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Özet: Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273), asırlarca İslam 
• dünyasında pek çok kişiyi ve topluluğu etkilemiş büyük bir 

mütefekkir ve mutasavvıftır. Onun İranlı büyük şair Hatiz-ı 
Şirazi (öl.l389) ÜZerindeki etkileri de ilim ve edebiyat 
adamlarını meşgul eden konulardan biri olmuştur. Çevirisi 
sunulan bu makalede, İranlı araştırmacılardan Hamza Ali 
Ferhadiyan, iki şairde müşterek veya benzer ifadeleri ele 
almaktadır. 
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Summary: Mawlana Jalaluddin Rumi (1207-1273) is a great 
sage and man of idea who has influenc:ed many poeple and 
large crowds for centruies. His influence over well-known 
Iranian poet "Hafız-i Shirazi" has been one of the areas of 
concem to the scientists. In this translated article are found va 
rious expressions and assessments made by one of the iranian 
researchers Hamza Ali Farhadian pertinent to the two poets 
bath common and similiar ones. 
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• Tercümesini sunduğumuz Farsça makalenin künyesi şöyledir: "Hem-suheni-yi Hafız 
ve Mevlami.'", Neşr-i Daniş, Yıl:2, Sayı: 3 (1368 hş./1989). Farsça beyitlerin yazımı 
konusundaki yardımlarından dolayı Dr. İbrahim Kunt beye teşekkür ederim. 
• Selçuk Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi. 
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.Neşr-i Ddniş'in IX/2. sayısında Dr. Mehdi Nfuiyiin':ın, Hüseyin Ali 
Herevi'nin Hafız Şerhi (için yazdığı) bir tenkit neşredildi. Omnı yönelttiği 
isapetli eleştirilerinden biri, Hafı.z'ın Mevlana'dan etkilemnesi ve onunla 
ilişkisi meselesi idi . .Zira Sayın Herevi "Kesinlikle Hafız'da Mevlana etkisini 
(gösteren) bir aHirnet ve iz yoktui' (Şerh-i Herevi, s.176) şeklinde kati bir 
hüküm örie sürmüştür. · 

Maalesef Hdfız-ndme'nin mukaddimesinde Sayın Hurremşahi de bu 
konuda sükftt etmiŞ ve Ha:fiz'a etki eden bütün edipİer ve şairler arasindan -ki 
Haiiz, onlann bazılanndan ara sıra istifade etmiştir- sadece Mevlana 
konusunu geçiştirnıiştir. Elbette Sayin Hürremşahi, Ha:fiz'ın Mevlana'dan 
yaptığı alıntılar konusunu kesin olarak reddetıneıniş, (kendisi) Mevlana'nın 
Hafız üze;rinde tesirinin bulurunadığı görüşünün araştırmalara dayamriadığııu 
ve çağdaşmuz üç büyük şair ve edipten bu alanda araştırma ve. inceleme 
yapmalamu rica ettiğini bi1dinniştir. 

Bu çerçevede Abdülketim Surı1ş, bu ricaya karşılık vermiş ve "Ha:fiz'ı 
Anına Semineri"ndeki bildirisini Ha:fiz ve Mevlana'ya talısis ederek bu iki 
büyük şairin fıkirlerinin mukayesesini (ele almıştır). Bildirinin neşredilerek 
ilim ve edebiyat camiasının hizmetine sunulmasını temenni ediyorum1

. 

Sayın Surfiş bu alanda birkaç · yıl önce televizyonda yayınlanan '·Hz .. 
Mevlana 'nın Huzfırunda" isimli programda özet bilgiler vermiş ve. bazı 
örnekler sumnuştu. · · 

Şunu da söylemek gerekir ki Sayın Zerrinkfib da Ez Kıiçe-i Rinddn adlı 
kitabında bu meseleyi ele alınış, (Mevlfuıa'nın Ha:fiz'a etkisi olmadığı 
yolundaki) görüşü reddetinekle kalmamış, Hafız'ın şiirinde (görülen) 
Mevlana'İıın tabirlerinden örnekler de vermiştir. Keza diğer bazı 
araştırınacİlar da bu alanda aynı doğrultuda görüşler bildirmişlerdir. 

Ben de Sa}1n Nfıriyan'ın görüşlerini teyit kabilinden, Mevlana'nın 
eserlerini ve Ha:fiz'ın guzellerini incelerken muhteva ve hatta lafız 
bakımından birbirlerine uyan birçok benzerfiğe rastladını. Bu mazmunlardan 
bir haylisinde [görülen] lafzi yakınlık ve benzerlik her türlü tevarüd 
ihtimalini· ortadan kaldırınaktadır. Fakat birkaç yerde tevi:irüd yolu tamamen 
kapalı değildir. Bu gibi yerlerde alıntı yapılmamış olabilir ve onların 
mukayesesİnde de okuyucu biraz zorlanabilir. 

Fakat her Iıalükarda Mevlana ve Hafız'ın şiirleri arasındaki bu lafzi ve 
şekli ortaklıklann faydası, en azından Hafız'ın şiirleriİlde görülen tabir ve 
terkiplerden birçoğunun, kendinden öncekilerin eserlerinde geçiniş olduğu 
hususunun aydınlanmasıdır. 

Aşağıda, sadece bazı beyi!lerdeki gerek mazmun, gerekse özel terkip ve 
teşbihler açısından öneınli benzerlikler bulunan notlarımı sıınuyorum. 

Hafız'ın Mevlana'dan tazmin ettiği veya ona nazire yazdığı yerlerden sarf-ı 
nazar ediyorum. Mevlana' dan nak1edi1ıniş yerlerde müracaat ettiğiıniz eser, 
Furfizanfer'in neşrettiği Divcm-( Kebir'dir. Gazel numaraları bu esere göre. 
verilıniş; !vfesnevi'den yapılan nakiller, Nicholson neşrinden, defter ve beyit 
numaralarıyla birlikte sıınulmuşıu:r'. 
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BEYİTLER 

:W"' 

wj.! ~ ~ o~ .r. ı$ ;,:....-. ...,.. )=.c 

· <ı 97 6 > w i «..::..-.:;..o li .l-ı -~ ıf ~ rli» ) w lA. ;ı, 
[Ey örtülü çalgıcı! Perdesiz olarak] çenge bir vur da adun kötüye çıkacak 

ama zaran yok, kurtar beni addan-sandan. (VIL 640) . 
:!:ı.Sb 

<9> ı) «rli , ..s.:.; » ~1,> ~ L. w)l.9t.ı; ~; «..::..-.:;..oli.l.ı ~ ıf » 

[Sarhoşluk] akıllılara göre kötü bir Şöhrettir ama biz şanı, şöhreti zaten 
istemiyoruz ki. (s.5) 

:li\',.., 

c_s>Wb ıS b:~ ~jl « IS r=-"' ...A..ı}!. ıSI \ll » 

<2559) c_s>l..ı.:S ~ 151.r. ..::J...:,_, ~ .:.ır wl,; 

A Mısır Yfısufu, şu kapkaranlık denizden sür vuslat gemisini; Ken'an 
pirine kavuşmak için [yürüt o gemiyi.] (VI,82) 

J-' y-U .:..:.bL ..::..~ _? <!$ «IS r=-"' ...A..ı}!. IS 1 \ll» 

(495) ı.S..ı.ij) #..ı..:.~ _,.:>i ı..r.r. J41_, ;..l.; 

Ey Mısır Yusufu, seni saltanat işleri [mağrur] etti. Oğul sevgisi, seni ne 
hale getirdi diye ne olur, babanın halini de bir sor! (s.431) 

:li\',.., 

._r:.::ı ı$' ~_r. « .ü.i )) 1; ).5 )~ 

(2912) ~ı$' «b)»..::.........!; «Jl~ı>lj)) 

Ariflere peşin şerbet sunuyorsun; zil.hitleri de yannki Yeresiyeyle sarhoş 
ediyorsun. (IV, 288) 

:; ,..:. ı$' J...<.b «..ı.ii » ~ ı" j_;.)""l <!$ .:rı 

(346) ~ ;j4 1_,::- 1; «..u.lj 15b )» 3..~.ı:._; 

[Bugün peşin olarak ceımeti ele geçiren ben. niçin :uUüdin yanııki 
vaadine iHanayıın?]3 
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:t'l,.. 

0~ ı.S.ı. 1.)"'~~ <1-ı ı..s~b jı «~ ~» 
. (2521) ~l> jlj ..l.> WolS.l.ı ,ı d-!.1.!.,:.. *" lr.

Aşk hekimi Calinus'a bir macun verseydi otlar toplama yüzünden buncu 
dikenler mi çiğnerdi o? (VI, 13) 

S-:-1 ~' .:........0..) ~ «~ ~ 
(117) ~ı,~!}"~ ,ı)~,))~,=: 

Aşk doktoru, İsa nefeslidir, esirgeyicidir. Fakat sende dert görmezse kimi 
tedavi etsin'? (s. 217) 

;\;'},.. 

(31 ~0) c.s..I,J ~La , 1.5" j; ~ ;,_> ,ı ~) ;~ c.$bl:-o « ~ ~> }'1 
[Gam askeri, karartısını gösterirse, sen de savaş günesisin, sancak 

salıibisin. ]4 

:.1::.91> 

yl.f- J~ ...s:.ı... ~ «..:.....:.i ~» t; 

<30> .::.-::.......; 1.5" ~~ <~.ı ~~ ~.r -:._,~ 
Gam askeri, gönül yuvasını yakıp yıkınasın diye aziz canuru azık olarak 

yolluyorum. (s. 65) 

,) ~) 0ı.a..;,t.ı: 0~ .ıS ~~ı « P ~ }'~> 
(360) ~jl.l,;l)"! _;:.,)~.:-:.: ' ~jt; w. ~L.. ' 0-" 

Gam, aşıkların kanını dökmek için asker çeker, akın ederse saki ile 
beraber saldıralım, köküriü kazıyalun. (s. 341) 

;'ı;'},.. 

.::.........;;,~ «l.rwo» .ıS ..::...iı! .kı <1-ı j~ 

}S <&; !~ ..:...:>l.l,;l ,.:;- ,ı jl 

..:.....,Le ı.,;rS.s:. 0 4?.- ıS « L!.l.c.l'")) ..::...iı! 

(5 10) 
Doğankuşu, kaza, ova pek güzel dedi; kaz da gecen hoş olsun dedi, 

burası, daha hoş bana. 
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Mademki tann iş-güç zahmetini giderdi senden; yürü, seyrana çık; seyir
seyran boŞtur. 

Dünyayı seyretmek, bizi seyretmektir dedi; bizim yanımızda ol; veralı 
oluş, pek boştur. (V, 24) 

(64) ~b- ~ «!~» "-ı.~ .:........,.) ı.S~ ı.:,_,.:: 
Yalnızlığı seçen kişinin alemi seyre ne ihtiyacı var? Sevgilinin civarı 

varken salıraya ne hacet? (s. 35) 

:u~,.., 

((ı.S.).? ı.:ı4r'> o~ !y, ((~)) ı.:ı_,.:: 65 ~ ı.:ıL::-- "-ı 

(1417) ~.lo!.;.> ;..ı.J! ~"-ı ,ı «ı,S,) ("rı jl>> ~ 
Cana dedim ki: Ne diye gonca gibi yüzünü gizledin? Onun yüzünden 

utandım da (kıvnlıp gizlendim] dedi. (V, 451) 

..:.......ı~ ı.S'; Jl.i... Jf JJ' j! Q.;L.j 

(273) «._;.;4;; .) .? ~) ).) « _,; ("rı j)) t,), 
Zamiine, gül yapraklarından senin yüzüne bir nazire düzdü ama, 

[yüzünü] utancından goncanın içine sakladı, gizledi. (s. 292) 

:u~,.., 

..::.J; or.. ;..ı.;IS «~L _,; .r.,» 

( 4746/3 ı,S,_:!-a) ..::.JJ-' .::.....!$ ı.:,W;-' ~~.)'!or.. 
Şamba vuran ışık, sakinin ışığıdır; şamp, bu ışıkla coşar, köpürür; oyrıar, 

yücelir. (Mesnevi, III, 558; 4747) 

.),_.,.; 65 ı.)-1.;\.{; J.:Aı , ı..r '-,_S..s;. ~ı 

( 171) .)1::.91 ı<>L::-- ;.) 65 «~L b » b} ~ 
Şu şarabın aksi, görünen şu güzellikler, şu suretler yok mu.. Sakinin 

yüzünün kadehe bir aksinden meydana gelmedel (s. 204) 

:U~,_., 

ı.S )U ~ 0-1.) o.:ı _? )~ ı.:,L:;>- ı,SI 
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. (263 2) (.$).:ı ,ı .}5 w ' « ..ıA9 .::...U:J,..,» ;.:ı 
A şu [ateşe mensup] küreden geçip kurtulan can, yokluk-yoksulluk 

saltanatmda işin var. (VII, 64) 

:.1:ıSl> 

J.:ı ıSI ~ «_.ıl9 .: •• ı.bl...,» ~ }'1 

(462) ~Lo IJ O:.j! ola jl ,ı ....Ü. (jı.s_~ 

Gönül, sana yokluk saltanatını bağışlarıarsa o saltanatın en ehemmiyetsiz 
hududu aydan balığa kadardır. (s. 493) · 

ilave olarak (belirtelim ki) "mah ta mahi" tabiri Divan-ı Kebir'in birkaç 
yerinde daha görlllmektedir: 

:1:."1,_. 

(2764) ~t;:.s- jl dS' ,!ı ola ıSI. . «~lo <lı li» ..::......Iyi «ola j~ 

Aydan balığa dek her şey buyruğa uymuş; a ay söyle hele, nerdensin sen? 
(V, 372) 

«~lo 1J oL. J> yi~ jS:..!ı ..:.S}' 

(1283) A·L 1~·-<~..ı.ı..ıl .:ı<.S:;J Q..!.&• ı.rı. ~ . - ) 1.,:; ) 

Onun avcı doğaruna av olmak, doğanının pençesine düşmek için aydan 
balığa dek her şey, güvercin şekline girdi. (lll, 220) 

:t;"J,_. 

s! o.:ı .)'1. r )} ' .r.-t" si o.:ı ;,>- ~r> ~ s! 

?"-' 0~ ~oJ...!. 0~ ~ 'jj; tQ jl 

f'~ 0~ ~ 0~ jl {'~ ~~ 0~ }'l...ö.bl ;0:. 

P s).:ı r,)J; ;..l.il r~ 0~ r,)J; ;.:ı }' 

,ı ..:........:. ;.:ı (',).S; J.,f ,ı .::..-....ı-' ' J.rö-~ 
(lo 19) .ı-' ö.:ı~ ,ı ~ .)'1. «,ı ~ J:.iı.b» ,.:ı yib . 

Ey aşk, kanımı içnıişsin, sabnmı, karanım almışsın, senin geceleyin, 
. gündüzün yapageldiğin sınamalar yüzünden seher gibi gizlennıişiın, [ne 

gecem belli, ne gündüzüm.] 
Latif bir hale gelsem de cana dönsem bile, nasıl olur da candan 

gizlenebilirim? Hatta yokluk aleminde yuvarlanıp gitsem o aleme bile bakar 
da görürsün beni. 
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Varlık seninle hoş, senin sarhoşun, yokluğun kulağı da senin elinde. İkisi 
de senin kulun,· senin var ettiğin nesne: ikisi de hükmünü kabul etmişler, baş 
üstüne almışlar. (I, 86) 

:.1;..9b-

(468) ı.S.r.! ~~L.......IJ l..o.:..ı ~~ı;ı ı.S.r. j ~~i~« f.ii-Jt' J:.a.b» 
İnsan da aşka tabidir, peri de. Sen de iradeni aşka ver de saadete nail ol! 

(s. 44.1) 

:t'J,.

..::....:.~ c:..ü ;ı r.ıts" j-:-' j J.b.ı .ı~ 

(1727> ri~ ),f'.ı:r. ~ı~ j «..::...o..ııı r'YJ;.>> 
Koca sagragı sun, testıyı sun, işim kadehi aştı benim; yüce, ulu 

himmetine, ilisanına kul-köle olayım. (III,252) 

:.1;..9b

~~ t.r.- .lı..sJ ~ ;to-ii «..::...o..ııı f'"::)..G.» 

(94) .:-..~!·i~ .i. ~~-~ .3:.; ~ ...tb • .) ,;:. .ı:r- .) • .r-J 

Himmetine kuluın, himınetine köleyim o kişinin ki gök kubbe alunda 
taalluk rengini kabul eden her şeyden hürdür, [bağlanabilecek her şeyden 
kurtulınuştıır.] (s. 22) 

~o~./ IJ :>) .ı..JL.., ~!}jlll..l....<> 

(2922> «r,.s; j Jr j ~~~~; ı..s~ c.:;;.;» 

:I;'J,.. 

ı.S~~ jl ol.!. ~!_,.,.... ..,.....:. J~ 

~.)~~ ı.S~~4 jl ,y...::. .)"! 
Miraç gecesinde padişahınuz, kendinden geçti de yüz binlerce yıllık yolu 

aşıverdi gitti. 
Kcıniklerdeki, iliklerdeki, damarlardaki yarnlara bağlanmış tahtalan, 

sargıları, kendilerinden geçenlerin yelleriyle, şaraplarıyla çöz, dağıt gitsin. 
(IV, 287) 

:.1;..91..> 

ı..r.l.S ıJ~ ı..>w .ı~ ~ J_;.b 4j~ 

(328) ((~ ~ .ı.;;.;» ~ .f .ı~!.r .)~ ~ 
Mukaddeslik alemi fezasını nasıl dönüp dolaşayını? Terkip yurtcağızında 

ten kaydiyle mukayyedim! (s. 321} 

:I;'J,.-
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.:.......; ji_,T .ı.ı «~ ;/ ..ı.:.4 ı.SI..li ~> 

<1311 > ~ ı.S'Y4 A r.ı "Y4 J~ ı.Sı.s
Aşk, hafif bir sesle yüce bir sesieniş . kopardı da o yüce gönül dedi, 

yücelere uç da aşkın yüceliklerini gör. (IV,376) 

;Jiı.ğl.:> 

« ..ı.:.4 .J.:5 ıs" l..l.i ~> .ı5 ~ ~L... 

(205} «~ Lo j ~ Lo .ı~__» .::..;,$ .ı5 ı,.r5 w IS 

Saki gel! Aşk yüksek sesle seslenmekte, hikayemizi söyleyen de yine o 
hikayeyi bizden duymuştur; (s. 187) 

Bu son beyit Mevlana 'mn şu beyillerini hattra getirmelı.tedir: 

«~ ~4 .J4 ~ j! ~ ~ ~.l:>-» 
(2074} ~ı~" ..::......1 J.kl; rtA~~ .R _,l.ı5 

Aşka dair sözleri, gene aşktan dinlernek gerek; çünkü aşk, aynaya benzer, 
hem sözler, konuşur-anlatır, hem dilsizdir, susar durur. (III,279) 

~ .. Jf )~ .;> ~ ..f-:>' _,.;. )~ ~ 
(115/lı.Sp) «.::..;,$ ..... ~ ~ ~(.ç" ~ ~> 

Akıl, aşkı aniatınada eşek gibi balçığa saplaİıdı da yattı gitti; aşkı da, 
aşıklığı da gene aşk anlattı. (Mesnevi, I, 57; b. ı 15) 

(1097) .r"""t ı.SI..::-...il.:..9;~ .r.l ~ «ı.rr,. p jl ı.r~ ı,.r5) 1; ~> 
Aşkı kimseye sorrna, aşka sor; aşk inciler yağdıran bir buluttur a oğul. 

(IV, 187) 

:l;'Y,.., 

5/' 0-" .s. wl::-- wl::-- ıSı «ıS_,; <..S"" wL.!.;> ..;~» 
(2195) 5_,.., 0-" .s. wı.:.....J! ;~ wı.:....._,~ .;.,t:> ıSI 

A canınun canı, ne de güzel "salına salma gidiyorsun; gitme bensiz. A 
dostların yaşayışı, gül balıçesine gitme bensiz. (IV,82) 

46 

.::...... r--" 4 " .r' ;..l.ii.S' «ıS j) <..S"" ..; ,>-» 0-" r--" 

.::...... r--" ~; ..ı.S ~ .ı5 ~ «wl... i;> ._;~» 

)j~ y ı.S5; jl ~ ~ «ı.Sj; <..S"" wl..l_r> ..;~» 
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(74) .::....0 .r--" 4 ),;:, .u:.; i J~ .r' y.ı..;l f' )b 

Beyim, ne güzel giunektesin, sana kurban olayım. Güzel güzel, salma 
salma yürü de o güzel boyuna, pasuna canlar vereyim. Salına salma ne hoş 
yürüyorsun, kem göz, senden ırak olsun. Ayağının aitında ölmek fikrindeyim. 
(s. 96) 

;\j'j .7" 

(999) ~ı$' l..ı> ..::..4_~ <:::.rı «,.);j>> cu .J j «~..::., .;-:?> 
Aşk &ayreti bu; yoksa dil, Tanrı inftyetlerini nasıl anlatabilir? (V, 44) 

~.r.-! ..:.ıL:.l> Q...,.ı:b «..:.ı~j» «~ ..::., .;-:?> 

(171) .::.!::SI f'~ .:_rıı.::. ;.::. J-oi;. .r ~ :/ 
Aşk gayreti, bütün ileri gelenlerin dilini kesti, hepsi sükfıta vardılar .. öyle 

olduğu halde sevgilinin gamına ait sır, bilmem ki nerden halkın ağzına düştü? 
(s. 204) 

;\j'j .7" 

L. ı.P?. ..:.ıl:-- ),;:, .l..ol «.r--!JJ ~ j.W> 

(732) .::.y. .r--!JJ 4. J.ic <.SI.::-- ~ _pl ..:.ı~ J::ı 
Bu coşkunluğumuzu görünce araya. düşünceii akıl girdi anuna düşüneeli 

aklın öylesine ateşten yeri ıni olur? (III, 423) 

~ oJ ),;:, « J.ic .r--!JJ }} j p::ı..? ....rl:-5 :..l::Jb

(476) ~J .J..!S ı$' _r-; )'!aS ..;:.......1 ~ ;-:; 

Şöyle bir mukayesede bulundum, aşk yolunda aklın tedbiri.. ancak deniz 
üstündeki çiğ tanesi gibi! (s. 473) 

;\j~ .7" 

(lll Ü) _r.> ~lı_; ._r1} ~) t~ "-! «..;:.._;1}:; ._r1 _;,» ~ }' 
Nergis, bahçeye bakar-dunır ama. çayırdan çiınenden ne haberi Yardır 

onun? (VII, 467) 

.::.l::ı ..l.l:>l_;> ~ "-!~ri.::-- .jı~) 

(223) ..ı..:, ..l.l:>lo.> « · ,1 e':» ~Li.:, "-' « .. (" ;,» .-.!:..> 
T ~~ ~- · v-~ ı-~~-~ 

Erguvan. akik renkli kadchi vasemine sunacak. Nergis şakayıkı 

seyredecek. (s. 19X) 
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:li':/ yı 

..:.,~ 4. ı),t:.Sl ı),t:.SI 
(3839/3 

ÖVündüğüm kişiler, öldürün beni, öldürün; çünkü ölümümde yaşayış. 
içinde yaşayış var. (Mesnevi, m, 454; b. 3840) 

:.l:Jb

« L ~~-» Jb-.l.ı.:~ .- .... ~-($" ) • ..... 

(305) «J~> ,.,.;. ..:....ci. & ~ <lS c_,L.j c_,! ;.::ı 

Halim kötü, kendim düşkünüm; gam kılıcınla öldürüldüğüm zamandır ki 
hayat bulacağını. (s. 308) 

:li':/ yı 

'-:-'4; «.l.!_~ r..s" ~» ı)b r..s" ~ 

(104) ..,.,45" ..slk.?. ), ~ ..s::.:. ı j 

Hiç biliyor musun? Rebap ne diyor; gözyaşlanyla, yanıp kavrulmuş 
ciğerlerle [neler söylüyor?] (IV, 154) 

«~ r..s" .r..}J ~» .:ıy:. 3 ~ 65 ı)l.::ı 

(123) ~ r..s" )'!.y.; 65 o.::ı4 .lo!.;,> c_,4;; 
Bilir misin, çenk ve ud ne anlatmakta? Şarabı gizli için, çünkü [apaçık 

içeni kınayıp cezalandınyorlar.] (s. 114) 

:l.i':lyı 

«L. ...... ~ jl ~?.lı)# ı").:ı )j.h...>> 

(23) l.:.... j JIJI ~4 ~ 11 J.9~ .::ı,> S-:J ol 
Halk aşkırın hoş gömıüyor, ~eni kıruyarsa mazur görürüm; fakat ah, 

özürlü kişi nerden devlete erişır, nasıl olur da aydınlığa kavuşur. (l, 41) 

:.l:Jb

..S;3.f..o ~~ !"'!.b 65 ..si 
Ey daima kendisini beğenen, mağrur olup duran kişi, sende aşk yoksa 

mazursun. (s. 450) 

:li':/ yı 
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Ne hoştur gamsız ömür denizi; yedi deniz de o denizden bir çiy tanesidir 
ancak. (Mesnevi, V, 68; b. 389) 

:.1:;.96.

~ tS~I ı.J..=; ~ ~ .1:;.96.- '-d..J.../ 

(432) «~ 4_1.:ı ..:....iıA>» ..ı.ı_W 4_1.:ı ı:_r..1,ljl5" 

. Aşk istiğnasına karşı Hafız'ın [gözyaşının] ne değeri var ki'! Bu deniz, 
öyle bir deniz ki burada yedi derya bile Çiğ tanesi [gıbi ehemmiyetsiz] 
görünmektel (s. 481) 

:li)'.,..., 

~.c..;.,.., ._yS .fb ~ tSj; «1~ _r>> tSI .ıS .::...iS 

0-" J.:ı tSI.a.J *- l;j j .:ı .;S 1~ ;S..:. 

.:ı,.:..; ı.J~ ~ (J~ .:ı,.:..; ı.:.ı1.:ı,> ~ 

(1814) 0-" J.:ı tSl.iı..., ı.J..=; .:ı.,..=. o .:ı .ı; ı.:.ı1 .ıS ~ 
Tanrı sırlarını herkese gösterme dedi, gönlümle buluştuğu için Tanrı 'ya 

hamdetti,.şükürler olsun dedi. 
İşte bu olmaz, aşkın gizli kalmaz; gönlümün arılığına perde olabilecek 

nedir ki dedim. (VII, 207) 

:.1:;.96.

...:....iı!; ..rS ~ ...sJL., ..J;~ .ıS «1~ _r>> 

(205) ~ ~ Jlı.Pj) o.:ı4 .ıS ~r.> ;.:l 
Arif yoıcu, Tanrı sırrını kimseciklere söylemedi. Böyle olduğu halde 

şaşırıyorum; şarap satan bunu nereden duydu? (s. 188) 

:li)',... 

~~ ~ ,- _ • _<:. ı.:.ı4- tSI ..SI.:> t.o.:ı .ı; 1.:ı 

(2573) ~L..S ....A...ıy.. ..)....:> ((~ ~» ;,ljl j 

A beniın canım, [toprak] perdesi ardında gizli bir işret, gizli bir alem Yar; 
gayb perdesi ardında yüzlerce Yusuf-ı Ken'an var. (II, 243) 

(330) ~ r. } • ...>) j .,_,lA; ..;.ı <~,jL::........, ~jr-o((~~» ;.:l .ıS ı~ )-ı 

Gayp perdesi altına gizlenmiş kaza sımnın yüzündeki örtüyü de sarhoşça · 
çekip açalım. (s. 3 1 9) 
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Neşr-i Ddniş 'in bu sayısında, hakkında bir makale yazılmış olan "büy-i 
etin" tabiri,lvfevldna'mn şiirlerinde de geçmektedir: 

:1:.'1 'JA 

~~ <s" 0-" ..,..J jl ~ yi'> «ı.:,!:::-- tSY.> 

(1629) f' J!J.:; ı.:,l.;l::;-- j tS ı.:,!:::-- .l.:.S:; ..:..:_ı.s.:..:. 1; 

[Ner Tiefeste, dudağımdan can kokusu geliyor. Can, canandan aynyım 
diye sakın şika)iet etmesin. f 

-*"" . .ı..ı ı.:, ı:.~::;-- ..,..J .r. tSi.9J ..:........:.9 J ı.:ro rli 

(266) j~ ~Li jl ~ 1 <s" «ı.:,!:::-- tSY.> 1; J..:ı J.ıı.! 
Bir gün sevgili, nasılsa yanılmış da adınu anmış. O günden beri adımdan 

gönül ebiince can kokusu geliyor. (s. 162) 

f'~ <s" c:..l3 ı.:,lx..:> ..,..J jl «ı.:,!:::-- sY.> 

(447) 15)..:ı ı..s"L:....o ~~j }'1 ~~~ si~ 
Kadehin ı:,'i.ilümseyen dudağından can kokusunu alıyorum, koku alacak 

bumun varsa sen de duy hocam! (s. 236) 

1 Söz konusu bildiri, İran Büyükdı;iliği Kültür Müsteşarlığı ve Ankara 
Üniversitesi'nce müşterek olamk 8-9 Aralık 1988 tarihlerinde Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakil!tesi'nde gerçekleştirilen "Hafız'ı Anma Semineri"nde sunulmuştur. Sayın 
Abdülkerim Suıilş müteakip günlerde (12~14 Aralık 1988) Konya'da Selçuk 
Üniversitesi'nce düzenlenen III. Milli Mevlil.na Kongresi'ne katılmıştı. Bahi..; konusu 
olan tebliğin tercümesi bu kongrenin tebliğleri arasında yayınlanmıştır. (Bkz. m. Milli 
Mevlana Kongresi-Tebliğler, Konya, 1989, s. 189-203) Bu tercüm~de Mevlana ve 
Haiiz' dan nakledilen beyilierin yerlerinin gösterilmemesi ve çevirilerinin 
verilmemesi, ayrıca mütercimin Türkçe'yi iyi bilmemesi nedeniyle makaleden istifade 
imkfuıı sınırlıdır. (Mütercim) 
2 Her iki şairde görülen müşterek veya benzer ibareler, yazar tarafından tırnak 
içerisinde gösterilmiştir. Makalede Hafiz ·dan alınan beyitlerin yerleri verilmemiştir. 
Bu beyilierin ait olduklan gazelleıin numaraları, tarafimızdan şu esere göre 
sunulmuştur: Divan-ı Hdjız, nşr. A. Kazvlni-K. Gani, Tahran, 1373 hş. Beyitlerin 
tercüınelerinde ise merhum Abdülbaki Gölpınarlı 'nın tercümeleri esas alınmış; cilt ve 
sayfa numaralan şu baskılam göre verilmiştir: Divan-ı Kebfr, I-VII, Arıkara, 1992 
(KB yay.);Mesnevi ve Şerlıi, I-VI, İst., 1985 (MEGSB yay.); Hafız Divanı, İst, 1985 
(MEGSB yay.). Bu eserlerde bulunmayan beyitlerin tercümeleri, lüzumlu görülen 
ilaveler ve değişiklikler, ayrıca tercümede olup da metinde bulunmayan yerler, köşeli 
parantez ~çinde s~~lmuş~r. (Müt.) . . . . . . 
- Bu beyıt, Kazvını ne'?flllde ek olamk dipnotta venlmiştır; Gölpınarlı tercümesınde 
(s.336-337) ise mevcut değildir. 
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4 Bu beyi~ Gölpınarlı tercümesinde (VII, 506) yoktur. · 
5 Bu beyit, Gölpınarlı tercümesinde (s. VII, 340) yoktur. Ayrıca yazann ''bfıy-i ciin"a 
örnek olarak Diviin-ı Keöır'den :verdiği (436 nolu gazelin) ikinci beyti şöyledir: ...S~ 

«ül..;.. tSJi>> ...S ~ l..;..l,ıl ..:.u;lft ~ tSI ~ ~ •..)AA ::.Y- ...S ~ . Beytin kafiyesindeki 
"bfıy-i ciinet" terkibi, "bfıy-i cfunet" olınalıdır. Nitekim tercümesinde de (1,243) 
"kadehinin kokusu" şeklinde yer alınıştır. Gazelin kafiyeleri"gulfunet, selfunet, 
kıyfuneC şeklinde devam etmektedir. Farsça metindeki yanlışlığın, sehven buraya 
taşıİımış olduğu arılaşılınaktadır. (Müt.) 
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