ���ه ��ا��و��� ��د ����� ر�در 

Küfr-i zülfi reh-i dín urur o sengín dil de 

Çehresinden yolına şuèle uyandırmış idi 

 

 

 
1 ~ Úande bir àamzede dil tÀ ki yine yaúmışdı H, N, B 
2 ~ nüsòa: Resm-i èuşşÀúı úatil fitne ilede ùavrı / Bir ùon imiş aña kim dikili boyunca idi H, N, B 
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  ����� �ه�د ���ن ��� آورد و� �دل ��

 ��د و �� ا��و��� ��دا� ا� �� ��� 

Çoú getürdi yüregim úan ele göz dökdi veli 

Kim telef itdi èaceb kim daòı kesb itmişdi1 

 

  ��د ���د ��� �� � ����وش ��� �ر�

 ��ر ����ه ���و��� ��د ����آن �� 

YÀri dünyÀya fürÿòt itme ki çoú itmeye sÿd 

Ol kişi Yÿsufı úalb aúçaya kim ãatmışdı2 

 

  �م����� زارت ���� � ������ �� �

 �� �� د������ ��د ی�� ����� ���

Gerçi derdi seni òor öldiririm ben göririm3 

Kim òafíce naôarı ben dili yanmışla idi 

 

  ��� و ��ش ��� ��و ���� ���زان ����

 ز �� آ����� ��د ���� ���� ��رب ا � �

Didi vü òoş didi var òırúayı yandur ÓÀfıô 

Bilme bu úalbi èaceb kim kişiden ögrendi4 
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fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀt 

  ���د ���� ��� ������ ���� ����� ا

 ���د ���� ��� از ���ۀ ��دویور �� 

Bu øaèíf úatli úılıcuñla degüldi taúdír 

Yoòsa kim àamze-i cÀdÿñda yoà idi taúsír 

 
1 ~ [metin] Çoú getürdi ele úan yüregim ammÀ göz dökdi H, N, B / ~ Key èaceb telef etdi her ne ki 

úazılmışdı ammÀ H, N [İlk mısrada vezin için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ nüsòa: äan o kes Yÿsufı úalb aúçeye ãatmış idi H, N, B 
3 ~ nüsòa: Gerçi òor öldiririm derdi seni görirdüm H, N, B 
4 ~ nüsòa: Bu deúÀyıú bilme èaceb kim kişiden ögrendi H, N, B 
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  [N 143a] [H 133a]               ��� �� ���� دارد ���آ ��رب ا � �

   ���د  ��ت ����� در او آه ��ا ��ّ 

Òÿbluàuñ Àyinesi ÀyÀ ne cevher ùutar1 

Yoúdur anda benüm Àhıma ki úuvvet-i teéåír2 

 

  ��دم��� ز�� �� ر�� � �ا����� د

 ���د ��ز�� �از ��� ��م� �� ���

Ben deli çünki senüñ zülfüñi terk eyler idim 

Hiç degül óalúa-i zencírden özge baña yir 

 

  ز ��ت در ��� ��ز ���� ������ز�

 ���د ������� از ��� �� در ���� ���

Bitmedi nÀz-ı çemende ki boyuñdan nÀzük 

Òoşter olmadı yüzüñden de cihÀnda taãvír 

 

  �� ر�� ��� �� ��ز ��� ��� ���� �

 ���د ����� ������ دوش ��� ���

TÀ ola bÀd-ı ãabÀ gibi irem zülfüñe [ben] 

ÓÀãılım dün degül idi ki díger Àh-ı şeb-gír3 

 

  [B 117a]                    ����دم �� ��ه��ت ��ر ���� ز �

 ���د ��� ���� در �����  ی��ن ����� 

BÀb-ı meyòÀnede baş úaldırdum óayretden4 

Çünki mescidde seni yoà idi añlar bir pír 

 

 
1 ~ Òüsnüñ Àyinesi ÀyÀ ki ne cevher ùutar H, N, B 
2    úuvvet-i teéåír: Vezne göre “úuvvet teéåír”  ancak anlam gereği terkip olarak okundu. 
3 ~ nüsòa: TÀ meger bÀd-ı ãabÀ gibi irem zülfüñe ben/ Dün gice olmadı kesbim díger Àh-ı şebgír  

H, N, B 
4    [İlk mısraın vezni hatalı.]; ~ nüsòa: Eyledim meykedeler bÀbına baş-ı óayret H, N, B 
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  آ�� ���ان �� �� ��� یز �� ا �م�آن ��

 ���د ����دم از د�� �� ��� ی�� ��� 

Mÿmca ey hecr odı kim çekdüm anı ben senden 

áayrı yoú fÀní özüm itme elüñden tedbír1 

 

  �� ���د ��اب ا��ه ���� � ���آ

 ���د ����� ���� ��� ���� �� �

ÒvÀce úayàusı èaõÀbdan idi bir şeyé sensiz 

Hiç kimesneye degül idi ki óÀcet tefsír2 

262 

mefèÿlü mefÀèilün feèÿlün 

  دل ��ق ��� ��ام دارد

 ز ��� �� ��م دارد �رب�

Dil şevú-i lebüñ müdÀm ùutar 

ÁyÀ ki şefüñde ne kÀm ùutar3 

 

  ��ق ۀ��ن ���� ��� و ��د

 در ���� دل ���م دارد

CÀn şerbet-i èışú u bÀde-i şevú 

Göñül úadeóinde tÀm ùutar 

 

  [N 143b] [H 133b]                    دا�� �ر�ز��  ���دا�

  در دام �� ���م دارد

DÀéim güzelüñ hevÀ-yı zülfi4 

Der-dÀm-ı belÀ maúÀm ùutar 

 
1 ~ nüsòa: Yoú elüñden díger öz itmeden ifnÀ tedbír H, N, B 
2 ~ nüsòa: Sensiz idi ÒvÀce úayàusı èaõÀbdan bir şeyé / Híç bir şaòãa degül idi ki óÀcet tefsír H, N, B 
3 ~ Aàzuñdan ne kÀm ùutar H, N, B 
4    Bu mısra B nüshasında yok. Onun yerine bir sonraki mısra küçük bir değişiklikle iki kere 

yazılmıştır. 
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  � ���� ���� د� ���� �

 �� �� ز ����� دام دارد

äayd itmege şÿòluàıyla bir dil 

Òaùùan ruò üzere dÀm ùutar 

 

  آ�� ر��م �� ��ز ����

 ��ن د��� �� �� ��م دارد

LÀyıú mı baña ki ãorsam Àòir 

K’ol dilberimüz ne nÀm ùutar 

 

  آن �� ������ �� �ر��� 

 ��ص و ��م دارد ���ا��

YÀr ile o kes otura úande 

K’ol ùaène-i òÀã u èÀm ùutar 

 

 
ّ
  �� ���� �م دل آن ����

 وام داردا��ّ  ��� �ر��� 

Mesrÿr o kişi dili ki ãoóbet 

YÀr ile èale’d-devÀm ùutar 

 

  [B 117b]                    ����� ���� ����� �� د�

 ���ب ��ب ���م دارد��

ÓÀfıô ne zamÀn ãafÀlu meclis 

Ki_esbÀb-ı sürÿr tamÀm ùutar1 

 

 

 

 

 
1 ~ èİzzet sebebiyle ki nÀm ùutar H, N, B 
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mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilÀt 

  ���ن ���د ���� و ��ح و ���� �� ا

 ر�� ��ا��ت �� آن �َ � �� �� �
َ
� 

َ
 دْ �

Benümle zühd ü ãalÀó kimse bu gümÀn iltmez 

Ki kimse meykede mestine ôann-ı Àn iltmez1 

 

  ��� آن دارم ������ د���ّ  ���� ا

 ���ن ���د ا�� ��  ����� ��� � ���� ز

Bu eski òırúayı ben ol sebeb içün ùutarım 

Ki zír-i òırúa çekem mey bir er bu ôan iltmez 2 

 

 
ّ
  ��ام ��ه ���� و ��� �����ش ��

 ��ا ��ن ���د یز ���  ������ �

Be ãÿfí olma èamel èilmle dÀéimÀ maàrÿr 

Ki kimse emr-i ÒudÀdan òalÀã-ı cÀn iltmez 3  

 

  [N 144a] [H 134a]               ��� ������ ر�� و �� ��ح در �� 

 � �� �� ���ن ���دزد��� ژ�� �� 

Olıma renk úoúu àırresi piyÀle çek4 

Dilüñden Àòar-ı òamr-ı muàÀn ki àam iltmez 5 

 

  دل ی�����ن �� ا ��د �ه�ا�� �� د

 ���ش ��ش �� ��� �� �����ن ���د

 
1 ~ [metin] äalÀó u zühdi benümle bu ôannı kes iltmez / O ôannı meykede mestine zírÀ kes iltmez  

H, N, B → iltmez: virmez H, N 
2 ~ [metin] Ki zír-i òırúa çekem mey bu ôannı kes iltmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3    B’de yok.; ~ [metin] Ki cÀn úaøÀ-yı ÒudÀdan híç kes iltmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih 

edildi.] 

4    olıma: [Vezin zaruretiyle (او����) yazılmış.]; ~ Gel olma reng ü úoúu àırresi çek al ele cÀmı H, N, B 

5 ~ nüsòa: áam isin Àòar-ı dilden mey-i muàÀn iltmez H, N 
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Egerçi çeşmüñ olupdur senüñ göñül bekçüñ 

Ki èaúluñ al başa varuñ ki pÀsbÀn iltmez 1 

 

  ���� ��ش ا�� ��د ����ت ای دل

 ��� �� ��ر ���د ا�� را���ن ���د

Çalışmaú it saña ey dil gerekse ger ücret 

Bir er ki itmez èamel ücret rÀygÀn iltmez 2 

 

  ��� ���د ����ان ادا ��� ����

 �� ���� �� در و ���� ���� و ��ن ���د

Yanında ehl-i kelÀmuñ söz itme ÓÀfıô edÀ 

Ki kes güher kÀn dür baóre armaàÀn iltmez 3 

 

264 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilat 

  ��د ����وش �� ذ��ش ���� ��� ید

 �د����� ��اب ��ش و �� دل ��� ز 

Dün iòtiyÀr-ı meykede kim õikri òayr bÀd 

Didi mey iç ü dil àamını hem ilet zi-yÀd 

 

  ��ده ��م و ��� ���م����� ���د �

 ���� ���ل �� ��� و �� �� ��د ��د

Didüm ki yile bÀde virür èÀr u nÀmusum 

Söz eyle sen úabÿl didi var herçi bÀd bÀd4 

 
1 ~ [metin] Ol uãla óÀøıruñı tÀ senüñ ki bekçi iltmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2    B’de yok.; ~ [metin] Ki bir kişi èamel itmezse ecr müft iltmez H, N, B [Kafiye için derkenar 

tercih edildi.] 
3 ~ [metin] Ki incü baóre güher kÀna tuófe kes iltmez H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
4 ~ nüsòa: Didi ki sözüm eyle úabÿl herçi bÀd bÀd H, N, B 
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  [B 118a]                 �� ��ا�� ��ن ز د�� ��و �� �ن���د و ز

 ���ش و ��د �������� ��� ��از ��� ا

Çünkim ziyÀn u fÀéide elden gider u mÀl 

Di sen ki olma bu iş içün àamlu hem de şÀd1 

 

  ���� ���دت ���� ���� ا�� دل ��

 �ْ در �ِ 
َ
 رود ���د ��ن��� ��� �� ���

Olur elüñde yel úoyasın göñli híçe ger 

Bir yerde kim o taót-ı SüleymÀn gider be-bÀd2 

 

  �� ��ر �� ����� و �� ��� ��ش �����

 ����� ���� و�� ���ن ا������ ���د

Gül òÀrsız u bal da dikensiz de olamaz 

Tedbír nedir ki vaøè-ı cihÀn böylece fütÀd3 

 

  [N 144b] [H 134b]              �� �� ز��ده ��م و د��دم ���ش ��ش 

 ���� ازو ����� ����� و �����د

Ùoldur hemÀn úadeó süciden cÀn úulaà ile 

Andan işit óikÀye-i Cemşíd ü KeyúÿbÀd 

 

  ������ ��ن����� ��ت ز ��� ��

 � �� ���ت دراز ��د�ّ�  ������ ��

Ger ÒvÀce varsa nuãó-i óekímden saña elem 

Úaãr idelim ki fıúrayı èömrüñ ziyÀde bÀd 

 

 
1 ~ nüsòa: Çün feyø u øarr u mÀmelek elden gerek gide / Di olma àamlu bu iş içün hem sevinç u şÀd 

H, N, B  
2 ~ nüsòa: Olur elüñde yel úoyasın yoàa ger göñül / Ol bir maóalde kim gider ol taót hem be bÀd  

H, N, B 
3 ~ nüsòa: Gül òÀrsız èasel de dikensiz hem olamaz / Tedbír ne çÀre vaøè-ı cihÀn böylece fütÀd H, N, B 
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mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilat 

  د��������ش � �آ��ا �� ��م ���

 �������م ��ش � ���� در �� �ان��

Aña ki ãÀfí al mey ile kÀse vireler 

Bil kim óarím-i Úudsde yer aña vireler 

 

 ����ش ���� ر ����
ّ
  ��� �ان �� ��

 �����ش �روز ازل ���دم �ّ� 

RindÀna münkir olma be ãÿfí ki sırr-ı èışú 

Rÿz-i ezelde merdüm-i èayyÀşa vireler 

 

  ی����� ����� ۀ��د �ر�� ����

 �������ر ��ب ��� ز��� او��ش � 

Gül-reng ü misk úoúulı şarÀb sÀúiyÀ getür 

K’erbÀb-ı èışúa ehl-i èaúıl àuããa vireler 

 

  ����ارد ���ّ  �ت�ت �از ��ّ 

 �������داش � ۀا��وز �� �� و�� 

Ùutmaz ãafÀ-yı dirligi ãaàlıúdan ol kişi 

Kim irte vaèdesini bugün aña vireler 

 

 ��ا  ��ّ��ق � ۀ���ب ���ز ��د

 �������ا�� ��ا��ش � �����ا �� �1 

 

 

 

 

 
1  [Bu beyit her üç nüshada da çevrilmemiştir.] 
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 [B 118b] [N 144b] [H 134b]           �������� ���ك ��ّ� ��دوس �

 �����و�� �� ��واش � ���� در �� 

ÓÀfıô bıraúma cennet-i firdevsi eyleye1 

Ger yer aña óarím-i viãÀlüñde vireler 

 

266 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèílü fÀèilat 

  ر�����رم ز دور ��خ �����ن ��

 ر�����ن �� د�� ز درد ��ر��ن ��

[H 135a] [N 145a]           İşim ãalÀóa devr-i felekden irişmeye 

Baàrım úan oldı derd ile dermÀn irişmeye 

 

  ��م ���� �� ���ز یآن �� ��ك ���� 

 ر���و ��ن �� رود�آب ر�� ��

Oldum añuñla òÀk-i kÿyı şimdi kelb gibi 

èIrøım gider hemíşe baña nÀn irişmeye 

 

 َ� 
ْ

  ا����ان ��از � ������ یا��ره�

 ر����� ����ار ز�� ����ان ��

Híç bir bölük siñir bölemem bir kemikden 

TÀ dişlerime zaòm-ı hezÀrÀn irişmeye 

 

  ����ن و�دو �لز ��ن ��د � �م��

 ر���را �� ��ره �� ����ن �� ��ره��

Dost òÀùırıyla kendü cÀnumdan ùoúum velí 

Aããı ne derdmende çü fermÀn irişmeye 

 
1 ~ nüsòa: GülzÀr-ı uçmaàı ide terk ÒvÀce ÓÀfıô H, N, B 
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  ��� ��ز ���ت �� �ه�را دو د ���ب�

 ر���ز ��� �����ن �� یاوآوازه 

Yaèúÿbuñ oldı iki gözi aú firÀúdan 

KenèÀna Mıãr ÚÀhireden ün irişmeye 

 

  ��ر �� د�� از آرزوت ���� ��ان

 ر����� ارزان ����� آرزو  خْ آو� 

Árzÿñdan oldı göñlüm aàır àam óamÿleli 

ÓayfÀ ki baña Àrzÿlar ÀsÀn irişmeye 

 

  �� �� ��ار ��ری ��� رو�� از ز���

 �� ������ن ��� ر������ �ُ از �ُ 

TÀ bitmeyince rÿy-ı zemínden hezÀre diken 

Bir àonce bÀàa gül ocaàından irişmeye 1 

 

 
ُ
  �د ��ر ز��ن ا�� ��� رااز د���

 ر�� ���ن �� ی� �� �� د�� ���ّ�  ��ا

Çaròuñ cefÀsı çoúlıàı ehl-i feøÀéile 

Bu àam yeter ki cÀn yaña destÀn irişmeye 2 

 

  ا���ه�ر� �ان����� ا�� ��� ��از 

 ر����� �ان��� آه ا�� ��� ��

Cehl ehli irdi tÀ Zuòale iótişÀmdan 

èİlm ehli Àhı díger[i] keyvÀn irişmeye 3 

 

 
1    [İkinci mısrada vezin hatalı.]; ~ [metin] Bir gül ocaà-ı gülden gülzÀra irişmeye H, N, B  

[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
2 ~ [metin] Bu àam yeter cÀn iline desti irişmeye H, N, B [Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
3    [ikinci mısrada vezin hatalı.]; ~ [metin] èİlm ehlinüñ fiàÀnı díger aña irişmeye H, N, B  

[Kafiye için derkenar tercih edildi.] 
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  [B 119a]                    ����� ���ر ��ش �� در راه ����

 ر����� �� �� ��ن ��اد �����ن ��

Çoú ãabr idici ol ÒvÀce kim germ-dÀrlıú1 

Yolında kim ki virmedi cÀn yÀre irişmeye 2 

[H 135b] [N 145b]                          267 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 

  ����زآ �ر���  ����� ز����ُ  �ز�

 �����م ���د��ن �����ر ��زآ

èAceb ne úutlu zamÀn kim nigÀr girüye gele 

Kederlüler dileyince nigÀr girüye gele 

 

  �� ��� �ْ اَ  �م��� ��� �� ��ه ���� �

 ���� آن ����ار ��زآ ����ان ا�

Şeh-i òayÀli öñine göz aùını çekdim 

O úaãd ile ki o şÀh-süvÀr girüye gele 

 

  در ا����ر ����� ��� ��د دل ���

 ���ل آ��� ���م ���ر ��ز آ��

Avın dili segirür yÀr oúın gözetmekde3 

O fikrile ki şikÀr úaãdına girüye gele 

 

  ��دام ��ن �� �� را�� ����� ����

 ��ر���ار ��زآ ����ان ��س �� ��

 
1   germ-dÀrlıú [Hâfız’ın beytinde geçen èÀşıúí (âşıklık) kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 

Bugünkü kullandığımuz sözlüklerde böyle bir kelime bulunmamaktadır. Sadece aşık anlamndaki 

“germ-dil” kelimesi vardır. “germ-dÀr” kelimesinin âşık anlamında kullanılması mütercimin 

tasarrufu veya döneme ait bir kullanım olabilir.] 
2    [İlk mısrada vezin hatalı.]; ~ Her kim ki cÀnı virmedi cÀnÀn irişmeye  H, N, B 
3 ~ Dil evi yÀr oúunı gözlemekde ùalbıyor / YÀr oúı gözlemeden göñül evi ùalbıyor   

→ * ùalbıyor: çalışıyor dimekdür. H, N, B 
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Yolı ucında toz-ÀsÀ muúím oturmışam 

O úaãd ile ki bu yol uàraàına yine gele 

 

  ا�� �� در �� ����ن او رود �� ��

 ��و �� ��د �� ��ر ��زآ ������  ز ��

Eger ki varmaya çevgÀnı egrisine başım 

Ne söyleyem ben o başdan ki àayr ne işe gele1 

 

  داد یاو ��ار ���� �� �� ز�� �د�

 ��ان دل ��ار ��زآدر���ن ��� �� 

Göñül ki baàladı èahd iki zülfi ucıyla 
Ôann itme ki o göñül bir daòı karÀra gele 

 

  ���� �� ���� ��� در ���ر ���

 در ���ر ��ز آ��
ْ
  ا�� ���ن َو�َ�

Gözüm yaşı uramaz mevc yanımda deryÀçe 

Eger ki mÿy-miyÀnı benüm úucaàa gele 

 

  ی����ن از د ������ ��ر�� �� ��

 ��آ��� د�� �����ر ��زآ ی���

Ne gÿne cevri şitÀdan çeküpdurur úuşlar 

Ki ol ümíd ile kim nev-bahÀr yeñile gele 

 

  آن ���� ��ز ��� ��� ��� ��� ا�

 ���� ���� ��و ����� ���ر ��زآ

Ümíd ol ÒvÀce naúúÀş-ı naúş-ı èÀlemden2 

Ki serv boylu nigÀrım daòı elime gele 

 
1    àayrı ~ öz H, N; ~ Ne söyleyeyim o başdan ki àayr ne işe gele H, N, B 
2 ~ O naúş óükmi düginden var umnı ol ÒvÀceniñ H, N, B 
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[H 136a] [N 146a] [B 119b]                     268 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 

  ز����� ی�� �� ��زار �����زان ���د

 ������ ����ن ی�����ن �� یا ������

CÀn oyuncılar pazÀrında münÀdíler urur1 

İşidüñ ey semt-i cÀnÀn sÀkinÀnı işidüñ 
 

  ��� ��ه�� �� از �� �ُ  ید��� رز ��� روز

 ���� ��د ��ن و ��ن ���� �� �د�ر�� �� �

Bir nice gün oldı ki bizden şarÀb oldı nihÀn 

Gitdi tÀ öz başı úaydına bilüñ óÀøır oluñ 

 

  از ���ب ������دارد ز ��� و � یا����

 ����ُ �ْ �َ  یاز و �����د �� ا�� ��� و دا�� 

Laèlden cÀme óabÀbdan hem yÀrim efser ùutar2 

èAúl u èilmi iyledür andan emín uyumayuñ3 
 

  �� �� آن ���� د�� ���ا ��� ���� د��

 ��و ����ن ��وزخ در رو �ه�ور ��د ���

Kim vire ol mürri4 cÀn óalvÀ-bahÀ virem aña5 

Ùamuda gizlü vü ãaúlu ger ola girüñ aluñ 

 

  ��� ������� و ��� ��� و����د  ید���

 ���� ���� ���� ی��� �ش������ �

Bir úız o acı vü keskin mest ü gül-reng şeb gezen 

Ger bulasız òÀne-i ÓÀfıô yaña anı_iledüñ6 

 

 
1    [nüsòa] “mízeníd” olursa uruñ; nüsòa “míkoníd” olursa münÀdílik idüñ H, N, B 
2 ~ Ùon ùutar al laèlden daòı óabÀbdan ním külÀh H, N, B 
3    iyledür: [iltmek’ten. Götürür mânasında.] 
4    mürr ~  acı H, N 
5 ~ Kim virür óelvÀ bahÀ cÀn virem ol acı aña H, N, B 
6 ~ Ger bulasız añı ÓÀfıô beyti yaña iledüñ H, N, B 


