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ÖZET

ABSTRACT

Anadolu coğrafyasında Hz. Peygamber’e duyulan
sevgiyi şiir kalıbı içerisinde sunabilmiş nadir eserlerden
biri Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât adlı eseridir.
Bilinen adıyla Mevlid, her yüzyılda büyük bir sevgiyle
okunup özel günlerin ve kutsal gecelerin vazgeçilmez bir
geleneği haline gelmiştir. Gönüllere tercüman olan bu eser
aynı zamanda Sehl-i Mümteni’nin orijinal bir örneği
sayılmaktadır.

Süleyman Celebi’s work which is called Vesiletü’n
Nejat is one of the most uncommon work, which represents the pure love to Muhammed Mustafa (last Prophet)
with a poem verse in Anatolian Region/geography. With
its common name ‘Mawlid’ ,which was read with a big
fancy in every century, has become indispensable tradition of Holy nights and special days. This work, which
articulates minds and hearts, is accepted as one of the
Esere çeşitli dönemlerde bazı şerhler yazılmıştır. Bu original sample of ‘Sehl-i Mümteni’.
şerhlerden biri de hayatı hakkında fazla bilgiye sahip
Some paraphrases were written to the work in various
olmadığımız Roma sefareti imamı Hâşim Veli’nin “Esrâr-ı periods. One of these was the work of Rome Embassy
Mevlidü’n Nebî” adlı eseridir. Bu çalışmada Hâşim Haşim Veli, about whom we do not know a lot of things,
Veli’nin Mevlid Şerhi, Latin harflerine aktarılmış ve eser called ‘Birth Mystery of Last Prophet /Muhammed
üzerinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Mustafa’. In this study, Haşim Veli’s Mawlid paraphrase
has been translated into the Latin characters and a
general evaluation has been done on the composition.
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Giriş

Hz. Peygamber’in doğumuyla ilgili manzum ve mensur eserlerin
genel adı olan Mevlid, daha ziyâde mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan
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eserlerdir. Mevlidlerde, Hz. Peygamber’in doğumu [velâdet], peygamber oluşu [risâlet], göğe yükselişi [mi‘râc] ve vefatı [rihlet] gibi konular
işlenmektedir. “Aruzun remel bahrinde “fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/
fâilün kalıbıyla, bölümler arasında geçişi sağlamak üzere tekrarlanan
vasıta beyitleriyle ve geleneğin estetik nizâmına bağlı olarak ses benzerliğinden çok harf benzerliğine dayanan göz kafiyesi anlayışıyla yazılan”
(Eroğlu 2010: 109-125) bu eserler daha çok Hz. Peygamber'in doğum
günü dolayısıyla yapılan merasimlerde okunma gayesiyle oluşturulmuştur.
Mevlid törenlerinin ortaya çıkışı ile ilgili kesin bilgiler olmamakla
beraber “tarih içinde İslâm âleminde ilk defa Mısır’da Fâtımiler devrinde
[m. 910-1171] Hz. Peygamber’in doğum gününü kutlamak için tören
yapıldığı tespit edilmektedir. Hz. Peygamber, zamanında böyle bir şenlik yaptırmadığı gibi, ondan sonra Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler
zamanında da bu şekilde merasimler yapılmamış, Fâtımiler devrinden
günümüze ise herhangi bir eser ulaşmamıştır. Şöhreti dolayısıyla son
zamanlara kadar mevlid konusunda bilinen ilk eser olarak, hadis bilgini
İbni Dihye’nin [ö. m. 1235] Kitâbü-t-Tenvîr fi Mevlid-is-Sirâc-il-Münir’i
kabul edilmiştir. Daha sonraları Süleyman Çelebi’ye kadar çok sayıda
Arapça mevlid kaleme alınmış, İran edebiyatında ise mevlid yazılmamıştır.” (Timurtaş 1980: IV)
Sosyolojik ve kültürel açıdan bakıldığında İslâm tarihine ait bir olayın edebiyat sahasına taşınması geniş halk kitleleri tarafından bu metinlere farklı bir gözle bakılmasını sağlamıştır. İnancın sanatla birleşmesi bu
eserlere uhrevî bir hava katarken zaman içerisinde bu eserlere kutsiyet
de atfedilmiştir. İslam coğrafyası içinde bu tarz eserlerin en fazla Anadolu’da verilmiş olması da bu topraklarda Hz. Peygamber’e duyulan sevginin somut göstergesi olarak düşünülebilir. “İlk olarak Ahmedî’nin
İskendernâmesi’nin bir nüshasında görülen mevlidin” (Köksal 2009:15)
daha sonra “yaklaşık 200’e ulaşması” (Aksoy 2004: 482) da bu türe olan
ilgiyi göstermektedir.
15. yüzyılda Süleyman Çelebi tarafından yazılan mevlid ise etkisi
günümüzde bile devam eden en güzel mevlid örneklerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Zaman içinde özel günlerin ve kutsal gecelerin vazgeçilmez dinî ritüeli hâline dönüşen bu eser, sahip olduğu dil ve ifade
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hususiyetleri ile edebiyat tarihinin şâheserlerinden biri olmuştur. Köprülü’nün eser hakkında yaptığı şu değerlendirme de çoğu araştırmacının
benimsediği ortak bir yargı hâline dönüşmüştür: “Halk arasında okunmaya mahsus siyer kitaplarının en güzelini Süleyman Çelebi 812’de Bursa’da yazdı. Onun Mevlid manzûmesi asırlarca halk arasında okundu,
hatta bestekârlar tarafından bestelendi. Her asırda ona birçok nazîre
yazıldığı hâlde, ifadesindeki sadelik ve selâset, şâirin ilhâmındaki samimilik ve tabiîlik, onu Türk edebiyatının bir şâheseri hâlinde asırlarca
yaşattı.” (Köprülü 2003: 372) Eserin büyüklüğü, sahip olduğu sanatsal
değerin ötesinde sosyal hayatın bir parçası olmasıyla daha da kuvvetlenmiş ve haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Bir metni açıklamak için yazılan şerhlerin, daha çok kıymetli eserlerden seçilmesi ve Mevlid üzerine
de şerhler yazılması, eserin büyüklüğünü gösteren başka bir delil olarak
düşünülebilir.
“Eser üzerine özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda şerhler yazılmıştır. Bunun başlıca sebepleri, eserin bir kısmının mevlid meclislerinde sürekli
okunarak hemen herkes tarafından bilinir hâle gelmesi ve bunun sonucunda layıkıyla anlaşılması ihtiyacının doğması, içerisinde dinîtasavvufî birtakım manalar barındırması ve hem Hz. Peygamber’e duyulan derin sevginin hem de Süleyman Çelebi’ye gösterilen sonsuz
hürmetin ifadesinde aracı konumda olmasıdır. Çoğu müellif Mevlid’e
nazire yazarak bu duygu yoğunluğunu gösterirken bazı kalem erbâbı da
eseri şerh etmek suretiyle hüner göstermişlerdir.” (Yılmaz 2011: 34) Yazılan bu şerhler, eserin sahip olduğu dil, anlam, sanat ve estetik değerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî’nin
mukaddime bölümünde Haşim Veli’nin belirttiği gibi Süleyman Çelebi
sözü az, manası çok, düzgün ve akıcı bir ifade ile sade bir eser ortaya
koymuştur. Buna rağmen eser, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler başta
olmak üzere dinî unsurlara yapılan göndermelerin sonucu olarak yoğun
bir anlatıma sahiptir. Bu yoğun anlatım şerhler sayesinde görünür kılınmış, eserin değerini artıran anlam örgüleri ortaya çıkarılmıştır. Bu
şekilde Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ine yapılan şerhlerden bazıları şunlardır:
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“Gülzâr-ı Aşk: Hüseyin Vassâf tarafından kaleme alınmıştır. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Kaplan Üstüner tarafından Latin harflerine aktarılmıştır. En hacimli mevlid şerhidir.
İzâhü’l Merâm Alâ-Vilâdeti Seyyidi’l-Enâm: Cabbarzâde Mehmed
Arif Bey tarafından yazılan eser Latin harflerine aktarılmış ve eser üzerinde bir inceleme yapılmıştır.1
Şerh-i Mevlid-i Şerîf: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 578
numarada kayıtlı eserin müellifi bilinmemektedir. 40 varak ve 9 satırdan
oluşan bir risaledir.
Esrâr-ı Mevlidü’n Nebi: Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli tarafından 1326’da İstanbul Karagöz Matbaası’nda basılmış 22 varaklık küçük
bir şerhtir.” (Yılmaz 2011: 35)
Hâşim Veli’nin Eserleri
Hayatı hakkında fazla bilgiye ulaşamadığımız Hâşim Veli’nin kütüphane ve katalog taramaları neticesinde ulaştığımız kendisine ait yazıları ile bastırmış olduğu eserler şunlardan oluşmaktadır.
Atalar Sözü: Çok sayıda atasözü ve deyimin yer aldığı kitap üzerine bir çalışma yapılmıştır.2 Eserde Kuzey ve Güney Türklerine ait çok
sayıda atasözü ve deyim bulunmaktadır. Kitabın sonunda da bilmecelere yer verilmiştir. (Küçük 2010: 141-176) Hâşim Veli, eserin önsözünde
Türk dilini öğrenmek isteyenlere hizmet olacağı düşüncesiyle atasözlerinden bir miktar topladığını belirtmektedir. [Yayın Yılı: 1926, Dil: Türkçe, Kütüphane: Ankara - İlahiyat Fak., Atatürk-Merkez, AYK - Atatürk
Kültür Merkezi, AYK-Türk Tarih Kurumu, Bilkent–Merkez]
Tercümeli Yâsin-i Şerîf: İstanbul Kırmızı Ziya Efendi Matbaası'nda
basılan eserde, Yasin suresi kelimesi kelimesine ve manaları verilerek
1

2

İzâhü’l Merâm Alâ-Vilâdet-i Seyyidi’l-Enâm: Cabbarzâde Mehmed Arif Bey, bk.
YILMAZ.
Türk Dünyasından Derlenmiş Bir ‘Atalar Sözü’ Kitabı, Murat Küçük, Modern
Türklük Araştırmaları Dergisi, 7/1: 141-176.
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tercüme edilmiştir. [Yayın Yılı:
1932, Dil: Türkçe, Kütüphane:
Milli Kütüphane, AYK - Türk Tarih Kurumu, Kültür Ve Turizm - Ankara Adnan Ötüken İHK.]
Tercümeli Âmme Cüzü: Yayın Yılı: 1927, Dil: Arapça, Kütüphane:
Ankara - DTCF.
Efsâh ul-Makâl Fi’l-Mesîhi’d-Deccâl: Kamil Çakın tarafından sadeleştirilen eser, âyet ve hadislerin batinî yorumlamalar suretiyle siyasi
alanda nasıl kullanıldığına örnek teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır. (Çakın 2003: 183-198) [Yayın Yılı: 1913, Dil: Arapça, Kütüphane: Ankara - DTCF]
Kuran-ı Kerim’in Tercümesinden Bir Numune: Ve'd-duha Suresinden Nas Suresine kadar olan bazı surelerin tercümesi ve İhlâs suresinin de kısaca mealinin olduğu eserdir. [Yayın Yılı: 1339, Dil: Türkçe,
Kütüphane: Ankara - Dil Tar.Coğ.Fak.]
Makamât-ı Harirî Tercemesi: [Yayın Yılı: 1326, Kütüphane: AYK Atatürk Kültür Merkezi]
Makalât: Bir Gazel-i Sufiyanenin İzâhı: [Yayın Yılı: 17 Mart 1332,
Dil: Türkçe, Kütüphane: Milli Kütüphane]
Felsefe:Levâmi: [Yayın Yılı: 26 Kanunusani 1331, Dil: Türkçe, Kütüphane: Milli Kütüphane]
Vatikan Kütüphanesinde Âsâr-ı İslâmiyye: [Yayın Yılı: 27 Rebiyülahir 1329, Dil: Türkçe, Kütüphane: Milli Kütüphane]
Tarîkat-i Mevlânâdan: [Yayın Yılı: 28 Kanunuevvel 1331, Dil: Türkçe, Kütüphane: Milli Kütüphane]
Kitab-ı Mesnevî: [Yayın Yılı: 22 Kanunuevvel 1332, Dil: Türkçe, Kütüphane: Milli Kütüphane]
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Metin

[1]
Esrār-ı Mevlidüˇn-Nebì

Şāriģi:
Romā Sefāret-i Seniyyesi İmamı
Hāşim Velì

Ķaragöz Mašba˘ası, Bāb-ı ˘Ālì Caddesi, numara: 44
Sene 1320
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[2]
Muķaddime
˘Ālem-i İslāmda şöhreti müstaġnìˇ-i ìżāģ olan Mevlidü’n-Nebì ˘aleyhiˇŝŝalātü veˇs-selām risāle-i manžūmesi ˘uşşāk-ı Resūlullāhdan Süleymān Çelebì Hażretleriniñ eśer-i ˘aşkları olub müşārün-ileyh bu eśer-i mübeccelde
mebde-i ĥilķatden ve nūr-ı Muģammedìden ve vilādet-i nebeviyyeden
muĥtaŝar ve mücmel faķaš ġāyet selìs ve ma˘nìdār olaraķ baģś ve faĥruˇlmürselìn, imāmüˇl-müttaķìn ģażretleriniñ terceme-i ģālini ifādede bir fihristi mükemmel ü ˘ālì tanžìm buyurdular ve bu ŝūretle erbāb-ı ģaķìķati kendilerine minnetdār eylediler.
Mevlid-i Şerìf ol derece ˘ālìdir ki mevżū˘ı ģaķìķat-i Muģammediyye,
aģkāmı tezkiye-i nefs ve ġāyeti ˘aşķ, fāˇidesi istirāģat-ı vicdāndır.
Müşārün-ileyh ģażretleriniñ ifāde ve işāret buyurduķları mevżū˘ı fehm
etmek kelime-i nefsini ˘illet-i cehl ü ˘ināddan taĥliye ve muģabbet-i Āl-i
resūl ile taģliye itmege vā-bestedir.
Muhibleri de bu yolda Mevlìd-i Şerìfi ķırāˇat ve istimā˘ eden iĥvāna
yādigār olmaķ üzere, ūşşāķ-ı Resūlullāhıñ rūģāniyyetinden istimdād ederek
yazdıġım şu eśeri kendilerine taķdìm ediyorum.
Hāşim Velì
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[3]
Bismillāģirraģmāniˇrrāģim
˘Uşşāķ-ı Resūlullāhdan Süleymān Çelebì ģażretleri Mevlidüˇn-Nebì
˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇs-selām nāmındaki eśer-i ˘ālìlerinde:
Allāh adın źikr idelüm evvelā
Vācib oldur cümle işde her ķula
ķıta˘sıyla bedˇ buyurub her işde ism-i pāk-i Subģāniyyeniñ źikri vācib olduġunu taŝrìģ ediyorlar.
Allāh adın her kim ol evvel ana
Her işi āsān ider Allāh ana
şu beyt-i şerìf irā˘e ediyor ki ism-i celìl-i Subģānì ile bedˇ olunan iş ne ķadar
zor olursa olsun suhūlete münķalib olur. Her şey meşiyyet-i Subģāniyye ile
ģuŝūl bulduġunu ve kāiˇnātda mümkinüˇl-ģuŝūl her şeyˇiñ vuķū˘ bulması
himmete vā-beste olduġunu anlayan kimse
“ ”ﳘﺔ اﻟﺮ ﺟﺎل ﺗﻘﻠﻊ اﳉﺒﺎلmażmūnunca ķudret-i ˘abd ķudretullāha istinād etdikce
her şeˇyiñ āsān olacaġını bilir.
3

Allāh adı olsa her işiñ öñi
Hergiz ebter olmaya anuñ ŝoñı
Bu beyt-i şerìf

4

“”ﮐﻞ اﻣﺮی ذﻳﺒﺎل ﱂ ﻳﺒﺪأ ﺑﺒﺴﻢ اﻪﻠﻟ ﻓﻬﻮ اﺑﱰ

ģadìś-i şerìfine işāretdir. [4]

Her nefesde Allāh adın di müdām
Allāh adıyla olur her iş tamām
Bu beyt-i şerìfde Ģaķ Te˘ālānıñ 5“ ” ُﻫ َﻮ ْاﻷَﱠو ُل َو ْاﻵ ِﺧُﺮisminiñ mažharını beyān ider.
Bir kimse ki tevģìdullāhda rabš-ı ķalb ederse her nefesi Allāh adına muķārin
olur. Bu cihetle o kimse bir işiñ gerek bidāyet, gerek nihāyetinde źikri ve
fikri Allāh adı olur.
3

himmet-ür-ricâl, takla'-ül-cibâl [becerikli insanların himmeti, dağları yerinden
söker]
4
Allah’ın adıyla başlatılmayan hiçbir işte hayır ve bereket yoktur. [el-Aclûnî, Keşfü’lHafâ, C. II, s. 109]
5
O ilktir, sondur. Hadîd/3
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Bir kez Allāh dise şevķıla lisān
Dökilür cümle günāh miśl-i ĥazān
beyiti ile ifāde buyuruyorlar ki ma˘āŝî ve seyyi˘ātıñ maģv u münderis olması
içün ism-i celìl-i Subģāniyi źikrde ˘aşķ u şevķe muķārenet şaršdır. Bu gibi
˘uşşāķ-ı ilāhiyyeniñ kendileri źāt-ı aģadiyyetleri gibi pāk olur. Bināˇen˘-aleyh
irāde-i ˘abd, irāde-i ilāhiyyeye muvaffaķ olmaġla her murāda erer.
˘Uşşāķ-ı ŝādıķa ˘ālemüˇş-şuhūdda biršaķım taķayyüdāt-ı šabì˘iyye ile
muģtecib olmaķ ĥavfından gözleri yaşlı ve derūnları derdli olur. Bunlar
Raģmān ŝıfat-ı celìlesine mažhar olduķlarından cemì˘-i maĥlūķāta şefķat ve
merģamet anlarıñ ĥaŝāiˇŝ-i lāzımesindendir.
Birdür ol birligine şek yoķ durur
Gerçi yañlış söyliyenler çoķ durur
ٍ
ِ ﲔ واﻟْﺸﱠﻤﺂﺋِ ِﻞ ﺳ ﱠﺠ ًﺪا ِﻪﻠﻟِ وﻫﻢ د
ِ
ِ
ِ
ِ
“ اﺧُﺮو َن
َ ْ َُ ّ
ُ َ َ ِ  ” أ ََو َﱂْ ﻳَـَﺮْواْ إ َﱃ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻪﻠﻟُّ ﻣﻦ َﺷ ْﻲء ﻳَـﺘَـ َﻔﻴﱠﺄُ ﻇﻼَﻟُﻪُ َﻋ ِﻦ اﻟْﻴَﻤāyet-i kerìmesiniñ
daģi delālet buyurduġu vechile ma˘rifetullāhda ġāfiller her ne ķadar
lisānlarıyla yañlış söyleseler ve bāb-ı ulūhiyyetde üçdür beşdir deseler de
lisān-ı ģālleri şübhesiz źāt-ı ulūhiyyetiñ ancaķ bir olduġuna açıķca şehādet
etmekdedir.

6

Cümle ˘ālem yoġıken ol var idi
Yaradılmışdan ġanì cebbār idi
ِ  ” وﻫﻮ اﻟْ َﻘāyāt-ı
beyt-i şerìfi mā-sebaķ içün delìl maķāmındadır 7“ ِﺎﻫُﺮ ﻓَـ ْﻮ َق ﻋِﺒَ ِﺎدﻩ
ََُ
kerìmeleri muķteżā-yı münìfleri vechile ceberūt-ı Subģāniyye [5] ve sašvet-i
ilāhiyye ķarşısında her şey źelìl, faķìr ve ˘āciz, mušì˘olub hiçbir kimsede
ķānūn-ı ilāhiyyeniñ ĥāricine çıkmaġa šāķat yoķdur. Bināˇen-˘aleyh aģadiyyet
ve vaģdāniyyeti cemi˘-i maĥlūķāt šav˘an ve kerhen iķrār etmekdedir. Anın
içün:

6

7

Allâh’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri, küçülerek ve
Allah’a secde ederek sağa sola döner. Nahl/48 [Yani gölgesi bulunan eşyanın
gölgeleri bile sahiplerinin hükmünde değil, Allah’ın emri altındadır. Sahibi ne
kadar uğraşırsa uğraşsın, gölge Allahu Teâla’nın emri ve takdiri doğrultusunda
ışığın geldiği noktaya ters istikâmette düşer ve onun değişmesini takip eder. Aynı
zamanda gölge ışığın bir eseri de değildir. Ancak Allah’ın bir kanunu gereğidir.
Dolayısıyla eşyanın gölgelerinde bile hüküm ve tasarruf Allah’ındır.] (Kuran-ı
Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV Yay. s. 271)
O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir,
her şeyden haberdardır. Enam/18
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Ŝun˘ıla bunları ol var eyledi
Birligine cümle iķrār eyledi
beyitini terdìf buyurdular. Sāģa-ārā-yı şuhūd olan her şeyde ķudret-i
rabbāniyyeniñ āśārı ve kemāl-i ŝun˘ı görülmektedir. Gözlüye gizli yoķdur.
8
Bu derecede kemālāt-ı Subģāniyyeyi bilenler
“ ”ﻻاﻟﻪ اﻻﻫﻮdirler. Fiˇlvāķı˘vaģdet-i ŝubģāniyyeyi mušlaķā iķrārda kāffe-i maĥlūķāt müşterek ise
de ˘irfān ve yaķìn ile Ģaķ Subģānehû ve Te˘ālā ģażretleriniñ vaģdetini iķrār
ancaķ ehlullāha maģŝūŝdur.

Şu mebdeˇde müşārün-ileyh nāžım ģażretleri šoķuz dane Allāh ism-i
celìl-i Subģāniyyesini źikr buyuraraķ šoķuz ˘adedi de müntehā-yı ˘aded
olmaġla źāt-ı Allāhu Te˘ālā ve teķaddesiñ nā-mütenāhì ve ŝun˘-ı ilāhìsiniñ
lā-yu˘ad ve lā-yuģŝa olduġuna işāret buyurdular. Ba˘dehû ba˘ż-ı ŝıfāt-ı
ilāhiyyeyi beyān edüb buña daĥi ģadd u nihāyet olmadıġı cihetle:
Bari ne ģācet ķılāvuz sözi çoķ
Birdir Ol kim andan artıķ Tañrı yoķ
diyerek mecmū˘ına dāˇir ģācet mess etdirerek sıfāt-ı ilāhiyyeyi ta˘dād edecek
ِ
ِ
olursaķ 9“ ﺎت َرِّﰊ
ُ  ” ﻟَﻨَﻔ َﺪ اﻟْﺒَ ْﺤُﺮ ﻗَـْﺒ َﻞ أَن ﺗَﻨ َﻔ َﺪ َﻛﻠ َﻤmuķteżā-yı celìlince söz çoķ olmaġla
beraber nihāyet bulmaz demekdir. Lisān-ı Türkì’de “bari ne” kelimesi
hepsine, mecmū˘ına, kāffesine demekdir. Ya˘ni ĥālikiyyet-i subģāniyyeye
dāˇir ģācet miķdārı ve kifāyet derece söyleyecek olursaķ bu bābda söz ve
kelām çoķdur. Bināberìn degil şu mecmūa˘, kāffe-i kütüb bile anı derece-i
iģtiyācda şerģ ve îżāģa ġayr-ı kāfìdir. Yāĥūd “bari” kelimesi ĥulāŝaˇ-i kelām
ma˘nāsına olub yine de ma˘nā-yı meşrūh melģūždur. Bināˇen-˘āleyh “Birdir
Ol kim andan artuķ Tañrı yoķ” buyuraraķ ĥatm-i kelām ediyorlar. “Ol”
lisān-ı Türkì’de “Hū” ism-i celìliniñ mürādifidir. Çünki “Hüve’l-bākì ”dir.
Ey ˘azìzler işde başlaruz söze
Bir vaŝiyet ķılavuz illā size
[6] buyurmaları mevlìd-i şerìfi istimā˘ edenleriñ e˘izze ü sādāt-ı kirāmdan
olmalarına işāretdir. Zìrā böyle nādirü’l-vücūd e˘izze-i kirāmdan mā˘adā
biršaķım maģcūbì mevlid-i şerìfden ne ģažž alabilir.
Nūr-ı ģażret-i faĥruˇl-mürselìni beyān ŝadedinde ˘ālemiñ žuhūruna sebeb-i yegāne olaraķ:
8
9

Ondan başka ilâh yoktur.
Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenecektir. Kehf/109
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Muŝtafa nūrını ol ķıldı vār
Sevdi anı ol Kerìm u Kirdigār
buyuruyorlar ki 10“ ”اﺣﺒﺒﺖ ان اﻋﺮفsırrı muķteżāsı kāˇinātdan maķŝad O źāt-ı
˘ālì ve maģbūb-ı Ĥudānıñ nūru ve māhiyyet-i Muģammediyyedir, bināˇen˘aleyh:
Her ne deñlü kim sa˘ādet var durur
Yaĥşì ĥūy görkli ˘ādet var durur
Ģaķ aña virdi mükemmel eyledi
Yāradılmışdan mufażżal eyledi
ilā-āĥirihì buyuraraķ 11“ ﱠﻚ ﻟَ َﻌﻠﻰ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
َ  ” َوإِﻧsırrına işāret buyurdular. Her cihetle mükemmel ve cemì˘-i maĥlūķātdan mufażżal olan ol źāt-ı ˘ālìniñ şeref ve
ģürmetine maķŝūd biˇt-tab˘ olaraķ āşikār ve nihān cemì˘-i kevn ü mekān
ģuŝūl-yāfte oldı. Artıķ ne ķadar taķdir-i enbiyā ve mürselìn geldilerse o źāt-ı
mübeccele tevessül ederek kiminiñ tövbesi maķbūl, kiminiñ gemisi onuñ
ģürmetine ġarķdan maŝūn ve kimine nār-ı Nemrūd gülşen, kimine ˘aŝā
ejder oldu ve kimine de evc-i a˘lāya ve semā-yı rūģa hayyen ˘urūc buyurdu.
Daha nice mu˘cizāt-ı bāhirāt-ı mücerred o źāt-ı ˘ālìniñ ˘aşķ u muģabbeti şerefine vukū˘ buldı.
Ger Muģammed gelmeyeydi ˘āleme
Tāc-ı ˘izzet irmez idi ādeme
[7] buyuruyorlar ki nev˘-i ādem ancaķ o ģażretiñ irāˇe etdigi meslege ittibā˘
ile mažhar-ı ˘izzet olacaķlarına işāretdir.
Ģaķ Te˘āla çün yaratdı ādemi
Ķıldı ādemle müzeyyen ˘ālemi
ِ  ” إِِّﱐ َﺟﺎﻋِ ٌﻞ ِﰲ اﻷ َْرāyet-i kerìmesine işāretdir.
beyiti 12 “ ًض َﺧﻠِﻴ َﻔﺔ
Muŝšafa nūrını alnında ķodı
Bil ģabìbim nūrıdır bu nūr didi
ِ اﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
beyiti de 13“ ض
َ َ ُ ُ” ﱠ
10

āyet-i kerìmesine işāretdir.

Bilinmek istedim. [el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C. II, s. 121]
Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Kalem/4
12
Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara/30
13
Allah, göklerin ve yerin nûrudur. Nur/35
11
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Ŝonra Ģavvā alnına naķl itdi bil
Šurdı anda daĥı nice ay u yıl
beyitiyle bu nūr-ı mübārek-i Muģammediyyeniñ Ādem ve Ģavvā alnında
nice zamān ķaldıġını beyān buyurmaları o nūr-ı muķaddesin şerefi sāˇir benì
ādeme de feyż-āver olacaġı imā içindir.
Şìt šoġdı vü ana naķl itdi nūr
Anuñ alnında tecellì ķıldı nūr
Geldi çün ol raģmeten liˇl-˘ālemìn
Vardı [nur] anda ķarār ķıldı hemìn
beyitleri devr-i kemālāt-ı Muģammediyyeye işāretdir. Zìrā sa˘ādet-i mâddiyye vü ma˘neviyyeyi Ģażret-i Muģammed ˘aleyhi’s-salātü ve’s-selām bir
cem˘iyyet-i kāmile ile beyān buyurdular idi.
İrdi İbrāhim ü İsmā˘ìle hem
Söz uzanur ger ķalanın dir isem
İş bu resmile müselsel muttaŝıl
Tā olınca Muŝšafâya müntaķıl
beyt-i şerìfleri ifāde ediyor ki ˘āşıķ-ı ŝādıķ Süleymān Çelebì Ģażretleri
ecdād-ı ĥātemü’n-nebiyyîn ģażretini ta˘dād buyurmadılarsa da faķaš: [8]
Tā benì ˘Adnāna irdi bā-ŝafā
Tā Ken˘āna tā Ķureyşe bā-vefā
Çün benì Hāşimde žāhir oldı nūr
Buldı ˘Abdüˇl-muttalibde key žuhūr
gibi daha nice ebyāt-ı şerìfe Mevlidüˇn-Nebì ˘aleyhiˇs-salātü veˇs-selāmı istimā˘da ģāżır olan ehl-i dil ve ˘uşşāķ-ı resūlullāh ķaddesallāhu esrārehum
ģażreti tarafından cūş u ĥurūşa geldikleri eśnāda lisān-ı ģaķìķatlerinden
žuhūr etmiş ve ba˘zı nüsĥalara da ˘ilāve edilmişdir.
ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﯽ ﻓﻠﻴﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ
14
ﺣﺴﻴﺐ ﻧﺴﻴﺐ ﳏﺴﻦ ﻣﮑﺮم

14

En yüce neseb, Hazret-i Peygamber’indir; onun gibisi yoktur; soyludur, muhsindir
ve onur sahibi yüce bir insandır o. [Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif, Vesiletü’n Necât,
[hzl. Mehmet Akkuş-Uğur Derman], Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. s. 53]
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Şu na˘t-ı şerìf ķadar cenāb-ı Muģammed ˘aleyhiˇs-ŝalātü ve˘s-selāmı vāżıģ ve
açıķ bir ŝūretde beyān eden na˘ta az teŝādüf olur. Bu na˘atda biˇl-ĥāŝŝa şurası
tenbìhe şāyāndır ki:
ﻫﻮ اﺠﻤﻟﺒﺘﯽ واﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻦ وﺧﻮدﻩ
15
ﻫﻮ اﳌﺼﻄﻔﯽ اﻟﺼﺎﻓﯽ اﳌﺼﻔﯽ ﻣﻦ اﻟﺪر
buyuraraķ cenāb-ı şāh-ı velāyet Ģażret-i ˘Alì kerremallāhu vechehūnuñ
külliyet-i Muģammediyyeye mažhar olduġunu açıķ ŝuretde ifāde ediyorlar.
Āmine Ĥātūn Muģammed ānesi
Ol ŝadefden šoġdı ol dür dānesi
Ma˘lūm ola ki burada ve cemì˘ maķāmda teşbìhāt-ı a˘lāyı ednāya teşbìhdir.
Yoķsa dürr ü ŝadef vālide-i muģtereme ve źāt-ı muķaddes-i Aģmediyyeye
nisbeten hiçbir ķıymeti ve değeri olamaz.
Çünki Abdullāhdan oldı ģāmile
Vaķt irişdi hafta vü eyyām ile
Bir hafta yedi günden mürekkeb olub yedi ˘adedi ise çoķ ma˘nāsında müsta˘meldir. Seb˘-i semavāt gibi. Nūr-ı Muģammedì ise nice ˘aŝırlar ve biñlerle
seneler [9] müstetir ķaldıġı gibi bašn-ı māderde hafta ve eyyām ile vaķt-i
vücūd-ı şerìfi yaķlaşaraķ ˘ālemüˇş-şehādeyi teşrìf buyurdılar.
Ol rebì˘ül-evvel āyın nicesi
On ikinci gice iśneyn gicesi
Rebì˘ül-evvelde tevellüdi ģayāt-ı ˘umūmiyye ma˘nāsına işāret, on iki olması
ِ
kelimāt-ı ilāhiyyeye mušābaķat içindir. 16“ اﻪﻠﻟِ اﺛـْﻨَﺎ َﻋ َﺸَﺮ َﺷ ْﻬًﺮا
َ ﱡﻬﻮِر ِﻋ
ّ ﻨﺪ
ُ ˘ ” إِ ﱠن ﻋ ﱠﺪةَ اﻟﺸĀlem-i
vücūdu gice teşrìfleri – zìrā şu ˘ālem-i mâddì ķarañlıķdır. – nūr-ı ilāhì olan
ģabìb-i Ĥudā žulumāt-ı küfrü izāle içün olduġuna ìmādır. İśneyn olması
źāt-ı pāklarıyla üç olaraķ cemì˘-i ķāˇinātda ģükm-fermā olan hikmet-i
ferdiyye-i Muģammediyyeye muvāfıķ bulunmaķ içün idi.
Didi gördüm ol ģabìbiñ ānesi
Bir ˘aceb nūr kim güneş pervānesi

15

O varlığıyla kendisinden razı olunmuş ve seçilmiştir. Yine o, incilerden süzülerek
seçilmiş tertemiz Mustafa’dır. [Süleyman Çelebi, a.g.e., s. 54]
16
Allah katında ayların sayısı on ikidir. Tevbe/ 36
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Vālide-i muģtereme ģażret-i Āmine ģāmil olduġı zübde-i kāˇinātıñ
neşˇesiyle ģālet-i istiġrāķda birçoķ aģvāl-i rūģāniyye-i fevķaˇl-ādeyi
müşāhede buyurdılar. Ez-cümle şu beyt-i şerìfde ifāde olunduġu vechile
nūr-ı Muģammediyyeniñ yanında ˘ālemi żiyādār eden güneş nūrsuz
pervāne gibi küçük ķalıyor idi. Naŝıl küçük ķalmasın ki ģażret-i müşārünileyhānıñ müşāhede buyurduġu nūr, nūr-ı ilāhì ve ģaķìķat-ı Muģammediyye idi. Buñā nisbetle ise degil seyyāre-i şems cemì˘-i şümūs-ı żiyādār ve
nücūm-ı pür-envār hiç degersiz ķalırlar ve ģattā bu nūr-ı muķaddese ķarşu
pervāne gibi maģv u helāk bile olurlar. O nūrdur ki anıñ ˘aşķına bütün
seyyārāt devr eder.
Berķ urub çıķdı evimden nāgehān
Göklere dek nūr ile toldı cihān
Źāt-ı ģażret-i Muģammediyyeniñ mašla˘-ı ģaķìķati berķ gibi çıķub bütün
kāˇinātı šoldurdu. Lehüˇl-ģamdü veˇl-minne şu yeryüzi źāt-ı ģażret-i
Muģammediyyeniñ mahall-i ķudūmu [10] olduġı cihetle ne büyük ˘ulviyyet
kesb etdi. İlā-āĥirihì 17“ ”ﻻﻳﺴﻐﯽ ارﺿﯽ وﻻﲰﺎﻋﯽģadiś-i ķudsìsi nāšıķ olduġu vechile
ķalb-i müˇminde ġāyet ufaķ iken tecelliyāt-ı ilāhiyyeye lušfen mažhariyyeti
ģasebiyle şānı şerìf ve ķadri ˘ālì olmuş idi.
Hem hevā üzre döşendi bir döşek
Adı sündüs döşeyen anı melek
Bu beyt-i şerìfde nūr-ı Muģammedì şerefine nev˘-i benì ādemiñ nāˇil olacaġı
mažhariyyeti beyān eyler. İnsanlar mehbit-i ilhām-ı ilāhì olan ķalb u eźhānı
ķuvvetiyle meleˇ-i ˘a˘lāya ķadar teraķķì edeceklerine işāret idi. Ma˘lūm olduġu vechile melek ķuvve-i ķudsiyyeden ˘ibāretdir.
Üç ˘alem daĥi dikildi üç yire
Her birisin eydeyim nerden nere
Bu ˘alemler ķuvvet ve žafer ve sancaķ-ı ģaķìķatdir. Ģaķiķat ise maşrıķdan
ve maġribden ve Kā˘betullāhüˇl-˘ulyādan şeref-žuhūr edecegine işāretdir.
İndiler gökden melekler ŝāf ŝāf
Ka˘be gibi ķıldılar evim šavāf
Çünki ģaķiķat-i Ka˘be de kemālāt-ı Muģammediyyeden olduġu cihetle
melāˇike-i kirām ĥāne-i sa˘ādeti šavāf idiyor idiler.
17

Hadis-i şerifden iktibas edilmiştir.
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Yarılub dìvār çıķdı nāgehān
Üç güzel ģūrì baña oldı ˘ıyān
Ol dilberleriñ ģażret-i Ģavvā, Meryem ve Āsiye rażiyallāhu ˘anhünneden
˘ibāret olduķları rivāyet olunuyor ki ilā-āĥirihì
“ ” ﮐﻤﻞ ﻣﻦ اﻧﺮﺟﻞ ﮐﺜﲑ وﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎءģadìś-i şerìfiyle medģ olunmuşlardır. Bu beyt-i şerìf
de şuña işāretdir ki bu ümmet-i nāciye-i insāniyye terakkiyāt-ı beşer
kemālāta yaķlaşdıķda bu nisā-ı mübārekeniñ derece-i mažhariyyetlerine
vāŝıl olacaķdır ve bu mažhariyyet de şerì˘at-ı Mūsā ve Ādem ve ˘Ísā
˘aleyhimüˇŝ-ŝalātü [11] veˇs-selāmıñ tamāmì-i žuhūrundan ˘ibāretdir. Çünki
cem˘iyyet-i kāmile-i Muģammediyye bunı muķteżìdir.
18

Çevre yanıma gelüb ošurdılar
Muŝšafâyı birbirine muştılar
Bu beyt-i şerìf de kemālāt-ı Muģammediyyeniñ māhiyetini beyāndır ki
meśelā:
Didiler oġlūñ gibi hiçbir oġıl
Yaradılalı cihān gelmiş degil
beyt-i şerìfi bu haķiķati vāżıhan beyān etmekdedir.
Bu seniñ oġlūñ gibi ķadr-i cemìl
Bir anaya virmemişdir ol celìl
beyt-i şerìf 19“ آد َم
َ  ” َوﻟََﻘ ْﺪ َﻛﱠﺮْﻣﻨَﺎ ﺑَِﲏâyet-i kerìmesi mefhūmu vechile nūr-ı Muģammedì devr-i ādemden berü cemāl ü celāl ŝıfāt-ı subģāniyyesine mažhariyyetle mevcūdāta şeref-baĥş oldı ise de vālide-i muģteremeniñ nāˇil olduķları
şeref ü ˘izzetiñ mevcūdātdan hiç birine müyesser olmadıġını taŝrìģdir.
Bu gelen ‘ilm-i ledün sulšānıdur
Bu gelen tevģìd ü ˘irfān ķānıdur
Ulu devlet bulduñ ey dildār sen
Šoġısārdur senden ol ĥulķ-ı ģasen

18

“Erkeklerden bir çok kimse kemâle erdi. Kadınlardan ise Fir'avn'in kadını Âsiye ile
İmrân'ın kızı Meryem'den başkası kemâle erişemedi. Bu ümmetin kadınları
üzerine Âişe'nin fazîleti de tirid yemeğinin başka yemeklere karşı fazîleti gibidir.”
Hadisinden iktibas edilmiştir. [Ebû Abdillah Muhammed ibn İsmâil El-Buhârî,
Sahîh-i Buhârî ve Tercümesi, [Mütercim: Mehmed Sofuoğlu], C. 7, s. 3218.
19
Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. İsra/70
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beyt-i şerìfleri meşreb-i Ĥıżr u Mesìģi beyān ve
yı münìfine işāretdir.

20

“ ﱠﻚ ﻟَ َﻌﻠﻰ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
َ  ” َوإِﻧmuķteżā-

Vaŝfını bu resme tertìb itdiler
Ol mübārek nūrı terġìb itdiler
beyt-i şerìfi merātib-i žuhūr-ı Muģammedìniñ edvārını beyāndır. Rabbüˇl˘ālemin ģażretleri o nūr-ı muķaddesi ĥātemüˇn-nebìyyìn ģażretlerinde
tamāmiyle ižhār buyurdular. [12]
Āmine eydür çü vaķt oldı tamām
Kim vücūda gele ol ĥayruˇl-enām
Hangi ķalemdir ki bu ķadar büyük ve ateşìn maģabbet ve ˘aşķdan dem
uran ebyāt-ı şerìfeniñ tamām ģaķìķātini beyāna cürˇet ede. Vaķtā ki vālide-i
muģtereme-i ĥayruˇl-enāmıñ vaż˘-ı ģaml etmesi yaķlaşdı. Fevķaˇl-˘āde ŝusadı. Zìrā ķāˇinātı reyyān etmek iķtidār ve ķābiliyyeti olan āb-ı ģayāt-ı ˘umūmì
kendisinden ayrılacaķ idi. Buña ise taģammül olunamayacaġı cihetle
müşārün-ileyhā ģażretlerini dehşetli bir ģarāret istilā etmiş ve bunuñ üzerine feyyāż-ı ģaķìķatden o gevher-i ˘iŝmete bir cām šolusı şerbet iģsān olunmuşdur. Müşārün-ileyhā her ne ķadar menba˘-ı āb-ı ģayātı ˘ālem-i vücūda
ìŝāl ediyorsa da diger šarafdan bu şeref-i ˘ālü’l-ālden maģrūm olmamaķ içün
21
ِ ِ  ” ﻋﻴـﻨًﺎ ﻳ ْﺸﺮmuķteżā-yı celìli vechile kendisine cām-ı
“ اﻪﻠﻟِ ﻳـُ َﻔ ِّﺠُﺮوﻧَـ َﻬﺎ ﺗَـ ْﻔ ِﺠ ًﲑا
ﺎد ﱠ
ُ َب َﺎ ﻋﺒ
ُ َ َ َْ
ģaķìķat ile şerbet-i Muģammedì vü maģabbet i˘šā ve iģsān ediliyordu. Görülmez mi ki müşārün-ilāyhā ģażretleri anı içdikde vücūd-ı mübārek-i
ģażret-i Āmine nūr-ı maģż olmuş ve ģattâ kendilerini nūrdan farķ edemediler. O eśnāda bir aķ ķuş ķanadı ķuvvetle žahr-ı Āmineyi ŝıġadı ki bütün
ruģāniyyeti ile vuķū˘ bulan şu ģālāt-ı fevķaˇl-˘āde içinde ol sulšānüˇlkevneyn ˘ālemüˇş-şühedāyı teşrìf buyurdılar. Vaż˘-ı ģaml eśnāsında vuķū˘ı
melģūž olan müşkilāt hiç hiss buyurulmadı. Zìrā ķuşlar içinde bilĥāŝŝa
beyāż ķanad yardım ediyor idi. Seyyidunā Muģammed.
Yaradılmış cümle oldı şādmān
Ġam gidüb ˘ālem yeñiden buldı cān
Vilādet-i Muģammediyye vesìle-i celìlesiyle cemì˘-i maĥlūķāt memnūn oldular. Bu ģāl memnūniyyet ģāli ve zevķidir keźālik cümle źerrāt-ı cihānıñ
merģabā ile istiķbāli de lisān-ı ģāli iledir. Ġam gidüb ˘ālemiñ yeñiden ģayāt
20
21

Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Kalem/4
Bu Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. İnsan/6
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bulması şuña işāretdir ki [13] O rūh-ı a˘žam faĥruˇl-mürselìn ģażretleriniñ
şeref-i ķudūmındañ muķaddem rūy-ı zemìn ģaķìķaten bir ģāl-i ġamnākde
idi. Gūyā rūģsuz cesed gibi olmuşlardı. Çünki ˘ilm-i ˘irfān-ı Muģammedì
derecesinde maģż-ı nūr-ı Ģaķdan dem uran ķāmil bir źāt yeryüzünde ķalmamış idi. Müşrikìn-i māddiyyìn tamāmıyla put-perest olduķlarından
naŝāra-yı ma˘neviyyìn yollarını şaşırmışlardı. Ģaķìķaten ˘aşķ u şevķ ile
“Allāh” diyen yoķ idi. Fiˇl-vāķi˘ ism-i celìl-i Subģāniyi źikr edenler çoķdur
faķaš Süleymān Çelebì ģażretleriniñ ta˘rìfi vechile “Allāh” demege kimiñ
isti˘dādı vardır? İsm-i ˘ažām-ı Subģāniyi öyle söyleyecek lisānda ģaķìķaten
büyük isti˘dād lāzımdır. Meger ki nūr-ı Muģammedì ile pür-nūr ola.
Bināberìn zamān-ı tevellüd-i ģażret-i nebevìde böyle bir ˘ālì sulšān ve menba˘-ı ˘urefānıñ şeref-ķudūmu lüzūmu şiddetle težāhür etmiş idi. İşte ĥātemüˇn-nebiyyìn ve imāmüˇl-müttaķìn efendimiz ģażretleri ķadem-nihāde-i
˘ālem-i şühūd olaraķ derdlere dermān olan sırr-ı furķān-āyāt-ı Ķurˇānı taķrìr
ve ˘uşşāķ-ı ilahìyi lāyıķ ve müsteģaķ olduķları derece-i kemāle ìŝāl buyurdular. áam u ķasāvet-i küfr gidüb ˘ālem yeñiden cān buldı. Bu źāt-ı ˘ālì idi ki
İbrāhim ˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇs-selāmıñ nesl-i pākinden gelerek ķurretüˇl-˘ayn-ı
ِ  ” إِِﱐ ﺟişāret edilen imām-ı hümām o źāt-ı
ِ ﻚ ﻟِﻠﻨ
Ĥalìl idi. 22“ ﺎل َوِﻣﻦ ذُِّرﻳﱠِﱵ
َ َﱠﺎس إِ َﻣ ًﺎﻣﺎ ﻗ
َ ُﺎﻋﻠ
َ ّ
cān-ı cānān ĥāŝŝ-ı maģbūb- celìl ˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇs-selām idi.
Ey cemâli gün yüzi bedr-i münìr
Ey ķamu düşmüşlere sen dest-gìr
Cemāl-i Muģammedì güneş gibi parlaķ vech-i sa˘ādeti bedr-i münìr gibi
güzel idi. Māh-ı tābān-ı Muģammedìden şu cihetle istifāde olundı. O źāt-ı
˘ālì nice düşkünlere ve biçāregāna dest-gìr oldı. Ve nice nār-ı maģabbetde
üftāde olan ġurebāyı mevkì˘-i lāyıķına ìŝāl edüb gerek hür ve gerek bendegānıñ kāffesine melceˇ oldı. Ya˘ni gerek ˘alāik-i kevn-i şühūd ile muķayyed olan bendegān ve gerek cemì˘-i ķuyūddan āzāde [14] olan ģürriyyetperverānıñ meleˇ ve mercı˘i ve yegāne ģāmìsi oldı.
Ey gönüller derdiniñ dermānı sen
Ey yaradılmışlarıñ sulšānı sen
beyt-i şerìfi ifāde eder ki o ģażret-i faĥruˇl-mürselìn nice derd-i derūnlarına
çāre-sāz olamayan rāh-ı ˘aşķda marìż ve bi-çāregāna devā-sāz olub mizāc-ı
22

“Bir zamanlar Rabbi İbrahim’i birtakım kelimelerle sınamış, onları tam olarak
yerine getirince: ‘Ben seni insanlara önder yapacağım.’ demişti. ‘Soyumdan da
önderler yap, yâ Rabbi!’ dedi.” Bakara/124 nolu ayetten iktibas edilmiştir.
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teb˘ine göre tertìb-i ˘ilāc eyledi. Bu cihetle cemì˘ yaradılmışlarıñ sulšānı olmaķ şerefi o źāt-ı ˘ālìye münģaŝır ķaldı. Bināen-˘aleyh cümle enbiyānıñ
sulšānı o źāt-ı ˘ālì oldu. Çünki cem˘iyyet-i Muģammedìde kāffe-i enbiyānıñ
aģvāl ü ef˘āli münderic bulunuyordı ve bütün evliyā ve kāffe-i aŝfiyānıñ
nūr-ı çeşmi oldu. Zìrā o źāt-ı ālì sebebiyle müşārün-ileyhümanıñ çeşm-i
ģaķìķatleri güşāde olaraķ esrār-ı lāhūt ve ģükm-i melekūta vāķıf u vāŝıl
oldular.
Merģabā ey māh-ı ĥurşìd-i Ĥudā
Merģabā ey Ģaķdan olmayan cüdā
Şu beyt-i şerìf 23“ ” ﻟﯽ ﻣﻊ اﻪﻠﻟ وﻗﺖģadìś-i şerìfine işāretdir. Bu cihetle o źāt-ı ˘ālì
šarìķ-i ģaķķa hidāyetde şems-i tābān idi.
Ey risālet taģtınıñ sen ĥātemi
Ey nübüvvet mihriniñ sen ĥātemi
ِ َ  ” ورﺳﻼً ﻗَ ْﺪ ﻗَﺼﺼﻨَﺎﻫﻢ ﻋﻠَﻴāyet-i kerìmesi muķteżā-yı
“ﻚ
َ ﺼ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ
ْﺼ
َْ ُْ ْ َ
ُ ﻚ ﻣﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ َوُر ُﺳﻼً ﱠﱂْ ﻧَـ ْﻘ
ُ َُ
münìfi vechile kāffesinden soñra ˘ālemüˇş-şehādeyi teşrìf edüb o źāt-ı ma˘ālìsimāt taĥt-ı risāleti cemì˘ milletiñ sa˘ādetini cāmi˘ olan Ķurˇan-ı kerìmi ityān
ederek itmām buyurdular. Derece-i nübüvveti de o źāt-ı ˘ālì temhìr etdi.
Bināen˘-aleyh bir resūlüñ ba˘ś olmaķ iģtimāli ķalmadı. Faķaš mihr-i
nübüvveti rūģāniyyet-i Muģammedì ile her kime temhìr ederse o źātda
derģāl nübüvvetiñ bir cüzˇi olan [15] derece-i velāyet rū-nümā olur.
24

Çünki ol maģbūb-ı Raģmān u Raģìm
Ķıldı dünyāyı cemālinden na˘ìm
O źāt-ı ˘ālì, Raģmān ve Raģìm ŝıfāteyn-i celìleteynine mažhar bulundı. O
cihetle cemāl-i Muģammedìden bütün dünyā na˘im-i cennet oldı.
Birbirine muştulayı her melek
Raķŝa girdi şevķ u şādından felek
Cemì˘-i ķuvā-yı ķudsiyye ve ķāffe-i melekūt-ı rūģāniyye fevķaˇl-˘āde
memnūn oldı. Çünki o źāt-ı ˘ālì rūģāniyyeti gibi cismāniyyeti de tekemmül

23

“Benim Allah’la öyle vakitlerim olur ki, o vakitlerde ne bir mukarreb melek ve ne
de mürsel bir nebi [hiç kimse] o araya giremez.” hadisinden iktibas edilmiştir.
[Aclûnî, Keşfü’l-Hafa, C. II, s. 156]
24
Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık.
Nisa/164
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etmiş ve mâddeten hem ma˘nen aķŝā-yı merātib-i kemālāta vāŝıl olmuşdı.
Bu cihetle cemì˘ melek ve ķuvā-yı māddiyye ve kāffe-i ecrām-ı ˘ulviyye hareket ve raķŝ edüb ižhār-ı şevķ u şādì ediyor idi. Zìrā eflāk-ı ˘ulviyye ve
ecrām-ı semāviyye ve kāffe-i źeviˇl- ģarekātıñ maķŝadı o źāt-ı ˘ālì gibi mādden ve ma˘nen cāˇiz-i kemālāt olmuş źāt-ı şerìfi meydāna getirmek ve
˘ālemüˇş-şehādeye ìŝāl ederek sa˘yınıñ ve devr-i ģareketiniñ śemeresini
görmek idi. İşte şu śemere-i šayyibe nūr-ı maģż-ı ĥātemüˇn-nebìyyìn
˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇs-selām efendimiz ģażretleriniñ ķadem-nihāde-i ˘ālem-i
şühūd olmasıyla ģuŝūl-pezìr oldı.
İşbu heybetden Āmine ĥūb-rū
Bir zamān ˘aklı gidüb geldi girü
Vālide-i muģtereme ģażret-i Āmine şu aģvāl-i mehābet iştimālì içinde nūr-ı
Muģammedì ķuvvetiyle müşāhedāt-ı ĥāriķuˇl-˘ādāta šalmış idi. Rūģāniyyet
ciheti ġālib olmaġla bir dürlü šıfl-ı pāki der-ĥāšır etmiyor idi. Rūģāniyyetiñ
beķāsı ile berāber o nūr-ı mücessemi ĥāšırına getirince cemì˘-i hûr u melekden eśer ķalmayub vālide-i muģtereme hiç kimseyi görmedi. Naŝıl görebilir
ki bir kimse 25“ [ ”ﻟﻮﻻك ﻟﻮﻻك ﳌﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻻﻓﻼك16] sırrına mažhar olan ģażret-i
Muģammed ˘aleyhiˇŝ-ŝalātü vesselāma teveccüh ederse ģūr-ı cennet ve
cemì˘-i maģlūķātdan eśer göremez. Zìrā anlarıñ görünmesi ģaķìķat-i
Muģammediyyeye teveccüh edilmedigi ģāldedir. Ve illā ģażret-i faĥr-i
kāˇinātıñ yanında cemì˘-i mükevvenātıñ degeri yoķ ve belki mefķūd ģükmündedir.
Çevre yanıñ isteyü ķıldı nažar
Gördi kim bir gūşede ĥayruˇl-beşer
Vālide-i muģtereme, ģażret-i ĥayruˇl-beşeriñ beşeriyyeti cihetiyle müşāhede
buyurdı. Hem de bir köşede gördi. Zìrā anıñ beşeriyyeti bir gūşe-i kāinātda
bulunabilir ve faķaš nūrāniyyet-i Muģammedì ˘Arş u Kürsìden dahā vāsi˘
bulunuyor idi.
Debrenür dudaķları söyler kelām
Añlayamadım ne dirdi ol hümām

25

Levlâke levlâke lema halaktü’l eflâk. [Eğer Sen olmasaydın varlığı yaratmazdım.]
hadisinden iktibas edilmiştir. [Aclûnî, Keşfü’l-Hafa, C. II, s. 148]
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Cenāb-ı faĥr-i kāināt ˘aleyhi ekmeliˇt-taģiyyāt šıfl iken bir şeyˇler söyledigini
vālide-i muģtereme ģiss buyurdı. Faķaš ġāyet ĥafìf söylüyordı. Bilāĥāre
añladı ki cān u dilden ümmetini istiyor ve cemì˘ insanlarıñ raģmet-i yezdāna
mažhariyyetini ārzū buyuruyordu. Naŝıl ki cenāb-ı ˘Ísā ˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇsselām da šıfl iken tekellüm buyurmuşlardı.
Mekke ķavmi uluları bì-ĥilāf
Ol gice Ka˘beyi ķılarken šavāf
Ķuvve-i Muģammedì ve rūģāniyyet-i Aģmedì o ķadar şeref-žuhūr oldu ki o
gice Ka˘be-i mu˘ažžamayı šavāf eden müşrikìn-i maģcūbìn bile insan-ı kāmiliñ timŝāli olan beyt-i şerìfiñ bir šavr-ı maĥŝūŝ ile secde etdigini müşāhede
etdiler. Cemì˘-i mevcūdāt-ı māddiyye vü ma˘neviyyeniñ ĥayırlısı olan źāt-ı
şerìfiñ şeref-ķudūm etdigini Beytullāh-ı ˘ulyānıñ biˇl-cümle erkānı ŝalāt u
selām ederek ĥaber verdi. Keźālik cihān-ı māddiyyeniñ şemsi bu gice şerefšulū˘ edüb žulumāt-ı küfr [17] ve cemì˘ ma˘nāsıyla putperestlik çirkābından
Ka˘betullāhüˇl-˘ulyānıñ pāk olacaġını sevinerek ģaķiķat-i Ka˘be söyledi ümِِ
ِ
met-i ŝāfiyyesi 26“ ض َﺣﻨِﻴ ًﻔﺎ
ُ  ” إِِّﱐ َو ﱠﺟ ْﻬāyet-i kerìmesi
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬ َﻲ ﻟﻠﱠﺬي ﻓَﻄََﺮ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر
muķteżāsı ģattā Ka˘beniñ cihet-i māddiyyesini ĥāšıra getirmeyerek ma˘nā-yı
Ka˘beyi ve ģaķìķat-i Beytuˇllāhı šavāf ve ta˘žìm edeceklerdir.
“Ķurtarısar beni müşriklerden ol”
mıŝrā˘ı buña işāretdir. Cihet-i ˘ulüvvün semti olan baş açıķ yapdılar ki
˘ulviyyât u ma˘neviyyāt ile münāsebāt u muģāvātları hiçbir mādde-i
muġāyire mülābis olmayaraķ füyūżāt-ı ilāhìden şu ümmet-i mübārekeniñ
feyż-yāb olacaġına işāret ediyordı.
Faĥr-i ˘ālem irdi çün ķırķ yaşına
Kondı pes tāc-ı nübüvvet başına
27
ِ
” ﱠﻫ َﻮﺑَـﻠَ َﻎ إِذَا ﺑَـﻠَ َﻎ َﺣ ﱠ ٰﱴ
ُﲔأ
َ  “ َﺳﻨَﺔً أ َْرﺑَﻌmuķteżāsı müntehā-yı ģadd-i kemāl olan ķırķ
ُ َﺷﺪ
seneye vuŝūlinde o ģażretiñ ser-i sa˘ādetine tāc-ı risālet vaż˘ edildi. Bu yolda
tāc giydirilmek uŝūli cemì˘-i enbiyāya ve kāffe-i aŝdıķâya ve kibār-ı
evliyāullāha vuķū˘ bulmuşdur. Bu tāc-ı ŝırf-ı ma˘nevì ve emr-i rūģānìdir
yoķsa ˘ālem-i ˘ulvìye nisbetle inci ve elmās ile müzeyyen tāc-ı māddiniñ hîç
de degeri yoķdur.

26

Ben hanîf olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim.
En’âm/79
27
Nihayet olgunluk çağına gelip kırk yaşına varınca. Ahkâf/15
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İndi Ķur˘ān āyet āyet beyyināt
Žāhir oldı nice dürlü mu˘cizāt
Kurˇān-ı mu˘ciz-beyān böyle parça parça şeref-nüzūli isti˘dād-ı ümmet nisbetinde ģaķāyıķıñ keşf ü taķrìrine işāret idi.
Kur˘ān-ı kerìmiñ her āyeti bir mu˘cize olmaķla berāber nice diger
mu˘cizāt da žāhir oldu. Ma˘lūm ileˇn-nuhādır ki [18] ķableˇl-bi˘śe žuhūr eden
ĥavārıķ ˘ādāt-ı irhāŝāt ķabìlinden idi. Mekke ķavminiñ ve vālide-i muģteremeniñ müşāhede etdikleri de bu ķabìldendir. Ez-cümle mübārek cism-i
şerìfiniñ gölgesi yere düşmüyor ve bir parça buluš reˇs-i saādeti üzre dāimā
šuruyordı. Bu da şuña işāretdir ki şems-i ģaķìķat olan Muģammed ˘āleyhiˇŝŝalātü veˇs-selām ile cesed-i mübārekeleri arasında bir parça buluš olmasa
hiç kimse nūr-ı Muģammedìye taģammül edemezdi. O parça bulut idi ki
28
ِ ﻚ وﻫﻢ ﻻَ ﻳـﺒ
“ ﺼُﺮو َن
ُْ ْ ُ َ َ ْ ” َوﺗَـَﺮ ُاﻫ ْﻢ ﻳَﻨﻈُُﺮو َن إِﻟَﻴmuķteżā-yı münìfi vechile źāt-ı Muģammedìyi
görmegi bir çoķlara māni˘ oluyordu. Yoķsa çeşm-i ģaķìķati nūr-ı Muģammedì ile pür-nūr olanlar hem bulutu ve hem de źāt u ģaķìķat-i Muģammedìyi görüyorlardı. Ve hem de o ģażretiñ ism-i şerìfi nūr idi. Bu ˘ıyāndır ki
nūr içün žıll olmaz. Žıll ve gölge žulmānì ve māddì şeyˇleriñ ĥāŝŝasıdır.
Ģaķķ te˘āla ve taķaddes ģażretleri ģabìb-i ekremine nūr ismiyle tecellì etِ اﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
mişdir. 29“ض
َ َ ُ ُ” ﱠ
Depredicek dudaġın ol māh-veş
Deprenürdi gökde hem āy u güneş
O źāt-ı ˘ulüvv-simātıñ dehān-ı mübārekinden kelimāt-ı ilāhiyyeniñ ŝudūrı
āy ve güneşiñ ģareketiyle ģuŝūle gelen tekemmüle benziyordu. Ya˘ni şems
ve ķameriñ ģareketi kelimāt-ı nebeviyyeye beñziyordı.
Šokunıcaķ ŝaçına bād-ı ŝabā
Misk ü˘anberle šolar idi hevā
Bu beyt-i şerìf de o źāt-ı ˘āliniñ diger mu˘cizesine işāretdir. Ya˘ni ģayāt-baĥş
olan bād-ı ŝabā gibi rūh-ı Muģammedìye nefes edilüb Rūģüˇl-ķudüs ile mütekellim olan o źāt-ı ˘āliniñ berekātı ile māddiyyātıñ ĥafìfi olan nesìm-i hevā
misk ü ˘anber ile šopšolu oluyordı. O ģażretiñ māddiyyāt ˘āleminden baģś,
tekemmülāt-ı rūģiyyeye [19] medār olduġı cihetden idi. Bināˇen-˘aleyh būy-ı
cāna ŝafā veren misk ü ˘anber o ģażretiñ māddiyyetden baģŝine beñziyordı.
28
29

Ve onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler. A’raf/198
Allah, göklerin ve yerin nûrudur. Nur/35
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Bunuñ gibi mübārek ŝaçına ŝabā rūzgārı temās etdikde ġāyet lašìf bir rāyiģa
neşr ederdi.
İncü dişleri şu˘āından gice
İgne düşse bulunırdı ey hoce
Bu beyt-i şerìfin de ma˘nā-yı mecāzìsi vuķū˘ bulmuşdı. Şöyle ki cenāb-ı seyyidetünā Fāšımatüˇz-zehrā rażıyallāhu ˘anhā bir gice dikiş dikerken ignesini
ġayb etmiş ģażret-i faģr-i kāˇinātıñ dişleri nūrundan ve şu˘ā-ı mübārekinden
derģāl igneyi bulmuş idi. Ma˘nā-yı ģaķìķìsi ise şöyledir ki bāb-ı ģaķìķatde
ve gice-i māddiyyātda kendine nāfi˘ olan şeyleri ġayb edenler ķuvve-i
Muģammediyyeye istināden rūhiyyūn olaraķ şu˘ā-ı Muģammedì, māddiyyūn olaraķ esnān-ı Muģammedì sebebiyle nice tabi˘at ˘āleminde ġāˇib
olan beşeriyyete nāfi˘ bulunan şeyleri bulurlar demekdir.
Ŝadrı nūrundan ķarañlıķ giceler
Yolda yürürdi yigitler ķocalar
Menba˘-ı ˘ilm ü ˘irfān olan ŝadr-ı pāk-i Muģammedìden leme˘ān eden nūr-ı
ģaķìķati, ģażret-i ˘Alì kerremallāhü vechehu meşrebinde nice yigitler ve Ebū
Bekru˘ŝ-ŝıddìk rażıyallāhu ˘anh meslekinde nice ķoca iģtiyārlar görürler,
ŝırāš-ı müstaķìmde ve šarìk-ı tevģìdde kendilerini ta˘ķìb idenleri selāmete
ìŝāl ederler demekdir. Ma˘lūm ileˇn-nuhādır ki ma˘nā-yı ģaķìķi ŝādıķ olan
her maģalde ma˘nā-yı mecāzìnıñ isti˘māli de lāzım gelmeyecegi cihetle burada cemî˘-i ma˘nā-yı ģaķìķìsi şu beyt-i şerìfde ol ŝadr-ı risālete mā-ŝadaķ
olmuş iken bir de ma˘nā-yı mecāzì ve ġāyet degersiz olan żiyā-yı māddì
aramaķ ĥātemüˇn-nebiyyìn, imāmüˇl-muttaķìn ģażretlerini görmemezlik
tamam ķarañlıķda ķalmaķdır. 30“[ ”اﻋﺎذﻧﺎ اﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ واﻟﻀﻼل20]
Terlese güller olurdı terleri
Ĥoş dererlerdi terinden gülleri
Bu beyt-i şerìf de o ģażret-i ˘ālì-şānıñ ma˘den-i ģayā olduġunı ifādedir. Çünki ˘ālem-i ģaķìķatde gül ve çiçek nisvān ile müˇevvel olduġından o źāt-ı ˘ālì
de ķadınlarıñ ĥaŝāil-i memdūģasından olan ģayā ŝıfatını taĥŝìŝ ve źikr ederek her ne vaķt utanırlarsa kemālāt-ı nisvāndan olan ģilm ve ģayāsı gül gibi
vech-i mübārekinde žāhir olur, azacık terleri rāyiģa-i gül neşr ederlerdi.
Ĥülāŝa o ģażretiñ nisādan baģiśleri ģaķìķaten degerli ve ĥoş idi. Gül ve
çiçek terbiyesince naŝıl ihtimām olunmaķ lāzım ise reyāģìn-i zì-rūh olan
30

[Cehalet ve sapkınlıktan Yüce Allah’a sığınırız.]
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nisvānıñ terbiye ve ta˘lìmine ihtimām ile tavŝiye, o ģażretiñ cümle-i
kemālinden idi. O cihetle ĥātemüˇn-nebì terlese gül rāyiģası neşr ediyordu.
Dikdi ĥurmāyı hem ol şāh-ı cihān
Dikdigi sā˘at yemiş virdi hemān
Bu beyt-i şerìf ol ģażretiñ diger mu˘cizesini beyāndır çünki nev˘i insana pek
müşābeheti olan ĥurma aġacını yere diküb derģāl meyve verdirmesi nev˘-i
beni ādemde hem māddiyyāt hem ma˘nevìyyāt ile terbiye görür ve ˘akl-ı
kāmiliñ nežāreti altında bulunursa derģāl derūnunda merkūz ve meknūz
olan kemālātını ižhār idivirecegine işāret ediyordu. Ĥurmanıñ her eczāsınِ  ” وﻧـَ َﻔﺨﺖ ﻓِ ِﻴﻪ ِﻣﻦ ﱡرsırrına
dan istifāde olunduġu gibi ĥurma gibi ve faķat 31“وﺣﻲ
ُ ْ َ
mažhar olan insanlar hiçbir şeyˇe ķıyās ķabūl etmeyecek derecede mažhar-ı
kemālāt olub biˇl-vücūh şāyān-ı istifāde ģāller kendilerinde žuhūr edecegine işāretdir.
Ger dilersiz bulasız oddan necāt
˘Aşķ ile derd ile deyüñ eŝ-ŝalāt
beyt-i şerìfi irāˇe eder ki āteşden ĥalāŝ olmaķ isteyenler ˘āşķ āteşine [21]
yanmalıdırlar. Bu da cenāb-ı ĥātemüˇn-nebìyyìn ģażretlerine ŝalāt u selām
ve sāˇir vücūh-ı tām ile intisāb ile ģuŝūl bulur. Cehennem, 32“ﻣﺮﻳﺎﻣﻮﻣﻦ ﻓﺎن ﻧﻮرك ﻧﺎری
 ”اﻃﻔﺄmeˇālinde ģadìś-i şerìfe göre müˇmin ile nār-ı cahìm bir yerde olmaz.
Āteş-i cehennemi Allāh içün dökülen bir ķašre gözyaşı itfāˇ idecegi de
eģādìś-i şerìfede meźkūrdur. O ģażrete iştiyāķen ˘aşķ ile iftirāķ-ı Muģammedìye ˘adem-i taģammülden ģāŝıl olan derd ile ķalub ˘uşşāķdan cūş u
ĥurūş ile ber-āverde-i zebān olan ŝalāt u selām şübhesizdir ki nār-ı caģìmi
ve āteş-i firāķı imģā ider. Ŝalavāt-ı şerìfeniñ teˇśìrātı muŝallìniñ isti˘dādına
göredir. Menābi˘-i ˘ilm ü ˘irfān olan enbiyā-yı kirāma ŝalāt u selām, ķulūb-ı
˘uşşāķ ile müşārün-ileyhümüñ “ŝalavātullāh u selāmuhû ˘aleyhim ecma˘ìn”
ģażarātuna münāsebet ve ˘alāķa ve yekdigere muvāŝāla içündür. Bir nehr-i
˘ažìmiñ menba˘ına muttaŝıl olan bir cedvel, ittiŝāli müddetce cereyān edecegi gibi Süleymān Çelebi gibi āşıķ-ı ŝādıķìniñ de menba˘-ı menābi˘-i ˘irfān
olan rūh-ı Muģammedìye ittiŝāl ü irtibāšı ķuvvetli bulundıġu cihetle şu eśer31

“Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye
kapanın.” ayetinden iktibas edilmiştir. Sâd/72
32
“İyi kötü herkes [Cehennem üzerine kurulmuş Sırattan] geçer. İbrahim
aleyhisselama ateşin serin olduğu gibi, mümine, serin ve selamet olur. Öyle ki
Cehennem, “Müminin nuru nârımı söndürüyor” diye bağırır.” hadisinden iktibas
edilmiştir.
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i bì-nažìr-i ˘ārifānesini müsta˘iddìn ü erbāb-ı ģaķìķate yādigār buyurub her
faŝlıñ ˘aķìbinde meźkūr
Ger dilersiz bulasız oddan necāt
beyt-i şerìfini tekrār eylediler. Sālik-i rāh-ı hidāyetiñ misbāģı olan ˘aşķa tevessül, ŝalāt u selāma muvāžabetle ĥātemüˇn-nebìyyìni imāmüˇl-müttaķìn
ģażretlerine taķarrub olunacaġına işāret buyurdular.
Allāhümme ŝalli ˘alā Muģammedin ve ˘alā ālì seyyidinā Muģammed ve
Ādem ve Nūh ve İbrāhìm ve Mūsā ve Ísā ve mā-beynehüm mine˘n-nebiyyìn
veˇl-mürselìn ŝalāvatullāhu veˇs-selāmu ˘aleyhim ecma˘ìn.
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ و آدم و ﻧﻮح واﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﻮﺳﯽ و ﻋﻴﺴﯽ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﲔ واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺻﻠﻮةاﻪﻠﻟ
وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﲨﻌﲔ

[22]
Ĥātime
Bundan soñra gelen faŝl-ı mi˘rāc-ı faĥruˇl-mürselìn ˘aleyhiˇs-salātü vesselāmıñ şerģ ve ìżāģına ģācet ķalmadı çünki ebyāt-ı sābıķayı minvāl-i
muģarrer vechile fehm eden ehl-i ˘irfān, esrār-ı mi˘rācdan burāk ve refrefi,
sidretüˇl-müntehāda cibrìl ile mükālemeyi mülāķāt-ı Rabbüˇl-˘ālemìni de
fehm etmişdir. Bināen-˘aleyh herkes merātib-i ˘aķl u ˘ilmine göre nübüvvet
ve risāleti idrāk ve ifāde eder. Melāike-i kirāmın kelāmını ģikāye bābında
ِ
vāride olan 33“ ﻮم
ٌ ُ ” َوَﻣﺎ ﻣﻨﱠﺎ إِﱠﻻ ﻟَﻪُ َﻣ َﻘ ٌﺎم ﱠﻣ ْﻌﻠāyet-i kerìmesi muķteżāsı ˘arş-ı a˘lāya varıncaya ķadar el elden üstün, herkesiñ ģaddine göre maķāmı ya a˘lā yā dūndur,
faķat maķām-ı ķābe ķavseyn ev ednāya34 vuŝūl ģabìb-i Rabbüˇl-˘ālemìne
maĥŝūŝdur.
Değerlendirme ve Sonuç
Hâşim Veli, klasik şerh geleneğine bağlı olarak Mevlid’den seçtiği 61
beyiti açıklamıştır. Yazar, sözü çok fazla uzatmadan beyitin çağrıştırdığı
manayı çözmeye çalışmış, bunu yaparken de öncelikle ayet ve hadislere
başvurmuştur. Çoğu beyitin arkasından; “āyet-i kerìmesiniñ daģi delālet
33
34

[Melekler şöyle derler] Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Saffât/164
“[Peygambere olan mesafesi] iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” Necm/9
nolu âyetten iktibas edilmiştir.
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buyurduġu vechile, āyāt-ı kerìmeleri muķteżā-yı münìfleri vechile, muķteżā-yı
celìlince, ayet-i kerìmesi mefhūmu vechile, muķteżā-yı münìfine işāretdir” şeklinde sure adı ve ayet numarası belirtmeden Kur’an-ı Kerim’den bazı
iktibaslarda bulunmuştur. Hatta bazı beyitler “āyet-i kerìmesine işāretdir” şeklinde tek bir âyetle açıklanmıştır.
Şerhe konulan hadisleri, hangi hadis âliminden aldığını ve ravîlerini
belirtmeden kullanan yazar, “ģadìś-i şerìfine işāretdir, ģadiś-i ķudsìsi nāšıķ
olduġu vechile, eģādìś-i şerìfede meźkūrdur” şeklinde kalıp ifadelere yer
vermek suretiyle hadislerden yararlanmıştır. Bunu yaparken çoğu zaman hadisin anlamını okuyucunun bildiğini düşünerek hadisin tamamını almamış, bunun yerine anahtar kelimelerle hadise işaret etmiştir.
Genel olarak âyetleri de bu şekilde kullanan yazarın bunu bir şerh metodu olarak benimsediği söylenebilir.
Kuran-ı Kerim’den ve Hz.Peygamber’e ait hadislerden ayrı olup manası yüce Allah'a, ifadesi Hz. Peygamber’e ait olan mübarek sözler olarak kabul edilen kutsi hadislere yer vermek de Hâşim Veli’nin şerhinde
başvurduğu bir yol olmuştur.
“Himmet-ür-ricâl, takla'-ül-cibâl [becerikli insanların himmeti, dağları yerinden söker], gözlüye gizli yoķdur, nūr içün žıll olmaz, el elden üstün, söz çoķ
olmaġla beraber nihāyet bulmaz” gibi atasözü, deyim veya kelâm-ı kibar
kabul edilen kalıplaşmış bazı ifadeler de şerhte kullanılmıştır.
Kelimelerin sözlük anlamlarına zaman zaman başvuran yazarın, kelimenin farklı anlamları üzerinden yorum yaptığı görülmektedir. Örneğin “bari ne” ve “ol” kelimeleri aşağıdaki gibi şerh edilmiştir:
Lisān-ı Türkì’de “bari ne” kelimesi hepsine, mecmū˘na, kāffesine
demekdir. Ya˘ni ĥālikiyyet-i subģāniyyeye dāˇir ģācet miķdārı ve kifāyet
derece söyleyecek olursaķ bu bābda söz ve kelām çoķdur. […] Yāĥūd
“bari” kelimesi ĥulāŝaˇ-i kelām ma˘nāsına olub yine de ma˘nā-yı meşrūh
melģūždur. Bināˇen-˘āleyh “Birdir Ol kim andan artuķ Tañrı yoķ” buyuraraķ ĥatm-i kelām ediyorlar. “Ol” lisān-ı Türkì’de “Hū” ism-i celìliniñ
mürādifidir. Çünki “Hüve’l-bākì ”dir.
Genel itibarıyle bilgilendirmeye yönelik düz bir anlatıma sahip yazarın yer yer klasik inşa kültüründeki sanatsal söyleme yaklaştığı da
görülmektedir: “kiminiñ tövbesi maķbūl, kiminiñ gemisi onuñ ģürmeti-
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ne ġarķdan maŝūn ve kimine nār-ı Nemrūd gülşen, kimine ˘aŝā ejder
oldu ve kimine de evc-i a˘lāya ve semā-yı rūģa hayyen ˘urūc buyurdu.”
Nadir olmakla beraber secili ve süslü bir anlatıma da yer veren yazarın
dili Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla örülüdür.
Hâşim Veli, Süleyman Çelebi’ye duyduğu hayranlığını açık bir şekilde ifade eder ve her fırsatta övgü dolu sözlerle bu eserin eşsiz olduğunu vurgular:
“Şu na˘t-ı şerìf ķadar cenāb-ı Muģammed ˘aleyhiˇs-ŝalātü ve˘s-selāmı
vāżıģ ve açıķ bir ŝūretde beyān eden na˘ta az teŝādüf olur.”, “Hangi
ķalemdir ki bu ķadar büyük ve ateşìn maģabbet ve ˘aşķdan dem uran
ebyāt-ı şerìfeniñ tamām ģaķìķātini beyāna cürˇet ede.”
Tarihî bir olayı anlatmak suretiyle beyitin anlamını açıklamak da
şerhte başvurulan yollardan biri olmuştur:
“Vaķtā ki vālide-i muģtereme-i ĥayruˇl-enāmıñ vaż˘-ı haml etmesi
yaķlaşdı. Fevķaˇl-˘āde ŝusadı. Zìrā ķāˇinātı reyyān etmek iķtidār ve ķābiliyyeti olan āb-ı ģayāt-ı ˘umūmì kendisinden ayrılacaķ idi. Buña ise
taģammül olunamayacaġı cihetle müşārün-ileyhā ģażretlerini dehşetli
bir ģarāret istilā etmiş ve bunuñ üzerine feyyāż-ı ģaķìķatden o gevher-i
˘iŝmete bir cām šolusu şerbet iģsān olunmuşdur.”
Yeri geldikçe peygamberler tarihine göndermeler yapılmış, diğer
peygamberlerin belirleyici özelliklerinden ve mucizelerinden hareketle
beyitlerle ilişki kurulmuştur:
“Cenāb-ı faĥr-i kāināt ˘aleyhi ekmeliˇt-taģiyyāt šıfl iken bir şeyˇler
söyledigini vālide-i muģtereme ģiss buyurdı. Faķaš ġāyet ĥafìf söylüyordı. Bilāĥāre añladı ki cān u dilden ümmetini istiyor ve
cemì˘insanlarıñ raģmet-i yezdāna mažhariyyetini ārzū buyuruyordu.
Naŝıl ki cenāb-ı ˘Ísā ˘aleyhiˇŝ-ŝalātü veˇs-selām da šıfl iken tekellüm buyurmuşlardı.”
Hâşim Veli, sıcak samimi bir dil kullanmaya özen göstermiş, muhatabını ikna etmede ve inandırıcılığını artırmak için bazı bölümlerde
duygu ve heyecanını gizlememiştir:
“[…] melekden eśer ķalmayub vālide-i muģtereme hiç kimseyi
görmedi. Naŝıl görebilir ki […]
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“şu yeryüzi źāt-ı ģażret-i Muģammediyyeniñ mahall-i ķudūmu olduġu cihetle ne büyük ˘ulviyyet kesb etdi.”
“Ģaķìķaten ˘aşķ u şevķ ile “Allāh” diyen yoķ idi.”
“İsm-i ˘ažām-ı Subģāniyi öyle söyleyecek lisānda ģaķìķaten büyük
isti˘dād lāzımdır.”
Görünenin ardında daha ulvi bir hakikatin varlığına işaret eden batinî yorumlara Hâşim Veli de yer vermiştir. Batinî yorumların insanların
inanç dünyalarına yaptığı gizemli etki düşünüldüğünde hem şairler
hem de şârihler makûl ölçüler içinde bu yola başvurmuşlardır:
Şöyle ki cenāb-ı seyyidetünā Fāšımatüˇz-Zehrā rażıyallāhu ˘anhā bir
gice dikiş dikerken ignesini ġayb etmiş ģażret-i faģr-i kāˇinātıñ dişleri
nūrundan ve şu˘ā-ı mübārekinden derģāl igneyi bulmuş idi. Ma˘nā-yı
ģaķìķìsi ise şöyledir ki bāb-ı ģaķìķatde ve gice-i māddiyyātda kendine
nāfi˘ olan şeyleri ġayb edenler ķuvve-i Muģammediyyeye istināden
rūhiyyūn olaraķ şu˘ā-ı Muģammedì, māddiyyūn olaraķ esnān-ı
Muģammedì sebebiyle nice tabi˘at ˘āleminde ġāˇib olan beşeriyyete nāfi˘
bulunan şeyleri bulurlar demekdir.
Sonuç olarak; Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebi’nin klasik şerh yoluyla incelendiğini, uzun dilbilgisi izâhlarına ve tasavvufî ıstılahlara yer verilmediğini, eserin Hz. Peygamber'e ve Süleyman Çelebî’ye son derece hürmetkâr
bir tavırla kaleme alındığını belirtmek mümkündür. Yüzyıllar boyu beğenilerek okunan Mevlid’in sahip olduğu değere dikkat çekmesi ayrıca
Mevlid’in gizli kalmış bazı yönlerine ışık tutması bakımından bu kısa ve
öz şerh önem taşımaktadır.
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