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Ayasofya Hatîbi Hamdullâh
Hamdî (Ö. H.983/1575?)’nin
Mevlûdü’n-Nebî’si


Hamdullâh Hamdî (D. H.983/1575?), Hatîb-i Hagia
Sophia’s Mevlûdü’n-Nebî

ÖZET

Mevlid türü, İslamî Türk Edebiyatında, Hz. Muhammed
(sav.)’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın bilhassa manzum
olarak ifade ve paylaşımının meydana getirdiği ürünleri içerir. Türkçe mevlidler, Türk halkının Hz. Peygamber sevgisinin bir göstergesi olarak sayı itibarıyla diğer dinî türlerin
hiçbirinde görülmeyecek bir zenginlik teşkil eder. XV.
yüzyılın hemen başında Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı
Vesîletü’n-Necât (yazılış tarihi: H. 812/M. 1409) adlı
mevlidin geniş halk kitleleri tarafından beğenilip okunmasından dolayı bu tür, Türk edebiyatında sonraki yıllarda pek
çok ürünle boy göstermiştir.
Bu türün XVI. yüzyıldaki örneklerinden biri de Hatîb-i
Ayasofya diye meşhur Hamdullâh Hamdî (ö. H.983/
1575?)’nin, biri Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü
diğeri ise Milli Kütüphane’de olmak üzere tespit edebildiğimiz iki nüshası bulunan Mevlûdü’n-Nebî isimli, 464
beyitlik mevlididir. Mevlûdü’n-Nebî, muhtevasını oluşturan bölümler itibarıyla Vesîletü’n-Necât ile büyük ölçüde
benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte Mevlûdü’nNebî’de Hamdullâh Hamdî’nin ağır ve uzun bir aruz
veznini tercih etmesi, mirâç bölümünü vilâdet (doğum)
bölümünden çok daha detaylı olarak işlemiş olması,
bölümleri birbirine bağlayan vasıta beyitlerini farklı şekillerde oluşturması, yabancı kelime ve edebî sanat yüklü
söyleyiş tarzından yer yer istifade etmesi onun, Vesîletü’nNecât’ı, bilhassa yapı ve üslup özellikleri yönüyle, takip
etmekten uzak bir tavır sergilediğini ortaya koymaktadır.
ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

In the Islamic Turkish literature the mevlid type includes the deep love and devotion to the Prophet Muhammad
(Peace Be Upon Him) especially products that are expressed and shared as a verse. As a sign of the love of the
Turkish people to the Prophet, the Turkish Mevlids
constitute a wealth which can not to be found in any of the
other religious genres in terms of the number. Due to the
popularity and readings of the Mevlut Vesîletü’n-Necât
(The occasion of Independence) (written by H. 812 / M.
1409), which was written by Süleyman Çelebi at the
beginning of the 15th century, many products of this genre
appeared in Turkish literature in the following years.
One of the examples of the 16th century is the Mevlid
named as Mevlûdü'n-Nebî with 464 couplets, which has
two copies by Hamdullâh Hamdî (d. H. 863/1575?),
known as Hatîb-i Hagia Sophia. One copy is in the
Süleymaniye Library Fatih section and the other in the
National Library. Mevlûdü'n-Nabî shows a great similarity with Vesîletü’n-Necât in terms of the parts forming
its content. In addition to this, Hamdullah Hamdi's heavy
and long interval meter preference in the Mevlûdü'n-Nebî,
the detailed processing of the ascension section than the
vilâdet (birth) section, the formation of couplets connecting
the sections in different forms, the substitution of foreign
words and literary arts, reveals particularly, that he has
shown a distant attitude to pursue the structure and
stylistic features of Vesîletü’n-Necât.
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Giriş
İslamî Türk Edebiyatı, Hazret-i Muhammed (sav.)’e duyulan derin
sevgi ve saygı hislerinin şekillendirdiği naat, siyer, mirâciye/mirâç-nâme,
kırk hadis ve yüz hadis, hilye, mucizât gibi edebî türleri kapsayan zengin
bir birikime sahiptir. Mevlid türünün de Hz. Muhammed’e duyulan samimi muhabbetin beslediği bu türler arasında, rağbet gören bir tür olarak
öne çıktığını söylemek mümkündür.
Arapça “v, l, d” kökünden gelen “mevlid” kelimesi mimli mastar
olarak “doğma, dünyaya gelme, vilâdet; doğurma”; mef˘il bâbında ism-i
zamân veya ism-i mekân olarak “bir zâtın doğduğu zaman; insanın
doğduğu yer, mahall-i vilâdet; birinin doğum günü” anlamlarına gelir.
Çoğulu “mevâlid/mevâlîd”dir (Redhouse 1992: 2035; Şemseddin Sâmî
1996: 1433; Ahterî, 2009: 639; Mütercim Âsım Efendi 2013: 1641;
Devellioğlu 1997: 636). Bir kimsenin, bilhassa Hz. Muhammed’in doğum
günü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenleri ve bu kutlamalar için
tanzim edilen eserler1 (Şemseddin Sâmi 1996: 1433) de zamanla “mevlid”
olarak anılmaya başlamıştır (Ateş 1954: 3-9). Arapçada “mevlid” kelimesi,
“doğum veya ölüm yıl dönümü, bir hastalıktan kurtulma, bir seyahatten
dönüş” gibi anlamlarda da kullanılmıştır ( Ateş 1954: 2). Türkçede ise
“mevlid”; Hz. Muhammed’in doğumu, bu doğum münasebetiyle düzenlenen kutlama/anma törenleri ve bilhassa da Süleyman Çelebi’nin
Vesîletü’n-necât adlı meşhur eseri için kullanılagelmiştir (Köksal 2011: 20).
Mevlid nazım türü, özellikle mesnevi nazım şekli kalıbı içerisinde,
XV. yüzyılın hemen başında Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı
Vesîletü’n-Necât (yazılış tarihi: H. 812/M. 1409) adlı eserin öncülüğünde
ve ciddi tesiri altında Türk şiirinde önemli ölçüde işlenen bir tür olmuştur.
Vesîletü’n-Necât’tan sonra kaleme alınmış olan mevlidlerin tanıtımları
yapıldıkça mevlid türünün Türk edebiyatındaki gelişim süreci ve bu türe
has ayırıcı özellikler hakkındaki bilgimiz artmaktadır. Ayrıca tespit
edilerek tanıtımları yapılan bu mevlidlerin Vesîletü’n-Necât ile muhtelif
1

“Fahr-ı kâinat (sav.) efendimizüñ vilâdet-i şerîfleri menkabesi” (Şemseddin Sâmi
1996: 1433); “mevlûd: 3. Vulg. for mevlid 4. A poem read publicly in commemoration
of the nativity of Muhammed” (Redhouse 1992: 2035).
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yönlerden karşılaştırılması da Süleyman Çelebi’nin eserinin, mevlid türü
geleneğinde ne ölçüde model alınmış olduğu konusunda daha net konuşabilmemizi sağlamaktadır.
Mevlid türünün, bu çalışmanın da konusunu oluşturan, XVI.
yüzyıldaki örneklerinden biri, Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî’nin
Mevlûdü’n-Nebî isimli, 464 beyitlik mevlididir. Bu eserin, biri Süleymaniye
Kütüphanesi Fatih Bölümü diğeri ise Milli Kütüphane’de olmak üzere
tespit edebildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır. Milli Kütüphane’de yer
alan nüshada, Mevlûdü’n-Nebî’nin neredeyse yarısına yakın bir bölümünü
ihtiva eden varakların eksik olmasından hareketle eserin çeviri yazılı
metni, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüsha esas alınarak oluşturulmuştur. Çalışmanın başında mevlid türünün Arap, İran ve Türk edebiyatlarındaki seyri üzerinde durulduktan sonra Mevlûdü’n-Nebî’nin müellifi, nüsha özellikleri, vezni, beyit sayısı; dil, anlatım, ahenk, yapı ve muhteva hususiyetleri hakkında bilgi verilmiş ve eserin iç bölümlerinde
anlatılanlar özet halinde tanıtılmıştır. Ayrıca Mevlûdü’n-Nebî’nin Vesîletü’n-Necât’tan etkilenme düzeyini ortaya koymak amacıyla iki eser; şekil,
tertip, dil, üslup ve muhteva bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma; Hamdullâh Hamdî’nin, belli başlı yapı ve üslup özellikleri bakımından Vesîletü’n-Necât’tan ciddi anlamda farklı tasarruflara sahip bulunan Mevlûdü’n-Nebî vasıtasıyla özgün bir mevlid kaleme alma gayreti
sergilediğini göstermiştir.
1. Mevlid Türünün Arap ve İran Edebiyatındaki Seyri
Hz. Muhammed’e övgü amaçlı ilk ürünleri, Hassân ibn Sâbit (ö. H.
54/ 674) ve Ka˘b ibn Zuhayr (ö.24/ 645)’ın şairlik yeteneklerinin ürünleri
olarak kabul etmek mümkündür. “Hz. Peygamber’in Şairi” olarak
vasıflandırılan Hassan ibn Sâbit, birçok şiirinde Hz. Peygamber’i överek
onun güzel vasıflarını yüceltmiş; Ka˘b ibn Zuhayr da Hz. Peygamber’in,
kendisine hırkasını hediye etmesine vesile olan “Bürde Kasîdesi” adlı övgü
muhtevalı şiiriyle ismini ebedîleştirmiştir (Köksal 2011: 21-22). Sonradan
yazılacak olan mevlidlere ilham kaynağı olarak kabul edilebilecek bu
övgü şiirlerinin yanı sıra konu bakımından mevlidlerin asıl kaynağını
siyer (sîre/sîret), megâzî ve şemâil kitapları oluşturur. Bunların başında
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da İbn İshak’ın es-Sîre’siyle İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye’si ve Ebû Îsâ
et-Tirmizî’nin Şemâˇilü’n-nebî’si gelir (Durmuş 2004: 480).
Arap edebiyatında mevlid; Hz. Peygamber için yazılan övgü niteliğindeki şiirleri ifade ettiği gibi onun doğumu, hayatı, hasâis ve şemâili,
isimleri, faziletleri, mucizeleri ve gazveleri gibi konuları içeren siyer/sîret
türü eserler için de kullanılmaktadır. H. 604 (M. 1207) yılında Erbil Atabegi Muzafferüddîn Kökböri tarafından düzenlenen gösterişli mevlid
kutlamalarında okunmak üzere İbn Dihye el-Kelbî’nin mensur olarak
kaleme aldığı et-Tenvîr fî mevlidi’s-sirâci’l-münîr adlı eser, şöhretinden
dolayı ilk mevlid kitabı olarak kabul edilmişse de ondan çok önce de bu
türde bazı eserler kaleme alınmıştır. Ali b. Hamza el-Kisâî’ye (ö. H.
189/805) nispet edilen sîret yapısında bir eserle Vâkıdî’ye (ö. H. 207/823)
ait Mevlidü’l-Vâkıdî ma˘a’ş-şerh ˘ale’t-temâm adlı manzûmenin yazmaları
Berlin Kraliyet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak
Muhammed b. İshak el-Müseyyebî’nin (ö. H. 236/850) bir mevlid kaleme
aldığı, Ebü’l-Kâsım Abdülvâhid b. Muhammed el-Mutarriz’in (ö. H.
439/1047) yazdığı kasîdenin Bağdat’taki mevlid kutlamalarında okunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Gazzâlî’ye nispet edilen bir mevlid kitabı
ile Ebü’l-Ferec ibnü’l-Cevzî’nin Mevlidü’n-nebî’sini de söz konusu eserler
arasında anmak mümkündür (Durmuş 2004: 480).
Arapça mevlidler, şekil ve muhteva bakımından benzerlik gösterir.
Sadece manzum ya da sadece mensur olanların yanı sıra Arapça
mevlidlerin çoğu manzum-mensur olarak kaleme alınmıştır. Bu eserlerde
manzum ve mensur parçalar birbirine, genellikle Hz. Peygamber için
salavat getirilmesini tavsiye eden nakarat beyitleri ile bağlanır. Arapça
mensur mevlidlerde veya mevlidlerin mensur kısımlarında secîler, hayal
ve tasvirlerle donatılmış, mübalağalarla beslenen duygusal ve edebî bir
üslup hakimdir. Bununla birlikte kaynaklara dayanan, abartısız, gerçekçi
didaktik metinler de bulunmaktadır (Durmuş 2004: 481).
Arapça mevlidlerde ana hatlarıyla Hz. Peygamber’in nurunun yaratılışı, bu nurun diğer peygamberlerden intikal ederek ona ulaşması, annesinin hamile kalması, babasının vefatı; doğumu sırasında veya bundan
önce ve sonra meydana gelen olağanüstü olaylar, Halîme’nin yanına
verilmesi, Halîme’nin şahit olduğu olağanüstü hadiseler; Hz. Peygamber’in vasıfları, şemâili, ahlakı, nübüvveti ve bunun alametleri, muci-
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zeleri, isrâ ve mirâç, tebliği ve gazveleri, evlenmesi, çocukları, vefatı muhtevayı oluşturur (Durmuş 2004: 481).
“Mevlid” adını taşıyan çok az sayıda eserin kaleme alındığı İran edebiyatında mevlid türünün gelişme kaydetmediği söylenebilir. İran
edebiyatının ilk devirlerinde, Hz. Peygamber’in hayatına ve vasıflarına
dair, doğrudan doğruya Farsça kaleme alınmış eserlere rastlanmaz.
İran’ın daha sonraki yüzyıllarda giderek Şiîleşmesi, Hz. Hüseyin’in
Kerbelâ’da şehit edilmesi dolayısıyla Muharrem ayında matem tutulması,
Hz. Peygamber’in doğum günü münasebetiyle şenlik yapılmasını
engellemiştir (Ateş 1954: 14).
2. Mevlid Türünün Türk Edebiyatındaki Seyri
Mevlid türü Türk edebiyatında çoğunlukla manzum bir karakter
gösterir. Türkçe mevlidler, Türk halkının Hz. Peygamber sevgisinin bir
göstergesi olarak sayı itibarıyla diğer dinî türlerin hiçbirinde görülmeyecek bir zenginlik oluşturmuştur. Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı
mevlidin geniş halk kitleleri tarafından beğenilip okunmasından dolayı
bu tür, Türk edebiyatında sonraki yıllarda pek çok ürünle boy göstermiştir (Aksoy 2004: 482).
Süleyman Çelebi’nin H. 812’de (1409) Bursa’da tamamladığı
Vesîletü’n-necât adlı mesnevinin ilk Türkçe mevlid metni olduğu görüşü
yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bununla birlikte bu tarihten önce
Türkçe yazılmış mevlid benzeri eserlerin varlığı da dikkatlerden kaçmamıştır (Aksoy 2004: 482). M. Fatih Köksal’a göre; Ahmedî’nin İskendernâme’sinin bir nüshasında yer alan Mevlid’i, müstakil bir eserdir ve
dolayısıyla mevcut bilgiler ışığında Türk edebiyatında kaleme alınmış ilk
mevliddir (Köksal 2011: 31-32). Bu eserin yanı sıra Vesîletü’n-necât’ın
hâtime kısmında, Ahmed Fakîh’in (ö. H. 650/1252) Çarhnâme’sindekine
benzer ifadeler yer almakta; Süleyman Çelebi’den kısa bir süre önce
Erzurumlu Mustafa Darîr’in manzum-mensur tarzda yazdığı Tercüme-i
Siyer-i Nebî de (yazılışı: H. 790/1388) yer yer mevlidi hatırlatmaktadır. Bu
eserdeki bilhassa manzum kısımlar bir mevlid metninden çok büyük
farklar taşımadığı gibi Vesîletü’n-necât’ın bazı yerleri de Darîr’in siyeriyle
ciddi benzerlikler göstermektedir. Bu yönüyle, Darîr’in siyerindeki
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manzum kısımların Türk edebiyatındaki ilk mevlid metni olması gerektiği de ileri sürülmüştür (Aksoy 2004: 482).
Türkiye’de mevlid denildiğinde akla gelen ilk eser, Süleyman
Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ıdır. Süleyman Çelebi’ye ait olmayan Türkçe
mevlid metinlerini, içerdikleri motifler bakımından, üç grupta ele almak
mümkündür: Süleyman Çelebi’nin mevlidine benzeyen mevlid metinleri,
Süleyman Çelebi mevlidinde bulunan ve bulunmayan motifleri ihtiva
eden mevlid metinleri, Süleyman Çelebi’nin mevlidinden tamamen farklı
mevlid metinleri (Süleyman Çelebi 2016: 32).
Aruzun “fâ˘ilâtün fâ˘ilâtün fâ˘ilün” kalıbıyla yazılan Vesîletü’n-necât,
on bir nüshasının karşılaştırılmasıyla elde edilen metne göre 768 beyit
olup 16 bâbdan meydana gelmektedir. Eser, asıl isminden ziyade, yazma
nüshaları genellikle mevlid/mevlüd/mevlûd2 başlığını taşıdığından
“mevlid” veya “mevlüd” olarak tanınmaktadır (Pekolcay 2004: 486).
Sade bir Türkçe ile yazılmış olan Vesîletü’n-necât, heyecanlı bir rûhun
şekillendirdiği benzersiz bir sehl-i mümtenî örneği kabul edilir (Aymutlu
1995: 25). Eserde Süleyman Çelebi’nin ifadeleri, onun dinî heyecanına
bağlı olarak gelişip zenginleşmiş ve ona, dönemin çizgisini aşan orijinal
ve sanatlı özel bir üslûp kazandırmıştır. Ayrıca eser boyunca anlatım;
halka yönelik konularda çok sade, dinî kavramların anlatımında bazen

2

Mevlid kelimesinin Türkçede halk arasında “mevlüd” şekliyle de kullanılıyor olması, “v” tesiriyle yuvarlaklaşma neticesinde meydana gelmiş gibi görünmektedir
(Süleyman Çelebi 2016: 17). Bununla birlikte, Türkçe mevlid eserlerine verilen
isimlerin bir kısmında ve bu arada Hatîb-i Ayasofya’nın mevlidinde “mevlüd/mevlûd” şeklinde kaydedilmiş bulunan bu kelimenin doğru yazımı “mevlid” olmalıdır.
Zira Arapçada mevlûd, yeni doğmuş [çocuk] anlamında kullanılmaktadır (Devellioğlu 1997: 636). Bununla birlikte, Redhouse’un sözlüğünde “mevlûd” kelimesine
“çocuk” (a child, a young best) anlamı verildikten sonra bu sözcüğün, “doğum yeri
ve zamanı” anlamındaki “mevlid” sözcüğünün halk söyleyişindeki karşılığı olduğu
belirtilmektedir (Redhouse 1992: 2036). Ayrıca Lugat-i Osmâniyye’nin “mevlûd”
maddesinde kelimeye, “çocuk, yavru, veled, beççe” karşılığı verildikten hemen
sonra “…ve birinin doğması ve doğduğu gün …” kaydının düşürüldüğü (Karahisarî
Ali Efendi H.1281: 2/193) görülmektedir. Buradan hareketle “Hz. Muhammed’in
doğum yeri/zamanı” anlamında “mevlid” gibi “mevlûd” kelimesinin de kullanılabileceğini, zaten bu kullanımın bu çalışmada tanıtılan mevlid de dahil olmak üzere
pek çok örnekle görüldüğünü söylemek mümkündür.
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girift fakat anlamındaki derinlikler itibarıyla gönlü fethedecek özelliktedir (Pekolcay 2004: 486).
Mensur bir münâcâtla başlayan eserin muhtevasını ortaya koyan
bâbların başlıkları şöyledir: Allah’ın birliği hakkında, nâzım için dua
talebi ve kitap için özür beyanı, âlemin yaratılma sebebinin beyanı, Hz.
Muhammed’in ruhunun yaratılmasının beyanı (iki fasıl), Hz. Muhammed’in vücudunun zuhura gelmesinin beyanı (üç fasıl), Hz. Muhammed’in doğumu sırasında ortaya çıkan fevkaladeliklerin beyanı (altı fasıl),
Hz. Peygamber’in methi, mucizelerinin, mirâcının ve hicretinin beyanı,
onun bazı vasıflarının beyanı, nükte ve nasihat, kötü fiillerden nehyetme,
risâletin tebliği, Hz. Peygamber’in vefatı, hâtime (Pekolcay 2004: 486).
Türkçe mevlid metinlerinin3 çoğu aruzun “fâ˘ilâtün fâ˘ilâtün fâ˘ilün”
kalıbıyla ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Ortalama 600-1400 beyitten
3

Türk edebiyatında Süleyman Çelebi dışında mevlid türünde eser veren şairlere dair
ilk tespitler, aynı zamanda diğer çalışmalar için hareket noktası olan Keşfu’z-Zunûn
ve özellikle de Osmanlı Müellifleri’dir. Kâtip Çelebi, Türk diliyle yazılmış mevlidleri
ilk defa toplu hâlde veren isimdir. Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri’nin
ikinci cildinde verdiği, 26 şairden oluşan Türkçe mevlid yazarları listesi, bu alanda
daha sonra yapılacak çalışmaların çıkış noktasını oluşturmuştur (Köksal 2011: 5354). Necla Pekolcay’ın Türkçe Mevlid Metinleri adlı doktora tezi (Pekolcay 1950),
mevlid türü hakkında ilmî çalışmaların başlamasında yol açan ve mevlidler hakkında derli toplu bilgi veren ilk çalışma olması bakımından öncelikle zikredilmelidir. Pekolcay, sadece İstanbul kütüphaneleriyle sınırlı tuttuğu bu çalışmasında,
Süleyman Çelebi’nin mevlidi dışında müellifi belli 18 mevlidi tanıtmıştır (Pekolcay
1950). Başta DTCF olmak üzere muftelif kütüphanelerde tespit ettiği yeni mevlid
metinlerini bir makale ve bir bildiriyle (1974, 1975) tanıtan Hasibe Mazıoğlu, bu
sayıya 9 mevlid müellifini ilave etmiştir. Ayrıca Mazıoğlu; bu makalesinin sonunda,
Pekolcay’ın ve kendisinin tanıttığı mevlidlerle birlikte Keşfu’z-zunûn, Osmanlı
Müellifleri ve tezkirelerden tespit ettiği ama nüshası bilinmeyen 59 mevlidin sahiplerini bir listeyle saymıştır (Mazıoğlu 1974). Agâh Sırrı Levend, 1972 yılında yayımlanan “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri” başlıklı makalesinde, yukarıda belirtilen iki çalışmada da bulunan mevlid yazarlarına ek olarak İrşâdî, Kör Haliloğlu,
Ahmed İzzet Paşa ve Divrikli Tahir Nâdî mevlidlerini bildirmiştir (Levend 1989: 5759). Ayrıca Necla Pekolcay, doktora tezi ve türlü makalelerinden sonra 1997 yılında
neşrettiği Mevlid’in girişinde bir liste daha vermiş; burada pek çok mevlidin
nüshalarını -hiçbirinin yerini göstermeden- “Eserin bir nüshasını tespit edebildim,
iki yazma nüshasını tespit edebilmiş durumdayım.” ve “1 nüsha, 2 nüsha” gibi
ifadelerle bildirmiştir (Süleyman Çelebi 2016: 38-40). Şemseddin Sivasî’nin Mevlid’ini doktora tezi olarak hazırlayan Hasan Aksoy da “Eski Türk Edebiyatında
Mevlidler” başlıklı makalesinde, önceki çalışmalarda anılan mevlidlerle hemen aynı
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oluşan mevlidlerde genellikle Hz. Peygamber’in doğumu üzerinde durulmakta, ardından mirâcı işlenmekte, çeşitli mucizeleri anlatılmakta, daha
sonra vefatından bahsedilmektedir. Bu mevlidlerin hemen hepsi Ehl-i
sünnet inancı doğrultusunda yazılmış; yer yer ayet ve hadislerden
iktibaslarla, telmihlerle desteklenmiştir. Vesîletü’n-necât’ın ve diğer bazı
mevlid nüshalarının sonundaki “Hikâye-i Deve, Hikâye-i Geyik, Hikâyei Güvercin” gibi Hz. Peygamber’e nispet edilen bazı mucizevi olaylara
dair hikâyeler, eserlere sonradan ilave edilen destani manzumelerdir
(Aksoy 2004: 482-483).
Türkçe mevlidler genellikle tevhîd, münâcât ve naat ile (bazılarında
ashâb-ı kirâma, çehâr-yâr-ı güzîne methiye ile) başlar. Bu girişten sonra
kâinatın zuhur kaynağı olan nur-ı Muhammedî’den bahsedilerek Hz.
Peygamber’in doğumuna geçilir. Onun mirâcı ve diğer mucizelerinin anlatılmasının ardından vefatı konusuna yer verilir; en sonunda Resûl-i
Ekrem ve ashâbı başta olmak üzere eseri yazan, okuyan ve dinleyenler
sayıyı vermiş ve mevlidler üzerine son yıllarda yapılan kimi akademik çalışmalara
işaret etmiştir. Ayrıca bu makalede, Cefâyî ve Dede Mehmed Efendi’yi mevlid
şairleri listesine eklemiştir (Aksoy 2007: 326-327).
M. Fatih Köksal; bugüne kadar gerek yukarıda zikredilen listelerde tanıtılanları
gerekse yapılan türlü çalışmalarla edebiyat tarihimize kazandırılan mevlid müellifleri ve eserlerini kronolojik sırayla tespit ettiği çalışmasında; XV. yüzyıla ait olarak
aralarında Süleyman Çelebi, Ahmedî, Sinanoğlu ve Hamdullâh Hamdî’nin bulunduğu şairlere ait 19 adet (Köksal 2011: 58-62); XVI. yüzyıla ait olarak aralarında
Lâmiî Çelebi, Emîrî, Ayasofya Hatîbi Hamdullah b. Hayreddin ve Behiştî’nin bulunduğu şairlere ait 16 adet (Köksal 2011: 63-67); XVII. yüzyıla ait olarak 1 (Kuloğlu)
adet (Köksal 2011: 67); XVIII. yüzyıla ait olarak aralarında Keşfî-i Samokovî, Salâhî
Abdullâh-ı Uşşâkî ve Lalî-zâde Edîb’in bulunduğu şairlere ait 10 adet (Köksal 2011:
67-68); XIX. yüzyıla ait olarak aralarında Hasan İlmî (Kozanlı), Mehmed Sâlih
Nihânî, İbrâhîm Re’fet Efendi ve Manastırlı Rif˘at’ın bulunduğu şairlere ait 16 adet
(Köksal 2011: 69-71); XX. yüzyıla ait olarak aralarında Ahmed Fehmi (Erturan) ve
İhramcı-zâde İsmail Hakkı (Toprak)’ın bulunduğu şairlere ait 6 adet (Köksal 2011:
71-72); aralarında Şâhidî, Kör Haliloğlu, İbrâhîm Nazif (Karamanlı) ve Osman Feyzî
Efendi’nin bulunduğu şairlere ait, yazıldığı dönem tespit edilemeyen 10 adet
(Köksal 2011: 72-73), mevlid bağlamında değerlendirilebilecek eseri listelemiştir.
M. Fatih Köksal; Türkçe mevlid metinleriyle ilgili yapılan neşriyatta varlığından
söz edilmeyen, katalog ve muhtelif eserler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar
sonunda tespit edebildiği 44 mevlid müellifi ve onların mevlid türündeki eserlerini
alfabetik olarak listelemiş (Köksal 2011: 73-78); ayrıca muhtelif yayınlarda, kütüp‐
hane katalog ve kartotekslerinde kendisine mevlid atfedilen 31 şairin adını vermiştir
(Köksal 2011: 78-82).
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için edilen dualar ile mevlid sona erer. Mevlidi oluşturan fasılların hemen
her birinin bitiminde, içinde Hz. Peygamber’e salatüselam getirmenin
salık verildiği tekrar/vasıta beyitleri yer alır (Aksoy 2004: 483).
3. Mevlûdü’n-Nebî (Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî b.
Hayreddin)
Bu başlık altında öncelikle Mevlûdü’n-Nebî’nin tespit edilebilen iki
nüshası hakkında bilgi verilecek; ardından bu mevlidin müellifi olan
Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî b. Hayreddin’in hayatı ve eserleri,
kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında tanıtılacaktır. Mevlûdü’nNebî’nin dil, anlatım, ahenk, yapı ve muhteva hususiyetleri, vezni, beyit
sayısı ele alınacak ve son olarak Mevlûdü’n-Nebî ile Vesîletü’n-necât şekil,
tertip, muhteva, dil ve anlatım özellikleri bakımlarından karşılaştırılarak
Hamdullâh Hamdî’nin mevlidinde Süleyman Çelebi’nin eserinin tesirleri
incelenecektir.
3.1 Eserin Nüshaları
Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî’ye ait Mevlûdü’n-Nebî’nin4
bilinen iki nüshası vardır. Mevlûdü’n-Nebî’nin, Süleymaniye Kütüphanesi
Fatih 4510’daki bilinen ilk nüshasını (F)5 ilk olarak Necla Pekolcay,
hazırladığı doktora tezinde, “Diğer mevlid metinleri” başlığı altında
(Pekolcay 1950: II-III) sıralayarak incelediği 29 mevlid metninden biri
olarak tanıtmıştır (Pekolcay 1950: 305-311). Bu tanıtımda Pekolcay,
mevlidin yazarının adını Hamdi olarak vermiştir. Necla Pekolcay’ın
tanıttığı bu metnin Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî’ye ait olduğunu
ise Hasibe Mazıoğlu ispatlamıştır (Mazıoğlu 1974: 61). Agâh Sırrı Levend
ise, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4511 olarak yerini belirttiği bu
nüshayı, “Başka Mevlidler” başlığı altında hazırladığı listede Akşemseddînzâde Hamdullâh Hamdî’nin (ö. H. 909/1503) Ahmeddiyye adlı eseri
olarak tanıtmıştır (Levend 1989: 57). Hasan Aksoy da Süleymaniye
4

Mevlûdü’n-Nebî’den bu makalede alıntılanacak beyitlerin yeri belirtilirken MN kısaltması kullanılacaktır.
5
Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer alan Mevlûdü’n-Nebî nüshası için F kısaltması
kullanılmıştır.
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Kütüphanesi Fatih nr. 4510 olarak yerini belirttiği Mevlûdü’n-Nebî’nin
müellifini Hatîb-i Ayasofya Hamdullah b. Hayreddin şeklinde vermiş ve
bu eseri, yazıldıkları tarihler tam olarak tespit edilemeyen mevlidler
listesine dahil etmiştir (Aksoy 2007: 328).
Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 4510’da yer alan ve bu çalışmada
esas alınan 25 varak tutarındaki Mevlûdü’n-Nebî’nin boyutları 214x155,
147x95 mm’dir. Her sayfada iki sütunlu olarak 11 satır bulunmaktadır.
Eser; açık kahverengi, altın yaldız ve kabartma şemseli, köşebendli meşin
bir cilt içerisinde yer almaktadır. Yazısı; beyaz kâğıt üzerine siyah
mürekkep ile yazılmış harekeli nesihtir ve bu yazı, dıştaki ikisi birbirine
yakın olarak çizilmiş üç siyah çizgi ile çerçevelenmiştir. Bu çizgilerden iç
taraftaki ikisinin arası altın yaldızla doldurulmuştur. Beyitler iki sütun
halindedir. Birbirine çok yakın olarak çizilip araları altın yaldız ile
doldurulmuş ikişer siyah çizgi ile beyitler birbirinden ayırt edilmiştir.
Bölüm başları kırmızı mürekkep ile yazılmış ve çerçeve içine alınmıştır.
Yazmanın sonunda ferağ kaydı yer almamaktadır.
Başta altın yaldız ve mavi, kırmızı, yeşil, eflatun, pembe renkler ile
yapılmış müzehhep bir çerçeve içinde altın yaldız zemin üzerine sülüs
hatla “bismillâhi’rrahmâni’rrahîm” yazılıdır. Birinci varaktan önceki
varakta “Kitâbı Mevlûdü’n-Nebiyy li-Hamdullâh” kaydı vardır. Bu varağın
arka tarafında da yeni yazı ile “M. Salih Yeşil” imzası bulunmaktadır.
1a’da “Hâzâ kitâbu Mevlûdü’n-Nebî sallallâhu ˘aleyhi ve sellem
teslîmâ li-Mevlânâ Hamdullâh el-Hatîb bi’l-Câmi˘i’ş-şehîr be-Ayasofya
el-kebîr” kaydı ile kitabın altın yaldızla yazılmış numarası (4511) mevcuttur. 1a’da ayrıca “İstanbul Fatih Kütüphanesi Sayı: 4510” kaydı da bulunmaktadır. Necla Pekolcay, doktora tezinde bu nüshanın kayıt numarasını,
altın yaldızla yazılmış rakama dayanarak “Fatih Kütüphanesi 4511”
şeklinde vermiştir (Pekolcay 1950: 306). Hasibe Mazıoğlu ve Agâh Sırrı
Levend de kendi makalelerinde bu nüsha için “4511” kayıt numarasını
vermişlerdir (Mazıoğlu 1974: 61; Levend 1989: 57). Hasan Aksoy’un
çalışmasında ise nüshanın kütüphane numarası “4510” şeklinde kaydedilmiştir (Aksoy 2007: 328). Süleymaniye Kütüphanesi kataloglarında ise
bu nüshanın numarası “Fatih 4510” dur. Kütüphanenin bu nüshaya ait
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tanıtım kayıtlarında mevlidin sahibi “Hüseyin Hamdî b. Hüseyin” şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca 1a ’da Mevlûdü’n-Nebî şeklinde tanıtılan eser,
kütüphane kataloğunda Mevlidü’n-Nebî olarak yazılıdır.
Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi belirtilmemiştir. 25b’de müellifin ismi “Hamdî” olarak yer almaktadır:
Hamdî egerçi eyledi endâzesiz günâh
Lîkin idindi süddeñi her vartadan penâh (MN, 459. beyit)

Eserin ilk ve son beyitleri şöyledir:
Gencîne-i ma˘ârife miftâh-ı sır-güşâ
Tevhîd-i Hakk [u] Hâkim [ü] Kayyûm Pâdişâ (MN,1. beyit)
Ve salli ˘alâ cemî˘i’l-enbiyâˇi ve’l-mürselîn
Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-˘âlemîn (MN, 464. beyit)

Bu nüshanın imla hususiyetleri konusunda, Eski Anadolu Türkçesinin tipik imla özelliklerinden olan iki meseleye değinmek yerinde olacaktır. Bunlardan ilki; imâle gereği uzun okunması gereken, Türkçe kelimelerdeki “a,e”lerin elifle yazılması şeklindeki uygulamadır ki nüshada
bunun örnekleriyle karşılaşmak mümkündür:
girmege (F, 19b);

göreyin

(F,

17b);

kalbüñe (F, 4a). Diğer mesele ise, ha-i

resmiye ile biten kimi kelimelerden sonra gelen yükleme hâl ekinin
hemzeyle gösterilmesidir. Nüshada bu imla hususiyetine dair örnekler de
yer

almaktadır:

sâye[y]i

(F,

8b);

râyiha[y]ı (F, 9a). Eski

Anadolu Türkçesine ait bu yazım özellikleri, nüshanın eskiliğine işaret
etmeleri bakımından önemlidir.
Nüshada dikkat çeken diğer bir yazım özelliği, bilhassa eklerin yazımında, eklerin ünlülerini yuvarlak (u,ü) ve dar (ı,i) şekilde müşterek okutmaya müsait bir harekelendirmeye gidilmiş olmasıdır:
depredip (F,

7a);

salındugı/salındıgı (F,

8b).

depredüp/

Ayrıca nüshada,

Mustafâ kelimesinin sonundaki elif-i maksûrenin yerine elif yazılmasına
dair örnekler de mevcuttur: (F, 4a, 7a, 11a).
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Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî’ye ait Mevlûdü’n-Nebî’nin bilinen ikinci nüshası, Ankara Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. FB 529
numarada kayıtlıdır.6 Harekeli nesihle kaleme alınan bu yazmanın (MK)7
boyutları 214x142, 142x93 mm’dir. 14 varak tutarındaki nüshanın her sayfasında iki sütunlu olarak 11 satır bulunmaktadır. Kahverengi pandizot
bir cilt içerisinde yer alan yazmanın yaprakları terazi filigranlıdır. Bölüm
başları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki
nüshanın, eserin tamamını ihtiva ettiği kabul edilirse, Milli Kütüphane’deki bu nüshanın 10-11 varağının eksik olduğu söylenebilir. Bu eksik
varakların büyük kısmı, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Mevlûdü’n-Nebî
yazması esas alındığında, 1-179. beyitler arasındaki 179 beytin yer aldığı
giriş bölümündedir. Yaklaşık iki eksik varak da 410-448. beyitler arasındaki 39 beytin bulunduğu varaklardır.
Milli Kütüphane kayıtlarında eserin adı “Mevlûd”, yazarının adı
“Hamdî” olarak geçmektedir. Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi
belirtilmemiştir. Müellifin adının geçtiği beyit, Fatih nüshasının tanıtımında verilen 459. beyittir.
Bu yazmanın ilk ve son beyitleri şöyledir:
Endîşeden serî˘ idi anı sürerdi şâh
İderdi yıldırım gibi bir demde kat˘-ı râh (MN, 1. beyit)8
Ve salli ˘alâ cemî˘i’l-enbiyâˇi ve’l-mürselîn
Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-˘âlemîn (MN, 464. beyit)

Yukarıda tanıtılan her iki nüshada da şairin, eserin yazılış tarihine ve
yazılış sebebine ilişkin bir bilgilendirmesi bulunmamaktadır. Hamdî,
“sebeb-i teˇlîf”e özel bir başlık veya bölüm içinde yer vermemekle birlikte;
eserin girişinde, “İltimâsi’d-du˘â” bölümünde yer alan aşağıdaki beyitte,
eserinden istifade edecek kişiler tarafından bir fâtiha ile anılma beklentisi
taşıdığını ifade etmektedir:
6

Bu nüsha, Fatih Köksal’ın Mevlid-nâme’sinde Akşemseddin-zâde Hamdullâh
Hamdî’ye ait olarak gösterilmiştir (Köksal 2011: 62).
7
Mevlîdü’n-Nebî metninin sunumunda, Milli Kütüphane’de bulunan nüshaya ait farkların belirtilmesinde bu nüsha için MK kısaltması kullanılmıştır.
8
Bu beyit, Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer alan yazmada 179. beyittir.
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Hem kıl şu kimse yoldaşın îmân u i˘tikâd
Kim bu kulını eyleye bir fâtihayla yâd (MN, 17)

3.2 Mevlûdü’n-Nebî’nin Müellifi Ayasofya Hatîbi Mevlânâ
Hamdullâh Hamdî’nin Hayatı ve Eserleri
Biyografik eserlerde doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmayan
Hamdullâh Hamdî, Kanûnî Sultan Süleymân devrinden itibaren kırk yıl
kadar Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı için (Bağdatlı İsmail
Paşa 1951: 334; Abdurrahmân Hibrî 1996: 36) “Hatîb-i Ayasofya” diye
meşhur olmuştur. Müellifin adı dört kaynakta Hamdullâh9 (Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334; Mehmed Süreyyâ 1971: 244; Mehmed Tâhir Efendi
[t.y.]: 322; Kehhâle 1957: 75), bir kaynakta Mevlânâ Hamdî Efendi
(Abdurrahman Hibrî 1996: 36), bir kaynakta Eş-Şeyh Mehmed Hamdî
(Ahmed Bâdî Efendi 2014: 1519) ve bir kaynakta da Hayrullâh (Kâtib
Çelebi 2014: II/1168) şeklinde kaydedilmiştir. Şâir kendisi de Mevlûdü’nNebî’de Hamdî mahlasını kullanmıştır10 (Hamdullâh Hamdî Efendi [t.y.]a:
25b). Şairin babasının adı ise Hayreddin (Mehmed Tâhir Efendi [t.y.]: 322;
Kehhâle 1957: 75; Kâtib Çelebi 2014: II/1168) ve Hayreddin Hayrullâh
(Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334) olarak kaynaklarda anılır. Şairin babası
Hayreddin ile Kanûnî Sultan Süleymân’ın hocası olarak tanıtılan Kastamonulu Hayreddin’in (Mehmed Süreyya 1971: 315) aynı kişi olması
ihtimal dahilindedir (Akpınar 1997: 451).
Osmanlı Müellifleri’nde Hamdî Efendi, fazilet sahiplerinden ve
Kur’ân ilmi mütehassıslarından bir zat olarak tanıtılır (Mehmed Tâhir
Efendi [t.y.]: 322). Hatipliğinin yanı sıra Ayasofya Medresesi’nde uzun
yıllar müderrislik yapan Hamdullâh Hamdî Efendi’nin şeyhülkurrâ
oluşu ve eserlerinde ele aldığı konular dikkate alındığında onun bilhassa
kıraat (Kur’ân okuma yöntemleri) ilminde derinleştiği anlaşılmaktadır
9

Mevlûdü’n-Nebî’nin ilk sayfasında şairin adı Mevlânâ Hamdullâh olarak kaydedilmiştir: “Hâzâ kitâbu Mevlûdü’n-Nebî sallallâhu ˘aleyhi ve sellem teslîmâ li-Mevlânâ
Hamdullâh el-Hatîb bi’l-Câmi˘i’ş-şehîr be-Ayasofya el-kebîr” (Hamdullâh Hamdî Efendi
[t.y.]a: 1a). Bununla birlikte, Süleymaniye Kütüphanesi’nin bu eserle ilgili katalog
kayıtlarında müellifin adı Hüseyin Hamdî bin Hüseyin olarak geçmektedir.
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(Abdurrahman Hibrî 1996: 36; Ahmed Bâdî Efendi 2014: 1519). Nitekim
Enîsü’l-Müsâmirîn’de, Hamdî Efendi’nin değerli bilginlerden olduğu ve
kıraat bilim dalında birçok kitap yazdığı belirtildikten sonra bunlar arasında Füyûz adlı bir kitabından bahsedilir (Abdurrahman Hibrî 1996: 36).
Ayrıca ömrünün sonlarına doğru; Edirne şehrinde bulunan üç
dârülkurrâdan en üstün ve en büyüğü olan Selimiye Dârülkurrâsı’nın
hizmete açılışında buraya ilk şeyhülkurrâ olarak “teberrüken” tayin
edilmiş (Abdurrahman Hibrî 1996: 36; Ahmed Bâdî Efendi 2014: 1519;
Baltacı 1976: 610) ve ölümüne kadar bu görevde kalmıştır (Akpınar 1997:
452). Hamdullâh Hamdî Efendi’nin bu görevde iki yıl kadar şeyhülkurrâlık yaptıktan sonra H. 983 (1575) yılı civarında yetmiş yaşlarında vefat
ettiği tahmin edilmektedir (Akpınar 1997: 452).
Hamdullâh Hamdî’nin vefat tarihi Sicill-i Osmânî’de 943 (Mehmed
Süreyyâ 1971: 244), Mu˘cemü’l-Müellifîn’de 948 (Kehhâle 1957: 75) ve
Hediyyetü’l-˘Ârifîn’de 963 (Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334) olarak verilmektedir. Cahit Baltacı; Edirne’deki Selimiye Külliyesi’nin inşasına H.
976/1568-69’da başlanıp inşaatın H. 982/1574-75’te tamamlandığını
ancak manzûme içindeki medresenin H. 980/1572-73 tarihinde tamamlandığını belirtmektedir (Baltacı 1976: 548-549). Hamdullâh Hamdî,
Enîsü’l-Müsâmirîn’de belirtildiği gibi, Edirne Selimiye Dârülkurrâsı’nın
hizmete açılışında (H. 980/1572-73) buraya ilk şeyhülkurrâ olarak tayin
edildiğine ve vefatına kadar bu görevde kaldığına göre, onun H.
943/1536, H. 948/1541 ve H. 963/1556 olarak verilen vefat tarihlerinde
bir yanlışlık olmalıdır. Nitekim Rusûhu’l-Lisân adlı eserinin zahriyesindeki tanıtma notunda onun, H. 981/1573 yılında Edirne’de olduğu
belirtilmektedir (Hamdullâh Hamdî Efendi [t.y.]b: 60a).
Hamdullâh Hamdî’nin, Mevlûdü’n-Nebî adlı bir eseri kaleme aldığına
Mu˘cemü’l-Müellifîn’de değinilmektedir (Kehhâle 1957: 75). Bu eserin
dışında, müellifin kaynaklarda belirtilen eserleri şunlardır:
1. ˘Umdetü’l-˘İrfân fî Vasfi Hurûfi’l-Kur’ân11: “Râ” kafiyeli 260 beyitlik
Arapça bir tecvid kitabı olup H. 948/1541’de yazılarak Kanûnî
Sultan Süleymân’a ithaf edilmiştir (Akpınar 1997: 452).
11

Bu eser Sicill-i Osmânî’de ˘Umdetü’l- ˘İrfân fî Vasfi Cüzˇe’l-Kur’ân şeklinde tanıtılmaktadır (Mehmed Süreyyâ 1971: 244).
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2. Cevâhirü’l-İkyân fî Şerhi ˘Umdeti’l-˘İrfân12: ˘Umdetü’l-˘İrfân’ın Türkçe
mensur şerhi olup 956 Muharrem ayı/ Şubat 1549 sonlarında tamamlanmıştır (Akpınar 1997: 452).
3. Rusûhu’l-Lisân fî Hurûfi’l-Kur’ân: Tecvid konusunda yazılan bu
eser, “elif” redifli 143 beyitlik Arapça bir manzumedir. 959’da
(1552) Kanûnî’ye ithaf edilmiştir (Akpınar 1997: 452).
4. Vesîletü’l-˘Îkân fî Şerhi Rusûhi’l-Lisân13: Rusûhu’l-Lisân’ın Türkçe
mensur şerhi olup 960’ta (1553) yazılmıştır (Akpınar 1997: 452).
5. Füyûzü’l-İtkân fî Vücûhi’l-Kur’ân: Füyûzât fi’l-Kırâ’ati’s-Seb˘a adıyla
da anılır (Abdurrahman Hibrî 1996: 36; Akpınar 1997: 452).
3.3. Mevlûdü’n-Nebî’nin Vezni ve Beyit Sayısı:
Hamdullâh Hamdî, Mevlûdü’n-Nebî’de aruzun muzârî bahrinde
bulunan mef˘ûlü fâ˘ilâtü mefâ˘îlü fâ˘ilün veznini tercih etmiştir. Bu vezin
Hamdî’nin, mesnevi şairlerinde görülen kısa vezin seçme temayülünde
olmadığını göstermektedir. Mevlûdü’n-Nebî, Fatih nüshasındaki metnin
tam metin olduğu kabul edilirse, 464 beyitlik bir mesnevidir ki bu beyit
sayısı, Mevlûdü’n-Nebî’yi kısa mevlidler grubunda değerlendirmemizi
mümkün kılmaktadır (Köksal 2011: 26).
3.4. Mevlûdü’n-Nebî’nin Muhteva Özellikleri:
Mevlûdü’n-Nebî’nin muhtevasını oluşturan bölümler, başlıklarla
birbirinden ayrılmaktadır. Bu bölümler, muhtelif sayıda fasıldan oluşmaktadır. Bölümler ve fasıllar birbirinden vasıta beyitleriyle ayrılmaktadır.
Mevlûdü’n-Nebî, 11 beyitlik bir giriş ve 7 beyitlik “Fî iltimâsi’ddu˘â” bölümünün yer aldığı dîbâceden sonra, vasıta beyitleriyle birbirlerinden ayrılan şu bölümlerle devam etmektedir:

12

Bu eser Osmanlı Müellifleri’nde Şerhu ˘Umdetü’l-˘İrfân fî Vasfi Hurûfi’l-Kur’ân şeklinde
tanıtılmaktadır (Mehmed Tâhir Efendi [t.y.]: 322).

13

Bu eser Osmanlı Müellifleri’nde Vesîletü’l-˘Îkâni fî Şerhi Rusûhi’l-Lisâni fî Hurûfi’lKur’ân şeklinde tanıtılmaktadır (Mehmed Tâhir Efendi [t.y.]: 322).
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Faslun fi’t-tevhîd (19-27. beyitler)
Fî fıtrati’l-˘âlem (28-49. beyitler)
Fî fıtrati Âdem ˘aleyhisselâm (50-58. beyitler)
Fasl (59-67. beyitler)
Fî vilâdeti’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (68-78. beyitler)
Fasl (79-91. beyitler)
Fasl (92-98. beyitler)
Fasl (99-102. beyitler)
Fasl (103-106. beyitler)
Fasl (107-109. beyitler)
Fasl (110-122. beyitler)
Fi’l-mu˘cizâtı (123-161 beyitler)
Fî mi˘râcı’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (162-204. beyitler)
Fasl (205-219. beyitler)
Fasl (220-230. beyitler)
Fasl (231-241. beyitler)
Fasl (242-248. beyitler)
Fasl (249-265. beyitler)
Fi’l-münâcât (266-271. beyitler)
Fî vefâtı’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (272-288. beyitler)
Fasl (289-307. beyitler)
Fasl (308-326. beyitler)
Fasl (327-331. beyitler)
Fasl (332-338. beyitler)
Fasl (339-343. beyitler)
Fasl (344-347. beyitler)
Fasl (348-361. beyitler)
Fasl (362-365. beyitler)
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Fasl (366-375. beyitler)
Fasl (376-379. beyitler)
Fasl (380-405. beyitler)
Fasl (406-410. beyitler)
Fasl (411-435. beyitler)
Fasl (436-447. beyitler)
Hâtimetü’l-kitâb (448-464. beyitler)
Mevlûdü’n-Nebî’nin en hacimli bölümleri sırasıyla Hz. Peygamber’in
vefatı (272-447. beyitler), Hz. Peygamber’in mirâç mucizesi (162-265. beyitler) ve Hz. Peygamber’in doğumu (68-122. beyitler) bölümleridir. Bu
üç bölümün içerisinde, aynı zamanda “fasl” başlıklı bölümlerin açıldığı
dikkat çekmektedir. “Fasl” başlığı altında oluşturulan bu alt bölümler,
Mevlûdü’n-Nebî’nin okunmak için kaleme alındığının bir işareti olarak
değerlendirilebilir.
Mevlûdü’n-Nebî’nin başından sonuna kadar yer alan bölümlerde
işlenen konular şöyledir:
Giriş bölümü (1-11. beyitler): Besmelenin ve Allah adını zikretmenin
faziletlerinden bahsedilmektedir. Allah’ın güzel isimlerinden (Esmâ-yı
Hüsnâ) bir kısmı (Kadîr, Sâni˘, Gaffâr, Hakîm, Mâlik, Hayy, Kayyûm gibi)
burada sıralanmaktadır. Bu kısmın içerdiği motifler kısmen Vesîletü’nNecât’takiler ile müşterek ise de bu motiflerin ifade ediliş tarzı oldukça
değişiktir.
Fî iltimâsi’d-du˘â (Allah’a yönelme, O’ndan isteme hakkında) (12-18.
beyitler): Şair bu bölümde Allah’a; günahlarının affı, hak yoldan kendisini
ayırmaması, gönlünü marifet nurlarıyla doldurması, halkı rahmet
denizine daldırması, kendisinin de bir fâtihayla anılması için dua
etmektedir.
Faslun fi’t-tevhîd (Allah’ın birliği ile ilgili bölüm) (19-27. beyitler):
Allah’ın birliği, kudreti ve yaratma gücünün övüldüğü bölümdür.
Fî fıtrati’l-˘âlem (Âlemin yaratılışı hakkında) (28-49. beyitler): Allah’ın; varlığının bilinmesini, ism-i sıfat ve zatından nişan vermeyi
istemesinden dolayı âlemi yarattığı belirtilir. Allah, kendi nurundan bir
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nur yaratır. Hakk’ın nazar atfetmesiyle bu nur, akl-ı evvel ve nefs-i küll
olarak ikiye bölünür. Bütün âlem de bu nurdan yaratılır. Allah’ın bu nura
tekrar nazar atfetmesi üzerine bu nurun zerrelerinden enbiya ve evliya
ruhları, ardından da müˇmin, asi ve müşriklerin ruhları yaratılır. Sonra
Allah yine nura tecelli eder ve nur üç bölük olur. Allah, bu üç parçadan
birini bir kandilin içine koyup üç zincir ile arşa asar. O nur bütün kâinata
ışık verir. Âlem ve Hz. Âdem, Hz. Muhammed’in nurundan yaratılır.
Fî fıtrat-ı Âdem ˘aleyhi’s-selâm (Hz. Âdem [a.s.]’in yaratılışı
hakkında) (50-58. beyitler): Bu bölümde Hz. Muhammed’in nurunun Hz.
Âdem’in alnına konması, bu nurun daha sonra Hz. Havvâ’nın cephesinde
görünmesi, nurun Hz. Âdem’in oğlu Şîs’e intikali, daha sonra Hz.
İbrâhim’e ve bu şekilde taşınarak en son Hz. Muhammed’e geçmesi
anlatılır.
Fasl (59-67. beyitler): Bu fasılda
düşmesi kısaca anlatılmaktadır. Bu
olmasından, Fîl ashabının Allah’ın
yağmurlarının inmesinden, cennet ve
bahsedilmektedir.

Hz. Muhammed’in ana rahmine
arada fitnenin âlemi kaplamış
kahrına uğramasından, rahmet
rahmet kapılarının açılmasından

Fî vilâdeti’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (Nebî’nin [sav.]
doğumu hakkında) (68-78. beyitler): Hz. Âmine’nin gönlüne sefalar
dolması; Hz. Âmine’nin, rüyasında bir peri görmesi, bu perinin gelerek
ona Hz. Peygamber’in doğumunu müjdelemesi; cihan halkının Hz.
Peygamber’in eşiğinin bendesi olması; onun adının “Muhammed”
konulmasının istenmesi anlatılır.
Fasl (79-91. beyitler): Hz. Âmine’nin, bir gece yalnızken çevresinin
Cennet ehli tarafından kuşatıldığını görmesi; Cennet ehlinin, Hz.
Muhammed (sav.)’in gelişine cümlesi müftehir vaziyette birbirleriyle
muştulaşmaları; felek yüzeyine ipek döşemelerin melekler tarafından
serilmesi; doğu, batı ve Mekke’ye üç alem dikilmesi; meleklerin ve
hurilerin Hz. Âmine’nin çevresini sarması, üç hurinin Hz. Âmine’nin yanına gelerek onu rahatlatmaları; hurilerin Hz. Muhammed’in üstün
özelliklerini övmeleri; hurilerden birinin Hz. Âmine’ye şerbet sunması;
kuş suretinde bir meleğin ortaya çıkması ve Hz. Âmine’nin arkasını
meshetmesi anlatılır.
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Fasl (92-98. beyitler): Bu fasılda, Hz. Peygamber’in dünyaya gelişini
kutlayan “merhabâ” redifli 5 beyitlik bir gazel vardır. Tüm cihanın, Hz.
Muhammed’in gelişiyle neşeye gark olduğundan bahsedilir. Hz.
Muhammed, safa madeni ve vefa kaynağı gibi vasıflar eşliğinde övülür.
Fasl (99-102. beyitler): Hz. Muhammed’in, güneş misali, doğar
doğmaz alnını secdeye koyması; Hz. Peygamber’in Allah’a, ümmetini
kendisine bağışlaması, ümmetini affetmesi ve onların üzerine şefaatini
kabul buyurması noktasında yakarması anlatılır.
Fasl (103-106. beyitler): Bir bulutun inip Hz. Peygamber’i alarak ona
felekleri seyrettirmesi; Hz. Âmine’nin, Hz. Muhammed’i yerinde
görmeyince üzülmesi; bir süre sonra Hz. Muhammed’in geri gelmesi
anlatılır.
Fasl (107-109. beyitler): Cihanı kaplayan bir sedanın erişmesi;
enbiyanın ruhlarının Hz. Muhammed’e görünmesi, Hz. Muhammed’i
methetmesi ve ardından Hz. Muhammed’in işaretiyle gitmesinden
bahsedilir.
Fasl (110-122. beyitler): Hz. Cebrâil ve mukarrebîn meleklerinin
inmesi; Hz. Muhammed’i Kevser suyuyla yıkamak üzere hazırlıklı
(sündüs, rida, ibrik ve leğenle) gelinmesi; Hz. Cebrâil’in Hz. Peygamber’i
el üzerinde kaldırması; Hz. Peygamber’in Cennet sularıyla yıkanması;
İsrâfil’in Hz. Peygamber’i sündüs ridaya sarması, onun iki omzu arasına
mühür vurması; Hz. Peygamber’in, doğumunda sünnetli ve gözleri
sürmeli olması; iki âlemin kapısının kilitlerinin Hz. Peygamber’in eline
sunulması; Hz. Peygamber’e Kâbe’nin secde eylemesi; Kisrâ’nın kapısının
kemerinin yıkılması, Sâve denizinin yere geçmesi; Acem mecusilerinin
ateşlerinin sönmesi; pek çok kilise kubbesinin yıkılması; şeytanın korku
içerisinde, gördüğü azaptan kaçarak yere girmesi konu edilir.
Fi’l-mu˘cizâtı (123-161. beyitler): Hz. Peygamber’in en büyük
mucizesi Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân’ın hükümleri ebedîdir. Hz.
Peygamber salındığı zaman, heybetinden adeta arşa gölge salardı. Cismi
gölgeden uzaktı. Hükmü ve daveti her şeye uzanırdı. İnsan suretinde nur
sureti hüküm sürerdi. Bulut, onun özüne perde tutup gölgelik olurdu.
Güneşin nuru, onun cemalinin pertevi idi. Karanlıkta da görünürdü. Gözünün nuru, arkasını da önü gibi görürdü. Uyur iken de uyanık halindeki
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gibi işitirdi. Gözleri uyusa da kalbi uyumazdı. Burnu, Sidre’den beri koku
alırdı. Cemali mumuna güneş pervane olmuştu. Ay ışığı, onun ayağının
toprağını taç edinmişti. Güzel ve beliğ sözlü idi. Dişlerinin parlaklığı çok
uzaklara erişirdi. Hasta ruhları şifaya kavuştururdu. Mütebessimdi.
Göğsü âlemi güneş gibi aydınlatırdı; parmağından su akıtırdı. Vakar
sahibiydi; tez yürüyüşlüydü. Ayağını taşa bassa taşta izi belli olurdu.
Kapısının kadri güneşi kul edinmişti. Onun avucu içerisinde taş, Hakk’a
şehadet getirmişti. Bir işaretiyle ayı ikiye ayırmıştı. Okunun atılması
gecede ışık verirdi. Yedi yüz insanı bir çanak aş ile doyururdu. Bir tabak
hurmayı askerine dağıtır; tüm askerler doyar ve hurma da artardı. Bir
avuç toprağı düşman gözüne perde eylemişti. Bazılarının çıkmış gözünü
sağ kılardı. Deve, ağzını açıp ona derdini anlatmış, o da devenin hakkını
vermişti. Bahtı uğurlu ve kadri yüceydi; ilim ve marifet kaynağıydı.
Fî mi˘râci’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (162-204. beyitler):
Yüce Allah bir gece Cibrîl’den, Hz. Peygamber’in yanına gitmesini ister.
Ondan, selamını alıp gitmesini ve Hz. Peygamber’e çok hürmet
eylemesini ister. Hz. Peygamber’e hicapsız olarak cemalini arz eylemeyi
istediğini söyler. Allah’ın bu hitabını işiten Cebrâil, cennete giderek
buradan Burak’ı, hulleyi (cennet elbisesi), taç ve kemeri alarak bunları Hz.
Muhammed’e getirir. Hz. Muhammed’i selamlayarak ona Allah’ın
kelamını ve selamını iletir. Hz. Peygamber’e; Allah’ın kendisini görmek
istediğini, onu yanına davet ettiğini ve onunla aracısız söyleşmek istediğini söyler. Aksâ’da peygamberlerin ruhlarının, onun ayağına baş koymak üzere hazır vaziyette beklediklerini söyler. Ondan Burak’a binmesini
ister. Meleklerin saf saf olup kapıda hazır vaziyette beklediklerini söyler.
Hz. Peygamber, etrafı meleklerle çevrili olarak Burak’a süvar olur.
Ruhlar da onun önüne düşmüştür. Burak üzerinde yıldırım gibi yol
katederek bir anda Mescid-i Aksâ’ya varan Hz. Peygamber’in karşısında
peygamberlerin ruhları toplanır. Ruhlar, gönül rahatlığı içinde Hz.
Peygamber’i görürler ve ona, “Gelişin hayırlı olsun!” derler. Aksâ’da Hz.
Peygamber, peygamber ruhlarına imamlık eder. Bundan sonra onun
önüne, baştan ayağa nurdan hoş bir kürsü gelir; o da bu kürsünün üzerine
binerek gökyüzüne yönelir.
Hz. Peygamber gökyüzünde yükselmeye başlar. Cebrâil, bu yolculuk
esnasında, Hz. Peygamber’in yanı başında, onun izine yüzünü sürerek
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ona medhüsenada bulunur. Hz. Peygamber, Allah’ın huzuruna doğru bu
yönelişinde türlü nesneler görür. Sidre’de Cebrâil’den ayrılır; bundan
sonra, İsrâfil’in arkasında, Mikâil de kendisine yoldaş olduğu halde, birçok hicabı geçerek önce Kürsî’ye ardından da Arş-ı Azîm’e vasıl olur.
Refref’in üstünde, Mikâil ve İsrâfil’in refakatinde Arş’a vasıl olur.
Fasl (205-219. beyitler): Hz. Muhammed, Allah’ın Hz. Mûsâ’ya,
“Hemen ayakkabılarını çıkar.” şeklinde hitap ettiği yere gelince nalınını
çıkarmak ister; bu esnada Allah ona, nalını ile Arş’a basmasını emreder.
Hz. Peygamber de Allah’ın emrine itaat ederek Arş’a nalınıyla basar.
Refref süratle yol alır. Hz. Peygamber, Necm sûresi 8 ve 9. ayetlerde
belirtilen makama ulaştığında ona katre-i rahmetten üç damla damlar. Bu
damlalardan biri, fasih konuşması için Hz. Peygamber’in diline; biri, irfan
ve marifet ışığında bütün ilimlere vakıf olması için kalbine; biri de herkese
hükmedebilmesi ve yüzünü döndürebilmesi, şeref ve şanının yüce olması
için arkasına/sırtına damlar.
Fasl (220-230. beyitler): Allah, Hz. Muhammed’i yakınına davet eder.
Hakk’ın cemali, arada hiçbir perde ve şüphe olmaksızın Hz. Peygamber’e
tecelli eder ve Allah, bu suretle Hz. Peygamber’i lütuf ve keremiyle teselli
etmiş olur.
Fasl (231-241. beyitler): Allah, Hz. Peygamber’den, cemalini ona
apaçık gösterdiği için bu kavuşmaya şükretmesini ister. Hz. Peygamber,
bir kul olarak, Allah’ın yardımı olmaksızın O’na layıkıyla medhüsena
etmesinin mümkün olamayacağını belirtir. Allah, Hz. Peygamber’e
kudret diliyle, ona ve onun emrine tabi olanlara rahmet eylediğini söyler.
Hz. Peygamber de Allah’tan, ümmeti için şefaat diler ve ümmetinin
günahlarını bağışlamasını niyaz eder. Allah, Hz. Peygamber’in her
dileğine icabet edeceğini, onun her muradını yerine getireceğini kudret
diliyle söyler.
Fasl (242-248. beyitler): Bu fasılda Allah’ın, Hz. Muhammed’in ümmetine farz kıldığı şeyleri (önce elli vakit namaz ve altı ay oruç, sonra Hz.
Peygamber’in Hak’tan niyazda bulunması üzerine yirmi beş vakit namaz
ve üç ay oruç) Hz. Peygamber’e bildirmesi ele alınmaktadır.
Fasl (249-265. beyitler) : Hz. Peygamber’in Sidre makamına geri
dönmesi; Cebrâil’in onu omzuna alarak Hz. Mûsâ’nın makamına
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götürmesi; burada Hz. Peygamber’in Hz. Mûsâ’ya, Allâh’ın Muhammed
ümmetine yılda üç ay oruç ile günde yirmi beş vakit namazı farz kıldığını
söylemesi; Hz. Mûsâ’nın Hz. Peygamber’den, Allah’a yalvararak O’ndan
ümmete farz kıldığı bu ibadetleri, yerine getirecek kadar kudretleri
olmadığı gerekçesiyle hafifletmesini rica etmesini istemesi; Hz.
Peygamber’in, Hz. Mûsâ’nın dilediği şekilde Allah’a teveccüh eylemesi
üzerine, Allah’ın Hz. Peygamber’in isteğini kabul ederek ümmet için
namazı günde beş vakte, orucu da yılda bir aya indirme şeklinde ihsanda
bulunması; Hz. Peygamber’in, huzur ve saadet içerisinde makamına geri
dönmesi; ehl-i sünnetin Mirâç mucizesini gönülden tasdik ettikleri
anlatılır.
Fi’l-münâcât (266-271. beyitler): Hz. Peygamber’in büyüklüğünün
hakkı için Allah’tan bağışlanma, isyan edenler için O’nun rahmet ve
cömertliğine sığınma konusunun ele alındığı bir yakarıştır.
Fî-vefâti’n-Nebiyyi sallallâhu ˘aleyhi ve sellem (272-288. beyitler):
Dinin esaslarını sağlamlaştırmış, şeriat hükümlerini şerh eylemiş, İslam
beldelerini adaletle mamur kılmış olarak Hz. Peygamber’in Allah’a
varmayı arzu ettiği anlatılır. Cümle mahlukun ona gönülden bağlandığı,
din düşmanlarına gazayı âdet edindiği belirtilir. Herkesin şanını manzum
eylediği, ümmetini diliyle hakikatlerden haberdar ettiği, daima Hak ile
birlikte olduğu, diliyle hiçbir gönlü rencide kılmayacak düzeyde halim
olduğu, Hakk’a her zaman candan ibadet eylediği; zikri, salatı ve orucu
âdet edindiğine değinilir.
Fasl (289-307. beyitler): Hz. Muhammed altmış üç yaşına gelince,
Cebrâil’in onun yanına gelerek Allah’ın selamını ve kendisini -İslam
dininin mükemmel ve milletin mamur kılınmış olmasına dayanarakhuzuruna davet ettiğini Hz. Peygamber’e bildirmesi; Hz. Peygamber’in
Cebrâil’e, cihana hiçbir şekilde alaka duymadığını ve tatlı canı için külfet
çekmediğini, gönlünün yalnızca ümmetinin cennete layık görülmesini ve
her beladan emin olmasını arzu ettiğini dile getirmesi; Hz. Peygamber’in,
Cebrâil vâsıtası ile, Allah’tan ümmeti için af ve şefaat dilemesi; Hz. Peygamber’in duasının kabul edilmesi ve Allah’ın, ümmetin günahlarını
bağışlaması, onlara rahmet eylemesi belirtilir. Buna sevinen Hz. Peygamber’in Hakk’a senalar etmesi anlatılır.
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Fasl (308-326. beyitler): Hz. Peygamber’in, evine dönmesi; Bilâl’den,
ashabı yanına çağırmasını istemesi; vefat etmeden sahabeyi görme arzusunda olduğunu belirtmesi; sahabenin Hz. Peygamber’in yanına gelmesi;
sahabenin Hz. Peygamber’in hâline hüzünlenmesi, kederlenmesi ve gözyaşı dökmesi; Hz. Peygamber’in sahabeden, kendisiyle vedalaşmalarını
istemesi; Hz. Peygamber’in ashaba türlü nasihatlerde bulunması; ashabdan Allah’ın emirlerine uymalarını, Hakk’ın nimetlerine her zaman
şükredenlerden olmalarını ve mihnetlere karşı sabır göstermelerini,
cihanı gölge kabilinden değerlendirmelerini, sünnetinden hiç ayrılmamalarını, hakka bağlı kalarak batıla asla bakmamalarını, dinin yasaklamalarına uymalarını, kanaat sahibi ve iffetli olmalarını, ilim ehline hürmet
etmelerini, dünya nimetleriyle gururlanmamalarını, şeytan ve nefisle her
nefeslerinde mücadele etmelerini ve devamlı surette Allah’a ibadet
etmekle meşgul olmalarını istemesi anlatılır.
Fasl (327-331. beyitler): Hz. Peygamber’in, Cebrâil’in indireceği
cennet hanûtuyla14 kendisini gusletmelerini istediği anlatılır. Beyaz ve pak
olan bir bezden kendisine kefen etmelerini, gusül işi bittikten sonra
kendisini yalnız başına bırakıp gitmelerini ister. Kendi cenaze namazını
öncelikle Allah’ın kılacağını ve böylece kendisine rahmet eyleyeceğini
söyler. İkinci gün meleğin (Cebrâil), kendi namazını kılacağını belirtir.
Üçüncü gün de ümmetinden, şefaatine nail olabilmek için kendi cenaze
namazını kılmalarını ister. Daha sonra ümmetinin mescide geri dönmelerine izin verir. Ümmet, huzursuz ve kederli bir vaziyette mescide döner.
Fasl (332-338. beyitler): Hz. Peygamber’in, kendisini namaz kılmaya
mescide davet eden Hz. Bilâl’den, vücudunda güç derman kalmadığını
ve kendi yerine Hz. Ebûbekir’in, halifelik etmeye dosdoğru bir aday
olarak imam olmasını arzu ettiğini ümmetine söylemesini istemesi; Hz.
Ayşe’nin Hz. Peygamber’e, babası Hz. Ebûbekir’in bir an bile onun (Hz.
Muhammed) yüzünü görmemeye tahammül edemeyeceğini ve bu emri
işittiğinde ayrılık ateşiyle takatsiz kalıp canını toprak edeceğini söylemesi, babasının yerine Hz. Ömer’in imam olmasını teklif etmesi; Hz.
Peygamber’in, Hz. Ayşe’nin bu teklifi karşısında ona sertçe bakması, Hz.
Ayşe’nin korku içerisinde kendini kaybetmesi, Hz. Peygamber’in kendi
fikrinde ısrar etmesi anlatılır.
14

Hanût: Ölüyü tahnît etmekte kullanılan ilaç (Devellioğlu, 1997: 326).
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Fasl (339-343. beyitler): Hz. Ebûbekir’in; Hz. Bilâl’in sahabeye Hz.
Peygamber’in ahvali ile ilgili mahzun vaziyette verdiği haberleri işittikten
sonra son derece derin bir üzüntü duyması ve kendisi yerine Hz. Ömer’i
imam olmak üzere önermesi anlatılır. Sahabenin razı olmasıyla Hz. Ömer,
mihraba geçerek tekbir getirmeye durur.
Fasl (344-347. beyitler): Hz. Ömer’in imam olduğunu öğrenen Hz.
Muhammed’in, Hz. Ali’nin yardımıyla mescide gelmesi, Hz. Peygamber’i
gören sahabenin sevinmesi; Hz. Peygamber’in Hz. Ebûbekir’i mihraba
yönlendirmesi, kendisinin de safta yerini alarak Hz. Ebûbekir’e uyması,
namazdan sonra Hz. Ayşe’nin yanına dönmesi anlatılır.
Fasl (348-361. beyitler): Azrâil’in, Hz. Peygamber’in ruhunu, ondan
alacağı icazetle kabzetmek üzere inmesi; izin alarak Hz. Peygamber’in
huzuruna gelmesi, Hz. Peygamber’den gelecek her emre boyun eğeceğini
bildirmesi; izin olursa kabz-ı ruh edeceğini, izin olmazsa Hz. Peygamber’in saadet kapısını tavaf edip döneceğini söylemesi ele alınır. Hz. Peygamber; bu fani dünyada hayatın baki olmadığını, kimse için ölümden
kurtuluşun mümkün olmadığını, Hak’tan tüm asi kulların bağışlanmasını
rica ettiğini, Hakk’ın lütfunun bol olduğunu belirtir. Allah’ın emriyle
Cebrâil’in çıkagelmesi; Cebrâil’in, Allah’ın selamını ilettikten sonra Hz.
Peygamber’e; Allah’ın, ümmetin tamamını bağışladığını, Hz. Peygamber’in makamını tüm âlem için yüce bir sığınma ve bağışlanma kapısı
eylediğini, bu yönüyle de onun ümmetini diğer toplulukların en hayırlısı
kıldığını söylemesi üzerinde durulur. Allah’ın, Hz. Peygamber’den,
kendisine kavuşmaya azm etmesini ve bu yolla kendi yanında nur-ı
cemale gark olmasını istediği Cebrâil vasıtasıyla aktarılır.
Fasl (362-365. beyitler): Cebrâil’in sözlerini işiten Hz. Peygamber’in,
sefa içerisinde ruhunu Allah’ın huzuruna uçurmayı arzulaması; Azrâil’e
işaret ederek ondan Allah’ın emrini yerine getirmesini (ruhunu teslim almasını) istemesi, Hz. Ayşe’den bir kâse su istemesi ve suya soktuğu elini
göğsüne sürmesi anlatılır.
Fasl (366- 375. beyitler): Hz. Peygamber’in Allah’tan, ümmetine
kolayca ruh teslimi konusunda rahmet etmesini dilemesi; Azrâil’e dönüp
ondan da ruhları kabzederken ümmetine sıkıntı vermemesini istemesi;
zayıf ümmeti için kendi tatlı canını feda kıldığını ve onların ruh
tesliminde maruz kalacakları muameleye kendisinin de razı olduğunu
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söylemesi; Azrâil’in, Hz. Peygamber’in ruhunu kabzedeceği sırada Allah’ın Azrâil’e hitap etmesi ve elini geri çekmesini emretmesi; Allah’ın,
Azrâil arada vasıta olduğundan, Hz. Peygamber’in ruhunu kudretiyle
kabzedeceğini buyurması; o anda Hz. Peygamber’in etrafını bir nurun
kuşatması, Allah’ın Hz. Peygamber’e tecelli etmesi; Hz. Peygamber’in,
ruhunu teslim ederek Allah’ın rahmetine kavuşması anlatılır.
Fasl (376-379. beyitler): Hz. Peygamber’in ruhunun cennete gitmesi
anlatılır. Hz. Peygamber’in yanında, ruhunu teslim etme esnasında (erkek
cinsinden) hiç kimsenin bulunmadığı; meleklerin, doğumunda olduğu
gibi vefatı esnasında da onun hizmetinde bulunduğu anlatılır.
Fasl (380-405. beyitler): Cebrâil’in, Hz. Peygamber’in vefatından
dolayı dertlenerek ah etmesi, Hz. Peygamber’in yüce huzuruna vahiy ile
inerek yüzünü onun makamına bir daha süremeyecek olmanın derin
üzüntüsünü duyması, ayrılık kederiyle Cebrâil’in canının yanması;
göklerin feryat ederek dönmesi; hurilerin ve meleklerin ağlaşmaları;
arş’ın ve yeryüzünün derinden sarsılması; cennet hurilerinin ayrılık yası
tutması ve karalar giyinmesi; Hz. Muhammed’in vefatıyla birlikte güneş
ve ayın, sararan yüzlerini ayrılık derdiyle yırtmaları; yeryüzünün baştan
başa yas gürültüleri ile dolması; dokuz feleğin takatten kesilmesi;
yaratıkların cümlesinin, yakalarını yırtarak ah edip ağlaşıp inlemeleri,
kanlı gözyaşı dökmeleri, tutuşan yüreklerinden kopan ahlarla âleme ateş
düşürmeleri; dökülen kanlı gözyaşlarının sel olup akması; iki âleme
sultân olan, cümle halkın kendisine köle olduğu Hz. Peygamber’in
toprağa yüz koymasının uyandırdığı derin teessür; Hz. Fâtıma’nın, Hz.
Peygamber’in vefatı dolayısıyla kanlı gözyaşları dökmesi, yürek yakıcı ah
edip inlemesi, ayrılık derdiyle çaresiz ve dermansız kalışı anlatılır.
Fasl (406-410. beyitler): Hz. Muhammed’in gözlerinin nurları olan
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in, Hz. Peygamber’in vefatı üzerine duydukları üzüntü ve kederle yürekleri yakan feryatlar koparmaları, derin bir
üzüntü içerisinde ağlayıp inlemeleri, ayrılık ateşiyle yanıp tutuşmaları
anlatılır.
Fasl (411-435. beyitler): Hz. Muhammed’in vefatını haber alan
sahabenin dertlenerek ah etmesi, inleyip ağlaması, hayli gözyaşı dökmesi;
sahabenin Hz. Peygamber’e veda etmeleri ve canlarını onun yoluna feda
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etmeye hazır olduklarını belirtmeleri; gamdan kendilerini helak eyledikleri esnada Hz. Ebûbekir’in sahabeye, ölümlü kalımlı dünyanın kimseye payidar olamayacağına ve dünyanın geçiciliğine dair tavsiyelerde
bulunmasına değinilir. Hz. Ebûbekir; bu dünyaya ibret gözüyle bakmak
gerektiğini, ölümün er geç herkesin kapısını çalacağını, kimsenin bu
dünyada arzu ettiği şekilde sefa süremeyeceğini, her bir neşenin sonunun
binlerce dert ve gam olduğunu, bakmasını bilen için Hz. Peygamber’in
vefatının ibret almak bakımından yeterli olacağını, dünya hayatının sefa
ve zevklerinin sonunun sitem olduğunu, Allah’ın baki tüm yaratılmışların ise mana itibarıyla yokluğa mahkûm olduklarını, her belaya sabreylemek gerektiğini, cümle bidati terk ederek Hz. Peygamber’in ümmetinden olabilmek için farzları ve sünnetleri yerine getirmek gerektiğini,
Hz. Peygamber’e doğruluk ve muhabbetle bağlanan kişinin farzlar ve
sünnetlerle meşgul olması gerektiğini söyler. Bu tavsiyelerle Hz.
Ebûbekir’in ashabı yatıştırması, sahabenin Allah’ın takdirine rıza göstermesi anlatılır.
Fasl (436-447. beyitler): Ashabın, Hz. Muhammed’in indirtmiş
olduğu hanût ile onu yıkamaya girişmeleri; Hz. Abbas’ın su dökmesi, Hz.
Ali’nin de Hz. Peygamber’i yıkaması; Hz. Peygamber’i gömleği ile
birlikte yıkamalarının ardından guslün tamam olması, Hz. Peygamber’i
üç lifâfeye(sargı) sarmaları; rebiyülevvel ayında doğan Hz. Peygamber’in
yine bir rebiyülevvel ayında vefat etmesi; tüm sahabenin ağlaşarak
mahzun kaldıkları bir ortamda Hz. Muhammed’in kendi hücresine
defnedilmesi; cihan ehlinin Hz. Peygamber’in kapısının toprağını tavaf
etmesi ve tüm mahlukların saf saf onu selamlamaları; sahabenin her bir
ferdinin fani cihanı terk ederek Allâh’ın emirleri çerçevesinde O’nun hükmüne boyun eğmesi ve din eri olması anlatılır.
Hâtimetü’l-kitâb (448-464. beyitler): Ömrün payidar olmayacağı, bir
gün nihayete ereceği, makam sahiplerinin son durağının karanlık mezar
çukuru olacağı; dünya hazinelerinin, makamlarının ve ömrün geçici
olduğu, bunlar için mihnet çekmeye değmeyeceği; Cennet içinde Allah’ı
daima görebilmek ve ahiret için cehdetmenin önemi ele alınır. Şair; nefsinin isteklerine kapılmış olmaktan ve zillette kalmaktan ötürü acziyetini
kabul eder. Şehvet yolunda heva ve heveslerine düşkünlük göstererek
sayısız günah işlediğini, affedilme ümidi ile Hakk’ın kapısına yöneldiğini
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belirtir. Allah’tan, Hak aşıklarının yanan gönüllerini kavuşma zülali ile
kandırmasını ve hasret ateşiyle yakmamasını niyaz eder; fazilet ve yardımını kendisine yoldaş kılmasını ve mahşerde kendisini Hz. Peygamber
(sav.) ile haşreylemesini diler. Hz. Peygamber’in ümmeti için dua eder.
3.5. Mevlûdü’n-Nebî’nin Yapı Özellikleri:
Mevlûdü’n-Nebî, genel itibarıyla mesnevi nazım şeklinin yapı özelliklerini taşımaktadır. Bununla birlikte eserin 92-96. beyitleri arasında, 5
beyitlik, mesnevi ile aynı vezinde nazmedilmiş “merhabâ” redifli bir gazel
yer almaktadır. 266-271. beyitler arasında ise “Fi’l-münâcât” başlığı
altında 6 beyitlik, mesnevi yapısında ve Mevlûdü’n-Nebî ile aynı vezinde
Farsça bir şiir yer almaktadır.
3.6. Mevlûdü’n-Nebî’nin Dil, Anlatım ve Ahenk Özellikleri:
Mevlûdü’n-Nebî, Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine
geçiş aşamasında kaleme alınmış bir eserdir. Eski Anadolu Türkçesine ait
dil özelliklerini koruması yönüyle Türk dili tarihi bakımından da kayda
değer bir eser görünümündedir.
Mevlûdü’n-Nebî’nin dili, halk için yazılmış olan ve bu yönüyle
didaktik gayeler taşıyan metinler kadar sade değilse de anlaşılması güç
denecek kadar ağır da değildir. Eserde üç ve dört kelimeden müteşekkil
tamlama sayısının ( nesîm-i vuslat-ı cânân MN 221, hengâm-ı hükm-i Hak MN
348, dûd-ı firâk-ı şâh MN 387, verd-i gülşen-i esrâr-ı Kirdigâr MN 415 …) çok
düşük sayıda kalması da bunun bir göstergesidir. Tevhîd, vilâdet, mirâç,
mucizât ve vefât bölümlerinde kısmen ağırlaşan dilin özellikle olay anlatımının öne çıktığı kısımlarda daha da sadeleştiği, bu kısımlarda Türkçe
kelime oranının arttığı görülmektedir. Mesela, mucizât bölümünün içerisinden seçilen aşağıdaki beyitlerde Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun
kullanımı, ilk bakışta dikkati çekecek ölçüdedir:
Bî-had rivâyet eyledi şeh mu˘cizin rüvât
Küffârı kıldı beydakı bâzîsi şâh mât (MN, 126)
Mecmû˘-ı mu˘ciz-a˘zamı Kur’ân durur sahîh
Efsah telaffuz itmedi bir harfini fasîh (MN, 127)
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Tâ inkırâz-ı dehr budur şer˘-i sermedî
Ahkâmı ile buldı bekâ dîn-i Ahmedî (MN, 128)
Şekl-i beşerde oldı zihî nûr sûreti
Cârî cemî˘-i şeyˇde velî hükm ü da˘veti (MN, 132)
Bezm-i ruhında yakdı ciger micmer-i cihân
Virdi meşâm-ı rûha safâ ˘ıtr-ı bî-kerân (MN, 140)
Bîmâr-ı rûha leblerinüñ sükkeri tabîb
Gülzâr-ı ˘Adne nutk-ı dili oldı ˘andelîb (MN, 143)
Bulsa dehânı hande-y-ile behre vü nevâl
Lerze düşerdi kurs-ı meh ü mihre bî-cidâl (MN, 144)
Konsa vakârı veznesine kûh sebkü-sâr
Ednâ gulâmı süddesinüñ şâh-ı rükn-çâr (MN, 148)

Vefat bölümünün başlarında; altmış üç yaşına erişen Hz. Peygamber(sav.)’le Allah’ın emri ve selamı doğrultusunda onun huzuruna gelen
Cebrâil arasında cereyan eden konuşmanın içerisinden alınan aşağıdaki
beyitlerde ise yabancı kelime kullanımının nispeten azaldığı, bu beyitlere
daha rahat ve akıcı bir söyleyişin hâkim olduğu görülmektedir:
Didi selâm eyledi irsâl Hak saña
Didi gelürse vakti durur Ahmedüm baña (MN, 290)
Virdüm kemâl-i mertebede aña devleti
İtdüm tamâm anuñ içün anca ni˘meti (MN, 292)
Dîni mükemmel oldı vü ma˘mûr milleti
Şer˘i müˇebbed oldı vü meşhûr hulleti (MN, 294)
Çün bu kelâmı diñledi cûş itdi Mustafâ
Toldı sürûr sînesine irdi yüz safâ (MN, 296)
Sanma çekem tekellüfi bu tatlu cân içün
Ya gam gele bu göñlüme bir dem cihân içün (MN, 298)
Hergiz ta˘alluk olmadı benden cihâna bil
Ümmet cinâna varmagı maksûd idindi dil (MN, 299)
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Seyl-i kazâya cânumı sedd eyledüm hemîn
Kim her belâdan olalar ümmetlerüm emîn (MN, 300)
Rabbüm eger ki anları ˘afv-ile ide yâd
Ol dem olur bu gussalu göñlüm emîn ü şâd (MN, 301)

Mevlûdü’n-Nebî, Eski Anadolu Türkçesinin Osmanlı Türkçesine yerini bırakmaya başladığı bir dönemde kaleme alınmış olduğundan;
bugünkü Türkiye Türkçesinde neredeyse tamamıyla kullanımdan düşmüş olan veya farklı anlamlarda kullanılan, Eski Anadolu Türkçesi
döneminin ek ve kelime kadrosuna ait örnekleri bu eserde görmemiz
mümkündür. Mevlûdü’n-Nebî’de, Eski Anadolu Türkçesi dönemi
eklerinin ( irgüriser, olmayısar MN 321, 22; sürmezin, inmezin MN 382;
aglaşu, seyrin eyleyü MN 440, 190; irmedin MN 310) kullanımına örnekler
vardır. Ayrıca gönülmek MN 397 (yönelmek, yüzünü döndürmek),
yudunmak MN 420 (yutmak, içmek; yutkunmak), yükünmek MN 180
(önünde eğilmek, diz çökmek), tammak MN 215 (damlamak), turmak MN
186 (ayağa kalkmak, kıyam etmek), tuş eylemek MN 189 (rast getirmek;
havale etmek), irgürmek MN 195, 321 (ulaştırmak, eriştirmek), turgurmak
MN 319 (kaldırmak, ayakta tutmak; göstermek), söykenmek MN 344, 364,
451 (dayanmak, yaslanmak), döymek MN 410 (katlanmak, tahammül
etmek), yumak MN 436 (yıkamak), yapılmak MN 64 (kapanmak, örtülmek)
ve muştılaşmak MN 82 (müjdeleşmek) gibi fiillerle tap MN 229 (yetişir,
kâfi), kanı MN 191 (hani, nerede), kamusı MN 309 (hepsi, herkes), göynüklü
MN 398 (gönül yakıcı, acıklı; bağrı yanık), yaşın yaşın MN 414 (gizli gizli,
için için), di MN 162 (haydi, haydin bakalım), nişe MN 302 (niçin, nasıl),
giñlig MN 198 (genişlik) ve issi MN 304 (sahip, malik) gibi kelime ve kelime gruplarının çokluğu, Mevlûdü’n-Nebî’nin en geç Eski Anadolu
Türkçesinden klasik Osmanlıcaya geçiş döneminde yazılmış
olabileceğine işaret etmektedir.
Hamdullah Hamdî, Mevlûdü’n-Nebî’de deyim hazinemizden dikkate
değer ölçüde yararlanmış görünmektedir. Eserdeki bu zengin deyim
kullanımı için şu örnekler verilebilir:
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âlemi gark-âba virmek (MN, 404)

göklere batmak (MN, 383)

âlemi hâkisâr eylemek (MN, 398)

göñline düşmek (MN, 237)

aradan götrülmek (MN, 223)

göñline sürûr gelmek (MN, 345)

baş/cân yoluna fedâ etmek (MN, 419)

göz irimi (MN, 142)

başdan ayağa ˘ayn olmak (MN, 224)

(göz)yaşı sel olmak (MN, 393)

başuma minnet (MN, 212)

hasret çekmek (MN, 163)

başına hâk koymak (MN, 391)

(hasret) od(ın)a yanmak (MN, 458)

başına seng-i hâre saçmak (MN, 341)

himmetin(i ) a˘lâda tutmak (MN, 358)

cânına âteş salmak (MN, 311)

hûn-ı ciger yutmak (MN, 399)

câna cebr itmek (MN, 420)

idrâki başına gelmek (MN, 106)

cânına cân irmek (MN, 106)

kalem çekmek (MN, 457)

cânını fidâ kılmak (MN, 369)

kapuya dest urmak (MN, 460)

cânın(ı) hâk itmek (MN, 336)

kapuyı dak kılmak (MN, 348)

cânın(ı) oda koymak (MN, 105)

kendin(i) helâk itmek (MN, 336)

cânın(ı) yakmak (MN, 381)

kendüyi yitirmek (MN, 338)

(ceyb) çâk itmek (MN, 391)

kendüzine gelmek (MN, 342)

ciger yakmak (MN, 140)

kol kavşurmak (MN, 109)

cihânı odlara yakmak (MN, 405)

recâ tutmak (MN, 353)

cismini suya salmak (MN, 105)

rûy(ı) zerd itmek (MN, 387)

dem urmak (MN, 354)

sînesini çâk itmek (MN, 390)

dîdâr itmek (MN, 360)

tâkatin(i) tâk itmek (MN, 389)

dil virmek (MN, 451)

yire girmek (MN, 121)

dili yandırmak (MN, 426)

yire yüz urmak (MN, 335)

dilin(i) dağ itmek (MN, 275)

yoluña baş u cân fidâ olmak (MN, 419)

dirlik suyundan el yumak (MN, 443)

yüz(ünü) hâkisâre koymak (MN, 341)

(emr) yirine koymak (MN, 363)

yüzini siyâh kılmak (MN, 405)

gam çekmek (MN, 357)

yüzini sürmek (MN, 382)

hâke mahmil bağlamak (MN, 395)

yüzini yırtmak (MN , 387, 391)
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Nazım tekniği bakımından Mevlûdü’n-Nebî’nin en belirgin özelliklerinden biri, çokça yapılan imâleler ve özellikle zihaflardır (MN, 32 ve 46.
beyitlerde tecellî; 70, 79 ve 105. beyitlerde Âmîne; 129. beyitte Tûbâ; 206.
beyitte Mûsâya kelimelerinde yapılan zihaflar örnek verilebilir). Veznin,
imâle ve zihafa başvurmadan uygulanabildiği, aşağıda bir örneği verilen
beyitlerin sayısı nadirdir (MN, 80 ve 126. beyitler):
Gördüm sürûş u ehl-i cinân saf tutup tamâm
İtmiş ihâta her tarafum cümle hâss u ˘âm (MN, 80)

Aşağıdaki iki beyitte vezin gereği beş yerde, ikinci beyitte ise yedi
yerde imâle yapma zarureti vardır; üçüncü beyitte ise, beş imâle uygulamasının yanı sıra, mecûsî kelimesinde zihaf yapmak gerekmektedir:
Didi olursa ben kula girmege izn-i şâh
Ferruh yüzine eyleye şâhuñ kulı nigâh (MN, 349)
Döndi işâret eyledi ˘Azrâˇile o şâh
Yirine ko saña ne ki emr eyledi İlâh (MN, 363)
Çünkim ˘Arabda ruhlarını zâhir itdi_o gül
Oldı ˘Acem mecûsîleri odı kara kül (MN, 119)

Genel itibarıyla Mevlûdü’n-Nebî’de vezni bozuk mısraların sayısının
oldukça az olması, Hamdullâh Hamdî’nin vezne hakim olduğunun göstergesidir.
Hamdullâh Hamdî’nin, ana ahenk unsurlarından kafiye konusunda
Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça veya Arapça-Farsça şeklinde farklı dillerdeki kelimelerle kafiye oluşturduğu beyitlerin dikkat çekecek sayıda
olduğunu söylemek gerekir. Bu tarz kafiyelendirilmiş beyitlere Mevlûdü’n-Nebî’den şu örnekler verilebilir:
Bile ridâ-yı sündüs ü ibrîk u taşt-ı nûr
Ya˘nî kevâkib ol mehi kevser suyıyla yur (MN, 111)
Bî-tercümân kendü-y-ile her kelâmumı
Diyem işidem anuñ-ile her peyâmumı (MN, 171)
˘Arşum gözine kuhl ide kefşüñ gubârını
Çün kim tufeylüñ eyledi mecmû˘-ı varını (MN, 208)
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Didi Bilâle rıfk-ile yârâna kıl haber
Ki_oldum za˘îf kalmadı cismümde tâb u fer (MN, 333)
Çün vakt irişdi kim gele hengâm-ı hükm-i Hak
˘Azrâˇil indi lutf-ile kıldı kapuyı dak (MN, 348)
Kandır zülâl-i vasluña ˘atşân göñülleri
Yandırma hasret odına bu teşne dilleri (MN, 458)

Beyitlerdeki iç ahengi güçlendiren yardımcı ahenk unsurları yani
asonans ve aliterasyon yönünden Mevlûdü’n-Nebî’de güzel örneklerle karşılaşmak mümkündür. Hamdullâh Hamdî, Mevlûdü’n-Nebî’de kendini
yer yer belirgin şekilde öne çıkaran sanatlı söyleyiş tutkusuna kapılmanın
yanı sıra, eserinde ahengi olabildiğince artırmaya çalışmış görünmektedir. Asonans ve aliterasyon uygulamalarına (sırasıyla e, t, k, d, c ve m
seslerinin tekrarı) Mevlûdü’n-Nebî’den şu örnekler verilebilir:
İrdi şehâ çü kadr-ile kadrüñ bu pâyeye
Mu˘tîden al nevâle[y]i her bî-nevâleye (MN, 202)
Tâk itdi tâkatin bu tokuz kubbenüñ firâk
Şakk itdi sînesin bu kamu suffenüñ firâk (MN, 389)
Yudı Resûli Haydar u ˘Abbâs koydı âb
Dönmek deminde kendü dönerdi ol âfitâb (MN, 437)
Azm eyledükce cânib-i cânâna cân-ı şâh
İtmişdi dîn esâsını muhkem o mihr ü mâh (MN, 278)

Hamdullâh Hamdî’nin, Mevlûdü’n-Nebî’de tasannu merakı çerçevesinde bilhassa tasvir bölümlerinde ciddi anlamda yararlandığı edebî
sanatlar, benzetmeye dayalı teşbîh ve istiâre sanatlarıdır. Özellikle tevhîd,
vilâdet, mucizât, mirâç ve vefât bölümlerinde sözü güzelleştirmek için
başvurulan bu benzetme sanatlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:
Gülşen cemâlüñ eyledi bostân-ı ˘âlemi
İy berg-i verd-i ruhları menşûr merhabâ (MN, 95)
Bezm-i ruhında yakdı ciger micmer-i cihân
Virdi meşâm-ı rûha safâ ˘ıtr-ı bî-kerân (MN, 140)
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Bîmâr-ı rûha leblerinüñ sükkeri tabîb
Gülzâr-ı ˘Adne nutk-ı dili oldı ˘andelîb (MN, 143)
Açup cenâh-ı kurbeti şeh-bâz-ı cân-ı şâh
Uçup riyâz-ı rahmete konar revân-ı şâh (MN, 375)
Gâhî benefşe-reng döker dîdesi gül-âb
Şîrîn tudagı kand akıdur gâh la˘l-i nâb (MN, 400)
Ney gibi deldi sîneleri nâle-i Hasan
Sûz-ı Hüseyn tîg çeküp pâreler beden (MN, 407)
Gam âteşiyle yakdı kamu câna şem˘ini
Pervâne-vâr yakdı perin dökdi dem˘ini (MN, 421)

Hamdullâh Hamdî’nin; benzetmeye dayalı edebî sanatları,
Mevlûdü’n-Nebî’de Hz. Peygamber (sav.)’i tasvir ve tavsif etme amacı
taşıyan beyitlerde yoğun bir şekilde kullanmaya çalıştığı görülmektedir.
Bu çerçevede Hz. Peygamber (sav.)’in, Mevlûdü’n-Nebî’nin pek çok
beytinde, istiâreli kullanım çerçevesinde “şâh/şeh” olarak anılması (MN
48, 49, 71, 75, 104, 149, 169, 175, 177, 179, 181, 184, 185, 187, 190, 193, 195,
196, 202, 205, 206, 209, 214, 220, 232, 250, 262, 265, 267, 278, 306, 314, 331,
332, 338, 349, 362, 363, 370, 373, 375, 379, 383, 387, 395, 396, 408, 433, 436,
438, 441) dikkat çekicidir. Bu vasfın dışında Hamdî’nin, Hz. Peygamber
hakkında yapmış olduğu açık istiârelerin benzetilen hanesine
yerleştirdiği benzetme unsurlarına veya eserde genel olarak Hz. Peygamber’i tanıtırken kullandığı tavsif motiflerine aşağıdaki örnekler verilebilir:
âfitâb (MN, 312, 365, 413, 437, 439)

menba˘-ı vefâ (MN, 98)

bâg-ı ma˘rifete bülbül ü hezâr (MN, 415)

mihr-i asfiyâ (MN, 266)

behcet-i zamân (MN, 97)

nûr-ı âsumân (MN, 97)

bûsitân-ı vahdete gûyende ˘andelîb (MN, 168) nûr-ı behcet (MN, 117)
cemîl-i şiyem (MN, 98)

pâdişâh-ı dîn (MN, 416)

ceyş-i cihâna sâhib-˘alem (MN, 291)

râz-dâr-ı Hâkim (MN, 201)

deryâ (MN, 71)

rûh-ı a˘zam (MN, 181)

dür-i şeh-vâr (MN, 71)

rûh-ı nâzenîn (MN, 364)
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dürr-i bahr-i kerem (MN, 416)

sâˇir-i felek (MN, 201)

emîr-i cihân (MN, 97)

server (MN, 186)

fahr-ı kâf u nûn (MN, 99)

Seyyid (MN, 182)

fahr-ı mürselîn (MN, 364)

sultân-ı enbiyâ (MN, 57)

fahr-ı nâs (MN, 61)

şâh-ı Beyt-i Haram (MN, 416)

gevher/ güher (MN, 417, 418)

şâh-ı kün fe-kân (MN, 156, 251, 289, 396)

gül (MN, 119)

şehriyâr (MN, 361)

hâtim-i mürsel (MN, 114)

şefî˘-i ümem (MN, 98)

kâyinât milketine pâdişâh (MN, 77)

şefîk (MN, 335)

kıble-i hâcât (MN, 117)

şems-i beyyinât (MN, 65)

ma˘den-i safâ (MN, 98)

ulu hân (MN, 419)

mâh-ı dîn (MN, 308)

vahy genci (MN, 115)

mâh-ı nüh felek (MN, 91)

verd-i gülşen-i esrâr-ı Kirdigâr (MN, 415)

mâh-tâb (MN, 439)

yüzi âfitâb (MN, 377)

meh (MN, 104, 106, 111, 203)

zayf-ı kerîm (MN, 229)

melceˇ-i ˘usât (MN, 96)

zuhr-i mürselîn (MN, 416)

3.7. Mevlûdü’n-Nebî’nin Vesîletü’n-Necât ile Karşılaştırılması:
Mevlûdü’n-Nebî’nin müellifi Hamdullâh Hamdî’nin doğumu ile
Süleyman Çelebi’nin vefâtı arasında en azından yetmiş seksen yıllık bir
zaman aralığı olduğu söylenebilir. Süleyman Çelebi XV. asrın başlarında
eserini verirken, Hamdullâh Hamdî XVI. asrın ilk yarısında veya ikinci
yarısının ortalarına yakın bir tarihte Mevlûdü’n-Nebî’yi kaleme almış olmalıdır. Hamdullâh Hamdî’nin eseri, -muhtemelen Süleyman Çelebi’nin
eserinden farklı bir mevlid ortaya koyma isteği doğrultusunda- şekil,
muhteva ve üslup yönünden Vesîletü’n-necât’tan dikkate değer ölçülerde
ayrılmaktadır. İki eseri şekil, muhteva ve üslup yönünden karşılaştırdığımızda şöyle bir manzarayla karşılaşmak mümkündür:
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3.7.1. Şekil ve tertip özellikleri yönünden
Vesîletü’n-Necât, mesnevi tarzında ve remel bahrinde fâ˘ilâtün
fâ˘ilâtün fâ˘ilün vezniyle kaleme alınmıştır. Hamdullâh Hamdî ise
Mevlûdü’n-Nebî’de yine mesnevi tarzında ve aruzun muzârî bahrinde
mef˘ûlü fâ˘ilâtü mefâ˘îlü fâ˘ilün veznini tercih etmiştir. Bu noktada Hamdî’nin, mesnevi nazım şeklinde kendini gösteren kısa vezin tercihine çok
da bağlı kalmak istemediği görülmektedir.
Vesîletü’n-necât, Necla Pekolcay’ın çalışmasında (Süleyman Çelebi
2016) 768 beyit olarak orta büyüklükte bir mevlid şeklinde karşımıza
çıkarken Mevlûdü’n-Nebî, 464 beyitle Süleyman Çelebi’nin eserinin
yaklaşık üçte ikisi hacmindedir.
Her iki eserde de şairler, ana bölümler içerisinde “Fasıl” başlıklı alt
bölümler açmışlardır. Vesîletü’n-Necât’ta bölümleri ve bazen de fasılları
birbirinden ayıran vasıta beyti eser boyunca çok değişmeden,
Ger dilersiz bulasız oddan necât
˘Işk ile derd ile aydun es-salât

şeklinde tekrar etmektedir (Süleyman Çelebi 2016: 48, 59, 70, 89, 110,
125…) Bu vasıta beyitinde eser boyunca bir iki yerde küçük ifade farklılıkları gözlenebilmektedir (Ateş 1954: 122, 130) Bölüm geçişlerinin
hemen tamamında, bu vasıta beytinden hemen önce şu beyit de yer
almaktadır (Süleyman Çelebi 2016: 66, 81, 112, 132…):
Haşre dek ger dinilürse bu kelâm
Niçe haşr ola bu olmaya tamâm

Hamdullâh Hamdî’nin Mevlûdü’n-Nebî’sinde ise bölüm ve bazen fasıl geçişlerini sağlayan vasıta beyitlerinin Vesîletü’n-Necât’taki gibi aynen tekrar eden iki beyit şeklinde olmayıp çoğunlukla farklı cümle kalıpları ile
ve bazen de tamamen Arapça oluşturulduğu, bu beyitlerin ikinci dizelerinde az çok benzer -bazen de aynı- söyleyiş kalıplarının kullanıldığı
dikkat çekmektedir. Hamdî, bu birbirinden farklı vasıta beyitlerinde;
düşman şerrinden kurtulmak, cennette hurilerle sefa sürmek, Hz. Muhammed’in cemalinin nuruyla nurlanmak ve kalpleri sefalandırmak,
Allah’ın lütuf ve ihsanlarına erişmek, Allah’ın rahmetinden istifade ederek cennete girmek, şiddetli hücumlardan ve baskılardan selamet bul-
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mak, Hz. Muhammed’in şefaatine ve mağfiretine nail olmak için Hz.
Muhammed’e salatüselam getirmenin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu
vasıta beyitlerine eserden şu örnekler verilebilir:
Huld içre hûr u ˘în-ile tâ süresin safâ
Dilde salâtı ˘âdet idin dinse Mustafâ (MN, 27)15
Nûr-ı cemâl-i Ahmed ide dîdeñi münîr
Dilde salâtı ˘âdet idin dâyim ol emîr (MN, 58)
Na˘mâ-yı Hakdan irişe tâ kim saña nasîb
Di es-salâti derd ile añılsa ol Habîb (MN, 230)
Cennetde şâd u hurrem ü makbûl olasız
Tâ kim salât-ı Ahmede meşgûl olasız (MN, 326)
Yâ râciye’ş-şefâ˘ati min ekremi’l-enâm
Sellim ˘ale’n-nebiyyi selâmen ˘ale’d-devâm (MN, 271)

Hem tercih edilen aruz vezni hem de vasıta beyitlerinin birbirinden
farklı şekilde oluşturulması bakımından Hamdî’nin, Vesîletü’n-necât’tan
farklı ve orijinal bir mevlid kaleme almak istediği söylenebilir.
Gerek Süleyman Çelebi gerekse Hamdullâh Hamdî, mesnevilerini
oluşturan bölümlerin başlıklarını Arapça kaleme almışlardır.
Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-necât’ın mesnevi beyitleri içerisinde ayet
(Süleyman Çelebi 2016: 138 [rahmeten li’l-˘âlemîn 757. beyit]; 98 [˘alâ hulkin
˘azîm 426. beyit]) ve hadis (Süleyman Çelebi 2016: 74 [levlâk 236. beyit]; 99
[el-fakru fahrî 435. beyit] ) iktibaslarına yer vermektedir. Bu iktibasların sayısı, eser boyunca altı yediyi geçmemektedir. Ayrıca Vesîletü’n-necât’ın
beyitleri içerisinde on iki ayet-i kerimeye ve dört hadis-i şerife yapılmış
telmihleri de belirtmek gerekir (Aymutlu 1995: 30-34). Hamdullâh
Hamdî’nin ise Mevlûdü’n-Nebî’de on kadar ayet iktibasında ( ve’l-leyli 159.
beyit; sümme denâ 214. beyit; kavseyn 214. beyit; kün fe-kân 156, 251, 289 ve
396. beyitler …) bulunduğu dikkat çekmektedir.

15

Yay ayraç içerisindeki MN, bu çalışmada tanıtılan Mevlûdü’n-Nebî’nin rumuzudur;
sayı, alıntılanan beytin Mevlûdü’n-Nebî’de kaçıncı beyit olduğunu göstermektedir.
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3.7.2. Muhteva yönünden
İslami edebiyat geleneği çerçevesinde hem Hamdullâh Hamdî hem
de Süleyman Çelebi, sözlerine besmele ile başlamakta ve her işin başında
Allah adını zikretmenin önemini ortaya koymaktadır. Tevhîd muhtevalı
giriş beyitlerinde Hamdullâh Hamdî; Allah’ı zikretmenin, O’na hamdetmenin ve O’nun merhametine sığınmanın faziletlerinden bahsetmektedir.
Süleyman Çelebi ise, bu mevzuların yanı sıra, Allah’ın isim ve sıfatlarını
anmaktadır. Hamdî’nin Mevlûdü’n-Nebî’si ile Vesîletü’n-necât’ta16 ortak
olarak yer alan bölümlerin beyit sayıları17 şöyledir:
Ortak Bölümler

Mevlûdü’n-Nebî

Vesîletü’n-necât

Tevhîd

9

32

İltimâsi’d-du˘â

7

18

Fıtratı’l-˘âlem

21

15

Vilâdeti’n-Nebî

55

18220

Mu˘cizâtı’n-Nebî

39

50

Mi˘râci’n-Nebî

110

61

Vefâti’n-Nebî

176

172

Hâtimetü’l-kitâb

17

62

18

19

16

Vesîletü’n-necât’a ait beyit sayıları, Necla Pekolcay’ın Süleyman Çelebi Mevlid
(Vesîletü’n-necât) adlı kitabında verilen 768 beyitlik metinden (Süleyman Çelebi 2016:
41-139) elde edilmiştir.

17

Bölümlerdeki beyit sayıları belirlenirken, bu bölümlerin içerisinde yer alan fasılların
beyit sayıları da hesaba dahil edilmiştir.

18

Mevlûdü’n-Nebî’nin, tevhîd niteliği taşıyan ve Allah’ın isimlerinin bir kısmını içeren
11 beyitlik giriş bölümü de bu sayıya dahil edilebilir.

19

Hz. Muhammed’in doğumunu müjdeleyen hadiseleri ve Allah’ın Hz. Âdem’i yaratıp onun alnına Hz. Muhammed’in nurunu koyması bahislerini içerdiğinden, 18
beyitlik “Fî fıtrat-ı Âdem ˘aleyhi’s-selâm” bölümü de vilâdet bölümüne eklenebilir.

20

Vesîletü’n-necât’ta vilâdet bölümü, “Fî beyânı zuhûri Vücûdu’n-Nebiyy (sav.)” (Süleyman Çelebi 2016: 60-66) ve “Fî beyânı mâ zahare fî vakti velâdeti Muhammed
(sav.)” (Süleyman Çelebi 2016: 67-81) şeklinde iki bölüm halinde karşımıza çıkmaktadır. 182 sayısı, bu iki bölümdeki toplam beyit sayısıdır.
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Yukarıdaki tabloya dayanarak Hamdî’nin; Hz. Peygamber’in doğumu bölümüne Vesîletü’n-necât’ta neredeyse eserin dörtte biri oranında
yer veren Süleyman Çelebi’nin aksine, bu konuya Mevlûdü’n-Nebî’de
eserinin neredeyse sekizde biri oranında değindiği söylenebilir. “Mirâç”
bölümü söz konusu olduğunda ise Hamdî’nin; Vesîletü’n-necât’ta Süleyman Çelebi’nin bu hadiseyi 61 beyitle ele almasına karşılık, Mevlûdü’nNebî’de bu mevzuyu eserinin yaklaşık dörtte birini oluşturan 110 beyitle
işlediği dikkat çekmektedir. Hamdî, “Mirâç” bölümünün sonlarında;
Allah’ın Hz. Muhammed’in ümmetine önce elli vakit namaz ve altı ay
oruç ibadetini farz kılması, Hz. Peygamber’in Hak’tan niyazda bulunması
üzerine bu ibadetlerin yirmi beş vakit namaz ve üç ay oruç olacak şekilde
hafifletilmesi; Sidre makamına geri dönen Hz. Peygamber’in Cebrâil’in
omzunda Hz. Mûsâ’nın makamına gitmesi, burada Hz. Peygamber’in Hz.
Mûsâ’ya Allah’ın Muhammed ümmetine yılda üç ay oruç ile günde yirmi
beş vakit namazı farz kıldığını söylemesi; Hz. Mûsâ’nın Hz. Peygamber’den bu ibadetleri ümmet için hafifletme noktasında Allah’tan niyazda
bulunmasını istemesi, Hz. Peygamber’in bu amaçla Allah’a teveccüh
eylemesi üzerine ümmet için namazın günde beş vakte, orucun da yılda
bir aya indirilmesi şeklinde bir mevzuyu işlemiştir. Bu mevzu, Vesîletü’nnecât’ın “Mirâç” bölümünde yer almamaktadır. Ayrıca Hamdî’nin; Vesîletü’n-necât’ın esas bölümlerinden “Hicret” bölümüne kendi eserinde yer
vermediğini, “Hâtimetü’l-kitâb” bölümünü de Süleyman Çelebi’ye göre
oldukça kısa tuttuğunu söylemek gerekir.
“Mu˘cizâtı’n-Nebî” bölümünde; Hz. Peygamber’in mucizeler sergileyen vücut uzuvlarının hem Mevlûdü’n-Nebî’de hem de Vesîletü’n-necât’ta
“saç, göz, kulak, burun, dudak, diş, dil, baş, parmak, tırnak, el, göğüs, sırt,
ayak” şeklinde baştan ayağa doğru sıralanmış olması dikkat çekicidir.21
Vesîletü’n-necât, Arapça mensur bir münâcâtla başlamaktadır (Süleyman Çelebi 2016: 43). Mevlûdü’n-Nebî’de bu tarz mensur bir mukaddime
bulunmamaktadır. Süleyman Çelebi, “Fî beyânı mâ zahare fî vakti velâdeti Muhammed (sav.)” başlığı altında açtığı 6 faslın üçüncü ve dördüncüsünde, bu fasılları bağlayan iki vasıta beyti dışarıda bırakılacak olursa,
21

Mesela seğirnâmelerde, seğirmelerine bağlı gelecek zaman tahminlerinde bulunulan
vücut uzuvları da genellikle benzer bir sıralanışta ele alınmaktadır.
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toplam 44 beyit boyunca aa ba ca … uyak örgüsünden yararlanmakta
(Süleyman Çelebi 2016: 72-77); ayrıca “Fî medhi’n-Nebiyy sallallahü
˘aleyhi ve sellem” başlığı altında, Vesîletü’n-necât’ın vezninden farklı
vezinde ve aa ba ca … uyak örgüsüne sahip, “Mustafâ” redifli 10 beyitlik
bir methiyeye yer vermektedir (Süleyman Çelebi 2016: 82-83). Hamdî ise
Mevlûdü’n-Nebî’ye, 92-96. beyitler arasında 5 beyitlik, mesnevî ile aynı
vezinde nazmedilmiş “merhabâ” redifli bir gazel yerleştirmiştir. Ayrıca
Mevlûdü’n-Nebî’de; 266-271. beyitler arasında, “Fi’l-münâcât” başlığı
altında 6 beyitlik, mesnevî yapısında ve Mevlûdü’n-Nebî ile aynı vezinde
Farsça bir münâcât yer almaktadır.
Süleyman Çelebi, eserini yazma sürecinde yararlandığı kaynakları
anmamış, yalnızca “râvîler”den bahsetmiştir (Süleyman Çelebi 2016: 65).
Hamdullâh Hamdî ise Mevlûdü’n-Nebî’de; Hz. Peygamber’in mucizelerini
rivayet edenleri “rüvât” şeklinde andığı 126. beyitin dışında, eserin 376.
beyitinde Kübrevî şeyhi ve müfessir Necmeddîn-i Dâye (öl. H. 654/
1256)’nin eserlerini kendi çalışması için şöyle kaynak göstermektedir:
Âsâr-ı Necm-i Tâyîden ahz oldı bu haber
Tutdı bu nakli ba˘zılaruñ râyı mu˘teber (MN, 376)

3.7.3. Dil ve üslup yönünden
Klâsik Türk edebiyatında mevlid türünün, diğer türlerden farklı olarak hayatın içerisine dahil olma; yazılma ve okunmanın yanında okutulma ve kabul görüp yaygınlaşma gibi bir mecburiyeti vardır (Köksal 2011:
272). Mevlid yazma aşamasında üslup tercihlerini etkileme ihtimali oldukça yüksek olan bu zorunluluk bağlamında, Vesîletü’n-necât ile Mevlûdü’n-Nebî’nin belirgin ölçüde farklı anlatım seviyelerinde teşekkül ettiğini
kabul etmek gerekir.
Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-necât’ta eserin geniş halk kitleleri tarafından rahatlıkla okunabilmesini sağlayacak bir duruluk ve sadelikle metnini kurmayı tercih etmiştir. Bu yüzden Vesîletü’n-necât’ta sanat kaygısından uzak, samimiyetin ağır bastığı beyitlerin eserin neredeyse tamamına yayıldığını ve bunların her birinin sehl-i mümtenî örneği gösterilmeye aday olabileceğini söylemek gerekir. Hamdullâh Hamdî ise Mevlûdü’n-Nebî’de, belki samimi ama tasannu kaygısı içerisinde samimiyetin
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yer yer gölgelendiği tasvir ve tasavvur ağırlıklı bir üslupla karşımıza
çıkmaktadır. Bazen beyitler boyu süren teşbih, mecaz ve istiâreli söyleyişler eserin sanat değerini artırmakla birlikte; bu üslûp özelliğinin, her
ne kadar Hamdî’nin, diğer mevlid müellifleri gibi eserini “okutmak”
amacıyla yazdığını düşünmek icap etse de, Mevlûdü’n-Nebî’nin geniş halk
kitlelerine ulaşmasını bir ölçüde engellemiş olduğu söylenebilir. Eserin,
tespit edilebilen, iki nüsha halinde bugüne gelebilmiş olmasını da bir
yönüyle bu üslup tercihine bağlamak mümkündür.
Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-Necât’ın hemen ilk beyitlerinde, her işin
başında besmele ile birlikte Allah adını anmanın önemini oldukça duru
ve akıcı bir tarzda şöyle dile getirmektedir:
Allâh adın zikridelüm evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula
Allâh adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ide Allâh aña
Allâh adı olsa her işüñ öñi
Hergiz ebter olmaya anuñ soñı

(Süleyman Çelebi, 2016: 45)

Hamdullâh Hamdî’nin ise, Allah adını anmanın faziletlerine dair tertip ettiği aşağıdaki beyitler, Mevlûdü’n-Nebî’deki nispeten ağır ve sanatlı
söyleyişler için güzel bir örnek oluşturmaktadır:
Her sır kapusı kuflına miftâh nâm-ı Hak
Târîk-i sîne def˘ine mısbâh nâm-ı Hak (MN, 2)
Her kim ki Hakkuñ ismini evvelde yâd ider
Âsâr-ı zikr-i Hakk-ile göñlini şâd ider (MN, 3)
Zikri safâ-yı hâtır u fikri cilâ-yı rûh
Yâdı sürûr-ı sîne vü dil kuflına fütûh

(MN, 4)

Mevlûdü’n-Nebî’de dilin kısmen ağırlaştığı bölümlerden biri olan
mirâç bölümünden alınan aşağıdaki beyitlerle Vesîletü’n-necât’ta hemen
hemen aynı konunun işlendiği beyitlerin alt alta getirilmesi de, iki eser
arasındaki üslup farklılığını net bir şekilde sergileyecek başka bir örnek
olacaktır. Hamdî, mirâçta Hz. Peygamber’in, Allah’ın cemalini görmesi
hadisesini şu beyitlerle tasvir etmektedir:
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Kurbına da˘vet eyledi mihmânın ol İlâh
Bâtın hurûşa geldi vü sâkin birûn-ı şâh (MN, 220)
İrdi nesîm-i vuslat-ı cânân dimâgına
Girdi sürûr u şevk-ile Firdevs bâgına (MN, 221)
Vahdetde buldı kurbeti şol hadde ki_ol Emîn
Selb oldı mîm-i Ahmed ü kaldı ehad hemîn (MN, 222)
Gitdi kamu teşahhusı mahv oldı cism ü ten
Hakkuñ cemâli burka˘ı götrüldi aradan (MN, 223)
˘Arz eyledi likâsını ruhsâr-ı Kibriyâ
˘Ayn oldı başdan ayaga hep zât-ı Mustafâ (MN, 224)
Çün kâbil idi görmege mirˇâtı Hak yüzin
Gösterdi Hak kemâl-ile bî-keyf ü kem özin (MN, 225)
Lutfı yüzinden eyledi Mevlâ tecellîyi
Her yüzde virdi Ahmede lutfı tesellîyi (MN, 226)
Bî-şübhe gördi vechini Mevlânuñ ol Resûl
Keyfiyyetine irmedi bu görmegüñ ˘ukûl (MN, 227)

Aynı mevzu, Vesîletü’n-necât’ta, kısa vezin seçiminin getirdiği oldukça akıcı bir söyleyişle mısralara dökülmektedir:
Çünki kamusın görüp geçdi öte
Vardı irişdi ol ulu Hazrete
Hak Ta˘âlâ Hazretine irdi ol
Hak ne kim gösterdi ise gördi ol
Bî-hurûf ü lafz u savt ol Pâdişâh
Mustafâya söyledi bî-iştibâh
Hakkı gördi Mustafâ bî-keyf ü kem
Hak durur bu sözleri ben kim direm
Anda ol irdügine hiç akl u fehm
İrmedi irmeyiserdür cümle vehm (Süleyman Çelebi 2016: 95)

Hamdullâh Hamdî, Mevlûdü’n-Nebî’de yer yer Arapça ve seyrek olarak da Farsça beyitlere yer vermektedir. 266-271. beyitler arasında, “Fi’l-
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münâcât” başlığı altında 6 beyitlik Farsça bir münâcât yer almaktadır.
Hamdî, bazen de beyitin yalnızca bir dizesini Arapça kurabilmektedir.
Arapça ve Farsçadan söz konusu bu yararlanma tarzı Vesîletü’n-necât’ta
bulunmamaktadır. Süleyman Çelebi, yalnızca eserinin girişindeki mensur
münâcâtta Arapçadan yararlanmaktadır. Mevlûdü’n-Nebî’de yer yer
karşımıza çıkan, ağırlıklı olarak Allah’a yakarış ve Hz. Peygamber’e seslenme ifadelerini içeren Arapça ve Farsça beyitlere şu örnekler verilebilir:
La˘lîn lebini depredüp eydürdi lâ İlâh
İllâ hüve’l-mukaddesü ˘an külli mâ-sivâh (MN, 100)
Heblî bi-hakkı fadlike yâ Rabbi ümmetî
Şerrif bi-nûri ˘afvike ve’kbel şefâ˘atî (MN, 102)
Ervâh öñince yügrişür etrâfı pür melek
Kâlû leke’s-siyâdetü yâ sâˇire’l-felek (MN, 178)
Yâ Rab be-hakk-ı mu˘cize-i şâh-ı enbiyâ
Der-vasf-ı u tu gufte-i ve’l-leyli ve’d-duhâ (MN, 159)
Yâ gâfire’l-hatîeti fa’gfir zünûbenâ
Yâ vâhibe’l-˘atiyyeti fe’stür ˘uyûbenâ (MN, 160)

Süleyman Çelebi’nin; bir edebî oyun hüviyeti gösteren cinas sanatını
çok sevdiği, eserinde bu sanatın türlerine örnek teşkil edecek kullanımlara girdiği görülür (Ateş 1954: 48-49). Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’nnecât’ta kayda değer ölçüde yararlandığı (Süleyman Çelebi 2016: 45ana/aña, 88-taş/taş, 104-yile/yıla, 105-günâh/gün âh …) cinas sanatından
Hamdullâh Hamdî Mevlûdü’n-Nebî’de çok da yararlanmış görünmemektedir. Onun cinas sanatından istifade ettiği bir örnek beyit aşağıdadır:
Çünkim ˘Arabda ruhlarını zâhir itdi_o gül
Oldı ˘Acem mecûsîleri odı kara kül (MN, 119)

Süleyman Çelebi ve Hamdullâh Hamdî’nin mevlidlerinde dil bakımından dikkati çeken ortak özelliklerden biri, her iki eserdeki yoğun deyim kullanımıdır. Bununla birlikte her iki şairin, eserlerinin söz varlıklarını atasözleriyle zenginleştirme arayışında olmadıklarını da söylemek
gerekir. Vesîletü’n-necât’ta ve Mevlûdü’n-Nebî’de herhangi bir atasözü yer
almamaktadır.
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ÇEVİRİ YAZILI METİN22
Bismi’llāhi’rraģmāni’rraģím

1b

2a

22

1

mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ílü fā˘ilün
Gencíne-i ma˘ārife miftāģ-ı sır-güşā
Tevģíd-i Ģaķķ [u] Ģākim [ü] Ķayyūm Pādişā

2

Her sır ķapusı ķuflına miftāģ nām-ı Ģaķ
Tārík-i síne def˘ine mıŝbāģ nām-ı Ģāķ

3

Her kim ki Ģaķķuñ ismini evvelde yād ider
Āśār-ı źikr-i Ģaķķ-ile göñlini şād ider

4

Źikri ŝafā-yı ĥāšır u fikri cilā-yı rūģ
Yādı sürūr-ı sìne vü dil ķuflına fütūģ

5

Beyt-i ˘avārif itmege ģuccāc-ı dil šavāf
Taŝdíķ-ile gerek durur iķrār u i˘tirāf

6

Vāģid durur ki źātı ider vaģdet iķtiżā
Ferd ü Ķadím ü Fā˘il ü Mücrì-i mā-yeşā 23

7

Ģayydur ki cümle ģayy olan andan bulur ģayāt
Lā-şeyˇ durur irādeti keffinde kāyināt

8

Ķādir durur ki sašveti ķurbında ke’l-˘adem
Eflāk ü ˘arş u encüm ü ĥurşìd-ile ķalem

Metnin kuruluşunda, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 4510’da yer alan, Mevlûdü’nNebî’nin tamamını ihtiva ettiği görülen 25 varak tutarındaki nüsha esas alınmıştır.
Ankara Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. FB 529 numarada kayıtlı olan ve eksik varakları dolayısıyla Mevlûdü’n-Nebî’nin bir bölümünü içeren nüshada görülen farklılıklar dipnotlarda belirtilmiştir. MK, Milli Kütüphane’deki nüshanın rumuzudur.
23
“Yef˘alü’llâhü mâ-yeşâˇ ” ﻳﻔﻌﻞ ﷲ ﻣﺎ ﻴﺷﺎﺀ
“Yüce Allah’ın dilediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olduğunu, aynı kavram
ve değişik ibarelerle anlatan ayetlerden iktibastır (Âl-i İmrân 3/40; İbrâhim 14/27;
Hac 22/18). ”(Yılmaz 1992: 182). Ayrıca “keyfe mâ yeşâˇ ” iktibası da hatırlatılmaktadır (Yılmaz 1992: 93).
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9

Oldur Ķadír ü Ŝāni˘ ü Cebbār u Lā-yezāl
Oldur Ĥabír ü Sāmi˘ ü Ġaffār u Bì-miśāl

10

Ferd ü Ķadím ü Ķādir ü Sübbūģ u Lem-yezel
Ģayy ü Ģakìm ü Mālik ü Ķuddūs ü Bí-bedel

11

Şerr-i ˘adūdan olmaġa taŝdíķuña necāt
Di her nefesde derd-ile ˘ışķ-ile eŝ-ŝalāt
Fí iltimāsi’d-du˘ā24

2b

24
25

12

Evvel du˘āya zārí 25ile šut niyāz elin
Ģaķķuñ cenāb-ı sašvetine aç recā dilin

13

˘Arż eyle bāb-ı raģmetine her murāduñı
Tā fażlı ile ˘afv ide her inbisāšuñı

14

İy ķullarına lušf u kerem idici Kerím
Göster bu ˘abd-i kemterüñe rāh-ı müstaķím

15

Šoldur göñüle lušfuñ ile nūr-ı ma˘rifet
˘Ahde vefāya ˘avnüñ ile eyle taķviyet

16

Ġarķ eyle baģr-i raģmetüñe bu cemā˘ati
Ehl-i sa˘ādet eyle ķamu vir hidāyeti

17

Hem ķıl şu kimse yoldaşın ímān u i˘tiķād
Kim bu ķulını eyleye bir fātiģayla yād

18

Maģşerde cürmi ˘afv ola yā Rab şu serverüñ
Źeyl-i keremle setr ide ˘aybın bu kemterüñ

“Allah’a yönelme, O’ndan isteme hakkında”
Vezin gereği zihafa konu olan uzun ünlüler, çeviri yazıda burada olduğu gibi eğik
yazılarak belirtilecektir.
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Faŝlun fi’t-tevģíd26

3a

26

19

Ol Vācibü’l-vücūda sezā ˘izz ü kibriyā
Pes sašvetinde kimdür ide kibr ile riyā

20

İrmez celāli künhine idrāk-i kāyināt
Yitmez kemāli vaŝfına bürhān ü beyyināt

21

Olmaz ĥayāl ü fikr-ile künhi ta˘aķķulı
Varmaz celāli ķurbına fehmüñ taĥayyüli

22

˘Ālemde cümle ŝāģib-i ˘aķl olsalar ŝufūf
Bir źerre kibriyāsına olmayısar vuķūf

23

Kāf-ı kün27 ile eyledi kevnüñ vücūdını
İtdi cenāb-ı ˘izzete cümle sücūdını

24

Ednā 28 işāreti ile var oldı ģādiśāt
Ĥurşíd ü māh u kevkebe-i cümle kāyināt

25

Maģv olmasını istese bu cümlenüñ İlāh
Ķalmaya yine maģv ola mecmū˘-ı mā-sivāh

26

Gūş it ki kevni neylemege itdi ol İlāh
K’ola vücūdı varlıġına şāhid ü güvāh

“Tevhid(Allah’ın birliği)le ilgili bölüm”
Bakara Suresi 2/117’den iktibastır. Ayetin hepsinin orijinali ve meali şöyledir:
َﺽ َﻭﺍِ َﺫﺍ ﻗَﺿٰ ﻰ ﺍ َ ْﻣ ًﺭﺍ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻣﺎ ﻳَﻘُﻭ ُﻝ ﻟَﻪُ ﻛ ُْﻥ ﻓَﻳَ ُﻛﻭﻥ
ِ ﺑَﺩٖ ﻳ ُﻊ ﺍﻟﺳﱠﻣٰ َﻭﺍ
ِ ﺕ َﻭ ْﺍﻻَ ْﺭ
“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen
oluverir.” (Kur’an-ı Kerim Meali 2011: 23). Bu ifadenin Kur’ân’da geçtiği diğer yerler
şöyledir: Âl-i İmrân Suresi 3/47-59; En˘âm Suresi 6/73; Nahl Suresi 16/40; Meryem
Suresi 19/35; Yâsîn Suresi 36/82; Müˇmin Suresi 40/68.
Beyitlerde alıntılanan kısımlar koyu renkte gösterilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’den alıntı
yapılan yerlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Meali kullanılmıştır: Kur’an-ı Kerim Meali,
Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin (Haz.), 12. Baskı, Diyanet İşleri Baş. Yay., Ankara
2011.
28
Necm Suresi 53/9’dan iktibastır. Ayetin hepsinin orijinali ve meali şöyledir:
ﺳﻳ ِْﻥ ﺍ َ ْﻭ ﺍَﺩ ْٰﻧﻰ
َ َﻓَ َﻛﺎﻥَ ﻗ
َ ﺎﺏ ﻗَ ْﻭ
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Kur’an-ı Kerim
Meâli 2011: 586).
27
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Ĥuld içre ģūr u ˘ín-ile tā süresin ŝafā
Dilde ŝalātı ˘ādet idin dinse Muŝšafā
Fí fıšratı’l-˘ālem29

3b

29

28

Sübģān u Ģaķķ u Ģākim ü Ķayyūm u Pādişāh
Maķŝūd idindi ki_eyleye30 bir ulu bārigāh

29

Esrār-ı küntü kenz31i ide ĥalķına beyān
İsm-i ŝıfāt u źātı vire kendiden nişān

30

Levģ-i ˘ademde eyleye inşā bu ˘ālemi
Yaza nişānı naķşına taŝvír-i Ādemi

31

Bu cümlesinden eyleye bir źātı ıŝšıfā
Mecmū˘ısından ulu ola adı Muŝšafā

32

Ķıldı tecellí lem˘ası bir nūr āşikār
Ki_ide Ģabíbi rūģını ol nūrı Kirdigār

33

Çün heybet-ile eyledi ol nūra Ģaķ nažar
İki bölündi nūr nite bedr iken ķamer

34

Ŝaġı_oldı ˘aķl-ı evvel ü ŝolı_oldı nefs-i küll
Hem andan oldı her ne ki ˘ālemde cüzˇ ü küll

35

Yine cemāli perdesini açdı çün Ĥudā
Baķdı o nūra derledi nūr eyleyüp ģayā

36

Başdan ayaġa cismini ġarķ eyledi ˘araķ
Her ķašresini eyledi cān bir nebíye Ģaķ

“Âlemin yaratılışı hakkında”
Çeviri yazıda, vezin gereği iki kelimenin birleşik okunmasını gerektiren yerlerde
hem birleşmeyi hem de ünlü harf düşmesini göstermek üzere (_) işareti kullanılmıştır.
31
“Ben (gizli) bir hazîneydim.” Bu söz, ünlü hadis bilginleri (İbn-i Teymiye, Zerkeşî,
İbn-i Hacer, Suyûtî …) tarafından uydurma hadisler arasında gösterilmektedir.
Aliyyü’l-Kârî, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler (beni bilsinler)
diye yarattım.” (Zariyât, 51/56) ayetine dayanarak bu sözün manasının doğru
olduğunu iddia eder (Yılmaz 1992: 91, 98).
30
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37

Çün kim teneffüs eyledi ervāģ-ı enbiyā
Andan olındı her ne ki var rūģ-ı evliyā

39

Müˇminlerüñ nefesleri ˘āŝílere revān
˘Āŝílerüñ nefesleri küffāra oldı cān

40

Yine tecellí eyledi ol nūra Pādişāh
Üç bölük oldı nūr olup ˘arş u şems ü māh

41

Ķodı birini ŝun˘-ile ķındìle ol Ġafūr
Ģaķķuñ biģār-ı medģine müstaġraķ oldı nūr

42

Ķındìli aŝdı ˘arşına üç silsileyle Ģaķ
Ķıldı żiyāsı ˘ālemüñ āfāķını şafaķ

43

Ol ģablüñ oldı bir yanı zencìr-i salšanat
Bir cānibi kerāmet ü ol biri ma˘rifet

44

Gerçi düzüldi Ādem ü ˘ālem o nūrdan
Bir źerre eksik olmadı bunca žuhūrdan

45

Nite ki biñ çırāġ ola bir şem˘den münìr
Gelmeye şem˘-i nūrına noķŝān iy emìr

46

Nūra ķılurdı Rabbisi biñ biñ tecellíyi
Bulurdı her tecellíde ol biñ tesellíyi

47

Nūr anca māh u sāl-ile itdi ˘ibādeti
Tesbíģ ü źikr ü fikr idi rūģında rāģatı

48

Şöyle ki cismi Ādemüñ oldı ebu’l-beşer
Hem-çün o şāh cümleten ervāģa oldı ser

49

Nūr-ı cemāl-i şāh vire ķalbüñe ŝafā
Dilde ŝalātı ˘ādet idin dinse Muŝšafā
Fí fıšrat-ı Ādem ˘aleyhi’s-selām32

50
32

Bād irdi baģr-i ˘unŝura āb eyledi ĥurūş
Nār-ile ĥāk šínet-i Ādemde ķıldı cūş

“Hz. Âdem (a.s.)’in yaratılışı hakkında”
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51

Çün kim olundı ķāleb-i taŝvíri Ādemüñ
Nūrı ķonuldı alnına sulšān-ı ˘ālemüñ

52

Virdi vücūd-ı Ādeme ol nūr iftiĥār
Taĥt-ı ĥilāfet üstine şāh oldı tāc-dār

53

Ādem ki geydi başına tāc-ı kerāmeti
Pes mesnedine Aģmedüñ itdi niyābeti

54

Alnında šurdı Ādemüñ ol nūr bir zamān
Ŝoñra göründi cebhe-i Ģavvāda ol ˘ayān

55

Çün geldi Şíś33 ˘āleme naķl itdi nūr aña
Virdi żiyāyı anda daĥı nūr her yaña

56

Virdi Ĥalíle ĥıl˘at-i ĥullet ˘ašā-yı nūr
İtdi irince yirine bu vech-ile ˘ubūr

57

Çün geldi mülk-i ˘āleme sulšān-ı enbiyā
Nūr irdi gün cemāline šoldı cihān żiyā

58

Nūr-ı cemāl-i Aģmed ide dídeñi münír
Dilde ŝalātı ˘ādet idin dāyim ol emír
Faŝl

33

59

Burc-ı şerefde bir gice ĥurşíd-ile ķamer
Geldi ķırāna bir yire ķonuşdı kerr ü ferr

60

Bí-dād-iken felek virür ol ikisine dād
Virişdi bir birine dem ü laģm olup murād

61

Ol dem ki ana raģmine düşdi o faĥr-ı nās
Ķaģš-ile fitne ˘āleme šolmışdı bí-ķıyās

62

Ķahhār o yılda eyledi aŝģāb-ı fíli ķahr
Šoldı emān ü emn-ile ŝaģrā vü díh ü şehr

Hz. Âdem’in oğlu (Steingass 1944: 772).
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63

Bārān-ı raģmet indi vü yiryüzi oldı pāk
Döşendi ĥvān-ı ni˘met ü götrüldi ķaģš-ı ĥāk

64

Açıldı cümle cennet ü raģmet ķapuları
Yapıldı yidi dūzaĥ u miģnet ķapuları

65

Fetģ eyleyüp dehānını źerrāt-ı kāyināt
Dirlerdi geldi šoġmaġa ol şems-i beyyināt

66

Müştāķdur ķudūmına cinn ü melek beşer
˘Uşşāķdur ruķūmına şevķ-ile ser-be-ser

67

Yā rāciye’ş-şefā˘ati min ekremi’l-enām
Sellim ˘ale’n-nebiyyi selāmen ˘ale’d-devām 34
Fí vilādeti’n-Nebiyyi ŝallallāhu ˘aleyhi ve sellem35

5b

34

68

Olaldı çünki anası raģminde Muŝšafā
Virürdi_Āmíne göñline bir demde biñ ŝafā36

69

Vaķt irdi šıfl-ı Aģmede bostāna yüz aça
Tā kim ķudūmı şeb-nemi āfāķa dür ŝaça

70

Didi Āmíne bir gice seyrümde bir perí
Didi ki šur yuķaru bu ġafletden ol berí

71

Şād ol ki olduñ ol dür-i şeh-vāra sen ŝadef
Deryā miśāli şeh ki odur ˘āleme şeref

72

Devr eyledi ŝafāsına pergārı ˘ālemüñ
Oldı muŝavver anuñ içün fālı ādemüñ

73

Menşūr-ı kevne mihri ķodı mühr-i sermedí
˘İlmi ķatında ehl-i fünūn šıfl-ı ebcedì

“Ey insanların en keriminden, şefaati her yana yayılan (Resûl)! Devamlı o Nebî’ye
selam olsun!”
35
“Nebî’nin (sav.) doğumu hakkında”
36
Bu dizedeki vezin problemi, “Virürdi” kelimesi yerine “Virdi” yazılarak da çözümlenebilir.
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74

Ĥalķ-ı cihān süddesinüñ bendesi durur
Her mír ü şāh bendesi efgendesi durur

75

Senden şu dem ki žāhir ola şāh-ı nāzenín
Adını di Muģammed anuñ ģāżır ol hemín

76

Bānū beyānın ol meleküñ didi diñledüm
Fi’l-ģāl uyandum eyledügi remzin añladum

77

Bildüm veled ki šoġsa gerek ulu şāh olur
Bu kāyināt milketine pādişāh olur

78

Lev-tašlubu’l-˘ināyete min bābı Źi’l-˘ašā
Keśśir ŝalāte Aģmede fi’ŝ-ŝubģi ve’l-mesā 37
Faŝl

6a

37

79

Didi Āmíne bir gice tenhā-y-ıdum hemín
Gitdi ģicābı dídemüñ açıldı her kemín

80

Gördüm sürūş u ehl-i cinān ŝaf šutup tamām
İtmiş iģāša her šarafum cümle ĥāŝŝ u ˘ām

81

Dürden šabaķlar elde içi cevher ile pür
Envār-ı dürre nisbet-ile źerre nūr-ı ĥūr38

82

Biri biriyle muştılaşup şöyle muntažır
Teşríf-i źāt-ı Aģmed ile cümle müfteĥir

83

Sildi süpürdi cümle hevā ferşini sürūş
Sündüs bisāš yaydı felek ŝaģnına fürūş

84

Şarķa vü ġarba Mekkeye dikildi üç ˘alem
Çevremde girde-píç idi ģūrí melek be-hem

“Eğer ihsan ve bağışlama sahibinin kapısından lütuf, iyilik istersen Ahmed’e (sav.)
sabah ve akşam çokça salavat getir, salatüselamı artır.”
38
Güneş, ışık (Redhouse 1992: 871).
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85

Üç ģūrí geldi yanuma ġāyetde ĥoş-cemāl
Dürler döker dehenleri vü lebleri zülāl

86

Šutduķlarınca rıfķ-ile ol ģūríler beni
Rāģat bulurdı rūģum olup revģ ma˘deni

87

Dirlerdi baña iy meh-i maģbūb-ı Źi’l-ĥıŝāl
Hergiz cihāna gelmedi bu oġluña miśāl

88

Ģayrān ruĥına ĥāver ü keyvān cebínine
Vālih cinān ģūríleri ŝaçı çínine

89

Ŝundı elüme kāse-y-ile biri şerbeti
Virdi dimāġ u cāna feraģ źevķ ü leźźeti

90

İtdi ŝafāsı göñlümi hüşyār u şādumān
Ķuş ŝūretinde bir melek oldı baña ˘ayān

91

Rıfķ-ile šutdı arķamı mesģ itdi ol melek
Gün gibi šoġdı ˘āleme ol māh-ı nüh felek

6b

39

Faŝl
92

Virdi cihāna şems-i ruĥuñ nūr merģabā
Ķıldı ķamuyı ĥulķ-ile mesrūr merģabā

93

Ĥurrem felekde cümle melek źikri sen Ģabíb
Ŝıġmaz cināna şevķuñ ile ģūr merģabā

94

Cünd-i nübüvvet-ile çeküp dín sancaġın
Olduñ cihānda cümleye manŝūr merģabā

95

Gülşen cemālüñ eyledi bostān-ı ˘ālemi
İy berg-i verd-i ruĥları menşūr merģabā

96

İy şāfi˘ u müşeffi˘39 ü [i]y melceˇ-i ˘uŝāt
Bizi šapuñdan eyleme mehcūr merģabā

Bu kelime, yazmada “müşeffe˘”okunacak şekilde harekelenmiştir.
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97

Ĥoş geldüñ iy ģabíb-i Ĥudā behcet-i zamān
Ĥoş geldüñ iy emír-i cihān nūr-ı āsumān

98

Ĥoş geldüñ iy şefí˘-i ümem menba˘-ı vefā
Ĥoş geldüñ iy cemíl-i şiyem ma˘den-i ŝafā
Faŝl

7a

99

Šoġdı dikildi gün gibi šoġmadı ser-nigūn
Alnını ķodı secdeye ol faĥr-ı kāf u nūn40

100

La˘lín lebini depredüp eydürdi lā İlāh
İllā hüve’l-muķaddesü ˘an külli mā-sivāh41

101

Ente’lleźí tevaģģade bi’l-lušfi ve’l-kerem
Ente’lleźí teferrede bi’l-cūdi ve’n-ni˘ām42

102

Heblí bi-ģaķķı faēlike yā Rabbi ümmetí
Şerrif bi-nūri ˘afvike ve’ķbel şefā˘atí 43
Faŝl

40

103

Ol dem lisān-ı ģāl-ile hātif idüp nidā
Dir ˘arż idüñ felekleri seyr ide Muŝšafā

104

Bir pāre ebr indi alup gitdi ol şehi
Tā göstere kevākib-i eflāke ol mehi

“ ‘Kef ve nun (kün)’ Kâf ü nûn, kevn (olma) kökünden türeme, emir (kün: ol) çekimindeki iki harfin (kef ve nun) ayrı ayrı okunuşundan ibarettir. Allah’ın sübûtî
sıfatlarından irade (dileme), kudret (güç yetirme), tekvin (yaratma) sıfatlarının ifade
ettiği gibi O, her dilediğini anında yaratmaya muktedir olandır, O, bir şeyi yaratmak
isterse ona yalnız ‘Ol’ (Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47; En˘âm, 6/73; Nahl, 16/40;
Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; Müˇmin, 40/68) demesi yeter. Ol dediği şey hemen
oluverir.” (Yılmaz 1992: 89)
41
“Bütün yaratılmışların üstünde, onlardan mukaddes olan Allah’tan başka ilah
yoktur.”
42
“Sen; lütufta ve keremde, cömertlikte ve nimetlerinde eşi benzeri olmayansın.”
43
“Ey Rabbim! Fazlın hürmetine, ululuğun hakkı için ümmetimi bana bağışla, affının
nuruyla şereflendir ve şefaatimi kabul buyur!”
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105

Baķdı Āmíne görmedi yirinde Aģmedi
Cismini ŝuya ŝaldı vü cānın oda ķodı

106

Gördi birazdan ol mehi çün baķdı yanına
İdrāki geldi başına cān irdi cānına

7b

Faŝl
107

Girü cihānı pür idüp irişdi bir ŝadā
Didi görinsün Aģmede ervāģ-ı enbiyā

108

Ervāģ o demde ķarşuya peydā olup hemān
Medģ ü śenā-yı Aģmede açdı ķamu dehān

109

Ķol ķavşurup nüvāzişin itdi ķamu tamām
Aģmed işāret eyledi pes gitdi ĥāŝŝ u ˘ām
Faŝl

8a

44

110

Ol demde indi Aģmede Cibríl-i meh-cebín
Geldi bile anuñ-ile cümle muķarrebín

111

Bile ridā-yı sündüs ü ibríķ u šaşt-ı nūr
Ya˘ní kevākib ol mehi kevśer ŝuyıyla yur

112

Ķaldırdı yirden Aģmedi el üzre Cebreˇíl
Dökdi birisi üstine Tesním ü Selsebíl

113

Ŝardı Sirāfil ol şehi sündüs ridāsına
Ķudretden urdı44 mühr iki kitfi arasına

114

Tā kim biline ĥātim-i mürseldür ol Emín
Ki_andan yayıla ˘āleme aģkām-ı şer˘ ü dín

115

Mesnūn u ˘aynı sürmeli maķšū˘ sürresi
Bekci o vaģy gencine śu˘bān-ı šurresi

116

Ol dem ŝunuldı keffine ķufl-ı der-i dü kevn
Miftāģ-ı bāb-ı kevn-ile tevfíķ u fetģ ü ˘avn

Metinde bu kelimenin altında “oldı” kelimesi yazılıdır.

398

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

117

Çün Ka˘be secde eyledi ol nūr-ı behcete
Anuñ’çün oldı ķıble-i ģācāt ümmete

118

Kisrā ķapusı šāķı o dem oldı münhedim
Sāve deñizi yire geçüp oldı mün˘adim

119

Çünkim ˘Arabda ruĥlarını žāhir itdi_o gül
Oldı ˘Acem mecūsíleri odı ķara kül

120

Anca kelíse ķubbeleri oldı münhedim
Ķıldı ŝalíb ü rāhibini cümle mün˘adim

121

Şeyšānı recme ol giceden atılur şehāb
Ĥavf-ile girdi yire ķaçup gördi çün ˘aźāb

122

Ĥuld-ı beríne raģmet irüp giresin hemín
Ceyş-i ŝalāt-ı Aģmede ol yāver ü mu˘ín
Fi’l-mu˘cizāti45

8b

45

123

Gir lālezār-ı ma˘níye seyr eyle būsitān
Diñle bu devģa bülbüli naķlile dāsitān

124

Ķalbüñ güşāde ola šola ŝadruña sürūr
Dídeñ münevver ola bulup ĥāšıruñ ģużūr

125

Gūş eyle imdi Aģmed-i muĥtār mu˘cizin
Keşf itmeye beyān-ile dil źerresi yüzin

126

Bí-ģad rivāyet eyledi şeh mu˘cizin rüvāt
Küffārı ķıldı beydaķı bāzísi şāh māt

127

Mecmū˘-ı mu˘ciz-a˘žamı Ķur’ān durur ŝaģíģ
Efŝaģ telaffuž itmedi bir ģarfini faŝíģ

128

Tā inķırāż-ı dehr budur şer˘-i sermedí
Aģkāmı ile buldı beķā dín-i Aģmedí

“Mucizeler hakkında”
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129

Ol ķaddi Šūbí ķāmeti serv-i sehí-revān
˘Arşa ŝalardı sāye[y]i ŝalınduġı46 zamān

130

Ol servi-ķāmet eylese reftār içün ķıyām
Šūbì iderdi Sidrede başın egüp selām

131

Źāt u ŝıfātı nūr-ile anuñ ki_ola mecíd
Šañ mı olursa cismi daĥı sāyeden ba˘íd

132

Şekl-i beşerde oldı zihí nūr ŝūreti
Cārí cemí˘-i şeyˇde velí ģükm ü da˘veti

133

Çünkim cemāli pertevidür nūr-ı āfitāb
Oldı özine perde šutup sāyebān seģāb

134

Gül biter idi ŝaçsa yire ruĥları derin
İdüp ĥacíl bāġ-ı cinānuñ gül-i terin

135

Oldı cemāli nūrı ile māh müstenír
Nūr-ı ruĥıyla yudı yüzin encüm-i münír

136

Yeksān görürdi ardın öñin nūr-ı dídesi
Tārík içinde olmaz-idi gözde perdesi

137

Sem˘i nice ki sāmi˘-idi uyanuġ-iken
Hem işidirdi uyur iken ol ruĥı ģasen

138

Uymazdı ķalbi uyusa ger çeşm-i ˘abheri
Burnı alurdı rāyiģa[y]ı Sidreden beri

139

Oldı cemāli şem˘ine pervāne āfitāb
Tāc itdi ĥāk-i pāyini başına māhitāb

140

Bezm-i ruĥında yaķdı ciger micmer-i cihān
Virdi meşām-ı rūģa ŝafā ˘ıšr-ı bí-kerān

141

Dürc-i dehānı ķuflın aça döke dürleri
Emlaģ kelām u eblaġ u mevzūn ġurları

Bu kelime, hem “ŝalındıġı” hem de “ŝalınduġı” şeklinde okunmaya müsait şekilde
harekelenmiştir.
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142

Dendānı dürri her biri bir dürr-i şeb-çırāġ
İrerdi nūrı göz irimi yir ķadar ıraġ

143

Bímār-ı rūģa leblerinüñ sükkeri šabíb
Gülzār-ı ˘Adne nušķ-ı dili oldı ˘andelíb

144

Bulsa dehānı ĥande-y-ile behre vü nevāl
Lerze düşerdi ķurŝ-ı meh ü mihre bí-cidāl

145

Ŝadrı münír-i ˘ālem idi miśl-i āfitāb
Šırnaġı dürr ü barmaġı hem aķıdırdı āb

146

İsterdi kim nesím alup ayaġı tozın
Firdevse ilte sürmeleye ģūr u ˘ín gözin

147

Ma˘lūm olurdı šaşda izi baŝsa pāyını
Ŝāģib-vaķār u tíz idi reftārı āyini

148

Ķonsa vaķārı veznesine kūh sebkü-sār47
Ednā ġulāmı süddesinüñ şāh-ı rükn-çār

149

Şemsi ķul itdi süddesinüñ ķadri pāyesi
Šañ mı olursa meh o şehüñ mehdi dāyesi

150

Her mār u žabya ider idi ģükm-i da˘veti
Avcı içinde itdi ģacer Ģaķ şehādeti

151

Pertāb-ı tíri virür idi gicede żiyā
Şaķķ-ı ķamerde barmaġıdur mu˘cize-nümā

152

Şehd-i lebine ķonmaz idi híç anuñ meges
Líkin iderdi cümle yüzin görmege heves

153

Heft-ŝad ricāli bir çanaķ aş-ile şād ider
Geh sì-hezār berre[y]i bir hefte zād ider

Metinde vezin gereği “sebkü-sār” (
) şeklinde yazılı olan kelimenin aslı “sebük-sār”dır. Anlam gereği bu kelimenin “sebük-bār” (yükü hafif, eşyâsı az olan)
olma ihtimali de vardır (Devellioğlu 1997: 926).
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154

Geh bir šabaķda ĥurma virür ˘askerine ol
Yir cümlesi šoyar u ķalur daĥı ĥurma bol

155

Bir ķubża48 ĥāki eyledi düşmen gözine baġ
Çıķmış gözini ba˘żılaruñ yine ķıldı saġ

156

Üştür şikāyet itdi aña fetģ idüp dehān
Dādını virdi üştürüñ ol şāh-ı kün fe-kān49

157

Baĥtı ĥuceste taĥtı yüce raĥtı meskenet
Ķadri ulu vü ŝadrı šolu ˘ilm ü ma˘rifet

158

Vaŝŝāf-ı ˘ālem eyleseler mu˘cizin beyān
˘Āciz ķalaydı viremeyüp biñde bir nişān

159

Yā Rab be-ģaķķ-ı mu˘cize-i şāh-ı enbiyā
Der-vaŝf-ı u tu gufte-i ve’l-leyli 50 ve’ē-ēuģā 51

Kelime aslında “ķabża” olmasına rağmen “ķubża” okunacak şekilde harekelenmiştir.
49
Bakara Sûresi 2/117’den nakıs iktibas yapılmıştır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ﺍِﻧﱠ َﻣﺎ ﺍ َ ْﻣ ُﺭﻩُ ﺍِ َﺫﺍ ﺍ َ َﺭﺍ َﺩ ﺷﻳْﺌًﺎ ﺍ َ ْﻥ ﻳَﻘُﻭ َﻝ ﻟَﻪُ ﻛ ُْﻥ ﻓَﻳَﻛُﻭ ُﻥ
“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o
da hemen oluverir.” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 23). Bu ifade şu ayetlerde de
geçmektedir: Âl-i İmrân 3/47-59, En˘âm Suresi 6/73, Nahl Suresi 16/40, Meryem
Suresi 19/35, Yâsîn Suresi 36/82, Mü’min Suresi 40/68.
50
Leyl Suresi 92/1. ayetten iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir: (“ َﻭﺍﻟﱠ ْﻳ ِﻝOrtalığı)
bürüdüğü zaman geceye and olsun,” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 688) Bu ifade şu
ayetlerde de geçmektedir: Müddessir 73/33, Tekvir Suresi 81/17, İnşikak Suresi
84/17, Fecr Suresi 89/4, Şems Suresi 91/4, Duhâ Suresi 93/2.
51
Duhâ Suresi 93/1. ayetten iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir: “ َﻭﺍﻟﺿﱡﺣٰ ﻰKuşluk vaktine and olsun,” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 689). Bu dizede “ve’d-duhâ”
ibaresinden önce gelen “ve’l-leyli” ibaresi, Duhâ suresinin ikinci ayetinin başında
geçmektedir: “ َﻭﺍﻟﱠﻳْﻝ ﺍﺫﺍ ﺴﺠﻰKaranlığı çöktüğü vakit geceye and olsun ki,”. Bu
durumda bu dizedeki “ve’l-leyli ve’d-duhâ” ifadesini, Duhâ suresinin birinci ayeti ve
ikinci ayetinin başı olarak değerlendirmek ve dizede sadece Duhâ suresinden
bahsedildiğini düşünmek de mümkündür. Zira bu surede, dizedeki “Der-vasf-ı u”
ifadesinin işaret ettiği doğrultuda, Hz. Muhammed’in (sav.) ilahi nurunu yansıtan
kuşluk vaktinin üzerine yemin edilmekte ve Hz. Peygamber, teselli ve belirli
yönleriyle tavsif edilmektedir. Çünkü bu sure; Hz. Peygamber’e vahyin gelişi bir
süre için kesilince müşriklerin, “Rabb’i onu terk etti.” demeleri üzerine indirilmiştir.
48
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160

Yā ġāfire’l-ĥašíeti fa’ġfir źünūbenā
Yā vāhibe’l-˘ašiyyeti fe’stür ˘uyūbenā52

161

Bostān-ı cūdı fākihesin iden irticā
Şāĥ-ı selāmı sāyesine eyler ilticā
Fí-mi˘rāci’n-Nebíyyi ŝallallāhu ˘aleyhi ve sellem53

10b

162

Mevlā buyurdı bir gice Cibríle ki emín
Var ol ģabíbüm Aģmede di šurma šur hemín

163

Al var selāmum ol şehe çoķ eyle ģürmeti
İrdi dem-i viŝāl yiter çekdi ģasreti

164

˘Arż eyleyem cemālümi ben aña bí-ģicāb
Tā źerre gözi seyr ide envār-ı āfitāb

165

Cibríl işitdi Tañrınuñ iş bu ĥıšābını
İrdi cināna yil gibi fetģ itdi bābını

166

Aldı Burāķ u ģulle vü tāc ü miyān-bend
Geldi getürdi Aģmede itdi özin fikend

167

˘Arż-ı niyāz eyledi vü didi es-selām
Döndi lisān-ı ˘öźr-ile çoķ söyledi kelām

168

Ki_iy būsitān-ı vaģdete gūyende ˘andelíb
Ol Ĥālıķuñ kelāmını gūş eyle ol raġíb

Bu surenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ayetlerinin meali şöyledir: “3. Rabb’in seni terk etmedi,
sana darılmadı da. 4. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 5.
Şüphesiz, Rabb’in sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 6. Seni yetim bulup da
barındırmadı mı? 7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? 8. Seni
ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 689).
Bu Farsça beyti Türkçeye şöyle çevirebiliriz:
“Ey Rabb’im! Senin, Duhâ suresinde kendisine hitaben kuşluk vaktinin (kendisindeki ilahi nurun) üzerine yemin edip kendisini tavsif ve teselli ettiğin, peygamberlerin şahı Hz. Muhammed (sav.)’in mucizesinin hakkı için …”
52
“Ey hataları bağışlayan (Rabb’im), günahlarımızı bağışla! Ey ihsanda bulunan
(Allah’ım), ayıplarımızı ört!”
53
“Nebî’nin Mi˘râc’ı hakkında”
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55

169

Ķıldı selām šapuña gönderdi Ģaķ beni
Tā kendüzine da˘vete geldüm şehā seni

170

Didi zülāl-i vaŝluma ķanduram ol şehi
Niçe firāķ u ģasret-ile geçe her gehi

171

Bí-tercümān kendü-y-ile her kelāmumı
Diyem işidem anuñ-ile her peyāmumı

172

Aķŝāda daĥı muntažır ervāģ-ı enbiyā
Maķŝūd idindi ki_ayaġuña cümle baş ķoya

173

İziñ tozına dídesin açup durur Sühā
Tā kim gözine eyleye ol tozı tūtiyā

174

Çün Ģaķ cemāli pertevine olduñ āyine
Muŝģaf ruĥuñdan oķınur āyāt-ı beyyine

175

İmdi Burāķa devlet-ile ol şehā süvār
Cānā hemíşe bu şerefüñ ola ber-ķarār

176

Ģāżır ķapuda ŝaf ŝaf olup zümre-i sürūş
Şevķuñ irürdi cümle dile behre vü ĥurūş

177

Çekdi Burāķı medģ-ile oldı süvār şāh
Ŝaff-ı rikābı ˘askeri oldı nücūm u māh

178

Ervāģ öñince yügrişür ešrāfı pür melek
Ķālū leke’s-siyādetü yā sāˇire’l-felek54

179

Endíşeden serí˘ idi anı sürerdi şāh
İderdi yıldırım gibi bir demde ķaš˘-ı rāh

180

Bir demde irdi Mescid-i Aķŝāya Muŝšafā
Ķarşu yükündi cevķ-ile ervāģ-ı enbiyā

181

Revģ-ile gördi cümlesi ol rūģ-ı a˘žamı
Dirlerdi şāha midģat-ile ĥayra-maķdemi55

“Dediler ki: Ey göğü dolaşan, felekte seyreden! Efendilik, önderlik senindir.”
ĥayr-maķdem: Hoş geldin!
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182

Aķŝāda itdi anlara Seyyid imāmeti
Çün āĥır oldı cümlesinüñ ˘arż-ı ģāceti

183

Ol demde geldi Aģmede bir kürsí-i lašíf
Nūr idi başdan ayaġa kürsí degil keśíf

184

Miskínlig-ile özini ferş itdi şāha taĥt
Binüp yöneldi göge hemín ol ĥuceste-baĥt

185

Çün kim ŝu˘ūd eyledi gökden yaña o şāh
Ĥurşíd ü meh cenāģına düşdi olup sipāh

186

Ķılmış ķapucı bābını meftūģ göklerüñ
Šurmış ķudūmı tozını gözlerdi serverüñ

187

Şāhuñ izine yüzüni56 sürüp dir ol melek
Bulsun buyur sa˘ādeti sāyeñde nüh felek

188

Cūdı šapuñdan eyledi ta˘lím esĥıyā
Ĥvānuñdan aldı behre[y]i mecmū˘-ı bí-nevā

189

Rūşen şu göz ki yüzüñe šuş eyledi nažar
Şol dem demüñden ura dem ol demdedür eśer

190

Düşdi melek śenā-y-ile şāhuñ rikābına
Şeh geçdi seyrin eyleyü Mevlā cenābına

191

Çoķ dürlü nesne eyledi yolda müşāhede
Anuñ beyānın itmege ķanı müsā˘ade

192

Menzil idindi Sidreyi çün Seyyidü’l-enām
Cibríle dünye šuralı ol yir idi maķām

193

Didi Resūle ol melek iy şāh-ı muģterem
Bundan taķaddüm itmege yoķ baña bir ķadem

194

Buyur taķaddüm eyle ki vardur saña refíķ
Míkāˇil irdi Aģmede tā ola hem-šaríķ

yüzüni: yüzini (FB)
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195

İrgürdi seyri perde-i bí-˘adde ol57 Resūl
İsrāfil aldı arķasına şāhı šutdı yol

196

Cümle ģicābı geçdi vü Kürsíye irdi şāh
İdrāk anuñ irürmeye vāsi˘lıġına rāh

197

Kürsíden itdi laģžada çün kim güźer Resūl
˘Arş-ı ˘ažíme irdi ki yoķ aña ˘aķla yol

198

Üstine baķdı gördi ki bí-ģad sürādiķāt
Her perde beyni giñligi biñ yıl segirtse at

199

Her iki perde arası bir baģr-i bí-kerān
Aĥżar libās u enver ü eb˘ad mine’l-beyān

200

Çün kim Sirāfil Aģmedi irgürdi bir yire
Ģācib du˘ālar eyledi ol vāķıf-ı sıra

201

Ki_iy rāz-dār-ı Ģākim ü iy sāˇir-i felek
Hāźā ˘ašāˇun a˘žamü a˘ša’l-˘ašūfu lek58

202

İrdi şehā çü ķadr-ile ķadrüñ bu pāyeye
Mu˘šíden al nevāle[y]i her bí-nevāleye

203

Geçdi o meh sürūr-ile cümle sürādıķı
Geldi ki Refref irgüre Ma˘şūķa ˘āşıķı

204

İn tesˇeli’l-˘ināyete min bābı Źi’l-˘ašā
Keśśir ŝalāte Aģmede fi’ŝ-ŝubģı ve’l-mesā 59
Faŝl

205

57

Şeh vādí-i muķaddese naŝb itdi çün ˘alem
Ervāģ-ı ķudsí zümresi oldı aña ģaşem

ol: çün (FB)
“Bu, esirgeyici ve merhametli olanın sana verdiği büyük bir lütuftur.”
59
“Eğer bağışlama sahibinin kapısından lütuf, ihsan istersen Ahmed’e sabah ve akşam
çokça salavat getir, salatüselamı artır.”
58
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206

Bildi ki anda Mūsāya faĥla˘60 didi İlāh
Ķaŝd eyledi ki na˘línin iĥrāc ide o şāh

207

Baŝ na˘línüñle ˘arşuma geldi aña ĥıšāb
Müştāķdur ķudūmüñe ˘arş eyleme ģicāb

208

˘Arşum gözine kuģl ide kefşüñ ġubārını
Çün kim šufeylüñ eyledi mecmū˘-ı varını

209

˘Arş üzre baŝdı kefş-ile ol şāh çün ķadem
Açdı dehānı ˘arş ki iy şāh-ı muģterem

210

Devletde şol ki dídesi nāžır cemālüñe
˘İzzetde her ki cān-ile rāġıb viŝālüñe

211

Ĥurrem şu dil ki āteş-i derdüñle āşinā
Maģrem şu síne pür ola şevķuñla rūşinā

212

Kefşüñ ġubārı başuma minnet ki oldı tāc
Virsün šapuña lušfile her dem Ģaķ ibtihāc

213

Virmişdi şöyle Refrefe ķudret o Źü’l-celāl
Seyr eyler idi laģžada rāh-ı hezār-sāl

214

Śümme denā61yı geçdi vü ķavseyn62e irdi şāh
Ednā 63da buldı rif˘ati źí ˘izz ü ķadr ü cāh

Tâhâ Suresi 20/12’den iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ُ ﺎﺧﻠَﻊْ ﻧَ ْﻌﻠَﻳْﻙَ ﺍِﻧﱠﻙَ ِﺑ ْﺎﻟ َﻭﺍ ِﺩ ْﺍﻟ ُﻣﻘَﺩ ِﱠﺱ
ْ َﺍِ ٖﻧّﻰ ﺍ َﻧَﺎ َﺭﺑﱡﻙَ ﻓ
ﻁ ًﻭﻯ
“Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın.”(Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 340).
61
Necm Suresi 53/8. ayetten iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ﺛ ُ ﱠﻡ َﺩﻧَﺎ ﻓَﺗَﺩَﻟﱣﻰ
“Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011:
586).
62
Necm Suresi 53/9. ayetten iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ﺳﻳ ِْﻥ ﺍ َ ْﻭ ﺍَﺩ ْٰﻧﻰ
َ َﻓَ َﻛﺎﻥَ ﻗ
َ ﺎﺏ ﻗَ ْﻭ
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Kur’an-ı
Kerim Meâli 2011: 586 ).
63
Necm Suresi 53/9. ayetten iktibastır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
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215

Ol demde šamdı ķašre-i raģmetden üç ķašar
Evvel diline šamladı ki_ola faŝíģ fer

216

İkinci šola ķalbine ˘irfān u ma˘rifet
Cümle ˘ulūmı derk ide vü ola ĥoş-ŝıfat

217

Üçünci ķašre žahrına šammaķda maŝlaģat
Tā kim ķamuya eyleye ģükmile tevliyet

218

Hem arta ķadr ü şevketi şānı ola bülend
Ola ˘adūsı kendüye mecmū˘-ı ser-figend

219

İn tesˇeli’s-selāmete min sašveti’l-˘ulā
Sellim ˘alā şefí˘ike fi’ŝ-ŝubģi ve’l-mesā 64
Faŝl

220

Ķurbına da˘vet eyledi mihmānın ol İlāh
Bāšın ĥurūşa geldi vü sākin birūn-ı şāh

221

İrdi nesím-i vuŝlat-ı cānān dimāġına
Girdi sürūr u şevķ-ile Firdevs bāġına

222

Vaģdetde buldı ķurbeti şol ģadde ki_ol Emín
Selb oldı mím-i Aģmed ü ķaldı eģad hemín65

223

Gitdi ķamu teşaĥĥuŝı maģv oldı cism ü ten
Ģaķķuñ cemāli burķa˘ı götrüldi aradan

224

˘Arż eyledi liķāsını ruĥsār-ı Kibriyā
˘Ayn oldı başdan ayaġa hep źāt-ı Muŝšafā
Çün ķābil idi görmege mirˇātı Ģaķ yüzin
Gösterdi Ģaķ kemāl-ile bí-keyf ü kem özin

225

ﺳﻳ ِْﻥ ﺍ َ ْﻭ ﺍَﺩ ْٰﻧﻰ
َ ََﻓ َﻛﺎﻥَ ﻗ
َ ﺎﺏ ﻗَ ْﻭ
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Kur’an-ı Kerim Meâli 2011: 586).
64
“Eğer şiddetli hücumlardan, baskılardan selamet bulmak istersen sabah ve akşam
şefaatçin (olan) Resul’üne salatüselam getir.”
65
222 Aģmed ü: Aģmedi/Aģmedì MK.
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226

Lušfı yüzinden eyledi Mevlā tecellíyi
Her yüzde virdi Aģmede lušfı tesellíyi

227

Bí-şübhe gördi vechini Mevlānuñ ol Resūl
Keyfiyyetine irmedi bu görmegüñ ˘uķūl

228

Bí-ģarf ü ŝavt söyledi Ma˘būd Aģmede
Ŝanma ģabíbüm özüñi bí-kes bu arada

229

Żayf-ı kerímüm eyledüm iy Aģmedüm seni
Šapdur diyince ĥvānuma idem seni ġaní

230

Na˘mā-yı Ģaķdan irişe tā kim saña naŝíb
Di eŝ-ŝalāti derd ile añılsa ol Ģabíb
Faŝl

14a

231

Ģamd eyle didi Aģmede Cebbār-ı Bí-niyāz
Şükr it viŝāle vaŝluña ķıl nāz ile niyāz

232

Şeh didi i˘tiźār-ile iy Mu˘ší-i ˘ašā
Medģüñ şu resme kim diye kim sen didüñ saña

233

Vaŝfuñda yüz biñ eylese bir ķul tefekküri
Ģayretde ˘öźr ü ˘acz ola ancaķ taŝavvurı

234

İşbu ża˘ífe nuŝret ü ˘avnüñ ire meger
Bir ķubża ĥāk ya saña ķanda śenā ider

235

Yā Rab cenāb-ı sašvetüñe ķul ˘ibādeti
Her fi˘l ü ķavl ü māl-ile šā˘atde ˘ādeti

236

Ķudret dilile Ģaķ didi Maģmūda es-selām
Raģmet saña vü emrüñe şunlar ki oldı rām

237

Göñline düşdi Aģmedüñ ol demde ümmeti
Didi baña vü ümmete ķıl Rabbí raģmeti

238

İt ŝāliģíne raģmet ü ķıl šāliģíni ˘afv
˘Afvüñ ŝuyıyla cümlesi cürmini eyle maģv
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239

Ķudret dilile Ģaķ didi Maģmūda iy keyā
Her ne olursa ģācetüñi eyleyem revā

240

˘Arż eyle her murāduñı idem icabeti
˘Afvuñla her muší˘uña eyle beşāreti66

241

İn tašlubu’l-˘ināyete min bābı Źi’l-celāl
Keśśir ŝalāte Aģmede fi’l-yevmi ve’l-leyāl 67
Faŝl

14b

66

242

Aģmed niyāzın eyledi āĥır o Bí-niyāz
Farż itdi günde ümmetine elli vaķt namāz

243

Daĥı šutalar orucı her yılda altı ay
Emre išā˘at eyleyeler her faķír ü bay

244

İlhām irişdi Tengriden ol dem didi Emín68
Yā Rabbí bār-ı ümmetüm eyle sebükterín

245

Didi Ģabíbüm ümmete al armaġān-ı rāh
Bu bíst ü penc nevbet-ile rūze-i se māh69

246

Bir ķul iderse ŝıdķ-ile bu evde i˘tiķād
Dídārum-ile idem anı Cennet içre şād

247

Cümle muší˘a lušf-ile lušfum beşāret it
Ķahrumla her muĥālif ü gebre işāret it

248

Lev tesˇeli’l-˘ināyete min bābı Źi’l-˘ašā
Keśśir ŝalāte Aģmede fi’ŝ-ŝubģi ve’l-mesā 70

240 ˘Afvuñla: ˘Afvumla MK.
“Eğer ululuk sahibi olan (Allah)dan iyilik, inayet istersen gündüzleri ve geceleri Ahmed (s.a.v.)’e çokça salat ve selam getir, salatüselamı artır.”
68
244 Tengriden: Tañrıdan MK.
69
245 se: si/se MK (İki şekilde okumayı sağlayacak bir harekeleme yapılmıştır).
70
“Şayet bağışlama sahibinin kapısından inayet talep edersen sabah ve akşam çokça
salavat getir, salatüselamı artır.”
67
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Faŝl

15a

249

Ģaķdan icāzet oldı vü döndi girü Resūl
Geldi maķām-ı Sidrede Cibríle irdi yol

250

Şāhı götürdi çignine Cibríl-i meh-cebín
Geldi getürdi mesken-i Mūsāya çün yaķín

251

Mūsā Resūle ŝordı ki iy şāh-ı kün fe-kān71
Di bu seferden ümmetüñe neñ var armaġān

252

Didi hediyyem anlara var rūze vü namāz
Ki_ol Bí-niyāza eyleyeler ümmetüm niyāz

253

Farż itdi her gün ümmete ol Ĥālıķu’l-enām
Yigirmi beş namāz-ile yılda üç ay ŝıyām72

254

Mūsā ayıtdı Ģaķ ne çoķ itmiş ˘ašāları
Sen ĥod bilürsin anları yoķdur nevāları

255

Dön yine var İlāhuña taĥfífin it recā
Ķılma yük-ile ķāmet-i miskínleri dü-tā

256

Dilden teveccüh eyledi Aģmed ki iy Ķadír
Sensin ķamu ˘ibāduñuñ aģvāline Baŝír73
Emrüñ yirine irgürimez ümmetüm ża˘íf
Lušf u ˘ināyetüñ ile ķıl yüklerin ĥafíf

257

258

71

Ģaķ didi ķıldum anlaruñ āsān rāhını
Yigirmi vaķti ˘afv-ile ŝavmuñ dü māhını

Bakara Suresi 2/117’den nakıs iktibas yapılmıştır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ﺍِﻧﱠ َﻣﺎ ﺍ َ ْﻣ ُﺭﻩُ ﺍِ َﺫﺍ ﺍ َ َﺭﺍ َﺩ ﺷﻳْﺌًﺎ ﺍ َ ْﻥ َﻳﻘُﻭ َﻝ ﻟَﻪُ ﻛ ُْﻥ ﻓَﻳَﻛُﻭ ُﻥ
“Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” (Kur’an-ı Kerim Meâli
2011: 23). Bu ifade şu ayetlerde de geçmektedir: Âl-i İmrân Suresi 3/47, 59; En˘am
Suresi 6/73; Nahl Suresi 16/40; Meryem Suresi 19/35; Yâsin Suresi 36/82; Müˇmin
Suresi 40/68.
72
253 beş: biş MK.
73
256 ˘ibāduñuñ: ˘ibādıñuñ MK.
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259

Her kim bu penc nevbeti her gün edā ķılur
Ehl-i semā ˘ibādeti müzdince ecr alur

260

Erżā olup ģużūr-ile irdi merāmına
Ĥurrem olup sürūr-ile geldi maķāmına

261

Ditrerdi daĥı ģalķası yapduġı bābınuñ
Aķardı ŝoñı dökilen ibríķi ābınuñ

262

Daĥı firāşı issisi bāķídi geldi şāh
Bunca mekānı šayy ide zí ķudret-i İlāh

263

Mi˘rāca münkir olmadı iĥlāŝ-ile belí
Ķādirdür ol ki gizleye bir demde biñ yılı

264

Hep ehl-i sünnet eyledi Mi˘rāca i˘tiķād
Hem buña müttefiķ durur erbāb-ı ictihād74

265

Bí-şek o şāh cism-ile mi˘rāc idüp durur
Biñ biñ cenān u rūģ-ile Mi˘rāc idüp durur
Fi’l-münācāt75

15b

266

Yā Rab be-ģaķķ-ı sašvet-i ān şāh-ı enbiyā
Ve’z pertev-i cemāl-i ruĥ-ı mihr-i aŝfiyā 76

267

Ki_ān şāh-rā çü devlet-i mi˘rāc dādei
Tā ín şeref be-farķ-ı sereş tāc dādei 77

74

264 müttefiķ durur: müttefiķdur MK.

75

“Allah’a yakarma/Dua bölümü”

76

“Ey Rabbim, o peygamberler padişahının büyüklüğünün hakkı ve takva sahiplerinin güneş yüzlerindeki güzellik ışığının hakkı için (bizi bağışla)!”

77

“Sen o padişaha (sav.) Mirâcı lutfettin ve bu şerefi onun başına taç olarak verdin.”

Fi’l-münācāt: Faŝlun fi’l-münācāt MK.
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268

Raģmet kon ez-˘ašā-yı tu ber-˘āŝıyān-ı ĥvíş
Hízüm me-kon be-nār-ı ġażab ķāŝıyān-ı ĥvíş 78

269

Mā der-biģār-ı bezze-i zellet fitādeím
Líkin be-cürm-i ĥod heme iķrār dādeím 79

270

Ger şüst-i cürm-i mā ne-koned fażl-ı şāh-ı mā
Key mí-reved siyāhí-i rūy-ı siyāh-ı mā 80

271

Yā rāciye’ş-şefā˘ati min ekremi’l-enām
Sellim ˘ale’n-nebiyyi selāmen ˘ale’d-devām 81
Fí-vefāti’n-Nebiyyi ŝallallāhu ˘aleyhi ve sellem82

16a

272

Gūş eyle imdi derd-ile şūríde nālesin
Šoldur dumū˘-ı ˘ayn-ile fürķat piyālesin

273

Nālişler eyle şöyle ki āhuñ felekleri
İde kebūd u yandıra nāleñ melekleri83

274

Pervāne_eger ki yaķmaya bu oda perr ü bāl
Ĥurşíd olursa şem˘ine irsün anuñ zevāl

275

Gülşen ki bu hevā-y-ile daġ itmeye dilin
Cennet de_olursa ŝoldura bād-ı ĥazān gülin

276

Bir servi-ķāmet olmasa bu bād-ile naģíf
Šūbí de olsa ķāmeti olsun anuñ ża˘íf

78

“Sana isyan edenlere cömertliğinle rahmet et; katı yürekliler (için) gazap ateşine
odun koyma!”

79

“Biz zilletin aşağılık denizine düştük; fakat bütün günahlarımıza da tövbe ettik.”

80

“Eğer bizim padişahımızın fazlı günahlarımızı yıkamazsa, (bu) (sim)siyah
yüzümüzün karalığı nasıl gider?”

81

“Ey insanoğlunun en şereflisinden, keriminden şefaat isteyen (kişi)! Devamlı surette
Nebî (sav.)’ye salatüselam getir!”

82

“Hz. Peygamber (sav.)’in vefatı hakkında”

83

273 yandıra: yandura MK.
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84
85

277

Şeh-bāz-ı rūģı istedi pervāz eyleye
Ķudret ķolına ķona vü esrār söyleye

278

˘Azm eyledükce cānib-i cānāna cān-ı şāh
İtmişdi dín esāsını muģkem o mihr ü māh

279

Şerģ eylemişdi her ne ki aģkām-ı şer˘-idi
Bildirmiş-idi aŝlıla her aŝl u fer˘ idi

280

Dín illerini eyledi ma˘mūr ˘adl-ile
Oldı ĥoş ismi ˘āleme meşhūr ˘adl-ile

281

Virürdi baģr-ı sünnete nuŝret yelile mevc84
Girirdi díne laģžada maĥlūķ fevc fevc

282

Menşūr-ı şer˘a yazdı çü šuġrā-yı sermedí
Yaġmā iderdi küfr ilini ceyş-i Aģmedí

283

Çün ĥāteminde mühr idi İslām sikkesi
Oldı muší˘i cān-ile maĥlūķ cümlesi

284

Dín düşmenine eyledi çün ˘ādetin ġazā
Ĥalķı iderse özine ķul ĥulķ-ile sezā

285

Dilden dökerdi ümmete taģķíķ ĥvānını
Fi˘li ķamunuñ eyledi manžūm şānını

286

Dāyim iderdi ģaķķ-ile bāzārı ol kerím
Bir dil dilinden olmadı rencíde zí ģalím

287

Her dem iderdi cān-ile Ģaķķa ˘ibādeti
Źikr ü ŝalāt ü rūze vü fikr idi ˘ādeti

288

Ĥuld içre ģūr u ˘ín-ile tā süresin ŝafā
Di eŝ -ŝalāt derd-ile añılsa Muŝšafā85

281 yelile: yilile MK.
288 eŝ-ŝalāt: eŝ-ŝalāti MK.
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Faŝl

17a

86

289

İrişdi altmış üçine çün şāh-ı kün fe-kān86
Šāvūs-ı vaģy Cebreˇíl irişdi nāgehān

290

Didi selām eyledi irsāl Ģaķ saña
Didi gelürse vaķti durur Aģmedüm baña

291

Taĥt-ı viŝāle irgürem ol şāhı dem durur
Ceyş-i cihāna gerçi ki ŝāģib-˘alem durur

292

Virdüm kemāl-i mertebede aña devleti
İtdüm tamām anuñ içün anca ni˘meti

293

Ķıldum livā-yı şer˘ini manŝūb her zamān
İtdüm ĥuceste nāmını ˘ālemde cāvidān

294

Díni mükemmel oldı vü ma˘mūr milleti
Şer˘i müˇebbed oldı vü meşhūr ĥulleti87

295

Rūģı müşerref ide demidür felekleri
Šíbi mu˘aššar eyleye demdür melekleri

296

Çün bu kelāmı diñledi cūş itdi Muŝšafā
Šoldı sürūr sínesine irdi yüz ŝafā

297

Cibríle didi lušf-ile iy yār-ı ŝādıķum
Rāh-ı vefāda rehber ü cān-ile ˘āşıķum

298

Ŝanma çekem tekellüfi bu šatlu cān içün
Ya ġam gele bu göñlüme bir dem cihān içün

299

Hergiz ta˘alluķ olmadı benden cihāna bil
Ümmet cināna varmaġı maķŝūd idindi dil

Bakara Suresi 2/117’den nakıs iktibas yapılmıştır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ﺍِﻧﱠ َﻣﺎ ﺍ َ ْﻣ ُﺭﻩُ ﺍِ َﺫﺍ ﺍ َ َﺭﺍ َﺩ ﺷﻳْﺌًﺎ ﺍ َ ْﻥ ﻳَﻘُﻭ َﻝ ﻟَﻪُ ﻛ ُْﻥ ﻓَﻳَﻛُﻭ ُﻥ
“Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” (Kur’an-ı Kerim
Meâli 2011: 23). Bu ifade şu ayetlerde de geçmektedir: Âl-i İmrân Suresi 3/47-59,
En˘am Suresi 6/73, Nahl Suresi 16/40, Meryem Suresi 19/35, Yâsin Suresi 36/82,
Müˇmin Suresi 40/68.
87
294 ĥulleti: milleti MK.
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300

Seyl-i ķażāya cānumı sedd eyledüm hemín
Kim her belādan olalar ümmetlerüm emín

301

Rabbüm eger ki anları ˘afv-ile ide yād
Ol dem olur bu ġuŝŝalu göñlüm emín ü şād

302

Cibríl ayıtdı Aģmede bu ġuŝŝa nişedür
Raģmāna çünki ˘afv ile ġufrān píşedür

303

Çün raģmetini eyledi yüz baĥş ol İlāh
Bir baĥşı ile ˘āleme baĥş oldı ˘izz ü cāh88

304

Maģşerde bāķí baĥşını lušf issi baĥş ide
Cümle ˘uŝāt-ı ümmete envārı raĥş ide

305

Şol gün ki ķāēí kendü ola ol Kerím İlāh
Kūh-ı günāhı kāh ide ˘afv-ile pādişāh

306

Bu vaŝfı çünki diñledi şāh oldı şādmān89
Ģaķķa śenālar eyledi geldi ĥurūşa cān

307

Ĥvān-ı ˘ašā-yı maġfiret ola saña naŝíb
Di eŝ-ŝalātı derd-ile añılsa ol Ģabíb90
Faŝl

308

Geldi evine münģarif olmış o māh-ı dín
˘Āˇişe beyti burcını idindi menzilin

309

Didi Bilāle var heme aŝģāba ķıl ĥaber
Gelsün ķamusı yanuma ķılsun baña nažar

310

Ben de göreyin anları irmedin iftirāķ
İrse viŝāli māteme tebdíl ider firāķ

88

303 baĥşı: baģşı MK.

89

306 şādmān: şādumān MK.

90

307 eŝ-ŝalātı: eŝ-ŝalāt MK.
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311

Aŝģāb geldi ģüzn-ile cem˘ oldı yanına91
Sūz-ile ŝaldı āteşi her biri cānına

312

Gördi ŝaģābe şöyle ki šutulmış āfitāb
Geldi ķamuya girye vü ģüzn-ile ıżšırāb

313

Şeh dir benümle eyleñüz iy dostlar vedā˘
Ancaķ viŝāl-i Ģaķ ola bu ġuŝŝaya difā˘

314

Çün kim o şāh eyledi aŝģāba nuŝģ u pend
Dökdi dilinden anlara lušf-ile şír ü ķand

315

Şer˘üm šutuñ ki ol size ģablü’l-metín92dür
Her kim muší˘-i şer˘ ola ġamdan emíndür

316

Na˘mā-yı Ģaķķa cān-ile hep şākirín oluñ
Miģnetlerine rāżı olup ŝābirín oluñ

317

Añlañ cihānı gölge gibi eyler irtiģāl
Žılluñ vücūdı híç olur tíz irer zevāl

318

Çün āĥır itdi pendini aŝģāba ol hümām
Döndi ayıtdı ümmete benden idüñ selām

319

Zinde ide beni şu ki šurġura sünnetüm
Maģşerde ben de eyleyem ol merde himmetüm

320

Emre išā˘at eyleyeler nehyden ģaźer
Ģaķķa yapışup itmeyeler bāšıla nažar

311 Aŝģāb: Aŝģābı MK.
Sağlam ip anlamına gelen “hablü’l-metîn” ifadesi, Allah’ın ipine sımsıkı tutunmak,
sarılmak anlamıyla Âl-i İmrân Suresi 3/103’te şöyle yer almaktadır:
ِ ِِ
ٖ ِא ْ َ א ًא
ُ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ََوא ْ َ ِ ُ א ِ َ ْ ِ א ّٰ ِ َٖ ً א َو َ َ َ َّ ُ א َوא ْذ ُכ ُ وא ِ ْ َ َ א ّٰ ِ َ َ ْ ُכ ْ ِא ْذ ُכ ْ ُ ْ אَ ْ َ ًאء َ א
َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َِכ ْ َ א
ِ ٰ َ َ א ْ ٍة ِ א אرِ َ َא ْ َ َ ُכ ِ ْ א َכ ٰ ِ َכ ِ א ّٰ َ ُכ ٰא א
ون
َ ُ َ ْ َ ْ ٖ َ َ َّ ُכ
َّ َ َ ُ
َ ْ ُ ْ َو ُכ
َ ْ
َ ْ ُ ُ ّ َُ
“Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O,
kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte
Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” (Kur’an-ı Kerim
Meâli 2011: 72).

92
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321

Ķurŝ-ı ķanā˘at ola bu yol rāciline zād
Ŝabr ile ˘iffet irgüriser menziline şād

322

Ehl-i ˘ulūma eyleyeler ġāyet iģtirām
˘İlm ehli ile buldı nižām şer˘ ü dín tamām

323

˘Ömr ile genciñ olmayalar híç fāĥırı
Şundan n’olur ki miģnet ola anuñ āĥırı

324

Ģaķ sizi ĥalķ itmedi illā ki ne içün
Aña ˘ibādet eyleyesiz cümleñüz bugün

325

Dív-i racím ü nefse idüñ her nefes ġazā
Tā kim günāh-ile_olmayasız dūzaĥa sezā

326

Cennetde şād u ĥurrem ü maķbūl olasız
Tā kim ŝalāt-ı Aģmede meşġūl olasız
Faŝl

327

Cennet ģanūšın indire Cibríl-i ĥoş-ĥıŝāl
Didi anuñla itdiresiz baña iġtisāl93

328

Şol biz ki pāk ü aġ ola andan kefen idüñ94
Çün bite ġusl işi beni tenhā ķoyup gidüñ

329

Ķılur benüm namāzumı evvel o Źü’l-celāl
Ya˘ní ki fażl ü raģmetin eyler baña nevāl

330

Ķılur sürūş ikinci gün üçünci siz ķıluñ
Tā ĥırmen-i şefā˘atüme ĥūşe-çín oluñ

331

Aŝģāba girü dönmege çün şehden iźn olur
Geldi ķamusı mescide ġam-gín ü bí-ģużūr
Faŝl

332

93
94

Şāhı namāza da˘vete geldi Bilāl-i ĥāŝ
Didi buyur cemā˘ati ġamdan idüp ĥalāŝ

327 itdiresiz: itdüresiz MK.
328 aġ: aķ MK.
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333

Didi Bilāle rıfķ-ile yārāna ķıl ĥaber
Ki_oldum ża˘íf ķalmadı cismümde tāb u fer

334

Olsun yirüme ŝıdķ-ile Ŝıddíķ95 nāyibüm
Ki_oldur ĥilāfet itmege taģķíķ nāyibüm96

335

Yüz urdı yire ˘Āˇişe didi eyā şefíķ
Šapuñ bilür ki atamı ķalbi durur raķíķ

336

Cānā firāķuñ odıla cānın o ĥāk ider
Bir dem yüzüñi görmese kendin helāk ider

337

Olmaz mı ˘Ömmer eyleye sizden niyābeti
Ķalmaz babam bu emrüñi işitse šāķati

338

Ĥışm-ile döndi eyledi Bānūya97 şeh nažar
Ol dem yitürdi kendüyi Bānū idüp ģaźer98
Faŝl

95

339

Aŝģāba geldi ģüzn-ile āh eyleyü Bilāl99
Vaŝf eyledi ŝaģābeye her neyse ģasb-i ģāl

340

Pervāne gibi özini pertāb ider ˘Atíķ100
Sūz-ile şem˘i nūrını pür-tāb ider ˘Atíķ

341

Ŝaçdı eliyle başına pes seng-i ĥāre ol101
Ģayretle ķodı baş yire yüz ĥākisāre ol

342

Çün kendüzine geldi vü bildi bu ģāleti
Didi ne dirsiz eylese Fārūķ imāmeti

Ŝıddíķ : Hz. Ebûbekir.
334 nāyibüm: nāˇibüm MK.
97
Bānū: Hz. ˘Âˇişe.
98
338 yitürdi: yitirdi MK.
99
339 eyleyü: eyleyüp MK.
100
˘Atíķ: Hz. Ebûbekir.
101
341 eliyle: elile MK.
96
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343

19b

Rāżí_oldı cümle bu söze aŝģāb-ı mu˘teber
Miģrāba geçdi eyledi tekbír çün ˘Ömer
Faŝl

344

Çün aŝlı ile Aģmede bu ģāl olur ˘ayān
Didi ˘Alíye lušf-ile söyken baña revān

345

Šoġdı o māh gün gibi aŝģāba virdi nūr
Geldi ķamusı göñline ol nūr-ile sürūr

346

Ŝıddíķı sürdi ilerü miģrāba Muŝšafā
Kendüsi ŝafda eyledi Ŝıddíķa iķtidā

347

Çün girü māha baġladı Pervín maģmilin
˘Āˇişe burcın eyledi kendüye menzilin
Faŝl

20a

102

348

Çün vaķt irişdi kim gele hengām-ı ģükm-i Ģaķ
˘Azrāˇil indi lušf-ile102 ķıldı ķapuyı daķ

349

Didi olursa ben ķula girmege iźn-i şāh
Ferruĥ yüzine eyleye şāhuñ ķulı nigāh

350

İźn oldı girdi didi ki ķapuñda çākerem
Buyruķ ne ise bendeye ben anı eylerem

351

Geldüm ki ķabż-ı rūģ idem olsa icāzetüñ
Yoĥsa dönem šavāf-ile bāb-ı sa˘ādetüñ

352

Didi bu fāní dünyede bāķí degil ģayāt
İr giç ölümden olmadı híç kimseye necāt

353

Líkin cenāb-ı lušfına šutdum Ģaķuñ recā
Ki_ide ˘uŝāt-ı ümmete ˘afvı ile ˘ašā

354

Baģr-i ˘ašāsı mevcine lušfından ursa dem
Bir ķašresiyle eyleye ĥāk-i ˘uŝātı nem

348 lušf-ile: emr-ile MK.
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355

Pes çıķageldi emr-ile Cibríl-i peyk-i ĥāŝ
Didi i cümle mücrime süddeñ durur menāŝ

356

Ba˘de’s-selām šapuña didi o Pādişāh
Bilsün Ģabíbüm işigin itdüm penāhgāh

357

Ġam çekmesün ˘uŝāt-içün olsun sürūr-ile
Virdüm günehli derdine ŝıģģat o nūr-ile

358

Baġışladum šapusına mecmū˘-ı ümmetin
A˘lāda šutsun ol daĥı cān-ile himmetin

359

Šapusı çünki ˘āleme ˘ālí-himem durur
Pes ol sebebden ümmeti ĥayrü’l-ümem durur

360

Tā ümmetini eyleyem öz kendü yārumı
Dídār idem šufeylini meˇvā civārumı

361

Vaķti durur ki vaŝluma ˘azm ide şehriyār
Nūr-ı cemāle ġarķ ola ķurbumda ber-ķarār
Faŝl

20b

103

362

Çün Cebreˇílüñ eyledi şeh sözlerini gūş
Rūģı ŝafādan eyledi pervāza şevķ ü cūş

363

Döndi işāret eyledi ˘Azrāˇile o şāh103
Yirine ķo saña ne ki emr eyledi İlāh

364

Ķaŝd itdi Ģaķķa ˘azm ide çün rūģ-ı nāzenín
Söykendi ˘Āˇişe_anaya ol faĥr-ı mürselín

365

Emr itdi geldi yanına bir kāse ile āb
Gāhí sürerdi gögsine ābı ol āfitāb104

363 ˘Azrāˇile: ˘Azrāyile MK.
365 ol āfitāb: o māhitāb MK. Milli Kütüphane nüshasında, bu dizenin kenarında
kırmızı mürekkeple “ol āfitāb” ve “bedel” kelimeleri yazılıdır.

104
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Faŝl

21a

366

Dir Rabbí raģmetüñ-ile vir ümmete fütūģ
Tā ola cümle ümmete āsān nez˘-i rūģ

367

˘Azrāˇile dönüp didi iy ķāšı˘e’l-emel
Nez˘inde virme ümmete teşdíd-ile ĥalel

368

Her ne_idecekseñ anlara eyle bu dem baña
Tek ol ża˘íf ümmetüme irmesün ˘anā

369

Bildüm ża˘íf ümmetümi bí-kes ü gedā
Ķıldum bu šatlu cānumı ben anlara fidā

370

İster melek ki ķabż ide rūģ-ı Peyamberi
İrdi nidā ki šut elüñi şāhdan giri

371

Düşdüñ araya vāsıša sen iy melek hemín
Ben ķudretümle ķabż iderin var sen ol emín

372

Ol demde ŝun˘-ı Ģaķķ-ile bir nūr idüp žuhūr
İtdi iģāša Aģmedüñ ešrāfını o nūr

373

Baģr-i żiyāya kendini ġarķ itdi çün o şāh
Keşf itdi şāha vechini lušf-ile ol İlāh

374

Çünkim göründi gözine ruĥsār-ı Kibriyā
Rūģını virdi raģmet-i Raģmāna Muŝšafā

375

Açup cenāģ-ı ķurbeti şeh-bāz-ı cān-ı şāh
Uçup riyāż-ı raģmete ķonar revān-ı şāh

422
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Faŝl105

105

376

Āśār-ı Necm-i Šāyíden106 aĥź oldı bu ĥaber
Šutdı bu naķli ba˘żılaruñ rāyı mu˘teber

377

Çünkim šolundı dünyeden ol yüzi āfitāb
Šutdı özine ravża-i ķudsi irüp meˇāb

378

Cins-i recul bulunmadı ol demde híç ferd
Ģikmet budur ki yoġ-idi šoġduġı dem eģad

379

Šal˘at deminde şāha çün oldı melek ģaşem
Ġurbet deminde hem yine oldı melek ĥadem

Fasl: - MK.
Hamdullâh Hamdî’nin, bu fasıl içerisinde ele aldığı mevzuları eserlerinden nakletmiş olduğunu söylediği isim; Kübrevî şeyhi ve müfessir Necmeddîn-i Dâye (öl. H.
654/1256) olmalıdır. “Necm/Necmâ”, Necmeddîn-i Dâye’nin mahlasıdır; “Tâyî”
ise, bu şeyhin çok sayıda mürit yetiştirdiğine işaret eden “dâye” (sütanne) lakabının
“taya”şeklindeki telaffuzuna dayanmaktadır. Hamdullâh Hamdî’nin kaynak olarak
belirttiği Necmeddîn-i Dâye; H. 573’te (1177) Rey’de doğmuş ve ilim tahsili için
Rey’den ayrıldıktan sonra Mısır, Hicaz, Bağdat, Horasan, Hârizm, Azerbaycan,
Hemedan, Orta Anadolu, Erzincan ve Tebriz gibi mekânlarda bulunmuştur. Orta
Asya kökenli üç büyük tarikattan biri olan ve kuruluşu Necmeddîn-i Kübrâ’nın H.
580 (1184) yılında Hârizm’e dönüşüyle başlatılabilecek olan Kübreviyye (diğerleri
Yeseviyye, Hâcegân) tarikatı (Algar, 2006: 500) tarihinde önemli bir yeri olan Necmeddîn-i Dâye, bir şeyh olarak tarikat ve irşat faaliyetleriyle değil eserleriyle tanınmıştır. Mensur tasavvufî eserler içinde yaygın olarak okunan kitaplardan biri olan
Mirsâdü’l-˘ibâd mine’l-mebdeˇ ile’l-me˘âd, geniş hacimli bir tefsir olan Bahrü’l-hakâˇik
ve’l-me˘ânî fî tefsîri’s-seb˘i’l-mesânî ve on bölümden meydana gelip ilk bölümünde
kutsi hadis olarak rivayet edilen “Ben gizli bir hazine idim” sözünün her kelimesinin
ayrı ayrı şerhedildiği Mermûzât-ı Esedî der Mezmûrât-ı Dâvûdî Necmeddîn-i Dâye’nin
eserleri arasında yer alır (Okuyan 2006: 496-497).
Kübreviyye tarikatı, Habûşânî’nin halifelerinden Abdüllatîf-i Câmî tarafından
İstanbul’a getirilmiştir. Safevîler’in Horasan’ı almasının ardından Buhara ve Semerkant’ı terk eden Abdüllatîf-i Câmî, H. 950’de (1543) İstanbul’da Kanûnî Süleyman
tarafından kabul edilerek sultanın huzurunda Kübrevî zikrini icra etmiştir (Algar
2006: 505). Kübreviyye tarikatının İstanbul’a taşındığı Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı bilinen ve Mevlûdü’n-Nebî’yi kaleme alırken Kübrevî şeyhi Necmeddîn-i Dâye’nin eserlerinden yararlandığını belirten Hamdullâh Hamdî’nin Kübreviyye tarikatına bir ölçüde ilgi duyduğu söylenebilir.
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107

Faŝl
380

Cibríl iderdi derd-ile üstinde āh ü vāh
Ki_oldı cihānda cümle-i şādí bu dem tebāh

381

Cānın yaķup firāķ-ile dirdi eyā diríġ
Ģayfā ki urdı başuma dest-i firāķ tíġ

382

˘Ālí ķapuña bir daĥı vaģy-ile inmezin
Ģayfā yüzümi süddeñe bir daĥı sürmezin

383

Gökler dönerdi göklere batup enín-ile107
Aġlardı şāhı ģūrí vü rıēvān ģanín-ile

384

Yirde ecel yeli ile deprendi zelzele108
Gökde ferişte beynine irişdi velvele

385

Ģavrā-yı cennet içine düşdi firāķ u yas
Díbā yirine egnine geydi ķamu palās

386

Ķavs-i ķaderden oldı çü tír-i ķażā ĥalāŝ
Ķaddin büküp arar-idi nüh çarĥ bir menāŝ

387

Zerd itdi rūy-ı ĥāveri dūd-ı firāķ-ı şāh
Yırtıp yüzini derd-ile girdi semā˘a māh

388

˘Arş-ı ˘ažíme zelzele irdi bu od-ile
Rūy-ı zemíne velvele šoldı bu dūd-ile

389

Šāķ itdi šāķatin bu šoķuz ķubbenüñ firāķ
Şaķķ itdi sínesin bu ķamu ŝuffenüñ firāķ109

390

Cümle ĥalāyıķ aġlayup iñlerdi zār zār
Kim çāk iderdi sínesini kimi dil-figār

391

Kimi ķoyardı başına ģasret elile ĥāk
Yırtardı kimi yüzini kim ceyb iderdi çāk

383 batup: batıp/batup MK.
384 yeli: yili MK.
109
389 Şaķķ: Şaķ MK.
108
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392

Zārí ķılurdı her biri şol resme dirdi āh
Ger lāle-zāra uġrasa dūdı ide siyāh

393

Od düşdi cümle ˘āleme sūzından anlaruñ
Siyl oldı yaşı ķanıla gözinden anlaruñ

394

Tekrār iderdi her biri bu sözi sāz-ile
Sulšān-iken dü kevne šapuñ ˘izz ü nāz-ile

395

Bālā-yı ˘arş olmış-iken şāh menzili
Budur ˘aceb ki baġladıñuz110 ĥāke maģmili111

396

Ĥāk-i derüñde bende iken cümle ins ü cān
Ģayf ola ĥāke yüz ķoya sen şāh-ı kün fe-kān112

397

Ümmet işini eyledük āĥir çün iy hümām
Tenhā gönüldük ol eve gün gibi ve’s-selām

398

Nāliş ķılurdı Fāšıma aġlardı zār zār
Göynüklü āhı ˘ālemi eylerdi ĥākisār

399

Ĥūn-ı ciger yudup dir idi nāliş-ile āh
Šutardı dūd-ı nālesi sūy-ı semāya rāh

400

Gāhí benefşe-reng döker dídesi gül-āb
Şírín šudaġı ķand aķıdur gāh la˘l-i nāb

401

Dirdi beni firāķ-ile terk eyledüñ bu dem
Sensiz cihānda derd-ile ben n’eyleyem n’idem

395 baġladıñuz: baġladıñuz/ baġladuñuz MK.
Fatih nüshasında 394 ve 395. beyitlerde takdim tehir işaretleri vasıtasıyla yer değişikliği gösterilmiş olup çeviri yazıda bu değişiklik gerçekleştirilmiştir. Milli
Kütüphane nüshasında ise söz konusu beyitler, yer değişikliğini gerektirmeyecek
şekilde dizilmiş vaziyettedir.
112
Bakara Suresi 2/117’den nakıs iktibas yapılmıştır. Ayetin orijinali ve meali şöyledir:
ُﺍِﻧﱠ َﻣﺎ ﺍ َ ْﻣ ُﺭﻩُ ﺍِ َﺫﺍ ﺍ َ َﺭﺍ َﺩ ﺷﻳْﺌًﺎ ﺍ َ ْﻥ ﻳَﻘُﻭ َﻝ ﻟَﻪُ ﻛ ُْﻥ ﻓَﻳَﻛُﻭﻥ
“Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” (Kur’an-ı Kerim Meâli
2011: 23). Bu ifade şu ayetlerde de geçmektedir: Âl-i İmran Suresi 3/47-59, En˘âm
Suresi 6/73, Nahl Suresi 16/40, Meryem Suresi 19/35, Yâsin Suresi 36/82, Müˇmin
Suresi 40/68.
111
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402

İy devletüm ˘azízüm ulu sevgülüm diríġ
V’iy ķadri yüce devlet-ile baĥtulum diríġ113

403

Ķoduñ yetíme zār u ģazín ben ża˘ífeñi
Bu derd içinde ġuŝŝalu ķılduñ naģífeñi

404

Dökerdi lāle üstine nergesleri gül-āb
Ġarķ-āba virdi ˘ālemi siyli idüp ĥarāb

405

Bānū cihānı odlara yaķdı bu söz-ile
Ķıldı siyāh gün yüzini dūd-ı sūz-ile
Faŝl

23a

406

Aġlar Ģasan Ģüseyn ile nālişleri ģazín
Yandırdı cümle ˘ālemi ol sūz ile enín

407

Ney gibi deldi síneleri nāle-i Ģasan
Sūz-ı Ģüseyn tíġ çeküp pāreler beden

408

Dirlerdi āh görmeyedük böyle ģāli biz
Ķaldıķ yetím bunda şehā gitdiñüz çü siz

409

Kim ola bizi oĥşamaġa eyleye heves
Nūreyn-i gözlerüm diye ĥulķ-ile her nefes

410

Ģayfā šapuñdan ayru düşüp yanaruz vaģíd
Cānā firāķuñ āteşine döyemez ˘abíd
Faŝl

113

411

Geldi irişdi sūz-ile aŝģāba bu ĥaber
Der-bāĥt itdi her biri emvāl ü cān ü ser

412

Derd-ile dilden eyledi aŝģāb şöyle āh
Ki_anuñ duĥānı eyledi gün yüzini siyāh

413

Ģayfā ki ķa˘r-ı çāh ola sen āfitāba cāy
Budur ˘aceb ki kāha ŝıġa kūh-ı ˘ālí-pāy

402 V’iy: V’i MK.
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414

İñiler-idi her biri giryān olup ģazín
Derd-ile nāliş eyleyüp aġlar yaşın yaşın

415

Ķanı o verd-i gülşen-i esrār-ı Kirdigār
Ķanı o bāġ-ı ma˘rifete bülbül ü hezār

416

Ķanı o dürr-i baģr-i kerem pādişāh-ı dín
Ķanı o şāh-ı Beyt-i Ģaram źuĥr-i mürselín

417

Ģayfā ki verde ĥāk ola hem-ser eyā diríġ
Gil ola şöyle gevhere berter eyā diríġ

418

Āyā ne bāzí oynadı bu çarĥ-ı bed-siyer
Çıķdı elinden ümmetinüñ hem-çünín güher

419

Ģayfā vedā˘ saña eyā ulu ĥānımuz
Olsun yoluña cümle fidā baş u cānımuz

420

Cümle ŝaģābe geh yudunup cāna cebr ider
Gāhí fiġān u nāle idüp gāh ŝabr ider

421

Ġam āteşiyle yaķdı ķamu cāna şem˘ini
Pervāne-vār yaķdı perin dökdi dem˘ini

422

Az ķaldı ġamdan eyleyeler özlerin helāk
Didi ķamuya pend ile Ŝıddíķ-i šab˘-ı pāk

423

Bu resme urdı ˘ālemüñ Üstād esāsını
Sašģ eylemiş ˘anā-y-ile bennā bināsını

424

Hergiz kimesne sürmedi bu ŝuffede ŝafā
˘İbret yiter nažar ķılana ģāl-i Muŝšafā

425

˘İbret göziyle alına bu evden i˘tibār
Híç olmadı kimesneye bu dünye pāyidār

426

Çün kim ölüm çırāġını yaķdı ecel eli
Pervāne gibi yandırır insānda her dili

427

Híç bir vücūda olmadı bu ĥānede śebāt
Āĥır bunuñ ģayātına tíz irişir memāt
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24a

428

Her bir sürūrı ŝoñına biñ derd ü ġam durur
Öñi ŝafā vü źevķ ise ŝoñı sitem durur

429

Sāķí-i merg cümleye cāmın šolu ŝunar
Her kimseye irürmege ta˘cíl idüp döner

430

Bāķí odur ki Ĥālıķ u Ģayy u Ķadímdür
Her māsivāsı ma˘níde cümle ˘adímdür

431

Ŝabr eylemek belāya virür gerçi kim ģarac
Lākin bilindi ŝabr durur fetģ-i her ferec

432

Ŝıdķ u maģabbet eyleyen Aģmed šapusına
Meşġūl olur ferāyiż ü sünnet yapusına

433

Terk eyle cümle bid˘ati ol şāhuñ ümmeti
Āl-i ˘abādur āli vü aŝģāb u milleti

434

Ŝıddíķ virdi anlara temkín pend ile
Göynüklerini eyledi teskín pend ile

435

Oldı ķamusı cān ile teslím ü cāzi˘ūn
Pes oldılar rıżā-y-ile Allāha rāci˘ūn
Faŝl

24b

436

Ģāżır ģanūš buldılar indirmiş ol Emín
Aŝģāb o şāhı yumaġa meşġūl olur hemín

437

Yudı Resūli Ģaydar u ˘Abbās ķoydı āb
Dönmek deminde kendü dönerdi ol āfitāb

438

Pírāheniyle yudılar oldı ġusül tamām
Ŝardılar üç lifāfeye ol şāhı iy hümām

439

Māh-ı rebí˘ü’l-evvel içinde ol āfitāb
Šoġdı šolundı gün gibi ol ayda_o māh-tāb

440

Öz ģücresinde Aģmedi medfūn ķıldılar
Cümle ŝaģābe aġlaşu maģzūn ķaldılar
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441

Zí menzil-i ĥuceste ki mihmān o şāh ola
Zí cāy-ı cān-fizāy ki şehden nigāh ola

442

Eyler ķapusı ĥākini ehl-i cihān šavāf
Her dem selām ider aña maĥlūķ ŝāf ŝāf

443

Dirlik ŝuyından el yudı aŝģāb her biri
Fāní cihānı terk ile hep oldı dín eri

444

Didi ķamusı çünki budur emr-i Müste˘ān
El-mülkü li’l-Melíki lehü’l-ģükmü küllü ān114

445

Şer˘-i Muģammedí ile šutduķca dín nižām
Tevfíķ irişe ˘avn ile Ģaķdan ola selām

446

Yüz biñ dürūd u maġfiret ol dín ulusına
Olsun daĥı ŝaģābenüñ ālüñ ķamusına

447

Olsun biģār-ı raģmetine cümlesi ġaríķ
Ŝāliģler ile ehl-i dín olsun ķamu refíķ
Ĥātimetü’l-kitāb115
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448

Bir gün irer nihāyete bu devr-i rūzigār
Ŝanma ki pāyidār ola bu ˘ömr-i bí-ķarār

449

Bir ķaŝruñ ola yapısı bād üzre iy ˘azíz
Olmaz beķāsı bil anuñ irer zevāle tíz

450

Farķ-ı felekde ger baŝa bir kimse pāy-ı cāh
Āĥır maķām u menzili olur ķarañu çāh

451

˘Ömr ile genc ü manŝıba dil virmek iy cüvān
Yil ile ŝuya söykenip inanmadur hemān

452

Aŝluñ çü buldı ˘ālem-i ˘ulvíde rif˘ati
Cehd it ki çekme külĥan-ı siflíde miģneti

“Mülk Allah içindir, Allah’ındır. Onun hükmü her zamana şamildir.”
“Kitabın sonu”
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453

Furŝat zamānın eyleme żāyi˘ mücāhid ol
Tā ĥuld içinde Rabbüñi dāyim müşāhid ol

454

Yā Rabbí cümle ˘āciz ü dermānde olmışuz
Nefs ü hevāya tābi˘ ü źilletde ķalmışuz

455

Rāh-ı hevāda gerçi ki olduķ çü perde-bāz
Şimdi ümíd-i ˘afv-ile ĥavf içre kār-sāz

456

N’ola biz işledük ise her demde biñ ĥašā
Sensin Kerím ü Muģsin ü Ġaffār ü Źü’l-˘ašā

457

Fażluñla çek ceríde-i ˘āŝílere ķalem
˘Afvüñ nigíni mührile naķşında yaz raķam

458

Ķandır zülāl-i vaŝluña ˘ašşān göñülleri
Yandırma ģasret odına bu teşne dilleri

459

Ģamdí egerçi eyledi endāzesiz günāh
Líkin idindi süddeñi her varšadan penāh

460

Şehvet yolında gerçi ki oldı hevā-perest
El’ān ümíd-i ˘afv-ile urdı ķapuña dest

461

Tevfíķ u fażl ü ˘afvuñı hem-rāh ķıl aña
Maģşerde Muŝšafā-y-ile ģaşr eyle Rabbenā

462

Bāġ-ı İremde ümmet-i Maģmūda vir merām
Mecmū˘ısına maķ˘ad-ı ŝıdķuñda ķıl maķām

463

Kim bu du˘āya ŝıdķ-ile āmín diye ģazín
Olsun ģaş[i]rde rāģat u her varšadan emín116

464

Ve ŝalli ˘alā cemí˘i’l-enbiyāˇi ve’l-mürselín117
Ve’l-ģamdü li’llāhi Rabbi’l-˘ālemín118

463 ģaş[i]rde: ģaşirde MK.
464 cemí˘i’l-enbiyāˇi: cemí˘i’l-enbiyā MK.
118
“Bütün nebilere ve resullere salatüselam; âlemlerin Rabb’i olan Allah’a da hamd
olsun.”
Bu beyitte yer alan her iki dize, Mevlûdü’n-Nebî’nin vezniyle uyuşmamaktadır.
117
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Sonuç
Mevlûdü’n-Nebî, bilhassa kıraat ilmiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan
Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî’nin edebî sahada tespit edilebilen tek
eseridir. XVI. yüzyılda Osmanlı Türkçesinin oluşum sürecinde ortaya konan eser, Eski Anadolu Türkçesine ait bazı dil özellikleri ve birikiminin
korunması yönüyle Türk dili tarihi bakımından önem arz etmektedir.
Vesîletü’n-Necât’tan yaklaşık bir buçuk asır sonra yazılmış olabileceğini
düşündüğümüz Mevlûdü’n-Nebî’de Hamdî’nin, özgün bir mevlid ortaya
koyma gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Vesîletü’n-Necât’ın ağırlık noktasını vilâdet (doğum) ve vefât bölümleri oluşturur; bu, beyit sayılarından hemen anlaşılır. Halbuki Hamdî Mevlûdü’n-Nebî’de, vefât bölümünü Süleyman Çelebi ile hemen hemen aynı hacimde ele almasına
karşın; Hz. Muhammed (sav.)’in mirâç mucizesini doğum hadisesine
oranla çok daha detaylı işlemeyi tercih etmiştir. Üstelik Hamdî, mesnevi
nazım şeklinde şairlerin genellikle aruz vezninin kısa kalıplarından birini
tercih etme eğiliminin dışında hareket etmiştir. Vesîletü’n-Necât’tan sonra
yazılan mevlidlerin çoğunda şairlerin, Süleyman Çelebi’yi takiben
fâ˘ilâtün fâ˘ilâtün fâ˘ilün kalıbını kullanmış olmalarına rağmen Hamdullâh
Hamdî, Mevlûdü’n-Nebî’de mef˘ûlü fâ˘ilâtü mefâ˘îlü fâ˘ilün vezninden yararlanmıştır. Mevlûdü’n-Nebî, bu açıdan da diğer mevlidlerden farklı bir noktada durmaktadır.
Netice itibarıyla; seçilen vezin, muhtevayı oluşturan ortak bölümlerin hacimleri, vasıta beyitlerinin kurulumu, tasannu merakını yansıtan
yabancı kelime ve edebî sanat yüklü söyleyiş örnekleri üzerinden Hamdullâh Hamdî’nin, diğer mevlid müellifleri gibi, Vesîletü’n-Necât’ı özellikle yapı ve üslup bakımından takip etmekten uzak, özgün bir eser ortaya
koymaya çalıştığını söyleyebiliriz.
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