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" Dest-bûs? ârzûs?yla ger ölsem dostlar / Kûze eylen topra?um sunun anunla yâra su "
(Dostlar?m! ?ayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra topra??m? testi yap?n ve
onunla sevgiliye su sunun.)

Saçma ey göz e?kden gönlümdeki odlara su 
Kim bu denlü dutu?an odlara k?lmaz çâre su 

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ate?lere göz ya??mdan 
su saçma ki, bu kadar (çok) tutu?an ate?lere su fayda 
vermez.) 

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
Yâ muhît olm?? gözümden günbed-i devvâra su 

(?u dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa 
gözümden akan sular, göz ya?lar? m? ?u dönen gök 
kubbeyi kaplam??t?r, bilemem..) 

Zevk-? tî?undan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk 
Kim mürûr ilen b?ra?ur rahneler dîvâra su 

(Senin k?l?ca benzeyen keskin bak??lar?n?n zevkinden 
benim gönlüm parça parça olsa buna ?a??lmaz. Nitekim 
akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yar?klar meydana 
getirir.) 

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin 
?htiyât ilen içer her kimde olsa yara su 

(Yaras? olan?n suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim 
yaral? gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen 
kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.) 

Suya virsün bâ?-bân gül-zâr? zahmet çekmesün 
Bir gül aç?lmaz yüzün tek virse min gül-zâra su 
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(Bahç?van gül bahçesini sele versin (su ile 
mahvetsin) , bo?una yorulmas?n; çünkü bin gül bahçesine 
su verse de senin yüzün gibi bir gül aç?lmaz.) 

Oh?adabilmez gubâr?n? muharrir hattuna 
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su 

(Hattat?n beyaz kâ??da bakmaktan, kalem gibi, 
gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar 
u?ra?sa yine de) gubârî (yaz?) s?n?, senin yüzündeki 
tüylere benzetemez.) 

Âr?zun yâd?yla nem-nâk olsa müjgânum n'ola 
Zayi olmaz gül temennâs?yla virmek hâra su 

(Senin yana??n?n an?lmas? sebebiyle kirpiklerim 
?slansa ne olur, buna ?a??l?r m?? Zira gül elde etmek 
dile?i ile dikene verilen su bo?a gitmez.) 

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirî? 
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su 

(Gaml? günümde hasta gönlümden k?l?ç gibi keskin olan 
bak???n? esirgeme; zira karanl?k gecede hastaya su 
vermek hay?rl? bir i?tir.) 

?ste peykân?n gönül hecrinde ?evkum sâkin it 
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su 

(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste 
ve onun ayr?l???nda duydu?um hararetimi yat??t?r, 
söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.) 

Men lebün mü?tâk?yam zühhâd kevser tâlibi 
Nitekim meste mey içmek ho? gelür hû?-yâra su 

(Nas?l sarho?a ?arap içmek, akl? ba??nda olana da su 
içmek ho? geliyorsa, ben senin duda??n? özlüyorum, 
sofular da kevser istiyorlar.) 
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Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr 
Â??k olm?? galibâ ol serv-i ho?-reftâra su 

(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin 
bahçesine do?ru akar. Galiba o ho? yürüyü?lü, ho? 
sal?n??l?; serviyi and?ran sevgiliye a??k olmu?.) 

Su yol?n ol kûydan topra? olup dutsam gerek 
Çün rakîbümdür dah? ol kûya koyman vara su 

(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden 
kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere 
b?rakamam.) 

Dest-bûs? ârzûs?yla ger ölsem dostlar 
Kûze eylen topra?um sunun anunla yâra su 

(Dostlar?m! ?ayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, 
öldükten sonra topra??m? testi yap?n ve onunla 
sevgiliye su sunun.) 

Serv ser-ke?lük k?lur kumrî niyâz?ndan meger 
Dâmenin duta aya??na dü?e yalvara su 

(Servi kumrunun yalvarmas?ndan dolay? dikba?l?l?k 
ediyor. Onu ancak suyun ete?ini tutup aya??na dü?mesi 
(yalvar?p arac? olmas? bu dikba?l?l???ndan) 
kurtarabilir.) 

?çmek ister bülbülün kan?n meger bir reng ile 
Gül buda??nun mizâc?na gire kurtara su 

(Gül fidan? bir hile ile (me?hur gül ve bülbül 
efsanesindeki gibi yine) bülbülün kan?n? içmek 
istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül 
dallar?n?n damarlar?na girerek gül a?ac?n?n mizac?n? 
de?i?tirmesi gerekir.) 
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T?ynet-i pâkini rû?en k?lm?? ehl-i âleme 
?ktidâ k?lm?? târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su 

(Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymu? (ve bu hâli 
ile) dünya halk?na temiz yarat?l???n? aç?kça 
göstermi?tir.) 

Seyyid-i nev-i be?er deryâ-? dürr-i ?st?fâ 
Kim sepüpdür mucizât? âte?-i e?râra su 

(?nsanlar?n efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. 
Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ate?ine su 
serpmi?tir.) 

K?lma? içün tâze gül-zâr? nübüvvet revnak?n 
Mu'cizinden eylemi? izhâr seng-i hâra su 

(Kat? ta?, Peygamberlik gül bahçesinin parlakl???n? 
tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolay? su 
meydana ç?karm??t?r.) 

Mu'cizi bir bahr-? bî-pâyân imi? âlemde kim 
Yetmi? andan min min âte?-hâne-i küffara su 

(Hz. Peygamberimiz'in mûcizeleri dünyada uçsuz 
bucaks?z bir deniz gibi imi? ki, ondan (o 
mucizelerden) , ate?e tapan kâfirlerin binlerce 
mâbedine su ula?m?? ve onlar? söndürmü?tür.) 

Hayret ilen barma??n di?ler kim itse istimâ 
Barma??ndan virdügin ?iddet günü Ensâr'a su 

(Mihnet günü Ensâr'a parma??ndan su verdi?ini (bir 
mucize olarak parma??ndan su ak?tt???n?) kim i?itse 
hayret ile (?a?a kalarak) parma??n? ?s?r?r.) 

Dost? ger zehr-i mâr içse olur âb-? hayât 
Hasm? su içse döner elbette zehr-i mâra su 
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(Dostu y?lan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb- 
? hayat olur. Aksine dü?man? da su içse (o su, 
dü?man?na) elbette y?lan zehrine döner.) 

Eylemi? her katreden min bahr-? rahmet mevc-hîz 
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su 

(Abdest (almak) için el uzat?p gül (gibi olan) 
yanaklar?na su vurunca (s?çrayan) her bir su 
damlas?ndan binlerce rahmet denizi dalgalanm??t?r.) 

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttas?l 
Ba??n? da?dan da?a urup gezer âvâre su 

(Su aya??n?n topra??na ula?ay?m diye ba??n? ta?tan 
ta?a vurarak ömürler boyu, durmaks?z?n ba??bo? gezer.) 

Zerre zerre hâk-i dergâh?na ister sala nûr 
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su 

(Su, onun e?i?inin topra??na zerrecikler halinde ???k 
salmak (oray? ayd?nlatmak) ister. E?er parça parça da 
olsa o e?ikten dönmez.) 

Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ 
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su 

(Sarho?lar içkiden sonra gelen bat adrys?n? gidermek 
için nas?l su içerlerse, günahkârlar da senin na't?n?n 
zikrini dillerinde tekrarlamay? (dertlerine) 
derman bilirler.) 

Yâ Habîballah yâ Hayre'l be?er mü?takunam 
Eyle kim leb-te?neler yanup diler hemvâra su 

(Ey Allah'?n sevgilisi! Ey insanlar?n en hay?rl?s?! 
Susam??lar?n (susuzluktan duda?? kurumu?lar?n) yan?p 
dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.) 
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Sensen ol bahr-? kerâmet kim ?eb-i Mi'râc'da 
?ebnem-i feyzün yetürmi? sâbit ü seyyâra su 

(Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin 
çiyleri sabit y?ld?zlara ve gezegenlere su ula?t?rm??.) 

Çe?me-i hur?îdden her dem zülâl-i feyz iner 
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su 

(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su laz?m olsa, 
güne? çe?mesinden her an bol bol saf, tatl? ve güzel 
su iner.) 

Bîm-i dûzah nâr-? gam salm?? dil-i sûzânuma 
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su 

(Cehennem korkusu, yan?k gönlüme gam ate?i salm??, 
(ama) o ate?e, senin ihsan bulutunun su serpece?inden 
ümitliyim.) 

Yümn-i na'tünden güher olm?? Fuzûlî sözleri 
Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü ?eh-vâra su 

(Seni övmenin bereketinden dolay? Fuzûlî'nin (alelâde) 
sözleri, nisan bulutundan dü?üp iri inciye dönen su 
(damlas?) gibi birer inci olmu?tur.) 

Hâb-? gafletden olan bîdâr olanda rûz-? ha?r 
E?k-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su 

(K?yamet günü oldu?u zaman, gaflet uykusundan uyanan 
dü?kün (yahut a??k) göz, (sana duydu?u) hasretten su 
(gözya??) döktü?ü zaman,) 

Umdu?um oldur ki rûz-? ha?r mahrûm olmayam 
Çe?m-i vaslun vire men te?ne-i dîdâra su 

(O mah?er günü, güzel yüzüne susam?? olan bana vuslat 
çe?menin su verece?ini, beni mahrum b?rakmayaca??n? 
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