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Enverî-i Erzincânî’nin İlginç
Mevlûd-i Şerîfi: Sünbül-i
Gülzâr-i Kelâm-i Kadîm
Enverî's Interesting Mawlid-i Sherif:
Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm

ÖZET

Klâsik Türk edebiyatında sayısı yüzü aşkın mevlid türünde
eser mevcuttur. Bu eserlerden biri de ne zaman yazıldığı ve müellifinin kim olduğu yeterince bilinmeyen, 17. veya 18. asırda
yaşadığını düşündüğümüz Enverî-i Erzincânî’nin Mevlûd-i
Şerîf’idir. Bu makalede, kaynaklarda adı geçmesine rağmen incelenip neşredilmeyen bu metnin, Çorum Hasan Paşa Yazma
Eser Kütüphanesi’nde bulunan iki nüshasından hareketle tanıtılması böylece edebiyat tarihindeki yerini alması hedeflenmiştir. Enverî’nin Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm şeklinde
özel bir başlıkla adlandırdığı 141 beyitlik bu mevlidi, kaside
nazım şekliyle yazılması, vezni, girişinde Farsça tevhid ve
veladet bölümüne doğrudan fahriye ile başlaması gibi bazı şekil
özellikleriyle yüzlerce mevlid içerisinde ayrı bir konuma sahip,
geleneğe aykırı, ilginç bir metindir. Çalışmada eser ve müellifi
hakkında bilgi verildikten sonra metnin transkiripsiyonlu
aktarımı yapılacak ve manzumenin mevlid geleneği içerisindeki
değeri ortaya konulacaktır.
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ABSTRACT

There are more than a hundred works of Mevlid in the
classical Turkish literature. One of these works is the
Mevlûd-i Şerîf of Enverî-i Erzincânî, whom I think lived
in the 17th or 18th century, when it was written and who
was not known enough. In this article, this works although
it is mentioned in the sources, it is not introduced and published, considering the two copies of Çorum Hasan Pasha
Manuscript Library, introduction and examination of the
work it is aimed to take its place in the literature of mawlid.
This mawlid of 141 couplets which Enverî named with a
special title in the form of Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı
Kadîm the work has a separate position within hundreds of
mawlids, and is an interesting text, contrary to tradition.
Because the poem is a different text with some features,
such as the writing of the qsida, measure, having a tawhid
written in Persian, starting to the qsida praise himself directly. In the study, after giving information about the
work and the author, the text will be translated from the
Arabic alphabet to the Latin alphabet and the value of the
poem will be revealed in the mawlid tradition.
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Giriş
Arapça “ ”ﻭ ﻝ ﺩkökünden, ism-i zamân yahut ism-i mekân işlevinde
türeyen “mevlid” tabiri; doğma, doğulan yer veya zaman manalarına tekabül eder. Dilimizde “mevlüt” diye de telaffuz edilen mevlid, süreç
içerisinde anlam daralmasına uğramış ve genellikle “Hz. Peygamber’in
doğum zamanını, bu vesileyle yapılan kutlamaları” ifade etmek için kullanılmıştır. Hz. İsa’nın doğum zamanı için de yine aynı kökten gelen
“mîlâd” kullanılmaktadır. (Aksoy, 2007: 323; Köksal, 2011: 20) Mevlid,
Türk-İslâm edebiyatında ilk olarak “siyer” türü içinde ortaya çıkmış daha
sonra muhtevası daralarak Hz. Peygamber’in doğumu, mucizeleri, miracı
gibi hayatından bazı önemli kesintileri ele alan müstakil bir tür haline gelmiştir. Türk edebiyatında mevlid, ekseriyetle manzum olarak ve mesnevi
nazım şeklinde yazılarak gelenekselleşmiş edebî bir türdür. Bilinen ilk
mevlid, Ahmedî’nin (ö.1412) İskender-nâme’sinde (y.t. 1407) bir bölüm
olarak görülür. (Ayçiçeği, 2013: 138) Edebiyatımızda mevlid türünün en
başarılı örneğini, mevlid ile âdetâ özdeşleşen Süleyman Çelebi (ö.1422)
Vesîletü’n-Necât (y.t. 1409) adlı eseriyle vermiştir.
Türk edebiyatında yüzü aşkın mevlid türünde eser bulunmaktadır.1
Bu eserlerden biri de ne zaman yazıldığı ve müellifinin kim olduğu bilinmeyen Enverî-i Erzincânî’nin geleneğe aykırı özelliklere sahip Mevlûd-i
Şerîf’idir. Bu mevlide daha evvel iki çalışmada temas edilmiştir. Ethem
Erkoç makalesinde bu eserin bir nüshasının varlığını ilim alemine duyurmuş ve mevlid metnini vermeden kısaca tanıtmıştır. (Erkoç, 2006: 251257) Mehmet Fatih Köksal Mevlidnâme (2011: 74), adlı eserinde “literatürde bulunmayan mevlidler” başlığı altında Enverî’nin mevlidinden söz
etmiştir. Makalemizde, üzerinde daha evvel ilmî bir inceleme ve neşrin
yapılmadığı 141 beyitlik bu mevlidin -tespit edilen iki nüshasından hareketle- tanıtımı, incelenmesi, transkripsiyonlu aktarımı ve gelenek içerisindeki yeri ortaya konulacaktır.

1

Mevlidler ve müelliflerinin listeler halinde verildiği çalışmalar için bk. Pekolcay,
1950; Mazıoğlu, 1974: 31-62; Ceyhan, 2000: 92-96; Köksal, 2011; 58-82; Bilge, 2013: 5-9;
Özkat, 2017: 108-113.
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GELENEĞE AYKIRI BİR MEVLİD: ENVERÎ-İ ERZİNCÂNÎ’NİN
SÜNBÜL-İ GÜLZÂR-I KELÂM-I KADÎM’İ
Eserin Nüshaları2:
M. Fatih Köksal bu mevlidin, biri Çorum’da diğeri “Kastamonu İl
Halk Kütüphanesi 54” numarada kayıtlı bir nüshasının bulunduğunu bildirse de (Köksal, 2011: 33, 74) yaptığımız araştırma sonucunda Kastamonu’daki nüshanın Enverî’nin mevlidi olmadığı anlaşılmıştır. Eserin
bilinen bir nüshasının yanında bilinmeyen bir nüshası da yine Çorum
Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde tarafımızca tespit edilmiştir. Çalışmamızda bilinen nüsha Ç2, bizim tespit ettiğimiz ikinci nüsha ise Ç1
olarak adlandırılmıştır.
Ç1 Nüshası: Çorum İl Halk Kütüphanesi, 19 Hk 543/1 numaradaki
bir mecmua içerisinde 1b-5b varakları arasında kayıtlıdır. Kitabın sırtı
kahverengi meşin üzeri desenli kağıt kaplı mukavva cilt, cetvel ve boşluklar kırmızıdır. Ölçüsü; 225x155-177x105 mm; kağıt türü, kalkan filigranlı
olup her satırda 17 beyit mevcuttur. Kırma nesih ile tab edilen manzumenin 1b-3b kısmı harekeli (b.1-83), 4a-5b kısmı ise (b.84-141) harekesizdir.
Eserde başlık ve geçiş beyitleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Ç2 Nüshası: Çorum İl Halk Kütüphanesi, 5536/31 numarada kayıtlı
bir mecmua içerisinde Manzûme-i Enverî adıyla mecmuanın en sonunda
81b-84b varakları arasında yer almaktadır. Kitab siyah meşin ciltli olup
ölçüsü, 215x155-172-150 mm; kağıt türü, suyolu filigrandır. Her satırda 21
beyit mevcuttur ve talik yazısıyla tab edilmiştir. Toplam 141 beyitten oluşmaktadır. Manzume içerisindeki Farsça beyitler der-kenâr olarak
sonradan yazılmıştır.
Dil özellikleri ve mecmualardaki tarihlerden hareketle Ç1 nüshasının
Ç2’den daha evvel istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Müstensihin sehven
yazıp sildiği yerler Ç2’de daha fazla olduğundan Ç1’in müstensihi kadar

2

Nüsha tavsifi, akademik çalışmalarda metinden hemen önce verilirken bu çalışmada,
nüshalar sonraki bölümlerle bağlantılı olduğu için, gereksiz söz tekrarından kaçınmak adına en başta verilmiştir.
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dikkatli ve bilgili olmadığı müşahede edilmiştir. Ç2 ve Ç1 arasında belirgin farklar bulunmakta olup birbirlerinden kopya edilmediği anlaşılmıştır.
Eserin Adı
Ç1 nüshasında eserin adı serlevhada kırmızı mürekkeple Mevlûd-i
Şerîf olarak kaydedilmiştir. Bazı kaynaklarda mevlûd şeklinde  ﻭile imlâ
edilmesinin galat olduğu ifade edilse de pek çok mevlidde bu kullanımı
görmekteyiz. Metin içerisinde bazen “mevlûd” bazen de “mevlid” şeklinde imlâ edildiği müşahede edilmektedir:
O mübārek şeb-i ‘ālīdeki o mevlūdüŋ (b.53)
Merḥabā mevlid-i ḥāṣṣıŋla cihān buldı ḥayāt (b.70)

Ç2 nüshasında ise iç kapakta Risâle-i Mevlûd-ı Şerîf başlığı yer almasına rağmen manzumenin üzerinde Güfte-i Hazret-i Enverî başlığı
kaydedilmiştir. Her iki nüshada da besmeleden sonra Sünbül-i Gül-zâr-ı
Kelâm-ı Kadîm adıyla ikinci bir başlığa yer verilmiştir. Mevlidlere bu şekilde özel adların verilmesi çok sık görülen bir husus değildir. Eserin
başlığını tam olarak Mevlûd-i Şerîf: Sünbül-i Gül-zâr-ı Kelâm-ı Kadîm olarak
kabul etmek daha doğru olsa gerek.
Eserin Yazarı
Her iki nüshada da eserin başında şair adı ya da mahlası olarak diğer
Enverîler ile karışmaması için; Enverî-i Erzincânî şeklinde bir kayda yer
verilmiştir. Kuvvetle muhtemeldir ki Enverî, şairin adı değil mahlasıdır
ve bu mahlas manzume içerisinde dört yerde zikredilmektedir:
Nigeh-dār Enverī-rā pādişāhā (b.12)
Enverī ḳuluŋ ġubār-ı ḫāk-i pāyiŋdür seniŋ (b.20)
Ḳıl şefā‘at rūz-ı maḥşer Enverī bī-çāreye (b.26)
El verir Enverī ādāba ri‘āyet eyle (b.81)
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Başta tezkireler olmak üzere biyografik kaynaklarda Erzincanlı olan
bir Enverî’ye tesadüf edilmemiştir. Yazma eser kataloglarında Erzincanlı
Enverî adına sadece bu mevlidi kayıtlıdır. Manzumede Enverî hakkında
ipucu olabilecek sadece bir beyit vardır:
Besmeleyle yād idüb nām-ı Ḫüdāyı evvelā
Eyledim tertīb-i dīvān-ı belāġat intihā (b.14)

Bu beyte göre şair, bir divan tertib etmiştir. Dîvân sahibi olan Enverîler içerisinde nerede doğduğu belli olmayan, hakkında bilgi sahibi
olunmayan bir Enverî mevcut olup Ömer Savran tarafından ilim alemine
tanıtılmıştır. Dîvânı’nın baş tarafı eksik tek yazma nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi’nde 07 Tekeli 750 numarasıyla kayıtlı olan Enverî’nin 16. asrın sonu ile 17. asrın başlarında yaşadığı düşünülmektedir. (Savran, 2009:
539) Biyografik kaynaklardaki diğer Enverîlere nazaran bu Enverî’nin, Erzincanlı olma ihtimali kanaatimizce daha kuvvetli görülmektedir.
Eserin Yazılış Tarihi
Ç1 nüshasında kitabın sonunda H. 1165 [M. 1751-52] tarihi yazılıdır.
Ç2 nüshasında ise mevlidin sonunda H. 1249 [M. 1833-34] tarihi kayıtlıdır.
Bu tarihler eserin yazılış tarihinden ziyade istinsah tarihini göstermektedir. Zira mevlidin yer aldığı her iki mecmuada başka eserler de yazılıdır.
Örneğin Ç1 nüshasında bu mevlidden sonra Süleyman Çelebi’nin mevlidi
de kayıtlıdır. Bu durumda eserin dil özelliklerine dikkat etmek gerektiği
düşüncesinden hareketle eserin 17. veya 18. asırda yazılmış olabileceğini
tahmin ediyoruz. Mevlidin başında şairin klâsik kaside tertibinden uzaklaşarak Nef’î gibi doğrudan fahriye ile başlaması, Nef’î’nin söylemleriyle
benzer ifadelerin bulunması Enverî’nin 17. asır şairi Nef‘î’den etkilenmiş
olduğu intibaı uyandırmaktadır.
Nazım Şekli
Enverî’nin mevlidi, diğer mevlidlerden farklı olarak kaside nazım
şekliyle yazılmış olup baş tarafta iki adet gazel de bulunmaktadır. Ç1’de
kırmızı mürekkeple yazılan, bölümlere geçiş mahiyetindeki beyitler mesnevi nazım şekliyle kafiyelenmiştir. Klasik kaside tertibinden farklı olan
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Enverî’nin mevlidinin içinde bulunan nazım şekilleri şöyledir: b. 1-12: Kaside (Münâcât); b.13: Mesnevi; b.14-60: Gazel; b.21: Mesnevi; b.22-26:
Gazel; b.27: Mesnevi; b.28-81: Kaside; b.82: Mesnevi; b.83-128: Kaside;
b.84: Mesnevi; b.130-141: Kaside. Kasidede tegazzül bölümlerinin yanında kısa aruz kalıplarıyla yazılmış mesnevi beyitlerinin de bulunması
farklı bir özellik olarak görülebilir. Kaside gibi uzun nazım formlarında
bu tür hususiyetler eserin tek-düzeliğini kırmak, canlılık getirmek adına
önemlidir. Mevlid geleneğinde manzumelerdeki geçiş beyitleri Vesîletü‘n-Necât’ın bir tesiri olarak hemen hemen benzerdir. -Sonraki bölümlerde görüleceği üzere- bu duruma Enverî’nin mevlidinde de müşahede edilmektedir.
Beyit Sayısı
Mevlid, 141 beyitten müteşekkil olup kaynaklarda sehven 142 beyit
şeklinde (Erkoç, 2006: 255; Köksal, 2011: 33) gösterilmiştir. Ç1 nüshasında;
Ḳıldı ādāb ile īfā-yı taḥiyyāt-ı dürūd
Yüz sürüb pīşiŋe Ḥażret-i bā-şerm [ü] ḥayā (b.113)

beyti peş peşe iki defa yazılmıştır. Ç2’deki geçiş beyitleri Ç1’den farklı
olarak Farsça’dır ve;
Be-gül-i ‘ārız-ı cān-perver-i Aḥmed ṣalavāt
Be-du gīsū-yı feraḥ-baḥş-ı Muḥammed ṣalavāt

beyti tekrar edilmiştir. Kasidenin ilk 13 beytinin Farsça olması mevlide
ayrı bir farklılık katmıştır. -Bugünkü bilgilerimizle- diğer mevlid metinlerinde bir örneğine ulaşılamamıştır.
Vezni
Mevlidde birden fazla kalıp kullanılmış olup asıl mevlidin işlendiği
kısımda remel bahrinin feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün kalıbı tercih
edilmiştir. Kullanılan vezin çeşitliliği itibariyle de diğer mevlidlerden
farklı bir özelliğe sahiptir:

Sünbül-i Gülzâr-i Kelâm-i Kadîm ● 585

b.1-12: mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün
b.13: feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün
b.14-20: fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün
b.21: fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün
b.22-26: fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün
b.27: fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün
b.28-81: feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün
b.82: fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün
b.83-141: feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün

Kasidede birkaç beyitte vezin problemini gidermek için şair, bazı tasarruflarda bulunmuştur: “Olsa bir nīm-i nigāhıŋ maḥż-ı ġufrāndur baŋa
(b.26)” Bu mısrada “nîm-nigâh” olması gerekirken terkibli yazılmıştır.
“Ṭab‘ım āyīne-i İskender-i veş ṣāfīdurur” (b.29) mısraında “İskender-veş”
olması gerekirken vezin gereği terkipli okunmuştur. “Gel gel ey esb-i ṣabā
cünbiş ü ‘āşıḳ[-ı] şeydā” (b.97) mısraı, vezin gereği “‘āşıḳ şeydā” olarak
okunması gerekir. Metinde yer alan bu şekildeki fazla ve eksik heceler [ ]
köşeli parantez içinde yazılmıştır.
Redif ve Kafiye
Kasidede her ne kadar farklı nazım şekilleri bulunsa da mesnevi beyitleri hariç beyitlerin tamamında “-â” kafiye sesi mevcuttur. Kasidede
redif olmayıp sadece 22-26. beyitler arasındaki gazelde “-ân” kafiye sesi
ve “-dur bana” redifi kullanılmıştır.
Eserin Muhtevası
Mevlidlerin muhtevası genel olarak aynı çerçevededir. Bu mevlidde
Enverî, sadece Hz. Peygamber’in veladeti ve miracı bahsini işlemiştir. Kasidenin sadece Ç2 nüshasında asıl mevlid bölümünden evvel “Der-Na‘t-ı
Şerīfe Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā ve Der-Vaṣf-ı Mevlūd-i Şerīf ve Mir‘āc-ı
Ḥażret-i Muḫtār-ı ‘Aleyhim Ṣalavātullāhu ve Selāmehü ‘Alā Rūḥ-ı Laṭīfe
ve ‘Alā Ālihi ve Aṣḥābihi” başlığıyla bu çerçeve belirtilmiştir.
Beyitlerin muhteva dağılımı şöyledir: b.1-12: Farsça Tevhid; b.13:
Farsça Peygamber’in övgüsü; b.14-20: Methiye; b.21: Geçiş beyti; b.22-26:
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Münâcât; b.27: Mevlid bölümüne geçiş beyti; b.28-34: Nesib (fahriye);
b.35-36: Girizgâh; b.37-44: Peygamber’e methiye; b.46-50: Fahriye; b.51-52:
Mevlide girizgâh; b.53-78: Hz. Peygamber’in veladeti bahsi; b.78-81: Fahriye; b.82: Geçiş beyti; b.83-123: Hz: Peygamber’in miracı bahsi; b.124-128:
Ashâba methiye; b.129: Geçiş beyti (Farsça); b.130-141: Münâcât ve Dua.
Farsça ilk 13 beyit, tevhid ağırlıklı olmasına rağmen hem Peygamberimize salâvât getirmesi hem de tevhid içerisinde hükümdara armağan
olarak sunum yapması pek alışıla gelmemiştir. Bu tevhidden sonra Enverî
tüm mevlidlerde olduğu gibi eserine besmele ile başlamaktadır:
Besmeleyle yād idüb nām-ı Ḫüdāyı evvelā
Eyledim tertīb-i dīvān-ı belāġat intihā (b.14)

Şair, Hz. Peygamber’in veladeti bahsine geçmeden evvel onun bu
âlemi şirk ve delaletten temizleyen bir kurtarıcı olduğunu söyleyerek şefaatini istemektedir. Hz. Peygamber’in methinden sonra asıl mevlid
bölümüne;
Şāhid-i naẓmıma āşüfte olub ḥüsn-i edā
Cilve-sāz oldı żamīrimde nigār-ı ma‘nā (b.28)

fahriye beytiyle başlamaktadır. Şair bundan sonraki altı beyitte şairlik yeteneğini övmektedir. Daha evvel de belirttiğimiz gibi bu uslüp
özelliği Nef’î’yi hatırlatmaktadır. Mevlid gibi bir metne doğrudan şairin
kendi sanatını överek başlaması Enverî’nin mevlidini diğer mevlidlerden
ayırmaktadır. Özellikle;
Müftī-i siḥr-beyānım dir isem lāf degil
İşde meydān-ı hüner var ise gelsin büleġā (b.34)

beyti Nef’î’nin “Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil” mısraından etkilendiğinin açıkça bir delilidir. Şair, veladet bahsine;
O mübārek şeb-i ‘ālīdeki o mevlūdüŋ
Medḥ oluna nice biŋ yılda olunmaz imżā (b.53)

beytiyle başlamaktadır. Bu bölümde Hz. Peygamber’in doğumu öncesi
görülen âlâmetler anlatılır. Buna göre Kâbe içindeki Lât ve Menât gibi büyük putlar yere düşmüştür. Save nehri kurumuş ve ateşe tapanların
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(Mecûsî) ateşi sönmüştür. Peygamber’in doğumuna yakın melekler Hz.
Amine’nin hizmetinde bulunmuş ve ona doğum esnasında susadığı vakit
“şerbet-i tesnîm” sunmuşlardır. Bu bölümde, en eski geleneklerimizden
biri olan “saçı”dan da söz edildiği görülür:
Nūrdan tebsi ṭabaḳlarla cevāhir yāḳūt
Ṣaçu içün getürüb oldı müheyyā vālā (b.62)

Şair, Hz. Peygamber’in methinde bulunarak onun; yer yüzünü nurla
doldurduğunu, kâinâta ışık saçıp cihana hayat verdiğini söyler. O; “şemsi duhâ” ve “bedr-i dücâ”dır. O, din ve dünya işlerinin adil hükümdarıdır.
Peygamberler içerisinde “gevher-i yektâ”dır. Şair, methiyeden sonra sözü
kendisine getirerek şefaatini talep eder ve hamd u senâda bulunur.
Gel berü eyle beyān muḥtaṣaran mi‘rācın
Cān u dil mezra‘ası tā ki bula neşv ü nemā (b.83)

beytiyle mir’âc bölümü başlar. Bu bölümdeki detaylar doğum kısmına
göre daha fazladır. Zira eserde doğum bahsine 25; mirac bahsine 40 beyit
ayrılmıştır. Allah, Kadir Gecesi Hz. Cebrail’e emr etmiş, bir Burak ve türlü
hediyelerle birlikte Hz. Peygamber’e göndermiştir. Hz. Cebrail, Cennet’te
Burak’ı almaya giderken otlayan pek çok at görür. İçlerinden sadece Burak’ın yemeyip içmediğini, sürekli ağladığını fark edince ona bunun
nedenini sorar. Burak, Hz. Peygamber’in aşkından bu durumda olduğunu söyleyince Cebrail ona müjdeyi verir, onu Hz. Peygamber’e
götürür. Mirac gecesi Ümmühânî’nin evinde konaklayan Hz. Peygamber,
Allah’ın emrine icabet ederek Mescid-i Aksâ’da iki rekat namaz kılar ve
sonrasında miracı gerçekleştirir. Mirac’ta Hz. İsa, Hz. İdris, Hz. Musa ile
görüştükten sonra Sidre’ye çıkar. Artık buradan itibaren Hz. Cebrail yanından ayrılır. Allah ile görüştükten sonra ümmetine beş vekit namaz
hediyesini getirir. Enverî, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma, dört halife,
torunları Hz. Hasan ve Hüseyin amcaları Hz. Abbas ve Hz. Hamza’ya
dua ederek mirac bölümünü bitirir.
Yā İlāhī bularıŋ ḥürmetine imdād it
Ol zamān kim ḳurula maḥşer ü dīvān-ı ḳażā (b.130)
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beytiyle birlikte şair, sonraki 11 beyitte günahlarının çokluğu minvalinde
ifadelerle şefaatini ister. Son beyit ise, klasik kaside tertibinde olduğu gibi
dua beytidir.
Dil ve Anlatım Özellikleri
Mevlidlerin genel dil özelliği olarak bu kasidenin de dili anlaşılır düzeyde olup bazı beyitler Farsça yazılsa da şiirin tamamındaki Arapça ve
Farsça terkipler basit düzeydedir. Eklerin kullanımına bakarak yazıldığı
asrı tespit etmeye çalışsak da “idüben” (b.101) kelimesindeki zarf-fiil “üben” eki dışında belirgin bir eke rastlamadık. Bu ek, 16. asır ve öncesi
metinlerinde daha çok kullanılmıştır. Mevlidin 18. asırda istindah edilen
Ç2 nüshasında “idüb” şeklindedir. Kasidede, arkaik söz olarak “muştulayub” (b.59) kelimesi mevcut olup “müjdelemek” anlamındadır.
Manzumede farklı bir mazmun, hayal ve ifade söz konusu değildir.
Eserde, zaman zaman ayet ve hadis iktibaslarına yer verilmiştir. Kasidede
bulunan ayet ve hadisler şunlardır;
Şeref-efzā-yı ḫiṭāb-ı “ve leḳad kerremnā”3 (b.39)
Ḥil‘at-ārā-yı “le‘amruk”4 ẕīver-efzā-yı rüsül (b.40)
Daḫı şānıŋda buyurdı “le‘allā ḫulḳ-i ‘aẓīm”5 (b.45)
Daḫı şānıŋda nüzūl itdi “ve mā erselnāke”6 (b.52)
“Evvelü mā-ḫalaḳ-Allāhu”7 anıŋ nūrıdur (b.37)
Ḥaḳ buyurdı saŋa “levlāḳe”8 eyā bedr-i münīr (b.44)

3

“Ve andolsun biz çok kerem ettik” Kur’an-ı Kerîm/ İsra 70.
“Ömrüne andolsun ki” Kur’an-ı Kerîm/ Hicr 72.
5
“Sen büyük bir ahlâka sahipsindir” Kur’an-ı Kerîm/ Kalem 4.
6
“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” Kur’an-ı Kerîm/
Enbiya 107.
7
“Allah önce benim nûrumu yarattı” Hadis-i Şerif.
8
“Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” Hadis-i Kudsî
4
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Manzumenin Mevlid Geleneğindeki Yeri
Yüzlerce mevlid içerisinde, Enverî’nin mevlidini diğer mevlid metinlerinden ilginç ve aykırı kılan en önemli özelliği; kaside nazım şekliyle
yazılmış olmasıdır.9 –Bugünkü bilgilerimize göre- sadece Abdî10’nin ve
Enverî’nin mevlidinde müstakil olarak kaside nazım şekli ve buna bağlı
olarak uzun bir aruz kalıbı kullanılmıştır.
Enverî’nin mevlidi beyit sayısı bakımından diğer mevlidlerden hacim olarak daha küçüktür. Muhteva olarak da sadece Hz. Peygamber ‘in
veladeti ve miracını işlemektedir. Bu durum pek çok mevlidde de görülür. Mevlidlere kıstas olan Süleyman Çelebi’nin mevlidine nazaran
işlenilen konu daha muhtasardır. Hemen her mevlidde olduğu gibi Enverî de Süleyman Çelebi’den etkilenmiştir. Özellikle Vesîletü’nNecât’taki fasıllara geçiş beyti pek çok mevlidde olduğu gibi bu metinde
de benzerdir.
Allah adın zikr edelim evvelâ
Vâcib odur cümle işde her kula (Pekolcay, 2005: 50)
Besmeleyle yād idüb nām-ı Ḫüdāyı evvelā (b.14)
Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile dert ile eydin es-salât (Timurtaş, 1990: 8)
Ger dilerseŋ bulasın ‘ālī-maḳām
‘Aşḳ ile diŋ eṣ-ṣalˇātu ve‘s-selām (b.21)
Ger dilerseŋ göresin nūr-ı Ḫüdā
Eṣ-ṣalˇātu ve‘s-selām olsun edā (b.27)
9

Gelenek içerisinde “mevlidlerin büyük bölümü mesnevi tarzında kaleme alınmış olmasına rağmen, farklı nazım şekilleri kullanılarak oluşturulmuş mevlidler de
bulunmaktadır. İbrahim Kadem (19.yy)’in 263 beyit tutarındaki Mevlidü’n-Nebî’si
de farklı nazım şekillerindeki şiirlerden (gazel, kaside, muhammes, müseddes, tercîbend vs.) meydana gelmiştir. Çizmeci-zâde Ahmed Vehbî Efendi (ö.1937)’nin Mevlid-i Şerîf’i ile Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal‘at Efendi (ö. 1903)’nin Manzûme-i
Mevlid’i, Süleyman Çelebi’nin mevlidindeki bazı beyitlerin tesdis edilmesiyle oluşturulmuştur” (Özkat, 2017: 109-110).
10
Bazı kaynaklarda Hasbî’ye ait gösterilen (Köksal, 2011: 74) Abdî’nin mevlidi 241 beyit olup Hasan Kaya tarafından yayımlanmıştır. (Kaya, 2015)
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Yine Vesîletü’n-Necât’ın bazı nüshalarında bulunamayan “merhaba
bahirleri” de Enverî’nin mevlidinde görülmektedir.
Merhabâ ey bülbül-i bağ-ı cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yı Zü'l-celâl
Merhabâ ey mâh ü hurşîd-i Hüdâ
Merhabâ ey Hak’dan olmayan cüdâ
Merhabâ ey âsi ümmet melcei
Merhabâ ey çâresüzler mencei
Merhabâ ey cân-ı bâkî merhabâ
Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ
Merhabâ ey kurreü’l-ayn-ı Halîl
Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celîl
... (Timurtaş, 1990: 100)

Merḥabā ehlen ve sehlen didi cümle
mevcūd
Sen safā geldiŋ eyā dāver-i dīn ü dünyā
Merḥabā ey ezelī ḥażret-i maḥbūb-ı
güzīn
Merḥabā ey sened-i devlet-i feyż-i ‘ulyā
Merḥabā mevlid-i ḥāṣṣıŋla cihān buldı
ḥayāt
Merḥabā kevn [ü] mekān-ı şerefiŋ ṣaldı
żiyā
Merḥabā dürre-i beyżā-ı nübüvvet sensin
Merḥabā gevher-i yektā-yı rüsül kān-ı
vefā

(b.68-71)
Bu beyitler, Enverî’nin Süleyman Çelebi’nin tesirinde kaldığını göstermektedir. Enverî, Süleyman Çelebi’den farklı olarak; şairlik hususunda
daha mütevazı, eksikliklerinin olabileceğini bildirmek (Timurtaş, 1990: 910) yerine doğrudan fahriye ile başlamıştır.
İmlayla İlgili Bazı Özellikler
Her iki nüshada da bazı imla farklılıkları mevcuttur. Ç1’de “ḫānkāh”
(b.22) kelimesi “ḫānḳāh” şeklinde yazılmıştır. Yine “nigāhıŋ” (b.26),
Ç1’de “niġāhıŋ” şeklinde imla edilmiştir. Ç1’de “cünbiş” kelimesinde nun
harfi eksiktir. Ç1’de “şems” (b.36) “semş” şeklindedir. Her iki nüshada da
“faḫr” (b.38) kelimesi “faḥr” şeklindedir. Ç2’de “ẕīver-efzā-yı rüsül”
(b.40) yerine bir sonraki beyitteki “eşyā kim odur” ibaresi sehven yazılmış
ve sonra üstü çizilmiş der-kenârda düzeltilmiştir. “Tīz” kelimesi (b.84),
Ç2’de “tiz” şeklinde; Ç2’de “siyâh” kelimesi (b.97), “siyāḥ” şeklindedir.
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Ç1’de “ḫalḳ” (b.116) kelimesinde kaf harfinin noktaları eklenmemiştir.
Ç1’de “ezvāc” (b.124), “ezāvāc” şeklinde yazılmıştır. Ç1’de “müstes̱nā”
(b.124) kelimesindeki sin harfi de peltek s̱ ile yazılmıştır. Ç1’de “şāyeste”
(b.131), “sāyeste şeklindedir. Özellikle eş anlamlı kelimeler sıralanırken
vezin gereği araya harf-ı atıfın (u) yazılmaması durumu her metinde olduğu gibi bu metinde de vardır. Özellikle Ç1 nüshasında yazılmayan pek
çok harf-ı atıf Ç2’de yazılmış bazen her iki nüshada da yazılmamıştır.
Metin Kuruluşunda İzlenilen Yol
1. Her beyte numara verilmiş olup varak numaraları [ ] köşeli parantez ile gösterilmiştir.
2. Metinde, daha eski tarihli olması ve dil özelliklerini daha iyi yansıtmak adına harekeli olması hasebiyle Ç1 nüshası esas alınmış olup
Ç2’de görülen farklılıklar, dipnotta belirtilmiştir. Metinde doğru kullanım
hangisi ise o esas alınmıştır.
3. Manzumedeki imale, zihaf med gibi aruz kusurları italik şekilde
yazılmıştır. (Aruz kusuru olarak görülmeyen atıf terkipleri dahil) İmalede
heceler, “cümlesini”; med ve zihafta ise harfler, “ḥayf”; “zīrā” italik hâle
getirilmiştir.
4. Yazılmayan harf-i atıflar vezin gereği yazılarak [u] köşeli parantez
içinde gösterilmiştir. Yine vezni, yahut kelimenin doğru hâlini tamamlamak adına yapılan tamirler köşeli parantez içinde verilmiştir. “Ḥaḳḳ” bazı
şeddeli kelimeler, vezne göre yazılmıştır.
5. Arapça âyet ve hadisler ve Farsça beyitler11 latin alfabesiyle yazılarak dipnotta Türkçe manaları verilmiştir.

11

Farça beyitlerin kontrolü ve çevirisinde yardımlarını gördüğüm Milad Salmani
Bey’e teşekkür ediyorum.
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Metin
MEVLŪD-I ŞERĪF-İ ENVERĪ-İ ERZİNCĀNĪ
Bismillāhi’-r-raḥmāni‘r-raḥīm
Sünbül-i Gülzār-ı Kelām-ı Ḳadīm
1.

12

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Feûlün
Be-nām-ı īzed-i ‘allām u dānā
12
Ḫüdā-yı mün‘im-i ne‘amā vü ālā

2.

Ḥekīm ü münşī-i dīvān-ı hestī
13
‘Alīm ü Nāẓım u hey‘āt-i eşyā

3.

Bi-ḥamd-ı Vāhib ü Mennān-ı a‘ẓam
14
Be-şükr-i Rāzıḳ u Deyyān-ı a‘lā

4.

Ṣalˇāt-ı bī-‘aded ṣad-bār teslīm
15
Be-rūḥ-ı pāk-i faḫr-ı enbiyā-rā

5.

Heme ezvāc u aṣḥāb-ı kirāmeş
16
Hedîye bād ez men bes s̱enāhā

6.

Nüviştem īn suḫenhā hest ümmīd
17
Be-māned yādigārem ba‘d-ı ez mā

7.

Be-nem ḫāk-i reh-i sulṭān-ı kevneyn
Ser ü cānem fedā ḳurbān ū-rā

18

Herşeyi bilen ve her türlü nimeti veren Tanrı’nın adıyla.
O, Hekim’dir, herşeyi bilir ve varlık divanını inşa eden O’dur. O, Alîm’dir, her ilmi
bilir ve eşyaya düzen veren Nâzım O’dur.
14
Yüce bağışlayıcı ve ihsan ediciye hamd ederek; rızıkları veren, herkese hakettiği kadarıyla ceza veya mükafat verene şükr ederek...
15
Sayısız salât u selâm, peygamberlerin övüncüne olsun.
16
Tüm eşlerine ve yüce ashabına benden çokça medih ve övgü hediye olsun.
17
Bu sözleri yazdım, bunların bizden sonra yadigar olarak kalacaklarını umut ediyorum.
18
İki âlemin sultanının yolunun toprağı benim. Canım başım O’na kurban olsun, feda
olsun
13
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8.

Ḫüdāyā ḥürmet-i ān pāk-gevher
19
Güẕār ez-cürm-i bī-pāyān mā-rā

9.

Ne-kerdem ṭā‘atī bü‘gẕeşt ‘ömrem
20
Dirīġā ber men-i üftāde ḥayfā

10. Nedāmetkerde em estaġfurullāh
21
‘Aṭā-cūyende em emr-i zikā-rā
11. Be-āḫir çün resed ‘ömr-i ‘azīzem
22
Bidih mā nūr-ı īmānem Ḫüdāyā
12. Der-i raḥmet- me‘ābet şod penāhem
23
Nigeh-dār Enverī-rā pādişāhā
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün
13. Be-gül-i ‘ārız-ı cān-perver-i Aḥmed ṣalavāt
24
Be-dü gīsū-yı feraḥ-baḥş-ı Muḥammed ṣalavāt
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
14. Besmeleyle yād idüb nām-ı Ḫüdāyı evvelā
Eyledim tertīb-i dīvān-ı belāġat intihā
15. Ḥamd-ı nā-maḥdūd ol Vehhāb-ı ẕü‘l-iḥsāna kim
Nūr-ı ‘irfānıyla ḳalbim eylemişdür pür-żiyā [1b]

19

Tanrım! O fıtratı temiz olanın hürmetine bizim sonsuz günahlarımızı ve cürmümüzü bağışla.
20
Hiç ibadet yapmadım ve ömrüm geçti. Yazık, benim gibi çaresize bin yazık.
21
Pişmanım, Allah’ım benim affet. İhsan ve bağış arıyorum ve bunun için hep adını
zikir çekiyorum.
22
Ömrüm sona ereceği zaman, Allah’ım! Bize iman nuru ver.
23
Rahmet dağıtan kapın benim sığınağım oldu. Padişahım, Enverî’yi koru.
Ç2’de bu mısra bir sonraki beytin ikinci mısraıyla yer değiştirmiştir.
24
Ahmed’ın canları besleyen gül yüzüne, Muhammed’in içlere ferahlık veren iki saçına salavat.
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16. Hem ṣalˇāt ile selām ol faḫr-ı ‘ālem rūḥına
25
Eyledi bu ‘ālemi şirk-i ḍalāletden rehā
17. Āline ezvācına etbā‘ına aṣḥābına
‘Arż olunsın ṣad selām [u] ṣad s̱enā yā vü du‘ā
26

18. Çār-yār-ı bā-ṣafā Bū Bekr ‘Ömer ‘Os̱mān ‘Alī
Hem olardur mü‘minīne muḳtedā-yı reh-nümā
19. Cümlesini severiz cān u göŋülden ṣıdḳ ile
Cennet-i a‘lāda ḳomşu eylegil yā Rabbenā
20. Enverī ḳuluŋ ġubār-ı ḫāk-i pāyiŋdür seniŋ
Yā Resūlullāh şefā‘at isterem yevmü‘l-cezā
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
21. Ger dilerseŋ bulasın ‘ālī-maḳām
27
‘Aşḳ ile diŋ eṣ-ṣalˇātu ve‘s-selām
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
22. Mürşidim bu ḫānkāh -ı dilde Ḳur‘āndur baŋa
Ümmetem faḫr-ı cihāna gör ne iḥsāndur baŋa
28

23. Ṣūfī-veş baḥs̱ ü cedelden fāriġim ṣāfī dilim
Bendeyim lāzım olan ẕātına īmāndur baŋa
24. Dā‘imā ṣun‘-ı Ḫüdā’ya baḳub istidlāl idüb
Varlıġına mihr ü māh ez-cümle bürhāndur baŋa
25. Ey ḥarīm-i ḳurb-ı ev-ednā şehinşāh-ı cihān
Kem-terīn-i ümmetiŋ oldum şükür şāndur baŋa

25

Ç2: ‘ālem
Ç2: Ebū
27
Ç2’de bu beyit yoktur.
28
Ç1: ḥānḳāh
26
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26. Ḳıl şefā‘at rūz-ı maḥşer Enverī bī-çāreye
29
Olsa bir nīm-i nigāhıŋ maḥż-ı ġufrāndur baŋa
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
27. Ger dilerseŋ göresin nūr-ı Ḫüdā
30
Eṣ-ṣalˇātu ve‘s-selām olsun edā
Der-Na‘t-ı Şerīfe-i Ḥażret-i Sulṭān-ı Enbiyā ve Der-Vaṣf-ı Mevlūd-i
Şerīf ve Mir‘āc-ı Ḥażret-i Muḫtār-ı ‘Aleyhim Ṣalavātullāhi ve Selāmuhu
31
‘Alā Rūḥı Laṭīfi ve ‘Alā Ālihi ve Aṣḥābihi
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün
28. Şāhid-i naẓmıma āşüfte olub ḥüsn-i edā
Cilve-sāz oldı żamīrimde nigār-ı ma‘nā
29. Ṭab‘ım āyīne-i İskender-i veş ṣāfīdurur
Nev-be-nev ‘aks ider anda nikāt-ı zībā
30. Ḳalemim ṭūṭī-i gūyende-i bāġ-ı ‘irfān
Mıṣr-ı endīşede şīrin suḫenim ḳand-ı ṣafā
31. Kilk-i efkārıma vābeste edā-yı merġūb
Ṭarz-ı eş‘ārıma maḥṣūṣ nevā-yı ra‘nā
32. Şā‘ir-i ṣāf-nihādım dür-i berrāḳ gibi
Ẕihn-i derrākıma girmez idi tā renc ü riyā [2a]
33. ‘Arṣa-yı ma‘rifetiŋ Fārisī çālākı benim
Az gelür cünbiş-i reftārıma her teng-i feżā
34. Müftī-i siḥr-beyānım dir isem lāf degil
İşde meydān-ı hüner var ise gelsin büleġā

29

Ç1: nigāḥ
Ç2’de bu beyit yoktur.
31
Ç1’de bu başlık yoktur.
30
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35. El virür tā bu ḳadar faḫr-ı mübāhāt ey dīl
Saŋa lāzım olanı şevḳ ile eyle inşā

32

36. Bir mehiŋ bendesiyem ‘āşıḳıyam tā-be-ezel
Şem‘-i rūyından alur şems-i semā nūr-ı żiyā
33

37. “Evvelü mā-ḫalaḳ-Allāhu” anıŋ nūrıdur
Ḫātem-i cem‘-i rüsül nūr-ı ḍuḥā bedr-i dücā
34

35

38. Faḫr -ı ‘ālem şeh -i kevneyn-i Resūlü‘s̱-s̱aḳaleyn
Ya‘nī maḥbūb-ı Ḫüdā seyyidinā Mevlānā
39. Sebeb-i ‘ālem ü ādem sened-i mevcūdāt
36
Şeref-efzā-yı ḫiṭāb-ı “ve leḳad kerremnā”
40. Ḥil‘at-ārā-yı “le‘amruk” ẕīver-efzā-yı rüsül
Eşref-i ekmel-i maḫlūḳ [u] ḥabīb-i Mevlā
37

41. ‘İllet-i ġā‘iye-i ḫilḳat-i eşyā kim odur
Muṣṭafā Aḥmed [ü] Maḥmūd [u] Muḥammed Ṭahā
42. Pīşvā-yı rüsül-i pādişeh-i kevn ü mekān
Muḳtedā-yı ümem ü melce-i a‘lā ednā
43. Ey ‘uṣāt-ı ümeme müstened ü cā-yı penāh
Ey şefī‘-i dü cihān maẓhar-ı luṭf-ı Mevlā
44. Ḥaḳ buyurdı saŋa “levlāḳe” eyā bedr-i münīr
Olmasan ḫalḳ olunmaz idi ṣuġrā kübrā
38

45. Daḫı şānıŋda buyurdı “le‘allā ḫulḳ-i ‘aẓīm”
O güzel ḫū[y]lar içün eyle bu ḳuluŋa ‘aṭā

39

32

Ç2: dil
“Allah önce benim nûrumu yarattı” Hadis-i Şerif.
34
Ç1 ve Ç2: faḥr
35
Ç1 ve Ç2: şāh
36
“Ve andolsun biz çok kerem ettik” Kur’an/ İsra 70.
37
“Ömrüne andolsun ki” Kur’an/ Hicr 72.
38
“Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” Hadis-i Kudsî
39
“Sen büyük bir ahlâka sahipsindir” Kur’an/ Kalem 4.
33
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46. Kemterīn ümmetinem gerçi günāhım çoḳdur
İtdim īmān-ı ḫulūṣ ile saŋa “ṣaddaḳnā”
47. El-amān ḳaldım iki ẓālim elinde şāhım
Nefs [ü] şeyṭāna esīrim meded ey kān-ı seḫā
48. Ṣaḥn-ı maḥşerde ḳıyāmet ḳopara efġānım
Āh [u] feryād iderim sen meded it diyü baŋa
49. Dāmeninden elimi kesmezem ey māh seniŋ
Var mı senden öte bir müşfiḳ-i ümmet āyā [2b]
50. Mu‘cizātıŋa seniŋ ḥadd-i nihāyet yoḳdur
Ben ne ḥākem ki idem biŋde birini īfā
51. Mu‘cizātıŋ ‘aẓamı Ḥażret-i Ḳur‘ān-ı mübīn
Aḳṣerī sūresi tanẓīrine ‘āciz fuṣaḥā
40

52. Daḫı şānıŋda nüzūl itdi “ve mā erselnāke”
‘Ālemīne ni‘am ü raḥmet-i Ḥaḳḳ’sın ḥaḳḳā
53. O mübārek şeb-i ‘ālīdeki o mevlūdüŋ
Medḥ oluna nice biŋ yılda olunmaz imżā

54. Rū-yı arż üzre inüb cümle ser ü şān-ı kirām
Oldılar ‘izz ü ḳudūmıŋa seniŋ dīde-güşā
55. Bām-ı Beytü‘l-Ḥaram’a bir ‘alem-i nūrānī
Naṣb olundı bu meserretle beşāret-pīrā
56. Bir ‘alem maşrıḳa bir maġribe naṣb eylediler
Nūra ġarḳ oldı cihān ol şeb-i behcet-fermā
57. Ser-nigūn oldı Ḥaram içre olan Lāt Menāt
Ṭāḳ-ı Kisrā yaḳılub oldı ‘alāmet peydā
58. Sāva nehri yire batdı daḫı āteş-gedeler
41
Maḥv olub ḳalmadı ās̱ār -ı duḫānı aṣlā
40

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” Kur’an-ı Kerîm/
Enbiya 107.
41
Ç2: ās̱ārı
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59. Muştulayub biri birine melā‘ik didiler
İdelim şevḳ-i meserretle donanma icrā
60. Yaḳlaşub vaḳt-i ṭulū‘ı güher-i nā-yābı
Ḥūrīler geldi ki her biri ḥümāyūn-sīmā
61. Ḥażret-i vālide-i müşfiḳeye yāver olub
Ṣaġ [u] ṣol ḫıdmete āmāde olub pā-ber-pā
62. Nūrdan tebsi ṭabaḳlarla cevāhir yāḳūt
Ṣaçu içün getürüb oldı müheyyā vālā
63. İtdiler ṣavt-ı bülend ile terennüm naġamāt
Ḳıldılar ‘aşḳ ile peşrev-i donanma icrā
64. Vaḳt irişdi ki ẓuhūr eyleye ol nūr-ı raḥīm
Ṣuṣadı Ḥażret-i Āmīne be-ġāyet ḥālā
65. Bir ḳadeḥ şerbet-i tesnīm ṣunub ḥūrīler
Ḳıldılar ol güher-i ‘iṣmeti çünkim irvā
66. Ṭoġdı devletle sa‘ādetle o sulṭān-ı cihān
Nūra ġarḳ oldı semāvāt [u] zemīn [ü] ġabrā [3a]
67. Ġulġule-endāz olub ṣaḥn-ı zemīn-i ‘ālem
Didiler ṣallī ‘alā şems-i ḍuḥā bedr-i dücā
68. Merḥabā ehlen ve sehlen didi cümle mevcūd
Sen safā geldiŋ eyā dāver-i dīn ü dünyā
69. Merḥabā ey ezelī ḥażret-i maḥbūb-ı güzīn
Merḥabā ey sened-i devlet-i feyż-i ‘ulyā
70. Merḥabā mevlid-i ḥāṣṣıŋla cihān buldı ḥayāt
Merḥabā kevn [ü] mekān-ı şerefiŋ ṣaldı żiyā
71. Merḥabā dürre-i beyżā-ı nübüvvet sensin
Merḥabā gevher-i yektā-yı rüsül kān-ı vefā
72. Es-selām ẕāt-ı şerīfiŋ ile ‘ālem nūrdan
Pür-żiyā oldı gidüb ẓulmet ü küfr ü şekā
73. Es-selām ey şeh-i iḳlīm-i şefā‘at ki seniŋ
Rūz-ı maḥşerde umar luṭfıŋı a‘lā ednā
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74. Es-selām ey kerem ü şefḳati mebẕūl-i enām
42
Saŋa maḥṣūṣ şefā‘at saŋa maḥṣūṣ recā
75. Es-selām şevḳ ü muḥabbetle ḥużūr-ı pāke
43
Mücrimem rū-siyehem ḳıl baŋa imdād şehā
76. Ḳāfile ḳāfile envā‘-ı taḥiyyāt [ü] selām
44
Saŋa olsun saŋa ey rāh-ber ü rāh-nümā
77. Daḫı ṣad-bār-ı s̱enāhā ve dürūd-ı bisyār
Ravża-i pāk u pür-nūr ki her ṣubḥ u mesā
78. Ḥaḳ Te‘ālā ve melā‘ik saŋa teslīm itdi
Bende me‘mūren efendim iderim basṭ-ı s̱enā
79. Cān-ı şīrīnim idem mevlid-i ḫāṣṣa īs̱ār
Bende yoḳ gevher-i ‘iṣyāndan özge ebdā
45

80. Ümmetim eyledim īmān saŋa bi‘l-taṣdīḳ
Nīk ü bed çākerinem eyle ḳabūl etme şehā
81. El verir Enverī ādāba ri‘āyet eyle
İtme iks̱ār bilür bendesi ḥālin Mevlā
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
82. Sürmek isterseŋ cinān içre ṣafā
46
47
Ḳıl ṣalāvāt ber-revān-ı Muṣṭafā
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün
83. Gel berü eyle beyān muḥtaṣaran mi‘rācın
Cān u dil mezra‘ası tā ki bula neşv ü nemā [3b]
42

Ç2: maḥṣūr
Ç2: ḳıldı
44
Ç2’de bu kelime yoktur.
45
Ç2: cān u
46
Salāvātı
47
Ç2’de bu beyit yoktur.
43
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84. Ol şeb-i Ḳadr’da ol ferd-i Ḫüdā-yı ‘allām
48
Emr ider Ḥażret-i Cibrīl’e tīz ey peyk-i semā
85. Var behiştimden alub ḥulle kemer tāc-ı bülend
Bir Burāḳ al daḫı sür‘atle alub bāl-güşā
86. Ol ḥabībime götür daḫı ilet dürlü selām
Da‘vet etdim anı ‘azm eyleye benden yaŋa
87. Ẕīrā müştāḳım anıŋ rūyına gelsün göreyim
İdeyim her ne dilerse keremimden a‘ṭā
49

88. Peyk-i Ḥażret irişüb gülşen-i cennāta o dem
Gördi otlar nice biŋ esb-i ṭarāvet-efzā
50

89. Bir Burāḳ ġāyeti aġlar yemez içmez dā‘im
51
52
Didi kim sen niçün aġlarsın idüb nāle baŋa
90. Didi kim ben nice yıldır ki eyā peyk-i emīn
‘Āşıḳım bir şeha kim yemezem içmem ḳaṭ‘ā
91. Baŋa olmuşdur anıŋ ‘aşḳı ġıdā-yı cānım
Āh olur mı göreyim vech-i şerīfin āyā
92. İsm-i Maḥmūd u Muḥammed’dür o ẕāt-ı pākiŋ
Bir nidā eylediler çünki işitdim cānā
93. ‘Āşıḳ oldum bu nidādan yemezem bir nesne
53
Var ise sende ḫaber vuṣlata irgür lüṭufa
94. Didi ey ‘āşıḳ-ı üftāde hezārān müjde
Virdi maḳṣūdıŋı Mevlā-yı ‘alīm ü dānā
95. İşte ma‘şūḳıŋa īṣāl ideyim şādān ol
Gel gel ey esb-i ṣabā cünbiş ü ‘āşıḳ[-ı] şeydā
48

Ç2: tiz
Ç2: gelsin
50
Ç1: cinān
51
Ç1: ki
52
Ç1: ḥūn
53
Ç2: ḥaber
49
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96. Aldı āyende o āşüfte ṣabā-reftārı
Eyledi Ḥażret-i sulṭān-ı cihān isrā
97. Sürme-i ḳudret ile çeşm-i siyāhı mekḥūl
Sünbüleyn perçemi hem dil-keş ü hem rūh-efzā
54

55

98. Ol şeb-i behcet-i tev‘imde Resūlü‘s̱-s̱aḳaleyn
56
Ümmühānī evini eylemişidi me‘vā
99. Nāzil oldı bu meserretle o peyk-i Ḥażret
Didi ey ḫāṣṣ-ı Ḫüdā maḥrem-i sırr-ı isrā
100. Ḥaḳ selām itdi saŋa da‘vet idüb dergāha
Gel buyur işte Burāḳ işte libās-ı ġarrā [4a]
57

101. Emr-i Yezdāna icābet idüben faḫr-ı enām
Der-‘aḳab ‘āzim-i rāh oldı be-sū-yı Aḳṣā
102. Enbiyā rūḥları ṣaf ṣaf olub Aḳṣā’da
Oldılar yümn-i duḫūl ile anıŋ dīde-güşā
58

103. Ḳıldı ta‘ẓīm ile ervāḥa o dem basṭ-i selām
Aldılar dürlü tevaḳḳurla selāmın cem‘ā
104. ‘Aḳd olub nice dürūd-bār-ı muḥabbet anda
Ba‘dehū eylediler ṭarḥ-ı taḥiyyāta ṣalā
105. Tā iki rek‘at olub Mescid-i Aḳṣā’da namāz
59
Ba‘de‘l- itmām umūmen iderek ḥamd u s̱enā
106. Elvedā‘ eylediler farṭ-ı meveddetler ile
Süllem-i nūra binüb ḳıldı semāvātı sürā
60

107. Seyr idüb seb‘-i semāvātı melā‘ikleri de
61
İtdi teşrīf-i selām ile ser ü şān revā
54

Ç1: sür mile-i
Ç2: siyāḥı
56
Ç2: eylemişdim
57
Ç2: idüb
58
Ç1: rūḫları
59
Ç1: tamām
60
Ç2’de yoktur.
61
Ç2: şer
55
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62

108. Cennet ü dūzaḥı bi‘l-cümle ‘acāyib ne ki var
Cümle meşhūdı olub Ḥażretine ḳıldı du‘ā
109. Ḥażret-i ‘İsā-yı Meryem ile İdrīs’i görüb
‘Arż idüb mihr ü muḥabbetler olub ẕevḳ-i nümā
110. Daḫı hem Ḥażret-i Mūsā’ya mülāḳī oldı
İstişāre olunub emr-i ṣalāt ü taḳvā
63

111. Cümlesin gördi geçüb Sidre’ye çün oldı revān
Geldi refref öŋüne aldı anı bī-pervā
112. O maḳām içre ḳalub Ḥażret-i Cibrīl-i emīn
Didi ey şāh-ı cihān ben geçemem bundan aŋa
113. Ḳıldı ādāb ile īfā-yı taḥiyyāt-ı dürūd
Yüz sürüb pīşiŋe Ḥażret-i bā-şerm [ü] ḥayā
114. Ẕātına ḫāṣ olan dürr-i kelāmıyla o şāh
Didi ḫoş geldiŋ eyā ḫayr-ı rüsül kān-ı hüdā
115. Sen ṣafā geldiŋ eyā burc-ı vefānıŋ ḥıṣnı
Da‘vet itdim göresin tā ki cemālim ‘aynā
116. Sensin ey ḫalḳ-ı ḥasen tā-be-ezel maḥbūbem
‘Arż ḳıl her ne niyāzıŋ var ise şimdi baŋa [4b]
117. Cümle maḳṣūdıŋı ḥāṣıl idem iḥsānımdan
Ey ḥabībim ne ki ümmīdiŋ ise oldı revā
118. Söylenüb bu arada nice dürerhā-yı kelām
İẕn-i Mevlā ile ‘avdet buyurub faḫr-ı verā
119. Ümmetine getürüb tuḥfe-i beş vaḳt namāz
Farż-ı ‘ayn oldı bize eyleyelim anı edā
120. Ṭarfetü‘l-‘ayn içinde o şehinşāh-ı ḥarem
Seyr ḳıldı bu ḳadar kevn ü mekānı ṣadaḳā
62
63

Ç2: dūzaḫ
Ç2: Mūsā ile
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121. Mescid-i ḫāṣ mesīr oldı dirildi aṣḥāb
‘Arż ḳıldı ne ki gördi ise ḥarfā ḥarfā
122. Cümlesi eyledi taṣdīḳ anıŋ mi‘rācın
Bā-ḥuṣūṣ Ḥażret-i Bū Bekr-i diyānet-pīrā
123. Ol Benī ‘Arabiye’ye ola ṣad-bār selām
Al [ü] aṣḥābına biŋ dürlü taḥiyyāt u du‘ā
64

124. Daḫı ezvāc -ı kirāmāna hezārān selām
‘Arż olunsın be-şürūṭ-ı edeb ü istiḥyā
125. Ḥāṣṣeten bint-i Resūl Fāṭımatü‘z-Zehrā’ya
65
66
Ḳılalım farṭ-ı du‘āyı ‘aded-i müstes̱nā
126. Ḥażret-i Bū Bekir ü hem ‘Ömer ‘Osmān u ‘Alī
Ḥażretine ola tarżiyye-i bī- iḥṣā
127. Hem Ḥüseyn ile Ḥasan ḳurretü‘l-‘ayn-ı nebī
Ḥamza ‘Abbās cenābeyne durur hā-yı s̱enā
128. Cümlesini severiz cān u göŋülden taḥḳīḳ
Hem civār eyle behiştiŋde budur basṭ-ı recā
129. Be-gül-i ‘ārıż-ı cān perver-i Aḥmed ṣalavāt
67
Be-du gīsū-yı feraḥ-baḥş-ı Muḥamed ṣalavāt
130. Yā İlāhī bularıŋ ḥürmetine imdād it
Ol zamān kim ḳurula maḥşer ü dīvān-ı ḳażā
131. Mücrimem rū-siyehem cürm ü günāhım çoḳdur
68
69
El-meded eyler iseŋ cürmüme şāyeste cezā
132. Nefs ü şeyṭānıŋ elinden yaḳamı ḳurtaramam
El-amān ‘avn u keremle ḳuluŋı eyle rehā
133. Ḥürmet-i mefḫar-ı ‘ālem ve be-İsm-i A’ẓam
Ṣoŋ nefes ḥażret-i īmānımı baḫş eyle baŋa [5a]
64

Ç1: ezāvāc / hezārān u
Ç2: farṭ u /aded ü
66
Ç1: müs̱tes̱nā
67
Ç2’de bu beyit yoktur.
68
Ç2: isen
69
Ç1: sayeste
65
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134. Ḥayf ṣad ḥayf güẕār eyledi ‘ömrüm yā Rab
Etmedim żātıŋa şāyeste ‘amel ben aṣlā
135. Beni maġlūb-ı hevā eyledi nefs-i bed-kār
Cāh-ı ‘iṣyānda ḳaldım meded ey Rabb-i ‘alā
136. Baḳma noḳṣānıma esmā-yı ‘iżāmıŋ ḥaḳḳı
Mücrimem mu‘terifem ‘afv ḳıl ey kān u ‘aṭā
137. Bende yoḳ dāfi‘a ey Rabb-i ġafūr u ‘allām
Bu reḫāvetle bula ḥālim eyā Bār-ı Ḫüdā
138. Vir metānet baŋa s̱ābit olayım emriŋde
Etmeyem naḳṣ-ı ‘uhūd ile bu yüzimi ḳara
139. Baḥr-ı ġufrānına pāyān u nihāyet yoḳdur
70
Tövbeler her ne ki etdim ise ben cürm ü ḫaṭā
71

140. Meyl-i dünyā ile ‘uḳbā ni‘metiŋ fevt etdim
72
Bu ne ġaflet bu ne cür‘et bu ne ḫüsrān -ı belā
141. Yā İlāhī beni maġfūr u mes‘ūd eyle
Ḥürmet-i sūre-i Yāsin ü be-ḥaḳḳ-ı Ṭāhā [5b]

SONUÇ
Bu çalışmayla, kaynaklarda bir nüshası zikredilmesine rağmen neşredilip tanıtılmayan bir mevlid metninin, bulunan daha eski tarihli diğer
nüshasıyla beraber gün yüzüne çıkması sağlanmıştır. Biyografik kaynaklarda izine rastlanılmayan Enverî hakkındaki az bilgiler, yine metinden
hareketle tespit edilmeye çalışılmış ve onun Erzincânlı olduğu, belirgin
bir Nef’î tesiriyle kasidesini kaleme aldığı, 17. veya 18. asırda yaşadığı anlaşılmıştır. -Bugünkü bilgilerimize göre- Türk edebiyatında Abdî’nin
mevlidinden sonra kaside nazım şekliyle yazılan ikinci mevlid örneği;
Enverî’nin özel bir başlıkla adlandırdığı Mevlûd-ı Şerîf’idir. Bu durum
eserin yüzlerce mevlid içerisinde ayrı bir yerde konumlanmasını sağlamış
ve kullanılan vezin, Farsça bir tevhidle başlanılması, -Nef’î’nin kasidelerindeki gibi- bir fahriye bölümüyle veladet bashine giriş yapılması, eseri
70

Ç2: ḥaṭā
Ç1: meyl ü
72
Ç2: ḥüsrān
71
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son derece farklı ve ilginç kılmıştır. Muhtevası, diğer mevlidlere nazaran
daha muhtasardır. Ele alınan konular, diğer mevlidlerle hemen hemen
aynı olup herhangi bir yenilik söz konusu değildir. Hemen her mevlidde
olduğu gibi 141 beyitlik bu kısa mevlidde de Vesîletü’n-Necât’tan tesirler
göze çarpmaktadır. Enverî-i Erzincânî’nin -şekil özellikleri bakımındangeleneğe aykırı bu mevlidinin, tanıtılıp yayımlanmasıyla mevlid çalışmalarına az da olsa katkı sunulması amaçlanmıştır.
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