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Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin
Câiz Olduğuna Dair Risalesi
Hakan YEKBAŞ*

Özet
19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir
yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i merkeze alan bir yaklaşım sergilediği açıkça
görülmektedir. Bu bağlamda Mehmed Fevzî; mevlit, miraciye,
regâibiyye gibi eserler yazmıştır. Bu çerçevede iki mevlit yazan şair,
yaşadığı dönemde mevlidin okunmasını ve dinlenmesini bid’at olarak
nitelendiren çevrelere karşı da bir risale yazmıştır.
Mehmed Fevzî’nin bir mevlit şairi olmasının yanı sıra mevlit okumanın
ve dinlemenin caiz olduğuna dair bir risale yazması onu diğer mevlit
şairlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Çalışmamızda Mehmed Fevzî’nin mevlit okumanın neden caiz olduğunu anlattığı “İsbâtü’lMuhassenât li-tilâvet-i Mevlid-i Seyyidü’s-Sâdât” adlı risalesinin metni
verilmek suretiyle mevlit geleneğindeki bu farklı yaklaşım gözler önüne serilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mehmed Fevzî Efendi, Hz. Muhammed, mevlit,
İsbâtü’l-Muhassenât.
Abstract
At 19th century Mehmed Fevzî Efendi, who is one of the well-known
scholar and a good writer that write so much works, has an important
place at our classic literary works, especially religious-verse. When
we look at Mehmed Fevzî Efendi’s religious-verse, the approach which
takes the the Prophet Muhammed center of the topic are seen
openly.In that situation, Mehmed Fevzî Efendi wrote so much works
such as mevlit, miraciye, regâibiyye. In that frame, the poet, who
wrote mevlit wrote a booklet against the people who describe the
reading and listening the mevlit as a sin.
In addition to Mehmed Fevzî is a poet of mevlit, his writing a booklet
which is lawful to listening and reading is the most important special
feature separating his from the other poets. In our working, Mehmed
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Fevzî wrote a booklet called ‘’İsbâtü’l-Muhassenât li-tilâvet-i Mevlid-i
Seyyidü’s-Sâdât’’ which show us why the reading a mevlit is lawful.
And this booklet showed the difference approach of mevlit tradition
on the condition giving the text of the booklet.
Key Words: Mehmed Fevzî Efendi, Hz. Muhammed, mevlit, İsbâtü’lMuhassenât

Giriş
Türklerin İslâm’ı kabulüyle birlikte siyasî ve sosyal hayattaki
değişiklikler, bütün sanatlar içinde daha da hızlı ve etkili biçimde en
önce kendisini edebiyatta göstermiştir. Bu vesileyle Hz. Muhammed, ortaya çıkan yeni edebî anlayışın merkezine oturmuş ve İslam
medeniyeti dairesinde başlangıçtan itibaren meydana getirilen her
tür ve biçimdeki eserde temel kaynaklardan biri olmuştur. Hz. Muhammed’e duyulan samimî sevgi, bağlılık ve şefaatine nail olma
düşüncesiyle doğumu, büyümesi, evlenmesi, peygamberliği, mucizeleri, miracı, gazaları ve vefatı kısacası hayatının her safhası asırlar boyunca edebiyatımızın temel konularından olmuştur. Bu çerçevede Hz. Peygamber’le ilgili bir edebiyatın teşekkül ettiğini görmekteyiz.1 Önceleri hayatının her safhasını anlatan siyerlerle başlayan
bu edebî gelenek; zamanla Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluğu,
peygamberliği ve mucizeleri, miracı, hicreti, gazaları, hilyesi, esması gibi konuları anlatan müstakil eserlerle yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu türlerden en önemisi ve meşhuru mevliddir. Hz. Muhammed’in doğumunun ve doğumu esnasında meydana gelen olayların
anlatıldığı mevlit, özellikle Türk edebiyatında en çok tercih edilen
dinî-manzum eserlerden biri olmuştur. Süleyman Çelebi (ö.
1442)’nin Vesîletü’n-Necât isimli mevlidine gösterilen muazzam ilgi,
diğer şairlerin de bu alanda kalem oynatmaları için bir vesile olmuştur. Bu çerçevede Necla Pekolcay 632, Hasibe Mazıoğlu ise 593
mevlit yazarı olduğunu ifade etmektedir ki yapılan son araştırmalara göre mevlit yazarlarının sayısının daha da fazla olduğu tespit
edilmiştir.4

1

2
3

4

Âmil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 357.
Necla Pekolcay, Mevlit, Dergah Yay., İstanbul 1980, s. 46-48.
Hasibe Mazıoğlu, “Türk Edebiyatında Mevlit Yazan Şairler”, Türkoloji Dergisi, Ankara 1974, VI, S. 1, s. 60-62.
Hasan Aksoy, “Mevlit, Türk Edebiyatı”, TDVİA, Cilt: 29, Ankara 2004, s. 483.
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Mevlit türünün klasik edebiyatımızda bu kadar ilgi görmesi,
Türklerin dinî ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyen mevlit merasimlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Elimizdeki bilgilere
göre ilk mevlit merasimleri Erbil Atabeyi Muzafferuddin Gökböri
(1190-1233) tarafından tertip olunmuştur. Bu merasimlerde sadece
Hz. Peygamber anılmamış, hastalara ve fakirlere yardımlar yapılmış
ve halk için ziyafetler düzenlenmiştir.5 Bu anlayış zamanla diğer
devletlerde özellikle Osmanlılar döneminde hem resmî törenlerle
hem de halk arasındaki kutlamalarla farklı bir boyut kazanmıştır.
Orhan Okay’ın ifadesiyle mevlidin özel bir adabı ve protokolü olması diğer İslam ülkelerinden çok, Osmanlı’dan itibaren özellikle Türklere has bir gelenek olmuştur.6 Saray çevresinde mevlit alayı denilen merasim yürüyüşünün ardından bir selâtin camisinde devam
eden resmî törenler yapılmakta iken halk arasında daha canlı ve
sosyal içerikli kutlamalar ifa edilmekteydi. Kandil çörekleri, yoldan
geçenlere su dağıtılması, fakirlere sadaka verilmesi, çocukların yağ
parası, mum parası istemeleri kandillerin sadece camilerde, dergâhlarda ve tekkelerde kutlanmadığını ve canlı bir şekilde kandil
geleneğininin oluştuğunu gösteren bazı âdetlerdir.7 Yine Osmanlılar
döneminde mevlit kıraatı konusunda yoğun bir gayret ortaya çıkmıştır. Kurulan vakıflar yoluyla mübarek gün ve gecelerde mevlit
okutulması, dinleyenlere yemek verilmesi ve bazı ikramlarda bulunulması için fon ayrıldığını görmekteyiz.8
Görüldüğü gibi Mevlit Kandili, Türk toplumunda dinî, edebî ve
kültürel boyutuyla günümüze kadar etkisini sürdüren bir özelliğe
sahiptir. Doğal olarak toplum hayatımızda bu kadar etkili olan mevlit ve mevlit merasimleri hakkında bazı tartışmalar da yaşanmıştır.
Özellikle mevlidin dinî açıdan meşruiyeti âlimler tarafından bugün
bile tartışıla gelen bir konu olmuştur. Geçmişten günümüze gelinceye kadar Mâlikî fakihi İbnü’l-Hâc el-Abderî, Tâceddin Ömer b. Ali
el-Lahmî, İbn Teymiyye, Muhammed Abduh gibi fakihler, mevlit
merasimlerini bid’at olarak nitelendirmişlerdir. Buna karşılık bazı

5
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7

8

Osman Çetin, “Tarihte İlk Resmî Mevlit Merasimleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Bursa 1987, Cilt: 2, S: 2, s. 75-76.
Orhan Okay, Bir Başka İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul 2002, s.
123.
Hacer Aktaş, Osmanlı’da Mübarek Gün ve Gecelerde Dinî Mûsiki, Marmara Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 13-14.
Mefail Hızlı, “Mevlit’e Dair Bazı Belgeler ve Bilgiler”, Süleyman Çelebi ve Mevlit,
Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri (Editör: Mustafa Kara, Bilal Kemikli), Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa 2007, s. 44-45.
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âlimler ise mevlidi bid’at-ı hasene olarak vasıflandırmışlar ve mevlit
merasimlerinin yapılmasında bir sakınca görmemişlerdir. 9
Mehmed Fevzî ve İsbâtü’l-Muhassenât Adlı Risalesi
Tüm bu tartışmalar içinde 19. yüzyılın önemli din adamlarından
olan Mehmed Fevzî Efendi’nin yeri farklıdır. Çünkü kendisi bir din
adamı olmasının yanı sıra yaşadığı dönemde hatırı sayılır bir şöhrete sahip nazım ve nesir üstadıdır. Oldukça velûd bir müellif olan
Mehmed Fevzî Efendi, yazdığı ikisi Türkçe biri Arapça üç mevlit ile
hem bir mevlit müellifi olarak hem de dinî konulardaki vukûfiyetinin
verdiği bilgi ve tecrübeye dayanarak konuya farklı açılardan bakmayı bilmiştir. Mehmed Fevzî Efendi, mevlit merasimleri ile ilgili
yaşadığı dönemdeki tartışmalara cevap olarak yazdığı bir risaleyle,
mevlidin okunmasının ve dinlenmesinin bid’at olmadığını dinî ve
kültürel sebepleriyle açıklamaya çalışmıştır. Yani günümüzdeki ifadesiyle tartışmaları masanın hem bu tarafından hem de diğer tarafından değerlendirmiştir. Bir taraftan mevlit müellifi olan şair Fevzî,
diger taraftan müderris ve müftü kimliği olan Mehmed Fevzî Efendi.
Her iki kimliğiyle Mehmed Fevzî Efendi, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız tartışmalara daha nesnel bakmayı bilmiştir. Müellifin bahsi
geçen risalesinden ve mevlit merasimleriyle ilgili tartışmalara verdiği cevaplardan bahsetmeden önce hayatı, edebî kişiliği ve yazdığı
üç mevlit hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı olacağına inanıyoruz.
Asıl adı Mehmed Ali olan müellifin, Fevzî mahlasını sonradan
aldığını kendi ifadelerinden anlıyoruz.10 Denizli’nin eski adı
Yarangüme olan Tavas ilçesinde11 1242/1826’da doğan Mehmed
Fevzî Efendi, oldukça iyi bir eğitim almıştır. Hayatı hakkında birçok
bilgiyi eserlerinin mukaddimesinde vermeyi gelenek haline getiren
Mehmed Fevzî’nin hocaları arasında Evliyâ-zâde Ali Rıza Efendi,12
Nakşî şeyhi Abdullah Efendi13 gibi isimler bulunmaktadır. Aldığı dinî
ve tasavvufî eğitimin ardından Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerinde görev yapmıştır. Bu görevleri sırasında ilmî birçok eser yazan
Mehmed Fevzî, özellikle esbak Edirne Müftüsü olarak tanınmıştır.

9

Ahmet Özel, “Mevlit, Fıkhî Hükmü”, TDVİA, Cilt: 29, Ankara 2004, s. 477-478.
Mehmed Fevzî Efendi, Temessükü’l-ezyâl min sâdâti’r-ricâl, (tarihsiz), İstanbul, s.
29.
11
Mehmed Fevzî Efendi, Fihristü’l-âsâr, (baskı yeri ve yılı yok.), s. 8.
12
Mehmed Fevzî Efendi, Mevhibetü’l-Vehhâb fi ta’birâti’l-elkâb ve münâcâti Rabbi’lerbâb, İstanbul 1314, s. 3.
13
Mehmed Fevzî Efendi, Temessükü’l-ezyâl, s. 29.
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Edirne’deki müftülük görevi beş yıl süren Fevzî Efendi, yetmiş
beş yaşında iken 28 Rebiü’l-âhir 1318’de14 vefat etmiştir.15
Yaşadığı dönemin tanınmış şahsiyetlerinden ve âlimlerinden
olan Mehmed Fevzî, edebî kişiliğiyle ön plana çıkmış bir isimdir.
Fevzî Efendi’nin eserleri, onun İslâm dünyasının üç önemli dilini;
Arapça, Farsça ve Türkçe’yi şiir yazabilecek ölçüde iyi bildiğini göstermektedir. Bunun en güzel örneği Kasîde-i Bürde’ye her üç dilde
yazdığı Miftâhü’n-necât adlı tahmisidir.16
Fevzî Efendi’nin eserlerini iki kısımda değerlendirebiliriz: Dinî
ilimlerle ilgili eserleri ve edebiyatla ilgili eserleri. Dinî ilimlerle ilgili
eserlerinin büyük bir kısmını Arapça olarak kaleme aldığı şerh ve
haşiyeler oluşturmaktadır.17 Farsça ve Türkçe eserleri ise genellikle
edebî ve manzum eserlerdir. Oldukça velûd bir edebî şahsiyet olan
Mehmed Fevzî Efendi, “Fihristü’l-âsâr”’da18 altmış beş eserinin isminden bahsetmektedir. Mehmed Fevzî’nin Fihristü’l-âsâr’dan sonra
başka eserler de telif etmesinden dolayı kaynaklarda eserlerinin
sayısı hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Fevzî Efendi’nin eserleri
üzerine çalışma yapan Neriman Baybara yüksek lisans çalışmasında
66,19 Ömer Yılmaz ise 76 eserini tespit ettiğini belirtmektedir.20
Edebî eserlerinden Türkçe olanlarında göze çarpan en önemli özellik, kullandığı sade dildir. Mehmed Tahir’in deyimiyle “Sudûrdan
talâkat-ı lisâniyesiyle meşhur”21 olan müellif, Türkçe eserlerinin
büyük bir bölümünü dinî türlerde yazmıştır. Bu çerçevede na’t22,
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Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Cilt: 2 (haz. Cemal Kurnaz, Mustafa
Tatcı), Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000, s. 248.
Mehmed Fevzî Efendi’nin hayatı hakkında daha geniş bilgi için bk.: Ömer Yılmaz,
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzî Efendi, İlâhiyât, Ankara 2008.; Neriman Baybara,
Kureyşî-zâde Mehmed Fevzî Efendi, Hayatı ve Eserleri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.;Mustafa Uzun, “Fevzî
Efendi Edirne Müftüsü”, TDVİA, Cilt: 12, İstanbul 1995, s. 506-509.
Mustafa Uzun, Dinî Edebiyatımızın Son Temsilcilerinden Mehmed Fevzî Efendi ve
Dinî Mesnevîleri, Marifet Yay., İstanbul 1996, s. 11.
Mehmed Fevzî’nin dinî ve edebî eserleri hakkında geniş bilgi için bk.: Ömer Yılmaz, Edirne Müftüsü Mehmed Fevzî Efendi, İlâhiyât, Ankara 2008.; Neriman
Baybara, Kureyşî-zâde Mehmed Fevzî Efendi, Hayatı ve Eserleri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.
Mehmed Fevzî Efendi, Fihristü’l-âsâr, (Eserin baskı yeri ve yılı yok), s. 8.
Neriman Baybara, agt, s. 49-144.
Ömer Yılmaz, Age, s. 82.
Bursalı Mehmed Tahir, Age, s. 249.
Mehmed Fevzî, na’tlardan oluşan bir divanı olduğunu söylese de divanı henüz ele
geçmemiştir. Fakat divanından seçtiği münâcât ve na’tların yer aldığı
Müntehabât-ı Dîvân-ı Fevzî adlı eseri elimizdedir. Eserin baskı yeri ve yılı yoktur.
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regâibiyye23 ve mirâciye24 gibi dinî-manzum eserler yazan Fevzî
Efendi, iki tane de Türkçe mevlit25 te’lif etmiştir.
Kudsiyetü’l-ahbâr fi Mevlid-i Ahmedi’l-Muhtâr isimli mevlidi,
Süleyman Çelebi’nin mevlidi gibi “Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün” vezniyle yazılmıştır. Fevzî Efendi, manzumenin 4 ve 12. beyitleri arasında mevlit okumanın faydaları üzerinde durmuştur. 174 beyit
olan mevlidin der-kenârında mevlit esnasında okunacak beş ilâhî ve
sekiz tevşih bulunmaktadır. 21 beyitlik bir mukaddimenin ardından
nûr-ı Muhammedî’nin yaratılışı, Âmine Hatun’un önceki peygamberler tarafından ziyareti, Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumu sırasında zuhûr eden dokuz mucizenin anlatıldığı mevlit; bir münacâtın
ardından Arapça ve Türkçe birer mevlit duası ile bitmektedir. Üzerindeki bazı kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla yazıldığı dönemde çok
sevilen mevlidi, Fevzî Efendi’nin 1298/1880 yılında te’lif ettiği anlaşılmaktadır.
Şairin ikinci Türkçe mevlidi İcmâlü’l-kelâm fî mevlidi’n-Nebî
Aleyhi’s-selâm, müellifin Edirne naipliği sırasında 1309/1892 yılında
yazılmıştır. Fevzî Efendi, eserin giriş bölümünde mevlidi, istek üzerine gayet kısa ve faydalı olacak bir şekilde herkesin anlayacağı
dille yazdığını söylemektedir.26 87 beyit olan mevlit, aruzun
“Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün” vezniyle yazılmıştır. Mevlit:
Ravzâ-i tâb-nâkine her subh u şâm
Eyle takdîm es-salâtü ve’s-selâm
vasıta beytiyle bağlanan üç bölümden oluşmaktadır. Mevlit
okutmanın faydası ve yazılış sebebinin açıklandığı 16 beyitlik giriş
bölümün ardından Hz. Muhammed’in ve ailesinin tanıtıldığı beyitler
gelmektedir. Hz. Âmine’nin ağzından doğum ve bu sırada meydana
gelen mucizelerin anlatıldığı bölümün ardından 6 beyitlik “merhabâ”
faslı ve 13 beyitli bir münacât bölümü ile mevlit son bulmaktadır.

23

24
25

26

Mehmed Fevzî, edebiyatımızda diğer dinî türlere göre çok az örneği bulunan bir
de regâibiyye yazmıştır. Fevzî Efendi’nin Enverü’l-Kevâkib fî Leyleti’r-Regâ’ib adlı
regâibiyyesi ve edebiyatımızdaki diğer regâibiyyelerle ilgili olarak bk.: Hakan
Yekbaş, “Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin
Regâibiyyesi”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 42, Erzurum 2010, s.
69-95.
Mehmed Fevzî Efendi, Kudsiyyü’s-Sirâc fî Nazmi’l-Mi’râc, İstanbul 1307.
Mehmed Fevzî Efendi, Kudsiyetü’l-ahbâr, fî mevlîd-i Ahmedi’l-Muhtâr, (Basım yeri
ve yılı yok.); Mehmed Fevzî Efendi, İcmâlü’l-kelâm fî Mevlîdi’n-Nebî ‘Aleyhi’sSelâm, İstanbul 1307.
Mehmed Fevzî Efendi, İcmâlü’l-kelâm fî Mevlîdi’n-Nebî ‘Aleyhi’s-Selâm, s. 3.
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Fevzî Efendi’nin bu iki Türkçe mevlidinin yanı sıra bir de
Arapça mevlidi olduğu söylenmektedir. Fakat eserin herhangi bir
matbû veya yazma nüshasını tespit edemedik.
Fevzî Efendi, masraflarını kendisi karşılamak suretiyle Medine,
Kayseri ve Edirne’de mevlitlerinin okunmasını sağlamıştır. Bu suretle mevlit geleneğine katkıda bulunan Mehmed Fevzî’nin yaşadığı
dönemde mevlidi bid’at olarak nitelendiren çevrelere karşı yazdığı
İsbâtü’l-muhassenât li-tilâveti Mevlid-i Seyyidi’s-sâdât adlı eseri
önem arz etmektedir.
23 sayfadan oluşan İsbâtü’l-muhassenât, risalenin sonundaki
ifadelere göre II. Abdülhamit zamanında 14 Cemâziyelâhir 1314
(1896) yılında yazılmıştır. Eserin “Mevlit okutmak bid’atdir, ca’iz
degildir diyenlere redd içün”27 yazıldığını söyleyen Mehmed Fevzî,
kendisinin mevlit okutmak ve dinletmekte pek çok iştiyâkı olduğunu söylemektedir. Daha sonra ilk olarak Manisa şehrindeki
Hâtûniye Medresesinde iken hocası Evliyâ-zâde Alî Rıza Efendi’nin
huzurunda mevlit okuttuğunu ifade etmektedir.28
Fevzî Efendi, Hz. Peygamber’i övmek ve günahlarına şefaat
olması dileğiyle iki mirâciye ve üç mevlit yazdığını belirterek bunları, masraflarını kendi karşılamak suretiyle Medine, Kayseri ve Edirne’de okuttuğunu söyler.29 Fakat son günlerde bazı kötü niyetli ve
merhametsiz kişilerin mevlit okutmanın günah olduğuna dair sözlerine karşılık birkaç kelimeyle bunlara cevap vermek amacıyla bu
risaleyi yazdığını belirtir. Mehmed Fevzî, daha önce yukarıda bizim
de ifade ettiğimiz gibi ilk mevlit merasiminin 604/1207 yılında Melik
Efdal Muzaffereddîn isimli bir padişah tarafından Musul’da düzenlendiğini, 710/1310 yılından itibaren de Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Halep, Belh, Buhara gibi birçok şehirde bu törenlerin yapıldığını söyler.30 Bunun ardından Hz. Peygamber’in “Ümmet dalâlet üzerine birleşmez” hadis-i şerifini delil göstererek icmâ-yı ümmet ile
mevlit merasimlerinin bid’at-ı hasene olarak nitelendirildiğini ifade
eder. Çünkü İbnü’l-Cezerî ve İbn-i Hacer Haysemi gibi âlimler de
Hz. Peygamber’i övmek için ne kadar eser yazılsa yine de hakkıyla
bunun başarılamayacağını söylemektedirler. Yine İmâm Busîrî’nin
Kasîde-i Bürde’sinden bir beyit örnek vererek Hristiyanların Hz.
Îsâ’ya dediklerini dememek şartıyla yani Allah’ın oğludur şeklinde
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bir iddiada bulunmadıktan sonra Hz. Peygamber’in övülebileceğini
ifade eder.31
Daha sonraki bölümlerde müellif, Hz. Peygamber’i sevmenin
önemine dair bazı ayet ve hadisler örnek vererek mevlidinde bu
amaca hizmet ettiğini söyler. Mehmed Fevzî, mevlidin bid’at olmadığını söylemekle yetinmeyerek Hz. Peygamber’e karşı duyulan
muhabbeti
artıracağını
da
ifade
eder.
Muhabbet-i
Muhammediyye’nin de müslümanlara yedi faydası olacağını örnekleriyle ifade eder. Fevzî Efendi her maddenin sonunda konuyu özetleyen bir de mesnevi yazar. Buna göre mevlidi okumanın ve dinlemenin faydaları şunlardır:
1.
Mevlidin Hz. Peygamber’e olan muhabbeti artıracağını
söyleyen müellif, bunun karşılığının da cennette alınacağını söyler.
Çünkü Hz. Peygamber, sünnetine ittiba edenin ve sünnetini sevenin
cennette kendisiyle beraber olacağını söylemiştir:32
Her ki kalbinde anın var hubb-ı mahbûb-ı İlâh
Cennet-i a’lâda komşusı olur bî-iştibâh
Çün hadîsinde buyurdı Hazret-i Hayrü’l-Beşer
Ki ma’îşetde olur her kim beni cândan sever
2.
Hz. Peygamber’i seven kişiler cennette aynı zamanda diğer peygamberler, sadıklar, salihler ve şehitlerle de beraber olacaktır. Buna örnek olarak da asr-ı saadetten bir olay anlatılır. Sahâbeden Sevbân, bir gün Hz. Peygamber’e gelir ve ahirette kendisini göremeyeceği için çok üzüldüğünü söyler. Bunun üzerine Allah’a ve Peygamber’e itaat edenlerin peygamberlerle sıddıklarla,
şehidlerle ve salih kimselerle beraber olacağını ifade eden Nîsâ Sûresi 69. ayeti nazil olur:33
Her ki Allah’a itâ’at hem Resûl’e inkıyâd
Eyleye kalbin ider Mevlâ anın dâreynde şâd
Çün nebîler hem de sıddîk u şehîd ü sâlihîn
Hep olurlar bi’l-ma’iyye dâr-ı hulde dâhilîn
3. Hz. Peygamber’i seven, müslüman olmasa bile yine de karşılığını görecektir. Buna delil olarak ise Hz. Peygamber’in amcası
Ebû Leheb gösterilir. Bilindiği gibi Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in
amcasıdır ve peygamberliği esnasında Hz. Muhammed’e en büyük
31
32
33

Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 4.
Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 8-9.
Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 9-10.
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kötülükleri yapanların başında gelmektedir. Bu yüzden hakkında Tebbet Sûresi’nde “Ebû Leheb’in elleri kurusun.” şeklinde ayet
nazil olmuştur. Fakat buna rağmen Hz. Peygamber’in doğumunu
kendisine müjdeleyen Suveybe adındaki cariyesini çok sevinerek
azat etmesi onun cehennemdeki azabının bir ölçüde hafiflemesine
sebep olmuştur. Ebedî cehennemle cezalandırılan Ebû Leheb, bu
hareketinden dolayı her yıl Hz. Peygamber’in doğum gününde iki
parmağı arasından akan sudan içermiş ki bu mükafatın sebebi Hz.
Peygamber’e bir miktar muhabbet etmesidir. Fevzî Efendi, böylesine bir inkârcının bu tür bir nimete nail olmasını örnek göstererek
ümmet-i Muhammed’in ödülünün daha da büyük olacağını ifade
eder:34
Sâbıkân küffârdan bir kimse sevmişdi anı
Şimdi nîrânda soguk su saky ider Rabb-i Ganî
…
Hubb-ı pâki mürde-i sad-sâleyi ihyâ ider
Hem cehennemde yanan âteşleri itfâ ider
4. Muhabbet-i Muhammediyyenin bir diğer faydası ise sonradan müslüman olanlar hakkındadır. Bu konuda Fevzî Efendi bir kıssa anlatır. Buna göre Mısır’da yaşayan ve kalbi Hz. Peygamber’in
muhabbetiyle dolu bir müslüman zat, her sene evinde mevlit okutur ve ziyafet verirmiş. Bu müslümanın Yahudi olan komşularından
bir kadın, bu kutlama ve merasimin anlamını merak eder. Aynı gece Hz. Peygamber’i rüyasında görür. Hz. Peygamber’in ahlakından
ve söylediklerinden etkilenen Yahudi kadın bunun üzerine rüyasında müslüman olur. Kocası da aynı rüyayı görmüştür. Her ikisi
müslüman olarak komşularının tertip etmiş oldukları mevlid-i şerifi
dinlemeye giderler:
Fevzî Efendi, bu hikâye üzerinden mevlidi dinleyenlerin etkilenerek müslüman olabileceğini anlatmaya çalışmıştır:35
Kâfirin gönlinde olsa ger muhabbet zerre-vâr
Cism ü cânını harâmdır eylemek ihrâk nâr
Çünkü bî-şekk bâ-hidâyet olur encâm müslümân
Dü-cihânda olur elbet meskeni dârü’l-emân
5. Mevlidin bir diğer faydası da mevlit tilâveti sırasında dinleyenlerin Hz. Peygamber’e salavât getirmelerine sebep olmasıdır. Bu
34
35

Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 10-11.
Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 13-14.
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sayede hem Allah’ın rahmetine hem Hz. Peygamber’in şefaatine
nail olmak mümkündür. Bu konuda Süleyman Çelebi’nin ve kendisinin yazdığı miraciye ile mevlitlerden örnekler verir. Salavât-ı şerîfe getirmenin faydalarından bahseder:36
Sem’ine girdikçe nâm-ı hazret-i dost-ı Hudâ
‘Aşkla di es-salâtu ve’s-selâm yâ Mustafâ
Çünki böyle dir isen vâsıl olup işbu haber
Hücre-i pâkinde mutlak şâd olur Hayrü’l-Beşer
6. Fevzî Efendi, mevlid-i şerif okunan belde ve hanenin Allah
tarafından bereketlendirileceğini ifade eder. Bu sayede kıtlığın olmayacağını, sebze ve meyvenin bereketli olacağını, sağlık ve afiyetin tüm halkı kapsayacağını ve düşmanlara karşı her zaman galip
gelineceğini söyler. Buna örnek olarak da Hz. Peygamber doğmadan önce Mekke civarında kıtlık olduğunu, doğumundan sonra ise
bolluk ve bereketin gelmesini verir. Konuyla ilgili bazı ayetlerden de
örnekler verilmek suretiyle Hz. Peygamber’e salavât getirmenin
feyz ve bereket kaynağı olduğu söylenir:37
İsm ü cism-i pâkidir bâ’is-i füyûz ‘âleme
Cânib-i Hak’dan ‘atâdır nesl-i ibn-i âdeme
Kangı yirde bâ-lisân-ı ‘aşk olınsa nâmı yâd
Bil azîzim hâsıl olur anda feyz-i bî-‘aded
7. Mevlidin yedinci ve sonuncu faydası ise mevlid-i şerifin okutulduğu belde ve hanelerin her türlü bela, âfet ve çeşitli marazlardan emin olacağıdır. Fevzî Efendi, bir beldede kıtlık, veba veya
düşman istilası gibi bir belâ veya korkular olursa temiz kalple okunacak mevlid-i şerifin bunları def edeceğini söyler:38
Olsa şâyed ‘âlem-i kevn ü fesâdda bir belâ
Ya’ni ta’ûn u vebâ yâhûd ki çok kaht u galâ
Def’ine çâre budur kim ‘aşk u şevk ile müdâm
Okına ol yirde her bâr mevlid-i Hayrü’l-enâm
Sonuç
Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan mevlit ve
mevlit merasimlerinin keyfiyyeti üzerine birçok tartışma yapılmıştır.
Bu tartışmaların odağında mevlit okuma ve dinlemenin bid’at olup
36
37
38

Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 15-17.
Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 18-21.
Mehmed Fevzî Efendi, İsbâtü’l-muhassenât, s. 21-22.
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olmadığı yatmaktadır. Bazı âlimler bu merasimleri bid’at olarak
nitelendirmiş, bazıları ise bid’at-ı hasene olarak vasıflandırarak günah olmadığını söylemişlerdir.
Bu tartışmaların içinde kendisi aynı zamanda müftülük ve müderrislik yapmış olan Mehmed Fevzî Efendi’nin yeri ayrıdır. Çünkü
kendisi hem bir mevlit şairidir, hem de fetva makamında bir isimdir. Bu çerçevede mevlit okuma ve dinlemenin caiz olduğunu delil
ve örnekleriyle açıklayan bir risale yazmıştır. Risalesini yer yer
manzumelerle süsleyen Fevzî Efendi, mevlidin önemini dinî ve kültürel sebepleriyle açıklamıştır. Bir anlamda mevlit müdafası yapmıştır.
Müellif, risalesinin birçok yerinde Hz. Peygamber’e duyulan
sevginin önemi ve gerekliliğinden bahsetmektedir. Kendisinin de iki
miraciye ve üç mevlit yazarak muhabbet-i Muhammed’e katkıda
bulunduğunu, mevlitlerini masraflarını karşılayarak değişik beldelerde okuttuğunu ifade etmektedir. Bu sayede mevlit okutulması
için herkesi teşvik etmek istemektedir.
Bu bağlamda Mehmed Fevzî Efendi’nin yazdığı şiirler ve risalelerle gerçek bir Hz. Muhammed âşığı olduğunu görmekteyiz. O, son
devir Osmanlı ulemâsı içinde gerek edebî kişiliğiyle gerekse din
adamı kimliğiyle takdire şayan bir şahsiyettir.
Metin
İŝbâtü’l-Muĥassenât Li-tilâvet-i Mevlid-i Seyyidü’s-Sâdât
(s. 1)
İşbu risâle-i şerîfeniñ ismi “İŝbâtü’l-Muĥasenât Li-tilâvet-i Mevlidi Seyyidü’s-Sâdât”dır. Ve mü’ellifi daħi Edirne Müfti-i esbaķı el-ĥâc Meĥmed Fevzî
Efendi’dir. Ki cemǾiyyet yapup da mevlid-i şerîf oķutmaķ ve diñlemek bidǾatdir ve
günâhdır dimekde bulınan baǾżı kesânıñ kelâmlarını redd ü ibŧâl içün te’lîf
eylemişdir.
Mevlid oķutmaķ bidǾatdir, câ’iz degildir diyenlere redd içün “İŝbât-ı Muĥassenât” nâm risâle-i merġûbedir.
Bi’smillâhi’r-raĥmani’r-raĥîm
(s.2)
Her-bâr lem-yelîd ve lem-yüled olan Ħudâ-yı Kird-gâr’a ĥamd ü
ŝenâ-yı bisyâr ve şükr-i śad-hezâr olsun ki Raĥmeten li’l-Ǿâlemîn olan Ĥabîb-i
ekremini bizlere iĥsân eyledi. Ve śalât u selâm-i bî-şümâr ol Resûl-i Mevlâ-yı
âmürz-gâra olsun ki şefîǾü’l-müźnibîn olaraķ teşrîf-i cihân buyurup bizleri şâdân
eyledi. Ve âl ü aśĥâb-ı kirâm o livâü’l-iĥtirâmına tarżî-hâ-yı hezâr-ender-hezâr olsun
ki her birisi mânend-i nücûm-ı âsumân tenvîr-i Ǿâlem ü Ǿâlemiyân buyurup bizim
içün ŧarîķ-i Ĥaķķ’ı Ǿayân u beyân eyledi. BaǾdeźâ işbu cümleden ednâ ve śâĥib-i
źünûb-ı bî-Ǿadd ü iĥsâ velâkin mü’min ü muvaĥĥid ve ez-cân u dil maĥabbet-i Ĥabîb-i Ĥudâ olan Ǿabd-i faķîr ü ĥaķîr Edirne Müftî-i esbaķı el-ĥâc Muĥammed Fevzî
ferraĥa’llâhu bâlehu ve aślaĥa ĥâlehu bi-ĥürmetin men bihi Ǿazze.
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İşbu “İŝbâtü’l-Muĥasenât Li-tilâvet-i Mevlid-i Seyyidü’s-Sâdât” nâm risâle-i
muħtaśara-i nâçîzânesindedir ki bu Ǿabd-i Ǿâciz be-tevfîķâ teǾâlâ tâ śıġar-ı sinn-i
Ǿâcizânemden beru mevlid-i şerîf oķutmaķ ve diñlemekde pek çoķ Ǿaşķ u iştiyâķım
vardır. Ĥaŧŧa bundan elli iki sene aķdem śaġîrü’s-sînn bulındıġım ĥâlde Mekke-i
Mükerreme’den Ǿavdetimde MaǾnîsâ şehrinde Ħâŧûniye Medresesinde li-ecli’t- taĥśîli’l-Ǿulûm ĥücre-nişîn iken min-ġayr-i ĥaddin bir gece ĥücre-i Ǿâcizânemde muħtaśarca bir mevlid-i şerîf cemǾiyyeti teşkîl ve üstâź-ı ekremim el-merĥûm el-ĥâc Evliyâ-zâde el-hâc ǾAlî Rıżâ Efendi (s. 3) Ĥażretlerini ve diğer baǾżı dersiǾâm ħˇâce
efendileri daǾvet ve mevlid-i şerîf ķırâ’at itdirmek ħıdmetiyle ibtiġâ-yı rıżâ-yı Mevlâyı celîl eylemişdim. İşte tâ o zamândan bedǾ ile bu zamâna gelinceye ķadar,
““ﺑﻼ ﺗﺮﻙ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﺳﻜﻨﺖ39 her sene mevlid-i şerîf ķırâ’at itdirmekle şân-ı
Ǿâlî-i Ĥażret-i Peyġamber’i tebcîl iderek mübâhât u iftiħâr ve źünûbuma istiġfâr ve
duħûl-ı gül-zâr-ı feraĥ u mesârr eylemekdeyimdir. Ve ĥatta sultânu’l-Ǿâşıķîn śaĥib-i
Muĥammediyye Yazıcı-zâde Meĥmed Efendi (ķuddise sırruhu’l-azîz)
Düzülmüşdür niçe mevlid kitâbı
Yazılmışdır niçe evśâf-ı kübrâ
buyurduġı miŝillu bu Ǿabd-i Ǿâciz daħi ǾArabiyyü’l-Ǿibâre Ķudsiyyü’l-minhâc
fî İcmâl-i Baĥŝi’l-miǾrâc ve yine Türkiyü’l-Ǿibâre Ķudsiyyü’s-sirâc fî Nažmi’lmiǾrâc nâm miǾrâciyye-i şerîfelerden başķa ǾArabiyyü’l-Ǿibâre Ķudsiyyü’l-kelâm fî
Mevlidi’n-Nebiyy Ǿaleyhi’s-selâm ve yine Türkiyü’l-Ǿibâre Ķudsiyyetü’l-aħbâr fî
Mevlid-i Aĥmedi’l-Muħtâr ve keźâlik İcmâlü’l-kelâm fî Mevlidi’n-Nebiyyi
Ǿaleyhi’s-selâm nâm üç Ǿaded mevlid-i şerîf risâleleri te’lîf eyleyüp vekîllerim vâsıŧalarıyla Medîne-i Münevvere nevvaraha’llâhu TeǾâlâ ilâ yevmi’l-âħirede ve
Ķayśeriyye ve Edirne beldelerinde maśâriflerini gönderüp beher-sene
oķutdurmaķdayımdır. Ancaķ bu günlerde baǾżı aśhâb-ı ķalb-i nâ-śâf ve eşħâś-ı bîinśâf žuhûr idüp öyle mevlid-i şerîf oķutmaķ bidǾatdir ve günâhdır gibi tefevvuhât-ı
nâ-sezâ ve maķâlât-ı nâ-revâda bulunurlar imiş diyerek mesmûǾ-ı Ǿâcizânem olmaġla
hemân ķalem-i diyânet-raķam-ı ġayreti yedime alup lâ-Ǿale’t-taǾyîn ve’t-teşħîż öyle
ħasâra ictisâr eyleyenleriñ kelimât-ı bâŧılalarını redd ü inkâr vâdîsinde bir ķaç kelimecik taĥrîr eylemege niyyet eyledim. Şöyle ki böyle mevlid-i şerîf-i Nebevîyi teşkîl-i cemǾiyyet eyleyüp de teberrüken oķutmaķ gerçi aśĥâb-ı güzîn (rıđvânu’llâhu
teǾâlâ Ǿaleyhim ecmaǾîn) efendilerimiziñ zamân-ı Ǿâlîlerinde ve daha śoñra tâ altıyüz
dört senesine gelinceye ķadar de’b-i eślâf-ı kirâmdan degil idiyse de târîħ-i
meźkûrede yaǾni altıyüz dört senesinde Melik Efđal Mužaffere’d-dîn nâm bir pâdişâh âgâh-ı diyânet-penâh diyâr-ı Muśûl’da ol vaķtiñ kâffe-i Ǿulemâ-yı Ǿıžâm ve
meşâyiħ-i kirâmını (s. 4) ve śuleĥâ-yı ulu’l-iĥtirâmını ve Ǿavâm u ħavâs-ı ķâffe-i
âhâlî-i İslâm’ını daǾvet ve ŧaǾâmlar ve şekerler ve şerbetler beźliyle basŧ-ı mevâ’id-i
niǾmet eyleyüp kemâl-i taǾžîm ve Ǿaşķ u şevķ-i Ǿažîm ile mevlid-i şerîf ķırâǾat ve
herkesiñ o cihetle me’vâlarını keenne baġ-ı cennet ve dürçe-i derûnlarını pür-feraĥ u
meserret eyledi. İşte ol-zamândan yaǾni yedi yüz on senesinden beru Mekke-i
Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’de ve Şâm-ı Şerîf ve Ķudüs-i şerîf ve Ĥaleb ve
39

“Nerede olursam olayım, nerede ikâmet edersem edeyim hiç terketmeksizin”
anlamında bir ibare.
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sâ’ir kâffe-i bilâd-ı ǾArabistân ve Belħ ve Buħârâ’da ve dârü’l-ħilâfetü’l-Ǿaliyye
olan İstanbul’da ve diyâr-ı Anaŧolı ve Rûm ili memâlikinde her sene mevlid-i şerîf
ķırâǾat itdirilmekdedir. Bu taķdîrce bunuñ ĥaķķında “”ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﺃﻣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ40 ĥadîŝ-i
şerîfi muķteżâsına bayaġı icmâǾ-ı ümmet vâķıǾ olmuşdur. Aślâ Ǿulemâ-yı dîn-i
mübîn ve fużalâ-yı güzîn ve muĥaķķıķîn ve müdeķķikîn ŧaraflarından bir źât redd ü
iǾtirâż yolına źâhib olmayup cümlesi ķabûl ve taĥsîn eylemişdür. Fi’l-vâķiǾ bidaǾ vü
bidâǾa ve bidǾat bâların kesriyle śonradan iĥdâŝ olınmış bir şey dimekdir. Ancaķ bu
bidǾat iki dürlü olup birisine bidǾat-ı seyyie ve bidǾat-ı ķabîĥa dinür ki bunuñ ĥaķķında
“ ﰱ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺿﻼﻟﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ”ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ41 buyurulmuşdur. Ve birisine bidǾat-i ĥasene
taǾbîr olunur. Meŝelâ eźkâr içün tesbîĥ ve ŧaǾâm içün ķaşıķ istiǾmâl eylemek ve eźân
içün minâre yapmaķ gibi. İşte mevlid-i şerîf ķırâǾat itdirmek bidǾat-ı ĥasene-i
mübârekedendir. Bunı taķbîĥ eylemek maǾâźa’llâh büyük ħatâdır. Ĥaŧŧa Ǿulemâ-i
zamân İbnü’l-Cezerî ve İbn-i Ĥacer Hayŝemî buyururlar ki bu mevlid-i şerîf ĥaķķında ne ķadar tekellüfler ve taǾžîm ü tekrîmler ve śarf-ı nuķûd u mevcûdlar ve beźl-i
mechûdlar idilse yine azdır, yine lâyıķıyla ĥaķķı edâ olınamaz. Binâen Ǿaleyh İmâm
Buśîrî ĥazretleri Ķaśîde-i Bürde’niñ bir beytinde:

ﺩﻉ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺘﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﰱ ﻧﺒﻴﻬﻢ
ﻭ ﺍﺣﻜﻢ ﲟﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﺪﺣﺎ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻜﻢ42
diye buyurmuşdur ki maǾnâsı Naśârâ’nıñ peyġamberleri yaǾni Ĥażret-i ǾÎsâ
Ǿaleyhi’s-selâm ĥaķķında iddiǾâ eyledikleri yaǾnî Allâh’ın oġlıdur didiklerini terk ile
yaǾni anlarıñ iftirâ (s. 5) ve bühtân eyledikleri miŝillu sen daħi Muĥammed Ǿaleyhi’sselâm Allâh’ın oġlıdır dime. İşte bu sözi geçdikden śonra Ĥażret-i Muĥammed
Ǿaleyhi’s-selâmıñ ĥaķķında medĥ ü ŝenâ cihetinden her neyi murâd ider iseñ ĥükm
eyle ki ne ķadar medĥ eyleseñiz lâyıķı vechle medĥ ü ŝenâsını edâ idemezsiniz
dimekdir. Fi’l-vâķiǾ baǾżı Ǿulemâ inkâr eylediler ise de mevlid cemǾiyyeti diyerek
Ǿaķd-i cemǾiyyet eyleyüp de anıñ żımnında birŧaķım velîme-i iźdivâc ve velîme-i
ħitânda Ǿavâm nâsın yapdıķları gibi defler ve ŧâbullar ve sâ’ir âlât-ı lehvîyeler
istiǾmâl ve aśl-ı mevlid-i şerîf añlaşılmaz mertebe fâĥiş teġannîler eyleyenleri inkâr
eylediler yoħsa aśl-ı mevlid-i şerîf-i nebevîyi inkâr eylemediler. Çünkü bu mevlid-i
şerîf ķırâ’atini icrâ eylemek muŧlaķa ol Resûl-i âǾžam-ı Ħudâ ve maĥbûb-ı ekrem-i
Mevlâ’ya muĥabbetden nişân eyleyeñi ve aślâ żımnında muħâlif-i şerǾ-i şerîf bir şey’

40

41

42

“Ümmet, dalâlet üzerine birleşmez.” (Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, C: 14, Hadis no:
2167, Çağrı Yay., İstanbul 1992, s. 466.
“Bütün bid’atler dalâlettir ve bütün dalâletler cehenneme götürür.” Sünen-i İbni
Mâce Tercemesi ve Şerhi, C: 1 (hzl.: Haydar Hatipoğlu), Kahraman Yay., İstanbul 1982, s. 69.
“Hristiyanların nebîlerine dediklerini dememek şartıyla Hz. Peygamber’i öv övebildiğin kadar.” Bu beyitteki ifade Hz. Peygamber’in bir hadîs-i şerifine dayanmaktadır: “ Hristiyanların (peygamberleri) İsâ’yı övmede aşırı gittikleri gibi siz de
beni övmede aşırı gitmeyin.”
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bulunmadıġı “”ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺮﻩ43 medlûlınca bî-iştibâhdır. Ve ol Maĥbûb-ı
Ħudâ’ya maĥabbet ve sünnet-i seniyyesine imtiŝâl ve şerîǾat-ı muŧahharasına iŧâǾat
ise elzemdir ki Allâhu Źü’l-celâl Sûre-i Âl-i Ǿİmrân’da: “ ﻗﻞ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﲢﺒﻮﻥ ﺍﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﱏ ﳛﺒﺒﻜﻢ

”ﺍﷲ44 buyurmuşdur. Bu âyet-i kerîmeniñ maǾnâ-yı şerîfini güzelce bilmek sebeb-i
nüzûlını bilmek ile ĥâśıl olur. Şöyle ki bir gün Resûl-ı âǾžam-ı Ħudâ Ǿaleyh-i
efdâlü’t-taĥâyâ efendimiz ĥażretleri kendüsine yeñice peyġamberlik geldigi śıralarda
Mescid-i Ĥarâmda ĥużûr-ı KaǾbe-i muǾažžamaya varup gördi ki birŧaķım kefere-i
Ķureyş Ǿibâdet-i bâŧıla ile ŧapdıķları putlarını öñlerine ķoyup üzerine deve ķuşı yumurŧaları aśup ve ķulaķlarına küpeler ŧakup secde etmekle meşġûl oluyorlar. Ol
zamân Ĥażret-i Peyġamber Efendimiz śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi vesellem buyurdı ki
“Ey Ķureyş ŧâ’ifesi v’allâhu’l-Ǿažîm sizler pederiñiz Ĥażret-i İbrâhîm ve Ĥażret-i
İsmâǾîl Ǿaleyhimâ’s-selâmıñ millet-i pâkizesine muħâlif idiyorsuñuz. Bu vechle
nefsü’l-emrde maǾbûdun bi’l-ĥaķķı li’l-ħalķ olan Allâh-ı źü’l-celâliñ Ǿibâdetini terk
ve bâŧıl olaraķ bilâ-fâ’ide böyle kendü elleriñiz ile ĥacerden ve şecerden yapdıġıñız
putlara Ǿibâdet idiyorsuñuz.” Ol-vaķt ol kâfirler de didiler ki: “Bizim bu putlara
ŧapdıġımız mücerred, bizim Allâh-ı źü’l-celâli sevdigimizdendir ki bunlar bizi Allâh’a yaķîn eylesünler, yoħsa nefsü’l-emrde aśıl bizim maǾbûdumuz Allâh-ı źü’lcelâldir.” Ol-vaķt (s. 6) Cenâb-ı Rabbü’l-Ǿâlemîn işbu âyet-i kerîmeyi bi’l-inzâl
buyurdu ki; Yâ Muĥammed cenâb-ı saǾâdet-me’âbıñ şu kâfirlere beyân idüp di ki:
“Eğer sizler śaĥîĥen Allâh’ı sever oldıñız ise baña ittibâǾ idiñiz. Eger sizler baña
tâbiǾ olur iseñiz Allâhu Źü’l-celâl ĥażretleri daħi sizlere maĥabbet eyleyüp sizlerden
râżı ve ħôşnûd olur, yoħsa Ǿibâdetu’llâhı terk eyleyüp de puta ŧapdıġıñızdan râżı
olmaz ve sizlere maĥabbet eylemez dimekdir.” Şimdi bundan bilâ-şübhe maǾlûm
oldı ki ķullarıñ Ĥażret-i Resûlu’llâh’ı cân u dilden maĥabbet-i śaĥîha ile sevmeleri
be-heme elzemdir. Çünki maĥbûba maĥabbet maĥbûba iŧâǾat ile olur ve maĥbûba
iŧâǾat muĥabbetden neş’et ider ki insân Ǿâśî oldıġına maĥabbet eylemez ve sevdigine
Ǿâśî olmaz. Belki yolına cânını fedâ ve ķurbân ider. Nitekim Ĥażret-i Mevlânâ
ķuddise sırruhu’l-Ǿazîz Meŝnevî-i Şerîf’inde:
An direm dâden saĥîrâ lâyıķest
Cân süpürden ħôd seħâ-yı Ǿâşıķest45
diye buyurmuşdur ki, maǾnâsı bir kimseniñ diger bir kimseye para virmesi seħâ
ve cömerdlere lâyıķdır ancaķ cânını fedâ itmesi Ǿâşıķ-ı ĥaķîķî olan źâtlarıñ
seĥâvetidir. YaǾni Ǿâşıķ olan para nerede ķaldı, maĥbûbı yolına cânına virir
dimekdir. Ve keźâlik śâĥib-i tefsîr Ebu’l-Leyŝ-i Semerķandî ĥażretleri baǾżı şuǾarâyı büleġâdan naķlle bu maķâma münâsib bir ķıŧǾa îrâd ider:

ﺗﻌﺼﻰ ﺍﻻﻟﻪ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺒﺘﻪ
43

“Kim bir şeyi çok severse onu çokça zikereder.”
“De ki; Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allâh da sizleri sevsin.”
(Kur’an-ı Kerîm Meâli (haz: Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin), 3/31, DİB Yay., Ankara
2001, s. 53.)
45
“Herkesin bağışı cömertliği nispetindedir. Mal cömerdine yakışan malından vermektir. Ancak âşıkların cömertliği canını feda etmesidir.”

44
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ﻓﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻯ ﰱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﺪ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﻚ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻷﻃﻌﺘﻪ
ﺇﻥ ﺍﶈﺐ ﳌﻦ ﳛﺐ ﻣﻄﻴﻊ46
maǾnâsı da “Ey Allah’a Ǿâśî olan kimse sen Allâh’a Ǿâśî olursañ ĥâl bu ise yine
muĥabbeti ıžhâr ve duǾâ idersiñ yaǾni hem Allah’ı severim dirsiñ ve hem de emr-i
şerîfini ŧutmaz ve nehyinden ictinâb eylemezsiñ. İşte seniñ bu ĥâliñ efǾâl ü aĥvâl
içinde pek aġreb bir ĥâldir. Çünkü eger seniñ muĥabbetiñ śâdıķa olaydı emr-i şerîfini
ŧutup nehyinden ictinâb ider idiñ.” Zîrâ maĥabbet-i śaĥîĥa ile muĥibb olan kimse
sevdigi źâta muŧîǾ olur dimekdir. Ĥażret-i Faħr-i ǾÂlem śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyh-i
ve’s-sellem Efendimiz bir gün ber-vech-i âtî bir ĥadîŝ-i şerîf buyurdılar ve bu ĥadîŝ-i
şerîfi muħarricîn kirâmından baǾżıları (s. 7) Enes bin Mâlik rađıya’llâhu teǾâlâ Ǿanh
ĥażretlerinden taħrîc eyledi ise de İmâm Buĥârî ĥażretleri Ĥażret-i ǾÖmer
rađıya’llâhu teǾalâ Ǿanh ĥażretlerinden taħrîc-i rivâyet eyledi. Şöyle ki:

ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﻭﻟﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺖ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺍﻟﱴ ﺑﲔ
ﺟﻨﺒﱵ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﻧﺖ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﲔ ﺟﻨﺒﱴ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻵﻥ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ ﰎ ﺇﳝﺎﻧﻚ
maǾnâ-yı münîfi de Enes bin Mâlik rađıya’llâhu teǾâlâ Ǿanh ĥażretlerinden şöyle rivâyet olındı ki: Ĥażret-i Faħr-i ǾÂlem śalla’llâhu teǾalâ Ǿaleyhi ve-sellem Efendimiz buyurdılar ki: “Ey benim aśhâb-ı kirâmım siziñ hîç biriñiz mü’min olamaz tâ
ki ben anıñ cânından mâlından ve veledinden ve vâlidinden ĥâśılı anasından ve babasından ve cümle insanlardan daha ziyâde sevgili olıncaya ķadar.” ve Ĥażret-i ǾÖmer
rađıyallâhu teǾalâ Ǿanhüñ rivâyet eyledigi ĥadîŝ-i şerîfinde şöyledür ki; Ol zamân
Ĥażret-i ǾÖmer buyurmuş ki: “Yâ Resûla’llâh Cenâb-ı SaǾâdetiñ benüm Ǿindümde
herkesden ve her şeyden ziyâde sevgilisiñ.” der. “Ammâ lâkin iki yanımıñ ara
yirinde bulınan cânumdan daha ziyâde sevgili degilsin. YaǾni bi’ŧ-ŧabiǾ cânum daha
ķıymetlidir.” Ol vaķt Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾalâ Ǿaleyhi ve-sellem Efendimiz Ĥażret-i ǾÖmer’e ħiŧâben buyurdı ki: “Yâ ǾÖmer ben seniñ Ǿindiñde cânıñdan
daha ziyâde sevgili olıncaya ķadar seniñ îmânıñ tamâm olmaz.” Ol-vaķt Ĥażret-i
ǾÖmer daħi: “Yâ Resûla’llâh şol Ĥażret-i Allâh-ı Źü’l-celâl’e yemîn iderim ki seniñ
üzeriñe Kitâb-ı Ķur’ân-ı ǾAžîmü’ş-şânı inzâl eyledi. Cenâb-ı SaǾâdetiñ benüm
Ǿindimde iki yanımıñ ara yirinde bulınan cânımdan daha sevgilisidir.” Ol-vaķt Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾalâ Ǿaleyhi ve-sellem: “Yâ ǾÖmer işte şimdi îmânıñ
tamâm oldı” diye buyurdı dimekdir. Ĥâśıl-ı kelâm cümle Ǿibâdu’llâh Cenâb-ı
Maĥbûb-ı Ħudâ Ǿaleyhi efđalü’t-taĥâyâ Efendimiz ĥażretlerini cânından ziyâde sevmek farżdır ve vâcibdir ve pek lâzımdır. Öyle ise źât-ı Muĥammediyyelerine ĥürme46

Ey Allah’a âsî kimse, Hem Allâh’a âsî olursun hem de Allâh’a muhabbetini izhâr
edersin. Senin bu hâlin, yaptıkların çok garip bir hâldir. Çünkü senin muhabbetin
eğer sadık, gerçek sevgi olsaydı Allâh’ın emirlerini yerine getirir, ona itaat ederdin.”
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ten ve şân-ı (s. 8) Ǿâlîlerine taǾžîmen menķabe-i vilâdet-i pâkîzelerini yâd eylemek
yaǾni gerek manžûmen ve gerek menŝûren te’lîf olmış olan mevlid-i şerîf risâlelerini
oķutmaķ ve diñlemek ve anıñla ķalbleri münşeriĥ olmaķ ve derûnlarında nûrâniyyet
ve mesrûriyyet ve memnûniyyet ĥâśıl olaraķ teyemmün ve teberrük eylemek lâzımdır. Zîrâ yuķarıda źikr olındıġı gibi ol-vechle mevlid-i şerîfi tilâvet itdirmek źât-ı vâberekât-ı Muĥammediyyelerine maĥabbet eylemekden nişân ider, hemân cenâb-ı
Rabbü’l-Ǿâlemîn Peyġamber ve ŞefîǾmiz ve dü-cihânda Veliyyü’n-niǾmetimiz Efendimiz ĥażretlerine olan maĥabbet ü Ǿubûdiyyet ve intisâblarını yevmen-fe-yevmen
müzdâd ve göñüllerimizi pür-şâd eyleye, âmîn. Gelelüm bir miķdârda Ǿalâ ŧarîķi’licmâl ve’l-îcâz ol-vechle maĥabbet-i Muĥammediyye üzerine terettüb idecek
fâ’ideleriñ terettüb-i maĥabbet-i meźkûra maĥabbet-i śâdıķa vü śaĥîĥa olmaġla
meşrûŧdur, yoħsa yalñız lisân ile “Ben severim.” diyüp de “ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ

ﻢ”ﻗﻠﻮ47 âyet-i kerîmesi miŝillu ķalbiñ muħâlif bir ĥâlde bulınması câlib-i fevâ’id
olamaz. Zîrâ aña bir evliyâ-i kirâmdan Şeyħ Şiblî Ĥażretleri 48“ ﺎ ﲤﺤﻮ ﻋﻦﲰﻴﺖ ﺍﶈﺒﺔ ﳏﺒﺔ ﻷ
 ”ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﶈﺒﻮﺏbuyurur ki maǾnâsı: Muĥabbete maĥabbet tesmiye olınmuşdur ki,
aśl-ı maĥabbet muĥib olan kimseniñ ķalbinden maĥbûbdan ma-Ǿadâ seni maĥv ider
dimekdir. Kuşaŧalı meşhûr İbrâhîm Efendi’niñ ebyât-ı mürşidânesinden bir beyt
Şibli’niñ kelâmını mü’eyyed ve bu maķâma pek münâsibdir. Lâkin mıśrâǾ-ı evveli
ħâtırıma gelemediginden min ġayri ĥaddin bir mıśrâ-ı evvel tertîb idiverdim. Şöyle
ki:
Ĥażret-i Ĥaķķ’uñ cemâl-i pâkine Ǿâşıķ olan
Ħâne-i ķalbinde Ĥaķķ’dan ġayrı mihmân istemez
Şimdi bu maĥabbet-i śâdıķa-i Muĥammediyye üzerine ber-vech-i âti terettüb
idecek fâ’ideleriñ taǾdâd u ŝübûtlarına kütüb-i muǾtebere-i İslâmiyye’niñ kâffesinde
bi’l-ittifâķ ĥükm olınmışdır. (Evelkisi) ol-vechle maĥabbet-i Muĥammediyye ile
maĥabbet olan kimseniñ cennet-i aǾlâda ol maĥbûb-ı Ĥudâ Ǿaleyhi efđalü’t-taĥâyâ
Efendimiz ĥażretleriyle beraber olmasıdır, yaǾni cennet-i (s. 9) firdevs-i aǾlâda pek
yaķîn ķomşu olmasıdır. Zîrâ Ĥażret-i Seyyidü’l-enbiyâ Ǿaleyhi efđalü’t-taĥâyâ Efendimiz Enes bin Mâlik rađıya’llâhu Ǿanhdan rivâyet olınan bir ĥadîŝ-i şerîflerinde “ ﻣﻦ

”ﺃﺣﺐ ﺳﻨﱵ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺒﲏ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺒﲎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ49 diye buyurmuşdur ki maǾnâsı-ı münîfi;

“Eger bir kimse benim sünnet-i seniyyemi sevse yaǾni maĥabbet eylese beni sevmiş
olur ve bir kimse beni sevse cennet-i aǾlâda benimle beraber olur.” dimekdir.
Meŝnevî:
Her ki ķalbinde anıñ var ĥubb-ı maĥbûb-ı İlâh
47

48

49

“Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.”. (Kur’an-ı Kerim Meâli, 48/11, s.
511.)
“Muhabbet, kalpten sevginin dışında olan herşeyi sildiği için muhabbet diye isimlendirilmiştir.”
“Kim benim sünnetimi sever ise beni sevmiş olur. Beni seven kimse ise cennette
benimle beraber bulunur.” Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, C: 14, Hadis no: 2678,
Çağrı Yay., İstanbul 1992, s. 46.
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Cennet-i aǾlâda ķomşusı olur bî-iştibâh
Çün ĥadîŝinde buyurdı Ĥażret-i Ħayrü’l-beşer
Ki maǾîşetde olur her kim beni cândan sever
Cennet-i firdevs-i aǾlâdır maķâmı muŧlaķâ
Andadır zîrâ maķâm-ı ĥażret-i dôst-ı Ħudâ
Öyle ise mevlid-i pâki oķut var Ǿaâşķla
Göresin tâ ki cemâl-i pâkini śad-şevķle
Âh bu Ǿâlemde ne devlet ve ne niǾmet Fevziyâ
Kim oķutsaķ mevlid-i pâk-i Resûl’i dâ’imâ
Ve ol fevâ’id-i şerîfeniñ ikincisi Efendimiz śalla’llâhu teǾalâ Ǿaleyhi ve sellem
ile maǾiyyetden başķa cümle nebîler ve śadîķlar ve şehîdler ve śâliĥler ĥażarâtıyla
daħi maǾiyyet ü murâfaķatda bulunmaķdır ki cenâb-ı Ħudâ celle ve Ǿalâ süver-i
Ķur’âniyye’den Sûre-i Nisâ’da “ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ

”ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ50 buyurmuşdur ki maǾnâ-yı şerîfi; şol kimse ki Allâh’a ve
Resûlu’llâh’a maĥabbet ider, işte anlar yaǾni anlara iŧâǾat u maĥabbet eyleyenler şol
bir źâtlar ile cennet-i aǾlâda maǾiyyetde ve murâfaķatda bulunurlar ki anlarıñ üzerlerine Allâhu Źü’l-celâl cennet ü cemâl niǾmetleriyle inǾâm u ikrâm eyledi ve anlar
peyġamberler ve śadîklar ve şehîdler ve śâliĥlerdir dimekdir. Ve bu âyet-i kerîmeniñ
sebeb-i nüzûlı şöyledir ki; Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi ve sellem
Efendimiz’iñ Ŝevbân nâmında bir kölesi var idi ki cânından ziyâde Ĥazret-i Peyġamber Efendimiz’i sever ve aślâ ĥużûr-ı şerîfinden mufâreķata taĥammül idemez.
Ĥâśılı hîç ayrılamaz idi ki dâ’imâ ĥużûr-ı pür-nûr-ı şerîfinde ve ħıdmetinde bulınmaķ
ve cemâl-i pâkini görmek ile mütesellî olur ve anıñla faħr u mübâhât ider idi. (s. 10)
Ĥâl böyle iken günlerden bir gün Ĥazret-i Ŝevbân aġlayaraķ ve ĥüzn ü melâl âŝârı
vechinde nümâyân olaraķ ĥużûr-ı Ĥazret-i Resûlu’llâh’a geldigi ve Efendimiziñ daħi
kendüsini ol ĥâl üzre gördigi cihetle kendüsine Efendimiz śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi
ve sellem “Yâ Ŝevbân saña ne olmuş ki ben seni bugün müteġayyirü’l-ĥâl ve maĥzûn u münkesirü’l-bâl görüyorum.” buyurması üzerine Ĥażret-i Ŝevbân cevâbında:
“Yâ Resûlu’llâh ķuluñuzuñ cism-i Ǿâcizânemden bir derd ü maraż ve diger gûyâ bir
elem ü keder yoķdur. Ancaķ bu Ǿabd-i memlûkuñuz Efendimize fevķa’l-ġâye Ǿâşıķ
ve maĥabbet-i śâdıķ olmaġla bir daķîķa ve belki bir ŝâniye cemâl-i şerîfiñizi
görmemege ve meclis-i pâkiñizden ayrılmaġa taĥammül idemiyorum. Ĥâl-bu ise
şunı tefekkür eyledüm ki yarın rûz-ı ķıyâmetde Efendimiz elbette cennet-i firdevs-i
aǾlâya bi’l-Ǿizzi ve’l-iclâl dâĥil olup ķuluñuz aślâ cennete giremedigim ve şâyed
girsem bile Efendimiz derece-i Ǿulyâ ve ķuluñuz derece-i süflîde bulındıġım ĥâlde
cemâl-i nûrâniyyet-i iştimâl-i pâkiñizi her-bâr görememege naśıl müteĥammil
olacaġım ve ĥasret ü iştiyâķıñıza ne vechle müteĥammil olacaġım.” didi. Ol-zamân
cenâb-ı Ĥudâ celle ve Ǿalâ; “Yâ Muĥammed Ŝevbân’a söyle ki ben Âžîmü’ş-şân
50

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet
verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.”
(Kur’an-ı Kerim Meâli, 4/69, s. 88.)

388

* Hakan YEKBAŞ

kendüsini dünyâda cemâl-i pâkiñi müşâhede ve meclis-i pâkiñe müdâvemeden maĥrûm eylemedigim gibi rûz-ı âĥiretde daħi cemâl-i pâkiñden maĥrûm ve meclis-i tâbnâkiñden dûr ve mechûr eylemem.” buyurmaķ için maķâm-ı tebşîr ü tesliyede işbu
âyet-i kerîme inzâl buyurdı.
Meŝnevî:
Her ki Allâh’a iŧâǾat hem Resûl’e inķıyâd
Eyleye ķalbin ider Mevlâ anıñ dâreynde şâd
Çün nebîler hem de śıddîķ u şehîd ü śâliĥîn
Hep olurlar bi’l-maǾiyye dâr-ı ħulde dâħilîn
Âh ne devlet anlara bir kimse ger olsa refîk
Śavb-ı maķśûda hemîşe yolları niǾme’ŧ-ŧarîķ
NiǾmet-i Ǿužmâ ile Ĥaķķ ķıldı inǾâm anlara
Hem de ikrâm-ı Ǿažîmle ķıldı ikrâm anlara
Enbiyâ vü evliyâ şeh-râhını ŧut Fevziyâ
Tâ bulasın şübhesiz fevz ü necât rûz-ı cezâ
Ve ol fevâ’id-i şerîfeniñ üçüncisi maĥabbet-i Muĥammediyye’niñ ħâliden ve
muħalleden cehennemde yanup (s. 11) aślâ cehennemden çıķmıyacaķ bir kâfiriñ bile
iki parmaġı arasından śoġuķ śu peydâ olup içmesi ve anuñla sâ’ir ehl-i cehenneme
nisbetle bir miķdâr ĥarâreti teskîn olınmasıdır. Şöyle ki ĥaķķında dâ’imâ cehennemde ħâliden ve muħalleden ķalması ve dâ’imâ Ǿalevli ve yalıñlı ve şiddetli âteşler de
yanması beyânında “”ﺗﺒﺖ ﻳﺪﺍ ﺃﰉ ﳍﺐ51 sûre-i celîlesi nâzile olan şerrü’l-aǾmâmdan Ebu
Leheb-i bed-meźheb Ǿaleyh-i mâ-yestaĥaķķ Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾâlâ
Ǿaleyhi ve sellem Efendimizin Ǿâlem-i dünyâyı teşrîf buyurduķları zamân kendüsine
Ŝuveybe nâm câriyesi müjde eyledikde feraĥlanup câriye-i mezbûreyi âzâd eyledigi
cihetle her ne ķadar şeķâvet-i ezeliyyesi muķteżâsı śonradan küfr ü şirkinde ıśrâr ve
źât-ı Ĥażret-i Peyġamberî’yi ıżrâr ve ħayli ħasârâta ictisâr eylediyse de ĥîn-i vilâdet-i
pâkize-i Muĥammediyyede ıžhâr-ı meserret u memnûniyyet eyledigini câriyesini
âzâd eyledigi iŝbât eylemiş oldıġından Ĥażret-i Peyġamber Efendimiz’iñ dünyâyı
teşrîf buyurduġı iŝneyn gicesine müśâdif olan her hefte Pazar irtesi merķûmuñ iki
parmaġı ara yirinden źât-ı Peyġamberî’ye ĥürmeten śoġuķ śu peydâ olur ve kâfir-i
merķûm daħi andan içer ve ol-vechle bir miķdâr ĥarâreti teskîn olur, diyerek kütüb-i
siyer ve tefâsîriñ baǾżılarında mesŧûrdur. Şimdi bundan Ǿibret almalı ki muħalledün
fi’n-nâr olan bir kâfir-i fâcir-i mâkir sâbıķan Ĥażret-i Maĥbûb-ı Ħudâ’ya bir miķdâr
maĥabbet itmiş olması sebebiyle ĥâlâ cehennemde ber-vech-i mefrûĥ śoġuķ śu içmek niǾmetine nâ’il olmış. Yâ mü’min ü muvaĥĥid olan ümmet-i Muĥammed źât-ı
pâk-i Muĥammediyye’ye maĥabbet eyleyüp de muĥabbeti muķteżâsı mâh-ı mevlid-i
şerîfde ĥâl u ķudretince ŧaǾâmlar şekerler ve şerbetler beźl iderek cemǾiyyet-i Ǿaķd
eyleyüp kemâl-i taǾžîm ü tekrîm ile mevlid-i şerîf-i nebevîler ķırâ’at itdirdigi ve
51

“Ebû Leheb’in elleri kurusun.” (Kur’an-ı Kerim Meâli, 111/1, s. 603.)
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ıžhâr-ı feraĥ u şâd-mânî eyledigi ĥâlde Ǿacabâ cânib-i celîl-i Ĥaķ’dan ne derece
ücûr u meŝûbâtlara ve füyûż u berekâtlara ve yevm-i âħiretde ne dürlü derece-i
Ǿâlîlere nâ’il olur. Allâhümme yessir lenâ źâlike dâ’imen maǾa śıĥĥati’l-bedenî ve
mezîdü’l-feraĥî ve’s-sürûrî ve ziyâdeti’n-niǾamî ve’l-ħayri’l-mevfûrî.
Meŝnevî:
Şübhesizdir cân u dilde olsa ger ĥubb-ı nebî
Cümle âfât u belâyâdan ħalâś eyler seni
(s. 12)

Sâbıķan küffârdan bir kimse sevmişdi anı

Şimdi nîrânda śoġuķ śu saķy ider Rabb-i Ġanî
BâǾiŝ-i Ǿizz ü saǾâdet oldı ĥubb-ı Muśŧafâ
Bâdî-i fevz ü selâmet oldı ĥubb-ı Muśŧafâ
Ĥubb-ı pâki mürde-i śad-sâleyi iĥyâ ider
Hem cehennemde yanan âteşleri iŧfâ ider
Eyle taśdîķ Fevziyâ çünki eśaĥdır bu kelâm
Hem de rûh-ı pâkine di eś-śalaŧü ve’s-selâm
Ol fevâ’id-i şerîfeniñ (dördüncisi) ķalbinde śonradan maĥabbet-i
Muĥammediyye peydâ olan kâfir ve kâfireniñ ol mâye-i maĥabbet sebebiyle şeref-i
İslâm ile müşerref olup devlet-i Ǿužmâ-yı ebediyye ve saǾâdet-i kübrâ-yı
sermediyyeye nâ’il olmuşdur. Şöyle ki Ǿulemâ-yı Ǿıžâm ve meşâyiħ-i kirâmdan Muĥammed bin Ħâtem raĥmetu’llâh ĥażretleri ĥikâye ider ki diyâr-ı Mıśrıyye’de ümmet-i Muĥammediyye-i śâdıķadan bir Ǿâşıķ-ı źât-ı şerîf var idi ki dâ’imâ sünnet-i
seniyye-i Muĥammediyye ve şerîǾat-ı mušahhara-i Aĥmediyye üzre sülûk ider ve
kemâl-i Ǿaşķ u muĥabbetinden nâşî Ĥażret-i Nebîyy-i źî-şânıñ ism-i mübâreki her
nerede ve her ne zamânda yâd olınsa Ǿaşķ u şevķından nâşî aġlar ve śalât u selâm
getürür idi. Bunuñla beraber her sene mâh-ı mevlid-i şerîf geldikde on ikinci gicesi
Ǿažîm żiyâfetler tertîb eyleyüp Ǿulemâ vü śuleĥâ vü meşâyiħ ve fuķarâ vü żuǾafâyı
daǾvet ve ŧaǾâmlar ve şekerler yedirdikden ve şerbetler içirdikden ve śadaķalar ve
iĥsânlar beźl eyledikden śonra cemǾiyyet-i Ǿažîme ve taǾžîmât-ı fevķa’l-Ǿade ile
mevlid-i şerîf-i cenâb-ı Nebevî’yi tilâvet itdirmekle ol leyle-i mübârekeyi iĥyâ ve
ümmetiyyet-i śâdıķalıķ âdâbını icrâ eyler idi. İşte ber-vech-i meşrûĥ bir mevlid
gicesi bâ-Ǿaķd-i cemǾiyyet mevlid-i şerîf tilâvet itdirdi ise pek yaķîn ķomşusı bulınan
bir Yahûdiyye ħâtûn zevci olan Yahûdî’ye su’al idüp: “Bu bizim ķomşumuz bulınan
Müslümân her zamân bu vechle tertîb-i cemǾiyyet ve herkesi daǾvet ve ħânesiniñ
dâħil ü ħâricinde pek çoķ ķandiller ve fânûslar îķâd u isrâc eyleyüp eŧrâf u eknâfı nûr
ile münevver eyler. Bunuñ sebeb ü ĥikmeti nedir?” didi. Zevci daħi cevâbında:
“Eved bunlar Müslümânlar’dır ve bu gice bunlarıñ nebîleriniñ dünyâya geldigi
gicedir. Binâ’en-Ǿaleyh bu vechle bu giceyi iĥyâ iderler.” didi. BaǾdehû mezbûre
Yahûdiyye firâşına yatup uyudıġı ĥâlde rü’yâsında (s. 13) gördi ki; bir źât-ı şerîf
žuhûr eyledi ki cemâl-i şerîfiniñ nûrı Ǿâlemi münevver ve mübârek râyiĥası cihânı
muǾaŧŧar eyledi ve birŧaķım âsumândaki yıldızlar gibi nûrlu yüzlü ve güzel ķoķulu
źât-ı şerîfler daħi eŧrâf-ı erbaǾasını iĥâŧa eylemiş olaraķ gelüp ol mevlid oķutan ħâ-
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neye dâħil oldılar ise ol ħâtûn varup ķapuda ŧuran bir ķaç źâtlara: “Bu ħâneye dâħil
olan źât-ı nûrânî-liķâ kimdir ve bu ħâneye niçün gelmişdir?” diyerek su’âl eyledikde
anlar daħi cevâbında: “Ey ħâtûn bu źât-ı aĥsenü’ś-śıfât âħir zamân Peyġamberi ve
cümle peyġamberleriñ eşref ü enveri olan Ĥażret-i Muĥammedü’l-Muśŧafâ Ǿaleyhi
efđalü’t-taĥâyâ Efendimiz ve eŧrâfında bulınanlar daħi ĥaķlarında “ ﺃﺻﺤﺎﰉ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺄﻳﻬﻢ

”ﺍﻗﺘﺪﻳﺘﻢ ﺍﻫﺘﺪﻳﺘﻢ52 buyurmuş oldıġı aśĥâb-ı güzîn rıđvanu’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhim ecmaǾîn

ĥażarâtıdır. Bu ħâneniñ śâhibi bulınan źât daħi kendüsiniñ Ǿâşıķ-ı śâdıķ-ı ümmetlerinden birisi olup her sene bu vechle ol Nebî-i źî-şânıñ düyâyı teşrîfi gicesini iĥyâ ve
muǾâmelât-ı muķaddeseler icrâ eyledigi cihetle ħânesi münevver ü muǾaŧŧar olmaġla
beraber cenâb-ı Ĥaķķ’ıñ raĥmeti ve bereketleri nâzil ü ĥâśıl olsun diyerek luŧfen ve
tenezzülen ħânesini teşrîf buyurdu.” diye cevâb virdi. Ol zamân ol Yahûdiyye:
“ǾAcabâ ben bu ķapuda bekleyüp ŧışaruya çıķdıġı zamân mübârek el ve ayaķlarını
öpsem ve bir iki mes’elecik su’âl eylesem râżı olup cevâp virir mi?” diyerek su’âl
eylediyse anlar daħi: “Ķapuda beklemek ne ĥâcet zîrâ ol źât-ı ĥamîdetü’ś-śıfât ġâyet
merĥametlü ve tevâżuǾlu ve ümmet-i śâdıķalarını muĥabbetlü bir źât-ı şerîfdir. Hâde
hemân bî-muĥâbâ içerüye gir ve ĥużûr-ı şerîfine var ve her ne su’âl idecek iseñ su’âl
eyle.” didiler. Ol vaķt mezbûre-i Yahûdiyye içerüye dâĥile olup “Yâ Resûlu’llâh”
diyince Efendimiz ĥażretleri daħi “Lebbeyk yâ mer’etû” diye buyurdı. Ol vaķt
Yahûdiyye-i merķûme didi ki: “Efendim bu câriyeleriñiz cümleden ednâ bir ħâtûn-ı
ĥaķîre bulındıġım ve bâ-ħuśûś siziñ dîn ü milletiñizde bulınmadıġım ĥâlde ne Ǿinâyet
ü iĥsân ve ne tenezzül ü tevâżuǾdur ki ‘Lebbeyk’” diyerek cevâb virdiñiz. Efendimiz
daħi “Eved, lâkin ben seniñ cemâliñde nur-ı îmân-ı lemeǾân ve lisânıñda (s. 14)
zülâl-i tevĥîd-i nebeǾân ider oldıġını müşâhede eyledigim cihetle bu vechle iltifât
eyledüm.” diye buyurdı ise Yahûdiyye-i mezbûre daħi: “Öyle ise yâ Resûla’llâh bu
câriye-i bî-çâreleriñizi ümmetlige ķabûl buyurıñız ki ben baǾdehû hezihi’s-sâǾat
Yahûdiligi bi’l-külliye terk eyleyüp dîn-i mübîn-i İslâm’ı kemâl-i Ǿaşķ u şevķla ķabûl eyledim. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muĥammeden Ǿabduhu ve
Resûluhu” didikden śonra hemân uyķudan uyandıysa žâhir ü bâŧınını feyż ü nûr ve
feraĥ u mesrûr ile mesrûr u şâdân ve ķalbini Ǿaşķ u şevķle mel’ân bir ĥâlde buldı.
Bunuñ üzerine mezbûre: “Âh şu zevcem olan Yahûdî bir maĥalle gitse de hemân
ĥużûr-ı ĥâkim-i şerîǾate varup İslâmiyyetimi Ǿarż eylesem.” dimekde iken baġteten
zevci kendüsine didi ki: “Benüm mübârek ħâtûnum, baña emr eyle ki bu Ǿaķd
olınacaķ cemǾiyyet-i mübâreke ve żiyâfet-i muķaddese de śarf olınacaķ ne ķadar bâl
ü şekerler ve ķuzılar ve ŧavuķlar ve levâzım-ı sâ’ireler lâzım ise söyle de gidüp bi’ttedârik cümlesini getüreyim.” Ol zamân ħâtûn didi ki: “Naśıl cemǾiyyet ve naśıl
żiyâfet-i ħayr ola.” Cevâbında zevci daħi: “Bu gice seniñ Ǿâlem-i rü’yâda müşâhede
eyledigiñ aĥvâli ben daħi müşâhede eyledüm. Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾâlâ
Ǿaleyhi ve-sellem Efendimiz baña buyurdu ki: ‘Sen fuķaradansıñ ķudretüñ yoķdur,
ancaķ zevceñe ħıdmetde ve muǾâvenetde bulun da sen daħi ücûr u meŝûbât-ı
cezîlede kendüsine müşârik olup Allâhu Źü’l-celâl ĥażretleriniñ Ǿind-i maǾnevîsinde
ve benüm Ǿindimde maķbûl ve saǾâdet dârına mevśûl evliyâu’llâh-ı kirâm zümresin52

“Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tâbî olursanız hidâyete erersiniz.”
Kütüb-i Sitte (hzl: İbrahim Canan), Cilt: 12, Akçağ Yay., İstanbul (tarihsiz), s.
246.
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den olasın.” Ol-vaķt ikisi birden Cenâb-ı Ĥaķķ’a ĥamd ü şükrler iderek ve memnûn u mesrûr olaraķ ikisi birden ĥużûr-ı ĥâkimü’ş-şerǾe varup dâħil-i dîn-i mübîn-i
İslâm ve Ǿulemâ vü śuleĥânıñ daǾveti ve mevlid-i şerîfiñ ķırâ’ati ile dil-şâd u be-kâm
ve nâ’il-i merâm oldılar.
Meŝnevî:
BâǾiŝ-i nûr u sürûrdur şübhesiz ĥubb-ı Resûl
Her ki cândan sevdi anı buldı maķśûda vuśûl
Kâfiriñ göñlinde olsa ger maĥabbet źerre-vâr
Cism ü cânını ĥarâmdır eylemek iĥrâk nâr
Çünkü bî-şekk bâ-hidâyet olur encâm müslümân
Dü-cihânda olur elbet meskeni dârü’l-emân
(s. 15)

Niçe küffâr gördi rü’yâda cemâl-i pâkini

İtdi îmân eyleyüp bûs dâmen-i tâb-nâkini
Fevziyâ nûrdur ĥaķîķatde o ĥubb-ı Muśŧafâ
Şems-âsâ ķanġı ķalbe girse eyler pür-śafâ
Ol fevâ’id-i şerîfeniñ (beşincisi) mevlid-i şerîfiñ tilâveti ol meclisde ĥâżır
bulınan istimâǾ eyleyenleriñ kirâren mirâren śalavât-ı şerîfe getürmelerine sebeb
olması ve ol-sebeble Ǿâmil ü sâmiǾânıñ dü-cihânda mažhar-ı füyûżât-ı Rabbü’lǾâlemîn ve nâ’il-i şefâǾat-ı şefîü’l-müźnibîn olmasıdır. Çünkü mevlid-i şerîfiñ eŝnâyı tilâvetinde Efendimiz’in ism-i şerîfi kirâren mirâren źikr olınacaġı ŧabîǾdir ve her
–çend ism-i şerîfi źikr olınduķça işiden kimseniñ śalavât-ı şerîfe getürmesi Ĥâşiye-i
Beyżâvî’de Muĥaşşî Şeyħ-zâde’niñ: “ ﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺮﻯﻭﺍﻷﺣﻮﻁ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮ

”ﺫﻛﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮ ﰱ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻟﻒ ﻣﺮﺓ53 buyurdıġı gibi vâcibdür ki
maǾnâsı aĥvat olan seniñ cumhûr-ı Ǿulemânıñ iħtiyâr eyledikleri ķavl ile Ǿamel
eylemekligiñdir. İşte o da Efendimiz śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi ve sellemiñ dâ’imâ
źikr-i şerîfi cereyân eyledikce śalavât-ı şerîfeniñ vâcibe olmasıdır dimekdür. Bâħuśûś sulŧânu’l-Ǿâşıķîn Süleymân Efendi ĥażretleriñin eŝnâ-yı mevlid-i şerîf risâlesinde:
Ger dilersiz bulasız otdan necât
ǾAşķla şevķle idiñ eś-śalavât
Buyurdıġı ve bu faķîriñ daħi Ķudsiyetü’l-aħbâr fî Mevlid-i Ahmedü’l-Muħtâr
nâm Türkî mevlid-i şerîf risâlesinde:
Ola bed’ ü ħatm her ħayrü’l-kelâm
Cân u dilden eś-śalâtü ve’s-selâm

53

“Bir amelde ihtiyatlı olan görüş, cumhurun seçtiği ile amel etmendir. Bir meclisde
bin defa da zikr olunsa salla’llâhu ‘aleyhi ve sellemin zikrinin her geçtiği yerde
ona salavat getirmek vacibdir.”

392

* Hakan YEKBAŞ

Ve keźâlik İcmâlü’l-kelâm fî Mevlidü’n-Nebî Ǿaleyhi’s-selâm nâm diger Türkî
mevlid-i şerîf risâlemizde:
Ravża-i tâb-nâkine her śubĥ u şâm
Eyle taķdîm eś-śalâtü ve’s-selâm
Ve keźâlik Ķudsiyyü’s-sirâc fî Cemâl-i Baĥŝü’l-MiǾrâc nâm miǾrâciyye-i şerîfe
risalemizde:
(s. 16)

Biz ki olduķ ümmet-i ħayrü’l-enâm

Diyelüm gel eś-śalâtü ve’s-selâm
Ve keźâlik Ķudsiyyü’l-minhâc fî İcmâl-i Baĥŝü’l-MiǾrâc nâm ǾArabî
miǾrâciyye-i şerîfe-i risâlemizde:

ﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﻳﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺮﺍﻡ
٥٤

ﺣﻲ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

dinildigi maķâmlarda elbette cümle ile beraber śalavât-ı şerîfe getürülmesi
elzemdür. Zîrâ Cenâb-ı Allâhu Źü’l-celâl “”ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ55
buyurmuşdur ki maǾnâ-yı şerîfi: “Ey benim vücûd-ı vâcibeme ve ferdâniyyet ü
vaĥdâniyyetüme îmân eyleyen ķullarım, benim Peyġamber-i źî-şânım üzerine śalavât-ı şerîfe getüriñiz yaǾnî ‘Allâhümme śalli Ǿala Muĥammed’ diyiñiz ve teslîm
eylemek ile teslîm idiñiz yaǾnî ‘Es-selâmu Ǿaleyke eyyühe’n-nebî’” diyiñiz
dimekdir. Ve śalavât-ı şerîfe getürmeniñ ise pek çoķ fevâ’id ü menâfîǾ-i dünyevî ve
uħrevîyye müstelzim olması muĥaķķaķdır. Ĥattâ ekâbir-i aśĥâb-ı güzînden
ǾAbdurraĥman Ebû Hüreyye ve ǾAmmâr bin Yâsir rađıya’llâhu ǾteǾâlâ Ǿanhümâdan
ve anlar daħi Ĥażret-i Faħr-i ǾÂlem śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi ve sellem Efendimizden rivâyet eylediklerine nažaran Efendimiz şöyle buyurmuşlar ki: “Allâhu Źü’lcelâl bir melek ħalķ eyleyüp kendüsine cümle işidici olan maħlûķâtıñ işitmesi ķadar
ķuvvet-i simâǾ iǾŧâ eyledi ve ol melek benüm ķabr-i şerîfim üzerinde dâ’imâ ķâ’im ü
mevcûddur. Benüm üzerime hîç bir kimse yoķdur śalavât-ı şerîfe getüre illâ śalavât-ı
şerîfe getürdigi zamân ol melek ol kimseniñ ismini ve babasınıñ ismini źikr iderek
dir ki: Yâ Muĥammed, fülân oġlı fülân yaǾnî seniñ meŝelâ İslâmbol’da yâħûd
Baġdâd’da ümmetleriñden falân oġlı falân nâmında bir kimse Cenâb-ı saǾâdetme’âbıñ ism-i şerîf-i pâkini yâd iderek üzeriñize śalvât-ı şerîfe getürdi.” Ve keźâlik
śaĥib-i tefsîr Ebû’s-SuǾûd’uñ beyânına göre diger bir ĥadîŝ-i şerîfinde Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi ve sellem Efendimiz buyurdılar ki: “Allâhu Żü’lcelâl ĥażretleri baña iki melek yaķîn eyledi ki benüm ism-i şerîfim hîç bir kimseniñ
yanında źikr olınup ol daħi benüm üzerime śalavât-ı şerîfe getürmez illâ ol melekler
ol kimseye cevâb olaraķ: ‘Ey śalavât-ı şerîfe getüren źât, Allâhu Źü’l-celâl seniñ
günâhlarıñı Ǿafv u maġfiret eylesün.’ diyüp sâ’ir melâ’ike-i kirâm daħi (s. 17) âmîn
dirler.” Ve keźâlik İmâm Suyûtî ĥażretleriniñ “Ed-Dürre’l-Menŝûr” nâm kitâbında
54
55

“İstek kapısını açmak isterseniz, haydi hep birlikte es-salatü ve’s-selâm deyiniz.”
“Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Kur’an-ı Kerim Meâli,
33/56, s. 425.)
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şöyle meźkûrdur ki İmâm Beyhaķî “ŞuǾabu’l-Îmân” nâm kitâbında ve İbn-i
ǾAsâkir ve İbnü’l-Manźur târîħlerinde Enes bin Mâlik rađıyallâhu teǾâlâ Ǿanh ĥażretlerinden taħrîc eylediklerine nažaran Ĥażret-i Peyġamber śalla’llâhu teǾâlâ Ǿaleyhi ve
sellem Efendimiz: “Siziñ ķıyâmet güninde baña pek ziyâde yaķîn olanıñız dünyâda
benüm üzerime eñ çoķ śalavât-ı şerîfe getüreniñizdir. Bir kimse benüm üzerime
cumǾa güninde ve cumǾa gicesinde yüz kere ‘Allâhümme śalli Ǿala Muĥammed’
diyerek śalavât-ı şerîfe getürmiş olsa Cenâb-ı Ķâdıyu’l-Ĥâcât ol kimseniñ yüz ĥâcetini ķaża ider, yaǾnî yüz dürlü işini her ne ise bitürivirir, ol yüz ĥâcetiñ yetmişi âħiret
ĥâcetlerinden ve otuzı dünyâ ĥâcetlerindendir. Bundan śoñra bir melek mü’ekkil ü
me’mûr iderek ol melek ol śalavât-ı şerîfeleri benüm ķabr-i şerîfime siziñ üzeriñize
hediye idħâl idildigi yaǾnî getürüldigi miŝillu getürüp ve idħâl eyleyüp ol śalavât-ı
şerîfeleri getürmiş olan kimseye ismiyle ve on baŧın nesebiyle baña ħaber virür ve
baǾdehu benüm yanumda bir beyâż śaĥîfe üzerinde ŝâbit ķılar. Ĥâśılı Ǿindimde ve
ĥużûrumda bıraķur” diye buyurmuşlar. ǾÂzîzim śalavât-ı şerîfeniñ feżâ’ili ĥakkında
buyurulmuş olan ĥadîŝ-i şerîfler ve naķl olınan aħbâr ve âŝâr-ı münîfe ve ĥikâyât-ı
śaĥîĥalarıñ ĥadd ü ĥesâbı yoķdur ve her ne ķadar taĥrîr ü taķdîr olınsa andan çoķdur,
ancaķ bu faķîr işbu risâle-i muħtaśarada nümûne olaraķ bir ikisini źikr eyledüm ki:
“”ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪ ﻓﻼ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺷﻬﻴﺪ56 Şimdi işbu meźkûrât u mesŧûrâtdan
maǾlûm oldı ki oķınan mevlid-i şerîfler ve eŝnâsında getürilen śalavât-ı şerîfeleriñ
cümlesi Efendimiziñ ravża-i muŧahhara ve ĥücre-i muǾaŧŧaralarına me’mûrlar vâsıŧasıyla teblîġ ü îŝâl olınur.
Meŝnevî:
SemǾiñe girdikçe nâm-ı ĥażret-i dôst-ı Ħudâ
ǾAşķla di eś-śalâtu ve’s-selâm yâ Muśŧafâ
Çünki böyle dir iseñ vâśıl olup işbu ħaber
Ħücre-i pâkinde muŧlaķ şâd olur Ħayrü’l-beşer
Çün buña me’mûr olur baǾżı melâ’ik dâ’imâ
İsm ü resmüñle seni iħbâr iderler muŧlaķa
(s. 18)

Şöyle dir ki yâ Resûla’lâh fülân ibn-i fülân

ǾAşķ u şevķ ile śalât itdi eyâ Faħr-i Cihân
Fevziyâ śubĥ u mesâ di eś-śalâtu ve’s-selâm
Tâ ki râżı ola senden Ĥażret-i Faħrü’l-enâm
Ve ol fevâ’id-i şerîfeniñ (altıncısı) mevlid-i şerîf oķutmaķ ve oķutan beldeye ve
ħâneye Cenâb-ı Rabbü’l-Ǿâlemîn ŧarafından semâvî ve arżî feyż ü bereketler nâzil ve
ĥâsıl olmaķdur. Bu taķdîrce her sene mâh-ı mevlid-i şerîf geldigi zamân bilâd-ı
müslîminden her beldede ve büyût-ı muvaĥĥidînden her ħânede Ǿalâ ķadri’l-mekân
beźl-i nuķûd ve śarf-ı mechûd eyleyüp mevlid-i şerîf ķıraǾat itdirmege saǾy u ġayret
56

“Bilene işaret yeterlidir. Ahmağa ise bin delil getirsen yine anlamaz.” Türkçemizde
bu sözü “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az” şeklinde karşılamak mümkündür.
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ve iǾtinâ vü diķķat ve himmet olınmalıdır. Ki yaġmurlar ve ķarlar yaġmaķ ve aġaçlar
ve bâġlar meyve virüp ucuzluk olmaķ ve mezrûǾât ve nebâtât güzel güzel bitmek ile
insânlar ve berrî vü baĥrî ĥayvânlarıñ erzâķ u maǾîşetlerinde keŝret ü sühûlet ve feyż
ü bereket ve vücûdlarında śıhhat u Ǿâfiyet ve her ĥâlde emn ü selâmet ve düşmânlar
üzerine ġâlibiyyet ü manśûriyyet ü mužaferiyyet ĥâśıla olup aślâ müżâyaķa
çekilmesün. Çünki Şifâ-i Şerîfde ve sâ’ir kütüb-i eĥâdîŝ ü siyer ve tevârîħde mestûr u
meźkûr oldıġı üzre meşhûr ve mütevâtirdir ki Ĥażret-i Faħr-i ǾÂlem śalla’llâhu
teǾâlâ Ǿaleyhi ve sellem Efendimiziñ dünyâyı teşrîfleri vaķtinde muķaddemce
ortalıķda inķıŧâǾ-ı maŧar sebebiyle ķaĥt u ġalâ olup herkes ġâyet ŧarlıķda ve zaħmetde
iken bir de vilâdet-i seniyye-i Muĥammediyye vuķûǾ buldıġı anda hemân âsumândan
güzel güzel raĥmetler yaġmış olması ve rûy-ı arżda güzel güzel nebâtât bitmiş ve
aġaçlar yeşillenüp meyveler virmiş ve ķoyunlar ve keçiler çifte çifte ķuzılar oġlaķlar
ŧoġurmuş olması ve ĥatta ol Ĥabîb-i Ħudâ’nıñ murżiǾası yaǾnî süd vâlidesi Ĥalîme-i
SaǾdiye’niñ beyânına göre Ĥażret-i Peyġamber Efendimiz yanında bulınmadıġı
ĥâlde zevciyle bi’l-maǾiyye Mekke-i Mükerreme cânib-i şeref-câlibine gider iken
bi’l-münâvebe râkib olduķları etân yaǾnî dişi ĥimâr yürümege muķtedir olamaz
derecede ġâyet żaǾîf ve südiyle ġıdâlatmak içün beraber aldıķları nâķa yaǾnî dişi
deve süd viremez iken Mekke-i Mükerreme’ye bi-eyyi ĥâlin muvâśalat ve be-ŧaķdir-i
Ħudâ Nebî-i źî-şânıñ süd analıġı devletine nâ’ile-i mažhariyyet olup ol raĥmete’nli’l-Ǿâlemîni (s. 19) baġrına baśaraķ yine maĥallerine Ǿavdet eylediklerinde muķaddemâ meşy ü ĥarekete ġayr-i muķtedir olan ħayvanları beraber yolda refîķleri olan
ǾArablarıñ ħayvânlarınıñ cümlesini geçmiş olması ve süd virmiyen nâķalarınıñ memelerinden çeşme gibi südler aķması muĥaķķaķdır. İşte böyle bâǾiŝ-i füyûż u berekât
olan Peyġamber-i źî-şânıñ menķabe-i vilâdet-i seniyyeleri sebeb-i füyûż u berekât
olması müstebǾid degüldür. Şurası da maǾlûm olsun ki ol sebeb-i âferîniş-i âsumân u
zemîn ve bâǾiŝ-i vücûd-ı kâffetü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn Efendimiz ĥażretleri kendi
zamân-ı saǾâdetlerinde ĥâśıla olan feyż ü bereketlere ve kendinden śâdıra olan
kerâmât u muǾcizelere sebeb-i müstaķil oldıġı gibi kendinden muķaddem güźerân-ı
cisr-i cihân eylemiş olan enbiyâ vü mürselîn Efendilerimizden śâdıra olan
muǾcizelere daħi ķıyâs-ı müsâvât ķaǾidesince sebeb olmuşdur. Çünkü cümlesiniñ
vücûdlarına sebeb olmaķ kendülerinden śudûr eyleyen ĥâlât-ı Ǿaliyye ve kerâmât ve
muǾcizât-ı seniyyelere daħi sebeb olmaġı müstelzemdir. Binâen-Ǿalâ-źâlik İmâm
Buŝîrî Ĥażretleri “Ķaśîde-i Bürde”sinde:

ﺎ ﻭﻛﻞ ﺍﻯ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻟﻠﻜﺮﺍﻡ
٥٧

ﻢ ﻓﺈﳕﺎ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﺭﻩ

diye buyurmuşdur ki maǾnâsı her bir âyet ü Ǿalâmet ve muǾcize vü kerâmetler
ki muķaddemâ geçen mürselîn-i kirâm anları getürmişlerdir yaǾnî anlardan śâdıra
olmuşdur. Hemân ancaķ ol âyetler anlara Ĥażret-i Peyġamber Efendimiziñ nûrundan
ittiśâl eylemişdir, demekdir. Ĥatta Cenâb-ı Rabbü’l-ǾÂlemîn Sûre-i Ķur’âniyye’den
Sûre-i ŞuǾarâ’da:

57

“Ve mükerrem olan peygamberlerin halka gösterdiği mucizeler O’ndandı, O’nun
nurundandı.”
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ﻓﺄﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﺿﺮﺏ ﺑﻌﺼﺎﻙ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺎﻧﻔﻠﻖ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﻕ ﻛﺎﻟﻄﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺃﺯﻟﻔﻨﺎ ﰒ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
58
ﻭﺃﳒﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﲨﲔ ﰒ ﺃﻏﺮﻗﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
diye buyurmuşdur ki maǾnâ-yı şerîfi; biz Ǿažîmü’ş-şân Ĥażret-i Mûsâ’ya
yediñde bulınan Ǿaśâ-yı mübârekiñ ile şu deñizi ur diyerek vaĥy eyledik, ol daħi
mübârek Ǿaśâsıyla deñizi đarb eyledi ise der-Ǿaķab deñiz yarıldı ve her bir parçası
büyük ŧâġ gibi oldı. Ol zamân Ĥażret-i Mûsâ meźkûr deñizden açılan yola daħil olur
olmaz FirǾavn’ı ve ķavmini daħi ķavm-i Mûsâ’nıñ girdigi yolda cemǾ eyledik ve
baǾdehu hemân yalñız Ĥażret-i Mûsâ ve maǾiyyetinde bulınan Mü’minleri biecmaǾihim ġarķ olmaķdan ħalâŝ eyleyüp FirǾavn’ı ve ķavmini iġrâķ u helâk (s. 20)
eyledik dimekdir. Risâle-i Ķuşeyriyye’de bunuñ tafśîlinde şöyle źikr ider ki Ĥażret-i
Mûsâ kendüsine eźâ vü cefâ ve küfr ü Ǿiśyân ve şirk ü ŧuġyân itmekde bulınan
FirǾavn ile ķavminiñ deñize ġarķ u helâk olmalarını ârzû ve temenni eyledikde
Cenâb-ı Ĥaķķ’dan: “Yâ Mûsâ Ǿaśâñ ile deñizi đarb eyle.” diyerek emr buyurıldıġı
zamân deñizi đarb eylediyse de deñiz yarılmadı. Ol zamân Cenâb-ı Ĥaķķ buyurdu ki:
“Yâ Mûsâ eger Ǿaśâ-yı şerîfiñ deñize te’ŝîr eylemesini ister iseñ âħir zamân peyġamberi Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi’s-selâm üzerine śalavât-ı şerîfe getür.” Ol daħi olvechle: “Allâhümme śalli Ǿalâ Muĥammed” diyerek śalavât-ı şerîfe getürdi ise derǾaķab deñiz yarılup düşmânlar ġarķ u helâk oldılar ve Ĥażret-i Mûsâ ķavmi biecmaǾihim deñizde ķaraya selâmetle geçüp FirǾavn ve Ǿavenesi helâk oldılar. İşe ezcümle Ĥażret-i Mûsâ’nıñ bu muǾcizesi Nebiyy-i âĥir zamânıñ ĥürmet ü berekâtıyla
ĥuśûle geldi. Böyle oldıysa Sûre-i Baķara’da:
59

ﻭﺇﺫ ﺍﺳﺘﺴﻘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺍﺿﺮﺏ ﺑﻌﺼﺎﻙ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻴﻨﺎ

ve keźâlik Sûre-i AǾrâf’da:

ﻭﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﺫ ﺍﺳﺘﺴﻘﺎﻩ ﻗﻮﻣﻪ ﺃﻥ ﺍﺿﺮﺏ ﺑﻌﺼﺎﻙ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﺎﻧﺒﺠﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻴﻨﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﺃﻧﺎﺱ
٦٠
ﻢ ﻭ ﻇﻠﹼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻯ ﻛﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻛﻢﻣﺸﺮ
âyet-i kerîmelerinde daħi ber-vech-i meşrûĥ muǾâmele cereyân itmiş olması
muĥtemeldir. Evelkisiniñ maǾnâ-yı şerîfi; Ĥażret-i Mûsâ’nıñ ķavmine inķıŧâǾ-ı maŧar
ve yübûset-i Ǿuyûn ve ķaĥt u ġalâ âfetler Ǿârıż olduġı ve Ĥażret-i Mûsâ daħi dergâh-ı
Rubûbiyyet-penâhımdan ķavminiñ śulanmasını ŧaleb ü istirĥâm eyledigi zamân
kendüsine buyurduķ ki: “Yâ Mûsâ yediñde bulınan Ǿaśâ-yı şerîfiñ ile şu ŧaşı ur.” Ol
daħi ol ŧaşı Ǿaśâsıyla urdı ise der-Ǿaķab ol ŧaşdan on iki śu gözi žuhûr u inficâr eyledi,
58

59

60

“Bunun üzerine Mûsâ’ya ‘Asan ile denize vur’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı.
Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.” (Kur’an-ı Kerim
Meâli, 26/63, 64, 65, 66, s. 369.)
“Hani Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de ‘Asanı kayaya vur’ demiştik; böylece
kayadan on iki pınar fışkırmış.” (Kur’an-ı Kerim Meâli, 2/60, s. 8.)
“(Tîh sahrasında susuzluktan sıkışan) kavmi Mûsâ’dan su istediğinde biz ona,
‘Asanı taşa vur’ diye vahyettik. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı. Herkes
(kendi) su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret
helvası ve bıldırcını indirdik. ‘Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz
olanlarından yiyin’ dedik.” (Kur’an-ı Kerim Meâli, 7/160, s. 170.)
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dimekdir. Ve ikincisiniñ maǾnâ-yı münîfi Ĥażret-i Mûsâ’dan ķavmi ŧaleb-i saķy
eylediklerinde biz Ǿažîmü’ş-şân Ĥażret-i Mûsâ’ya; “Yâ Mûsâ yediñde bulınan Ǿaśañ
ile şu ŧaşı ur diyerek vaĥy eyledik, ol daħi Ǿaśâ-yı şerîfiyle ol ŧaşı urdı ise der-Ǿaķab
ol ŧaşdan on iki esbâŧ Ǿadedlerince on iki śu gözi žuhûr eyledi ise herkes śu alacaķları
ve śu içecekleri maĥalleri (s. 21) bildi ve daħi ǾAžîmü’ş-şân ol ķavm-i Mûsâ’nın
üzerlerini bulutlar ile gölgelendirdik ve yine üzerlerine menn yaǾni ķudret ĥelvâsı ve
selvâ yaǾni laĥmi ġâyet ŧatlu ve leźîź ķuşlar indürüp; “Ey ķavm-i Mûsâ biz
ǾÂžîmü’ş-şânıñ sizleri rızıķlandırdıġımız şeyleriñ güzellerinden ekl eyleyiñiz” diye
emr buyurduķ dimekdir. Bu maķâma münâsib olaraķ Müntaĥabü’n-Nefâ’is nâm
kitâbda şöyle mesŧûrdur ki Cenâb-ı Rabbü’l-ǾÂlemîn Ĥażret-i Mûsâ Ǿaleyhi’sselâma: “Yâ Mûsâ sen ister misiñ ki ben saña kelâmuñ lisânıña ve rûĥuñ bedeniñe ve
gözüñ nûru göziñe yaķîn olduķlarından daha ziyâde yaķîn olayım” diye buyurdı ise
cevâbında Ĥażret-i Mûsâ Ǿaleyhi’s-selâm “NaǾam isterüm Yâ Rabb” didi. Cenâb-ı
Rabbü’l-ǾÂlemîn daħi: “Mâdâm ki yâ Mûsâ öyle isterseñ âħir zamân Peyġamberi
Ĥabîbim Ĥażret-i Muĥammed üzerine çoķ çoķ śalavât-ı şerîfe getür ki ol-vechle ben
ǾAžîmü’ş-şân ķurb-ı maǾnevî ile saña yaķîn olayım.” diye buyurdı. Ĥâśılu’l-kelâm
evvel ve âħirde Raĥmeten li’l-Ǿâlemîn olan Ĥażret-i Peyġamber Ǿâlî-şân Efendimiziñ
kendüsine muĥabbeten teberrüken ve teyemmünen mevlid-i şerîfini oķutmaķ sebeb-i
raĥmet ve bâǾiŝ-i ĥuśûl-ı feyż ü berekettir.
Meŝnevî:
Raĥmete’n li’l-Ǿâlemîn geldi cihâne şübhesiz
Ķadr-i Ǿâli-şânını bilüp riǾâyet idiñiz
Ol Muĥammed Muśŧafâ dôst-ı Ħudâ-yı źü’l-kerem
Ol Resûl-ı aǾžam-ı Ǿâlî-maķâm u muĥterem
İsm ü cism-i pâkidir bâǾiŝ-i füyûż Ǿâleme
Cânib-i Ĥaķ’dan Ǿaŧâdır nesl-i ibn-i âdeme
Ķanġı yirde bâ-lisân-ı Ǿaşķ olınsa nâmı yâd
Bil Ǿazîzim ĥâśıl olur anda feyż-i bî-Ǿidâd
Ben bu ĥâli böyle bildüm böyle buldum Fevziyâ
BâǾiŝ-i feyż ü sürûrdur ĥubb-ı pâk-i Muśŧafâ
Ve ol fevâ’id-i şerîfeniñ (yedincisi) Ĥażret-i Resûl-i Ĥudâ ve Ĥabîb-i Mevlâ’nıñ mevlid-i pâk-i şerîfini bilâ-riyâ Ǿaşķ u şevķle oķutmaķ oķunan belde ve ħâne
meśâ’ib ü belâyâ ve âfât u Ǿâhât u derk-i şeķâ ve emrâż-ı şettâdan maśûn ve maĥfûż
olmaķdır. Şöyle ki meŝelâ bir beldede neǾûźü bi’llâh-ı teǾalâ ķaĥt u ġalâ ve ŧâǾûn u
vebâ ve hücûm u istilâ-yı aǾdâ gibi belâlar ve ķorķular veya ħôd bir ħânede ħastalıķ
ve geçinmekde güçlük ve ŧarlıķ (s. 22) gibi âfetler žuhûr eylese ol belde veya ħôđ ol
ħâneden o maķûle meśâ’ib veya belâyânıñ indifâǾı içün niyyet olunupda pâk iǾitiķâd
ile ve Ǿaşķ u şevķle mevlid-i pâk-i Muĥammed ķırâ’at itdirilse Cenâb-ı Ħudâ celle ve
Ǿalâdan mercûdur ki ol maĥžûrlar her ne iseler defǾ ü refǾ ider inşa’llâhu teǾâlâ çünki
ol Raĥmeten li’l-ǾÂlemîniñ mübârek kelâm-ı şerîflerini câmiǾ olan kitâb-ı Buĥârî-i
şerîf niyyet-i meźkûre üzerine ķırâ’at olınmış ise bi-iźni’llâhi teǾalâ der-Ǿaķab
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maĥźûrât-ı meźkûreniñ mündefiǾ olması ve başķa her ne niyyet üzerine oķunmuş olsa vücûda gelmesi śaĥîĥdir ki mücerrebdir. Ve keźâlik menķabe-i vilâdet-i
şerîfesini ĥâkî ve mübârek ism-i şerîfini ĥâvî olan mevlid-i şerîf kitâblarında daħi ol
ħâśśanıñ bulınması çoķ kerre tecrübe olındıġı üzre muĥaķķaķdır. İşte aña binâ’endir
ki şâriĥ-i Delâ’il-i Ħayrât el-merĥûm v’el-maġfûru’n-leh Dâvûd Efendî Ĥażretleri
imdi her mü’mine lâyıķ olan ol giceyi ve ol mâhı taǾžîm eyleyüp Resûlu’llâh śalla’llâhu teǾalâ Ǿaleyhi vesellemiñ vilâdet-i şerîfelerini ıžhâr-ı maĥabbet eyleyüp
taǾžîm gerekdir diye buyurmuşdur.
Meŝnevî:
Olsa şâyed Ǿâlem-i kevn ü fesâdda bir belâ
YaǾni ŧâǾûn u vebâ yâħûd ki çoķ ķaĥt u ġalâ
DefǾine çâre budur kim Ǿaşķ u şevķ ile müdâm
Oķına ol yirde her bâr mevlid-i Ħayrü’l-enâm
Ey birâder śanmañız bu ķavlimi ħuşk-ı maķâl
Çün mücerrebdir śaĥîhdir muŧlaķâ böyle bu ĥâl
Böyle tenbîh eylemişlerdir selefde ehl-i pend
İtme inkâr ķalbiñi sen de bu ĥükme eyle bend
İndifâǾ-ı şerre bâǾiŝ mevlid-i pâkdir inan
İǾtiķâdım böyledür Fevzî benümde bî-gümân

Ķudsiyetü’l-aħbâr fî Mevlid-i Aĥmedi’l-Muħtâr nâm mevlid-i şerîf risâlemiziñ
dîbâcesinde ber-vech-i âtî işbu risâle-i şerîfeniñ âħirinde muĥarrer olan beytler risâle-i meźkûreniñ kâffe-i mündericâtınıñ źübdeleri ve ħulâśâları ve anları mü’ekkid ü
muśaddıķ gibi vâķıǾ olmış oldıġından teberrüķen bu maķâma derc olınmışdır.
Başlamazdan maķśada eñ ibtidâ
Ola bir müjdem kelâma mübtedâ
(s. 23)

Hem de gelmez aña aślâ bir belâ

Hem daħi bir derde olmaz mübtelâ
Her ne maķśûdı olursa çoķ u az
Luŧf ider iĥsân ider ol bî-niyâz
Diñleyenler daħi anı bi’s-selâm
Muŧlaķ olur nâ’il-i kâm u merâm
Ol ki geldi Raĥmete’n li’l-Ǿâlemîn
Olur elbette muĥibbi kâm-bîn
Müjde-i meźkûruñ ancaķ şarŧı var
Evvelâ îmânıñ ola üstüvâr
Ŝâniyen ŧut şerǾ-i pâki muķtedâ
Sünnet-i tâb-nâke ķıl hem iķtidâ
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Ger ħilâfında iseñ bunuñ hemân
Tevbe it tâ olmaya ĥâliñ yaman
Çün cihânıñ intižâmına bütün
ŞerǾ-i pâkidir anıñ üss ü sütûn
Ola bed’ ü ħatm her ħayrü’l-kelâm
Cân u dilden eś-śalâtu ve’s-selâm
İşbu risâle-i şerîfe biñ üçyüz on dört senesi Cemâźiye’l-âħiresiniñ on dördinci
iŝneyn güni bi-iźni’llâhî teǾalâ muĥibb-i Resûlu’llâh ve muķrî-i mevlid-i Ĥabîbu’llâh
olan sâye-i sübĥân es-sulŧân bin es-sulŧânü’s-sulŧân el-ġâzî ǾAbdü’l-ĥamîd Ħân
naśarahallâhu teǾâlâ ve ebķâhu fî serîr-i ħilâfetehi’l-kübrâ ilâ yevmi’l-mîzân ve
refaǾa ve defaǾa Ǿan-memâlikihi şerren ehli’l-Ǿadâveti ve’l-fesâdi ve’ŧ-ŧuġyâni biĥürmeti kitâbihi’l-ĶurǾân ve bi-ĥürmeti mevlid-i Ĥabîbihi’l-kerîmi min benî ǾAdnân
Efendimiz ĥażretleriniñ zamân-ı ħilâfetlerinde bed’ eyledigim ħâne-i Ǿâcizânemde
ħitâm bulmuşdur. El-ĥamdü lillâhi’lleźî hedânâ li-hâźâ ve mâ kunnâ li-nehtediye
levlâ en hedânâ’llâh.61
Temmet

61

“Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidâyete ermiş olmazdık.” A’raf Suresi 7/43. (Kur’an-ı Kerim Meâli, s.
154.)

