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Özet
Osmanlı coğrafyasında en çok okunan ve eseri yaygın olan
şairlerin başında gelen Hâfız-ı Şirazî‟nin divanı pek çok kez
tercüme ve şerh edilmiştir. Bu şerhlerden bazıları bütün
divanı kapsarken bazıları ise sadece bir gazel veya bir
beyitle de sınırlıdır. Genellikle tasavvufi bir yaklaşımla şerh
edilmiş olan Hâfız divanının ilk gazelinin bir başka şerhi 17.
yüzyıl şairlerinden olan Cevrî Efendi‟ye nispet edilmektedir.
Tasavvufi şerh geleneğine uygun olarak şerh edilmiş olan bu
eserin bugüne kadar sadece matbu nüshası bilinmekteydi.
Bizim tespit etmiş olduğumuz yazma nüshada Cevrî‟nin
kaleminden çıktığı belirtilmektedir. Ancak dönemin meşhur
hattatlarından olan Cevrî‟nin istinsah ettiği eserlerden biri
olma ihtimali de oldukça fazladır. Bu çalışmada Cevrî‟ye
nispet edilen bu eserin ilim dünyasına tanıtılması
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hâfız-ı Şirazî, Cevrî Efendi, Şerh,
Divan şiiri, Şerh geleneği.

Abstract
The Annotation of Hafız-ı Şirazi's Ghazal that is
Attributed to Cevri Çelebi
Divan of Hâfız-ı Şirazî, one of the most widely read and
prevalant work in Ottoman territory, has been several times
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translated and annotated. While some of these annotation
encompassed the whole divan, some others were only
limited to only an ode or a couplet. An example of these
annotations of the first ode of the Hâfız Dıwan, which has
generally been translated with mystical approach, has been
attributed to 17. century poet Cevrî Efendi. This work,
which is annotated in accordance with mystical annotation
tradition, was only known by its printed copy. We found a
copy reporting that it was written by Cevrî Efendi. However,
since Cevrî was one of the well-known calligrapher in his
time, it is possible to think that this work was copied rather
than written by Cevrî. In this work, it is aimed to introduce
this work that attributed to Cevrî Efendi to the scientific
community.
Keywords: Hafez of Shiraz, Cevrî Efendi, Commentary,
Diwan poetry, Commentary tradition.
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Şîroveya Xezela Hafız Şîrazî Ku Bi Cevrî Çelebî Tê
Pêwendkirin
Dîwana Hafizê Şîrazî ku di erdnîgariya Osmaniyan de yek ji
wan kesan bû ku herî pir dihat xwendin û berhema wî di nav
berhemên helbestvanên pir tên zanîn di serî de bû, gelek
caran hatiye wergerandin û şîrove kirin. Hinek ji van
şîroveyan hemû dîwana wî dihundurand, hinek jî tenê bi
xezel an beyitekê sînorkirî bûn. Şîroveyeke din a xezela
yekem a dîwana Hafiz bi Cevrî Efendî re tê pêwendkirin ku
helbestvanê sedasal 17. e. Heta îro tenê, sûretekî çapa vê
berhema ku bi piranî li gorî kevneşopa tesewûfî hatiye
şîrovekirin, dihat zanîn. Di nusxeya destxet ku me tesbît
kiriye de tê diyarkirin ku destxeta Cevrî ye. Lê ihtîmala wê
zêde ye ku yek ji wan berheman e ku ji xetatên wê demê yê
navdar Cevrî, ew îstînsah kiribe. Di vê xebatê de armanc ew
e ku ev xebata ku bi Cevrî tê pêwendkirin.
Peyvên Sereke: Hafız Şîrazî, Cevrî Efendî, Şîrove, Helbesta
diwanê, Kevneşopiya şiroveyê.
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الملخص
ًشرح قصيدة حافظ الشيرازي التً نسبج إلى جوري جلب
ٌرصذس حافظ انشٍشاصي انزي ذشجى ٔششح دٌٕاَّ ػذج يشاخ يٍ تٍٍ انشؼشاء
َّتؼض ْزِ انششٔح ذشًم دٌٕا، األكثش قشاءج نًؤنفاذٓى فً األقانٍى انؼثًاٍَح
 دٌٕاٌ انحافظ انزي ششح.انشؼشي كهّ ٔ تؼضٓا ششح ػهى قصٍذج أٔ تٍد
 ٔ ششح آخش نقصٍذذّ األٔنى ٌُسة إنى جٕسي أفُذي،ًششحا تًُظٕس ذصٕف
ٌَ كاٌ ٌؼشف نٓزا انششح انرصٕفً حرى ا.يٍ شؼشاء انقشٌ انساتغ ػشش
 ٔ ٌالحظ أٌ انُسخح انًخطٕطح انرً ٔجذَاْا تخظ جٕسي.َسخح يطثٕػح فقظ
 ْزا انثحث.ّأفُذي ًٌكٍ أٌ ذكٌٕ يًا اسرُسخّ يٍ انًؤنفاخ انًسرُسخح تخط
.ٌٓذف إنى انرؼشٌف تانًؤنف انزي ٌُسة إنى جٕسي أفُذي
،ًَ انشؼش انذٌٕا، ششح، جٕسي أفُذي، حافظ انشٍشاصي:الكلماث المفتاحيت
.ػشف انششح

Giriş
Osmanlı coğrafyasında Mevlâna ve Şeyh Sa‟dî‟nin eserleriyle
birlikte en çok okunan, istinsah edilen ve şerhedilen eserlerden biri
olan Hâfız-ı Şîrâzî‟nin divanıdır. Hâfız divanı birçok kez tam metin
olarak bazen de içinden bazı gazeller ve beyitler seçilerek şerh
edilmiştir. Hâfız divanına ilk şerhler 16. yüzyılda Şemèî ve Sürûrî
tarafından yapılmış olup daha çok tasavvufi anlam dünyası ile
şerhedilmiştir. Yine aynı yüzyılda Sûdî Bosnevî tarafından yapılan
şerhte ise daha çok araştırmaya dayalı bir yöntem kullanmış olup Sûdî
kendisinden önce kaleme alınan Surûrî ve Şem‟î‟nin şerhlerini
eleştirmekten de geri durmamıştır. Hâfız‟a dair yapılan herhangi bir
çalışmada ilk akla gelen kaynak şüphesiz ki Sûdî‟nin bu şerhidir. Bu
eser şemsi 1342 (1963) senesinde İsmet Settârzâde tarafından
Farsça‟ya tercüme edilerek Tahran‟da basılmıştır. Bir diğer şerh ise
19. yüzyılda Konyalı Mehmed Vehbî Efendi tarafından hazırlanmış
olan şerhtir.1
Hâfız‟ın bazı beyitleri ve gazelleri için de şerhler kaleme
alınmıştır. Bunlar arasında Celaleddin Devvânî‟nin Hâfız‟ın
پٍش يا گفد خطا تش صُغ قهى َشفد

1

Sûdî ile Mehmet Vehbi Efendi‟nin şerh yaklaşımları ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma
için bkz. Ayar, Mehmet Taha (2007). Hâfız-ı Şirazî‟nin bazı gazellerine şerh tekniği
açısından Sûdî ve Konevî‟nin yaklaşım tarzları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
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آفـــشٌٍ تــش َظـــش پاک خطـــا پٕشش تاد
beyti ve bir gazeli için Farsça yazdığı şerhi (Devvanî; 1373) ve yine
aynı beyit için İbn Kemal Paşa‟nin yazmış olduğu şerhi 2 ve Derviş
Abdülkadir tarafından Galebe-i Sultân-ı Aşk (Kolunsağ, 2012) adıyla
hazırlanmış olan bir gazel üzerine yazılmış şerhi sayabiliriz. Bunlar
dışında Hüseyin Kefevî3 tarafından hazırlanmış olan bir Hâfız şerhi
Süleymaniye Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Şerhler dışında
Hâfız Divanının manzum tercümesi4 ve divana yazılmış bir tahmis de
mevcuttur (Yümni, 1337).
On altıncı yüzyıl şairlerinden biri olan İbrahim Cevrî Çelebi‟nin
Hâfız divanının ilk gazeline yazmış olduğu tasavvufi şerhi de Osmanlı
coğrafyasında Hâfız şerhleri arasında sayabiliriz. Eser “Terceme-i
Ahvâl-ı Hâce Hâfız-ı Şirazî” adıyla 1286 senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i
Şâhâne Matbaası‟ında tab edilmiştir.
CEVRÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
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Asıl adı İbrahim olan Cevrî İstanbulludur. Ailesi hakkında
herhangi bilgiye sahip değiliz. Sadettin Nüzhet Ergun‟un aktardığına
göre kendi el yazısı eserlerinde de herhangi bir bilgiye
rastlanmamaktadır (Ergun, [t.y.]1052).
Cevrî hakkında en tafsilatlı bilgiler Naimâ tarihinde yer
almaktadır. Ona göre Cevrî iyi bir tahsil görmüş, Sarı Abdullah‟ın
sırdaşlarından olmuş, sohbetine katılmış ve Mevlevî tekkelerindeki
semalara devam etmiştir (Naima, 2007, c.1 s.1635). Osmanlı
Müellifleri müellifi Bursalı Mehmed Tahir ise Müstakimzâde‟den
aktararak Sarı Abdullah Efendi‟den feyz alanlar arasında olduğunu
belirtmiştir (Bursalı; 72). Esrar Dede‟nin aktardığına göre ise Cevrî
Ankaralı Rusûhi İsmail‟e intisab etmiştir (Genç, 2000, s.112).
Kaynaklar onun iyi bir hattat olduğu konusunda hemfikirdirler.
Müstakimzâde‟nin aktardığına göre Cevrî hat sanatını Yenikapı
Mevlevihanesi‟nde ikamet eden Adlî adlı birisinden öğrenmiştir
(Ergun, [t.y.]1052).

2

Süleymaniye kütüphanesinde çeşitli el yazmaları bulunmaktadır. Bağdatlı Vehbi
2041;Esad Efendi 1694; Hüsrev Paşa 755;Reşid Efendi 1044; Atıf Efendi 2790.
3
Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah 305
4
Ferid veya Feridi adlı biri tarafından yapılan manzum tercümenin Beyazıd Devlet;
5673,Süleymaniye H. Hüsnü Paşa bölümü;992 ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesinde el yazmaları bulunmaktadır. Eser ile ilgili Emrullah Yakut‟un Doktora
çalışması devam etmektedir.
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Hat konusunda oldukça başarılı olan Cevrî, geçimini kitap
istinsah ederek sağlamış olup pek çok eser istinsah etmiştir. Bunlar
arasında 22 Mesnevî olduğundan söz ediliyor. Yine sohbetlerinde
bulunduğu Sarı Abdullah Efendi‟nin eserlerini beyaza çektiği ve
istinsah ettiği bilinmektedir. Beliğ‟in Nuhbetu‟l Âsâr‟ında belirttiğine
göre Şehnâme, Künhü‟l Ahbâr, Tarih-i Vassâf gibi eserleri istinsah
ederek karşılığında verilen ihsanlarla yaşamıştır. Muallim Nâcî,
Cevrî‟nin „Külli hattâtun câhilun‟ sözünü nakzedenlerin fâzıllarından
biri olduğunu yazmıştır (Muallim Naci, 1986, 274).
Naimâ tarihinde şu bilgiler yer almaktadır:
“Gayet serî‟ü‟l-kitâbe ve hoşnüvîs olmağın çok eser-i kalemi
vardır. Hattı ile yirmi iki Mesnevi-i Şerif ve Sarı Abdullah Efendi‟nin
Füsusu‟l Hikem Şerhi ve Ahlak-ı Alâî‟den birkaç nüsha ve
Nefâhatü‟l-Üns ve dahi gayrı nüshalar ve müteaddid mecmualar ve
resâil gördük.”(Ergun, [t.y.]1052)
Esrar dede ise Tezkiresinde şöyle yazmıştır:
“Hatt-ı ta‟likte mâlik-i yed-i tûlâ olmakla ekseri vakitleri tahrir-i
Mesnevî-i şerif‟e masrûf olup hatta yevmiye bin beyt-i şerif tahrir
ettiği sebt-yafte-i sahâif-i menkûldür.” (Genç, 2000, s. 112)
Özellikle ta‟lik ve ta‟lik kırmasında oldukça mâhir olduğunu ve
Cevrî tarafından yazılan eserlere ehemmiyet verildiğini görmekteyiz.
Mesela III. Selim çok sevdiği şair şeyh Gâlib‟e Cevrî‟nin tahrir ettiği
bir Mesnevi hediye etmiştir. Şeyh Gâlib‟in bu ihsandan ne kadar
memnun olduğunu Sultan‟a yazdığı şu beyitlerden anlamaktayız:
Baña SulùÀn Selím-i kÀmver kÀm-ı cihÀn verdi
Bütün dünyÀ değer bir genc-i òâss-ı rÀyegÀn verdi
Ne genc ammÀ ki her bir cildi bir gerdÀn-i pür cevher
Bu hÀk-ı ber-úarara nüh ùıbaú-ı ÀsumÀn verdi
……………..
èAceb bir meåneví-i pür bahÀ kim Cevrí haùùıyla
Dil-i uşşÀú-ı zÀra cevr-i gerdÿndan amÀn verdi
Óüseyn-i Bayúarâ baòşetmemişti Molla CÀmíye
Baña ol kÀmı kim bu òüsrev-i sÀhib-úırÀn verdi. (Şeyh Galib,
1994, s.77)
Cevrî, Mevleviliğe intisab etmiş bir şair ve hattattır. Esrar
Dede‟nin aktardığına göre Cevrî Ankaralı Rusûhi İsmail‟e intisab
etmiştir (Genç, 2000, s.112). Naimâ‟ya göre ise Sarı Abdullah‟ın
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sırdaşlarından ve sohbetine devam edenlerden biridir (Naima, 2007,
c.1 s.1635). Cevrî‟nin Melâmi-Bayrami olduğunu ise Müstakimzâde
hem Tuhfe‟sinde hem de Melamiyye-Bayramiyye adlı eserinde dile
getirmektedir. Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı Müelliflerinde ve
Abdülbaki Gölpınarlı Melamilik ve Melamiler adlı eserinde Cevrî‟yi
Mevlevi olmakla birlikte Sarı Abdullah‟a intisâb edenler arasında
göstermiştir.
Yazmış olduğu kasidelerden büyük bir fayda temin etmemiştir.
Bir takım rical çok cüz‟i yardımlarda bulunmuş bir kısmı ise istismar
etmiştir. Bunlar Ruznameci İbrahim Efendi‟ye yazmış olduğu bir
manzûmede şu şekilde yer almaktadır:
ÓÀãıl bu kim olmuş ezelí vech-i maéÀşım
Endÿh ü àam-ı teõkere vü úayd-ı mevÀcib
Efzÿndur Ànıñ óÀsıl-ı naúdi raúamından
Taóãil için çektiğim ÀlÀm ü meùÀlib
AúrÀn arasında hüner ü maèrifetimle
İtti bu rezÀlet beni pür neng ü meèÀyib (Ayan, 1981, s.146)
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Bayram Paşa‟ya takdim etmiş olduğu bir başka kasidesinde
bütün meziyetlerine rağmen refaha kavuşamadığını şu beyitlerle ifade
etmektedir.
Benim o cennet-ÀbÀd-ı suòan kim
FüyÿøÀt-ı ÒudÀ’dır baña enhÀr
Benim ol baór-i mevvÀc-ı maèÀní
Sözümdür gÿş-i feyøe dürr-i şehvÀr
NikÀt-ı şièrimiñ maènÀsı óikmet
KitÀb-ı tÀbèımıñ maømÿnı esrÀr
……..
Feleú ammÀ bu deñlü maèrifetle
Ne gülşenden naãíbim eylemiş yÀr
Ne sevdÀ-yı ümídim vÀãıl-ı sÿd
Ne kÀlÀ-yı kemÀlim germ-bÀzÀr
Feleúten èÀrife düşmez şikÀyet
N’ola şükr eylesem her gÀh nÀçÀr (Ayan, 1981, s. 85)
Hayatta umduğu zenginliğe ulaşamayan Cevrî‟nin belki de
babasından kendisine miras kalmış olan küçük bir evi vardı.
Divanında yer alan bir beyitte evini tamir ettirdiğine dair bir tarih
bulunmaktadır.
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İdüp bu èÀrifÀne menziliñ taèmírine himmet
Dedim tÀríòini “cÀy-i emÀn u gÿşe-i himmet” (1052)
Cevrî‟nin memuriyet hayatı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur.
Şeyhî, Vakayiu’l -FüzelÀ adlı eserinde onun “küttâb-ı divân-ı sultânî”
zümresinden olduğunu söylüyor. Beliğ ise onu “Dîvân-ı Hümûyun
kâtiplerinden” biri olarak göstermektedir. Esrar dede ise sadece
kâtipliğinden bahsediyor. Bunun dışındaki diğer kaynaklar sadece
Cevrî‟nin özellikle hattatlık yaparak geçimini temin ettiğini
bildiriyorlar.
Cevrî 1065/1654 senesinde vefat etmiştir. Ölümünden sonra Râî
şu tarihi düşmüştür:
Ey gelip bu meşhed-i pÀki ziyÀret eyleyen
Bil ki bu èÀrif-i billÀha olmuştur mekÀn
Bu münevver meşhed ü bu türbe-i cennet-miåÀl
Oldı Cevrî’ye maúar pür nÿr ola fi küll-i Àn
Gÿş edince fevtini yÀrÀn didi tÀríòini
ٌاٌهّ ٌاسب جٕسٌّ فشدٔط اػالدِ يکا
Nisârî de şu tarihi vücuda getirmiştir.
جٕسی ٌی يًٌُٕ نطف اٌذِ جُاب کشدگاس
Âsım zeyli’nde ise şu Farsça tarih kayıtlıdır.
( سفد جٕسی اص جٓاٌ تی ٔفاErgun,[t.y.] s.1053).
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Cevrî‟nin kaç yaşında öldüğüne dair bir bilgiye sahip değiliz.
Emir Halife adına yazmış olduğu bir mesneviyi 1029/1619 senesinde
tamamladığına ve divanında bu tarihten önce hiçbir tarihe tesadüf
edilmediğini dikkate alarak Sadettin Nüzhet Ergun şairin bu eseri 2024 yaşlarında yazdığını varsayarak şairin 58-60 yıl yaşadığı tahminini
ileri sürmüştür (Ergun,[t.y.] s.1053).
Müstakimzâde
aktarmaktadır:

Cevrî‟nin

vefatına

dair

şu

bilgileri

“Cevrî rahatsızlığını Sarı Abdullah‟a haber veriyor. Vefatından
sonra mahalle halkı kendisi ile adem-i ülfetlerinden hakkında sü-i zan
ashabından olmakla cenazesine gelmiyorlar. Ev halkı ıstırapta iken
Sarı Abdullah yirmi otuz ihvaniyle gelip cenazesini bizzat gasil ve
namazını dahi kendisi kılıp “eğrikapu, haricinde defnediyor. Bilahare
baş ve ayak taraflarına birer servi dikiyor.” Müstakimzâde “kabri
mestur olduğundan ancak ihvanın malumudur (Gölpınarlı, 1931, s.
149).” demiştir.

Turgay Şafak

ESERLERİ
1- Divan: 5
Cevrî divanının Türkiye kütüphanelerinde 40‟a yakın yazma
nüshası mevcuttur.
Divanda 84 kaside, 22 kıta (beyit sayıları muhtelif), 6 mesnevi
şeklinde yazılmış kıta (3‟ü farsça), 5 terkîb-i bend, 2 terci‟-i bend, 272
gazel, 5 matlâ, 124 tarih (2‟si Farsça), 33 rubai (30‟u Farsça), 7
tahmis, 8 tesdis vardır.
Kasidelerden 2‟si na‟at-ı şerif, biri Mevlânâ için yazılmış
medhiye, 4‟ü Sultan 4. Murad‟a sunulmuş, Dört kaside Sultan
İbrahim‟e, iki kaside ise 4. Mehmed‟e sunulmuştur.
Bunların dışındaki kasideler devlet büyüklerine sunulmuş veya
gönderilmiştir.
Cevrî divanın en zengin kısmı hiç şüphesiz tarihleridir. Toplam
124 tarih kıtası bulunan divanda dönemin pek çok tarihi olayına dair
bilgiler bulunmaktadır.
2- Selim-nâme:
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Şükrî-yi Bitlisî‟nin 930/ 1523 senesinde yazmış olduğu
mesnevinin 1037/1627 senesinde metnin dilini ağır ve ağdalı bularak
“zamÀne üslÿb-i şièrine tevfíúan tankíó edilerek ayrıca
naômedilmiştir.” (Ergun,[t.y.] s.1062).
Şükrî‟ye ait olan Selimnâme Mustafa Argunşah tarafından
yayınlanmıştır.6 Cevrî‟nin esere ilave ettiği beyitten eseri Ruznameci
İbrahim Efendi‟nin Kedhüdası Köse Ali Bey‟in arzusuyla kaleme
aldığını anlıyoruz (Ergun,[t.y.] s.1062). Eserin yazma nüshası Millet
Kütüphanesinde bulunmaktadır.7
Cevrî‟nin yaptığı bu “sadeleştirme” bir asır sonra dil anlayışının
değiştiğini göstermesi bakımından da incelenmeye değer bir eser olup
Şükrî-i Bitlisî‟nin eseriyle Cevrî‟nin kendi zamanının dil anlayışına
uygun olarak tekrar yazdığı metin karşılaştırıldığı takdirde 16 ve 17.
yüzyıllar arasındaki dil ve üslup anlayışlarını karşılaştırma imkânı
bulunacaktır.
5

Cevrî: Hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Divanının tenkildi metni, haz. Hüseyin Ayan,
Atatürk üniversitesi yayınları, Erzurum: 1981
6
Selimname / Şükri-i Bitlisi; yay. haz. Mustafa Argunşah. -- Kayseri: Erciyes Üniversitesi,
1997. XII, 347, 10 s. ; 24 cm. -- (Erciyes Üniversitesi yayınları; 100)
7
Ali Emiri Manzum 1310. 151 varak.
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3- Hilye-i Çehâr-yâr-i Güzîn:
Cevrî‟nin en çok şöhret bulmuş eseridir. Pek çok nüshası
bulunan eser üç defa basılmıştır.8 145 beyitten oluşan bu küçük
mesnevi Hâkânî Mehmed Bey‟in Hilye‟sinden ilham alınarak
1040/1630 yılında yazılmıştır. Eser dörf halifeyi değişik özellikleriyle
öven kısa bir manzumedir (Gülmez, 2006, 19).
4- Melhame:
Cevrî‟nin
meşhur
eserlerinden
biridir,
İstanbul
kütüphanelerinde pek çok yazma nüshası vardır. Mesnevi tarzında
yazılmıştır. İstanbul‟da iki defa tab edilmiştir. 9 Bu eserde aynen
Selim-nâme gibi daha önce tahrir edilmiş olan bir başka eserin dilinin
“güncellenerek” yeniden yazılmasından ibarettir. Eserin asıl ismi
Şemsiyye olup müellifi Yazıcı Selahaddin tarafından 811/1408
senesinde telif edilmiştir. Yazıcı‟nın Şemsiye‟si 4788 beyitten
müteşekkil iken Cevrî‟nin Melhame‟si 3617 beyittir (Ergun,[t.y.]
s.1064).
Hüseyin Ayan, Cevrî‟nin kendi döneminin Türkçe anlayışına
göre eseri yeniden yazdığı ve dilini Yazıcı‟nın dilinden daha ağdalı bir
hale soktuğunu belirtmektedir (Ayan, 1981, s.21).
5- Hall-i Tahkikat:
1057/1647 yılında kaleme alınmış olan eserin adı aynı zamanda
telif tarihidir. Sadrazam Sofu Mehmed Paşa‟ya ithaf edilen Hall-i
Tahkikat 415 beyitten oluşmakta ve 61 beyitlik giriş kısmından sonra
Mevlânâ‟nın Mesnevî‟nin ilk 18 beytiyle eserden seçilen kırk beytin
her birine beşer beyit eklenmesinden meydana gelmiştir. Türkiye
kütüphaneledinde pek çok yazma nüshası bulunan eser 1269 yılında
Takvimhâne-i Âmire matbaasında tab edilmiştir (Gümüş, 2009, 249).
6- Aynü’l-Füyûz:
1057 senesinde tertip edilmiş olan eser yine Sofu Mehmed
Paşa‟ya ithaf edilmiştir. Eser, Mevlevî büyüklerinden Yusuf Sineçâk‟ın Mesnevi‟den intihap ederek oluşturduğu Cezire-i Mesnevi adlı
eserine yapılan manzum bir şerhtir (Güleç, 2004, s.11). Her beyit beş
Türkçe beyit ile şerh edilmiştir. Eser 1269 yılında Takvimhane-i
8

İlk baskısı pek çok hata ile dolu olduğundan 1309 senesinden yayınlanan Mekteb
mecmuasının 1. ve 2. sayılarında tekrar tab edilmiştir. Üçüncü olarak Tahiru‟l Mevlevî
tarafından 1317 senesinde İstanbul‟da Karabet matbaasında 24 sayfa basılmış, Tahiru‟l
Mevlevi hülasa ile Cevrî‟den ve eserlerinden bahsetmiştir.
9
Önce 1272 senesinde Matbaa-i Amire‟de ve 1304‟te İlhami Fevzi Matbaası
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Âmire‟de Hall-i Tahkikat ile birlikte tabedilmiş ve Selahaddin
Hidayetoğlu tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır (Güleç,
2004, s.11).
7- Nazm-ı Niyâz:
12 ayın özelliklerinden bahseden Mart ayından başlayarak, yılın
aylarını nazmeden mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Yaklaşık 200
beyitten oluşmuştur. Bilinen en eski nüshası İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi‟nde olan eser 1058/1648 yılında
yazılmıştır (Ergun,[t.y.] s.1065). Süleymaniye Kütüphanesi yazma
bağışlar bölümü 7235 demirbaş numarası ile kayıtlı muahhar bir nüsha
vardır. Aynı nüshanın 81. varağında Cevrî‟ye ait olduğu farzedilen
Tecvidü‟l Kur‟an adlı bir eser daha vardır.
8- Risale der Beyan-ı A'dad-i Sıfatha-yı Nefs-i İnsani:
Hakîm Senâî‟nin tilmizlerinden Vecdî mahlaslı Abdulvahid
Gaznevi‟nin Me‟hazü‟n-Nüfûs adlı eserinin tercümesi olduğu
belirtilen eser mensurdur. Süleymaniye kütüphanesinde biri Nafiz
Paşa bölümü 402, diğeri ise Yazma bağışlar 547 demirbaş
numarasında kayıtlıdır (Ayan, 1981, s.29).
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9- Muamma Risalesi:
Naimâ tarihinde “Muammaya müteallik bir risalesi ve
müfredat-ı tıbba müteallik bir garib manzumesi vardır” demiştir
(Naima,2007, c.4, s.1635). Taramış olduğumuz kütüphanelerde
Cevrî‟ye ait böyle bir esere rastlayamadık.
10- Müfredat-ı Tıb Manzumesi:
Yine Nâimâ tarihinde “müfredat-ı tıbba müteallik bir garib
manzumesi vardır” diye kaydetmiştir ama bu isimle Cevrî‟ye ait
herhangi bir esere rastlanmamıştır (Ayan, 1981, s.28).
Bu eserler dışında bazı eserler Cevrî‟ye nispet edilmiş olup
bunlar kesin surette ona ait olmayan eserlerdir. Bunları hem Sadeddin
Nüzhet Ergun Türk Şairleri adlı eserinde hem de Hüseyin Ayan
hazırlamış olduğu Cevrî divanında bunları reddetmişlerdir. Bunlar
sırasıyla;
1-Cevrî tarihi: Eser Cevrî‟den sonraki olayları da içermekte
olup Edirneli Ağazade Urfi Mehmed Ağa‟ya aittir (Ergun,[t.y.]
s.1066). İki cilt olarak İstanbul‟da, 1. cildi 1291, 2. cildi 1292
senesinde Süleyman Efendi matbaasında “Osmanlı Tarihi” adıyla
basılmıştır (Ergun,[t.y.] s.1065).
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2-Tercüme-i Pend-i Attâr: PendnÀme Şehzade Beyazıd‟ın
isteği üzerine tercüme edilmiştir (Ergun,[t.y.] s.1066). Şehzade
Beyazıd‟ın 1526-1562 yılları arasında yaşadığı göz önünde tutulursa
tercüme bir başka Cevrî‟ye ait olmalıdır. Eser 1315 senesinde Mihran
matbaasında Cevrî Çelebi adıyla tabedilmiştir.
CEVRÎ’YE NİSBET EDİLEN HÂFIZ DÎVÂN’ININ İLK
GAZELİNE YAZILAN ŞERH
Cevrî divanını yayınlayan Hüseyin Ayan ve daha öncesinde
Sadeddin Nüzhet Ergun “Risale fi Ahvâl-i Sülûk-i Hâce Hâfız-ı
Şîrâzî” adıyla tabedilen eserin Cevrî‟ye ait olduğuna dair herhangi bir
kayıt olmadığını iddia ederek bu eseri Cevrî‟ye nispet edilen
eserlerden biri olarak kabul etmişlerdir. Oysa bizim tespit ettiğimiz
Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Bölümü 287 numarada kayıtlı
olan yazmada eserin Cevrî‟ye ait olduğuna dair şu bilgiler yer
almaktadır: “Bu risÀle-i laùífe bÀlÀ-nişín-i maúÀm-ı dÀnişverí Cevrí
Efendi’nin çekíde-i úalem-i muècez beyÀnıdır ki biñ altmış yedi
(1067) senesinde taórír olunmuştur.”
Bu ifade ile eserin dönemin ünlü bir hattatı olarak birçok eser
istinsah etmiş olan Cevrî‟ye aidiyetini tam olarak delillendirmek
mümkün olmasa bile elimizdeki yazmayı Cevrî‟nin istinsah ettiği
eserlerle karşılaştırdığımızda yazmanın Cevrî tarafından istinsah
edilmemiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen hem metnin
içinde hem de diğer biyografik ve tarihî kaynaklarda bu bilgiyi ispat
edecek bir bilgiye sahip değiliz.
Te‟lif kerde-i Cevrî üst başlığıyla basılan ve yazma nüshada
“Risale fi Ahvâl-i Sülûk-i Hâce Óâfız-ı Şirazî” adıyla yer alan eser
Hâfız‟ın hayatından, seyr ü sülûkundan, dönemindeki dar görüşlü
insanlardan, riyakârlar ve onu çekemeyenlerin Onun hakkında ne
düşündüğünden bahseden bir giriş yazısıyla başlamaktadır. Burada
aktarılan bilgiler Derviş Abdullah adında bir Seyyah-ı Rûmî‟nin
dilinden aktarılmakta olup adı geçen şahsın Şiraz‟da karşılaşmış
olduğu bir Kalender dervişten dinledikleri ve ondan alıp kendisi için
istinsah ettiği evraktan aktarmıştır. Şirazlı kalenderî derviş bu
bilgilerin kendisine atalarından Hâce Abdulalî adında bir kimseden
tevarüs ettiğini belirtmektedir. Derviş Abdullah Şiraz‟dan döndükten
sonra karşılaştığı erbâb-ı ma‟rifet kimselere bu evrâkı gösterdiğini
kiminin bunları okuyup safâlandığını bazılarının ise „hirz-i cân‟ için
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yazıp yanlarında taşıdıklarını aktardıktan sonra Farsça bilmeyen „yâr-i
azîz‟ler için Türkçeye tercüme ettiğini belirtmektedir.
Eserde anlatıldığına göre Hâfız, erbâb-ı dil ile sohbet ve ashâb-ı
ma‟rifet ile ülfet etmekten lezzet almakta, arifler meclisinde ibraz
olunan kelimât-ı kudsiyeden neşvedâr olmakta, mahfîl-i fukarâda
yayılan vâridât-ı ilahiye güherlerini gûş-i hûşuna güşvar etmekte ve
gittikçe akl-ı meâşı bir kenara bırakıp derûnunu rahmâni cezbelerin
nuruyla doldurmaya başlamıştır.
Eserin ikinci bölümünde Hâfız divanının ilk gazeli tasavvufi bir
bakış açısıyla kısaca şerh edilmiştir. Şerh yapılırken izlenen yöntem
hakkında ise kısaca şunları söyleyebiliriz:
Her mısra ayrı ayrı şerh edilmiş ve kelimelerin birebir anlamları
verilmemiştir. Tamamen tasavvufi anlam dünyası ile şerh edilmiştir.
Bazı mısralar şerh edilmeden önce bir cümleyle tercümesi yapılmış ve
ardından şerh edilmiştir.

RİSALE Fİ AHVÂL-İ SÜLÛK-İ HÂCE ÓÂFIZ-I ŞîRÂZÎ
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[1b] Bu risÀle-i laùífe bÀlÀ-nişín-i maúÀm-ı dÀnişverí Cevrí
Efendiniñ çekíde-i úalem-i muècez-beyÀnıdır ki biñ altmış yedi
senesinde taórír olunmuşdur.
RisÀle fí aóvÀl-i sülÿk-i ÒvÀce ÓÀfıô-i ŞírÀzí raómetullah èaleyh
vÀsièaten.
Beyit
ٌشاسح شؼش حافظ شٍشاصی کّ َذاسد ذشاصٔی ارػا
ٌدسيُظٕو سا کُذ يُشٕس تٍد يؼًٕس سا کُذ ٌٔشا
ErbÀb-ı faúr u fenÀdan Dervíş èAbdullÀh nÀm bir seyyÀó-ı Rÿmí
akùÀr-ı èÀlemi geşt ü güzÀr ve seyr ü temÀşa-yı şehr u diyÀr ederek
óıùùa-i PÀrsa vazè-ı úadem ve şehr-i ŞírÀz’ın seyrine bezl-i saèy u
himem edüb bir òÀnkÀhta misÀfir ve şehr-i mezbÿrun kÿçe vü bÀzÀrını
zÀir ü sÀir olduài óÀlde görür ki èAbdalÀn-ı òüdÀdan bir óeríf-i
úalender-símÀ ve bir ôaríf-i rind-i yektÀ úarşudan gelür ve ÒÀce
Óâfıô’ın bu beytini okur:
Beyit
خهٕخ گضٌذِ سا ذًاشا چّ حاجرسد
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چٌٕ کٕی ٌاس ْسد تصحشا چّ حاجرسد
Derviş AbdullÀh der ki çünkü ol úalenderí merdi bu óÀl ile
gördüm ve úaríb olduúda selÀm verdim redd-i selÀm edüb ey dervíş
10

 اص کذايٍٍ دٌاس يی آٌی ٔ سالو چّ قٕو يی آٔسیdedi

Ben

11

 اص ال يکاٌ يی آٌى ٔ سالو ال يکاٍَاٌ يی آٔسوdedim

Úalenderí

12

 خٕب گفری يا ٍَض اصآَجا آيذٌى ٔ تاص تّ آٌ سٕ خٕاٍْى سفدdedi

Dervíş èAbdullÀh der ki, ol kalenderí ile birkaç óaùve refÀúat
edüb ol úalenderíye münÀsebet ile ÒÀce Óafıô’ıñ keyfiyet-i óÀlinden
ve mebÀdí-i sülÿk aóvÀlinden suÀl ettim.
Ol úalenderí dest der baàal edüb bir cüzdÀn çıkardı ve içinden
bir iki pejmürde ve köhne evrÀú alub destime sundu ve ayıttı: ÒÀce
ÓÀfıô’ıñ sebeb-i irÀdeti ve bÀèiã-i inÀbeti bu evrÀúda ketb olunmuşdur
ve bu evrÀú bizim ecdÀdımızdan ÒÀce èAbdu’l-èalî nÀm kimesneden
bize intiúÀl etmiştir ki ÒÀce-i mezbÿr ÓÀce ÓÀfıô ile bir nice zamÀn
ùaríú-i ùalebde refíú olmuşdur. Kendiniñ ve ÓÀfıô’ıñ esbÀb-ı
sülÿklerini ve bu yolda vuúÿèa gelen óÀllerini bu evrÀúta åebt etmiştir
mütÀlaèa úıl ki mèalÿmuñ ola dedi.
Ben daòı birÀder yol üzerinde mütÀlaèa güçtür lüùfuñuz olursa
óücrede baúub baèdehu size teslím edelim dedim. Öyle olsun dedi. Pes
dervíşe vedÀè edüp óücreye geldim ve Ànı mütÀlaèa edüp aóvÀli bildim
ve içinde ÒÀce Óâfız’ıñ aóvÀline müteèalliú olan maúÀlÀtı kendü
cerídeme yazup nüsòayı úalendere teslím eyledim. Ve ol diyÀrdan
èavdet ettikte vardıàım şehirleriñ erbÀb-ı maèÀrifine göstermege
başladım. Kimi oúuyup [2a]ãafâlandı ve kimi daòı yazınub óırz-ı cÀn
eyledi. Baèdehu FÀrisí bilmez yÀr-i èazíz için Türkíye terceme ettim
deyu ol evrÀúda yazılan maúÀlÀtı bu gÿne taórír eylemiş ki merdÀn-ı
ÒüdÀnıñ mümtÀzı meydÀn-ı vefÀnıñ ser-endÀzı rindÀn-ı èaşúıñ
pÀkbÀzı fırúa-ı melÀmiyyÿnuñ ser-efrÀzı erbÀb-ı cÀnıñ hemrÀzı yaèni
ÒÀce ÓÀfıô-ı ŞírÀzî raómetullÀhi èaleyh mebÀdí-i ùalebde àÀyet şevú u
àarÀm ve ãafÀ-yi tÀm ile erbÀb-ı dil ãoóbetine mülÀzemet ve aãóÀb-ı
maèÀrif ile ãoóbet ve ülfet etmekten leõõet alup meclís-i èürefÀda ibrÀz
10

Hangi diyardan gelirsin ve hangi kavmin selamını getirirsin
Mekânsızlıktan gelir, mekansızların selamını getiririm
12
İyi dedin, biz de oradan geldik ve o yine tarafa gideceğiz
11
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olunan kelimÀt-ı úudsiyyeden neşve-dÀr ve maófil-i fuúarÀda basù
olunan vÀridÀt-ı ilÀhiye güherlerini gÿş-i hÿşa gÿşvÀr etmekten
derÿnunda ÀsÀr-ı ãafvet müşÀhede edüp gittiúçe èaúl-ı maèÀşa hevÀdÀr
olmaútan fÀrià ve derÿnu envÀr-ı cezebÀt-ı raómaní ile bÀriè olmaàla
başlayup mÀsivÀya müteèalliú olan èumÿrda tekÀsül ve èavÀm-ı nÀsıñ
iètibÀr ettiği efèÀli icrÀé etmekten teàÀfül gösterir oldu. Şehr-i ŞírÀz’da
ÓÀfıø’ın úadímí ÀşínÀları ve ahÀlí-yi maóallesi gördüler ki ÓÀfıø
evvelki gibi òalú ile iòtilÀù etmez ve aóbÀb gittiği yere gitmez oldu.
GÀh Úalenderíler meclísinde gÀh Òayderíler cemèinde gÀh Òalvetíler
savmaèasında gÀh Celvetíler cilve-gÀhında gÀh ÒarÀbÀtíler ùaríúinde
görünmeye başladı. Ve gÀh aàzından baèzı sözler naúl eder oldular.
EóibbÀ ve eãdiúÀsı HÀfıô’ıñ bu óÀlinden muøùarib olup kimisi lillÀh ve
kimisi àaraø-Àlÿde Óafıô’ı gördükçe pend ü nasíóata başlayub;
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Ey ÓÀfıô óayfÀ ki ùaríkiñi úoyub yañlış yola gidiyorsun ve bednÀmlıú vÀdísine düşüb kendüñe àadr ediyorsun. Bir alay ışıúlar ve
èabdallar ve bí-meõhebler ile iòtilÀù etmege meyl etmişsin óaúíúÀt dín
ü meõhebden çıúarsın ve òÀne-i iètiúÀd ve İslÀmıñı yıúarsın dediler ve
bir bölük maóalle muèzísi cÀhil MüslümÀnlar daòı ey ÓÀfıô úande
gezersin mescíde gelmez oldun cemÀèat arasında görünmekten kaldın,
seni maóalleden iòrÀc etmek gerekdir dediler. Ve bir bölük úavim daòı
ÓÀfıô’ı gördükte birbirlerine gösterip şu óerif melÀóide yoluna sÀlik
olmuş, namÀz ve Àbdest yolundan dönmüş AllÀh için óÀkime söyleyüp
óaúúından geldirmek gerek dediler ve bir bölük úavim daòı ki
zuèumlarınca şièr-şinÀslar ve suòen-fehm geçünüp geçinürlerdi
ÓÀfıô’ın baèzı èÀşıúÀne eşèÀrını yazınub ıãùılÀóÀt ve èibÀrÀt-ı ÀrifÀndan
bí-òaber olmaàla maènÀsına dürlü dürlü úíl u úÀl ile baóå edüb kimi
[2b]neèÿõübillÀh bu söz küfürdür kimi estaàfirullÀh işte bu edÀ
melÀóide edÀsıdır ve kimi daòı efendiler bu sözleri Şeyòülislam
óaôretlerine gösterip fetvÀ alub cezÀsını vermek gerek ve bir bölük
úavim daòı fuúahÀdan ve èulemÀdan geçinüp ÓÀfıô’ıñ sözlerini
teévílÀt ve tevcíhÀt ile çeküp òalúa cevÀb vermek isterler idi. Ve
ekÀbir ve aèyÀndan bir bölük devletlüler bre şu ÓÀfıô dedikleri şÀèir
zındíú olmuş, óÀşÀ muèteúidÀt-ı ehl-i sünnet ve cemÀati inkÀr edermiş
gibi şÀèirler hep böyledir buñlara yüz vermek ve iósÀn etmek òaùÀdır
deyüb óaúúında böyle sözler söyler idi ve bir bölük eşòÀã ve erÀzil
daòı zuèumlarınca meõÀhibiñ isimlerini ezberlemişler ammÀ
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resmlerinden bí-òaber ÓÀfıô RÀfiôí olmuş yok Óulÿlí olmuş, yok
Óurÿfí olmuş demeye başladılar.
Muóaããal-ı kelÀm şehriñ içine úabíó úabíó ve işi gücü olmayan
õemmÀmlar arasına baóå u cidÀl ve lec düşüp ÓÀfıô’ıñ úulaúları böyle
muvaóóeş ãadÀlar ile doldu. GüyÀ bir vÀdí-yi pür vaóşete düşüb àÿllar
etrafını aldı. يٍ ٌسًغ ٌخم13 úavli üzre derÿnuna efkÀr-ı fÀside gelüb
neyleyecegin bilmez idi. Ama yine bir vaúit ve bir zamÀn èÀrifÀn-ı
ilÀhí ãoóbetinden kesilmeden Àòir-i kÀr mürşidÀn-ı ùaríú-i Óaúúıñ
birinden beyèat etmege iótiyÀr ve kaãiyye-yi hÀdíden şürÿr-i aàyÀrdan
taóaffuô cezmine úarÀr virüp kendi mürşídi olan èazíziñ bezm-i
ünsüne varup hezÀr girye ve zÀrí ile taøarruè ve ibtihÀl ile ièlÀm-ı óÀl
edüp ayıttı
اال ٌا آٌا انساقی ادس کاسا ٔ َأنٓا
Ey baña muóabbet curèasından keyf-i taleb baòş eden sÀúí-yi
cÀm-ı vaódet ol kÀse-i pür-şarÀb-ı zevki devr ettir ve sun nÿş edelim
ve bilmiş ol
کّ ػشق آساٌ ًَٕد أل ٔنی افراد يشکهٓا
ZírÀ bÀzíçe-i èaşú-ı ilÀhí evvel ÀsÀn göründü bize ama soñra
bunuñ gibi müşkiller vÀkıè oldu ve bu müşkilÀtıñ vuúuèu beni efkÀr-ı
fÀsideye ve bím-i cÀna düşürdü. Eger min baèd böyle hÿşyÀr úalırsam
cÀn òavfı àalebe edip kendimi nÀúıã ü nÀ-tamÀm iken varùa-ı helÀka
ãalmak muúarrerdır. ZírÀ mebÀdi-i ùalebde çekdigim ÀlÀm ve
meşaúúatten bildim ki
تثٕی َافّء کاخش صثا صاٌ طشِ تگشاٌذ
Nesím-i feyø-i ilÀhí ol ùurre-i pür èuúdeden yaèni bu emr-i
müşkilden bir nÀfe rÀyióÀsın aça, yani nÀfe-i haúíúat meşÀm-ı cÀna
müşk-i ãÀfí bÿyini getüre ve demÀà-ı derÿnum muèaùùar ola
[ص ذاب جؼذ يشکٍُش چّ خٌٕ افراد دس دنٓا3a]
Ol ùurreniñ úıvırcıú mÿylarınıñ büklümünden dillere ne úan
düşmüştür.

13

İşiten düşünür
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Yaèni niúÀb-ı cemÀl-i aóadiyyet olan perde-i saùvet-i celÀl refè
olub dídÀr-ı şÀhid-i maúsÿd nümÀyÀn olunca vÀúiè olan şikenc ü
ıøùırÀbdan úÀmet-i èuşşÀú òam ender òam olub nÀfe-i müşkÀb gibi
sÀlikÀn-ı deşt-i ümíd ve tÀlibiñ göñülleri úan ile dolmuştur. Bu emriñ
iútiôÀsı böyle oldugun idrÀk idügin idrÀk idüb bu ùaríúiñ envÀè-ı
meşaúúÀtini biñ cÀn ile úabÿl ettim. Ey delíl-i sebíl-i Óaú her ne
fermÀn ederseñ mutíè u münúÀd olup sözüñden dönmeziz zírÀ sen
sÀliklere dÀimÀ dersin ki
تًی سجادِ سَگٍٍ کٍ گشخ پٍش يغاٌ گٌٕذ
ŞarÀbla seccÀdeyi boya eger saña pír-i muàÀn derse.
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Yaèni, mürşídiñ fermÀnı ãÿret-i ôÀhirde òaùÀ görünürse müríde
lÀzım olan ãevÀb görmekdir. ZírÀ fehm ettim ki seniñ şarÀb dedigiñ
keyfiyet-i èaşú-ı ilÀhídir. Ve seccÀde dedigiñ nefs-i emmÀreniñ
perestgÀhı olan maóall-i şehevÀt-i dünyeviyedir ve pír-i muàÀn
dedigiñ sensin ki mürşidsin. Ve muà taèbirinden murÀdıñ ímÀn-ı
mecÀzíden yaèni iètiúÀd-i resmí-i taúlídíden çıúup küfr-i óaúíúí
yolundan ímÀn-i yaúíní ùarafına sÀlik olan mürídlerdir óÀşÀ ki seniñ
kelimÀtıñdan rÀyióa-ı küfürden bir eåer ola. ZírÀ bu muóaúúaúdır ki
کّ سانک تی خثش َثٕد ص ساِ ٔ سسى يُضنٓا
SÀlik-i ùaríúat-ı ÒudÀ olan mürşid-i kÀmil ùaríú-i Óaúú’ıñ rüsÿm
u úavÀèidinden bí-òaber degildir.
Mürídiñ her menzilden èubÿruna ve her vÀdíden mürÿruna ne
lÀzım idigin bilür her bir maúÀmda mürídiñ göñlüne gelen efkÀr-ı
fÀside mürídi yoldan alıúoyup türlü türlü ãÿretler gösterir. Sen ol
òavÀùırı defè etmeye úÀdirsin. Biz daòı bir dem mekå ü ÀrÀm ve èayş-i
müdÀm arzÿsunda degiliz. ZírÀ
يشا دس يُضل جاَاٌ چّ ايٍ ٔ ػٍش چٌٕ ْش دو
Baña cÀnÀn maúÀmına giden menzilde ne emn ü èayş úapusı
belki bu ùaríúiñ menÀzili ki ãabr u zühd ü verè ü òavf ü recÀdır.
Onlarda bile mekå ü úarÀr etmek istemem ve o maúÀmlarda nice ÀrÀm
edeyim ki çün her nefes
جشط فشٌاد يی داسد کّ تشتُذٌذ يحًهٓا
Ceres feryÀd eder ki yükleriñizi baàlañız.
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Yaèni ey mürşid-i óaúíúí seniñ lisÀn-ı irşÀdıñ dÀimÀ KÀèbe-i
kÿy-i cÀnÀn sÀliklerine ey sÀlikler bir menzilde raòt-ı iúÀmet salup
ÀrÀm etmeñüz zírÀ menÀzil ve merÀóil bí-nihÀyettir.
Beyit
ای تشادس تی َٓاٌد دسگٍٓسد
تشْش آَجا يی سسی تاهلل ياٌسد
Maómil-i cehd ü himmeti[3b] nÀfe-i èaşú u muóabbete bend
idüp sÀrbÀn-ı hidÀyete teslím-i mehÀr ve menzil-i Àòere erişmeye saèyi bí-şümÀr eyleñüz. Biz daòı emrine imtiåÀl edüp bu menzile gitmekte
iómÀl etmeziz. Ama her menzile ki varırız bir gÿne òayÀlÀt ve bir nevè
efkÀr ile derÿnumuz dolar ve bu deryÀ-ı mevvÀcıñ emvÀcından òavf-i
cÀna düşüp ıøùirÀri Àh u figÀn edersek bize taèaccub etme ki
شة ذاسٌک ٔ تٍى يٕج ٔ گشداب چٍٍُ ْاٌم
Úarañu gice ve mevc úorúusu ve böyle bir úorúulu girdÀb
Yaèní ey mellÀó-ı sefíne-i óaúíúí egerçi seniñ emriñle keştí-i
vücÿdumuzu deryÀ-yı fenÀya ãaldıú ama henÿz beşeriyyet ôulmeti
üzerimizden mündefiè olmayup girdÀb-ı hevlnÀk-ı mekr-i nefse
düşmek endíşesi bizi mütelevvin ve mütekeddir etmektedir pes bu
óÀlimizi saña èarø itmeyüp úanàı nÀdÀna èarø idelim bu derdiñ çÀresini
úanàı óÀmíden isteyelim
کجا داَُذ حال يا سثکثاساٌ ساحهٓا
SÀóilleriñ sebük-bÀrları bizim óÀlimizi úande bilürler.
Yaèní sÀóil-i àaflet ve berr-i ùabíèat-ı sebük-bÀrı olan nÀdÀnlar
bizim aóvÀlimizi nice idrÀk ederler ki onlar kendi zuèumlarınca ãahn-ı
ãohbette ve sÀóil-i selÀmette müştereklerdir pes bize lazımdır ki minbaèd kendi aúlımız muúteøÀsınca òod-kÀmlık yoluna gitmeyevüz ve
óuøÿr-i mürşide èarø-ı óÀl idüp Ànıñ tedbíri olmayınca bir iş
etmeyevüz zírÀ.
ًّْ کاسو ص خٕدکايی تثذَاو کشٍذ آخش
Bu zemÀneden cümle kÀrım òodkÀmlıú sebebinden beni èÀúıbet
bed-nÀmlıga çekdi. èAúlımca yürümekten rüsvÀ-yı èÀlem oldum.
Yañlış yollara düştüm ne maènÀ óÀsıl ettim ne maèrifet kesb eyledim.
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KÀh dÀnişmend oldum kÀh faúíh oldum kÀh zÀhid oldum kÀh ãÿfí
oldum kÀh èÀrif oldum bu heves ettiğim maènÀlar beni televvüne ãaldı
ve óayret ve endíşe èaúlımı aldı. Ettügimden utanup
َٓاٌ کی ياَذ آٌ ساصی کضٔ ساصَذ يحفهٓا
Úaçan gizli úalır ol rÀz ki Àndan maófiller düzeler.
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Nice pinhÀn olur ol esrÀr ki Ànı söylemek içün cemèiyyetler
dürülüp muóÀsebeler söylene pes benim daòı evøÀè ve eùvÀrım
birbirine uymadıàından eóibbÀ óÀlime taraóóüm taríki ile yazıú şöyle
bir úÀbil-i vücÿd kimesne nefs-i nÀùıúasını tekmíl etmege çalışmayup
kendini beyhÿde øÀyiè eyleyüp kendü èaúlı ile sülÿk ettiği vÀdíleri òÿb
ôann ediyor didiler ve aèdÀ ise [4a] istihzÀ vechi ile úavme yÀdigÀr
dÀnişmend olmuş yoú yoú faúíh olmuş nice faúíh ãÿfí olmuş, baúa
tÀcını baúa misvÀúını nice ãÿfí èÀrif olmuş baúa ôerÀfetini göre
neôÀketini dimege başladılar. Bu cümleden el çekip ehl-i dil ãoóbetine
mülÀzemet ettigim zamÀn da óod maélÿm-i şerífiñizdir ki neler işittim
ne zehirler yuttum. Òalú elinden ve dilinden bir ãÿretle òalÀãa mecÀl
yoú Àhiru’l-emr ùaríú-i faúr u fenÀya sülÿk edip óuøuruñuza geldim ve
ÀsitÀneñiziñ óiõmetini cÀn-ı èazíze minnet bildim dedikte mürşid-i
kÀmil daòı taósín ve Àferín edip dedi ki
حضٕسی گش ًْی خٕاْی اصٔ غاٌة يشٕ حافظ
Eger ôÀhirde ve bÀùında bir óuøÿr ve ÀsÀyiş dilerseñ ey ÓÀfıô
mÀ-hüve’l-maúãÿddan àaybet eyleme ve mürşid óuøÿrundan dÿr olma
ve ol óuøÿrdan dÿr olacak aóvÀl ile kendüñi meşàÿl etme úalbiñi Óaúú
fikrinden cüdÀ idecek aóvÀle tevaààul gösterme ve ÀgÀh ol
يری ياذهق يٍ ذٕٓی دع انذٍَا ٔاًْهٓا
HevÀsında yildügiñ maóbÿb ve maùlÿb ile mülÀúí olduàuñ
zamÀnda dünyÀyı terk eyle ve Ànuñ èumÿrunu da iómÀl ve tekÀsül eyle
zírÀ dünyÀ ile ÒudÀ bir maóalde cemè olmaz. Òuãÿãen óadíå-i şerífde
vÀrid olmuşdur ki dünyÀ Àòiret ehline ve Àòiret dünyÀ ehline ve ikisi
daòı ehlullÀha óarÀmdır. Sen daòı menzilinde åÀbit-úadem olup terk-i
dünyÀ ve èuúbÀ etmekde ber-úarÀr ol ki murÀda vÀsıl olasın.
èÀrif ne şÀd olur bu cihÀnda ne àam çeker
cÀhil hemíşe şÀd olayın dir elem çeker
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