


Fatih Sultan Mehmed (Avnî)
1444-46 / 1451-1481

Babası : Sultan II. Murad  
Doğumu : 30 Mart 1432 Edirne  
Tahta Geçme Yaşı : 19
Saltanat Bitiş Yaşı : 49 

Annesi : Hûma Hatun
Vefatı : 3 Mayıs 1481 Hünkarçayırı  
    (Maltepe  civarı
Saltanat Süresi : 2+30= 32
Vefat Yaşı : 49 



Bir güneş yüzlü melek gördüm ki ‘âlem_mâhidür
Ol kara sünbülleri ‘âşıklarınuŋ âhidür

Kareler giymiş meh-i tâbân gibi ol serv-i nâz
Mülk-i Efrencüŋ meger kim hüsn içinde şâhidür

‘Ukde-i zünnârına her kimse kim dil bağlamaz
Ehl-i îmân olmaz ol ‘âşıklaruŋ güm-râhidür

Gamzesi öldürdügine lebleri canlâr virür
Vâr ise ol rûh-bahşun dîni ‘Îsâ râhidür   
 
‘Avniyâ kılma gümân kim saŋa râm_ola nigâr
Sen Sitanbôl şâhı iseŋ ol Galata şâhidür

Bir güneş yüzlü melek gördüm sanki kâinatın ayıdır. 
Sümbül kokulu siyah saçları âşıklarının ahıdır. 

O nazlı yeni yetişmiş selvi ağacına benzer sevgili, 
sanki güzellikte Frenk ülkesinin padişahıdır.

Zünnarının (papazların bellerine bağladıkları 
kuşağın/ mec. Sevgilinin saçının) düğümüne gönül 
bağlamayan kimse iman ehli olamaz; o, âşıkların 
yoldan çıkmışıdır.

Gamzesinin öldürdüğüne dudakları canlar verir.
Belki de o can bahşedicinin dini İsevilik’tir.

Ey Avni! Sevgilinin sana ram olacağını sanma; sen 
İstanbul şahı isen, o Galata’nın sultanıdır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Çün sabâ fasl-i hâzanda gülşene dîbâ döşer
Hak budur her nakşi yirinde olup zîbâ düşer

Nice tenhâ âsitânın öpmege fursat bulam
Kûyine ‘azm eylesem sâyem baŋa hem-pâ düşer

Zülfüŋüŋ vasfında tûmâr eylesem eş‘ârumı
Kaşlaruŋ vasfında olan cümleye tugrâ düşer

Mihr ü meh âb içre ‘arz-i hüsn iderlermiş saŋa
Lîk kadri anlaruŋ bu işden aşaga düşer

Bâge servini hırâmân itse ol ruhsârı gül
Na‘re-i bülbülle gülşen sahnına gavgâ düşer

Ehl-i [dehre] ‘âlemüŋ ma‘mûresin ‘arz itseler
Ehl-i fakruŋ hissesine mülk-i istignâ düşer

‘Avniyâ dil virmek ol dil-dâre düşmezdi baŋa
Bir düşecek yir arayuben göŋül ammâ düşer

Sonbaharda sabah yeli gül bahçesine ipekten bir kumaş 
yayar. Doğrusu her nakşı yerinde olup gayet süslü olur.

Eşiğini tek başına öpmek için nasıl fırsat bulsam? 
Bulunduğun yere ulaşmaya çalışsam, gölgem (bile) bana 
arkadaşlık eder.

Saçının övgüsünde söylediğim şiirleri bir araya getirsem, 
kaşlarının övgüsündeki tüm şiirlere tuğra düşer.

Ay ve güneş suya yansıyarak sanki sana güzellik 
gösterirlermiş. Fakat bu yaptıklarından dolayı onların 
kıymeti aşağılara düşer.

O gül yanaklı, selvisini bahçeye salsa, bülbülün feryadıyla 
gül bahçesinin meydanına kavga düşer.

Dünyaya gönül bağlamışlara yeryüzünün şehirlerini 
sunsalar, fakirlerin payına gönül tokluğu düşer.

Ey Avni! O sevgiliye gönül vermek bana düşmezdi ama 
gönül bir düşecek yer arayarak (ona) düştü.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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İreli can kulagına senüŋ ‘ışkuŋ nidâsından
Urur lebbeyk işigüŋde tavâf eyler safâsından

Seherde bülbüle sordum n’içün efgân idersin sen
Niyâz iderin Allâh’a rakîbüŋ i� irasından

Mahalleŋ iti incidür beni bilmezlige urup
Ne müşkildür cefâ irmek kişiye âşinâsından

Benüm sen şâh-ı meh-rûye kul olmag iledür fahrüm
Gedâ-yi dilber olmak yeg cihânuñ her safâsından

Perîşân zülfi ni gören meger kim müşke beŋzetmiş
Yüzi kâre olup kaçdı Hıtâ’ya ol hatâsından

N’ola oldı ise ‘Avnî cihân sultânları hâni
Çü düşdi üstine sâye senüŋ zülfüŋ Hümâsından

Senin aşkının nidasından (bir şeyler) can kulağına eriştiğinden beri, 
Lebbeyk diyerek mutluluktan kapında döner dururum. 

Seherde bülbüle niçin feryat edersin diye sordum. “Düşmanların 
i� irasından (korusun diye) Allah’a dua ederim” dedi.

Mahallenin köpeği beni tanımazlıktan gelerek incitir. Kişiye tanıdığından 
eziyet gelmesi ne üzücüdür.

Benim övüncüm, sen ay yüzlü padişaha kul olmaktır. Sevgilinin kölesi 
olmak dünyadaki tüm mutluluklardan daha üstündür. 

Darmadağınık saçlarını gören onu miske benzetmiş. (Saçlar miskten daha 
güzel olduğu için) yaptığı benzetmenin yanlışlığını anlayıp/utancından 
burada duramayıp miskiyle meşhur Hıta’ya kaçtı. 

Senin Hüma kuşuna benzeyen saçının gölgesi Avnî’nin üstüne düştüğü için 
o dünya sultanlarının sultanı olduysa bunda şaşılacak ne var?

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Gör ol Türk-i Hıtâyî nûş kılmış câm-i sahbâyi
Salar dil milketine türk-tâz-i katl ü yagmâyi

Rûhi nâzüklük ile yile virmiş güller evrâkın
Kadi çâpüklük ile hâke salar serv-i ra‘nâyi

Lebinden bûse men‘ine çekerken gamzesi hançer
Kaçan mümkin-durur dilden geçürmek bu temennâyi

Behâr-i ‘âriz-i dil-berde tâze güller açılmış
İderse n’ola bülbül gibi ‘âşıklar temâşâyi

‘Aceb mi mug-beçenüñ lâ‘l-i can-bahşına can virsem
Ki bu deyr-i kühenden taşra salmışdur Mesîhâyi

Harâbât ehlinüñ yanında çün bir cür‘aya degmez
Yiridür âteşe salsam libâs-i zühd ü takvâyi

Niçe pinhân idem kim âteş-i ‘ışk u mey-i rûşen
Kılur izhâr çâk-i sîneden her sirr-i ahfâyi

Çıkar câm-ı Cemi ‘Avnî hazîneŋden temâşâ kıl
Eger bilmek murâduŋsa ke-mâ-hî kâr-i dünyâyi

Gör o Türk güzelini, kırmızı şarap dolu kadehi içmiş,
gönül ülkesini yakıp, yıkıp, yağmalar.  

(Sevgilinin) Yanağı itinayla gül yapraklarını savurup telef etmiş,
boyu ise o zarif serviyi aceleyle toprağa salmış/yok etmiştir. 

Dudağından buse almasını yasaklamak için yan bakışı hançer çekerken, 
buse isteğini gönülden geçerken nasıl mümkün olabilir?

Sevgilinin yanağının baharında taze güller açılmış.
Âşıklar bülbül gibi onu seyrederse buna şaşılır mı? 

O meyhaneci çırağının canlar bağışlayan dudağına can versem buna şaşılır mı? 
Çünkü o bu eski meyhaneden İsa’yı dışarıya çıkarmıştır. 

Meyhane müdavimlerinin yanında züht ve takva elbisesinin bir yudum içki 
kadar değeri yoktur. Bu yüzden o elbiseleri ateşe yaksam yeridir.

Aşk ateşini ve o parlak şarabı nasıl gizleyeyim?
Göğsümdeki paramparça yarıklardan her gizli sır açığa çıkar.  

Avnî! Eğer dünya işlerinin akıbetini tam olarak bilmek istiyorsan,
(üzerinde hikmetlerin yazılı olduğuna inanılan) Cemşid’in kadehini 
hazinenden çıkarıp ona bak.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Şâh-i ‘ışkam gam beyâbânı baŋa kişver yiter
Âteş-i âhum livâ-yı ejdehâ-peyker yiter

Dâm-i mihnetde göŋül murgi remîde olsa ger
Zülf şeh-bâzını sal kim ol zemân irer yiter

Hey kıyâmet gamzeden diller perişân olsalar
Târ-i zülfüŋ ‘ukdesi cem’iyyet-i mahşer yiter

İki ‘âlem nakşını görmek dilerseŋ âşikâr
Devr içinde şîşe-i mey câm-i İskender yiter

‘Avniyâ cismüŋ yanup küllî kül oldıysa eger
‘Işk odun hıfz itmek içün uşbu hâkister yiter

Aşk padişahıyım, gam çölü bana ülke olarak yeter. 
Ahımın ateşi, ejderha yüzlü sancak olarak yeter. 

Eğer gönül kuşu eziyet tuzağında korkarsa,
o zaman gönül doğanını sal. Ulaşır ve ona yeter.  

O kıyametler koparan yan bakıştan gönüller perişan olsa, 
saçının telinin tek bir düğümü tüm mahşere yeter.

İki dünyanın gizlerini açıkça görmek istersen,
dünyada şarap şişesi ve İskender’in aynası sana yeter.

Ey Avni! Eğer bedenim yanıp tamamen kül olursa,
aşk ateşini korumak için işte bu kül yeter.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
Âşkâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana

Mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl 
Mûr hâlin nice arz ede Süleymân’ım sana 

Şem›i gör ki meclisinde ağlayup başdan çıkar 
Hoş yanar yakılur ey şem’-i şebistânım sana 

Subh gibi sâdık olduğum gam-ı ışkunda ben 
Gün gibi rûşen durur ey mâh-ı tâbânım sana 

Dün rakîbun cevrini men’ eyledin ben hasteden 
Eyledi te’sir gûyâ âh u efgânum sana 

Zahm-ı hicrân şerhi çün mümkün değildir dostum 
Sîne-çâkinden haber virsün garîbânım sana 

Eyleme gönlün gözün cevr ile Avnî’nin harâb 
Dürr ü gevherler virür bu bahr ile kânım sana 

(Sevgili!) İçimdeki dertler ile, yaş dolu gözlerim 
senin için ağlayacak olsa, (gönlümdeki) gizli sırlarım 
(gözyaşlarıma) gâlip gelir ve (sırlar) sana aşikâr olurdu. 

Sen güzellik tahtında (oturuyorsun) : bense yolunun 
toprağında pâymâl (ayaklar altında) kalmışım. Hâl bu 
iken a Süleyman’ım, sana bir karınca (denli âciz olan) 
durumumu nasıl arz edeyim?

Muma da bak! Senin (bulunduğun) meclisinde ağlayıp 
baştan çıkmakta. Ey odamı aydınlatan! O mum senin 
için ne de hoş yanıp yıkılıyor. 

Ey ay gibi parlayan sevgilim! Benin sana karşı, aşkının 
yolunda sabah kadar sâdık olduğum, (doğrusu) gün 
gibi âşikârdır. 

Dün rakiplerimin, aşkının hastası olan bana yaptıkları 
eziyetleri meneyledin. Galiba âh ve feryatlarım sana 
tesir etmiş! 

Dostum! Anlaşılan o ki (bağrımdaki) ayrılık yarasının 
şerh etmek mümkün görünmüyor. (Bari) açık duran 
şu yakam, (aşkından dolayı) göğsümdeki (şerha şerha 
olmuş) yarıkları sana göstersin (de insafa gel!) 

(Sevgilim!) Eziyetlerinle Avnî’nin gözlerini ve gönlünü 
harap etme! Zira bu deniz (gibi coşkun gözlerim) , sana 
inciler; bu maden ocağı (gibi gönlüm) de mücevherler 
sunar.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Vefâ görmeden ölürsem eger ben gûl-’izârumdan
İrişe dem-be-dem bûy-i vefâ hâk-i mezârumdan

Eger bülbül gibi her nice feryâdu fîgan itsem
Nasîbüm hayru minnettür benüm ol gûl-izârumdan

Piyade hâk-i pâyine nice perzaneler ruh kor
Bu hâk-i peymâl itmek umarum şehsuvârumdan

Dolaşdum zülfi yâre iletemedüm başa sevdasın
Heman yüz karalığı hâsıl oldu rüzgârumdan

Kenanum dürr-ü maksud ile pürdür Avniyâ çünki
Gözüm yaşı akar derya gibi her dem kenârumdan

Eğer ben o gül yanaklı sevgilimden vefa görmeden ölürsem, 
toprağımdan devamlı olarak etrafa vefa kokusu yayılsa.

Eğer bülbül gibi her ne zaman feryat ve fi gan etsem, (o) gül 
yanağından benim nasibime düşen gönülden borçtur.

Ayağını bastığın toprağa (bu konuda) birçok bilgili insan ruhunu 
koyar, bu (dünyayı) çok usta bir binici (süvari) gibi perişan 
etmeyi umarım.

Başımdaki sevgiliye (saçlarına) olan sevdayı dolaşıp durdum ama 
iletemedim, içinde bulunduğum bu vakitten hemen yüz karalığı 
ortaya çıktı.

Maksadım o inciden başka bir şey değildir. (Ey Avni) çünkü 
her zaman gözyaşlarım gözlerimin kenarından deniz gibi 
akmaktadır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Fatih Sultan Mehmed 
(Avnî)
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Sultan II. Bayezid (Adlî)
1481 - 1512

Babası : Fatih Sultan Mehmed  
Doğumu : 1450 Dimetoka  
Tahta Geçme Yaşı : 31
Saltanat Bitiş Yaşı : 62 

Annesi : Gülbahar Hatun
Vefatı : 5 Mayıs 1512 Dimetoka
Saltanat Süresi : 31
Vefat Yaşı : 62 



Ey Allahım! Sana Allahlık, bana kulluk yakışır.
Sen tüm dünyadaki insanların sığınağı olduğun 
için herkesin sana sığınması uygundur.

Sana kulluk eden sultandır. Kulun olmayan 
sultana; kölelik yaraşır
Sana secde etmeyen baş, padişah başı bile olsa 
ona layık olan ayaklar altında kalmaktır. 

Senin gamınla hasta olan şu gönle adını 
zikrederek şifa bulmak yaraşır.
Merhamet incilerini almak isteyen kişiye, gam 
denizine yüzmek düşer.

Her ne kadar isyanımız çoksa da, 
Yine de dilimize Rabbenâ  (Ey Allah’ım)  
demek yaraşır.
İşimiz ümit ve korku değildir. Bize yakışan 
korku ve ümittir.

Eğer Adlî’yi adaletinle hesaba çekersen, ona 
layık olan cezalandırılmaktır.

 Benim yaptığım bana yaraşır. 
Sen, sana yaraşanı yap Allah’ım!

Çaresiz kalındığı o hesap gününde
Ona çaresizlerin imdadına yetişen Mustafa  
(Hz. Muhammed) yaraşır. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Hudâyâ Hudâluk sana yaraşur
Nitekim gedâluk bana yaraşur

Çü sensin penâhı cihân halkınun
Kamudan sana ilticâ yaraşur

Şeh oldur ki kullugun itdü senün
Kulun olmayan şeh gedâ yaraşur

Şu baş kim sana secde eylemeye 
Ser-i şah ise zir-i pâ yaraşur

Şu dil kim marîz-i gamundur senün
Ana zikrin ile şifâ yaraşur

Şu kim dürr-i gufrânun almak diler
Gâmun bahrine âşinâ yaraşur

Egerçi ki isyânumuz çok-durur
Sözümüz yine “Rabbenâ” yaraşur

Ne ümmîd ü ne bîmdür işümüz
Hemân bize havf ü recâ yaraşur

Eger ‘adl ile sorasın ‘Adlîyi
Ukûbetdür ana sezâ yaraşur

Ben itdüm ânı kim bana yaraşur
Sen eyle ânı kim sana yaraşur

Şu günde ki hîç çâresi kalmaya
Ana çâre-res Mustafâ yaraşur

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)
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Göreli ol sanemüñ kaşlarını yây gözüm
Kıldı cevr oklarına sîne siper vây gözüm
Dimedüm mi saña ben bakma aña hây gözüm
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Tîr-i gamzeñ sanemâ gözlerüme olalı tûş
Gözlerüm yaş akıdup bahr oluben eyledi cûş
Seyl-i eşküm dökilüp gözlerümi eyledi boş
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Tûtyâ olmayalı gözlerüme gerd-i rehüñ
Görmedi iki gözüm pertevini mihr ü mehüñ
İy gözüm bunca belâ derd ile neyki günehüñ
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Yaşlarum sen gideli seyl olup iy cân dökilür
Dürr ü yâkût çıkar la’l ile mercân dökilür
Gamzeler zahmı-y-ile gözlerüme kân dökilür
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Dâ’imâ cevr kılur ben kulına şâh n’idem
Şeb-i hecrinde tulû‘ eylemez ol mâh n’idem
Gözlerüm görmez ise gün yüzini âh n’idem
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Elüm irmez n’ideyin hasret ile yâre dirîg
Dil düşüp zülfi  hâmıyle yürür âvâre dirîg
Gözlerüm derdine olmaz bilürem çâre dirîg
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Bir perî-zâde vü meh-rû sânem ü tâze cüvân
İdeli gün yüzini perde-i zülfi nde nihân
‘Adli’nüñ gözlerine oldı karañu dü cihân
Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm

Gözüm o güzelin yay gibi kaşlarını gördüğünden beri 
Cefa oklarına göğüs siper oldu,  ey sevdiğim.
Ben sana, “Ona bakma” demedim mi ey gözüm.
Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Ey put gibi güzel sevgili!  Yan bakış okların gözlerime 
değdiğinden beri gözlerimden akan yaşlar deniz 
olup coştu.  Gözyaşımın seli döküldü, gözlerimde yaş 
kalmadı.Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Yolunun toprağı gözlerime sürme olmadığından beri 
İki gözüm ayın ve güneşin ışığını görmedi
Ey gözüm sen ne günah işledin de bunca dert ve bela ile 
(karşılaştın?)
Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Ey Can! Sen gideli gözyaşlarım sel olup dökülür
İnci ve yakut çıkar, lal ve mercan dökülür.
Yan bakışlarının yol açtığı yarayla gözlerime kan dökülür.
Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Sultan ben kuluna daima eziyet eder, ne yapayım?
O ay ayrılık gecesinde doğmaz ne yapayım?
Gözlerim gün yüzünü görmezse ah ne yapayım?
Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Sevgiliye kavuşamam. Bu hasretle ne yapayım? 
Eyvahlar olsun.  
Gönül, saçının kıvrımlarına düşüp başıboş bir şekilde 
dolaşır, eyvahlar olsun. 
Derdine gözlerim çare olmaz bilirim, eyvahlar olsun.
Gözüm eyvay gözüm vay gözüm eyvay gözüm

Bir peri gibi genç bir güzel, güneş gibi yüzünü saçının 
perdesine gizlediğinde, İki cihan Adlî’nin gözlerine 
karanlık oldu.
Gözüm ey vay gözüm vay gözüm ey vay gözüm

Günümüz Türkçesine Aktarımı:
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Fırın gibi yanan göğsümde bir an yok ki ciğerim kebap olup yanmasın
Ayrılığının gününde, gün olmaz ki gözümün yaşı şarap olmasın (kanlı gözyaşı dökmeyeyim) 

Gönülde eziyet taşı ve üzüntün aynı evdeydi.
Feleğin devamlı dönüşüyle yok olmaz.  

Ey sevgili! Dudağının busesini hasta gönüllerden (âşıklardan) esirgeme.
Ki onun sevabına mahşer gününde hesap olmaz

Gözüm nereye baksa hayalin orada görünür 
İki âlem engel olsa da hayaline perde olamaz.

Gözyaşım her an eşiğine giden bir dilencidir.
Niçin gözlerime şe� at kapılarından bir kapı açılmaz

Dudaklarının lal taşlarını satarsan, onun karşılığı olarak canlar verip,    
“Dünyada paha biçilemez böylesi bir saf lal olmaz” derler.

Ey resim gibi güzel sevgili! Mahallende Adlî’yi ayrılık ateşiyle yakma.
Çünkü Peygamber “Cennet’te azap olmaz” buyurdu.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Ciger tennûr-i sînemde dem olmaz kim kebâb olmaz
Gün olmaz rûz-i hecrüŋde gözüm yaşı şerâb olmaz

Göŋülde seng-i cevrüŋle gamuŋ bir hâne idi kim
Devâm-i devr-i çerh ile zevâl irüp harâb olmaz

Dirîg itme lebüŋ bûsın nigârâ haste-dillerden
Ki anuŋ rûz-i mahşerde sevâbına hisâb olmaz

Neye kılsa nazar çeşmüm hayâlüŋ görinür anda
Dü ‘âlem hâyil olursa hayâlüŋe hicâb olmaz

Gözüm yaşı işigüŋe gider her lahza sâ’ildür
N’içün ebvâb-i şe� atden aŋa bir feth-i bâb olmaz

Satarsaŋ leblerüŋ la‘lin bahâ cânlar virüp dirler
Cihân içinde bî-kıymet bu renge la‘l-i nâb olmaz

Firâk odına kûyuŋda nigârâ ‘Adli’yi yakma
Buyurdı çünki Peygâm-ber bihişt içre ‘azâb olmaz

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)

GAZEL
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Kaşları yayın kurup atdukça müjgânı dürüst
Bir hatâ itmez irer her câna peykânı dürüst

Gerçi kim Yâkût dirler yazdı çok meşk ü misâl
Yazmadu hattuŋ gibi bir hatt-i Reyhânı dürüst
 
Zâhidüŋ yiri olursa yiridür nâr-i cahîm
Küfr-i zülfüŋ olmadı anuŋ-çün îmânı dürüst

Çün gedâdur kapuŋa geldükçe ey şâh â� âb
Hân-i hüsnüŋden nevâl alursa bir nânı dürüst

Va‘desine ey göŋül dil-berlerüŋ aldanma kim
Anlaruŋ olmaz cihânda ‘ahd ü peymânı dürüst

Ol rakîb-i seg dişin bilerdi yarüŋ la‘line
Seng urup komadılar agzında dendânı dürüst

Gülşen-i nazmuŋda ‘Adlî gül koharlar dâyimâ
Her nefes bülbül gibi kim okısa anı dürüst

Kaşlarının yayını kurup kirpik oklarını tam isabet attıkça, okun ucundaki sivri demir hedefi  
şaşırmadan her cana dosdoğru ulaşır.

Her ne kadar Yakut adlı hattat çok yazı meşk etti derlerse desenin ayva tüylerin gibi bir Reyhanî 
yazıyı düzgün bir şekilde yazamadı. 

Saçlarının siyahlığına tam bir imanı olmadığı için zahidin yeri eğer cehennem olursa bu 
münasiptir.

Ey sultanım! Güneş senin dilencin olduğu için kapına geldikçe güzellik sofrandan ona bir ekmek 
nasip olursa bu uygundur. 

Ey Gönül! Dilberlerin verdiği söze kanma. Onların yemini hayatta doğru olmaz

O köpek rakip sevgilinin dudağına diş biledi. Taşla vurup ağzında doğru düzgün diş bırakmadılar. 

Adlî, şiirinin gül bahçesinde onu bülbül gibi her nefeste kim doğru okusa daima gül kokar.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)

GAZEL
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Bedenim yine gam denizine dalgıç olup daldı. 
Can da ıstırap ateşine pervane gibi yandı.

Ey sevgili! Yan bakışına bir an bile “hey” demezsen, 
O bütün dünya mülkünü yok eder.

Ey sultanım! Sen eziyet, sitem ve zulümle elini uzattıkça, 
Ben gam yükünü çekmeye başladım.

İki âlemdeâlemde de sevgilinin yüzü bana nasip olmazsa,  
İki cihan mülkünü ne yapayım, yükü neyime gerek?

Her ne zaman gönüldeki gamını açıklamak istesem, 
Ben kalemi ağlayarak feryat ettiririm. 

Gönül, saçının baş koyduğu güzelliği görerek, 
“Eğer kâfi r olmasa puta secde etmezdi” dedi.

Adlî’nin senin gül yüzünden dolayı ağlama ve inlemesini 
duyan bülbül ah ve feryat ederek nağmeye başladı.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yine gavvâs oluben daldı tenüm bahr-i game
Yandı pervâne-sıfat cân dahi nâr-i eleme

Hey dimezseŋ sanemâ gamzeŋe bir lahza dahi
İledür cümle cihân mülkini şehr-i ‘âdeme

Ben ayak basdum şeh çekmege bâr-i gamuŋi
Sen uzatdukça elüŋ zulm ile cevr ü siteme

İki ‘âlemde baŋa rûy-i nigâr olmaz ise
Dü cihân mülkini ben n’eyleyeyin bârı neme
Her kaçan dilde gâmuŋ şerhini yazmak dilesem
Agladup zâr u fi gân eyledürem ben kaleme

Zülfi nüŋ baş kodugın hüsnine görüp didi dil
Secde itmezdi eger olmasa kâfi r saneme

Gül yüzüŋ-çün işidüp nâle-i ‘Adlî’yi seher
Âh u feryâd idüben başladı bülbül nagame

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)
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Sür’at itme ey ecel cismümde gam cândur henüz
Gamzeler zahmı göŋül derdine dermândur henüz

Bir dem eglen ey felek göŋlüm serâyın yıkma kim
Ol perî-peyker hayâli dilde mihmândur henüz

Tîg-i gamzeŋden kaçar hüsnüŋle ceng itmez güneş
Leşker-i encüm felekde çekdi sultândur henüz

Tîrüŋüŋ peykânıdur cismümde her mû ey sanem
Var kıyâs it kim ne deŋlü tende peykândur henüz

Kanını peykânuŋuŋ yaşum dile irdükçe yur
Gel nazar kıl yaşumuŋ rengine kim kandur henüz

Bu sebebden dûd-i âhumla gelür bûy-i kebâb
Âteş-i gamla ciger cismümde büryândur henüz

Dûr olaldan ol sanemden merdüm-i çeşmüŋ senüŋ
Kâre geymiş mâtem içre ‘Adlî giryândur henüz

Ey ecel! Bedenimde keder hâlâ diri olduğu için acele 
etme. Gamzelerin yarası şu anda gönül derdine 
dermandır.

Ey felek! Gönlümün sarayını yıkma, bir anlık olsun 
oyalan. O peri yüzlü sevgilinin hayali henüz gönülde 
misafi rdir.

Güneş gökyüzünde yıldız askerlerini sıraya dizdi. O şu 
anda sultandır. Fakat senin güzelliğinle savaşmaz, yan 
bakışının okundan kaçar.

Ey put gibi güzel sevgili! Her kıl bedenimde temren 
(okun ucundaki sivri demir) gibidir. Var sen şimdi 
bedenimde ne kadar temren olduğunu hesap et.

Gözyaşım gönlüme ulaştıkça, kirpik oklarının ucundaki 
demirin yol açtığı kanı yıkar. Gel gözyaşımın rengine 
bak. O şimdi kan rengindedir. 

Gam ateşiyle şimdi ciğerim bedenimde kebap gibi yandığı 
için ettiğim ahların dumanından yanık kokusu gelir.

Adlî! O sevgiliden ayrı düştüğünden beri senin 
gözbebeğin karalar bağlamış, matem tutar vaziyette  
hâlâ ağlamaktadır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)
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Bûy-i zülfüŋle bihişte ger vara bâd-i sabâ
Ravzadan karşu çıkup Rıdvân diye kim merhabâ

Her ne dem bâd-i nesîm iletse ol dem ideler
Ehl-i cennet gözlerine hâk-i râhuŋ tûtiyâ

Sâyesinde kaddüŋüŋ sürdügiçün ‘ömr-i dırâz
Serv-i bâlâŋa çenâr el götürüp eyler du‘â

Ney gibi nâlem benüm oldugı içün sûz-nâk
İŋleyüp âheng ider çeng eyleyüp kaddin dü-tâ

Kime şâdî kime gam itmiş Hudâ kısmet ezel
Sensüzin âh eylemek her dem nasîb itmiş baŋa

Derd-i dil dermânını sordum tabîbe didi kim
Şerbet-i la’linden özge derdüŋe yokdur devâ

Sen giderken ey sanem sandum bedenden cân gider
Bu sebebden dôstum ‘Adlî didi rûhum saŋa

Sabah rüzgârı eğer senin saçının kokusuyla cennete varırsa, 
cennetin muhafızlığını yapan Rıdvan, cennet bahçesinden 
çıkarak ona “merhaba” desin.

O ılık ve hoş rüzgâr ne zaman hoş bir esinti ulaştırırsa, 
cennettekiler senin yolunun toprağını gözlerine sürme ederler.

Senin serviye benzer boyunun gölgesinde uzun bir ömür sürdüğü 
için Çınar, senin o uzun boyuna el açarak dua eder.

Benim iniltim ney gibi yakıcı olduğu için çeng iki kat olup 
inleyip onun ahengine uyar.

Allah ezelde kimine mutluluk kimine keder nasip etmiştir. Bana 
ise her an sensizlikten ah etmeyi kısmet etmiştir.

Gönül derdinin çaresini hekime sorduğunda bana “sevgilinin lal 
renkli dudağının şerbetinden başka bir ilacı yoktur” dedi.

Ey sevgili! Sen giderken bedenden can gidiyor sandım. Sevgilim! 
Adlî sana bu yüzden “canım” dedi.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Bayezid 
(Adlî)
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Yavuz Sultan Selim (Selimî)
1512 - 1520

Babası : Sultan II. Bayezid  
Doğumu : 1470 Amasya   
Tahta Geçme Yaşı : 42
Saltanat Bitiş Yaşı : 50

Annesi : Ayşe Hatun
Vefatı : 22 Eylül 1520 Çorlu
Saltanat Süresi : 8
Vefat Yaşı : 50



Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn itdi felek
Giryemi kıldı füzûn eşkümi hûn itdi felek
Şîrler pençe-i kahrumdan olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek

Felek, gözbebeğime nasıl bir büyü yaptı bilmiyorum. 
Ağlamamı artırdı, gözyaşımı kanlı hale getirdi. 
Aslanlar bile benim kahredici pençemden korkup titrerken, 
Kader beni ahu gözlü bir güzele karşı koyamaz hale getirdi.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)
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Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)

Hasteyem hecrüŋ ile ey büt-i ‘ayyâr meded
Demidür eyler iseŋ vasl ile tîmâr meded
Koma bu derd ü belâda bizi nâ-çâr meded
Meded Allâh’ı severseŋ meded ey yâr meded

Sanemâ gel berü ko fürkati birlük demidür
Beni kurtar bu gam u gussadan erlik demidür
Hasret-i hecr ile öldüm baŋa dirlik demidür
Meded Allâh’ı severseŋ meded ey yâr meded

Dem mi geçdi ki fi râkuŋla fi gân eylemedüm
Ya gözüm yaşın ayaguŋa revân eylemedüm
N’ola sevdümse seni ben kara kan eylemedüm
Meded Allâh’ı severseŋ meded ey yâr meded

Kim ola ki_incine dildârı cefâ itdügine
Meger incindügi agyâra vefâ itdügine
N’ola şeh merhamet itmez mi cefâ itdügine
Meded Allâh’ı severseŋ meded ey yâr meded

Bu Selîmî nice inşâ ide dîvân-i fi râk
Ey ‘aceb yok mı ola âhire pâyân-i fi râk
Saldı gerdân-i belâya beni ‘ummân-i fi râk
Meded Allâh’ı severseŋ meded ey yâr meded

Ey hilekâr, çapkın sevgili! Senin ayrılığından dolayı 
hastayım, imdadıma yetiş! Vuslatınla beni tedavi 
etmenin tam vaktidir, yardımıma gel. Bizi bu 
dert ve bela içinde bırakma, yardım et! Yardım et, 
Allah’ı seversen yetiş ey sevgili, imdat et!

Ey put gibi güzel sevgili! Ayrılığı bırak, yakınıma 
gel. Şimdi bir arada olma zamanıdır. Beni bu 
gam ve kederden kurtar, şimdi yiğitlik zamanıdır. 
Ayrılığın hasretiyle öldüm. Artık benim bu dertten 
kurtulma, iyileşme vaktim gelmiştir. Yardım et, 
Allah’ı seversen yetiş ey sevgili, imdat et!

Ayrılığın sebebiyle ağlayıp feryat etmediğim ya da 
göz yaşını ayağına akıtmadığım tek bir an mı geçti? 
Yardım et, Allah’ı seversen yetiş ey sevgili, imdat et!

Sevdiği eziyet ettiğinde incinen biri nasıl olabilir, 
böyle bir şey mümkün müdür? Oysa incinme, 
sevgilinin başkalarına vefa göstermesinedir. Sultan 
eziyet ettiğine (bir gün gelir) merhamet göstermez 
mi sanki, ne var bunda? Yardım et, Allah’ı seversen 
yetiş ey sevgili, imdat et!

Bu Selimî nasıl ayrılık divanı inşa etsin? Sonunda 
bu ayrılığın bir nihayeti yok mu acaba? Ayrılık 
okyanusu beni bela girdabına attı. Yardım et, 
Allah’ı seversen yetiş ey sevgili, imdat et!

Günümüz Türkçesine Aktarımı:



Benüm ş’ol dil-ber-i ra‘nâ habîb-i gül-‘izârumdur
Enîsüm mûnisüm yârum ‘azîzüm gam-güsârumdur

Zamîrüm niyyetüm fi krüm dilümde rûz u şeb zikrüm
İlâcı derde tîmârum benüm mahbûb u yârumdur

Edernem hem Sitanbûlum Kalâtâ Bursa Engürüm
Sinob u Kayserî Rûmum ‘acâib şehriyârumdur

Semerkand ü Horâsânum Rey ü Şîrâz u Bagdâdum
Hocend ü Belh u Tebrîzüm Mısır tahtında varumdur

‘Irâkum hem Sıfâhânum Dımaşkum Bosna Bâzârum
Benüm Çîn ile Mâçîn üm Horezm-i sebze-zârumdur

Şikeste-beste dervişem adum sorsañ Selîm Şâhım
Habîbüñ vasfını dimek benüm bu resme kârumdur

Şu çok güzel olan, gönüller alıp götüren benim gül yüzlü sevgilimdir. 
Dostum, cana yakınım, yârim, azizim, teselli verenimdir.

Gönlüm, niyetim, fi krim, dilimde gece gündüz zikrim,   
ilacı derde dermanım, benim sevgilimdir.

Edirne’m hem İstanbul’um, Galata, Bursa, Macaristan’ım, Sinop ve 
Kayserim, baştanbaşa Anadolu’m, görülmemiş sultanımdır.

Semerkant ve Horasanım, Rey, Şiraz ve Bağdadım, Hocend’im*,  
Belh ve Tebriz’im, Mısır tahtında sahip olduğum her şeydir.

Irak’ım hem Isfahanım, Şam’ım Bosna ve Yeni Pazar’ım,   
benim Çin ile Maçin’im, yemyeşil Harezm’imdir.

Gönlü kırık dökük dervişim adımı sorarsan Selim Şahım,  
sevgilinin vasfını demek benim elimden bu kadar gelir.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)
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Tâ mu‘anber kâkülüñ hurşîde salmışdur kemend
Baglamışdur boynına zencir-i zülfüñ bend bend

Kadd-i dil-cûyuñ nihâlin gördü çün gül-zârda
Turdı ayag üstine ta‘zîm idüp serv-i bülend

Pây-mâl oldum yoluñda buldı ey çâbük-süvâr
Kim bu ben âzâdenüñ üstine sürmesin semend

‘Anber-efşân zülfüñe irmek diler cânâ Göñül
Allah Allah ne uzun sevdâya düşmiş derd-mend

Gonce-i handân ile kılsañ tekellüm tûtî tek
Sükker-i la‘lüñ katında mahv olsa su gibi kand

Nâsıhâ men‘ eyleme mihrinden ol meh-pârenüñ
Şöyle tolmışdur göñül kim kalmamışdur cây-ı pend

Ey Selîmî kaddi sevdâsından anın baş çeken
Pârelensün tig-i mihnetle kalem tek bend bend

Amber kokulu kâküllerin güneşe bile kement atmıştır. Saçının 
zincirleri güneşin boynuna boğum boğum bağlanmıştır.

O uzun boylu servi ağacı gül bahçesinde senin gönülleri 
kendine me� un eden boyunu görünce, saygıdan ayağa kalktı.

Ey usta at binicisi, senin yolunda ayaklar altında kaldım. O 
süratli atı, bu ben başıboşun üstüne sürme.

Ey Sevgili! Gönül amber saçan saçlarına ulaşmak diler. Allah 
Allah! Bu dertli kişi ne uzun bir sevdaya düşmüş.

Papağan gibi açılmış güllerle konuşsan, dudağının şekeri su 
yanında eriyip giden şeker gibi olsa.

Ey zahit! O ay parçasının sevgisinden bizi men etme! Gönül o 
sevgiyle öyle dolmuştur ki orada nasihate yer kalmamıştır.

Ey Selimî! Onun boyunun sevdasından dolayı isyan eden, 
keder kılıcıyla parçalanıp kalem gibi boğum boğum olsun!

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)
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Süzmiş ol şehlâ gözin dil-ber kaşın çîn eylemiş 
Pîç idüp zülfi ni ‘ışkın cânda perçîn eylemiş

Teb tutup düşdüm oda uş ditrer endâmum henüz 
Peri-veş rûyına gördüm perde saçın eylemiş 

Zülfi  çîndür kaşı çîndür gabgabı çîn bili çîn
‘Işkını çîn itmek içün cümlesin çîn eylemiş

Zülf-i ‘anber-sâsı handân haddin almış ucına 
Hindîdür girmiş İrem bâgına gül-çîn eylemiş 

Bu Selîmî derd-mend ü müstmend ü mübtelâ 
Vâlih ü âşü� e hayrân ol Mugalçîn eylemiş

Sevgili o baygın gözlerini süzmüş, kaşını çatmış, saçlarını 
kıvırıp aşkın canında sağlamlaştırmış.

Sıtmaya yakalanıp ateşlere düştüm. Şimdi de bedenim 
titremekte. Peri gibi yüzüne saçını perde yapmış gördüm.

Saçı kıvrım kıvrım, kaşları çatık, çenesi gamzeli, beli 
kıvrak(tır). Aşkını katlamak için hepsini bir araya toplamış.

Gülen yanağı, amber kokulu saçları ucuna asılmış. O İrem 
bahçesine girip gülleri toplayan bir Hintlidir.

Bu Selimî dertli zavallı ve tutkundur. O güzel siyah gözler 
onu şaşkın ve perişan bir hâle getirmiş.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)
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Gözlerimden akdı deryâlar gibi yaşum benüm
Dôstlar çok nesne gördi oŋmadık başum benüm

Geçmek içün seyl-i eşkümden hayâlüŋ askeri
Bir direkli iki gözli köprüdür kaşum benüm

Her gîce altun beŋekli âsümâniler geyüp
Uşbu çarh-i pîre-zen olmışdur oynaşum benüm

Ben gedâ fürkat diyârında kalurdum yalıŋuz
Mihnet ü derd ü belâ olmasa yoldaşum benüm

Cümle ‘âlem dir baŋa hep senüŋdür bu cihân
Kâfi rem ger var-ise içinde bir taşum benüm

İy felek tokuz dolu câm içmeyince Hân Selim
Devr içinde kimse olmadı ayakdaşum benüm

Gözlerimden denizler kadar gözyaşı aktı. Bu talihsiz 
başım çok şey gördü geçirdi.

Senin hayalinin askerlerinin gözyaşı selinden geçmesi 
için, benim kaşım bir direkli iki gözlü bir köprüdür.

Her gece gök renkli, altın benekli elbiseler giyen bu 
kocakarı dünya benim oynaşım olmuştur.

Gam, dert ve bela bana yoldaşlık yapmasa, ben hakir 
ayrılık ülkesinde yalnız kalırdım.

Bu dünya, bütün kâinat hep senindir. Eğer içinde benim 
bir tek taşım varsa kâfi r olayım.

Ey felek! Selim Han ölümcül dertler çekmedikçe kimse 
onunla arkadaş/kadehdaş olmadı.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Yavuz Sultan Selim 
(Selimî)
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1520 - 1566
Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî)

Babası : Yavuz Sultan Selim  
Doğumu : Nisan 1494 Trabzon    
Tahta Geçme Yaşı : 25
Saltanat Bitiş Yaşı : 71

Annesi : Hafsa Hatun
Vefatı : 7 Eylül 1566 Zigetvar
Saltanat Süresi : 46
Vefat Yaşı : 71



Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdır
Olmaya baht ü sa‘âdet dünyede vahdet gibi

Ko bu ‘ıyş ü ‘işreti çün kim fenâdır ‘âkıbet
Yâr-i bâkî ister iseŋ olmaya tâ‘at gibi

Olsa kumlar sagışince ‘ömrine hadd ü ‘aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ‘at gibi

Ger huzûr itmek dilerseŋ ey Muhibbî fâriğ ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i ‘uzlet gibi

Halk nazarında devlet gibi değer verilen, itibar edilen bir nesne yoktur. 
Ama aslında bu dünyada bir nefes sıhhat gibi büyük bir devlet yoktur.

Saltanat dedikleri ancak dünyaya sahip olmak için verilen bir mücadeledir. 
Aslında bu dünyada birlik beraberlik gibi saadet yoktur.

Bu eğlenceyi, yemeyi içmeyi bırak! Çünkü bu işin sonu yokluktur. 
Ebedi bir sevgili istersen ibadet gibisi yoktur.

Ömrün kumların sayısı kadar uzun olsa da, kum saatini andıran feleğe 
göre bu süre bir saat gibidir.

Ey Muhibbî! Eğer huzurlu olmak istiyorsan bütün bunlardan vazgeç. 
Dünyada insanlardan uzak bir köşede yaşamak gibi vahdet bulunmaz.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)

GAZEL
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Sâgar ü mey kıymetin mest ü harâbîler bilür          
Lâcerem meyhânenüŋ kadrin şerâbîler bilür

Bezm-i gamda iŋleyüp nâlişler itsem tâ seher
Hâlüm aŋlar nâylar derdüm rebâbîler bilür

Niçe yıldır bahr-i ‘aşk içre şinâverdür göŋül
Sanma ancak suda yüzmek murg-i âbîler bilür

Meykede kadrini sûfîler ne bilsün sor baŋa
Hürmetin ol dergehüŋ ‘âlî-cenâbîler bilür

Âteş-i hicrâna taŋ mı münkir olsa müdde’î                       
Dûzahuŋ ahvâlini ancak ‘azâbîler bilür

Döne döne yanmayan bilmez nedir ahvâl-i ‘aşk
Ey Muhibbî hâliŋi bagrı kebâbîler bilür

İçki kadehi ve içkinin kıymetini ancak körkütük sarhoş olanlar bilir.
Hiç şüphesiz meyhanenin kıymetini içkiye düşkünler bilir.

Gam meclisinde ağlayıp inlesem sabaha kadar, neyler halimi anlar,
rebap çalanlar derdimi bilir.

Gönül yıllardır aşk denizi içinde yüzmektedir.
Sanma ki suda yüzmeyi sadece su kuşları bilir.

Meyhanenin kıymetini zahit ne bilsin, onu bana sor.
O dergâhın hak ettiği hürmeti haysiyetli insanlar bilir.

İddiacı (Zahit) ayrılık ateşini inkâr etse de buna şaşılır mı?
Cehennemin hallerini ancak azaba uğrayanlar bilir.

Aşkın hallerinin ne olduğunu döne döne yanmayan bilmez.
Ey Muhibbi! Senin halini bağrı yananlar bilir. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Celîs-i halvetüm varum habîbüm mâh-ı tâbânum
Enîsim mahremüm varum güzeller şâhı sultânum

Hayâtum hâsılum ‘ömrüm şerâb-ı kevserüm ‘adnüm
Bahârum behcetüm rûzum nigarum verd-i handânum

Neşâtum ‘işretüm bezmüm çerâgum neyyirüm şem‘üm
Turuncum nâr u nârencüm benüm şem‘-i şebistânum

Nebâtum sükkerim gencüm cihân içinde bî-rencüm
‘Azîzim Yûsufum varum göŋül Mısrındaki hânum

Sitanbûlum Karamânum diyâr-ı milket-i Rûmum
Bedahşânum ü Kıpçâgum ü Bagdâdum Horâsânum

Saçı varum kaşı yayum gözi pür-fi tne bîmârum
Ölürsem boynuŋa kânum meded hey nâ-müselmânum

Kapuŋda çünki meddaham seni medh iderem dâim
Yürek pür-gâm gözüm pür-nem Muhibbîyem hôş elhânum   

Benim birlikte olduğum, yârim, sevgilim, parıldayan ayım, can dostum, en yakınım, 
güzellerin şahı sultanım

Hayatım, her şeyim, Kevser şarabım, cennetim, baharım, sevincim, günlerimin anlamı, 
gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm

Sevinç kaynağım, eğlence meclisim, meclisteki mumum, nurlu parlak ışığım,
turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin aydınlığı

Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç sıkıntı çekmeyenim. Yusuf ’um, Aziz’im, Gönül 
ülkemin Sultanı, 

İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim. 
değerli yakut madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçak’ım, Bağdat ve Horasan’ım.

Yılan saçlım, yay kaşlım, gözleri fi tneler koparan sevgilim, hastayım!
Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, bana imdat et, ey Müslüman olmayan 
güzel sevgilim.

Kapında devamlı olarak seni öven bir meddahım. Yüreğim gam, gözlerim yaşlarla dolu 
Muhibbi’yim, (ve bundan dolayı) mutluyum.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Şâh-i ‘ışkam şu’le-i âhım benim başımda tâc
Geymişem gam hil’atini kimseye yok ihtiyâc

Gâh gam târâc ider dil mülkini geh çeşm-i yâr
Hey müselmânlar meded vîrâneden kim aldı bâc

Haste-dilven  nabzuma el urma pestem ey tabîb
La’l-i dil-ber olmasa yokdur baŋa hergiz ‘ilâc

İncinür âh eyleyüp zârîlik itsem ol sanem
Dôstlar gül yapragından terdür ol nâzük-mizâc

Ey Muhibbî ruhleri üstinde hâli dilberiŋ
Sanki sultân-i Habeşdür eylemişdür tahtı ‘âc

Aşk padişahıyım, ahımın yalımı başımda taçtır. Gam ka� anını giymişim, 
kimseye ihtiyacım yok. 

Gönül ülkesini bazen gam yağmalar bazen de sevgilinin gözü. Ey 
Müslümanlar imdadıma yetişin! Virane bir yerden kim nasıl haraç alabilir? 

Ey Tabip gönlüm yorgun, aşk hastasıyım, perişanım. Nabzıma dokunma, 
sevgilinin dudağı dışında bana asla ilaç yoktur. 

O put gibi güzel sevgili ah edip ağlasam incinir. Dostlar! O ince yaradılışlı 
sevgili gül yaprağından daha hassastır. 

Ey Muhibbi! O sevgilinin beni yanakları üstündedir. Sanki fi ldişinden 
yapılmış bir tahtta oturan Habeşistan sultanıdır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Ol perî-peyker melek kim beŋzemez insân aŋa
Sad-hezârân dil fedâ olsun hezârân cân aŋa

Hey ne kâfi rdir gelir îmâna sanmaŋ zülfünü
Dem mi vardır ruhları ‘arz itmeye îmân aŋa

Bâg-i ‘ışkında belâ-keş bülbülidür bu göŋül
Sînesinde tâze dâgıdır gül-i handân aŋa

Tîr-i müjgânı gelirse cân virem şükrâne ben
Yâ kâşına nice yıldır olmışam kurbân aŋa

Bir devâsız derde düşdü bu Muhibbî haste-dil
Ey tabîb-i dil meger la’lüŋ ola dermân aŋa

O peri yüzlü bir melektir, bir insan ona asla benzeyemez. 
Yüz binlerce gönül binlerce can ona feda olsun.

O sevgilinin yüzünün iki yanına sarkan saçları imana gelir sanmayın, onlar ne 
kâfi rdir! Oysa yanaklarının ona iman göstermediği bir an mı vardır?

Bu gönül aşk bahçesinde bela çeken bir bülbüldür. 
Yeni açılmış/gülen bir gül onun için göğsünde taze yaradır.

Sevgilinin kirpik okları işaret ederse teşekkür nişanesi olarak canımı veririm.  
Yay gibi kaşlarına nice yıldır kurban/ok sadağı olmuşum. 

Bu âşık Muhibbi devası olmayan bir derde düştü. 
Ey gönül hekimi ancak dudağın ona dermandır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Kan yudarsa taŋ degil la‘l-i leb-i yâr isteyen
Cân verir bu yolda bir zülf-i siyeh-kâr isteyen

Terk idüp zühd ü salâhı kılmışam zülfüŋ kabûl
Rûz-u mahşerde benem ey dôst zünnâr isteyen

Kâni‘ olmaz kûyuŋa vaslıŋ diler bîçâre dil
Hîçe satdı cenneti ‘ışk ile dîdâr isteyen

Hâsıl eyler derd ü mihnet ‘âlem içre ‘âkıbet
Nakd-i ‘ömrün harc edip yâr-i vefâ-dâr isteyen

Bî-vefâ yâriŋ Muhibbî cevrini ma‘zûr tut
Yârsız kalır cihânda ‘aybsız yâr isteyen

Sevgilinin dudağının lal renkli şarabını isteyen kan yutsa/çok sıkıntı çekse 
bile buna şaşılacak ne var? Yârin günahkâr saçını isteyen bu yolda can verir  

Sufi liği, rahatlığı ve düzeni terk edip bunların yerine saçlarını kabul ettim. 
Ey dost! Mahşer günü papazların bellerindeki kuşağa (benzeyen saçlarını)
isteyen benim

Talihsiz gönül hoşnut olmaz, sevgilinin mekânına ulaşmayı diler,
Aşkla sevgilinin yüzünü arzulayan Cenneti o kadar değersizleştirdi ki adeta 
hiç yerine koydu. 

Dünyada vefalı bir sevgili isteyen sonunda ömür sermayesini harcayarak 
sıkıntı ve eziyet elde eder. 

Muhibbi, vefasız sevgilinin ettiği eziyeti hoş gör. Dünyada kusursuz sevgili 
isteyen, sevgilisiz kalır.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Güzeller içre ey servüm seni çün ihtiyâr itdüm
Akıtdım gözlerüm yaşın yoluŋda cûy-u bâr itdüm

Yanaldan âteş-i ‘aşka kurudu nâme-veş bagrım
Çü gördüm sabra tâkat yok hemân terk-i diyâr itdüm

Didüm meclisde dildâre yanar gördün mü hiç şem‘i
Zebân-i hâl ile derd-i derûnum âşikâr itdüm

Dilâ gavvâs olup çün ki fesâhat bahrine daldum
Bulup dürler gibi ma‘nî-i şi‘rüm âb-dâr itdüm

Nigârı seyr ider gördüm yine gülzâr-i hüsn içre
Olup bülbül gibi gûyâ Muhibbî âh ü zâr itdüm

Ey boyu serviyi andıran sevgili, güzeller içinde seni seçtiği için gözlerimin yaşını 
senin yolunda nehir gibi akıttım.

Aşk ateşine düştüğümden beri ciğerim mektup gibi kurudu.  Sabretmeye 
gücümün olmadığını görünce memleketimi terk ederek başka diyarlara gittim.

Mecliste sevgiliye, “Sen hiç mumu yanarken gördün mü?” dedim. 
Böylelikle gönlümdeki derdi hâl diliyle açığa vurdum.

Ey gönül! Dalgıç olup fesahat (ifadenin anlam, ahenk ve kurallara uygunluk 
açısından yerli yerince olması) denizine daldığım için inciler gibi şiirimin erin 
anlamlarını bularak onu güzelleştirdim. 

Muhibbi! Güzellik gül bahçesinde yine sevgiliyi seyreder gördüm. 
Bülbül gibi feryada başlayıp ah edip ağladım.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Kanuni Sultan Süleyman
(Muhibbî)
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Sultan II. Selim (Selimî)
1566 - 1574

Babası : Kanuni Sultan Süleyman  
Doğumu : 30 Mayıs 1524 İstanbul    
Tahta Geçme Yaşı : 42
Saltanat Bitiş Yaşı : 50

Annesi : Hürrem Sultan
Vefatı : 15 Aralık 1574 İstanbul
Saltanat Süresi : 8
Vefat Yaşı : 50



Mahabbet şâhınuŋ bir bende-i fermânıyuz cânâ
Gedâ-yi kûy-i ‘ışkuz ‘âlemüŋ sultânıyuz cânâ

Ruhuŋ aŋup n’ola kûyuŋda feryâd ü fi gân itsek
Fenâ gülzârınuŋ bir bülbül-i nâlânıyuz cânâ

Ademden gelmeden bezm-i vücûda bâde ol demden
Lebüŋ esrârinuŋ bir bülbül-i nâlânıyuz cânâ

Niçe demdur mûkim-i vâdî-i derd ü gam-i ‘ışkuz
Ser-i kûy-i vefânuŋ sanma kim mihmânıyuz cânâ

Selîmî-veş lebüŋ vasfın idüp şirin kelâm ile
Zemânuŋ himmetüŋle Husrev-i devrânıyuz cânâ

Ey sevgili! Biz aşk padişahının azat kabul etmez 
bir kölesiyiz. Aşk şehrinin dilencisi, kâinatın 
hükümdarıyız.

Yanağını anarak semtinde feryat ve fi gan etsek bunda 
ne var? Ey sevgili! Biz yokluk bahçesinin ağlayıp 
inleyen bülbülleriyiz.
 
Şarabın henüz yokluktan varlık meclisine gelmediği 
zamandan (elest meclisinden beri) dudağındaki sırlar 
için inleyen bir bülbülüz.

Çoktandır aşkın gam ve dert vadisinin sakinleriyiz. 
Ey sevgili! Bizi vefa semtinin en güzel yerindeki 
misafi rleri sanma.

Ey sevgili! Selimî gibi güzel sözlere dudağını överek, 
senin yardımınla, zamanın kudretli padişahıyız. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)
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Tâlibâ sa‘y-ı belîg it kûy-ı yâre varı gör
Cânı cânâne virüp terk eyle yogı varı gör

Kûy-ı dil-berden geç ey zâhid kemâle tâlib ol 
Ârzû-yi cenneti ko cehd idüp dîdârı gör

Çeşm-i dil-ber hışm ile ‘uşşâkı katl eyler dime
Mürdeler ihyâ iden la‘l-i Mesîh-âsârı gör

Zülf-i dil-ber halka halka rûy-ı yâr üzre yatur
Ser-te-ser kılmış îhâtâ genc-i hüsni mârı gör

Zehr-i kahrından ne gam ‘uşşâka a‘dânuñ dilâ
Lutf iden ‘uşşâka ol şirin şeker-gü� ârı gör

Şâh-ı ‘ışk emrin koyup gel ‘akla uyma ey Selîm
Şahne buyrugı nedür hükm eyle sen hünkârı gör

Ey sevgilinin aşkını talep eden! Yeteri kadar çaba göster, sevgilinin 
semtine ulaş. Canını cananına ver, her şeyi terk et ve varla yokun 
ne olduğunu gör.

Ey Zahit! Sevgilinin semtinden geç de mükemmelliğe talip ol. 
Cenneti arzulamayı bırak, gayret et de sevgilinin güzel yüzünü gör. 

Sevgilinin gözü ö� eyle âşıklarını öldürür deme.  Ölüleri 
dirilten Hz. Mesih’in alametlerini gösteren o dudağı gör

Sevgilinin saçı, çehresinde kıvrılmış yatmaka. Güzellik hazinesini 
baştan başa kuşatmış o yılana bak!

Ey gönül! Düşmanın âşıklara kahredici zehrinden ne çıkar? 
Âşıklara lütfeden o güzel ve tatlı sözler söyleyeni (sevgiliyi) gör. 

Ey Selim! Akla uyma, aşk padişahının emrini uygulamaya koy. 
Hükümdar kim, buyruğu nedir, padişahı görüp sen karar ver. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)
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Bülbül-i şûrîdeyüz biz rûy-i dildâr isterüz
Bezm-i dildâr içre dâyim ney gibi zâr isterüz

Rahm kıl bimâr-i çeşmüz ey tabîb-i cân ü dil
La’lüŋi emsem buyur derde tîmâr isterüz

Zâhidâ yârüŋ cemâlisüz gerekmez cenneti
Biz cemâle ‘âşıkuz her lahza dîdâr isterüz

Çün melâmet dârını dikdi belâ meydânına
Rîsmân-i zülfi ni Mansûr-veş dâr isterüz

Rûy-i yâre zîb ü zînet virmesün meşşâte hîç
Ey Selîmî ‘ârifuz bir sâde ruhsâr isterüz

Biz aşkında perişan hâle gelmiş çılgın bülbülüz. Sevgilinin yüzünü
görmeyi arzularız. Sevgilinin meclisinde daima ney gibi feryat ederek 
ağlamak isteriz.

Ey can ve gönül tabibi! Merhamet et, gözümüz ağlamaktan hasta oldu.
Dudağını öpmeme izin ver (dudağını ilaç olarak sun) çünkü biz 
derdimize derman istiyoruz.

Ey Zahit! Sevgilinin cemali olmadan Cennet gerekmez. 
Biz cemale âşığız, her an sevgilinin yüzünü görmek isteriz.

Kınanmışlık darağacını bela meydanına diktiğimiz için saçının tellerinde
Mansur gibi asılmak isteriz. 

Bezeyici, sevgilinin yüzünü boş yere güzelleştirip süslemesin. 
Ey Selimî! Biz arifi z, tertemiz bir yüz isteriz. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)
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Cevrüñ ile âhum irgürmiş sabâ pîrâhenüŋ
Ser-te-ser bagrı delinmiş dilberâ pîrâhenüŋ

Çerh-veş sen mihr ü mâhı kendüden togsun diyü
Nîçe renge girdi san subh ü mesâ pîrâhenüŋ

Dil Züleyhâ-yi gaminden sînemi çâk eyledi
Yûsufum bir ‘ışka düş tâ çâk ola pîrâhenüŋ

Vusletüŋde sanasın Ya‘kûbam iy Yûsuf-cemâl
Bûyuŋ ile ola kim ire baŋa pîrâhenüŋ

Çeşm ü gûş olmış ser-â-ser bâd-i âhumdan kaçup
Havf ile ditrer seherde dâyimâ pîrâhenüŋ

Kılca kalmadı miyânüŋ fürkatiyle tâkatüm
Karşuma dâyim kucar zevk ü safâ pîrâhenüŋ

Sînemi sad çâk ü rîze rîze kıldı reşk ile
İtdügin âhir Selîmî’ye bula pîrâhenüŋ

Eziyetinden dolayı ettiğim ahları sabah rüzgârı gömleğine ulaştırmış. 
Ey sevgili! Bu yüzden gömleğinin baştanbaşa bağrı delinmiş.

Sen felek gibi ay ve güneş kendiliğinden doğsun dediğin için gece ve
gündüz senin gömleğin gibi pek çok renge girmiştir. 

Gönül gam Züleyha’sından göğsümü yırttı. 
Yusuf ’um bir aşka düş ki gömleğin yırtılsın. 

Ey Yusuf yüzlü, vuslatında sanırsın ki Yakup oldum. 
Belki de gömleğinle bana kokun ulaşır. 

Seher vakti, ahımın yelinden kaçıp gömleğin sürekli korkuyla 
titrediği için serâser [adlı değerli kumaş] ona göz kulak olmuş. 

Kıl gibi ince belinin ayrılığına kıl kadar tahammülüm kalmadı. 
Zevk ve sefa karşımda [senin] gömleğini daima kucaklar.

Göğsümü kıskançlıkla yüzlerce parçaya ayırdı. 
Gömleğin sonunda Selimî’ye ettiklerini bulsun.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)
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Eşk-i çeşmüm mest-i ‘ışk olan harâbiler bilür
Sâger ü mey kıymetin her dem şerâbiler bilür

Katlüm içün inmiş âyetdür dîdi dil hattuŋi
‘İlm-i cifrüŋ remzini fâzıl kitâbiler bilür

Kandedür la’lüŋ bu dil pervâz-i çeşmümden döyer
Çigzinür mâ-i latîfi  murg-i âbiler bilür

Cenneti görüp cahîme yine varan mihnetin
Vusletüŋden hecrüŋe düşen ‘azâbiler bilür

Döne döne nâr-ı gamde bagrı biryân itmegi
Çeşm-i mestân ol harâmiler kebâbiler bilür

İŋlesem taklid idüp gerçi kim iderler sadâ
Derdümü sanman ki nây aŋlar rebâbiler bilür

Bu Selîmî bendeŋe sor hâk-i pâyüŋ kadrini
Hâs cevher kıymetin ‘âlî-cenâbiler bilür

Gözyaşımı aşk sarhoşu olan meyhane müdavimleri bilir. Kadeh ve şarabın 
kıymetini her zaman şarap içenler bilir. 

Gönül, yüzündeki ayva tüylerinin benim katlim için inmiş ayetler olduğunu 
söyledi. Cifi r ilminin inceliklerini semavi dinlere inanan faziletli insanlar bilir.

Dudağın kandadır (kan içindedir/nerededir?) Bu gönül, gözümün 
penceresinden bakıp buna tahammül eder. Güzel suyun kıymetini dönüp 
dolaşan su kuşları bilir.

Cehennemin ıstırabını cenneti görüp tekrar cehenneme giden, aabın ne 
olduğunu ise sana kavuşmuşken yeniden ayrılığa düşen bilir. 

Döne döne gam ateşinde bağrı kebap etmeyi, sarhoş gözlü haramiler ve ateşte 
yananlar bilir.

İnlesem (beni) taklit edip ses verirler sana fakat ney ve rebap çalanlar derdimi 
anlar sanmayın. 

Bu Selimî kuluna ayağının tozunun kıymetini sor. Gerçek mücevherin 
kıymetini yüce ruhlu kişiler bilir.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)

GAZEL
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Lâle-zâr oldı çemenler ey göŋül sahrâya bak
Kendüzin gülşende zeyn itmiş gül-i hamrâya bak

Hôş döşendi bu zemîn üzre zümürrüdden bisât
Gösterür kendin beŋek şeklinde yir yir sâye bak

Hürmet içün gülşene olmış sabâ cârûb-keş
Su seper sakka-sıfat bu kubbe-i mînâya bak

Bu deme irişdügine fahr iderler her biri
Fâhte vü kumri ne söyler bülbül-i gûyâya bak

Jeng-i gamden gel halâs eyle göŋül mir’âtini
Ey Selîmî geşt-i gülşen kıl mey-i hamrâya bak

Yeşillikler lale bahçesine döndü ey gönül, ovaya bak. 
Kendisini gül bahçesinde süslemiş kızıl güle bak.

Bu zemin üstüne güzel bir şekilde zümrütten yaygı yayıldı. 
Bak, gölgesi kendini yer yer benek şeklinde gösterir. 

Gül bahçesine saygısından sabah rüzgarı ortalığı süpürüyor. 
Saka gibi su serpen mavi  renkli gökyüzüne bak.  

Bu vakte eriştiği için her biri övünür. Güvercin ve kumru 
şakıyan bülbüle ne söyler, bak.

Gel, gönül aynasını gam pasından kurtar. Ey Selimî, gül 
bahçesinde gezin, kırmızı şarab(ın tadına) bak.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan II. Selim
(Selimî)

GAZEL
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Yiridür kâmetüŋ kılsa şehâ Tûbâ’ya istignâ
Yâraşur itse hüsnüŋ cennet-i a‘lâya istignâ

Ta‘accüb eyleme cânâ ezilse la‘lüŋe sükker
Bilürsün mümteni‘dür bengiye halvâya istignâ

Tolu sun sâkiyâ tab‘-i selîme kim muhâlifdür
Bahâr eyyâmı gül devri mey-i sahbâya istignâ

Ferâgat eyle dil-ber sevmeden dirsün baŋa nâsih
Ola mı hiç ide bülbül gül-i ra‘nâya istignâ

Selîmî ihtilaf olsa ‘aceb mi hâs ü ‘âm içre
Ki ednâya denâ’et hôş gelür dânâya istignâ

Sultan II. Selim
(Selimî)

Ey sultanım! Senin boyun, cennetteki Tuba ağacına tenezzül 
etmese yeridir. Güzelliğin en yüce cennete tenezzül etmese 
bu ona yakışır.

Ey sevgili! Dudağın öpülmeyi arzulanırsa buna şaşırma. 
Esrar içenlerin (canları tatlı istediği için) helva yemekten 
sakınması imkânsızdır. 

Ey Saki! O kusursuz yaratılışlıya şarap sun. Çünkü bahar 
günlerinde kırmızı şarabı arzulamamak mümkün değildir. 

Ey nasihatçi! Bana güze sevmekten vazgeç dersin. Hiç bülbül 
güzel güle karşı nazlanır mı? 

Selimî! Seçkinler ve sıradan insanlar arasında ihtilaf olursa 
bu şaşılacak bir şey mi? Sıradan olanlara zillet, arifl ere ise tok 
gözlülük güzel görünür.  

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

GAZEL
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Sultan III. Murad (Murâdî)
1574 - 1595 

Babası : Sultan II. Selim   
Doğumu : 4 Temmuz 1546 Manisa    
Tahta Geçme Yaşı : 28
Saltanat Bitiş Yaşı : 49

Annesi : Nur Banu Sultan
Vefatı : 16 Ocak 1595 İstanbul
Saltanat Süresi : 21
Vefat Yaşı : 49



Bugün âşuklarıŋ esrârına âgâh olan gelsün
Bu meydân-ı mahabbetde fenâ fi ’llâh olan gelsün

İki dünyâyı terk iden bu yola baş açuk giden
İşi dil-dâr şevkından dem-â-dem âh olan gelsün

Bu ‘aşkuŋ remzini fehm eyleyimez degme bir akıl
Bunu anlamaga derd ehline hem-râh olan gelsün

Saŋa me’vâ yiter me’vâ yüri ta‘n eyleme zâhid
Bize iki cihândan dâmeni kûtâh olan gelsün

Bu râza ey Murâdî her kimesne olımaz mahrem
Bu ‘aşkuŋ mülkine ey ser-be-ser bir şâh olan gelsün

Bugün âşıkların sırlarına vâkıf olan gelsin. Bu aşk 
meydanında Allah’ın varlığında yok olan gelsin.

İki dünyayı terk eden, perişan bir hâlde bu yola giren, 
işi sevgilinin aşkından daima ah etmek olan gelsin.

Hiçbir akıllı kişi bu aşkın sırrını anlayamaz. 
Bunu anlamak için âşıklara yoldaş olan gelsin.

Ey zahit yürü git, bizi ayıplama. Makam olarak bir 
sığınak yeter. Bize iki cihandan da elini eteğini çekmiş 
olan gelsin.

Ey Murâdî, bu sırra herkes mahrem olamaz. 
Bu aşk ülkesine baştanbaşa hükümdar olan gelsin.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Ey habîb-ü cân u dil cânân olan kimdür baŋa
Taht-ı dilde vir haber sultân olan kimdür baŋa 

Zevrâk-ı dil âşinâ olalı bahr-ı vahdete
Bâd-bân olup gîrü ‘ummân olan kimdür baŋa 

Haste-i ‘aşk oldugumca ben devâya tâlibem
Ey tabîbüm söyle kim dermân olan kimdür baŋa 

Râh-ı ‘aşkı ser-te-ser seyrân idüp gezdüm kamu
Bu yolumda râh-ı bî-pâyân olan kimdür baŋa

Ben güneh-kâr oldugumca ey şefî‘üm vir haber
Çün Murâdam bâ’is-ü gufrân olan kimdür baŋa

Ey can ve gönül dostu, bana sevgili olan kimdir, 
gönül tahtında sultan olan kimdir, bana haber ver.

Gönül kayığı vahdet denizinde yüzdüğünden beri 
bana önce yelken sonra derya olan kimdir?

Aşk hastası oluğum zaman ben deva da isterim. 
Ey tabibim, bana derman olan kimdir, söyle.

Aşk yolunu baştan başa dolaşıp hepsini gezdim. 
Bu yolumda bana sonsuz yol olan kimdir?

Ey şefaatçim, ben günahkâr olunca, dilediğim 
bağışlanmaya sebep olan kimdir, bana haber ver.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Kılmazam bir nesne yâ Rab ben bu dünyâda taleb
Kıluram ancak seni dünyâda ‘ukbâda taleb 

Baŋa sen benden yakınsın lîk ben bî-çâre-dil
Kıluram her dem seni sahrâda deryâda taleb 

Her ne kim ister isem ben senden isterven hemân
Nesne kılmazam efendüm ak u karada taleb

Kimsene mesned idinüp dilemezven bir murâd
Her ne olursa iderven bâb-ı Mevlâda taleb

Tâlib iseŋ ey Murâdî matlabuŋ bil sendedür
Sen sen ol bir nesne kılma zîr ü bâlâda taleb

Ey Rabbim! Ben bu dünyada hiçbir şey istemem. 
Bu dünyada da öbür dünyada da sadece seni isterim.

Sen bana benden yakınsın. Ancak zavallı ben, 
karada ve denizde her an seni isterim.

Efendim, her ne istersem ben daima senden isterim. 
İyiden de kötüden de hiçbir şey istemem.

Kimsenin makamına güvenerek ondan bir şey dilemem. 
Her en istersem Mevla kapısından talep ederim.

Ey Murâdî, sen talipsen, talep ettiğin şey bil ki sendedir. 
Sen sen ol, alt ya da üst [mevkilerdekinden] sakın bir şey isteme.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Çerâg-ı çeşm-i ‘âlemdür cemâli gözliyen gözler
Ziyâ-yı ‘ayn-ı âdemdür cemâli gözliyen gözler

Hayât-ı mürde olmışdur refîk-i sâhib-i enzâr
Kamu yaraya merhemdür cemâli gözleyen gözler

Enîs-i gam-güsâr oldur celîs ü hem-kenâr oldur
Dil-i pür-derde hem-demdür cemâli gözliyen gözler

Firâka aglayan oldur harâm eyleyüben hâbı
Göŋülle bile pür-gamdur cemâli gözliyen gözler

‘Acebden a‘ceb olmışdur bu iki ‘aynümün hâli
Murâdî niçün ebsemdür cemâli gözleyen gözler

Güzelliği gözleyen gözler, kâinatın ve insanın gözlerinin ışığıdır.
Ölünün hayatı, mürşidin yoldaşı olmuştur.

Güzelliği gözleyen gözler tüm yaralara merhemdir.
O teselli veren dost, sohbet arkadaşı ve sırdaştır. 

Güzelliği gözleyen gözler, dertle dolu gönle yoldaştır.
Güzelliği gözleyen gözler, gönülle beraber gamla doludur. 

Uykuyu kendisine haram ederek ayrılığa ağlayan odur.
Bu iki gözümün hâli çok tuha� ır. 

Murâdî, güzelliği gözleyen gözler neden suskundur?

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Aşkın gül bahçesine girdim, şakıyan bülbül benim.
Sevgilimin güzel yüzünü gördüm, şaşkınlıktan aklını yitirmiş olan benim.

Cihan padişahıyım ama sevgilinin eşiğinde dilenci oldum.
Dilenci olduğum an, kâinat içinde en yüksek rütbeye sahip olan benim.

Ben sırrımı uygun olmayan, halden anlamaz kişilere bildirmem.
Çünkü sırlar hazinesinin yüce sahibi daima benim.

Ey Halil’im (dostum/Hz. İbrahim) Kâbe’yi aklına getirerek üzülme, 
gel beni tavaf eyle. Çünkü en yüce Kâbe benim.

Ey Murâdî, vahdet âleminde tek olan bile kesret (fazlalık)tir.
Sen beni seyret ki inziva yerindeki kesret benim.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Gülistân-ı ‘aşka girdüm bülbül-i gûyâ menem
Yârümüŋ gördüm cemâlin vâlih ü şeydâ menem

Pâdişâh-ı dehrem oldum yâr işiginde gedâ
Çün gedâyam âlem içre rütbe-i vâlâ menem

Râzumı bildürmezem agyâr-ı nâ-hemvâra ben
Genc-i sırra dâ’imâ çün hâkim-i a‘lâ menem

Ey Halîlüm Ka’be kasdın eyleyüp çekme elem
Gel tavaf eyle beni kim Ka’be-i ‘ulyâ menem

Ey Murâdî ‘âlem-i vahdetde kesretdür vahîd
Sen temâşâ kıl beni kim kesret-i tenhâ menem

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Bülbülâ kıl nagmeler çün ki gülistân eldedür
Eylegil seyr ü temâşâ çünki bûstân eldedür

Geçmedin bâguŋ zamânı esmedin bâd-ı hazân
Sür hemân devrânuŋu şimdi çü devrân eldedür

Yâre hâlüŋ ‘arz idüp bir bir hikâyet eylegil
Sergüzeştüŋ söyle aŋa şimdi çün ân eldedür

Nice müddetdür çekerdüŋ hicr ü fürkatden belâ
Şükr-i Yezdân eyle ‘âşık şimdi cânân eldedür

Hasta idüŋ nice demdür derde dermân bulmadun 
Eylegil ‘ıyş ü tareb kim şimdi dermân eldedür

Başumı tôb eylerem bulsam nigârı dir idüŋ
Fursatı fevt eyleme şimdi çü meydân eldedür

Bende iseŋ ger Hudâya ey Murâdî sen dahi 
Gice gündüz eyle hıdmet çünki sultân eldedür

Ey bülbül, gül bahçesi hazır elinde olduğu için sen şarkılar söyle.
Madem güzel kokularla dolu yer elinin altındadır, onu seyrana çık.

Madem talihin yaver gitti, hazan rüzgârı esmeden, bahçenin zamanı 
geçmeden, vakit kaybetmeden onun sefasını sür.

Sevgiliye hâlini arz edip tek tek anlat.
Madem bir fırsatını buldun, tüm maceranı ona anlat.

Âşık, sen uzun zamandan beri ayrılık derdi çekerdin. 
Şimdi sevgiliyle berabersin, Allah’a şükret.

Nice zamandır hastaydın, derdine derman bulamamıştın. 
Şimdi dermanını buldun. Yiyip içip eğlen.

Sevgiliyi bulsam başımı top ederim derdin. Şimdi meydandasın o hâlde 
fırsatı elden kaçırma ve (sevgilinin çevgânına) başını top olarak sun.

Ey Murâdî, madem sultanlık elindedir [eğer] Allah’a kulsan sen de gece 
gündüz hizmet et.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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Cür’a nûş oldı yine ‘âşık-ı şeydâ bu gice
Eyledi şevk ile dil-dârı temâşâ bu gice

Hamdüli’llah olup agyârdan ‘âlem hâlî
Sohbet itdi iki deryâ yine tenhâ bu gice

Ne kadar var ise enhâr kamu oldu hâmûş
Oldu bir yirde mülâkî iki deryâ bu gice

Müterakkîb idiler vuslata bir nice zamân
Virdi çok ‘âşıka pes ni’met-i ‘ulyâ bu gice

Hayrete vardı Murâdî buŋa halk-ı ‘âlem
Hâsıl oldu nice  biŋ dürlü temennâ bu gice

Çılgın âşık bu gece yine içki içti. 
Bu gece sevgiliyi neşeyle izledi.

Allah’a hamdolsun, kâinat/eğlence meclisi bigânelerden arındı. 
İki deniz bu gece baş başa sohbet etti.

Ne kadar ırmak varsa hepsi sustu. 
İki deniz bu gece bir yerde kavuştu.

Çoktandır vuslata yakındılar. 
Bu gece âşığa çok büyük ihsanda bulundu.

Murâdî, tüm arzular bu gece gerçekleşti. 
Herkes buna çok şaşırdı.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Murad 
(Murâdî)

GAZEL
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1603 - 1617
Sultan I. Ahmed (Bahtî)

Babası : Sultan III. Mehmed    
Doğumu : 28 Nisan 1590 Manisa    
Tahta Geçme Yaşı : 14
Saltanat Bitiş Yaşı : 27

Annesi : Handan Hatun
Vefatı : 22 Kasım 1617 İstanbul
Saltanat Süresi : 14
Vefat Yaşı : 27



İlâhî her nefes ilhâmuñ üzre olsun a‘mâlüm 
Rızâñ üzre geçe dâ’im cihân içre meh ü sâlüm 

Habîbüñ gitdügi yoldan çıkarma bir kadem taşra 
Anuñ şer‘-i şerîfi  üzre olsun cümle ef ‘âlüm

Hudâyâ enbiyânuñ silkine sâlik idüp dâ’im
Sülûküm togrı yoldan eyle artur ‘izz ü ikbâlüm

Tekâsülden berî kıl cümle mahlûkuñ umûrında 
Ki hidmet kılmada kullarıŋa olmaya ihmâlüm

Çü ben Bahtî’ye virdüñ hâtırumda yog-iken devlet 
Sana ısmarladum yâ Rab umûrum cümle ahvâlüm

Allahım! Amellerim her nefeste senin ilham ettiğin gibi olsun
Cihan içinde aylarım ve yıllarım daima rızan üzere geçsin

Habibinin gittiği yoldan bir adım bile dışarı çıkarma
Bütün yaptıklarım onun İslam dininin kuralları üzere olsun

Ey Allahım! Daima Peygamberlerinin yolunun yolcusu olarak 
Yolumu dosdoğru eyle; itibarımı mutluluğumu artır.

Tüm yarattıklarına karşı işlerimde beni tembellikten kurtar ki,
Kullarına hizmette kusurum olmasın.

Ey Rabbim! Madem aklıma bile gelmezken sen 
Bu Bahtî kuluna hükümdarlık/mutluluk verdin, ben de tüm 
işlerimi sana emanet ettim. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)

GAZEL
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Görüp bu denli ‘izz ü bahtı tâc ü tahtı erzânî
Şükür yâ Rabbi kılduñ sen beni bu dehr sultânı 

Nice kâbildür itmek hamd ü şükrin itdügüñ lutfuñ 
Senüñ ihsânının zîrâ ki yokdur hadd ü pâyânı 

Sa‘âdet gülistânından virüp bir gonca-i nevres 
Beni kıldın bu bâg-u âlemin gül gibi handânı 

Bana kıldıgun ihsânun Hudâyâ idimem şükrün 
Ki günden güne arturmakdasın lutf ile ihsânı 

‘Aceb mi dem-be-dem artarsa Bahtî bendenün bahtı 
Ki andan eksük itmezsin ‘atânı ey kerem kânı 

Ey Rabbim! Böylesi yücelik, baht, taht ve taca layık görüp bana bu dünyanın
Hükümdarlığını nasip ettiğin için sana şükürler olsun.

Cömertliğinin şükür ve övgüsünü eda etmek mümkün değildir. 
Çünkü senin cömertliğin sonsuzdur.

Mutluluk gül bahçesinden yeni yetişmiş bir gonca verip beni bu dünya 
bahçesinin gülen gülü gibi mutlu ettin.

Ey Allahım! Bana ettiğin lütuf ve cömertliğin şükrü mümkün değil. 
Üstelik günden güne lütuf ve cömertliğini artırmaktasın.

Bahtî kulunun bahtı devamlı artarsa bunda şaşılacak ne var? 
Ey cömertlik madeni (olan Allah), çünkü senden ondan cömertliğini   
eksik etmesin. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)

GAZEL
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İki cânib iki serdâr-ı âlî-şâna nusret vir 
Kulaguz olmak için anlara cünd-i hidâyet vir 
Gazâya ‘azm iden gâzîlere her yerde fursat vir 
İlâhî müjde-i feth ü zaferle kalbe rahat vir 
Habîbin hürmetine leşker-i İslâma nusret vir 

Ezelden hadden efzûn lutfuñı yâ Reb göre geldüm 
‘Adûnun pençesün bâzû-yi gayretle bura geldüm 
Huzûr-ı hazrete dest-i niyâz üzre tura geldüm 
Tevekkül eyleyüp dergâhuña çok yüz süre geldüm 
Habîbin hürmetine leşker-i İslâma nusret vir 

Beni serverlere serdâr-ı âlî-şân iden sensin
Bu ednâ bendeni ser-de� er-i merdân iden sensin
Du‘â-yı hayrını makbûl idüp ihsân iden sensin
Yog-iken var iden bu Ahmed’i sultân iden sensin
Habîbin hürmetine leşker-i İslâma nusret vir

Ordunun her iki yanını tutan askerlere ve o şanı yüce komutana yardım et.
Onlara kılavuz olmak için hidayet ordusu gönder,
Gazaya niyetlenmiş gazilere her yerde fırsat ver,
Allah’ım! Fetih ve zafer müjdesiyle kalbe rahatlık ver,
Habibin Hz. Muhammed’in hürmetine İslam askerine yardım et.

Ya Rab! Ezelden beri sonsuz cömertliğini gördüm.
Düşmanın pençesini gayret pazusuyla büktüm.
O yüce makama dua eli üzerinde (dua ederek) durarak geldim.
Dergâhına tevekkül ederek çok yüz sürdüm.
Habibin Hz. Muhammed’in hürmetine İslam askerine yardım et.

Beni kumandanların şanı yüce önderi yapan sensin. 
Bu değersiz kulunu yiğitlerin en önde geleni yapan sensin,
Hayır duayı kabul edip ihsan eden sensin.
Bu Ahmed’i yokken var eden, sultan eden sensin,
Habibin Hz. Muhammed’in hürmetine İslam askerine yardım et.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)

GAZEL
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GAZEL
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N'ola tâcum gibi başımda götürsem dâ’im 
Kademi nakşını ol hazret-i şâh-ı rüsülün 
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidür 
Ahmedâ turma yüzün sür kademine o gülün

HZ. PEYGAMBER’İN AYAK İZİ HAKKINDA

Peygamberlerin Sultanı o saygın kişinin ayak izini, taç gibi daima 
başımda taşısam ne olur?
O ayağın sahibi peygamberlik gül bahçesinin gülüdür,
Ey Ahmed! Durma, o gülün ayağına yüzünü sür. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)



Külbe-i gam-hâneden ey dil bize hem-ser mi yok 
Câm-ı ‘ışkı şevk ile nûş eyleyen bir er mi yok 
Bezmümüzde yoksa bir sâkî-i sîmîn-ber mi yok 
‘Aşka kâbil dil mi yok şehr içre bir dilber mi yok 
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâger mi yok 

Bir göñül yokdur ki derd-i ‘aşka mu‘tâd olmaya 
Var mı bir Hüsrev leb-i Şîrîne Ferhâd olmaya 
Gülistân içre kanı bir serv-i âzâd olmaya 
Gonca-i dil açılup hâtır niçün şâd olmaya 
Bâgda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok 

Hâtıruñda var ise gerd-i melâletden keder 
Ol gubârı sil hele mir’ât-i tab‘undan gider 
Bir nazarla ehl-i dil topragı eyler sîm ü zer 
Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la‘l ider 
Âfi tâb-ı feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok 

Kanı bir söz ehli tab‘a sözleri kâr eyleye 
‘Arif-i billâh ola izhâr-ı esrâr eyleye 
Mantıku’t-tayrı tekellüm hemçü ‘Attâr eyleye 
Görmeziz bir dil ki tûtî gibi gü� âr eyleye 
Söyledir mi yok cihânda bilmezüz söyler mi yok 
 
Bahtîyâ enfâs-ı rûhullahdır elkâb-ı nazm 
Vehbîdür âsâr-ı gü� âr-ı dil-i ashâb-ı nazm 
Zâde-i tab‘a gıdâ-yı rûhdur âdâb-ı nazm 
Niçün ebkâr-ı me‘ânî beslemez erbâb-ı nazm 
Yoksa Yahyâ gibi üstâd-ı sühan-perver mi yok

Ey gönül! Bu keder kulübesi olan dünyada bize benzer 
kişiler mi yok?
Aşk kadehini istekle içen bir er mi yok?
Yoksa meclisimizde gümüş gibi beyaz göğüslü bir saki 
mi yok?
Aşka layık gönül mü yok, yoksa şehir içinde gönül alıp 
götürecek kadar güzel sevgili mi yok?
Mecliste sarhoş yok. Bilmem ki içki mi yok kadeh mi yok?

Aşk derdine alışmayan bir gönül yoktur. 
Şirin’in dudağına Ferhat olmayan bir Husrev/Padişah 
var mıdır?
Neden gül bahçesi içinde diğerlerinden daha uzun, 
muntazam bir servi olmayasın?
Gönül goncası açılıp, gönül niçin mutlu olmasın?
Bahçede güller mi yok, gül bahçesinde bülbüller mi yok?

Gönlünde bıkkınlıktan dolayı oluşan bir keder varsa, 
o tozu sil öncelikle, gönül aynanın parlaklığını alan o 
kederi gider.
İrfan sahipleri bir bakışla toprağı altın ve gümüş 
haline getirirler. Gönül taştan daha değersiz bir şey mi 
ki kara taşı kırmızı (la’l) yapar.
Talihin bolluk bağışlayan güneşi mi yok?

Hani, sohbeti dinlenesi birinin sözlerinin mizacı 
etkilemesi gibi Allah’ı bilen kişi sırları aşikar etse,
Feridüddin-i Attar gibi Mantıku’t-Tayr’ı (kuş dilini) 
konuşsa yine de papağan gibi konuşan bir gönül 
görmeyiz.
Bilmiyoruz ki dünyada söyleten mi yok, söyleyen mi yok?

Ey Bahtî! Nazım kalıpları Allah’ın ruhunun 
nefesleridir. Şairlerin gönüllerinden gelen sözler ve 
eserler Allah vergisidir. 
Şiirin adabı şairlik yaratılışı için bir ruh gıdasıdır. 
Neden şairler daha önce kimsenin dile getirmediği 
anlamları büyütmez?
Yoksa Yahya gibi güzel söz söyleyen üstat mı yok?

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)

GAZEL
5



GAZEL
6

Al ü rengîn olsa lâle mâyilüz 
Anın içün hadd-i âle mâyilüz

Koma fürkatde bizi gel ey perî 
Tâ ezelden biz visâle mâyilüz 

Dâ’imâ vasf-ı leb ü dîdâr ider 
Tûtî-i şîrîn-makâle mâyilüz 

Teşne diller kandururlar dem-be-dem 
Lebleri âb-ı zülâle mâyilüz 

Tân mıdır meh-rûlere kılmak nazar 
Bahtiyâ seyr-i cemâle mâyilüz

Kırmızı, parlak renkli ve güzel olursa laleye düşkünüz.

Ey Peri! Bizi ayrılıkta bırakma, gel.  Biz ezelden beri seninle kavuşma 
arzusundayız. 

Daima dudağını ve güzel yüzünü öven tatlı sözlü papağana meyilliyiz.

Susamış gönülleri hep suya kandırdıkları için dudakları saf su gibi 
olanlara meyilliyiz.

Ay yüzlü güzellere bakmak şaşılacak bir şey midir?
Ey Bahti! Güzel yüzü seyretmeye istekliyiz.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)



Bûy irse cân meşâmına fasl-ı bahârdan 
Mürgân sadâsı gelse yine merg-zârdan 

Bulsa nevâda gül gibi bu besteler zuhûr 
Kim tâze nakş ü savt işidilse hezârdan 

Nev-rûz irişse yâd idüp ol eski demleri 
Her kimse alsa dadını bu rûzigârdan 

Gülşende bülbülân giceyi gündüze katup 
Başlasalar terennüme her şeb nehârdan 

Bahtî irişse hâsılı eyyâm-ı nev-bahâr 
Ayrılmasak çemende leb-i cûyibârdan

Can dimağına ilkbahar mevsiminden bir koku erişse, 
çimenlikten yine kuşların sesi gelse,

Bu besteler ahenk bulup (Neva makamında) gül gibi ortaya çıksa, 
bülbülden beste sonrası yeni terennümler duyulsa,

O eski zamanları yad ederek nevruza kavuşsak, 
herkes bu dünyadan payını alsa,

Gül bahçesinde bülbüller geceyi gündüze katıp 
her gece gündüzden terennüme başlasalar.

Bahtî  sonunda ilkbahar günlerine erişse, 
yeşillikte akarsu kenarından ayrılmasak.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan I. Ahmed 
(Bahtî)

GAZEL
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Sultan III. Ahmed (Necîb)
1703-1730

Babası : Sultan IV. Mehmed  
Doğumu : 31 Aralık 1673    
Tahta Geçme Yaşı : 30
Saltanat Bitiş Yaşı : 57

Annesi : Emetullah Gülnûş Sultan 
Vefatı : 1 Temmuz 1736 İstanbul
Saltanat Süresi : 27
Vefat Yaşı : 63



Şem’üne pervâneyem koy yanayım ben yâ Resûl 
Feyzüne ’atşâneyem sun kanayım ben yâ Resûl

Tutdu etrâfum kuyûd-ı gafl et ü sehv ü hatâ 
Feth idüp kaydum n’ola uyanayım ben yâ Resûl

Pertev-i nûr-i Hudâ mir’ât-ı vechünde ‘ıyân 
Haylîden ol vechüŋe dîvâneyim ben yâ Resûl

Âşinâ-yı sâha-i lutf eyle ben âvâreyi
Dergehüŋden nice bir bîgâneyim ben yâ Resûl

Nîm nigâh-ı cevr ile olsun Necîb âbâd ü şâd 
Lutf ü ihsân it katı vîrâneyim ben yâ Resûl

Ey Resul! Mumunun etrafındaki pervane böceğiyim, 
bırak (o ateşte) yanayım. Bereketine susamışım, (bana 
bereketini) sun, ona kanayım. 
 
Hata, yanılgı ve gafl et bağları her tarafımı sardı. Ey 
Resul! Ne olur, bu bağları açıp uyanayım.
 
Tanrı’nın nurunun ışığı yüz aynanda apaçık görünür. 
Ey Resul! Çoktandır yüzünü görme sevdasındayım. 
 
Ey Resul! Dergâhından o kadar uzağım ki, ben 
başıboşu cömertliğinle tanıştır. 

Ey Resul! Necib senden gelecek bir anlık eziyetle (bile 
olsa) mutlu olsun. Çok perişan bir haldeyim, lütfet, 
cömertlik göster. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
1



Sâgâr-ı ‘aşk ile her dem neş’edür mestâneyüz 
Vaktimüz yok sahv içün biz dâ’imâ sekrâneyüz

Açmazuz çeşm-i nigeh sûy-ı sivâya zerrece 
Âşinâ-yı çihre-i dil-dâr olan hayrâneyüz

Beyt-i dil envâr-ı zikrâne ile tolsa ziyâ
Hamdüli’llah ref ’-i zulmet eyleyen dîvâneyüz

Dôst hevâsından Necîbâ yokdur özge bir merâm
Fi’l-hakîka böyledür hâl gayriye bîgâneyüz

Aşk kadehiyle, o içkinin verdiği zevkle her an sarhoşuz. 
Ayılmaya bile vaktimiz yok, biz daima sarhoşuz.  

Allah’tan başka tarafa zerrece nazar etmeyiz. 
Biz sevgilinin çehresine aşina olan şaşkınlarız. 

Gönül evi zikir nurlarından ışıklarla dolarsa, Tanrı’ya şükürler olsun. 
Karanlığı kaldıran divaneleriz biz.  
 
Ey Necib! Dosta kavuşma arzusundan başka amaç yoktur. 
Gerçekten durum budur, bundan başkasına yabancıyız

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
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‘Âlem-i mülk-i derûnum zabt idüp cânân- ı ‘aşk 
Sahn-ı dilde hükmin icrâ eyledi sultân-ı ‘aşk

Mahv idüp cümle tilâli benligüm kıldı harâb 
Dagıdur cümle sivâyı kül ider nîrân-ı ‘aşk

‘Aşk odı bir hâlet-i ‘uzmâ olur kim şübhesüz 
Dü-cihândan fârig eyler âdemi galyân-ı ‘aşk

Nakd-i ‘ömrin bezl ider ma‘şûk içün sâdık olan 
Ey Necîb itmez tereddüd cân virür kurbân-ı ‘aşk

Sevgili gönül ülkemin tamamını ele geçirdi. 
Aşk sultanı gönül meydanında hükmünü icra etti. 
 
Tüm tepeleri yok edip benliğimi harap etti. Nitekim aşk ateşi, 
aşk dışında kalan her şeyi dağıtır, yakıp kül eder. 
 
Aşk ateşi çok yüce hâldir. Şüphesiz aşkın verdiği coşkunluk 
insanı iki cihandan da vazgeçirir. 
 
Aşkına sadık olan sevdiği için ömür nakdini bolca harcar. 
Ey Necib, aşk kurbanı tereddüt etmeden canını verir. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
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Şem‘-i zât-ı kibriyâ pervânesidür bu göŋül 
Feyz-i esrâr-ı Hudâ kâşânesidür bu göŋül

Nûş idenler câm-ı ‘aşkı Hâlıkı buldı henüz
Dem-be-dem ol neş’enün mestânesidür bu göŋül

Ka’be-i vuslatda hırkayla n’ola kılsam tavâf 
Şevk ile kurbân olan dîvânesidür bu göŋül

Hücre-i kalbüŋ Necîb hıfz eyle agyâr girmesün 
Zîre kim sultân-ı ‘ışkuŋ hânesidür bu göŋül

Bu gönül, Hz. Peygamberin mumunun etrafındaki pervanedir. 
Bu gönül, Allah’ın sırlarının cömertlik sarayıdır. 

Aşk kadehinden içenler, şimdi yaratıcıyı buldular. Bu gönül, 
sürekli o hâlin sarhoşudur. 

Vuslat Kâbe’sini hırkayla tavaf etsem ne olur?  Bu gönül onun 
isteyerek kurban olan bir divanesidir.

Necib, gönül evini koru, yabancılar oraya girmesin. Çünkü bu 
gönül, aşk sultanının (Allah’ın) evidir.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
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Ey ‘âşık-ı şeydâ yine dîvâne mi geldüŋ 
Maksûd kokusun almaga meydâne mi geldüŋ

Âteşlere bu cismün urup yakmada kasdun 
Şevk ile bu cân kebşini kurbâna mı geldüŋ

Bu derd bile ‘ayn-i devâ ehl-i velâyâ 
Bîmâr gibi ‘aşk ile dermâna mı geldüŋ

Sâkî-i ecel şerbetini sundı Necîbâ
Bu neş’eyi izhâr ile mestâne mi geldüŋ

Ey çılgın âşık yine deliye mi döndün? Sevgilinin kokusunu almak için 
aşk meydana mı geldin?

Bu bedeni ateşlere vurup yakmaktaki amacın(a uygun bir şekilde), bu 
can koçunu istekle kurban etmeye mi geldin?

Bu dert bile velayet ehli için dermandır. Hasta gibi aşkla derman 
aramaya mı geldin?

Ey Necib! Ecel sakisi şerbetini sundu. Bunun coşkunluğunu göstermek 
için sarhoş mu oldun?

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
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Toldur cihânı ey göŋül tekrâr-ı hû yâ hû ile 
Tâ ki münevver ola dil envâr-ı hû yâ hû ile

‘İlm-i ledünden al sebak zâhir ola tâ vech-i Hak 
Eşyâya ‘ibret ile bak esrâr-ı hû yâ hû ile

Meydân-ı ‘aşka gir dilâ ‘âşıklara eyle salâ 
Olma sakın kim âşinâ agyâr-ı hû yâ hû ile

Eyle semâvâtı makâm ‘İsî ile eyle hırâm 
Tahsîl kıl bir nîk-nâm âsâr-ı hû yâ hû ile

Hû ile tolmışdur cihân bu sırra sen itme gümân 
Eyle Necîbâ gel fi gân tekrâr-ı hû yâ hû ile

Ey gönül! Gönül “Hû” ve “Ya Hû” nurları ile aydınlanana kadar, 
dünyayı “Hû” ve “Ya Hû” (Allah Allah) zikriyle doldur.

Hakk’ın yüzü ortaya çıkıncaya kadar, ilahi sırlara ait ilimden ders oku. 
“Hû” ve “Ya Hû” sırları ile yaratılmış olan her şeye ibret nazarıyla bak. 

Ey gönül! Aşk meydanına gir, âşıkları davet et. “Hû” ve “Ya Hû”dan 
başkasını bilenlerden olma. 

Gökleri makam eyle, İsa ile beraber yürü. 
“Hû” ve “Ya Hû”nun emareleriyle iyi bir nam kazan. 

Kâinat, “Hû”  (Allah) ile dolmuştur, bundan şüphen olmasın.
Ey Necib! “Hû” ve “Ya Hû” ile (Allah diyerek) gel, feryat edip haykır. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
6



Âşinâ-yı bezm-i yâr ol pür-fi gân itsün seni 
Hizmet-i pîrân-ı ‘aşka feyze kân itsün seni

‘Andelîb-âsâ sadâ-yı nâle-i feyz-âverün
Hem-civâr-ı gülsitân idüp beyân itsün seni

Cübbe-i nâmûs u zühdi soy bırak bitsün hemân 
Hırka-i levm ü melâmet giy nihân itsün seni

Rû nihâd-ı zîr-hâ olup tevâzu’ it müdâm 
Cümleye ser-tâc idüp mevlâ ‘ıyân itsün seni

Şükr-i nefes eyle dâ’im it cidâl ile cihâd
Râhatun kes nefsünün tâ kim emân itsün seni

Sâgar-ı sahbâ-yı ‘aşk ile Necîbâ neş’e-yâb 
Ol tamâmen tâ ki âzâd-ı cihân itsün seni

Sevgilinin meclisine aşina ol, (bu durum)  seni daima feryat 
edip haykıran biri hâline getirsin. Aşk tarikatının önderlerine 
hizmet et ki, seni bolluk ve bereketin kaynağı haline getirsinler.

Bülbül gibi o bolluk getiren inilti sesini gül bahçesinin 
komşusu yapıp (herkese) seni anlatsın. 

Züht ve şöhret cübbesini bırak, hemen çıkar üstünden. Onun 
yerine ayıplanma ve kınanma hırkasını giy ki seni gizlesin. 

Daha düşük yaradılışlıların tarafında olup daima tevazu göster 
ki Tanrı seni herkese baş tacı yapsın. 

Daima aldığın nefese şükret, mücadele ederek nefsinle savaş. 
Güvende olmak için asla nefsinin rahatını gözetme. 

Ey Necib! Aşk şarabının kadehiyle o sarhoşluğun verdiği 
neşveyi bul. O hâl, seni  dünya bağlarından tamamen kurtarsın.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Ahmed 
(Necîb)

GAZEL
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Sultan III. Selim (İlhâmî)
1789-1807

Babası : Sultan III. Mustafa  
Doğumu : 24 Aralık 1761 İstanbul    
Tahta Geçme Yaşı : 28
Saltanat Bitiş Yaşı : 46

Annesi : Mihrişah Sultan 
Vefatı : 28 Temmuz 1808 İstanbul
Saltanat Süresi : 18
Vefat Yaşı : 47



Gerçi kim ehl-i dile hoşça mekândur dünyâ
Gâh zevk u tareb ü gâh yamandur dünyâ

Kendü ahvâline bak ‘âlemi ma‘mûr sanma
Herkesin kavline aldanma yalandur dünyâ

‘Andelîb kûşe-i hırmânda kalmış nâlân
Zevk-dih-i zâg u zagan turfe mekândur dünyâ

Münkesif şems ü kamer ebr-i mezâlim bürümüş
Dîde-i gayret ile girye-künândur dünyâ

Her gelen kondu ve göçdü bu cihân mülkünden
İstinâd eyleme İlhâmî ki hândur dünyâ

Bu dünya, gönül ehli için güzel bir mekân olsa da kimi 
zaman zevk ve eğlence dolu kimi zaman da kötüdür. 

Kendi haline bak, herkesi mutlu mesut sanma. 
İnsanların sözüne aldanma, dünya yalandır.

Bülbül nasipsizlik köşesinde kalmış vaziyette ağlayıp 
inlemekte. Bu dünya, karga ve çaylakların zevk verdiği 
tuhaf bir mekândır.

Güneş ve ay tutulmuş, kara bulutlar kaplamış. Dünya, 
kıskançlık gözünden gözyaşı döker. 

Bu dünyaya her konan, göçer. Dünya bir handır. 
İlhamî, sen de (ona) dayanma.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)

GAZEL
1



Böyle aglarsıŋ nedir feryâd ü zârıŋ ‘andelîb
Gâlibâ çekmekdesin cevrini hâruŋ ‘andelîb

Olmuşam sen gibi ben de gonca güller ‘âşıgı
Rûz ü şeb dil-sûzlukdur kâr ü bâruŋ ‘andelîb

Çünki gördüŋ yok vefâsı saŋa ol sad-berg gülüŋ
Vir tesellî kendüŋe meks eyle zâruŋ ‘andelîb

Ol gülüŋ hârında bitmiş hârdır gûyâ rakîb
Ol ‘adûdandır senüŋ hep hârhâruŋ ‘andelîb

Sırrıŋı ketm itme ben de sen gibi bir ‘âşıkam
Böyle efgân eylemek mi söyle kâruŋ ‘andelîb

Şâd olursaŋ dîde-i bahtuŋ olur bir gün güşâd
Bûyin alırsuŋ toyunca gül-‘izâruŋ ‘andelîb

Olmuşam can ile müştâk bendedür derd ü fi râk
Yâr olur yine saŋa gâhîce yâruŋ ‘andelîb

Ben de oldum sen gibi gül yüzlü yârüŋ bülbüli
N’ola İlhâmî-veş efgân olsa kâruŋ ‘andelîb

Ey bülbül! Bu şekilde ağlayıp feryat etmene sebep 
nedir? Galiba gülün dikeninin eziyetini çekmektesin. 

Bende senin gibi gonca güllere âşık olmuşum. 
Ey bülbül! Gece ve gündüz işin gönül yangınıdır. 

O yüz yapraklı gülün sana sevgisinin olmadığını 
gördün. Kendini teselli et, ağlamayı bırak, bülbül.

Rakip (sevgilinin diğer âşıkları) sanki o gülün 
dikeninde ortaya çıkmış bir dikendir. Senin gönlündeki 
tüm üzüntünün sebebi o düşman (rakip)dandır.

Ben de senin gibi bir âşığım, benden sırrını saklama. 
Söyle bülbül, senin işin gücün hep böyle inlemek midir? 

Ey bülbül, talihinin gözü bir gün açılır ve mutlu olursan, 
gül bahçesinin doyunca kadar kokusunu alırsın.

Tüm varlığımla hasretini çekmekteyim. Dert ve ayrılık 
bendedir. Bülbül bazen sevdiğin yine sana yakın olur.  

Bende senin gibi gül yüzlü sevgilinin bülbülü oldum. 
Bülbül, senin de işin İlhami gibi feryat etmek olsa 
bunda ne var?

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)

GAZEL
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Bâg-ı ‘âlem içre gerçi pek safâdur saltanat
Dikkat itseŋ bir kuru gavgâya câdur saltanat

Bu zemânuŋ devletiyle kimse magrûr olmasun
Kâm alırsaŋ ‘adl ile ol dem be-câdur saltanat

Kesb ider mi vuslatuŋ biŋ yılda bir ‘âşık anuŋ
Meyl ider kim görse ammâ bî-vefâdur saltanat

Kıl tefekkür ey göŋül çarhuŋ hele devrânını
Geh safâ-y-ise velî gâhî cefâdur saltanat

Bu cihânuŋ devletine eyleme zerre tama‘
Pek sakın İlhâmî zirâ bî-vefâdur saltanat

Bu dünya içinde saltanatın çok refahı ve mutluluğu olsa da 
aslında saltanat, sadece kuru bir kavga yeridir.

Bu dünyanın zenginliğiyle kimse gururlanmasın. Adaletle 
arzuladığın şeye ulaşırsan işte o zaman saltanat uygun bir yerdir. 

Bir âşık bin yılda onun vuslatını kazabilir mi? Kim görse 
saltanata meyleder ama o vefasızdır. 

Ey gönül! Feleğin dönüşünü düşün. Saltanat da tıpkı onun gibi 
kimiz zaman mutluluk kimi zaman eziyettir.  

Bu dünyanın zenginliğine zerre kadar tamah etme. 
İlhami, çokça sakın, uzak dur. Çünkü saltanat vefasızdır. 

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)
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Hevâ-yı ‘aşkı ta‘lîm eyleyüp murg-i çemenden sor
Vefâsızluk rüsûmuŋ tâze gülden yâsemenden sor

Ne hâcet gayriden tahsîle fenn-i ‘aşkı ey ‘âşık
O ‘ilmüŋ hâce-i üstâdıyam gel anı benden sor

Benüm külhan gibi nâr-ı gam ile yandugum her şeb
Eger ögrenmek isterseŋ dil-i sâhib-mihenden sor

Murâduŋ zülf-i hôş-bûya nizâm ise eger ‘ömrüm
O hâli sünbül-i şûrîde-i bâg-ı Hotenden sor

Lehîb-i şem‘-i ‘aşka yanmanuŋ keyfi yyet-i hâlin
Gice biŋ cân ile sûzân olan pervânelerden sor

Düşerseŋ derd-i ‘aşkına eger bir âfet-i cânuŋ
‘İlâcın var anuŋ İlhâmî-i sâhib-sühandan sor

Aşkın ne olduğunu bahçedeki kuştan sor.    
Vefasızlık âdetlerini yeni açmış gülden ve yaseminden sor.

Ey Âşık! Aşk ilmini başkasından öğrenmeye ne gerek var?  
Ben o ilmin tecrübeli hocasıyım, gel onu benden sor.

Benim her gece gam ateşiyle neden hama ocağı gibi yandığımı
öğrenmek istersen, sıkıntı çeken gönülden sor.

Ey ömrüm! Eğer isteğin şey hoş kokulu saça bir düzen 
vermekse, o hâli Hoten bahçesinin perişan sümbülünden sor.

Aşk mumunun ateşine yanmanın nasıl bir şey olduğunu 
gece büyük bir istekle yanan pervane (ışığın etrafında dönen 
böcekler)den sor.

Eğer canlar yakan birinin aşkına düşersen, onun ilacını söz 
üstadı İlhamî’den sor.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)
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Ben belâ-yı ‘aşk-ı yâri sevmeyince bilmedüm
Dil-berüŋ cevr ü cefâsın çekmeyince bilmedüm

Söz işitmek pek mukarreb dostdan müşkil imiş
Tâ ki ol mehden anı işitmeyince bilmedüm

‘Azm-i seyr-i sünbülistân-ı safâ eylerdi dil
Gam nedür devr-i felek zulm itmeyince bilmedüm

Rûz ü şeb gerçi şitâb ile gelip geçmekdedür
Hâl-i gurbet n’eydügin kesb itmeyince bilmedüm

‘İbret al her berg-i nahl-i sebze irmekde hazân
Der ki İlhâmî cefâsın çekmeyince bilmedüm

Ben sevgilinin aşkının belasını, sevmeden önce bilmezdim. 
Sevgilinin eziyet ve cefasını, çekmeden önce bilmezdim.

Çok yakın dosttan laf işitmek pek zormuş. 
Ay yüzlü sevgiliden(laf) işitinceye kadar bunu bilmezdim.

Gönül, mutluluğun sümbül bahçesini seyretmeye niyetlenirdi. 
Gamın ne olduğunu felek zulmedinceye kadar bilmezdim.

Gece ve gündüz birbiri ardınca çok çabuk geçip gitmekteler. 
Gurbet halinin ne olduğunu yaşamadan önce bilmezdim.

İbret al, her taze fi danın yaprağına sonbahar erişip dökülmekte. 
İlhamî cefasını çekmeden önce bilmezdim der.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)
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Rûz ü şeb yanmakda nâra ‘âşık-ı pervâneler
Zevk ile vaktin geçirmekde hemân bigâneler

Her gice biz tâ-seher nâlân ü giryânuz hele
Zülfi  zencîriyle yârüŋ zabt olur dîvâneler

Subha karşu gûşıŋa bir Hû sadâsı degse bil
Şübhesüz feryâd iderler ‘aşk ile mestâneler

Dönse ger kaddüm kemâna bâr-ı cevr-i yârden
Sevdügine kul olur ‘âlemde hep ferzâneler

Şu cihânda hâsılı müşkil belâdur ‘aşk kim
Yâr içün serden geçerler ‘âşık-ı merdâneler

Nâr-ı ‘aşka yanmadan İlhâmî seyr it cismüŋi
Gıbta eyler aŋa şimdi yanmada pervâneler

Âşık pervaneler gece gündüz ateşe yanmaktalar. Aşka bigâne olanlar 
vakitlerini zevkle geçirmekteler.

Biz her gece sabaha kadar ağlayıp inlemekteyiz. Sevgilinin saçının 
kıvrımlarıyla, aşkından deliye dönmüş âşıklar zapt edilir.

Sabaha karşı kulağına bir “Hû” sesi gelirse bil ki, şüphesiz bu sarhoşların 
aşkla feryat etmesidir.

Boyum, sevgilinin cefa yüküyle keman gibi iki kat olursa bunda ne var? 
Çünkü dünyada arifl er hep sevdiğine kul olur.

Kısacası bu dünyada aşk zor bir beladır. Bu yüzden yiğit âşıklar sevgilileri 
için canlarından vazgeçerler. 

İlhami, bedenini aşk ateşine yanmadan seyret. Işığın etrafında dönen 
pervane böcekleri, şimdi o yanışta senin bedenine gıpta ederler.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)
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Aç gözlerüŋ gâfi l iseŋ ‘âlim ile nâdânı seç
Eyle tecessüs fehm idüp câhil ile ‘irfânı seç

Ey dil bu gafl et tâ-be-key varma tegâfül semtine
Bil kıymetin erbâbınuŋ nâ-merd ile merdânı seç

Âvârelikden çek elüŋ beyhûde gezmek nice bir
Ehl-i kemâle mâ’il ol a‘dâ ile yârânı seç

Çekme elem gel şâd olup gül gibi ey gonca açıl
Aç dîde-i im‘ânuŋı pîrân ile tıfl ânı seç

Bel baglama İlhâmiyâ bu fânî dehrüŋ mülkine
Fikr eyleyüp ‘ukbâ ile bu ‘âlem-i devrânı seç

Gafl etteysen gözlerini aç, âlim ile cahili birbirinden ayır. 
Düşünüp araştır, cahille irfanı tanı. 

Ey gönül, bu gafl et, bilmezlikten gelme semtine uğrama ne 
zamana kadar sürecek? Dostlarının kıymetini bil. Sözünün eri 
kimselerle güvenilmez olanları birbirinden ayır. 

Başıboşluktan vazgeç. Ne zamana kadar boş yere gezeceksin? 
Olgun insanlar gibi ol, dostunu ve düşmanını tanı. 

Ey gonca! Elem çekme, gel mutlu olup gül gibi açıl. İman 
gözünü aç, üstatla tecrübesizi birbirinden ayır. 

Ey İlhami! Bu fani dünyanın mülküne güvenme. Ahireti 
düşünüp bu âlemin ne olduğunun farkına var.

Günümüz Türkçesine Aktarımı:

Sultan III. Selim 
(İlhâmî)
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