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training, princes studied Arabian and Persian. Arabian was used for science and Persian for literature. Getting to 

know the achievements of the great authors, who had left their imprint on Diwan poetry, they started to write 

wonderful poems. They found inspiration in the achievements of their predecessors and strived to improve them. 

They sought the perfect and the ideal. Their intellectual training and good knowledge of Persian literature 

presumed perfect skills in the classical rhyme technique. Their rich vocabulary helped them use many Arabian 

and Persian words and expressions. Their original works were distinguished for endless imagination and strong 

language. The sought the perfect, the ideal in describing the beloved one. In poetic circles they were known with 
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оляма част от представителите на Османската династия се занимават с изкуство. 

Още като малки те получават специална подготовка, която им позволява да 

вникнат в детайлите и да оценят интелектуалния труд на творците.  Това от своя 

страна предопределя и отношението им към хората, занимаващи се с поезия, музика, 

калиграфия и други традиционни изкуства. Практиката да се покровителстват творците е 

възприета още по времето на бейлиците в Анадола. Османските султани събират около себе си 

най-известните за времето си поети. Те говорят за поезия, но това е и начин да изтъкнат своите 

познания. Като малки, в начален стадий на образование, принцовете изучават османски, 

арабски и персийски език. Запознават се с постиженията на великите творци, оставили 

отпечатък върху старата турска (диванска) 1  поезия.  Владетелите се сближават с видни 

представители на суфизма2 и участват в техни беседи. Духовният наставник на основателя на 

Османската държава, Осман Бей е Шейх Едебали, на Орхан Бей – Гейикли Баба, на султан 

Мехмед II Завоевателя  – Акшемседдин, на Мехмед III – Шемсеттин Сиваси. Всички те оказват 

голямо влияние при изграждането на ценностната система на владетеля, в духовното му 

извисяване, както и за неговия мироглед. Всъщност при приемането на исляма, турците 

                                                           
1  Този период от развитието на турската литература се е назовавал с най-различни наименования: 

едебиятъ кадиме или шири кудема, а самите творби са наричани асаръ еслав. Сред всичките тези 

названия диван едебиятъ, т. е. диванската литература е най-новото и най-предпочитаното. През този 

период се пише и проза, а прозата не се събира в сборници, наречени диван. С оглед на това се 

употребява и названието класическа турска литература. Самият термин диванска литература 

представлява стара османска литература и по-точно османска поезия. 

2 Суфизмът е учение, чиято цел е поправянето на сърцето и отвръщането му от всичко друго, освен от 

Аллах и да пречисти вътрешната си същност от нечистотата. Най-ранните известни суфисти са самотни 

мистици, които привличат последователи със силата на личната си святост. Те обучават учениците си как 

да станат „приятели на Аллах“, а онези, които постигат духовно осъществяване, на свой ред учат други. 

Постепенно неформалната връзка между учители и ученици се формализира с изграждането на тарикати 

(ордени), като всеки е свързан с различен суфистки духовен водач. 

Г 
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приемат и култура,  свързана с религията. Това става основно чрез медресетата3 и различните 

културни центрове. Там представители на висшите прослойки, изучавайки арабски и 

персийски, се запознават с творбите на водещите автори. Арабският език се използва в 

научните среди, а персийският - в литературата. Заимствайки техните стихотворни форми и 

теми и адаптирайки ги към своите условия, турските поети започват да пишат великолепни 

стихотворения. Започвайки от метриката и стихотворните форми се стига до използване на 

различни мотиви и вдъхновения (Salim, Hasan 2015: 265). 

Султан Мурад II (1404-1451)4 е първият османски владетел, който се занимава с поезия. 

Според свидетелства на съвременниците, Мурад e известен като енергичен и благочестив. Дори 

византийските писатели пишат за неговата справедливост и хуманност. Самият той пише 

стихове с псевдоним Муради. Покровителства изкуствата и построява много джамии, дворци, 

мостове, приюти и училища. В тезкирето5 на Лятифи пише, че два пъти в седмицата събира 

поети и учени и ги изслушва от началото до края. Определя теми за дискусия и кани известни 

личности (İsen 1990: 68). Султанът е посветил много стихове на съпругата си Мара Деспина, 

дъщеря на владетеля на Смедеревското деспотство Георги Бранкович: 

Любима моя, всеки на този свят се занимава с нещо 

А аз оставих цялата си работа и се занимавам само с тебе  

Няма чест и срам при влюбения 

Капките вода, попаднали в огъня изчезват на мига6 

Султан Мехмед II Завоевателя (1432-1481) се занимава с рисуване, поезия и музика. В 

поезията е известен с псевдонима Авни. В стиховете му се усеща влиянието на известните 

дивански поети Шейхи и Ахмед Паша. Той е първият османски владетел, който е изготвил 

диван 7  (Kut 2014: 162). Същността и неуловимостта на противопоставянето на образите в 

стиховете му са пример за огромния му смислов, емоционален и психологически потенциал: 

Душата на душите е сред красавиците  

Устните й са като лек за душата 

(Çolakoğlu Sarı 2014:  53) 

Известният с влечението си към музиката султан Байезид II (1581-1512) се изявява и в 

поезията. Пише е 144 газела8 на турски и 14 на персийски език (Bayram 2008). В газелите му 

преобладава любовната тематика. Любимата в диванската поезия е недостижима и това 

показва, че човек не е съвършен и не е в състояние да достигне абсолютната красота. 

Стремейки се към съвършенното, човек постепенно се доближава до Създателя. Всичко 

останало е негово отражение. Затова и истинската красота е плод на въображението, идеал, към 

който се стреми човекът. Красотата е неподвластна на времето и пространството, тя е вечна. По 

този начин идеализираната любима придобива неповторим образ (Gönel 2010: 6):  

Димът, появил се от разкъсаната ми душа 

Се превръща в облак и пролива сълзи върху гроба  ми 

                                                           
3  Медресе е мюсюлманско  училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители и учители в 

мюсюлмански училища, както и държавни служители. 

4  В скоби след името на султаните са посочени годината на раждане и годината на смъртта, а не 

годините, през които са били на престола. 

5 летопис 

6 Преводите на стиховете са мои. Под линия са дадени текстовете на османски език, изписани на 

латиница. 
7 Сборник със стихове, включващ стихове от всички необходими стихотворни форми и изготвен по 

определен порядък.  

8 Газелът е стихотворна форма, която се състои от двустишия (бейтове) и се римува по схема аа, bа, cа, 

dа и т.н. Съдържа от пет до дванадесет (а понякога и петнадесет)  бейта. Първият бейт се нарича матла 

(от арабски – изгрев на слънцето и други светила). Тя съдържат идеята на творбата, коята се развива в 

следващите бейтове като последният бейт - макта може да съдържа името (псевдонима) на автора. Най-

красивия бейт се нарича бейтюл-газел. Както всеки бейт може да изразява различна мисъл, така може и 

няколко бейта, а понякога и всички бейтове да са обединени около една тема. Темите в газел най-често са 

любовта, природата, обществото и др. Най-добрите дивански поети са писали и най-добрите газели.  

Великолепни творби са оставили поетите Фюзули, Баки, Недим и др. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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* * * 

Ако за миг очите ми не видят твоето лице 

Светът би се превърнал в тъмница за моето тяло 

(Başpınar 2012: 52) 

 В поезията на Джем Султан (1459-1495) преобладава темата за любовта и природата. 

Особено място в поезията му заемат темите за  религията и суфизма. Поезията му е плод на 

много добра подготовка. Всъщност Джем Султан е по-малкият син на султан Мехмед II. Той е 

претендент за трона на Османската империя. Оспорва наследството на овластения си по-голям 

брат Баязид. Стига се до въоржен сблъсък между двамата. Войската на Джем претърпява 

поражение, а самият той едва се спасява. Встъпва в преговори с рицарско-монашески ордени и 

правителства, които вместо да му станат съюзници го заточват. Живее като почетен пленник в 

разкош във Франция и Италия, където умира. Затова и стиховете му са изпълнени с носталгия 

към родината (Banarlı 1987:451): 

Ей Джем, изпий чашата на Джем9 в страната на франките 

Всеки изтърпява това, което му е писано, това е съдбата  

(Ersoylu 1989: 183) 

Джем Султан е от малкото членове на османската династия, които са ходили на хадж10. Той 

сравнява дома и лицето на любимата с Кааба11. За мюсюлманите Кааба е домът на Аллах. 

Според суфизма божествената любов се заражда в душата, затова и душата е домът на Аллах. 

От  тука следва, че душата се посещава и от ангелите (Uzun 2008. 182):  

Не заличавай с едно дихание въображението си от градината на душата  

Защото Кааба е спирка на ангелите 

  (Uzun 2008. 183) 

 Султан Селим I (1470-1520) владее до съвършенство персийски език. Дотолкова, че да 

може да подготви диван на този език. В историческите извори се споменава, че освен на 

персийски е писал стихове на турски език и на арабски език. Селим I притежава познания в 

областта на философията, математиката и религията (Çabuk 1989: 96). В поезията му се усеща 

влиянието на иранските поети Хафъз, Сади и Елман (Tarlan 1946: 4). През 1904 година проф. 

Павл Хорн от от Центъра за източни езици в Страсбургския университет издава дивана на 

Селим I след съпоставка на седем запазени екземпляра. Луксозното издание, изготвено в 

Берлинската държавна печатница е подарено на султан Абдулхамид II от германския 

император Вилхелм I (Tarlan 1946: 5). Селим I е един от най-войнствените османски султани. 

Продължава завоевателната политика на предшествениците си. Завладява Северен Иран, 

Сирия, Палестина, а през 1517 г. – Египет, както и градовете Мека и Медина. Известен е с 

прозвището си „Явуз“ (смел, жесток). За него поезията е начин да избяга от напрегнатото 

ежедневие и трудните решения, които трябва да вземе един държавник от подобен ранг. Затова 

в газелите му откриваме другата му, коренно различна страна:  

Душата ми е окована със стотици примки от косата на любимата 

И въпреки това жестоката съдба ни раздели, превърна ме в скитник 

По-добре е да се освободи измъчената ми душата от тялото 

Вместо да се лиша от бляскавото й като луната лице. 

    (Tarlan 1946: 280) 

                                                           
9  Джем (Джамшид) е герой от иранската митология. Чашата на Джем е любима тема в иранското 

изкуство: поезията, живописта, скулптурата, сфрагистиката. В някои интерпретации чашата на Джамшид 

е сърцето на всеки човек, то е източник на висше познание (извън логиката на разума).  

10 Хаджът е един от петте стълба на исляма и всеки мюсюлманин е длъжен да го извърши поне веднъж в 

живота си, ако му се удаде възможност. Поклонниците се събират в Мека през седмицата на хаджа и 

изпълняват поредица от ритуали.  

11 Кааба е най-свещеното място в Исляма. Киблата, или посоката, към която мюсюлманите се обръщат 

по време на молитва, е посоката към Кааба от която и да е точка на земята. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%B4_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1517
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 Най-много стихове е писал султан Сюлейман Законодателя12. В поетичните среди е 

известен с псевдонима Мухибби. Използвал е и псевдонимите Мефтуни и Аджизи. Стиховете 

му са събрани в два дивана, като единият е на турски, а втория на персийски. Известни са 2799 

негови газели, а общия брой на бейтовете в неговите стихотворения достига внушителните 

15 935 бейта13. Затова се смята, че е съставил най-обемистия диван в историята на старата 

турска литература. По негово време са творили великите поети Баки, Зати, Хаяли и Фузули14. 

Всички те са в неговото близко обкръжение и са покровителствани лично от него. Поезията на 

Мухибби не отстъпва на нивото, достигното през XVI век. Той е известен не само като велик 

държавник, но и като успешен поет. Противно на тенденциите в този период неговият език е 

по-изчистен от чуждици. Придържа се към турски думи и изрази, вместо сложните, дълги и 

преплетени арабски и персийски изрази. Понякога прибягва до употребата на пословици и 

поговорки (Tunç 2000: 266). Посветил е стихове на принцовете Мустафа, Байезид, Селим и 

Джихангир. И четиримата получават много добра подготовка. За съжаление съдбата не е 

благосклонна към Мустафа, Байезид и Джихангир. Сърцераздирателни са стиховете на Байезид 

(1527-1562) към султан Сюлейман. Разбунтувалият се и избягал при иранския шах, Байезид15 

пише на баща си: 

Владетелю на света султан Сюлейман, татко 

Душа в тялото ми, обичан с цялата ми душа татко 

Ще прежалиш ли сина си Байезид мой обичан татко 

Всевишният ви е свидетел, не съм извършил грях господарю, татко. 

(Ak 1987: 5) 

Отговорът на султан Сюлейман е също в стихотворна форма: 

Ей, често превишаващ правата си, разбунтувал се сине 

Не зачитащ никога повелята ми сине  

Мога ли да те прежаля мой Байезид хан, сине 

Не казвай, че си безгрешен, поне се покай любими сине.    

      (Ak 1987: 6) 

Любимата съпруга на султан Сюлейман е Хюррем Султан. Родена е в днешна Украйна, в 

семейството на православен свещеник. През 1520 г. е пленена от кримски татари и отведена в 

Истанбул като робиня и по-късно е избрана за султанския харем. Тя успява да привлече 

вниманието на султана и скоро след това затвърждава позициите си на любима наложница на 

султан Сюлейман. Ражда на султана пет деца, а скоро след това получава и свободата си (Kut 

2014: 170). Той й посвещава много стихотворения: 

Моя интимна спътницe, ти си всичко за мене, любима, блестяща като луната 

Приятелко, ти си моята тайна, най-красива сред красавиците 

Ти си моят живот, най-ценното, което съм имал, еликсир от рая 

Ти си моята пролет, радост, (светъл) ден, разцъфнала роза 

                                                           
12 В Западните страни е известен като Сюлейман Великолепни. Той е най-дълго властвалия османски 

султан – 46 години. Това му дава възможност да осъществи голяма част от своите начинания. 

13  Бейт (двустишие) e най-малката структурна единица в класическата турска поезия. Бейтът 

представлява една завършеност на мисълта. Дължината на дадено стихотворение се измерва с броя на 

бейтовете. 

14 През ХVІ век турската поезия навлиза в своя разцвет. В същото време продължава силното влияние на 

иранските поети. Появяват се културни центрове в Румелия като Солун, Скопие, Пловдив, София, 

Прищина и др. В Анадола запазват влиянието си Бурса, Коня, Амася, Маниса и др. Одрин заема особено 

място сред културните центрове. Творенето на персийски и арабски се счита за престижно, а турските 

поети се сравняват с иранските. Газелите и месневитата се пишат на по-достъпен език. Разработват се 

темите за религията, мистицизма, любовта, развлеченията, природата и др. 

15 С подмолни действия майката на Селим, Хюррем Султан настройва султан Сюлейман срещу принц 

Мустафа. По-късно по заповед на султана Мустафа е удушен. Джихангир е починал, а наследници за 

престола остават Байезид и Селим (по-късно султан Селим II). Байезид е подведен от великият везир 

Лала Мустафа паша и губи битката при Коня срещу брат си Селим. Принуден е да избяга при иранския 

шах Тахмасб. Шахът го приема, но по-късно, за да не си развали отношенията с единствения наследник 

на османския трон го предава на пратениците на Селим.  На 25 септември 1561 година Байезид е убит.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/1520
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
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.................................................................................................... 

Аз стоя пред твоята врата и навсякъде те възхвалява 

(Красавице) с медено гласче, аз съм изпълненият с мъка и сълзи Мухибби 

      (Kut 2014: 170-171) 

Единственият оцелял от синовете на султан Сюлейман и наследил трона, Селим II  (1524-1574) 

се обгражда с поети като Хатеми, Сами, Али, Ферди, Нигари.  Псевдонимът му е Селими.  

Като талантлив поет се изявява синът на Селим II, султан Мурад III (1542-1595). 

Известен в поетичните среди с псевдонима Муради, той е сред поетите с най-много газели в 

историята на старата турска литература. В дивана му на турски език има 1566 газели. Муради е 

изготвил още два дивана – един на персийски и един на арабски език. Това показва и нивото на 

владеене на тези два езика. Това е разбираемо като се има предвид и факта, че той е подготвен 

от видни учени като шейхюлислям16 Мехмед Садеддин Ефенди, Бекаи Ефенди, шейх17 Сюджа 

Ефенди и Тиряки Хасан Паша. В стиховете му се усеща и влиянието на суфизма. В диванската 

поезия виното символизира мистичната любов към Всевишния, виночерпецът е шейхът 

(духовният наставник), а механата е дергяха (храма), в който се посвещават в суфизма. 

Влюбеният е ученикът - дервиш, поел по духовния път, а идеализираната любима всъщност е 

самият Създател (Kabaklı 2008: 378-382): 

Всеки, който е посветен в тайната на любовта да дойде 

Отказалият се от всичко в мегдана на обичта да дойде 

Всеки, който се е отърсил от двата свята и следва своя път 

И страдащ всеки ден от копнеж по любимата да дойде 

      (Kırkkılıç 1985: 327) 

Султан Мехмед III (1566-1603) пише стихове с псевдоним Адни. В неговите стихове 

също се забелязват мистични отклонения. Той отдава значение на традициите в поезията. 

Вдъхновява се от достиженията на своите предшественици и се стреми да ги усъвършенства. 

Търси съвършеното, идеалното при описването на любимата. Косата на любимата в диванската 

поезия привлича влюбения с черния си цвят и уханието. Тя винаги е дълга и права. Къдриците 

са също черни, а черното символизира жестокостта. Много често те закриват бялото й лице, 

както нощта се спуска над града и скрива красотите на деня. Това предполага, че красавицата 

ще измъчва влюбения. Къдриците се обвиват около сърцето на любимия ката вериги (Hasan 

2015: 53): 

Любима моя, окова ме с твоите къдрици и ме превърна в роб 

Всевишният ме освободи от твоите окови  

Жестокостта на красавицата, коварството на съперника,  

пламъка на раздялата, безсилието на душата:  

Всъщност Аллах ме е създал за да изтърпя цялата тази мъка  

(Ceylan 2013: 60) 

Султан Ахмед I (1590-1617) е член на Мевлевийския орден създаден от Мевляна 

Джеляледдин Руми в основата на който е мистицизма. В Османската империя Мевлевийският 

орден придобива важно държавно значение и влиянието сред правоверните. Сред тях има 

учени, писатели и влиятелни общественици. Псевдонимът на Ахмед I е Бахти (Kut 2014: 173). В 

стиховете на Ахмед I се усеща влиянието на суфизма: 

За мен направи толкова добри неща 

Дари ме с имането на Соломон 

Душата ми е изпълнена с любов към Тебе 

Аз те моля, да бъда владетел на духовния свят 

(Coşkun 2012) 

                                                           
16 Шейхюлислямът е главен ислямски духовник в Османската държава.  Произнася се по въпросите на 

шериата, традициите и религиозната доктрина.  
17 Шейхът е мюсюлмански религиозен водач. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

CONTRIBUTION OF SULTAN POETS TO DIWAN POETRY VEJDI  HASAN 79-86 

84 

Независимо от краткия си земен път султан Осман II (1604-1622) пише стихове с 

псевдоним Фариси. Той, както и всички останали турски  дивански поети разглеждат темата за 

любовта пречупвайки я през призмата на тогавашните човешки взаимоотношения във 

феодалната общност. При феодализма има управляващ – управляван, господар – роб. Поетите 

пренасят това върху влюбените. Влюбеният е роб, а любимата е господар. Макар, че е жестока, 

коравосърдечна и причинява болка, влюбеният не се отказва от нея, защото причиняването на 

страдание в класическата турска поезия е ясен знак за това, че любимата не е безразлична към 

неговите чувства (Pala 1989: 437-438). Осман II (Фариси) се придържа към установените 

правила и стриктно ги спазва: 

Душата ми не може да се отдели от тебе и за час 

Достатъчно ми е да видя твоето лице 

Аз съм роб пред твоята врата владетелю 

Готов съм да изпълня всяка твоя повеля 

    (Ceylan 2013: 50) 

Възкачилият се на престола едва 11 годишен, султан Мурад IV (1612-1640) ползва 

псевдонима Муради. Той покровителства поетите Шейхюлислям Яхя, Нефи, Невизаде Атаи, 

Халети, Джеври, Нефи, Надири. Поетът Нефи му посвещава 11 касидета, в които освен султана 

възхвалява и конете му (Kut 2014: 173).  

В следващите столетия, въпреки застоя в социално-икономическото и политическо 

развитие на Османската държава, диванската поезия се обогатява с нови стилове и бележи нови 

постижения. Османските султани Мехмед IV (1642-1693), Ахмед II (1643-1695), Мустафа II 

(1664-1703), Ахмед III (1673-1736), Мустафа III (1717-1774) и Селим III (1761-1808) също са 

писали стихове. Ахмед II не полва псевдоним. Мустафа II пише с псевдоним Икбали, Ахмед III 

– с псевдоним Неджиб, Мустафа III – с псевдоним Джихангир, а Селим III – с псевдоним 

Илхами. Ахмед III освен с поезия, се занимава и с калиграфия. Той е „архитекта“ на „Епохата 

на лалетата“, когато се дава изключителен тласък на изкуствата, поезията и въобще на всякакви 

изяви в областта на културата (Erdemir 1999: 332). По негово време твори великият поет Недим.  

Една изключителна личност е султан Селим III (1762-1807). Всъщност и самото му 

раждане се приема като изключително събитие. От 34 години не се е раждал принц, а главният 

астролог на двореца Якуп Ефенди е изчислил, че ще бъде личност с изключителни качества. 

Баща му султан Мустафа III е поканил в двореца най–известните преподаватели. От тогава 

започва и влечението му към изкуствата. Още преди да се изкачи на престола се занимава с 

поезия и музика. По негово време в двореца са организирани множество културни 

мероприятия. В Османската държава проникват стиловете барок и рококо. Изучава западната 

музика. Закриля творците (Yurttadur, Cimilli 2015: 123-143). Селим III приема в своето 

обкръжение последния изключителен майстор на словото в диванската поезия Шейх Галиб. 

Той често посещава ордена на Мевлевите в Галата (Истанбул), където Галиб е духовен водач. 

Шейх Галиб посвещава на султана десет касидета18. Стиховете на Селим III (Илхами) разкриват 

и неговата душевност: 

Какво ако съдбата се смили над мен заради стенанията ми 

Кафезът се превърна в гнездо на птичката в душата  ми, подобна на славей 

Сега соколът в душата ми иска да се бие с врага 

Но кафезът не ми позволява да правя това 

Какво ако смисъла на стиховете ми са загадъчни, Илхами 

Кафезът не позволява на приятелите да видят твоите стихове 

                                                           
18  Касиде се пише най-често за възхвала на определен владетел. В частта несиб се говори за 

удоволствието от виното и физическата красота, описват се цветните градини. Класическото касиде е 

стихотворна форма, в която двата стиха на първия бейт се римуват помежду си, а втория стих на всеки 

следващ бейт се римува с първия. Съставено е от 30 до 120 бейта, но са известни и изключителни 

касидета (например на Ибни Фариз), при които бейтовете надхвърлят 700. Касидето завършва с дуа 

(молитва). За да се изтъкне майсторството на поета, е включена една част, наречена тагаззюл. Много 

често се среща и една друга част, наречена фахрие (самовъзхвала).  
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(Yurttadur, Cimilli 2015) 

Султан Махмуд II (1784-1839) се занимава с калиграфия, музика и пише стихове с 

псевдоним Адли: 

Разцъфнаха розите, дойде лятото 

Чуруликат славеите благозвучно 

Влюбените се молят 

Ела в розовата градина разкошен кипарис 

Ти си цветна пъпка, време е да разцъфнеш 

  (Ceylan 2013: 123) 

Султан Абдулхамид II (1842-1918) се занимава с поезия и музика. Брат му султан 

Мехмед V Решад (1844-1918) е писал стихове по повод героичната битка на турскта войска в 

Чанаккале. Не само султаните, но и принцовете от османската династия се занимават с поезия. 

Освен Джем Султан можем да посочим сина на султан Байезид II, принц Коркут (1470-1513) с 

псевдоним Харими, сина на султан Сюлейман – принц Байезит (1527-1562) с псевдоним Шахи. 

Танзиматът 19  е благоприятен период за турската жена (Чуфадар 2015: 84), именно тогава 

започва творческият път на Адиле Султан (1825-1898), дъщеря на султан Махмуд II (Kut 2014: 

178). Ha тринадесет тя години губи баща си. На двадесет години се жени по собствено желание 

за морския капитан, а по-късно и велик везир Мехмед Али Паша. Няколко години по-късно 

губи децата си, след това и мъжа на живота си. Дарява имуществото си и се отдава на 

благотворителност (Kızıltan 1994: 132-133). Стиховете й са в духа на суфизма: 

Дервиш съм, сама като султан света обикалям 

Станах пътешественик в света на любовта и обикалям 

Падишахът е в окови (с надежда) за вечно царство 

Отказала се от всички земни блага, без нищо обикалям 

* * * 

Не скитай без посока, откажи се от преходния свят и ела 

Спри дъха си, помоли се на Всевишния и в безсмъртната любов ела 

Не се подвеждай от невежите, в страната на любовта и познанието ти ела 

Освободи се от всичко (земно) в името на Всевишния,  

изчакай любовта, почукай на вратата на душата и ела 

     (Kızıltan 1994: 133) 

 

Османските султани, които се изявяват и на полето на поезията са добре подготвени за 

времето си творци. Интелектуалната им подготовка и прекрасно познаване на персийската 

литература предполага съвършено владеене на техниката на класическия стих. Благодарение на 

богатия си речников запас заимстват много арабски и персийски думи и изрази. Оригиналните 

им творби се отличават с безкрайно въображение и силен език. Богатата им фантазия ражда 

пищни епитети и блестящи хиперболи, съвършени по стил и лексика. Внимателно подбират 

думите и ги съчетават до максимална степен без да се отклоняват от темата. Някои от тях 

достигат нивото на изявените дивански поети. Немалко султаи-поети са повлияни от 

философията на суфизма, а това предопределя и начина, по който те възприемат света. Също 

така оказва влияние и на отношението им към изкуствата и културата. Те подкрепят поетите и 

ги стимулират да пишат все по-изящни стихове. Тази традиция е показателна и за ценностната 

система, предавана в османския двор.  

 

                                                           
19 Танзиматът, чието началото се поставя с прочитането на Гюлханския хатишериф на 3 ноември 1839 г. 

в парка Гюлхане, се свързва с обществени реформи в Османската империя, започва с въвеждане на пакет 

от закони, обнародовани от султан Абдул Меджид (1839-1861) при встъпването му на престола. 

Завършва с приемането на първатаосманска конституция през 1876 г. Танзиматът поставя началото на 

модернизация и европеизация на държавата. Социално-икономическите и културни промени, които 

характеризират прехода към модерната епоха оказват сериозно влияние върху всички сфери на турското 

общество. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1839
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