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KANÜNl SULTAN SüLEYMAN'IN FARSÇA ŞtiRLERI 

CoşkmıAK* 

ÖZET 

Dergimizin önceki sayılannda Muhibbi mahlasiyle, şiirler yazan Kantlni Sul
tan Süleyman 'ın Türkçe şiirlerinden söz etmiş, şairliği hakkında bilgiler verrneğe 
çalışmıştık. Bu yazımuda dapadişahın Farsca şiirlerinden sözedeceğiz. 

SUMMARY 

The Persian Poems of Kanfuıi Sultan Süleyttuuı 

In the previous copies of our periodical, we wrote on the Turki&h poems of 
Sultan Süleyman the magnificent, who wrote poem with the nickname "Muhibbi" 
and we tried to give so me information about hi& quality asa poet, In thi& article we 
shall deal with the Sultan 's Persian poems. 

Osmanlı tmparatorlu~u'nun son büyük padişahı Kanüni Sultan Süleyman, ço
cukluk ve gençlik yıllannda devrin büyük Alimleri elinde iyi bir ö~nim gönnüş, 

diAer ilimler yıuunda Farsça'yı da şiir YI!Zllbilecek derecede ö~nme Imkanı bul
muştur. Farsça kaleme aldıAı şiirleri, içerik bakımdan Türkçe şlirlerle bir paralellik 
göstennesi yanında, söyleyiş ve sa~lamhk açısından onların yanmda biraz zayıf 
görünüyor. Son derece doAal olan bu duruma kalşı1ık bu şiirler, Kanuni'nin Farsça'
ya olan baltimiyetinl, Farsça'yı şür yazabilecek ölçüde bilmesini göstennesi bakı
mmdan önemlldirler. 

KanQni'nln burada sözünü edeceAimlz şilrleri, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, 
Revan Bölümü 738 nurnarada kayıtlı el yazması divanı esas alınarak tesbit edilmiştir. 

Bu yazma divan, daha önce bahsettiAimlz yazma divanlann en güzeli ve en güvenilir 
olanıdır. Aslında Farsça şiirler bu divan dışmda sadece bir başka yazma divanda da
ha vardır. DiAer yazma n~halarda Kanuni'nin Farsça şiirlerine yer verilmemiştir. 

Yukarıda sözünü etti~miz, Farsça şiirlerin yer aldı~ ikinci yazma divan İstan
bul üniversitesi Kütüpıulnesi Türkçe Yazmalar 5477 nurnarada kayıtlı nüshadır. Bu 
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nüshada Kanuni'nin 36 Farçsa gazeline yer verilmiştir. Topkapı Sarayındaki yazma 
divanda ise padişahın Farsça 45 gazeli, 23 dörtlü~ü , 39 beyti, bulunmaktadır. Bun
lar yazma divanın 5-39 yapraklan arasına küçük bir divançe denilebilecek şekilde, 
düzenli olarak yerleştirilmiştir. 

Bu bölümde yer alan Farsça gazelierin sırayla 3 tanesi elif, ı tanesi be, ıo ta
nesi te , ı tanesi ha, ıo tanesi dal, 2 tanesi re, ı tanesi ze, ı tanesi sin, ı tanesi kef, 
7 tanesi mim, ı tanesi nun, 3 tanesi vav, 4 tanesi de ye kafiyesinde yazılmıştır. 

Bu 45 gazelin ı5 tanesi "Fa ila tün, ra ila tün, fa ila tün, fa ilün", 9 tanesi 
"Mef Olü, fa ila tü, me ra 1lü fa il ün ", 4 tanesi "Fe ila tün, fe ila tün, fe ila tün, fe 
il ün", 4 tanesi "Me fa il ün, fe ila tün , me fa il ün , fe il ün", 3 tanesi "Mef (} lü, me fa 
11ü, me fa tiü , fe u !ün", 3 tanesi "Me fa 1Iün, me ra 1 !ün, me fa 1 !ün, me fa i !ün" 3 
tanesi "Me fa i lün, me fa l!ün, fe u lün, ı tanesi "Müstef'i !ün, müstef'ilün, müs
tef'ilün, müstef'ilün " , ı tanesi "Fa ila tün, fa ila tün , fa i !ün", ı tanesi "Fe ila tün, 
me fa ilün, fe ilün " , ı tanesi de "Mef fllü, me fa i !ün, fe u lün ", vezninde kaleme 
alınmıştır. 

Türkçe şiirlerinde oldu~u gibi Farsça şiirlerinde de şair, aşk, tablat, şarap · 
konulanna a~ırlık vermiştir. Tasavvufi ve hikemi şiiriere de rastlamak mümkündür. 
Bu şiirlerde de Kanuni, duygu ve düşüncelerini içten ve lirik bir eda ile ortaya koy
ma imkanım bulmuştur. 

Şimdi sözü fazla uzatmadan, Kanuni'nin Farsç a yazma konusundaki yete
ne~ine ışık tutabilecek bu şiiriere bir göz atalım: 

GAZEL 

Miküned ender zamane herkesi çizi taleb 
Zahidan künc-i selamet aşıkan rah-ı ta'ab 

" Bu devirde herkes birşeyler ister, herkesin bir arzusu vardır. Sofular refah, 
huzur köşesini, aşıklar eziyet, çile yolunu isterler." 

Sad çü Yusuf der melahat bende büsn-i tu şud 
Key reva başed tura ger güfte em Yusuf-lakab 

"Güzellikte, senin güzelli~ine yüzlerce Yusuf gibileri kul olur. Sana Yusuf 
lakaplı desem ne kadar uygun olur. " 

Derd-i ma şevand fehmı avered cüz ebi-i aşk 
Tireter ez ruz-ı hicr-i ma nebaşed hiç şe b 

"Derdimiz, aşıklardan başkasının aklını başından alır. Hiç geceler bizim ay
nlık günümüzden daha karanlık olur mu?" 

Bilebet yek lahza yek dem zinde em 1nem aceb 
An taaccüp nist ez la'l-i tfi ger ya bem hayat 

"Dudağın olmadan bir an, bir nefes diri olmam çok acayip olur, buna şa
şılır. Ancak senin duda~ından hayat bulursam bunda şaşılacak bir şey olmaz." 

Cevr-i yar ü milinet-i hicran u gam ez ma mepürs 
Niyyet-i aşık-ra Muhibbi resm pürsiden sebeb 

" Sevgilinin eziyetini , keder ve aynlık sıkıntısını bizden sorma. Ey Muhibbi, 
aşıklann niyetini sormak adeti nedendir, sorulmaz." 
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GAZEL 

Ta çend kesem der gam-ı tu bar-ı melamet 
Der hatır-ı tu nlst meger riiz-ı kıyamet 

-"Senin gammda kınanma, ayıplanına yükünü ne zamana kadar çekeyim. Her
halde kıyamet günü aklında deAil, kıyameti düşünmüyorsun. o o 

Çün pend-i refiklin tu be-evvel neşenidi 
Ey dil nedihed tayide ahir zi-nedamet 

"Ey gönül, sen önceleri dostlann öAüdüne kulak vermedin; sonunda pişman 
olmaktan fayda var mıdır? Son pişmanlık kar etmez." 

Der pay-ı gam-i aşk-ı tu nagah fıited dil 
Ne rab-ı gürizestü ne cay-ı ika.met 

"Gönül an~m aşkının kederi ayaAma düştü. Ne kaçış yolu var, ne de kala
cak bir yer var." 

Dil dlne-i biil-i tu bemi cüst be zülfet 
Sergeştei aşüfte der üftad be damest 

"Gönül beninin tanesini saçlannda arıyor. TuzaAma düşmüş bir avaredir, se
nin düşkünündür." 

Derdest-i tu ey yar-ı cefa-cu çü Muhibbi 
Feryad künem şam u seher ta be kıyamet \ , 

"Ey eziyet eden sevgili, senin elinden Muhibbi gibi kıyamete k"tıdar sabah 
akşam feryat ediyorum." 

SEÇME BEYTLER 

B"ıhudem bl-tu vü der ateş-i dil mlsuzem • 
Zinde der bicr-i ~u çün mürde azabest mera 

"Sensiz kendimden geçrolşim ve gönül ateşiyle yanıyorum. Senin ayrılıAmda 
dirilik, bana ölüm gibi bir azaptır." 

Sakiyi mey be-kesi dih ki nedired aşki 
Mestem ez aşk çi bacet şarabest mera 

"Ey içki sunan güzel, aşık olmayan kimseye şarap ver. Benim için şarap ge
rekmez, çünkü ben aşktan sarboş·olmuşum." 

tn Çi şQ~t ıd h~~-dem-J;ıe-f~n-i işve-gen 
Katl-i uşşik dilii yad-ı ser-i her mu ra 

"Sen nasıl bir şuhsun ki her im naz, cllve ilmini yaparsın . Her kılını anan aşık
ıara ölüm getirirsin, öldürürsün." 

Mefiken in heme dilha-yı perişan her hak 
Bend-i canbii mekün an silsile-i gisu ra 

"Bu perişan gönülleri toprak üzerine atma. Saçlannın zinciri ile o canlan bılA
lama." 

Çi bela-hast nedanem ki çi gi)yem Yirab 
An bırimiden-i ş1rin ü kad-i dil-cu ra 

-63 -



"Nasıl bir beladır, Tannın o tatlı tatlı salmış ve o gönüllerin aradı~ı boy için 
ne söyleyeyim, bilmiyorum." 

Ger men ez dusti·i mihr·i tu mürdem çi aceb 
Kist kez can nebud bende ruh-ı nigft ra 

"E~er senin aşkından , sevgine dost olmaktan dolayı ölürsem şaşılır mı? O gü· 
zel yanak için candan kul olmayacak kimse var mı?" 

Ender firak·ı hicr çü canem be leb reSıd 
Saki mekün şarab dirig ez gulu·yı ma 

"Aynlık derdi ile canım duda~ıma geldi. Ey içki sunan güzel, şarabı bo~azı· 
mızdan esirgeme." 

Hu kerde im aşk u şarab u terane ra 
Zahid be men'-i tu netuvan terk-i huy·ı ma 

"Aşk, şarap ve na~me hususunda huy, prensip sahibiyim. Ey softa senin 
engellemen, sözlerin bizi bu huyumuzdan vazgeçiremez." 

Men ez firak·ı hicr-ı tu bi-<:an fütade em 
Ey serv·i naz baz güzer kün be-suy·ı ma 

"Ben senin aynlı~ının derdinden dolayı cansız düşmüşürn. Ey naz servisi yine 
bizim tarafımızdan geç yürü (ki can bulalım). " 

Şerh-i fırak-ı yar Muhibbi be·kes megô 
Çün farigest yar ez in güft ü gfı.yı ma 

"Ey Muhibbi, ~vgiliden aynlı~ın izahını kimseye söyleme. Çünkü sevgili bi· 
zim bu dedikodumuzdan uzaktır." 

Ateş·i dil zi-derd ü mihnet-i \ıst 
Eşk·i çeşmem Zi·hicr·i firkat-i ust 

"Gönül ateşi, onun verdi~i sıkıntıdan ve dertten dolayıdır. Gözümün yaşı da 
onun aynlı~ının verdigi aynlık acısındadır." 

Der ser-i kuy-ı u zeıilem men 
İn mezellet hem ez meziyyet-i list 

"Ben onun mahallesinin önünde perişan olmuşum, hakir düşmüşüm. Bu peri
şanlık, bu aşagılık onu arzu etmekten dolayıdır .'' 

Bende-i p1r-i deyrem in devlet 
Ki tu bini zi-yürnn-i himmet-i \:ıst 

"Meyhanecinin kulu kölesiyim, onun iyiliğinin u~urundan gördü~üm ne bü
yük bir devlettir." 

Her dem be-meneş cevri vü her lahza cefayest 
Billah ki aceb kafir ü bed-mihr-i belayest 

"Her an onun bana eziyeti, her nefes ce_fası vardır. Dogrusu o şaşılacak dere
cede bir kafirdir, vefasızlı~ı ve belası da şaşırtıcıdır. " 

Her keskad-ira'na nigered ya ruh-ı zıba 
Mara nazar-ı aşk be-hak-i kef-i payest 

"Herkes güzel bir boya, ya da güzel bir yana~a bakar. Benim için aşk bakışı 
elinin ayagının topra~ınadır. Biz ayak topra~ına bakarız." 
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Zahid-i efsurde ra der bezm-irindan rah nist 
Cay-ı hasanest in meclis ki cay-ı am nıst 

"Kalbi sönük sofuya aşıklar meclisinde yol yok. Bu meclis özel kişilerin yeri
dir, herkesin yeri değildir, herkes oraya giremez." 

DÖRTLÜKLER 

Zi-çeşm-i fitne-cuyet dil harabest 
Ciger der-ateş-i aşket kebabest 

Dilader muy-ı zülfeş kün du'ayı 

Dua çün der dil-i şe b müstecabest 
"Gönül senin fitne çıkaran gözünden dolayı haraptır. Ciğer de aşkının ateşin

den dolayı kebap olmuştur. 

Ey gönül saçının kılından dua et, yalvar. Çünkü gece vakti yapılan dualar ka
bul olur." 

Vefa nüma ki cefa şart-ı dil-rübayı nist 
Sitem mekün ki sitem resm-i padişahı nist 

Nikab her efgen ez ruh-ı cihan münevver kün 
Ki cüz fürug-ı cemal-ı tu rtışeniiyi nist 

"Vefa göster çünkü cefa etmek, dilherliğin şartı değildir. Kötülük etme çünkü 
kötülük etmek padişahlık usulü değildir, padişaha yakışmaz. 

Cihanın yüzünden örtünü at, ışık saç. Çünkü senin güzelliğinin parlaklığından 
daha fazla bir parlaklık yoktur." 

BEYTLER 

Şah-ı aşkem hemçü Mecnun derd ü gam leşker mera 
Hem çü şe m 'em ateş-i aşkest ta c· ı ser mera 

"Aşk padişahıyım , Mecnun gibi dert ve üzüntü benim askeriındir. Mum gibi 
yanıyorum, eriyorum , aşk ateşi bana baş tacıdır." 

Key tuvaned dld rfıyet zahid-i peşınine-puş 
Şebpere bıned şu'a-ı Şeıns ra a 'ma şeved 

"Yün kumaş giyen sofu senin yüzünü nasıl görebilir; yüzüne bakaınaz. Yarasa 
güneş ışığına bakarsa kör ölür." 

Ger küneın plş-i bütan secde mera ta 'na ınezen 
Tu çi dfmi ki denn secde çi niyyet dareın 

"Eğer putların (güzellerin} önünde secde edersem beni ayıplama, kınama. Bu 
secdede ne niyyet taşıdığıını sen ne bilirsin." 

Görülüyor ki Muhibbi mahlasiyle şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman Türkçe 
şiirlerinde kullandığı motifleri, mazmunları , konuları aynı başarı ile Farsça şiirleri
ne de yansıtabilmiştir. Onlarda görülen sevgilinin vefasızlı ğı , verdiği acılar, aşığın 

çektiği sıkıntılar , naz, cilve, kayıtsızlık bu şiirlerde de var. Diğer şiirleri için söyle
diklerimizi Farsça şiirleri için de söylememiz mümkün. Farklılık sadece dilde görü
lüyor. Aslında şairin kullandığı Farsça da, Türkçe şiirlerinde kullandığı Jisana olduk-
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ça yakın. öyleki bazı beyltıerde Farsça bir iki kelimeyi çıkanp yerine karşılı~ını 
koydu~umuzda, anlamı ve beyit bütünlü~ünü pek fazla bozmamış olursunuz. 

Muhibb( bu Şiirlerde-de aşık, ma'şuk, rakip üçgeni etrafında duygularını-dile 
getirirken pek de~şik söyleyişler ya da de~işik düşünüşler ortaya koymaz. Aşık 
yine, sevgili karşısında acı içinde, dert, keder, sıkıntılar içinde perişan bir halde sev
giliden gelecek bir işareti bekler durur. Aynlık ac~ı yüre~ini delip geçmiştir. Gözle. 
rinden kanlı yaşlar oluk oluk akmaktadır. Sevgiliden aynlı~ın ölürnden de beter ol
du~unu ·savunan aşık, aşkından deli divane olmuştur, onu ancak sevgilinln saç zinci· 

1 

ri ba~layabilir. Onun için aşk yolunda rakipten daha büyük bir engel düşünülemez. 
Her zamanki tamyla rakipiere söylemedi~ini bırakmaz. Sevgilinin bulundu~ yer 
ya da oranın topra~ı aşık için dünyalara bedeldir. Oraya yüz sürmek Ka'beye yüz 
sürmekten farksızdır. Bütün bunlara karşılık sevgili aşık karşısında kayıtsızlıAını sür
dürmekte, onun yalvanp yakarmalarına kulak asmamaktadır. Nazıyla, cilveslyle aşti· 

lanna yapmadı~ını bıra~az. Adeta onlara ölüm ya~dırır. 
Bu- !iiirlerle- iliili- söylediklerimiz veÖmekİer daha da genişletilebilir. ADCak -

burada söyleneceklerin, Türkçe şiirler için söylenenlerden pek farklı olamayaca~, 
her iki söyleyiş arasında dll dışmda pek büyük bir farklılı~m olamayaca~ görüle
cektir, ki yukanda verilen ömekler bunu açıkca göstermektedir. 
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