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Öz 
Sözlüklerde, ‚doğum yeri‛ ve ‚doğum zamanı‛ anlamlarına gelen mevlid kelimesi, ıstılahî 
mânâda Hz. Muhammed’in doğduğu zamanı ve mekânı ifade etmektedir. Edebî bir terim 
olarak mevlid, Hz. Muhammed’in doğumunu, doğumunda meydana gelen mucizeleri, 
hayatını, fizikî-ahlakî özelliklerini ve vefatını anlatan, genellikle manzûm olarak kaleme alınan 
eserlerdir. Önceleri siyer türünün bir bölümü olarak yazılan mevlid, zamanla müstakil bir tür 
mahiyeti kazanmıştır. Özellikle Süleymân Çelebî’nin Mevlid’inin çok sevilmesiyle birlikte, çok 
sayıda mevlid kaleme alınmıştır. Yazılan bu mevlidlerden biri de çalışmamızda ele aldığımız 
20.yy şairlerinden Seyyid Muhammed Ali Rıza’ya aittir. Bu Mevlid’in, bilinen yegâne yazma 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Koleksiyonu 7161/1 numarada kayıtlıdır. 
Çalışmamızda, mevlid türüne dair bazı bilgiler verildikten sonra ‚Mevlûd-i Seydî‛ başlıklı 
mevlid metni, şekil bakımından incelenmiş muhteva bakımından değerlendirilmiştir. Müellif, 
eldeki bilgilerle tanıtılmış, son olarak mezkûr nüshanın transkripsiyonlu metni hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türk İslam Edebiyatı, Hz. Muhammed, Mevlid, Seyyid Muhammed Ali 
Rızâ, Mevlid-i Seydî. 

Seyyid Muhammed Ali Rızâ and His Mevlid 
Abstract 
In the dictionaries, the word ‚mevlid‛ means ‚place and time of birth‛ which refers to the place 
and time where Prophet Muhammad was born particularly. As a literary term mevlid is a piece 
written about the birth, the miracles that took place in the birth, the life, the physical-moral 
qualities, and the decease of Prophet Muhammad. In the beginning mevlid was written as a 
part of the ‚siyer (life of Prophet Muhammad) literaute‛ which gained an independent meaning 
over time. Especially with esteem of Süleyman Çelebi's Mevlid, many mevlid texts were 
written. One of these writings which was written by Seyyid Muhammad Ali Rıza, amongst the 
20th century poets was discussed in our work. The only known manuscript of this Mevlid is 
recorded in Suleymaniye Library, Manuscript Donations Collection No. 7161/1. In our study, 
after giving some information about mevlid, the mevlid text entitled "Mevlûd-i Seydî" was 
examined in terms of form and evaluated in terms of content. The author was introduced with 
the available information, and finally, transcript of the mentioned copy was prepared. 
Keywords: Turkish Islamic Literature, Mevlid, Seyyid Muhammed Ali Rızâ, Mevlid-i Seydî, 
Prophet Muhammad. 
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GİRİŞ 
Arapça ولد kökünden türeyen mevlid kelimesi masdar, ism-i zamân ve ism-i 
mekân olarak ‚doğma‛, ‚doğum zamanı‛ ve ‚doğum yeri‛ anlamlarına 
gelmektedir.1 Zaman geçtikçe ıstılâhî bir anlam kazanan ‚mevlid‛ kelimesi 
Peygamber Efendimiz’in doğduğu zamanı ve yeri ifade etmeye başlamıştır. 
Edebî bir terim olarak Peygamber Efendimiz’in kısaca hayatını, 
mûcizelerini, vefâtını ve bilhassa doğumunu anlatan ve ekseriyetle manzûm 
olarak kaleme alınan eserler için kullanılmaktadır.2 ‚Bir kimsenin, bilhassa 
Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle anma merasimi de zamanla 
‚mevlid‛ olarak anılmaya başlanmıştır.3 Türkçede ise ‚mevlid‛, bilhassa 
Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesîletü’n-Necât adlı eser için 
kullanılmıştır.4 Mevlidlerin hemen hepsi Ehl-i Sünnet inancı doğrultusunda 
kaleme alınmış, yer yer âyet ve hadislerden iktibaslarla, telmihlerle 
desteklenmiş, birtakım iddiaların aksine çoğunda bid‘at denilebilecek 
fikirlere yer verilmemiştir.5 

Bugün itibariyle tespit edilen 1226 mevlid şairinin yanı sıra her geçen 
gün edebiyat tarihlerinde yer almayan mevlid metinleri ve şairleri gün 
ışığına çıkmaktadır.7 Mevlid literatüründe yer almayan mevlidlerden biri de 
çalışmamızda ele aldığımız XX. yy şairlerinden Seyyid Muhammed Ali 
Rıza’ya aittir. Çalışmamızda mevlid metninde yer alan bilgilerden hareketle 

                                                           
1 Mevlid kelimesinin kökeni ve kelime anlamı için bk. el-Mevârid, Arapça-Türkçe Lügat, Haz. 
Mevlüt Sarı, (İstanbul: Bahar Yayınları, 1984), 1682; Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, (İstanbul: 
Çağrı Yayınları, 2005), 1433; Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-
Muhît, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013), 1641; Ahterî Mustafa 
Efendi, Ahterî-i Kebir, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009), 639; Ferit Devellioğlu, 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, (Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2007), 636; İlhan 
Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, (İstanbul: Kubbealtı, 2011), 2: 2074. 
2 Hasan Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi, 5/9 
(2007): 323. 
3 M. Fatih Köksal, Mevlid-Nâme, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 20. 
4 Köksal, Mevlid-Nâme, 20. 
5 Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, 325. 
6 Mevlidler üzerine son zamanda kapsamlı bir çalışma yapan M. Fatih Köksal, Mevlid-Nâme adlı 
çalışmasında bilinen mevlidler (78 adet) ve ilgili literatürde bulunmayan mevlidler (44 adet) 
hakkında bilgi vermiştir. (Toplamında şu an için bilinen mevlid sayısı 122’dir) Köksal, Mevlid-
Nâme, 53-78. 
7 Çalışmamızın amacı, mevlid türü hakkında bilgi vermekten ziyade bir mevlid metninin 
neşredilmesi olduğundan mevlid türü hakkındaki bilgiler sınırlı tutulmuştur. 

 
 

eserin Seyyid Muhammed Ali Rızâ’ya aidiyeti ve şairin kimliği hakkında 
bilgiler verilecektir. Daha sonra Seyyid Muhammed Ali Rızâ’nın Mevlid’i 
şekil, dil, üslûp ve muhtevâ yönlerinden tanıtılıp Süleyman Çelebi’nin  
Vesîletü’n-Necât’ı ile mukâyesesi yapılacaktır. Bu mevlidin önemi, mevlid 
üzerine yapılan literatür çalışmalarında8 şimdiye kadar yer almamış 
olmasıdır. 

1. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN MÜELLİFİ  
Mevlûd-i Seydî’nin bulunduğu yazmanın zahriyesinde sonradan eklendiğini 
düşündüğümüz mensûr mukaddimenin başında Mevlûd-i Seydî başlığı yer 
almaktadır. Mevlid’in manzûm bölümünde ise mukaddimenin başlığını 
neredeyse tekrar edecek bir şekilde ‚Hazâ Mevlûd-i Seydî” başlığı 
bulunmaktadır. ‚Seydî’nin Mevlid’i‛ anlamına gelen bu başlıkların dışında 
metnin iki beytinde ‚Seydî” mahlası;  

Ne óaddiñdir seniñ ey Seydì gedÀ 
Medó idersin anı medó itmiş ÒudÀ (98) 

Kim bu Seydì anı meddÀó olamaz 
Cevher-i kenzine miftÀó olamaz (177) 

bir beytinde de ‚Seyyid Rızâ Muhammed Alî” şeklinde yer alan ifade,  
Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì 
Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli (397)  

mevlidin Seydî’ye aidiyetini kuvvetlendirmektedir. 
11a’da sonradan eklendiğini düşündüğümüz “Ùuruú-ı èaliyye-i 

ÚÀdirìden meézÿn GÀzìèayıntÀb vilÀyetinden eéimme-i silk-i úurrÀdan İmÀm Şeyò 
Seyyid Muóammed èAlì RıøÀ esrÀr-ı Raómetu‟llÀh èaleyhi‟l-bÀrì óaúìriñ dÀd-ı Óaúla 
meydÀna getürdigi ÀåÀr-ı feyø medÀrlarıdır. 1342” ifadesi de müellifin isminin 
“Seyyid Muhammed Alî Rızâ‛ olduğunu kesinleştirmektedir. Bu bilgiye göre, 
Seydî’nin Gaziantep ilinden Kâdirî tarikatına mensup bir imam olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yazma eserde, Mevlid metninden sonra bulunan ilahi ve iki gazelde 
Seydî mahlası yer almaktadır: 

                                                           
8 Mevlid üzerine yapılan önemli çalışmalar için bk. Ahmet Ateş, Süleyman Çelebi Vesiletü’n-
Necât- Mevlid, (Ankara: TDK. Yay., 1954); Hasibe Mazıoğlu, ‚Türk Edebiyatında Mevlid Yazan 
Şairler‛, Türkoloji Dergisi, 6/1 (1974): 31-62; Neclâ Pekolcay, Mevlid, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, Ankara 1997; Hasan Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, Türkiyat 
Araştırmaları Literatür Dergisi, 5/9 (2007), 323-332; M. Fatih Köksal, Mevlid-Nâme, (Ankara: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011); Bilal Kemikli- Mehmet Akkuş (Editörler), Mevlid 
Külliyatı (3 Cilt), (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016) 
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Yayınları, Ankara 1997; Hasan Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, Türkiyat 
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Vir imdi Seydìye bÀde 
Úatma Àba virgil sÀde 
Olupdur yÀre üftÀde 
Bula vuãlat liúÀ her Àn (İ/ 10)9 
 
Seydìyem mürşidüm seyyidü‟l-pìrÀn 
Görmege ben anı òalvete geldim (G1/ 6) 
 
Seydìyem Şeyò MuãùafÀnıñ bendesi 
CÀn virüp cÀnÀnı bulmaàa geldim (G2/8)  

Bu manzûmelerde yer alan Seydî mahlası da eserin Seydî’ye aid 
olduğunu göstermektedir.  

Mevlid metnine dahil etmediğimiz bu manzûmelerde Seydî’nin 
kimliğine dair birtakım  bilgiler bulunmaktadır. Seydî, Şeyh Osmân Dedeye 
himmete geldiğini, şeyhinin mezarının Urfa’da olduğunu dile getirmiştir: 

Şeyò èOåmÀn Dedeye himmete geldim 
ÓÀlimi èarøı ben óÀcete geldim (G1/1) 

Urfadır şeyòimiñ merúad-ı pÀki 
Yüzümi sürmege devlete geldim (G1/4) 

Seydî’nin Kâdirî tarikatına bağlı olduğu bilgisi ile yukarıdaki 
beyitlerde yer alan ‚Şeyh Osman Dede‛ ve ‚Urfa‛ kelimelerini birlikte ele 
aldığımızda kaynaklarda birtakım bilgilere ulaşmaktayız. Silsilesinin eş-
şeyh Abdurrahman-ı Hâlis-i Tâlabânî’den eş-şeyh es-Seyyid Abdülkâdir 
Geylânî’ye uzanan Dede Osman Avni Baba10, 1883 tarihinde vefat etmiştir.11 
Dede Osman Avnî Hazretlerinin Urfa’da bulunan haziresinde kendisi, 
babası ve dedesi yan yana defnedilmişlerdir.12  

Seydî, Mevlid’inin sonunda yer alan gazelinde Şeyh Mustafa 
Baba’nın mürşid-i kâmil bir zât olduğunu, kendisinin de onun bir kölesi 
olduğunu ifade etmiştir: 

                                                           
9 Parantez içinde, nüshada mevlid metninin ardında yer alan ilahinin kısaltması ‚İ‛, birinci 
gazelin kısaltması ‚G1‛ ve ikinci gazelin kısaltması da ‚G2‛  şeklinde gösterilmiş ardından 
mahlasın geçtiği dörtlüğün ve beytin numarası verilmiştir. 
10 Osman Avni Baba’nın silsilesi hakkında detyalı bilgi için bk. Kamil Özgür, Kadiri Yolu, 
(İstanbul: Özgür Vakfı Yayınları, 2015), 15-19. 
11Dede Osman Avni Baba, erişim: 12 Şubat 2018, 
http://mustafaduzleme.blogspot.com.tr/2015/05/es-seyh-es-seyyid-dede-osman-avni.html  
12 Gül Güler, ‚Urfa Dede Avni Haziresindeki Tarihi Mezartaşları‛, Sufi Araştırmaları, 9 (2012): 
64. 

 
 

Mürşid-i kÀmil Şeyò MuãùafÀ Baba 
MÀsivÀdan aña yunmaàa geldim (G2/2) 

Seydìyem Şeyò MuãùafÀnıñ bendesi 
CÀn virüp cÀnÀnı bulmaàa geldim (G2/8) 

Şeyh Mustafa Baba da kaynaklarda Şeyh Osman Baba’nın halifesi 
şeklinde yer almaktadır. Gül Güler’in verdiği bilgilere göre Şeyh Osman 
Baba’nın haziresinde yer alan mezar taşlarından biri de Şeyh Mustafa 
Baba’ya aittir.13 Antepli Mustafa diye bilinen Şeyh Mustafa Baba, 1921 
yılında vefat etmiştir. Onun vasıtası ile Dede Osman Avni’nin yolu Antep’te 
intişar etmiştir. 14  

Yaptığımız alan çalışmalarında, Seydî’nin Osman Avni Baba ve 
Mustafa Baba’yla ilişkisini ortaya çıkaracak bir bilgiye henüz ulaşamadık. 
Elimizdeki bilgilerden hareketle, müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz 
ve şimdiye kadar tek nüshasına rastlayabildiğimiz nüshada yer alan ‚Seyyid 
Muhammed Ali Rızâ‛  ismine ve ‚Seydî‛ mahlasına biyografik kaynaklarda 
rastlayamadık. Kaynaklarda yer alan Seydî mahlaslı şairlerin yaşadıkları 
yüzyıl, bahsi geçen mevlidin istinsah tarihine paralel olmadığı için bu 
şairlerin, mevlid müellifi Seydî olmadıklarına kanaat getirdik. Bu sebeple 
şair hakkındaki bilgiler şu an için sadece yazma eserdeki kısa notlardan ve 
mısra aralarına serpiştirilmiş bilgilerden ibarettir. Var olan bu bilgilerden 
hareketle yapılacak yeni çalışmalarla Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın 
şahsiyeti hakkında yeni bilgilerin bulunacağını ümit etmekteyiz. 

2. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN YAZMA NÜSHASI 
Mevlûd-i Seydî’nin şimdiye kadar tek nüshasına ulaşılabilmiştir. Bu nüsha, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Koleksiyonu 7161/1 numarada 
kayıtlıdır. Eser, 169 varaktan oluşan bir yazmanın 1a-10b varakları arasında 
yer almaktadır. Yazmada aynı müellife ait olduğunu düşündüğümüz 3 
manzûm eser daha bulunmaktadır.15 Bu eserlerden ilki Gencü’l-Esrâr başlıklı 
manzûmedir. Yazma eserin, 11a- 41a varakları arasında yer alan ve çeşitli 
nazım şekilleri ve vezinler kullanılarak kaleme alınan bu eser yaklaşık 1350 
beyitten oluşan dinî muhtevalı bir eserdir. İkinci eser, “Behiştü’l-Hâzinîn” 
başlıklı, Peygamber Efendimiz’in hayatını anlatan yaklaşık 5000 beyitlik bir 
manzûmedir. 42a-158b varakları arasında bulunmaktadır. Üçüncü eser ise 
‚Hakîkatü’l-Envâr‛ başlıklı 159b-168a varakları arasında bulunan yaklaşık 400 
                                                           
13 Gül Güler, a.g.m., 70. 
14 Halisiyye tarikatı, erişim: 12 Şubat 2018, http://www.halisiyye.com/   
15 Bu eserler, tarafımızca çalışılmaktadır. 
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Vir imdi Seydìye bÀde 
Úatma Àba virgil sÀde 
Olupdur yÀre üftÀde 
Bula vuãlat liúÀ her Àn (İ/ 10)9 
 
Seydìyem mürşidüm seyyidü‟l-pìrÀn 
Görmege ben anı òalvete geldim (G1/ 6) 
 
Seydìyem Şeyò MuãùafÀnıñ bendesi 
CÀn virüp cÀnÀnı bulmaàa geldim (G2/8)  

Bu manzûmelerde yer alan Seydî mahlası da eserin Seydî’ye aid 
olduğunu göstermektedir.  

Mevlid metnine dahil etmediğimiz bu manzûmelerde Seydî’nin 
kimliğine dair birtakım  bilgiler bulunmaktadır. Seydî, Şeyh Osmân Dedeye 
himmete geldiğini, şeyhinin mezarının Urfa’da olduğunu dile getirmiştir: 

Şeyò èOåmÀn Dedeye himmete geldim 
ÓÀlimi èarøı ben óÀcete geldim (G1/1) 

Urfadır şeyòimiñ merúad-ı pÀki 
Yüzümi sürmege devlete geldim (G1/4) 

Seydî’nin Kâdirî tarikatına bağlı olduğu bilgisi ile yukarıdaki 
beyitlerde yer alan ‚Şeyh Osman Dede‛ ve ‚Urfa‛ kelimelerini birlikte ele 
aldığımızda kaynaklarda birtakım bilgilere ulaşmaktayız. Silsilesinin eş-
şeyh Abdurrahman-ı Hâlis-i Tâlabânî’den eş-şeyh es-Seyyid Abdülkâdir 
Geylânî’ye uzanan Dede Osman Avni Baba10, 1883 tarihinde vefat etmiştir.11 
Dede Osman Avnî Hazretlerinin Urfa’da bulunan haziresinde kendisi, 
babası ve dedesi yan yana defnedilmişlerdir.12  

Seydî, Mevlid’inin sonunda yer alan gazelinde Şeyh Mustafa 
Baba’nın mürşid-i kâmil bir zât olduğunu, kendisinin de onun bir kölesi 
olduğunu ifade etmiştir: 

                                                           
9 Parantez içinde, nüshada mevlid metninin ardında yer alan ilahinin kısaltması ‚İ‛, birinci 
gazelin kısaltması ‚G1‛ ve ikinci gazelin kısaltması da ‚G2‛  şeklinde gösterilmiş ardından 
mahlasın geçtiği dörtlüğün ve beytin numarası verilmiştir. 
10 Osman Avni Baba’nın silsilesi hakkında detyalı bilgi için bk. Kamil Özgür, Kadiri Yolu, 
(İstanbul: Özgür Vakfı Yayınları, 2015), 15-19. 
11Dede Osman Avni Baba, erişim: 12 Şubat 2018, 
http://mustafaduzleme.blogspot.com.tr/2015/05/es-seyh-es-seyyid-dede-osman-avni.html  
12 Gül Güler, ‚Urfa Dede Avni Haziresindeki Tarihi Mezartaşları‛, Sufi Araştırmaları, 9 (2012): 
64. 

 
 

Mürşid-i kÀmil Şeyò MuãùafÀ Baba 
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Baba’ya aittir.13 Antepli Mustafa diye bilinen Şeyh Mustafa Baba, 1921 
yılında vefat etmiştir. Onun vasıtası ile Dede Osman Avni’nin yolu Antep’te 
intişar etmiştir. 14  

Yaptığımız alan çalışmalarında, Seydî’nin Osman Avni Baba ve 
Mustafa Baba’yla ilişkisini ortaya çıkaracak bir bilgiye henüz ulaşamadık. 
Elimizdeki bilgilerden hareketle, müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz 
ve şimdiye kadar tek nüshasına rastlayabildiğimiz nüshada yer alan ‚Seyyid 
Muhammed Ali Rızâ‛  ismine ve ‚Seydî‛ mahlasına biyografik kaynaklarda 
rastlayamadık. Kaynaklarda yer alan Seydî mahlaslı şairlerin yaşadıkları 
yüzyıl, bahsi geçen mevlidin istinsah tarihine paralel olmadığı için bu 
şairlerin, mevlid müellifi Seydî olmadıklarına kanaat getirdik. Bu sebeple 
şair hakkındaki bilgiler şu an için sadece yazma eserdeki kısa notlardan ve 
mısra aralarına serpiştirilmiş bilgilerden ibarettir. Var olan bu bilgilerden 
hareketle yapılacak yeni çalışmalarla Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın 
şahsiyeti hakkında yeni bilgilerin bulunacağını ümit etmekteyiz. 

2. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN YAZMA NÜSHASI 
Mevlûd-i Seydî’nin şimdiye kadar tek nüshasına ulaşılabilmiştir. Bu nüsha, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Koleksiyonu 7161/1 numarada 
kayıtlıdır. Eser, 169 varaktan oluşan bir yazmanın 1a-10b varakları arasında 
yer almaktadır. Yazmada aynı müellife ait olduğunu düşündüğümüz 3 
manzûm eser daha bulunmaktadır.15 Bu eserlerden ilki Gencü’l-Esrâr başlıklı 
manzûmedir. Yazma eserin, 11a- 41a varakları arasında yer alan ve çeşitli 
nazım şekilleri ve vezinler kullanılarak kaleme alınan bu eser yaklaşık 1350 
beyitten oluşan dinî muhtevalı bir eserdir. İkinci eser, “Behiştü’l-Hâzinîn” 
başlıklı, Peygamber Efendimiz’in hayatını anlatan yaklaşık 5000 beyitlik bir 
manzûmedir. 42a-158b varakları arasında bulunmaktadır. Üçüncü eser ise 
‚Hakîkatü’l-Envâr‛ başlıklı 159b-168a varakları arasında bulunan yaklaşık 400 
                                                           
13 Gül Güler, a.g.m., 70. 
14 Halisiyye tarikatı, erişim: 12 Şubat 2018, http://www.halisiyye.com/   
15 Bu eserler, tarafımızca çalışılmaktadır. 
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beyitten oluşan ve zekat, namaz gibi bölümleri bulunan dinî muhtevâlı bir 
manzûmedir. 

 Yazma üzerinde Arap rakamları ve günümüz rakamlarıyla olmak 
üzere iki farklı şekilde sayfa numaralandırması bulunmaktadır. Müellif, 
yazmada bulunan dört eserin her birini kendi içerisinde Arap rakamlarıyla 
numaralandırmışdır. Mevlûd-i Seydî, Arap rakamlarına göre 17 sayfadan, 
Türkçe rakamlara göre 10 varaktan oluşmaktadır. Her sayfadaki satır sayısı 
sabit olmamakla birlikte bir sayfada ortalama 25 satır bulunmaktadır. Her 
sayfada, cetvelli çift sütun bulunmaktadır. Vasıta beyitleri iç içe geçen 
çizgilerle belirtilmiştir. Kâğıt kaplı mukavva ciltli çizgili sarı kâğıtlı bir defter 
içinde yer alan eser, harekeli nesihle yazılmıştır. Siyah mürekkep harici bir 
mürekkep kullanılmamıştır. 

3. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN İSTİNSAH TARİHİ 
Mevlûd-i Seydî’de birbiriyle mutâbık iki istinsah tarihi geçmektedir. İlk tarih 
mukaddimede yer almaktadır: “Eş-şehru‟ş-şevvÀlü‟l-mükerrem òamse èaşerÀ fî 
yevmi‟l-iåneyn es-senete åÀnì erbaèìne åelÀåe miée elf.” (Mukaddime, Zahriye 
Kaydı) Bu ifadeye göre eserin yazıldığı tarih, 15 Şevval 1342 (20 Mayıs 1924) 
pazartesi günüdür. 

İkinci istinsah kaydı, metnin sonunda ‚Temmet 1342 (1924)‛ 
ifadesiyle belirtilmiştir: 

Ve èalÀ èibÀdu‟llÀhi‟ã-ãÀlióìn 
Ve‟l-óamduli‟llÀhi Rabbi‟l-èÀlemìn (399) 
Temmet 1342 (vr. 9b) 

4. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN İSİMLENDİRİLMESİ 
Esere müellif tarafından özel bir isim verilmemiştir. Mukaddime ‚Mevlûd-i 
Seydî‛ başlığıyla, manzûm metin de ‚Hazâ Mevlûd-i Seydî‛16 başlığıyla 
başlamaktadır. Bu sebeple eserin adını ‚Mevlûd-i Seydî‛ olarak kabul etmek 
gerekir. 

5. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN SEBEB-İ TE’LÎFİ 
Seydî, Mevlûd-i Seydî’de sebeb-i te’lîf’e özel bir başlık yahut özel bir 
isimlendirme vermemiştir. Mevlûd-i Seydî’nin na’t, tevhid, mi’râc gibi diğer 
kısımlarında olduğu gibi bu bölüm de ancak muhtevâdan hareketle 
belirlenebilmektedir. Mevlûd-i Seydî’nin 54-67. beyitleri arasında Seydî, gece 
                                                           
16 Mevlidlerin birçoğunda ‚mevlüd/mevlûd‛ imlası bulunmaktadır. ‚Yeni doğan çocuk‛ 
anlamına gelen bu kullanımın galat olduğu kabul edilmiştir. Neclâ Pekolcay, Mevlid, (Ankara:  
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 19.  

 
 

gündüz gönlünde Hz. Peygamber’in sevgisinin olduğunu, Hz. 
Peygamber’in hasretiyle kederlenip sıkıntılara boğulduğunu, devamlı 
ağladığından gözyaşlarının sele dönüştüğünü söyler. Birdenbire, Hz. 
Peygamber’in onun gönül yarasına devâ bahşettiğinden dolayı var olan 
birçok mevlide rağmen kendisinin de bir mevlid yazmaya karar verdiğini 
ifade eder. Cihânda çok fazla mevlid olmasına rağmen, eğer Allah yardım 
ederse kendisinin de ‚ol Şâh’ın‛ mevlidini söyleyeceğini ve O’nun mevlidini 
dinleyen kişilerin sonsuz zevke erişeceklerini belirtir. Mevlid yazmanın ona 
da nasib olmasından dolayı Hz. Peygamber’in şefaatine nail olabilmeyi 
arzuladığını ve mevlidini okuyanların onu hayırla yâd etmelerini istediğini 
vurgulamıştır: 

Leyl ü nehÀr nÿr u şevú-i MuãùafÀ 
Devr iderdi göñlüm içre pür ãafÀ (56) 

Eşk-i çeşmim cÿş idüp seylÀn idi 
Dìdelerim èaşúıla giryÀn idi (57) 

Şöyle àam-gìn óasretiyle rÿz u şeb 
Gözüm nem-gìn çekdigim renc u taèb (58) 

NÀgehÀnì ol Muóammed MuãùafÀ 
Zaòm-ı fu‟Àdıma çün urdı devÀ (59) 

Bende úoydum işbu yüzde bir miåÀl 
Òoş aúıdam çeşme-i sÀr-ı õülÀl (60) 

Nÿş idenler ol õülÀl-i Aómedì 
Vallah olup bula õevú-ı sermedi (61) 

Söyleyem ol şÀhıñ mevlÿdın èayÀn 
Ger èinÀyet úılar ise MüsteèÀn (62) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
Velì kimi sükker kimi bÀl dadı (63) 

Dinilmişdir nice evãÀf-ı Óabìb 
Óamdüli‟llÀh bize de oldı naãìb (64) 

Bunı elde vesìle úıldum hemìn 
TÀ şefÀèat úıla faòrü‟l-mürselìn (65) 

6. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN VEZNİ VE BEYİT SAYISI 
Mevlûd-i Seydî, çoğu mevlid metinlerinde de kullanılan  
“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün‛ kalıbındaki aruz vezniyle yazılmıştır. Metnin 
sadece 34., 190. ve 397. beyitlerinin ilk mısralarında 
‚mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün‛ vezni kullanılmıştır: 

Ne bir SübóÀndır ol ÒallÀk-ı èÀlem 
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beyitten oluşan ve zekat, namaz gibi bölümleri bulunan dinî muhtevâlı bir 
manzûmedir. 

 Yazma üzerinde Arap rakamları ve günümüz rakamlarıyla olmak 
üzere iki farklı şekilde sayfa numaralandırması bulunmaktadır. Müellif, 
yazmada bulunan dört eserin her birini kendi içerisinde Arap rakamlarıyla 
numaralandırmışdır. Mevlûd-i Seydî, Arap rakamlarına göre 17 sayfadan, 
Türkçe rakamlara göre 10 varaktan oluşmaktadır. Her sayfadaki satır sayısı 
sabit olmamakla birlikte bir sayfada ortalama 25 satır bulunmaktadır. Her 
sayfada, cetvelli çift sütun bulunmaktadır. Vasıta beyitleri iç içe geçen 
çizgilerle belirtilmiştir. Kâğıt kaplı mukavva ciltli çizgili sarı kâğıtlı bir defter 
içinde yer alan eser, harekeli nesihle yazılmıştır. Siyah mürekkep harici bir 
mürekkep kullanılmamıştır. 

3. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN İSTİNSAH TARİHİ 
Mevlûd-i Seydî’de birbiriyle mutâbık iki istinsah tarihi geçmektedir. İlk tarih 
mukaddimede yer almaktadır: “Eş-şehru‟ş-şevvÀlü‟l-mükerrem òamse èaşerÀ fî 
yevmi‟l-iåneyn es-senete åÀnì erbaèìne åelÀåe miée elf.” (Mukaddime, Zahriye 
Kaydı) Bu ifadeye göre eserin yazıldığı tarih, 15 Şevval 1342 (20 Mayıs 1924) 
pazartesi günüdür. 

İkinci istinsah kaydı, metnin sonunda ‚Temmet 1342 (1924)‛ 
ifadesiyle belirtilmiştir: 

Ve èalÀ èibÀdu‟llÀhi‟ã-ãÀlióìn 
Ve‟l-óamduli‟llÀhi Rabbi‟l-èÀlemìn (399) 
Temmet 1342 (vr. 9b) 

4. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN İSİMLENDİRİLMESİ 
Esere müellif tarafından özel bir isim verilmemiştir. Mukaddime ‚Mevlûd-i 
Seydî‛ başlığıyla, manzûm metin de ‚Hazâ Mevlûd-i Seydî‛16 başlığıyla 
başlamaktadır. Bu sebeple eserin adını ‚Mevlûd-i Seydî‛ olarak kabul etmek 
gerekir. 

5. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN SEBEB-İ TE’LÎFİ 
Seydî, Mevlûd-i Seydî’de sebeb-i te’lîf’e özel bir başlık yahut özel bir 
isimlendirme vermemiştir. Mevlûd-i Seydî’nin na’t, tevhid, mi’râc gibi diğer 
kısımlarında olduğu gibi bu bölüm de ancak muhtevâdan hareketle 
belirlenebilmektedir. Mevlûd-i Seydî’nin 54-67. beyitleri arasında Seydî, gece 
                                                           
16 Mevlidlerin birçoğunda ‚mevlüd/mevlûd‛ imlası bulunmaktadır. ‚Yeni doğan çocuk‛ 
anlamına gelen bu kullanımın galat olduğu kabul edilmiştir. Neclâ Pekolcay, Mevlid, (Ankara:  
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 19.  

 
 

gündüz gönlünde Hz. Peygamber’in sevgisinin olduğunu, Hz. 
Peygamber’in hasretiyle kederlenip sıkıntılara boğulduğunu, devamlı 
ağladığından gözyaşlarının sele dönüştüğünü söyler. Birdenbire, Hz. 
Peygamber’in onun gönül yarasına devâ bahşettiğinden dolayı var olan 
birçok mevlide rağmen kendisinin de bir mevlid yazmaya karar verdiğini 
ifade eder. Cihânda çok fazla mevlid olmasına rağmen, eğer Allah yardım 
ederse kendisinin de ‚ol Şâh’ın‛ mevlidini söyleyeceğini ve O’nun mevlidini 
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Devr iderdi göñlüm içre pür ãafÀ (56) 

Eşk-i çeşmim cÿş idüp seylÀn idi 
Dìdelerim èaşúıla giryÀn idi (57) 

Şöyle àam-gìn óasretiyle rÿz u şeb 
Gözüm nem-gìn çekdigim renc u taèb (58) 

NÀgehÀnì ol Muóammed MuãùafÀ 
Zaòm-ı fu‟Àdıma çün urdı devÀ (59) 

Bende úoydum işbu yüzde bir miåÀl 
Òoş aúıdam çeşme-i sÀr-ı õülÀl (60) 

Nÿş idenler ol õülÀl-i Aómedì 
Vallah olup bula õevú-ı sermedi (61) 

Söyleyem ol şÀhıñ mevlÿdın èayÀn 
Ger èinÀyet úılar ise MüsteèÀn (62) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
Velì kimi sükker kimi bÀl dadı (63) 

Dinilmişdir nice evãÀf-ı Óabìb 
Óamdüli‟llÀh bize de oldı naãìb (64) 

Bunı elde vesìle úıldum hemìn 
TÀ şefÀèat úıla faòrü‟l-mürselìn (65) 

6. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN VEZNİ VE BEYİT SAYISI 
Mevlûd-i Seydî, çoğu mevlid metinlerinde de kullanılan  
“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün‛ kalıbındaki aruz vezniyle yazılmıştır. Metnin 
sadece 34., 190. ve 397. beyitlerinin ilk mısralarında 
‚mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün‛ vezni kullanılmıştır: 

Ne bir SübóÀndır ol ÒallÀk-ı èÀlem 
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Ne bir sultÀndır ol RezzÀú-ı èÀlem (34) 
Buyurdı Óaú óabìbim MuãùafÀdır 
EnbiyÀlar şÀhı baór-i vefÀdır(190) 

Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì 
Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli (397) 

Metinde vezni bozuk mısraların sayısı oldukça azdır, ancak metnin 
genelinde imâle ve zihâf yapmak gerekmektedir. Aşağıda örneğini kalın 
harflerle gösterdiğimiz beyitlerde imâle veya zihâf yapmak gerekmektedir: 

Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn 
Saña úulluú itmekdedir ins ü cÀn (3) 

Kim ki seni birleyüp iúrÀr ider 
Her dü èÀlem dìnini ièmÀr ider (4) 

Úatıñda birdir seniñ bÀy u gedÀ 
Úapuñda olmaz senin rişvet ribÀ (12) 

Mevlid metni elimizdeki nüshaya göre başlığın altında yer alan 1 
kıta ve 401 beyitten meydana gelmektedir. Mevlid, beyit sayısına göre ‚kısa 
mevlidler‛17 grubunda yer almaktadır. 

7. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN ŞEKİL VE YAPI ÖZELLİKLERİ 
Mevlûd-i Seydî, zahriye kaydında bulunan mensûr bir girişten sonra, başlığın 
altında bulunan 1 kıta ve 42-54. beyitler arasında yer alan bir gazelin dışında 
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Mevlid metninin devamında 1 ilahi 2 
gazel bulunmaktadır. Ancak biz bu manzûmeleri mevlid metninin dışında 
olduğu için metne dâhil etmedik. 

Mevlidlerin genelinde, hemen her faslın bitiminde içinde Hz. 
Peygamber’e salâtın da bulunduğu kimisinde nakarat hâlinde, kimisinde 
kısmen farklılaşan tekrar beyitleri bulunmaktadır.18 Bu beyitler, Mevlûd-i 
Seydî’de yer almaktadır. Seydî, Mevlid’ini başlıklarla bölümlere ayırmamış, 
bölümler arası geçişi; cennete, doğru yola, ferâha ulaşmak isteyen bir kişinin 
Hz. Peygamber’e salât vermesi gerektiğini belirttiği vasıta beyitlerle 
yapmıştır. Vasıta beyitleri, birbirinden farklı şekilde yazılmıştır. Metinde 
böyle 15 farklı vasıta beyti yer almaktadır. Vasıta beyitlerden 11’i ‚İster isen‛ 
ifadesiyle başlamaktadır. Bazı vasıta beyitleri şunlardır:  

                                                           
17 Mesnevî tarzında yazılan mevlidler beyit sayısına göre ‚kısa mevlidler‛ ‚orta uzunlukta 
mevlidler‛ ve ‚uzun mevlidler‛ şeklinde gruplandırılabilir. 500 beyite kadar olanlar ‚kısa 
mevlidler‛, 500-1000 beyit arasında olanlar ‚orta uzunlukta mevlidler‛ ve beyit sayısı 1000’den 
fazla olanlar da ‚uzun mevlidler‛ şeklinde değerlendirilebilir. Bk. Köksal, Mevlid-nâme, 26. 
18 Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, 325. 

 
 

İster iseñ bÀà-ı Firdevsde mekÀn 
Vir ãalavÀt bulasıñ emn ü emÀn (53) 

Olmaú isterseñ Óabìbe sevgülü 
Vir ãalavÀt tÀ olasın baòt[u]lu (246) 

Taèôìmle úıl Óabìbe iótirÀm 
Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm (282) 

Ümmet iseñ vir aña dÀéim ãalÀt 
Her dü èÀlem bulasıñ bÀúì óayÀt (303) 

İster iseñ bÀà-ı òuld içre maúÀm 
Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm (327) 

8. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ 
Metin genelinde Arapça ve Farsça kelimelere çok az yer veren Seydî, sâde ve 
anlaşılır bir dil hâkimiyetine sahiptir. Açık ve akıcı bir dille yazılmış olan 
eserde, anlam kapalılığı bulunmamaktadır:  

Kim ki seni bilmeyüp inkÀr ider 
Ùamu içre cÀyını ol nÀr ider (5) 

Ümmetim didi saña çün MuãùafÀ 
      İşbu yolda virmelidir baş u cÀn (41) 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere Seydî’nin dili, halk için 
yazılan eserlerde de görülen öğretici ve açık bir dildir.  

Harekeli nesihle yazılan Mevlûd-i Seydî’de, yanlış harekelendirme ve 
yazım hataları bulunmaktadır. Bu hataların çoğunun kelimenin vezne 
uygun düşmesi için yapıldığı kanaatindeyiz. Mevlûd-i Seydî’de çok fazla 
imâle ve zihâf bulunmaktadır. Öyle ki imâle ve zihâf bulunmayan beyit 
sayısı çok azdır. Hatta vâsıta beyitinde bile hem imâle hem zihâf yer 
almaktadır:  

İster iseñ her dü èÀlemde necÀt 
       Rÿó-i pÀk-i MuãùafÀya vir ãalÀt (16) 

Aşağıdaki beyitlerin her birinde hem imâle hem zihâf yapmak 
gerekmektedir: 

Birdir hem õÀtıñ ãıfÀtıñ ber-kemÀl 
      äÀniè-i èÀlemsiñ ey Celle CelÀl (7) 

Hikmet-i YezdÀnı kimse añlamaz 
        èÁrif olan Óaúúa úarşu söylemez (35) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
Velì kimi sükker kimi bal dadı (61) 

Az uyurdı gicede ol şÀh-ı dìn 



Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/2, c. 17, sayı: 34

Seyyid Muhammed Ali Rızâ’nın Mevlid’i    |   547  

 
 

Ne bir sultÀndır ol RezzÀú-ı èÀlem (34) 
Buyurdı Óaú óabìbim MuãùafÀdır 
EnbiyÀlar şÀhı baór-i vefÀdır(190) 

Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì 
Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli (397) 

Metinde vezni bozuk mısraların sayısı oldukça azdır, ancak metnin 
genelinde imâle ve zihâf yapmak gerekmektedir. Aşağıda örneğini kalın 
harflerle gösterdiğimiz beyitlerde imâle veya zihâf yapmak gerekmektedir: 

Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn 
Saña úulluú itmekdedir ins ü cÀn (3) 

Kim ki seni birleyüp iúrÀr ider 
Her dü èÀlem dìnini ièmÀr ider (4) 

Úatıñda birdir seniñ bÀy u gedÀ 
Úapuñda olmaz senin rişvet ribÀ (12) 

Mevlid metni elimizdeki nüshaya göre başlığın altında yer alan 1 
kıta ve 401 beyitten meydana gelmektedir. Mevlid, beyit sayısına göre ‚kısa 
mevlidler‛17 grubunda yer almaktadır. 

7. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN ŞEKİL VE YAPI ÖZELLİKLERİ 
Mevlûd-i Seydî, zahriye kaydında bulunan mensûr bir girişten sonra, başlığın 
altında bulunan 1 kıta ve 42-54. beyitler arasında yer alan bir gazelin dışında 
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Mevlid metninin devamında 1 ilahi 2 
gazel bulunmaktadır. Ancak biz bu manzûmeleri mevlid metninin dışında 
olduğu için metne dâhil etmedik. 

Mevlidlerin genelinde, hemen her faslın bitiminde içinde Hz. 
Peygamber’e salâtın da bulunduğu kimisinde nakarat hâlinde, kimisinde 
kısmen farklılaşan tekrar beyitleri bulunmaktadır.18 Bu beyitler, Mevlûd-i 
Seydî’de yer almaktadır. Seydî, Mevlid’ini başlıklarla bölümlere ayırmamış, 
bölümler arası geçişi; cennete, doğru yola, ferâha ulaşmak isteyen bir kişinin 
Hz. Peygamber’e salât vermesi gerektiğini belirttiği vasıta beyitlerle 
yapmıştır. Vasıta beyitleri, birbirinden farklı şekilde yazılmıştır. Metinde 
böyle 15 farklı vasıta beyti yer almaktadır. Vasıta beyitlerden 11’i ‚İster isen‛ 
ifadesiyle başlamaktadır. Bazı vasıta beyitleri şunlardır:  

                                                           
17 Mesnevî tarzında yazılan mevlidler beyit sayısına göre ‚kısa mevlidler‛ ‚orta uzunlukta 
mevlidler‛ ve ‚uzun mevlidler‛ şeklinde gruplandırılabilir. 500 beyite kadar olanlar ‚kısa 
mevlidler‛, 500-1000 beyit arasında olanlar ‚orta uzunlukta mevlidler‛ ve beyit sayısı 1000’den 
fazla olanlar da ‚uzun mevlidler‛ şeklinde değerlendirilebilir. Bk. Köksal, Mevlid-nâme, 26. 
18 Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, 325. 

 
 

İster iseñ bÀà-ı Firdevsde mekÀn 
Vir ãalavÀt bulasıñ emn ü emÀn (53) 

Olmaú isterseñ Óabìbe sevgülü 
Vir ãalavÀt tÀ olasın baòt[u]lu (246) 

Taèôìmle úıl Óabìbe iótirÀm 
Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm (282) 

Ümmet iseñ vir aña dÀéim ãalÀt 
Her dü èÀlem bulasıñ bÀúì óayÀt (303) 

İster iseñ bÀà-ı òuld içre maúÀm 
Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm (327) 

8. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ 
Metin genelinde Arapça ve Farsça kelimelere çok az yer veren Seydî, sâde ve 
anlaşılır bir dil hâkimiyetine sahiptir. Açık ve akıcı bir dille yazılmış olan 
eserde, anlam kapalılığı bulunmamaktadır:  

Kim ki seni bilmeyüp inkÀr ider 
Ùamu içre cÀyını ol nÀr ider (5) 

Ümmetim didi saña çün MuãùafÀ 
      İşbu yolda virmelidir baş u cÀn (41) 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere Seydî’nin dili, halk için 
yazılan eserlerde de görülen öğretici ve açık bir dildir.  

Harekeli nesihle yazılan Mevlûd-i Seydî’de, yanlış harekelendirme ve 
yazım hataları bulunmaktadır. Bu hataların çoğunun kelimenin vezne 
uygun düşmesi için yapıldığı kanaatindeyiz. Mevlûd-i Seydî’de çok fazla 
imâle ve zihâf bulunmaktadır. Öyle ki imâle ve zihâf bulunmayan beyit 
sayısı çok azdır. Hatta vâsıta beyitinde bile hem imâle hem zihâf yer 
almaktadır:  

İster iseñ her dü èÀlemde necÀt 
       Rÿó-i pÀk-i MuãùafÀya vir ãalÀt (16) 

Aşağıdaki beyitlerin her birinde hem imâle hem zihâf yapmak 
gerekmektedir: 

Birdir hem õÀtıñ ãıfÀtıñ ber-kemÀl 
      äÀniè-i èÀlemsiñ ey Celle CelÀl (7) 

Hikmet-i YezdÀnı kimse añlamaz 
        èÁrif olan Óaúúa úarşu söylemez (35) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
Velì kimi sükker kimi bal dadı (61) 

Az uyurdı gicede ol şÀh-ı dìn 
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           FÀ‟iú idi her seóerde ol emìn (118) 
Söyleyene bülbül-i gülzÀr-ı Óaú 

         ÔÀhir olsun maòfìden esrÀr-ı Óaú (181) 
Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì19 

          Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli (397) 
Mevlûd-i Seydî’de genellikle yarım ve tam kâfiye kullanılmıştır. 

Kâfiyelerin bazıları farklı dillerdeki kelime ve eklerin seçimiyle 
oluşturulmuştur: 

Úahrıña gerdÿş ola gökde melek 
     CÀhda berdÀr olup úalur bì-dilek (9) 
   Ser-te-ser bu maòlÿúÀtı var ider 
        Kimini òÀr kimini gülzÀr ider (18) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
Velì kimi sükker kimi bal dadı (61) 

Arpa ununı eletmez idi hem 
           Óamd iderek yir idi ol muóterem (113) 

ÓÀøır oldı meclis-i iòvÀn-ı dìn 
          CÀn u dilden söyle şÀhıñ mevlÿdin (182) 

Metin genelinde iç ahengi sağlayan asonans ve aliterasyon gibi edebî 
sanatlara başvurulmuştur. Seydî’nin ahenk unsurlarına yer vermesi 
sanatındaki üslûbunu ortaya çıkarmaktadır. Seydî, Mevlid’inde sâde ve 
anlaşılır bir dil kullanmasına rağmen, rediflerle süslü bir kâfiye örgüsü 
kaleme almıştır. Genellikle kâfiyeye uygun beyitlerle yazılmış olan Mevlûd-i 
Seydî’nin sadece 40. beytinde kâfiyenin uygulanmadığı görülmektedir: 

İşbu varlıú mülkini yoà eylegil 
CÀn göziñ aç òºÀb-ı àafletten uyan (40) 

Metnin yeknesâklığını kırmak için kâfiyeler ve cinasların yanında 
teşbih, istiare, iktibas, iade, kalb, iştikak gibi çeşitli söz sanatlarına da 
başvurmuştur.  Bu sanatlardan en fazla yinelenen ve göze çarpanlardan biri 
de anafor adını alan, kelime ve kelime grubu yinelemeleridir. Seydi metnin 
19-33. beyitleri arasında ‚kimi/kimisi/kimisine‛ kelimelerini; 155-172. 
beyitleri arasında ‚gelmeseydi‛ kelimesini; 267-273. beyitleri arasında ‚bu 
gelen/ bu gelendir‛ kelimerini; 281-287. beyitleri arasında ‚merhabâ‛ 
kelimesini tekrarlayarak metinde mûsikîyi sağlamıştır:  

Bu gelendir her dü èÀlem serveri 
Bu gelendir ol ÒudÀnıñ maôharı (269) 

                                                           
19 Bu mısranın vezni ‚mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün‛ olmuştur. 

 
 

Bu gelen her dü cihÀn ãulùÀnıdır 
Bu gelen raóm-ı keremler kÀnıdır (270) 

Bu gelendir enbiyÀlar òÀtemi 
Bu gelendir ins ü cÀnıñ efòamı (271) 

Bu gelendir nÀsıòu‟l-edyÀn-ı dìn 
Bu gelendir raómeten li‟l-èÀlemìn (272) 

Bu gelendir ezher-i nÿr-ı İlÀh 
Bu gelendir her dü èÀlem pÀdişÀh (273) 

Bu gelendir òalúına nÀz iden 
Bu gelendir ümmete ièzÀz iden (274) 

Bu gelendir göklere ùayrÀn olan 
Bu gelendir cÀnlara cÀnÀn olan (275) 

 ‚Vü‛ bağlacı metnin genelinde ‚و‛ ile gösterilmemiş hareke ile 
gösterimi sağlanmıştır. Türkçe bir kelimenin olumsuzu kimi yerde Türkçe 
kelimenin önüne Farsça olumsuzluk eki getirilerek oluşturulmuştur: 

Úahrıña gerdÿş ola gökde melek 
     CÀhda berdÀr olup úalur bì-dilek (9) 
 
 Seydî, Mevlûd-i Seydî’de ayet ve hadis iktibaslarına yer vermiştir:  

Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn20 
   Saña úulluú itmekdedir ins [ü] cÀn (3) 

Òilèatidir anıñ LevlÀke LevlÀk21 
Óaú úatında sevgilidir èÀlìşÀn (48) 

ÚÀbe úavseyn22de maúÀm-ı òalveti 
        Gelmedi server ve gelmez hem çünÀn (49) 

Bil anıñ meddÀóıdır óattÀ úadìr 
     Sÿre-i Leyl23 zülfine oldu beşìr (102) 

                                                           
20 Kün fekân: Ol (dedi) ve oluverdi, ‚O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi 
ona sadece ‚ol‛ der, o da hemen oluverir.‛ (Bakara 2/117); ‚Biz bir şeyin olmasını istediğimiz 
zaman sözümüz sadece, ona, ‚ol‛ dememizdir. O da hemen oluverir.‛ (Nahl 16/40). (Diğerleri 
için bk. Âl-i İmrân 3/47, 59, En‘âm 6/73, Meryem 19/35, Yâsin 36/82, Mü‘min 40/68.) 
21 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın , (felekleri yaratmazdım). Bu sözün, uydurma hadis 
olduğu bildirilmiştir (Albanî, Silsile, 1: 7; Aclunî, Keşfü’l-hafâ, 2: 164). Ancak Aclunî, ‚Hadis 
olmasa bile anlamı doğrudur.‛ iddiasındadır. Aliyyü’l-Kârî’de Aclunî’ye katılmaktadır. bk. 
Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler Ansiklopedik Sözlük, (İstanbul: Kesit Yayınları, 
2013), 456. 
22 İki yay arası kadar< (Necm 53/9) 
23 Kur’an’ın 92. Suresi olan Leyl suresi, adını ilk ayetinde ‚geceye yemin‛le başladığı için Şems 
kelimesinden almıştır. Mekke’de ve A’lâ Sûresi’nden sonra nâzil olmuştur. Tamamı yirmi bir 
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Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì19 

          Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli (397) 
Mevlûd-i Seydî’de genellikle yarım ve tam kâfiye kullanılmıştır. 

Kâfiyelerin bazıları farklı dillerdeki kelime ve eklerin seçimiyle 
oluşturulmuştur: 
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        Kimini òÀr kimini gülzÀr ider (18) 

Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 
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Arpa ununı eletmez idi hem 
           Óamd iderek yir idi ol muóterem (113) 

ÓÀøır oldı meclis-i iòvÀn-ı dìn 
          CÀn u dilden söyle şÀhıñ mevlÿdin (182) 

Metin genelinde iç ahengi sağlayan asonans ve aliterasyon gibi edebî 
sanatlara başvurulmuştur. Seydî’nin ahenk unsurlarına yer vermesi 
sanatındaki üslûbunu ortaya çıkarmaktadır. Seydî, Mevlid’inde sâde ve 
anlaşılır bir dil kullanmasına rağmen, rediflerle süslü bir kâfiye örgüsü 
kaleme almıştır. Genellikle kâfiyeye uygun beyitlerle yazılmış olan Mevlûd-i 
Seydî’nin sadece 40. beytinde kâfiyenin uygulanmadığı görülmektedir: 

İşbu varlıú mülkini yoà eylegil 
CÀn göziñ aç òºÀb-ı àafletten uyan (40) 

Metnin yeknesâklığını kırmak için kâfiyeler ve cinasların yanında 
teşbih, istiare, iktibas, iade, kalb, iştikak gibi çeşitli söz sanatlarına da 
başvurmuştur.  Bu sanatlardan en fazla yinelenen ve göze çarpanlardan biri 
de anafor adını alan, kelime ve kelime grubu yinelemeleridir. Seydi metnin 
19-33. beyitleri arasında ‚kimi/kimisi/kimisine‛ kelimelerini; 155-172. 
beyitleri arasında ‚gelmeseydi‛ kelimesini; 267-273. beyitleri arasında ‚bu 
gelen/ bu gelendir‛ kelimerini; 281-287. beyitleri arasında ‚merhabâ‛ 
kelimesini tekrarlayarak metinde mûsikîyi sağlamıştır:  

Bu gelendir her dü èÀlem serveri 
Bu gelendir ol ÒudÀnıñ maôharı (269) 

                                                           
19 Bu mısranın vezni ‚mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün‛ olmuştur. 

 
 

Bu gelen her dü cihÀn ãulùÀnıdır 
Bu gelen raóm-ı keremler kÀnıdır (270) 

Bu gelendir enbiyÀlar òÀtemi 
Bu gelendir ins ü cÀnıñ efòamı (271) 

Bu gelendir nÀsıòu‟l-edyÀn-ı dìn 
Bu gelendir raómeten li‟l-èÀlemìn (272) 

Bu gelendir ezher-i nÿr-ı İlÀh 
Bu gelendir her dü èÀlem pÀdişÀh (273) 
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Bu gelendir ümmete ièzÀz iden (274) 

Bu gelendir göklere ùayrÀn olan 
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 ‚Vü‛ bağlacı metnin genelinde ‚و‛ ile gösterilmemiş hareke ile 
gösterimi sağlanmıştır. Türkçe bir kelimenin olumsuzu kimi yerde Türkçe 
kelimenin önüne Farsça olumsuzluk eki getirilerek oluşturulmuştur: 

Úahrıña gerdÿş ola gökde melek 
     CÀhda berdÀr olup úalur bì-dilek (9) 
 
 Seydî, Mevlûd-i Seydî’de ayet ve hadis iktibaslarına yer vermiştir:  

Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn20 
   Saña úulluú itmekdedir ins [ü] cÀn (3) 

Òilèatidir anıñ LevlÀke LevlÀk21 
Óaú úatında sevgilidir èÀlìşÀn (48) 

ÚÀbe úavseyn22de maúÀm-ı òalveti 
        Gelmedi server ve gelmez hem çünÀn (49) 

Bil anıñ meddÀóıdır óattÀ úadìr 
     Sÿre-i Leyl23 zülfine oldu beşìr (102) 

                                                           
20 Kün fekân: Ol (dedi) ve oluverdi, ‚O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi 
ona sadece ‚ol‛ der, o da hemen oluverir.‛ (Bakara 2/117); ‚Biz bir şeyin olmasını istediğimiz 
zaman sözümüz sadece, ona, ‚ol‛ dememizdir. O da hemen oluverir.‛ (Nahl 16/40). (Diğerleri 
için bk. Âl-i İmrân 3/47, 59, En‘âm 6/73, Meryem 19/35, Yâsin 36/82, Mü‘min 40/68.) 
21 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın , (felekleri yaratmazdım). Bu sözün, uydurma hadis 
olduğu bildirilmiştir (Albanî, Silsile, 1: 7; Aclunî, Keşfü’l-hafâ, 2: 164). Ancak Aclunî, ‚Hadis 
olmasa bile anlamı doğrudur.‛ iddiasındadır. Aliyyü’l-Kârî’de Aclunî’ye katılmaktadır. bk. 
Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler Ansiklopedik Sözlük, (İstanbul: Kesit Yayınları, 
2013), 456. 
22 İki yay arası kadar< (Necm 53/9) 
23 Kur’an’ın 92. Suresi olan Leyl suresi, adını ilk ayetinde ‚geceye yemin‛le başladığı için Şems 
kelimesinden almıştır. Mekke’de ve A’lâ Sûresi’nden sonra nâzil olmuştur. Tamamı yirmi bir 
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Maôhar-ı Óaú‟dır o faòrü‟l-mürselìn 
          TÀc-ı èÀlem raómeten li‟l-èÀlemìn24 

Yoà-iken èÀlem-i eşyÀdan nişÀn 
           Yoà-idi mülk ü melekÿt kün fekÀn25 (136) 

Gelmeseydi „Àleme ol muóterem 
          Söylemezdi MÿsÀya Óaú lÀ-cerem26 (165)   
   Didi geldi altı mÀhda bir nidÀ 
          Ebşirÿ27 yÀ Ámine nÿrü‟l-HüdÀ (221) 

İrdi Úaèbe-úavseyne28 ùutdı maúÀm 
         Üdnü minnì 29 aña geldi kelÀm (371) 

9. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN MUHTEVÂSI 
Mevlidler genellikle tevhid, münâcât ve na‘t ile (bazılarında ashâb-ı kirâma, 
çehâr-yâr-ı güzîne medhiye ile) başlamakta, kâinatın zuhur kaynağı olan 
nûr-ı Muhammedî’den bahsedilerek Hz. Peygamber’in doğumuna 
geçilmekte, onun mi‘racı, hastaları iyi etmesi gibi diğer mûcizelerinin 
anlatılmasının ardından vefatı konusuna yer verilmekte, en sonunda Resûl-i 
Ekrem ve ashâbı başta olmak üzere eseri yazan, okuyan ve dinleyenler için 
bir dua ile sona ermektedir. 30 

Sonradan ilave edildiğini düşündüğümüz mensûr mukaddimede, 
Hz. Peygamber’i öven Seydî, O’nun velâdetini, bazı evsâf ve ahlâkını, bazı 
mu’cizelerini ve mi’râcını musannif-i fakîrin ihvân-ı dine bir yadigârı olarak 

                                                                                                                                        
âyet olup mushafta doksan ikinci, inişte dokuzuncu sûredir. bk. Süleyman Ateş, Kur’ân-ı 
Kerîm’in Yüce Meâli, (İstanbul: Hayat Yayınları, 2012), 650. 
24 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ 21/107). 
25 O’nun işi bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona, sadece ‚ol!‛ demektir, hemen oluverir. (Yâsîn 
36/82). 
26 “Elbette âhirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır.” âyetinden iktibas yapılmıştır. (Hûd 
11/22). (Diğer ayetler için bk. Nahl 16/23; Nahl 16/62; Nahl 16/109;  Mu’min 40/43)  
27 Rabbimiz Allah’tır deyip sonra doğru olanların üzerine melekler iner: ‚Korkmayın, 
üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin!‛(derler) âyetinden iktibas edilmiştir. (Fussilet 
41/30) 
28 ‚(Muhammed ile arasındaki mesafe) iki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.  (Necm 
53/9). 
29 Üdnü, denâ (yaklaştı) kelimesinin emridir. Üdnü minnî, bana yaklaş anlamına gelir. Hz. 
Peygamber'in Mi’râc’da Ulu Allah'a yaklaşması, aralarındaki mesafenin iki yay kadar, hattâ 
ondan daha az kalması konusu, değişik bir ifâdeyle işlenmektedir. Yılmaz, Kültürümüzde Ayet 
ve Hadisler Ansiklopedik Sözlük, 456. 
30 Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, 325. 
 

 
 

anlatmıştır. En sonunda da istinsah tarihinin 15 Şevval 1342 Pazartesi günü 
*20 Mayıs 1924+ olduğunu yazmıştır. Mensûr girişten sonra gelen ‚Hazâ 
Mevlûd-i Seydî‛ başlığı altında 1 kıtalık bir girişten sonra ‚Hazâ 
Mevlûdu’n-Nebiyyi Salla’llâhû Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem‛ başlığı bulunur. 
Akabinde, İslâmî geleneğe uygun olarak besmele, tevhid, münâcât, na’t ve 
sebeb-i te’lîf yazılmıştır. 

1-16. beyitler arasında Allah’ı zikrederek söze başlayan Seydî, Allah 
inancının mâhiyetinden ve Allah’ın birliğinden bahsetmektedir. Şair aynı 
zamanda bu bölümde Allah’ın bazı selbî ve sübûtî sıfatlarını da 
zikretmektedir.  

17-37. beyitler arasında Allah’ın kâinâtı yaratmasıyla birlikte her 
şeyin kayıt altına alındığını, mahlukâtın yaratılmasıyla kimine bolluk 
bereket, kimine fakirlik ve zorluk kılındığı belirtilir. Bu ikilem için Allah’ın 
hikmetinden sual olunmayacağı, ârif olan kişilerin Hakk’a karşı olmadığı 
dile getirilir. Bu bölümde de Allah’ın birliği üzerinde durularak bazı selbî ve 
sübûtî sıfatları zikredilmiştir. 

38-67. beyitler arasında okuyucunun kendisini can kulağıyla 
dinlemesini söyleyen Seydî,  Hz. Peygamber’in bu cihâna gelmeseydi hiçbir 
şeyin yaratılmayacağını vurguladıktan sonra Hz. Peygamber’e övgülerini 
sunmuş ve bu mevlidi yazmasının sebebini dile getirmiştir. Mevlidini 
okuyanlar için Allah’a dua etmiş kendisi için de okuyanlardan dua 
istemiştir. 

68-104. beyitler arasında Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri yani 
hilyesi anlatılmıştır.  

105-127. beyitler arasında Hz. Peygamber’in ahlâkî özelliklerinden 
bahsedilir.  

128-180.beyitler arasında ‚Dinle imdi Mustafâ’nın hilkatin‛ 
mısrasıyla Hz. Peygamber’in nurunun ve âlemin yaratılmasına dikkat çeken 
Seydî, âlemde hiçbir şeyden bir nişan yokken sadece Allah’ın olduğunu ve 
O’nun kudretiyle nûr-ı Muhammedî’nin yaratıldığını; o nûr yaratılmazsa 
âlemde de hiçbir şeyin yaratılmayacağını; Hz. Muhammed’i ne kadar 
anlatırsa anlatsın asla yeterli gelmeyeceğini, O’nu asıl övenin Allah 
olduğunu dile getirilir. 

181-210. beyitler arasında Allah’ın Hz. Âdem’i yaratması; Hz. 
Peygamber’in nûrunun Hz. Âdem’e sonra sırasıyla Hz. Havva’ya, Hz. Şît’e, 
Hz. Nuh’a, Hz. İsmail’e, Abdulmuttalib’e ve nihayet Hz. Peygamber’in 
babası Abdullah’a kadar intikali ele alınır. Burada ayrıca Hz. Peygamber’in 
anne ve babasının evliliğine de yer verilir.  
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anlatılmasının ardından vefatı konusuna yer verilmekte, en sonunda Resûl-i 
Ekrem ve ashâbı başta olmak üzere eseri yazan, okuyan ve dinleyenler için 
bir dua ile sona ermektedir. 30 

Sonradan ilave edildiğini düşündüğümüz mensûr mukaddimede, 
Hz. Peygamber’i öven Seydî, O’nun velâdetini, bazı evsâf ve ahlâkını, bazı 
mu’cizelerini ve mi’râcını musannif-i fakîrin ihvân-ı dine bir yadigârı olarak 

                                                                                                                                        
âyet olup mushafta doksan ikinci, inişte dokuzuncu sûredir. bk. Süleyman Ateş, Kur’ân-ı 
Kerîm’in Yüce Meâli, (İstanbul: Hayat Yayınları, 2012), 650. 
24 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ 21/107). 
25 O’nun işi bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona, sadece ‚ol!‛ demektir, hemen oluverir. (Yâsîn 
36/82). 
26 “Elbette âhirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır.” âyetinden iktibas yapılmıştır. (Hûd 
11/22). (Diğer ayetler için bk. Nahl 16/23; Nahl 16/62; Nahl 16/109;  Mu’min 40/43)  
27 Rabbimiz Allah’tır deyip sonra doğru olanların üzerine melekler iner: ‚Korkmayın, 
üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin!‛(derler) âyetinden iktibas edilmiştir. (Fussilet 
41/30) 
28 ‚(Muhammed ile arasındaki mesafe) iki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.  (Necm 
53/9). 
29 Üdnü, denâ (yaklaştı) kelimesinin emridir. Üdnü minnî, bana yaklaş anlamına gelir. Hz. 
Peygamber'in Mi’râc’da Ulu Allah'a yaklaşması, aralarındaki mesafenin iki yay kadar, hattâ 
ondan daha az kalması konusu, değişik bir ifâdeyle işlenmektedir. Yılmaz, Kültürümüzde Ayet 
ve Hadisler Ansiklopedik Sözlük, 456. 
30 Aksoy, ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, 325. 
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Hz. Nuh’a, Hz. İsmail’e, Abdulmuttalib’e ve nihayet Hz. Peygamber’in 
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 211-225. beyitler arasında Hz. Peygamber’in ana rahmine düşüşü; 
226-245. beyitler arasında Hz. Âmine’nin hamileliği ve dokuz ayın 
tamamlanışı; 246-282. beyitler arasında Hz. Peygamber’in dünyaya gelişi; 
283-289. beyitler arasında merhaba bahri; 290-327. beyitler arasında Hz. 
Peygamber’in doğumu sırasında gerçekleşen güzellikler ve mucizevî 
olaylardan bahsedilir. Hz. Âmine’nin tüm bunlara şahitliği anlatılır. 

328-401. beyitleri arasında mi’rac hadisesi hakkında teferruatllı bilgi 
verilmiştir. Sonrasında hem kendisi hem diğer mü’minler için Allah’tan af 
dileyen Seydî, mevlidi okuyana, dinleyene ve yazana dua etmiştir. 

10. MEVLÛD-İ SEYDÎ’NİN VESÎLETÜ’N-NECÂT İLE MUKÂYESESİ 
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı çok sevilmiş, kendisinden sonra 
yazılan mevlid metinlerine de örnek teşkîl etmiştir. Kimi mevlid metinleri 
şekil ve muhtevâ açısından Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı ile 
benzerlik gösterirken kimileri de tamamen farklı kaleme alınmışlardır. Seydî 
de Mevlûd-i Seydî’yi yazarken Vesîletü’n-Necât’ı birçok yönden örnek almıştır. 
Seydî’nin Süleyman Çelebi ile benzerliği veya farklılığını şekil özellikleri, dil 
ve muhtevâ bakımından incelemek mümkündür. 
a. Şekil Bakımından Mukâyesesi 

Vesîletü’n-Necât, mesnevî nazım şekliyle aruzun fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün 
vezniyle yazılmıştır. Mevlûd-i Seydî de aruzun fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün 
vezniyle mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Nazım şekli ve vezni 
birbirinin benzeri olmasına rağmen beyit sayısında farklılık bulunmaktadır. 
Vesîletü’n-Necât bazı ihtilâflarla birlikte yaklaşık 700 beyitten oluşurken 
Mevlûd-i Seydî elimizdeki nüshaya göre 401 beyitten oluşmaktadır. 

Vesîletü’n-Necât’ta konu başlıklarının sayısı 16’dır ve bölümler 
içerisinde ‚fasıl‛ başlıklı alt bölümler bulunmaktadır. Mevlûd-i Seydî ise 
başlıklarla bölümlere ayrılmamış, bölümler arası geçiş vasıta beyitlerle 
sağlanmıştır. Vesîletü’n-Necât’ta bölümleri ve bazen de fasılları birbirinden 
ayıran vasıta beyti eser boyunca küçük ifade farklılıklarıyla, 

Ger dilersiz bulasız oddan necât 
Işk ile derd ile eydün es-salât 

şeklinde tekrar etmektedir. Mevlûd-i Seydî’de ise birbirinden farklı 15 vasıta 
beyti bulunmaktadır. 
b. Dil ve Üslûp Bakımından Mukâyesesi  

Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-Necât’ta eserin geniş halk kitleleri tarafından 
rahatlıkla okunabilmesini sağlayacak bir duruluk ve sadelikle metnini 
kurmayı tercih etmiştir. Bu yüzden Vesîletü’n-Necât’ta sanat kaygısından 

 
 

uzak, samimiyetin ağır bastığı beyitlerin eserin neredeyse tamamına 
yayıldığını ve bunların her birinin sehl-i mümtenî örneği gösterilmeye aday 
olabileceğini söylemek gerekir.31 Benzer şekilde Seydî de Arapça ve 
Farsçadan büyük çoğunlukla uzak durmuş, Arapça ve Farsça 
tamlamalardan kaçınarak sade ve duru bir dille metni kaleme almıştır. 

Süleyman Çelebi, Miraç hadisesini sade bir dille şu beyitlerle tasvir 
etmiştir:  

 Can kulağın ger tutarisen bana 
 Mustafâ mîrâcını eydem sana (359)32 
  Bir gece isneyn gecesinde Resûl 
  Ümmühânî evine kıldı nüzûl (366) 
 Orda iken nâgihân O yüzü ak 
 Cebrail Cennet‟ten erdirdi Burak (367) 
  Dur beri gel yâ Muhammed tez dedi 
  Ki Seni Hak Hazretine ündedi (368) 
Seydî de miraç hadisesini Süleymân Çelebi gibi açık ve akıcı bir 

üslûpla şu şekilde tasvir etmiştir: 
NÀle úıl itgil nevÀ ey èandelìb  
Nice úıldı mièrÀcını ol Óabìb (328) 

MuècizÀtınıñ biri mièrÀcıdır 
Her dü èÀlem cümlenin ser-tÀcıdır (329) 

Göñli maòzÿn ÜmmühÀnì evine 
Geldi yatdı pes hemÀn döşegine (331) 

Pes buyurdı Cebreéìle MüsteèÀn 
Yüri vargıl cennet içre tìz-revÀn (332) 

Her iki eserde de kâfiye çeşitlerinden tam ve yarım kâfiye sıkça 
kullanılmış, rediflere fazlaca yer verilmiştir. Her iki şair de iç ahenge önem 
verdiğini anasons, aliterasyon gibi sanatlara başvurarak belli etmişlerdir. Bu 
sayede her iki mevliddede mûsikî yakalanmıştır. 
c. Muhtevâ Bakımından Mukâyesesi 

Süleyman Çelebi ve Seydî’nin mevlidlerinde benzer konular işlenmiştir, 
ancak Süleyman Çelebi’de yer alan ‚Vefât Bölümü‛ Seydî’de yer almamış 
Seydî, mi’rac hâdisesini anlattıktan sonra dua ederek eserini tamamlamıştır. 
Vesîletü’n-Necât’ta tafsilatlı anlatılan kimi konular Mevlûd-i Seydî’de kısa 

                                                           
31 Yılmaz Top, ‚Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî (Ö. H.983/1575?)’nin Mevlûdü’n-Nebî’si‛, 
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19 (2017): 383. 
32 Pekolcay, Mevlid, 106. 
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31 Yılmaz Top, ‚Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî (Ö. H.983/1575?)’nin Mevlûdü’n-Nebî’si‛, 
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19 (2017): 383. 
32 Pekolcay, Mevlid, 106. 
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tutulmuş yahut hiç yer verilmemiştir. Bunun sebebi olarak her iki mevlid 
metninin beyit sayılarının birbirine denk olmamasını söyleyebiliriz. 

Vesîletü’n-Necât’ın kimi nüshalarında metnin sonuna eklenmiş 
hikâyeler bulunmaktadır. Mevlûd-i Seydî’de de mevlid metninden sonra 
Seydî mahlasıyla yazılmış 1 ilahi ve ‚geldim‛ redifli 2 gazel yer almaktadır. 

Mevlûd-i Seydî ile Vesîletü’n-Necât arasında ma’nen benzerliğin 
dışında konuların ifade edilişi, betimlenişi gibi yönlerden bir benzerlik 
bulunmamaktadır. Bu da Seydî’nin Süleyman Çelebi’den farklı bir tarzda 
mevlid metni yazdığını göstermektedir. 

Sonuç olarak ulaşabildiğimiz tek nüshadan hareketle 401 beyitten 
oluşan ve böylesine akıcı bir dil ve sehl-i mümtenînin güzel bir yansıması 
olan mevlid metninin ilim dünyasına tanıtılmasının, edebiyat tarihinde ve 
mevlid literatüründe bir boşluğu doldurmuş olacağının kanaatindeyiz. XX. 
yy’da aruz vezniyle ve mesnevî nazım şekliyle vezinden kaynaklı olmayan 
kusurları göz ardı ettiğimizde minimum hatayla kaleme alınmış mevlid 
metninin tanıtılmasının bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
Yapılacak yeni çalışmalarla Seyyid Muhammed Ali Rızâ’nın kimliği 
hakkında yeni bilgilere ulaşabilmeyi umut etmekteyiz. 

METİN33 

Mevlÿd34-i Seydì 

HÀõÀ 
Mevlÿd-i Şerìf 

                                                           
33 Metnin numaralandırılmasında, müellifin tercih ettiği şekil olan her sayfanın 
numaralandırılmasını baz aldık. Metinde geçen âyet ve hadîsler eğik karakterde gösterilmiştir. 
Ayrıca ayet ve hadislerin anlamları dipnotta verilmiştir. Ayetlerin meallerinin verilmesinde 
kaynak olarak Süleyman Ateş’in Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce Meâli’ i kullanılmıştır. Vezin hatası olan 
mısralara dipnotta işaret edilmiştir. Metinde,  tarafımızca yapılan müdahaleler dipnotta 
belirtilmiş, ekleme varsa eklenen kısım köşeli parantez içerisinde * + belirtilmiştir. Şairin 
mahlasının geçtiği yerler de kalın karakterle belirginleştirilmiştir. Metinde çok fazla zihaf ve 
imale olduğundan, metnin transkripsiyonunda zihaf ve imale yapılacak kısımlar 
gösterilmemiştir. Sadece vezin değişmeleri ve bozuklukları dipnotta gösterilmiştir. Vezin gereği 
yapılan ses türemeleri de köşeli parantez içerisinde * + gösterilmiştir. Metnin anlamını bozan 
harekelendirmedeki yanlışıklar da dipnotta önce düzelttiğimiz hali yazılmış iki noktadan (:) 
sonra metindeki harekeli şekli yazıldıktan sonra nüshadaki yazılışı olduğunu vurgulamak için 
‚N‛ ifadesiyle gösterilmiştir. Metinde okunamayan yerler üç nokta (<) ile gösterilmiştir. 
Metinde cümlenin anlamına uyduramadığımız kelimelere soru işareti (?) konulmuştur.  
34 Hz. Muhammed’in doğum yeri/ veya/ zamanı anlamında ‚mevlid‛ gibi ‚mevlûd‛ 
kelimesinin de kullanılabileceğini, nitekim bunun pek çok örnekle görüldüğünü ve her iki 
kullanımının da doğru olduğunu söylemek gerekir. Köksal, Mevlid-Nâme, 21. 

 
 

BÀhir saÀèdÀt ve ekmelü‟l-mevcÿdÀt ve efêalü‟t-taóiyyÀt ve menbaèü‟l-muècizÀt u 
medìnetü‟l-èilm ve‟l-óilm ve‟l-kemÀlÀt ve kÀn-ı mürüvvet ve maèdenü‟l-luùf ve‟l-kerÀmÀt 
esèadü‟l-enbiyÀ ve senedü‟l-aãfiyÀ nÿru‟l-verÀ-yı bedrü‟d-dücÀ ãÀóib-i “úÀbe úavseyni ev 
ednÀ35” seyyidinÀ Óaøret-i Muóammedüni‟l-MuãùafÀ ãalla‟llÀhu TeèÀlÀ èaleyhi ve sellem 
efendimiziñ velÀdetini ve baèøı evãÀf u aòlÀúını ve baèøen muècizelerini ve muótaãaran 
mièrÀcını şÀmil u óavì olup muãannif-i faúìriñ iòvÀn-ı dìne yÀd-gÀrıdır. eş-şehru‟ş-şevvÀlü‟l-
mükerrem òamse èaşerÀ fî yevmi‟l-iåneyn es-senete åÀnì erbaèìne åelÀåe miée elf. 
 

1 
HÀõÀ 

Mevlÿd-i Seydì 
Bi‟smi‟llÀhi‟r-raómÀni‟r-raóìm 

1. Ey ÒudÀ‟dan genc-i èirfÀn isteyen 
Mevlÿd-i ol server-i SulùÀna gel 

 
Her dü èÀlem derde dermÀn isteyen 
Mevlÿd-i  ol maôhar-ı RaómÀn‟a gel 

 
HÀõÀ Mevlÿdu‟n-Nebiyyi  äalla‟llÀhu TeèÀlÀ èÁleyhi ve Sellem 

 

                                                           
35 ‚(Muhammed ile arasındaki mesafe) iki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı. (Necm 
53/9). 
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1. Ey ÒudÀvend-i Raóìm u GirdigÀr 
 Úudretiñle oldı èÀlem ÀşikÀr 

 
2. Ketm-i èademden yaratdın èÀlemi 

 Yer ü göği berr ü baóri Àdemi 
 
3. Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn36 

 Saña úulluú itmekdedir ins [ü] cÀn37 
 
4. Kim ki seni birleyüp iúrÀr ider 

 Her dü èÀlem dìnini ièmÀr ider 
 
5. Kim ki seni bilmeyüp inkÀr ider 

 Ùamu içre cÀyını ol nÀr ider 
 

6. Seni taãdìú itmede olduú åebÀt 
 Nisbet olmaz saña şeyé-i kÀéinÀt 

 
7. Birdir hem õÀtıñ ãıfÀtıñ ber-kemÀl 
    äÀniè-i èÀlemsiñ ey Celle CelÀl 
 
8. Bì-şümÀr èÀlemleriñ ÒallÀúısın 
    Cümle yaradılmışıñ RezzÀúısın 
 
9. Úahrıña ger dÿş ola gökde melek 
    CÀhda berdÀr olup úalur bì-dilek38 
 
10. Luùfıña ger uàraya seng-i siyÀh 
      Yüz sürerler dökilür cümle günÀh 
 
11. Birdir óükmüñde seniñ mÿr ile şÀh 

                                                           
36 Kün fekân: Ol (dedi) ve oluverdi, ‚O, 
gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe 
hükmetti mi ona sadece ‚ol‛ der, o da 
hemen oluverir.‛ (Bakara 2/117); ‚Biz bir 
şeyin olmasını istediğimiz zaman 
sözümüz sadece, ona, ‚ol‛ dememizdir. O 
da hemen oluverir.‛ (Nahl 16/40). 
(Diğerleri için bk. Âl-i İmrân 3/47, 59, 
En‘âm 6/73, Meryem 19/35, Yâsin 36/82, 
Mü‘min 40/68.) 
37 Vezin bozuktur. 
38 Vezin bozuktur. 

      Ôulm olunmaz kimseye bì-iştibÀh 
 
12. Úatıñda birdir seniñ bÀy [u] gedÀ 
      Úapıñda olmaz senin rişvet ribÀ 
 
13. Kimse maórÿm gitmez aãlÀ úapuñdan 
      Cümle maòlÿú diler èaùÀ ùapuñdan 
 
14. Çün úullarıñ işleri èiãyÀn olur 
      Lìk şÀhıñ luùf-ile iósÀn olur 
  
15. Biz denìnin tuófesi küfrÀn olur 
      Sen áanì‟niñ raómeti àufrÀn olur 
 
16. İster iseñ her dü èÀlemde necÀt 
     Rÿó-i pÀk-i MuãùafÀ‟ya vir ãalÀt 
 
2 
17. Çün yaratdı kÀéinÀtı ol İlÀh 
      Her işiñ úaydını gördi pÀdişÀh 
 
18. Ser-te-ser bu maòlÿúÀtı var ider 
      Kimini òÀr kimini gülzÀr ider 
 
19. Kimisin yÀr kimisin aàyÀr ider 
      Her dü èÀlem kimisin serdÀr ider 
 
20. Úudretiyle cümle úulı úıldı var 
      Kimisiniñ rızúı vÀsiè kimi ùar 
 
21. Kimisine virdi èizz ü devleti 
      Kimisine virdi her dem õilleti 
 
22. Kimisi bulmuş saèÀdet izini 
      Kimisiniñ kör itmiş úalb gözini 
 
23. Kimi kemòÀ dìbÀlara bürinür 
      Kimi èuryÀn yerden yere sürinür 
 
24. Kimisine virdi èilm ü óikmeti 
      Kimisine yazdı derd-i firúati 
 
25. Kimisini nÀéil eyler ãafÀya 
      Kimisini tÀ ebed úor cefÀya 
 

 
 

26. Kimine faølıyla virir cenneti 
      Kimine èadliyle úılur zaómeti 
 
27. Kimin dergÀhından merdÿd eyledi 
      Her dü èÀlem sürdi maùrÿd eyledi 
 
28. Kimisini úıldı dÀreynde halìl 
      Kimisini eyledi her dem melìl 
 
29. Kimisiniñ cÀyıdır nÿr u naèìm 
      Kimisiniñ zÀviyesidir caóìm 
 
30. Kimisiniñ úıldı rÀóat bÀşını 
      Kimisiniñ aúıdır göz yÀşını 
 
31. Kimisini kimine úıldı nöker 
      Leyl ü nehÀr òiõmet-i úahrın çeker 
 
32. Kimisiyle söyleşüpdür bì-mecÀz 
      Kimisine söyledi èarş üzre rÀz 
 
33. Kimisini úıldı vÀãıl-liúÀya 
      Oldı rÀøì úoydı milk-i beúÀya 
 
34. Ne bir SübóÀndır ol ÒallÀk-ı39 èÀlem 
      Ne bir sultÀndır ol RezzÀú-ı èÀlem40 
 
35. Hikmet-i YezdÀnı kimse añlamaz 
      èÁrif olan Óaúú‟a úarşu söylemez 
 
36. Çün Eóaddır oùagı yoú miålì yoú 
      Hem ùoàurmaz ùoàmadı hìç nesli yoú 
 
37. İster iseñ her dü èÀlemde merÀm 
     Ol Óabìb‟e úıl ãalÀt ile selÀm 
 
38. Söylegil ey dost bÀàında bÀàbÀn 
      Hemçü bülbül vaút-i seóer úıl fiàÀn 
 
39. Eyle nÀle bu gülistÀn ãolmadan 

                                                           
39 ÒallÀk-ı: ÒallÀk u N 
40 Vezin değişmiştir. Bu beyitin vezni 
‚mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün‛ olmuştur. 

      Tende ùayrÀn olmadan bu mürà-i cÀn 
 
40. İşbu varlıú mülkini yoà eylegil 
      CÀn göziñ aç òºÀb-ı41 àafletten uyan 
 
3 
41. Ümmetim didi saña çün MuãùafÀ 
      İşbu yolda virmelidir baş u cÀn 
 
42. Diñle bu kez beni ey iòvÀn-ı dìn 
      Òÿrşìd-veş mevlÿdın úılam èayÀn 
 
43. İşbu deryÀ içre àavvÀs olayım 
      Diñle kimdir seyyid-i faòr-i cihÀn 
 
44. Dürr ü cevher kenzini fetó ideyim 
      TÀ bilinsün nÿr-ı42 Óayy u MüsteèÀn 
 
45. Bir muùayyeb bÿyı ãaçam her yaña  
      Şemm idenler pìr iken olsun civÀn 
 
46. CÀn úulaàın aç söze ÀàÀz idem 
      Ùÿùì 43 bülbül açmaya aãla dehÀn44 
 
47. Gelmeseydi bu cihÀna MuãùafÀ 
      Gelmez idi úamÿ óayvÀn ins ü cÀn 
 
48. Òilèatidir anıñ LevlÀke LevlÀk45 
      Óaú úatında sevgilidir èÀlìşÀn 
 

                                                           
41 òºÀb-ı: òºÀb u N 
42 Nÿr-ı: nÿr u N 
43 Ùÿùì: Ùÿùì-yi N 
44 dehÀn: dihÀn N 
45 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, 
(felekleri yaratmazdım). Bu sözün, 
uydurma hadis olduğu bildirilmiştir 
(Albanî, Silsile, 1: 7; Aclunî, Keşfü’l-hafâ, 2: 
164). Ancak Aclunî, ‚Hadis olmasa bile 
anlamı doğrudur.‛ İddiasındadır. 
Aliyyü’l-Kârî’de Aclunî’ye katılmaktadır. 
(Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler 
Ansiklopedik Sözlük, 456)  
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1. Ey ÒudÀvend-i Raóìm u GirdigÀr 
 Úudretiñle oldı èÀlem ÀşikÀr 

 
2. Ketm-i èademden yaratdın èÀlemi 

 Yer ü göği berr ü baóri Àdemi 
 
3. Óikmetiñle yaradıldı kün fekÀn36 

 Saña úulluú itmekdedir ins [ü] cÀn37 
 
4. Kim ki seni birleyüp iúrÀr ider 

 Her dü èÀlem dìnini ièmÀr ider 
 
5. Kim ki seni bilmeyüp inkÀr ider 

 Ùamu içre cÀyını ol nÀr ider 
 

6. Seni taãdìú itmede olduú åebÀt 
 Nisbet olmaz saña şeyé-i kÀéinÀt 

 
7. Birdir hem õÀtıñ ãıfÀtıñ ber-kemÀl 
    äÀniè-i èÀlemsiñ ey Celle CelÀl 
 
8. Bì-şümÀr èÀlemleriñ ÒallÀúısın 
    Cümle yaradılmışıñ RezzÀúısın 
 
9. Úahrıña ger dÿş ola gökde melek 
    CÀhda berdÀr olup úalur bì-dilek38 
 
10. Luùfıña ger uàraya seng-i siyÀh 
      Yüz sürerler dökilür cümle günÀh 
 
11. Birdir óükmüñde seniñ mÿr ile şÀh 

                                                           
36 Kün fekân: Ol (dedi) ve oluverdi, ‚O, 
gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe 
hükmetti mi ona sadece ‚ol‛ der, o da 
hemen oluverir.‛ (Bakara 2/117); ‚Biz bir 
şeyin olmasını istediğimiz zaman 
sözümüz sadece, ona, ‚ol‛ dememizdir. O 
da hemen oluverir.‛ (Nahl 16/40). 
(Diğerleri için bk. Âl-i İmrân 3/47, 59, 
En‘âm 6/73, Meryem 19/35, Yâsin 36/82, 
Mü‘min 40/68.) 
37 Vezin bozuktur. 
38 Vezin bozuktur. 

      Ôulm olunmaz kimseye bì-iştibÀh 
 
12. Úatıñda birdir seniñ bÀy [u] gedÀ 
      Úapıñda olmaz senin rişvet ribÀ 
 
13. Kimse maórÿm gitmez aãlÀ úapuñdan 
      Cümle maòlÿú diler èaùÀ ùapuñdan 
 
14. Çün úullarıñ işleri èiãyÀn olur 
      Lìk şÀhıñ luùf-ile iósÀn olur 
  
15. Biz denìnin tuófesi küfrÀn olur 
      Sen áanì‟niñ raómeti àufrÀn olur 
 
16. İster iseñ her dü èÀlemde necÀt 
     Rÿó-i pÀk-i MuãùafÀ‟ya vir ãalÀt 
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17. Çün yaratdı kÀéinÀtı ol İlÀh 
      Her işiñ úaydını gördi pÀdişÀh 
 
18. Ser-te-ser bu maòlÿúÀtı var ider 
      Kimini òÀr kimini gülzÀr ider 
 
19. Kimisin yÀr kimisin aàyÀr ider 
      Her dü èÀlem kimisin serdÀr ider 
 
20. Úudretiyle cümle úulı úıldı var 
      Kimisiniñ rızúı vÀsiè kimi ùar 
 
21. Kimisine virdi èizz ü devleti 
      Kimisine virdi her dem õilleti 
 
22. Kimisi bulmuş saèÀdet izini 
      Kimisiniñ kör itmiş úalb gözini 
 
23. Kimi kemòÀ dìbÀlara bürinür 
      Kimi èuryÀn yerden yere sürinür 
 
24. Kimisine virdi èilm ü óikmeti 
      Kimisine yazdı derd-i firúati 
 
25. Kimisini nÀéil eyler ãafÀya 
      Kimisini tÀ ebed úor cefÀya 
 

 
 

26. Kimine faølıyla virir cenneti 
      Kimine èadliyle úılur zaómeti 
 
27. Kimin dergÀhından merdÿd eyledi 
      Her dü èÀlem sürdi maùrÿd eyledi 
 
28. Kimisini úıldı dÀreynde halìl 
      Kimisini eyledi her dem melìl 
 
29. Kimisiniñ cÀyıdır nÿr u naèìm 
      Kimisiniñ zÀviyesidir caóìm 
 
30. Kimisiniñ úıldı rÀóat bÀşını 
      Kimisiniñ aúıdır göz yÀşını 
 
31. Kimisini kimine úıldı nöker 
      Leyl ü nehÀr òiõmet-i úahrın çeker 
 
32. Kimisiyle söyleşüpdür bì-mecÀz 
      Kimisine söyledi èarş üzre rÀz 
 
33. Kimisini úıldı vÀãıl-liúÀya 
      Oldı rÀøì úoydı milk-i beúÀya 
 
34. Ne bir SübóÀndır ol ÒallÀk-ı39 èÀlem 
      Ne bir sultÀndır ol RezzÀú-ı èÀlem40 
 
35. Hikmet-i YezdÀnı kimse añlamaz 
      èÁrif olan Óaúú‟a úarşu söylemez 
 
36. Çün Eóaddır oùagı yoú miålì yoú 
      Hem ùoàurmaz ùoàmadı hìç nesli yoú 
 
37. İster iseñ her dü èÀlemde merÀm 
     Ol Óabìb‟e úıl ãalÀt ile selÀm 
 
38. Söylegil ey dost bÀàında bÀàbÀn 
      Hemçü bülbül vaút-i seóer úıl fiàÀn 
 
39. Eyle nÀle bu gülistÀn ãolmadan 

                                                           
39 ÒallÀk-ı: ÒallÀk u N 
40 Vezin değişmiştir. Bu beyitin vezni 
‚mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün‛ olmuştur. 

      Tende ùayrÀn olmadan bu mürà-i cÀn 
 
40. İşbu varlıú mülkini yoà eylegil 
      CÀn göziñ aç òºÀb-ı41 àafletten uyan 
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49. ÚÀbe úavseyn46de maúÀm-ı òalveti 
      Gelmedi server ü gelmez hem çünÀn 
 
50. Çün anıñdır óavø-ı Kevåer tÀc BurÀú 

Kim anıñdır èizz ü rifèat bì-gümÀn 
 
51. MaúÀm-ı47 Maómÿd anıñ óamd-i livÀ 

Cümlemize oldu ol şÀh sÀyebÀn 
 
52. Maúdemiyle oldı eşref kÀéinÀt 

Nÿra döndi bu zemìn u ÀsumÀn 
 

53. İster iseñ bÀà-ı Firdevsde mekÀn 
Vir ãalavÀt bulasıñ emn ü emÀn 

 
54. Leyl ü nehÀr nÿr u şevú-i MuãùafÀ 

Devr iderdi göñlüm içre pür ãafÀ 
 
55. Eşk-i çeşmim cÿş idüp seylÀn idi 

Dìdelerim èaşúıla giryÀn idi 
 
56. Şöyle àam-gìn óasretiyle rÿz u şeb 

Gözüm nemgìn çekdigim renc u taèab 
 
57. NÀgehÀnì ol Muóammed MuãùafÀ 

Zaòm-ı fu‟Àdıma çün urdı devÀ 
 

58. Ben de úoydum işbu yüzde bir miåÀl 
Òoş aúıdam çeşme-i sÀr-ı õülÀl 

 
59. Nÿş idenler ol õülÀl-i Aómedì 

VÀlih olup bula õevú-i sermedì 
 
60. Söyleyem ol şÀhıñ mevlÿdın èayÀn 

Ger èinÀyet úılar ise MüsteèÀn 
 
61. Gerçi çoúdur bu cihÀnda mevlÿdı 

Velì kimi sükker kimi bal dadı 
 
62. Dinilmişdir nice evãÀf-ı Óabìb 

Óamdüli‟llÀh bize de oldı naãìb 

                                                           
46 İki yay arası kadar< (Necm 53/9) 
47 MaúÀm-ı: MaúÀm u N 

 
63. Bunı elde vesìle úıldum hemìn 

TÀ şefÀèat úıla faòrü‟l-mürselìn 
 
64. Yılda bir kez òayr ile yÀd olayım 

Çün òarabem belki ÀbÀd olayım 
 
4 
65. Kim ki bizi FÀtióayla şÀd ide 

Ol úulı Óaú ùamudan ÀzÀd ide 
 
66. YÀ İlÀhì raómetiñ vir anlara 

Aãl-ı ferèim ceddim hem müéminlere 
 
67. İster iseñ nÀr-ı dÿzÀòdan necÀù 

Vir ãalÀtı bula cÀnıñ ùayyibÀt 
 
RıøÀen-lillÀhi‟l-fÀtióati ma῾a‟s-ãalavÀt48 
 
68. Söylegil ey bÀà-i vaódet bülbüli 

ÒÀra hem-rÀh idüp ãoldurma güli 
 

69. Ùÿùì-i şìrìn zebÀnıñdan nükÀt 
NÀle úıl kim işiden bula óayÀt 

 
70. Aç dehÀnı ÀàÀz idüp ãac gülÀb 

CÀn iline pervÀz idüp aç nikÀb 
 
71. Söyle derd-i şevú ile sen mevlÿdi 

Söz içinde eyle aña cÀn fidì 
 
72. Nicedir evãÀfını eyle beyÀn 

Òurrem olsun gÿş iden pìr [ü] cevÀn 
 
73. Dü cihÀnıñ serveridir MuãùafÀ 

EnbiyÀnıñ mehteridir MuãùafÀ 
 

74. Añındır bÀà-ı şerè-i bülbülÀn 
Leyl ü nehÀr úurbÀn olsun aña cÀn 
 

                                                           
48 Vasıta beyitinden sonra, müellif Allah 
rızası için salat u selam ile birlikte ‚Fatiha‛ 
okunmasını istemiştir. 

 
 

75. ÒÀk-i pÀyi gözler için tÿtiyÀ 
Kim çekerse çeşmine kuól-i cilÀ 

 
76. Çünki òÀk-i naèlına èarş-ı èulÀ 

Úıldı faòrì buldı şÀn-ı istivÀ 
 
77. Göğdesi nÿr şekli yere düşmedi 

Cismine bit pire sìnek üşmedi 
 

78. Rÿy-i pÀki buàda renklü hemçü gül 
Servìden ÀèlÀ boyı hem muètedil 
 

79. Sürmelidir gözleri çün ÀfitÀb 
DehÀn içre dendÀnı dürr ü òoş-Àb 
   

80. Dili faãìó sözleri cÀna àıdÀ 
áÿş idenler cÀnı eylerdi fedÀ 

 
81. Zülfi siyÀh ãanasın şeb-i deycÿr 

Çeşm-i siyÀh ãanasın oldı maómÿr  
 
82. äaçına úılsa eåer bÀd-i laùìf 

Müşk-i eõfer yayılurdı òoş naôìf 
 
83. Úaşları yay kirpigi ùìr-i úaøÀ 

Postı genìş alnı açıú pür-ãafÀ 
 

84. Òod dehÀnın vaãf idemez bu lisÀn 
Başı üzre aà bulutdı sÀyebÀn 

   
85. Teni sìmìn lebi yÀkÿt-ı óamrÀ 

Beli ince kendisi òÿb dil-ÀrÀ 
 
86. Bÿy u óüsni cÀnlar içün úÿt idi 

Òadleri gül ya úızıl yÀúÿt idi 
 
87. Cebhesi aà nÿr u rÿşen hemçü mÀh 

ÇerÀà lÀzım degildi olduúca şÀh 
 
88. Gün yüzünden utanurdı ÀfitÀb 

Görse yüzin mÀt olurdı mÀhitÀb 
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89. Lióyesi siyÀh úıvırcıú berú urur 

Hem mübÀrek boynı südden aà durur 

 
90. Yüzi gülec şìrìn idi èÀlìşÀn 

Kim var idi ãaà ùalusında nişÀn 
 
91. Çün nübüvvet mühri idi nÿr-i pÀk 

Berú ururdı fevú-ı èarşa tÀb-nÀk 
 
92. Óüsn içinde Yÿsuf-ı KenèÀn idi 

Ol aà idi bu şìrìn òÿbÀn idi 
 

93. Nìm tebessümde yüzi òandÀn ider 
áamlu görse àam gidüp ferhÀn ider 

 
94. Ne melek beñzer buna ne òod óavÀr 

Niceler èaşú-ile oldı bì-úarÀr 
 
95. äÿret-i Ádem velì sulùÀn idi 

Tenlere cÀn cÀnlara cÀnÀn idi 
 
96. PÀk-dÀmen pÀkìze ãÀóib-kemÀl 

Aña beñzer úande var ãÀóib-cemÀl 
 
97. Meróim? luùfı kerÀmet kÀnı ol 

Cümle yaradılmışıñ sulùÀnı ol 
 
98. Ne óaddiñdir seniñ ey Seydì gedÀ 

Medó idersin anı medó itmiş ÒudÀ 
 
99. Diñle kim ol cevhere ãarrÀf olur 

Nÿr u pÀk-i Aómedì vaããÀf olur 
 
100. äaydı èanúÀ meskeni eflÀk olur 

Hem vücÿdı mÀsivÀdan pÀú olur 
 
101. Çün anıñ sìretine irmek muóÀl 

  Kim irişmez heyéetine úìl u úÀl 
 
102. Bil anıñ meddÀóıdır Óayy ü Úadìr 

  Sÿre-i Leyl49 zülfine oldu beşìr 

                                                           
49 Kur’an’ın 92. Suresi olan Leyl suresi, 
adını ilk ayetinde ‚geceye yemin‛le 
başladığı için Şems kelimesinden almıştır. 
Mekke’de ve A’lâ Sûresi’nden sonra nâzil 
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64. Yılda bir kez òayr ile yÀd olayım 

Çün òarabem belki ÀbÀd olayım 
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65. Kim ki bizi FÀtióayla şÀd ide 

Ol úulı Óaú ùamudan ÀzÀd ide 
 
66. YÀ İlÀhì raómetiñ vir anlara 

Aãl-ı ferèim ceddim hem müéminlere 
 
67. İster iseñ nÀr-ı dÿzÀòdan necÀù 

Vir ãalÀtı bula cÀnıñ ùayyibÀt 
 
RıøÀen-lillÀhi‟l-fÀtióati ma῾a‟s-ãalavÀt48 
 
68. Söylegil ey bÀà-i vaódet bülbüli 

ÒÀra hem-rÀh idüp ãoldurma güli 
 

69. Ùÿùì-i şìrìn zebÀnıñdan nükÀt 
NÀle úıl kim işiden bula óayÀt 

 
70. Aç dehÀnı ÀàÀz idüp ãac gülÀb 

CÀn iline pervÀz idüp aç nikÀb 
 
71. Söyle derd-i şevú ile sen mevlÿdi 

Söz içinde eyle aña cÀn fidì 
 
72. Nicedir evãÀfını eyle beyÀn 

Òurrem olsun gÿş iden pìr [ü] cevÀn 
 
73. Dü cihÀnıñ serveridir MuãùafÀ 

EnbiyÀnıñ mehteridir MuãùafÀ 
 

74. Añındır bÀà-ı şerè-i bülbülÀn 
Leyl ü nehÀr úurbÀn olsun aña cÀn 
 

                                                           
48 Vasıta beyitinden sonra, müellif Allah 
rızası için salat u selam ile birlikte ‚Fatiha‛ 
okunmasını istemiştir. 

 
 

75. ÒÀk-i pÀyi gözler için tÿtiyÀ 
Kim çekerse çeşmine kuól-i cilÀ 

 
76. Çünki òÀk-i naèlına èarş-ı èulÀ 

Úıldı faòrì buldı şÀn-ı istivÀ 
 
77. Göğdesi nÿr şekli yere düşmedi 

Cismine bit pire sìnek üşmedi 
 

78. Rÿy-i pÀki buàda renklü hemçü gül 
Servìden ÀèlÀ boyı hem muètedil 
 

79. Sürmelidir gözleri çün ÀfitÀb 
DehÀn içre dendÀnı dürr ü òoş-Àb 
   

80. Dili faãìó sözleri cÀna àıdÀ 
áÿş idenler cÀnı eylerdi fedÀ 

 
81. Zülfi siyÀh ãanasın şeb-i deycÿr 

Çeşm-i siyÀh ãanasın oldı maómÿr  
 
82. äaçına úılsa eåer bÀd-i laùìf 

Müşk-i eõfer yayılurdı òoş naôìf 
 
83. Úaşları yay kirpigi ùìr-i úaøÀ 

Postı genìş alnı açıú pür-ãafÀ 
 

84. Òod dehÀnın vaãf idemez bu lisÀn 
Başı üzre aà bulutdı sÀyebÀn 

   
85. Teni sìmìn lebi yÀkÿt-ı óamrÀ 

Beli ince kendisi òÿb dil-ÀrÀ 
 
86. Bÿy u óüsni cÀnlar içün úÿt idi 

Òadleri gül ya úızıl yÀúÿt idi 
 
87. Cebhesi aà nÿr u rÿşen hemçü mÀh 

ÇerÀà lÀzım degildi olduúca şÀh 
 
88. Gün yüzünden utanurdı ÀfitÀb 

Görse yüzin mÀt olurdı mÀhitÀb 
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89. Lióyesi siyÀh úıvırcıú berú urur 

Hem mübÀrek boynı südden aà durur 

 
90. Yüzi gülec şìrìn idi èÀlìşÀn 

Kim var idi ãaà ùalusında nişÀn 
 
91. Çün nübüvvet mühri idi nÿr-i pÀk 

Berú ururdı fevú-ı èarşa tÀb-nÀk 
 
92. Óüsn içinde Yÿsuf-ı KenèÀn idi 

Ol aà idi bu şìrìn òÿbÀn idi 
 

93. Nìm tebessümde yüzi òandÀn ider 
áamlu görse àam gidüp ferhÀn ider 

 
94. Ne melek beñzer buna ne òod óavÀr 

Niceler èaşú-ile oldı bì-úarÀr 
 
95. äÿret-i Ádem velì sulùÀn idi 

Tenlere cÀn cÀnlara cÀnÀn idi 
 
96. PÀk-dÀmen pÀkìze ãÀóib-kemÀl 

Aña beñzer úande var ãÀóib-cemÀl 
 
97. Meróim? luùfı kerÀmet kÀnı ol 

Cümle yaradılmışıñ sulùÀnı ol 
 
98. Ne óaddiñdir seniñ ey Seydì gedÀ 

Medó idersin anı medó itmiş ÒudÀ 
 
99. Diñle kim ol cevhere ãarrÀf olur 

Nÿr u pÀk-i Aómedì vaããÀf olur 
 
100. äaydı èanúÀ meskeni eflÀk olur 

Hem vücÿdı mÀsivÀdan pÀú olur 
 
101. Çün anıñ sìretine irmek muóÀl 

  Kim irişmez heyéetine úìl u úÀl 
 
102. Bil anıñ meddÀóıdır Óayy ü Úadìr 

  Sÿre-i Leyl49 zülfine oldu beşìr 

                                                           
49 Kur’an’ın 92. Suresi olan Leyl suresi, 
adını ilk ayetinde ‚geceye yemin‛le 
başladığı için Şems kelimesinden almıştır. 
Mekke’de ve A’lâ Sûresi’nden sonra nâzil 
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103. Pes seniñ ümmetligiñ devlet yeter 
  Sünnetini úıldıàıñ èizzet yeter 

 
104. İster iseñ MuãùafÀ‟ya úurbeti 

  Vir ãalavÀt bul anıñla devleti 
 
105. Söylegil ey ÀşinÀ-yı Õü‟l-celÀl 

  Lebleriñden dökile dürr ü maúÀl 
 
106. Hemçü bülbül söyle vir cÀna hayÀt 

  äaçıla müşk ü èanber úand ü nebÀù 
 
107. Söylegil aòlÀú-ı pÀk-i MuãùafÀ 

  Sözlerinden òasteler bulur şifÀ 
 
108. SeòÀdır her işleri leyl ü nehÀr 

  Kendüzine itmez idi iftiòÀr 
 
109. Òayr idi hep iştiàali rÿz u şeb 

  Rızú içün çekmez idi renc ü taèab 
 

110. Gün olurdı yimez idi hìç ùaèÀm 
  İşleri ùÀèat idi anıñ müdÀm 

 
111. Daèvet itse ger anı bÀy u faúìr 

  Gider idi der-èaúab pes ol münìr 
 
112. Yatmadı hergiz firÀş üzre úadìm 

  Gezmez idi hem vuøÿsuz ol selìm 
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113. Arpa ununı eletmez idi hem 
        Óamd iderek yir idi ol muóterem 
  
114. Her faúìre eyler idi ülfeti 
        İtmez idi kimseye hìç küdreti 
 
115. Ululanup geymedi aùlÀã úabÀ 
         TevÀøuèdan geyer idi pes èabÀ 

                                                              
olmuştur. Tamamı yirmi bir âyet olup 
mushafta doksan ikinci, inişte dokuzuncu 
sûredir. bk. Ateş, Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce 
Meâli, 650. 

116. äıla-i raóm ider idi ol emìn 
  Fikr-i uòrÀ çekmedi dünyÀ àamın 

 
117. Òaste óaliñ ãorar idi èÀdeti 
         Şeyò u şÀba eyler idi şefúati 
 
118. Az uyurdı gicede ol şÀh-ı dìn 
        FÀ‟iú idi her seóerde ol emìn 
 
119. Úaúıyup kimseye aãlÀ urmadı 
        Meclis-i şÀrib-i òamrda ùurmadı 
 
120. Faúr ile faòri úılar ol baòtiyÀr 
        Sìm ü zerri itmedi ol iòtiyÀr 
 
121. äıàar idi her yetimi MuãùafÀ 
        İder idi òÀùırın òurrem ãafÀ 
 
122. äadr-ı pÀki ùÀhir idi sivÀdan 
        Úalbi ùÀhir idi nefs ü hevÀdan 
 
123. Òulúuna yoúdur nihÀyet bì-gümÀn 
        äabr-ı óilmì ber-kemÀldir ey civÀn 
 
124. İşbu òulúa sende gel eyle naôar 
        Var mıdır sende birisi vir òaber 
 
125. Nice ümmet olduñ ol sulùÀna sen 
        Nice sünnet úıldıñ ol cÀnÀna sen 
 
126. BÀri cÀndan söylegil aña ãalÀt 
        Her dü èÀlem bula cÀnın ùayyibÀt 
 
127. İrmek isterseñ CenÀb u Servere 
        Vir ãalavÀù ol ulu Peyàambere 
 
128. Söylegil ey èandelìb-i gülèiõÀr 
        Òoş müzeyyen oldı işbu mürà-i zÀr 
 
129. Çün açıldı bu gülüstÀn gülleri 
        Úarìb oldı uşda cÀnÀn illeri 
 
130. Sen de gel ol yÀre hemrÀh olasıñ 
        Her dü èÀlem yoúsa gümrÀh olasıñ 
 

 
 

131. Şìve ile úıl beyÀn ol serveri 
        Ol durur çün enbiyÀlar bihteri 
 
132. Maôhar-ı Óaú‟dır o faòrü‟l-mürselìn 
        TÀc-ı èÀlem raómeten li‟l-èÀlemìn50 
 
133. Ey derÿn-i menbaè-i irfÀn olan 
        Ceõbe-i RabbÀnì‟den sekrÀn olan 
 
134. Diñle imdi MuãùafÀ‟nıñ òilúatin 
        Úıl temÀşÀ úadr-i bÀlÀ òilèatin 
 
135. DeryÀ-yı cÿd u kerem baór [ü] vefÀ 
        Aómed-i Maómÿd Muóammed        

MuãùafÀ 
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136. Yoà-iken èÀlem-i eşyÀdan nişÀn 
        Yoà-idi mülk ü melekÿt kün fekÀn51 
 
137. Yoà-idi bu taòtgÀh-ı nüh felek 
        Vaóşı ùayrı yoà-idi ins ü melek 
 
138. Ol yüce YezdÀn-ı èÀlem vÀr idi 
        Yalıñızca ol áanì CebbÀr idi 
 
139. Pes diledi ol Kerìm u GirdigÀr 
        Birligini göstere ol ÀşikÀr 
 
140. Úudretiyle nÿruna úıldı nişÀn 
        Nÿr-ı Aómed òalú olundı bì-gümÀn 
 
141. Maóø-i nÿrundan yaratdı serveri 
        Hemçü òÿrşìd şuèle virdi enveri 
 
142. Aà incüden pes yaratdı bir óicÀb 
        Úıldı ôÀhir ol nÿrı anda Çalab 
 
143. Hem yaratdı bir dıraòtı ol äabÿr 

                                                           
50 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ, 
21/107). 
51 O’nun işi bir şeyi(n olmasını) istedi mi 
ona, sadece ‚ol!‛ demektir, hemen 
oluverir. (Yâsîn 36/82). 

        Hemçü tÀvus úondı aña pes o nÿr 
 
144. Óaúú‟ı tesbìó eyledi çoú mÀh u52 sÀl 
        Luùf-ı èizzet úıldı aña Õü‟l-celÀl 
 
145. Soñra ol nÿr úıldı mir‟Àte naôar 
        Gördi kendüzin müzeyyen òÿb-ter 
 
146. Pes utanup eyledi beş kez sücÿd 

  Aña òiùÀb itdi ol Òayyü Vedÿd 
 

147. Beş sücÿduñ ümmetiñe beş namÀz 
        Añı bulan bulısardır èizz ü nÀz 
 
148. Pes yine úıldı tecellì KibriyÀ 
        Nÿr-ı53 Aómed eyledi Óaú‟dan óayÀ 
 
149. Derledi ol-dem Muóammed MuãùafÀ 
        Òalú olundı çÀr-i yÀr-i bÀ-ãafÀ 
 
150. èArş u54 kürsì bu zemìn u ÀsumÀn 
        Beyt-i maèmÿr levó-i úalem ins ü 
cÀn 
 
151. Berr u baór u encüm u şems u úamer 
        Hem melekler cümle èÀlem ser-te-
ser 
 
152. MuãùafÀ‟nıñ buldı nÿrundan óayÀt 
        Çün anıñla buldı zìnet kÀéinÀt 
 
153. KÀéinÀtın mübtedÀsıdır o şÀh 
        EnbiyÀlar reh-nümÀsıdır o mÀh 
 
154. Añladıñ mı kim imiş bu MuãùafÀ 
        BÀéiå-i òalú oldı ol genc-i vefÀ 
 
155. Gel imdi gör anıñ „Àlì himmetin 
        Gel imdi gör anıñ „izz ü rif῾atin 
 

                                                           
52 mÀh u: mÀh-ı N 
53 Nÿr-ı: Nÿr u N 
54 èArş u: èArş-ı N 
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103. Pes seniñ ümmetligiñ devlet yeter 
  Sünnetini úıldıàıñ èizzet yeter 

 
104. İster iseñ MuãùafÀ‟ya úurbeti 

  Vir ãalavÀt bul anıñla devleti 
 
105. Söylegil ey ÀşinÀ-yı Õü‟l-celÀl 

  Lebleriñden dökile dürr ü maúÀl 
 
106. Hemçü bülbül söyle vir cÀna hayÀt 

  äaçıla müşk ü èanber úand ü nebÀù 
 
107. Söylegil aòlÀú-ı pÀk-i MuãùafÀ 

  Sözlerinden òasteler bulur şifÀ 
 
108. SeòÀdır her işleri leyl ü nehÀr 

  Kendüzine itmez idi iftiòÀr 
 
109. Òayr idi hep iştiàali rÿz u şeb 

  Rızú içün çekmez idi renc ü taèab 
 

110. Gün olurdı yimez idi hìç ùaèÀm 
  İşleri ùÀèat idi anıñ müdÀm 

 
111. Daèvet itse ger anı bÀy u faúìr 

  Gider idi der-èaúab pes ol münìr 
 
112. Yatmadı hergiz firÀş üzre úadìm 

  Gezmez idi hem vuøÿsuz ol selìm 
 
6 
113. Arpa ununı eletmez idi hem 
        Óamd iderek yir idi ol muóterem 
  
114. Her faúìre eyler idi ülfeti 
        İtmez idi kimseye hìç küdreti 
 
115. Ululanup geymedi aùlÀã úabÀ 
         TevÀøuèdan geyer idi pes èabÀ 

                                                              
olmuştur. Tamamı yirmi bir âyet olup 
mushafta doksan ikinci, inişte dokuzuncu 
sûredir. bk. Ateş, Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce 
Meâli, 650. 

116. äıla-i raóm ider idi ol emìn 
  Fikr-i uòrÀ çekmedi dünyÀ àamın 

 
117. Òaste óaliñ ãorar idi èÀdeti 
         Şeyò u şÀba eyler idi şefúati 
 
118. Az uyurdı gicede ol şÀh-ı dìn 
        FÀ‟iú idi her seóerde ol emìn 
 
119. Úaúıyup kimseye aãlÀ urmadı 
        Meclis-i şÀrib-i òamrda ùurmadı 
 
120. Faúr ile faòri úılar ol baòtiyÀr 
        Sìm ü zerri itmedi ol iòtiyÀr 
 
121. äıàar idi her yetimi MuãùafÀ 
        İder idi òÀùırın òurrem ãafÀ 
 
122. äadr-ı pÀki ùÀhir idi sivÀdan 
        Úalbi ùÀhir idi nefs ü hevÀdan 
 
123. Òulúuna yoúdur nihÀyet bì-gümÀn 
        äabr-ı óilmì ber-kemÀldir ey civÀn 
 
124. İşbu òulúa sende gel eyle naôar 
        Var mıdır sende birisi vir òaber 
 
125. Nice ümmet olduñ ol sulùÀna sen 
        Nice sünnet úıldıñ ol cÀnÀna sen 
 
126. BÀri cÀndan söylegil aña ãalÀt 
        Her dü èÀlem bula cÀnın ùayyibÀt 
 
127. İrmek isterseñ CenÀb u Servere 
        Vir ãalavÀù ol ulu Peyàambere 
 
128. Söylegil ey èandelìb-i gülèiõÀr 
        Òoş müzeyyen oldı işbu mürà-i zÀr 
 
129. Çün açıldı bu gülüstÀn gülleri 
        Úarìb oldı uşda cÀnÀn illeri 
 
130. Sen de gel ol yÀre hemrÀh olasıñ 
        Her dü èÀlem yoúsa gümrÀh olasıñ 
 

 
 

131. Şìve ile úıl beyÀn ol serveri 
        Ol durur çün enbiyÀlar bihteri 
 
132. Maôhar-ı Óaú‟dır o faòrü‟l-mürselìn 
        TÀc-ı èÀlem raómeten li‟l-èÀlemìn50 
 
133. Ey derÿn-i menbaè-i irfÀn olan 
        Ceõbe-i RabbÀnì‟den sekrÀn olan 
 
134. Diñle imdi MuãùafÀ‟nıñ òilúatin 
        Úıl temÀşÀ úadr-i bÀlÀ òilèatin 
 
135. DeryÀ-yı cÿd u kerem baór [ü] vefÀ 
        Aómed-i Maómÿd Muóammed        

MuãùafÀ 
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136. Yoà-iken èÀlem-i eşyÀdan nişÀn 
        Yoà-idi mülk ü melekÿt kün fekÀn51 
 
137. Yoà-idi bu taòtgÀh-ı nüh felek 
        Vaóşı ùayrı yoà-idi ins ü melek 
 
138. Ol yüce YezdÀn-ı èÀlem vÀr idi 
        Yalıñızca ol áanì CebbÀr idi 
 
139. Pes diledi ol Kerìm u GirdigÀr 
        Birligini göstere ol ÀşikÀr 
 
140. Úudretiyle nÿruna úıldı nişÀn 
        Nÿr-ı Aómed òalú olundı bì-gümÀn 
 
141. Maóø-i nÿrundan yaratdı serveri 
        Hemçü òÿrşìd şuèle virdi enveri 
 
142. Aà incüden pes yaratdı bir óicÀb 
        Úıldı ôÀhir ol nÿrı anda Çalab 
 
143. Hem yaratdı bir dıraòtı ol äabÿr 

                                                           
50 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ, 
21/107). 
51 O’nun işi bir şeyi(n olmasını) istedi mi 
ona, sadece ‚ol!‛ demektir, hemen 
oluverir. (Yâsîn 36/82). 

        Hemçü tÀvus úondı aña pes o nÿr 
 
144. Óaúú‟ı tesbìó eyledi çoú mÀh u52 sÀl 
        Luùf-ı èizzet úıldı aña Õü‟l-celÀl 
 
145. Soñra ol nÿr úıldı mir‟Àte naôar 
        Gördi kendüzin müzeyyen òÿb-ter 
 
146. Pes utanup eyledi beş kez sücÿd 

  Aña òiùÀb itdi ol Òayyü Vedÿd 
 

147. Beş sücÿduñ ümmetiñe beş namÀz 
        Añı bulan bulısardır èizz ü nÀz 
 
148. Pes yine úıldı tecellì KibriyÀ 
        Nÿr-ı53 Aómed eyledi Óaú‟dan óayÀ 
 
149. Derledi ol-dem Muóammed MuãùafÀ 
        Òalú olundı çÀr-i yÀr-i bÀ-ãafÀ 
 
150. èArş u54 kürsì bu zemìn u ÀsumÀn 
        Beyt-i maèmÿr levó-i úalem ins ü 
cÀn 
 
151. Berr u baór u encüm u şems u úamer 
        Hem melekler cümle èÀlem ser-te-
ser 
 
152. MuãùafÀ‟nıñ buldı nÿrundan óayÀt 
        Çün anıñla buldı zìnet kÀéinÀt 
 
153. KÀéinÀtın mübtedÀsıdır o şÀh 
        EnbiyÀlar reh-nümÀsıdır o mÀh 
 
154. Añladıñ mı kim imiş bu MuãùafÀ 
        BÀéiå-i òalú oldı ol genc-i vefÀ 
 
155. Gel imdi gör anıñ „Àlì himmetin 
        Gel imdi gör anıñ „izz ü rif῾atin 
 

                                                           
52 mÀh u: mÀh-ı N 
53 Nÿr-ı: Nÿr u N 
54 èArş u: èArş-ı N 
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156. Mebde-i kevneyndir ol faór-i cihÀn 
        Yine anıñla kemÀl buldı zamÀn 
 
157. Cümle eşyÀdan muúaddem oldı var 
        Gelmeseydi olmaz idi rÿzigÀr 
 
158. Gelmeseydi ol Muóammed èÀleme 
        èİlm ü esmÀ gelmez idi Ádem‟e 
 
159. Faòr-i èÀlem bu cihÀna gelmese 
        èİzz ü rifèat gelmez idi İdrìs‟e 
 
160. Gelmeseydi Server-i her dü cihÀn 
        áarú olurdı ãuya Nÿó-ı keştì-bÀn 
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161. Gelmeseydi ger o faòr-i kÀéinÀt 
        Bulmaz idi ol Òalìl oddan necÀt 
 
162. Gelmeseydi maôhar-ı maóbÿb-ı Óaú 
        Keser idi İsmÀèil‟i ol pıçaú 
 
163. Gelmeseydi kÀéinÀta MuãùafÀ 
        Bulmaz idi Yÿsuf zindÀndan rehÀ 
 
164. Gelmeseydi „Àleme ol mehrübÀn 
        Derdin Eyyÿb gitmez idi bì-gümÀn 
 
165. Gelmeseydi „Àleme ol muóterem 
        Söylemezdi MÿsÀ‟ya Óaú lÀ-cerem55 
 
166. Gelmeseydi èÀleme ol baór-i nÿr 
        DÀvÿd içün inzÀl olmazdı Zebÿr 
 
167. Olmasaydı o deryÀ-yı meróamet 
        Virilmezdi SüleymÀn‟a salùanat 
 
168. Gelmeseydi pÀdişah-ı kÀéinÀt 

                                                           
55 “Elbette âhirette en çok ziyana 
uğrayanlar onlardır.” Ayetinden iktibas 
yapılmıştır. (Hûd 11/22) (diğer ayetler için 
bk. Nahl 16/23; Nahl 16/62; Nahl 16/109;  
Mu’min 40/43)  

        Òıør u İlyÀs bulmazdı Àb-ı óayÀt 
 
169. Gelmeseydi dertlü úullar mÿnisì 
        áarú iderdi baóre balıú Yÿnus‟ı 
 
170. Gelmeseydi èÀleme ol mehr ü mÀh 
        èÌsÀ içün göklere olmazdı rÀh 
 
171. Baãmasa rÿy-ı zemìne ol úadem 
        Put içinde úalurdı Beytü‟l-óarem 
 
172. Gelmeseydi ger o ãadr-ı kÀéinÀt 
        Bitmez idi yerde eşcÀr u nebÀt 
 
173. Gelmeseydi èÀleme òayru‟l-beşer 
        Yaàmaz idi yere göklerden maùar 
 
174. Gelmeseydi ger o ùıfl-i nÀzenìn 
        Cehl-i ôulmetde úalurdı bu zemìn 
 
175. äalmasaydı üstümüze sÀyesin 
        Kim bulurdı cennetiñ ser mÀyesin 
 
176. Ger ne deñlü söylesem yoúdur mecÀl 
        Çün anıñ meddÀóıdır ol Õü‟l-celÀl 
 
177. Kim bu Seydì anı meddÀó olamaz 
        Cevher-i kenzine miftÀó olamaz 
 
178. TÀ meger èavni ola anıñ Celìl 
        Tevfìú u ilhÀmını ide delìl 
                      
179. Úıl aña sen ittibÀèı bul necÀt 
        Söyleyelim cÀn u dilden eã-ãalÀt 
 
180. İster iseñ her dü èÀlem devleti 
       Vir ãalavÀt bula cÀnıñ rÀóatı 
 
181. Söyleyene bülbül-i gülzÀr-ı Óaú 
        ÔÀhir olsun maòfìden esrÀr-ı Óaú 
 
182. ÓÀøır oldı meclis-i iòvÀn-ı dìn 
        CÀn u dilden söyle şÀhıñ mevlÿdin 
 
183. Dilber-i ra„nÀ bigi èÀşıúlara 

 
 

        äadır olsun sözleriñ ãÀdıúlara 
 
184. Çün yaratdı yer ü gögi ol İlÀh 
        Pes diledi ol Kerìm u PÀdişÀh 
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185. TamÀm oldı úaãr u eyvÀn-ı serìr 
        İşbu dìvÀn içre lÀzım bir emìr 
 
186. Pes yaratdı Ádem‟i ol GirdigÀr 
        Luùf u èizzet úıldı aña bì-şumÀr 
 
187. Ekrem itdi cümlesinden Ádem‟i 
        Ádem ile eşref itdi èÀlemi 
 
188. MuãùafÀ‟nıñ nÿrını ol dem İlÀh 
        Cebhe-i Ádem‟de úodı hemçü mÀh 
 
189. Didi Ádem kimdir bu nÿr yÀ Úadìr 
        Ùurdı cebhem üzre bu bedr-i münìr 
 
190. Buyurdı Óaú óabìbim MuãùafÀ‟dır56 
        EnbiyÀlar şÀhı baór-i 57vefÀdır 
 
191. Anıñ içün düzmişem bu èÀlemi 
        Anıñ içün virmişem sen Ádem‟i 
 
192. Anıñ içün aúdı çeşme cÿy u cÀh 
        Her dü èÀlem içre oldur pÀdişÀh 
 
193. Olmasaydı olmaz idi dü cihÀn 
        Sen daòi hem olmaz idiñ bì-gümÀn 
 
194. Ùurdı Ádem‟de o nÿr çoú mÀh u sÀl 
        Baèdehu ÓavvÀ‟ya itdi intiúÀl 
 
195. Göçdi ÓavvÀ‟dan da nÿr-ı KibriyÀ 
         Vardı Şìt‟e vir alnında øiyÀ58 
 

                                                           
56 Beytin ilk mısrasında vezin ‚mefâ’îlün 
mefâ’îlün fe’ûlün‛ olmuştur. 
57 baór-i: baór ü N 
58 Vezin bozuktur. 

196. Buldı soñra İdrìs ü Nÿh u Òalìl 
        Baède İsmÀèil‟e oldı müntaúil 
 
197. äulb ü ãulbden çünki nÿr-ı59 MuãùafÀ 
        Kime varsa buldı ãıóóatle ãafÀ 
 
198. Kime sÀye ãalsa eylerdi ùahÿr 
         İtmez idi nehy-i Óaú anda ôuhÿr 
 
199. AãlÀb u ùÀhirden ol nÿr-ı60 Óabìb 
        Úırú yedide buldı èAbdu‟l-muùùalib 
 
200. Vardı èAbdu‟llÀha nÿr-ı61 MuãùafÀ 
        Cebhesinde virdi rÿşenle ãafÀ 
 
201. Oldı Mekke‟niñ içinde iştihÀr 
        Kim ki görse olur idi bì-úarÀr 
 
202. Medìne‟niñ ol zamÀnda serveri 
        Veheb idi seyyidi hem rehberi 
 
203. VÀr idi bir duòter-i ãÀóib-cemÀl 
        PÀk-dÀmen pÀkìze ãÀóib-kemÀl 
 
204. Ùutdı èAbdu‟llÀh‟ı oldı bì-úarÀr 
   Úopdı göñli aàladı ol zÀr u zÀr 
 
205. Ol Óabìb‟iñ gelmesin bilmişdi ol 
        Hem yoluna cÀn u baş úoymuşdı ol 
 
206. Didi yarın varam èAbdu‟llÀh‟a ben 
        İşbu duòteri virem ol şÀha ben 
 
207. Geldi Mekke‟ye hemÀn ol baòt[u]lu 
        KÀbin itdi óarem içre ol ulu 
 
208. Ol Ámine kim beàÀyet òÿb idi 
        Ol èaã[ı]rda lÀ-naôìr maóbÿb idi 
 
209. Oldı zifÀf ol iki òÿrşìd-veş 

                                                           
59 nÿr-ı: nÿr u N 
60 nÿr-ı :nÿr u N 
61 nÿr-ı: nÿr u N 
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156. Mebde-i kevneyndir ol faór-i cihÀn 
        Yine anıñla kemÀl buldı zamÀn 
 
157. Cümle eşyÀdan muúaddem oldı var 
        Gelmeseydi olmaz idi rÿzigÀr 
 
158. Gelmeseydi ol Muóammed èÀleme 
        èİlm ü esmÀ gelmez idi Ádem‟e 
 
159. Faòr-i èÀlem bu cihÀna gelmese 
        èİzz ü rifèat gelmez idi İdrìs‟e 
 
160. Gelmeseydi Server-i her dü cihÀn 
        áarú olurdı ãuya Nÿó-ı keştì-bÀn 
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161. Gelmeseydi ger o faòr-i kÀéinÀt 
        Bulmaz idi ol Òalìl oddan necÀt 
 
162. Gelmeseydi maôhar-ı maóbÿb-ı Óaú 
        Keser idi İsmÀèil‟i ol pıçaú 
 
163. Gelmeseydi kÀéinÀta MuãùafÀ 
        Bulmaz idi Yÿsuf zindÀndan rehÀ 
 
164. Gelmeseydi „Àleme ol mehrübÀn 
        Derdin Eyyÿb gitmez idi bì-gümÀn 
 
165. Gelmeseydi „Àleme ol muóterem 
        Söylemezdi MÿsÀ‟ya Óaú lÀ-cerem55 
 
166. Gelmeseydi èÀleme ol baór-i nÿr 
        DÀvÿd içün inzÀl olmazdı Zebÿr 
 
167. Olmasaydı o deryÀ-yı meróamet 
        Virilmezdi SüleymÀn‟a salùanat 
 
168. Gelmeseydi pÀdişah-ı kÀéinÀt 
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        Raúsa girdi óayretinden „arş u62 ferş 
 
210. İster iseñ nÀr-ı dÿzÀòdan necÀt 
       Söyleyelim şÀh-ı dìne eã-ãalÀt 
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211. Çün irişdi gülşen-i bÀà-ı Óabìb 
        Gülşeninde nÀle úıl ey èandelìb  
 
212. Òoş açıldı zanbaú u63 sünbül ãÿãÀm 
     Nergisi hem lÀleler buldu merÀm 
 
213. Sende gel úon gülşen-i òatm-i güle 
        Úurı feryÀd yaraşur mı bülbüle 
 
214. Sen óaúìúat bülbülisin ey civÀn 
        Bülbül olan itmelidür terk-i cÀn 
 
215. Söz içinde dökesin úand-i nebÀt 
        Ehl-i dìniñ mürdesi bulsun óayÀt 
 
216. Úıl beyÀn ol MuãùafÀ‟nıñ mevlÿdın 
        İşideler şeyò u şÀb iòvÀn-ı dìn 
 
217. Anası raómine düşdi MuãùafÀ 
        Ol yıl içre òasteler buldı şifÀ 
 
218. Artdı nièmet yeryüzünde bì-şümÀr 
        Rÿy-ı zemìn oldu cümle sebze-zÀr 
 
219. Çün Ámine ÒÀtÿn ol kim mÀh-rÿ 
        Rÿy-i pÀki oldı günden baòt[u]lu 
 
220. Artdı nÿruñ pertevi leyl ü nehÀr 
        Söylenürdi Mekke içre ol nigÀr 
 
221. Didi geldi altı mÀhda bir nidÀ 
       Ebşirÿ64 yÀ Ámine nÿrü‟l-HüdÀ65 

                                                           
62 „arş u: „arş-ı N 
63 zanbaú u: zanbaú-ı N 
64 Rabbimiz Allah’tır deyip sonra doğru 
olanların üzerine melekler iner: 
‚Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen 

 
222. Didi hem düşler görirem ben yaúìn 
        Gelür idi enbiyÀ vü mürselìn 
 
223. Her birisi vaãf iderdi Aómed‟i 
        Dirler idi budur èÀlem seyyidi 
 
224. Çoú belürdi nice esrÀr-ı èacìb 
        Çünki şÀhıñ gelmesi oldı úarìb 
 
225. İster iseñ saón-ı Firdevs‟den maúÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm 
 
226. Başlayam yine söze ÀàÀz idem 
        Çün hümÀ-veş seyr idüp pervÀz idem 
 
227. İşbu baóriñ içre àavvÀã olayım 
        Çün ùalayım dürr ü òavvÀã bulayım 
 
228. èAndelìb olam girem gülşÀna ben 
        Her seóerde başlayam efàÀna ben 
 
229. Baór-i èummÀnam ùaşup cÿş 
eyleyem 
        Mevc uram ùaàlarıñı òoş söyleyem 
 
230. Mürà-i dil ùurmaz hemÀn pervÀz ider 
        Söyledigi sözleri hem rÀz ider 
 
231. Maúãadım gül vaãlıdır bir bülbülem 
        Kimse almaz bÿyımı ne bir gülem 
 
232. Çün Ámine ÒÀtÿn ol òayrü‟n-nisÀ 
        Didi melekler gelür ãubó u mesÀ 
 
233. MuãùafÀ‟yı muştulardı rÿz u şeb 
        Dirler idi ùoàısar şÀh-ı èArab 
 
234. Baòt[u]lu olduñ cihÀnda baòt[u]lu 

                                                              
cennetle sevinin!‛ (derler) mealindeki 
âyet-i kerimeden iktibas edilmiştir. 
(Fussilet 41/30). 
65 nÿrü‟l-HüdÀ: nÿrü‟l-HüdÀy N 

 
 

        Kim yaúında geliser ol mÀh-rÿ 
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235. Çünki ùoúuz mÀha oldı iòtitÀm 
        Ùoàacaúdır èÀleme faòrü‟l-enÀm 
 
236. Hem Rebièü‟l-evvel idi çün o mÀh 
        On ikinci gice içre ùoàa şÀh 
 
237. Şeb-i iåneyn oldı ùoàa MuãùafÀ 
        Taèôìme geldi melekler òoş ãafÀ 
 
238. Ámine úarşusına ãÀf oldılar 
        Her biri Aómed‟i vaããÀf oldılar 
 
239. Düşdi cihÀn içre õevú-ı àulàule 
        èÁleme çün Aómed-i MuòtÀr gele 
 
240. Behişt içre irdi RıêvÀn‟a òaber 
        Bu şeb içre ùoàısar òayrü‟l-beşer 
 
241. Úıl müzeyyen cenneti çün irdi şÀh 
        Yaúìn úaldı ùulÿè ider hemçü mÀh 
 
242. Hem melekler mÀlike virdi òaber 
        Bu gice úapa cahìmi ser-te-ser 
 
243. èÁlemiñ şÀhı Muóammed irdi çün 
        Göklerin mÀhı Muóammed irdi çün 
 
244. Hem müzeyyen oldı èarş-ı nüh felek 
        Teşrìfine óÀøır oldı her melek 
 
245. Oldı tebşìr buldı zìnet kÀéinÀt 
         Muntaôırdır sÀfilÀt u èÀliyÀt 
 
246. Olmaú isterseñ Óabìb‟e sevgülü 

Vir ãalavÀt tÀ olasın baòt[u]lu 
 
247. Söyleyene gülşen-i dìn bülbüli 
        İrdi bahÀr açıldı bÀàlar güli 
 
248. Bÿy-ı aùyeb ùoldı bu rÿy-ı zemìn 
        Şem idenler çekmeye dünyÀ àamın 
 

249. Çün Óabìbiñ gelmesi oldı úarìb 
        Söndi Àteş-gede ol nÀr-i mehìb 
 
250. Batdı sÀveh baóri oldı nÀ-bedìd 
        Ùard olundı cümle şeytÀn-ı merìd 
 
251. Geldi sancaú u „alemler ÀşikÀr 
        Cümle putlar düşdi yere òor u zÀr 
 
252. Çoú èalÀmetler belürdi bì-hisÀb 
        Gelmeden ol şÀh-ı Á‟cÀm u66 èArab 
 
253. EnbiyÀ ervÀóı geldi fevc u fevc 
        äanki deryÀdır coşup ururdı mevc 
 
254. Pes Ámine ÒÀùÿn eydür ol zamÀn 
        Geldi bir kimse baña leyl-i nihÀn 
 
255. Didi ùoàar bu şeb içre MuãùafÀ 
        Maúdemiyle bulısar èÀlem ãafÀ 
 
256. ÇÀkeridir cümle melek pes hemìn 
        Aña òÀdim olısar Rÿóu‟l-emìn 
 
257. Maúdemine muntaôır kerrÿbìyÀn 
        Teşrìfine geldi hep rÿóÀniyÀn 
 
258. İúlìm ü küfre gelüp ola naõìr 
        SÀye ãala èÀleme ol õü‟l-beşìr 
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259. İsm-i pakiñi Muóammed úoyasın 
        Emr-i Óaú‟dır işbu söze uyasın 
 
260. Gitdi ol pes geldi yine çoú melek 
        Beyne‟s-semÀ döşediler bir döşek 
 
261. Hem getürdiler melekler üç èalem 
        Birisini dikdiler fevka‟l-óarem 
 
262. Maàribe hem dikdiler anıñ birin 
        Hem birisi Maşrıúadır ey emìn 
 
                                                           
66 èÁcÀm u: èÁcÀm-i N 
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63 zanbaú u: zanbaú-ı N 
64 Rabbimiz Allah’tır deyip sonra doğru 
olanların üzerine melekler iner: 
‚Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen 

 
222. Didi hem düşler görirem ben yaúìn 
        Gelür idi enbiyÀ vü mürselìn 
 
223. Her birisi vaãf iderdi Aómed‟i 
        Dirler idi budur èÀlem seyyidi 
 
224. Çoú belürdi nice esrÀr-ı èacìb 
        Çünki şÀhıñ gelmesi oldı úarìb 
 
225. İster iseñ saón-ı Firdevs‟den maúÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm 
 
226. Başlayam yine söze ÀàÀz idem 
        Çün hümÀ-veş seyr idüp pervÀz idem 
 
227. İşbu baóriñ içre àavvÀã olayım 
        Çün ùalayım dürr ü òavvÀã bulayım 
 
228. èAndelìb olam girem gülşÀna ben 
        Her seóerde başlayam efàÀna ben 
 
229. Baór-i èummÀnam ùaşup cÿş 
eyleyem 
        Mevc uram ùaàlarıñı òoş söyleyem 
 
230. Mürà-i dil ùurmaz hemÀn pervÀz ider 
        Söyledigi sözleri hem rÀz ider 
 
231. Maúãadım gül vaãlıdır bir bülbülem 
        Kimse almaz bÿyımı ne bir gülem 
 
232. Çün Ámine ÒÀtÿn ol òayrü‟n-nisÀ 
        Didi melekler gelür ãubó u mesÀ 
 
233. MuãùafÀ‟yı muştulardı rÿz u şeb 
        Dirler idi ùoàısar şÀh-ı èArab 
 
234. Baòt[u]lu olduñ cihÀnda baòt[u]lu 

                                                              
cennetle sevinin!‛ (derler) mealindeki 
âyet-i kerimeden iktibas edilmiştir. 
(Fussilet 41/30). 
65 nÿrü‟l-HüdÀ: nÿrü‟l-HüdÀy N 

 
 

        Kim yaúında geliser ol mÀh-rÿ 
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235. Çünki ùoúuz mÀha oldı iòtitÀm 
        Ùoàacaúdır èÀleme faòrü‟l-enÀm 
 
236. Hem Rebièü‟l-evvel idi çün o mÀh 
        On ikinci gice içre ùoàa şÀh 
 
237. Şeb-i iåneyn oldı ùoàa MuãùafÀ 
        Taèôìme geldi melekler òoş ãafÀ 
 
238. Ámine úarşusına ãÀf oldılar 
        Her biri Aómed‟i vaããÀf oldılar 
 
239. Düşdi cihÀn içre õevú-ı àulàule 
        èÁleme çün Aómed-i MuòtÀr gele 
 
240. Behişt içre irdi RıêvÀn‟a òaber 
        Bu şeb içre ùoàısar òayrü‟l-beşer 
 
241. Úıl müzeyyen cenneti çün irdi şÀh 
        Yaúìn úaldı ùulÿè ider hemçü mÀh 
 
242. Hem melekler mÀlike virdi òaber 
        Bu gice úapa cahìmi ser-te-ser 
 
243. èÁlemiñ şÀhı Muóammed irdi çün 
        Göklerin mÀhı Muóammed irdi çün 
 
244. Hem müzeyyen oldı èarş-ı nüh felek 
        Teşrìfine óÀøır oldı her melek 
 
245. Oldı tebşìr buldı zìnet kÀéinÀt 
         Muntaôırdır sÀfilÀt u èÀliyÀt 
 
246. Olmaú isterseñ Óabìb‟e sevgülü 

Vir ãalavÀt tÀ olasın baòt[u]lu 
 
247. Söyleyene gülşen-i dìn bülbüli 
        İrdi bahÀr açıldı bÀàlar güli 
 
248. Bÿy-ı aùyeb ùoldı bu rÿy-ı zemìn 
        Şem idenler çekmeye dünyÀ àamın 
 

249. Çün Óabìbiñ gelmesi oldı úarìb 
        Söndi Àteş-gede ol nÀr-i mehìb 
 
250. Batdı sÀveh baóri oldı nÀ-bedìd 
        Ùard olundı cümle şeytÀn-ı merìd 
 
251. Geldi sancaú u „alemler ÀşikÀr 
        Cümle putlar düşdi yere òor u zÀr 
 
252. Çoú èalÀmetler belürdi bì-hisÀb 
        Gelmeden ol şÀh-ı Á‟cÀm u66 èArab 
 
253. EnbiyÀ ervÀóı geldi fevc u fevc 
        äanki deryÀdır coşup ururdı mevc 
 
254. Pes Ámine ÒÀùÿn eydür ol zamÀn 
        Geldi bir kimse baña leyl-i nihÀn 
 
255. Didi ùoàar bu şeb içre MuãùafÀ 
        Maúdemiyle bulısar èÀlem ãafÀ 
 
256. ÇÀkeridir cümle melek pes hemìn 
        Aña òÀdim olısar Rÿóu‟l-emìn 
 
257. Maúdemine muntaôır kerrÿbìyÀn 
        Teşrìfine geldi hep rÿóÀniyÀn 
 
258. İúlìm ü küfre gelüp ola naõìr 
        SÀye ãala èÀleme ol õü‟l-beşìr 
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259. İsm-i pakiñi Muóammed úoyasın 
        Emr-i Óaú‟dır işbu söze uyasın 
 
260. Gitdi ol pes geldi yine çoú melek 
        Beyne‟s-semÀ döşediler bir döşek 
 
261. Hem getürdiler melekler üç èalem 
        Birisini dikdiler fevka‟l-óarem 
 
262. Maàribe hem dikdiler anıñ birin 
        Hem birisi Maşrıúadır ey emìn 
 
                                                           
66 èÁcÀm u: èÁcÀm-i N 
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263. Daòi çoú geldi óÿrìler bì-şumÀr 
        Nÿr-i pÀki birbirine muştular 
 
264. Çün Ámine ÒÀùÿn ol òayrü‟n-nisÀ 
        Didi geldi üç òÀùÿn kim õì-óayÀ 
 
265. Boyı uzun yüzi gökçek mÀh-rÿ 
        SelÀm virüp girdi anlar içeru 
 
266. Biri HavvÀ ol birisi Ásiye 
        Hem birisi Meryem idi meh-liúÀ 
 
267. İki yanımda oturdı ikisi 
        Hem bilmeden ùutdı anıñ birisi 
 
268. Didiler müjde saña ey meh-liúÀ 
        Kim geliser senden ol òayrü‟l-verÀ 
 
269. Bu gelendir her dü èÀlem serveri 
        Bu gelendir ol ÒudÀ‟nıñ maôharı 
 
270. Bu gelen her dü cihÀn ãulùÀnıdır 
        Bu gelen raóm-ı keremler kÀnıdır 
 
271. Bu gelendir enbiyÀlar òÀtemi 
        Bu gelendir ins ü67 cÀnıñ efòamı 
 
272. Bu gelendir nÀsıòu‟l-edyÀn-ı dìn 
        Bu gelendir raómeten li‟l-èÀlemìn68 
 
273. Bu gelendir ezher-i nÿr-ı İlÀh 
        Bu gelendir her dü èÀlem pÀdişÀh 
 
274. Bu gelendir òÀliúına nÀz iden69 
        Bu gelendir ümmete ièzÀz iden 
 
275. Bu gelendir göklere ùayrÀn olan 
        Bu gelendir cÀnlara cÀnÀn olan 
 

                                                           
67 İns ü: ins-i N 
68 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ 
21/107). 
69 İlk mısranın vezni bozuktur. 

276. Baòt[u]lu olduñ sen ey èÀlì neseb 
        Ùoàar senden maôhar-ı ümmü‟l-
kitÀb 
 
277. Böyle deyüp oòşadılar belimi 
        Pes óarÀret aldı anda dilimi 
 
278. Görmedim óamlımda aãlÀ zaómeti 
        Virdiler bir kÀse ile şerbeti 
 
279. İçdim anı rÀhat oldı cism [ü] cÀn 
        Geldi bir úuş aà úanatlu ol zamÀn 
 
280. Arúamı ãıàÀdı úuvvetle o úuş 
        Nÿra döndi pes vücÿdum oldı òoş 
 
281. Ùoàdı ol demde Resÿl-i KibriyÀ 
         KÀéinÀta virdi nÿr ile ôiyÀ 
 
282. Taèôìmle úıl Óabìb‟e iótirÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm  
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283. Ùoàdıàı dem úıldı èÀlemler nidÀ 
        Didi cümle yÀ Óabìbì meróabÀ 
 
284. MeróabÀ yÀ èilm ü èirfÀn meróabÀ 
        MeróabÀ yÀ nÿr-ı70 YezdÀn meróabÀ 
 
285. MeróabÀ ey faòr-i èÀlem meróabÀ 
        MeróabÀ ey ãadr-ı èÀlem meróabÀ 
 
286. MeróabÀ ey şÀh-ı èÀlem meróabÀ 
        MeróabÀ ey mÀh-ı èÀlem meróabÀ 
 
287. MeróabÀ ey derdlü úullar meróemi 
        MeróabÀ ey yal[ı]ñızlar hem-demi 
 
288. MeróabÀ ey maèden-i luùf-ı óayÀ 
        MeróabÀ ey menbaè-ı èizz ü vefÀ 
 
289. Maúdemiñle nÿra döndi kÀéinÀt 
        MeróabÀ sensin şefi„u‟l-῾araãÀt 
                                                           
70 nÿr-ı: nÿr u N 

 
 

 
290. Baór-i küfre ùalmış iken bu zemìn 
        Oldı sÀlim ey şefièü‟l-müõnibìn 
 
291. SÀye ãaldıñ üstümüze ey şehÀ 
        Buldı èÀlem cehl-i ôulmetden rehÀ 
 
292. İster iseñ cennet ü dÀrü‟s-selÀm 
       Vir ãalÀtı bulasıñ anda merÀm 
 
293. Çünki ùoàdı ol Resÿl-i pÀk-i õÀt 
        BÀà-ı èAdn‟e döndi ol dem kÀéinÀt  
 
294. Çün Ámine ÒÀùÿn eydür ol zamÀn 
        Görmedim ben oàlımı olmuş nihÀn 
 
295. Geldi gördüm bir köşede MuãùafÀ 
        Alnı tÀbÀn rÿşen olmuş pür-ãafÀ 
 
296. Kaèbeye úarşu ùurup eyler sücÿd 
        Dir idi ey Hayy ü Úayyÿm u Vedÿd 
 
297. Luùf ile baña baàışla ümmeti 
        Anlara rÿzì úılasıñ cenneti 
 
298. Dilerem senden İlÀhì ümmetim 
        Ümmetim olmazsa olmaz rÀóatım 
 
299. Gör anıñ sen himmet-i èulyÀsını 
        Ùoàdıàı dem õikr ider MevlÀ‟sını 
 
300. Ümmetiçün yalvarır sultÀn-ı dìn 
         ÒÀliúına nÀz ider ol òÀn-ı dìn 
 
301. Ümmetiysen sen de işle sünneti 
        TÀ bulasın her dü èÀlem èizzeti 
 
302. Ger anıñ sen işler iseñ sünnetin 
        Bulasın ãoñ demde ìmÀn òil῾atin 
 
303. Ümmet iseñ vir aña dÀéim ãalÀt 
        Her dü èÀlem bulasıñ bÀúì óayÀt 
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304. Söyle yine bülbül-i gülzÀr-ı dìn 

        Ùulÿè itdi èÀleme envÀr-ı dìn 
 
305. Ùoàdıàı dem ol şeh-i Àòir zamÀn 
        Secde úıldı Kaèbe ol dem bì-gümÀn 
 
306. Òoş feãÀóat dil ile virdi selÀm 
        Tekbìr itdi ãavt-ile õì-iótirÀm 
307. Didi ùoàdı bu şeb içre MuãùafÀ 
        áam-gìn iken buldı èÀlemler ãafÀ 
 
308. BÀùıl oldı cümle putlar bì-gümÀn 
        ÙÀhir ider beni putdan ol civÀn 
 
309. Ümmetiyle úılısar beni tavÀf 
         Úılısar hem bende namÀz ãÀf u ãaf 
 
310. Oldı àam-òa˘r cümleten aèdÀ-yı dìn  
        TÀ úıyÀmet çekeler Àh u enìn 
 
311. DÀye oldı ùoàdıàı dem pes hemìn 
        İki òÀtÿn pÀk-dÀmen òÿb u zìn 
 
312. Çün buyurdı faòr-i èÀlem ol Óabìb 
        Erbaèine sinni olduúda úarìb 
 
313. Varır idi àÀr-ı ÓirÀ‟ya müdÀm 
        Óaúú‟a ùÀèat eyler idi ãubó u şÀm 
 
314. GÀhì niyÀz eyler idi gÀhì nÀz 
        EnbiyÀlar serveri ol genc-i rÀz 
 
315. Çünki irdi úırú yaşına şÀh-ı dìn 
        Gelür idi aña Cibrìl-i emìn 
 
316. İndi ÚuréÀn indi BurhÀn ser-te-ser 
        Daèvete başladı ol òayrü‟l-beşer 
 
317. ÔÀhir itdi günde nice muècizÀt 
        Gösterirdü [òalúa]? dürlü beyyinÀt 
 
318. Parmaàından aúdı cÿy-ı kevåeri 
        İçdi aãóÀb ol zülÀl-i ezheri 
 
319. Virir idi ùaşlar aàaclar selÀm 
        Ger işÀret úılsa söylerdi kelÀm 
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263. Daòi çoú geldi óÿrìler bì-şumÀr 
        Nÿr-i pÀki birbirine muştular 
 
264. Çün Ámine ÒÀùÿn ol òayrü‟n-nisÀ 
        Didi geldi üç òÀùÿn kim õì-óayÀ 
 
265. Boyı uzun yüzi gökçek mÀh-rÿ 
        SelÀm virüp girdi anlar içeru 
 
266. Biri HavvÀ ol birisi Ásiye 
        Hem birisi Meryem idi meh-liúÀ 
 
267. İki yanımda oturdı ikisi 
        Hem bilmeden ùutdı anıñ birisi 
 
268. Didiler müjde saña ey meh-liúÀ 
        Kim geliser senden ol òayrü‟l-verÀ 
 
269. Bu gelendir her dü èÀlem serveri 
        Bu gelendir ol ÒudÀ‟nıñ maôharı 
 
270. Bu gelen her dü cihÀn ãulùÀnıdır 
        Bu gelen raóm-ı keremler kÀnıdır 
 
271. Bu gelendir enbiyÀlar òÀtemi 
        Bu gelendir ins ü67 cÀnıñ efòamı 
 
272. Bu gelendir nÀsıòu‟l-edyÀn-ı dìn 
        Bu gelendir raómeten li‟l-èÀlemìn68 
 
273. Bu gelendir ezher-i nÿr-ı İlÀh 
        Bu gelendir her dü èÀlem pÀdişÀh 
 
274. Bu gelendir òÀliúına nÀz iden69 
        Bu gelendir ümmete ièzÀz iden 
 
275. Bu gelendir göklere ùayrÀn olan 
        Bu gelendir cÀnlara cÀnÀn olan 
 

                                                           
67 İns ü: ins-i N 
68 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ 
21/107). 
69 İlk mısranın vezni bozuktur. 

276. Baòt[u]lu olduñ sen ey èÀlì neseb 
        Ùoàar senden maôhar-ı ümmü‟l-
kitÀb 
 
277. Böyle deyüp oòşadılar belimi 
        Pes óarÀret aldı anda dilimi 
 
278. Görmedim óamlımda aãlÀ zaómeti 
        Virdiler bir kÀse ile şerbeti 
 
279. İçdim anı rÀhat oldı cism [ü] cÀn 
        Geldi bir úuş aà úanatlu ol zamÀn 
 
280. Arúamı ãıàÀdı úuvvetle o úuş 
        Nÿra döndi pes vücÿdum oldı òoş 
 
281. Ùoàdı ol demde Resÿl-i KibriyÀ 
         KÀéinÀta virdi nÿr ile ôiyÀ 
 
282. Taèôìmle úıl Óabìb‟e iótirÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm  
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283. Ùoàdıàı dem úıldı èÀlemler nidÀ 
        Didi cümle yÀ Óabìbì meróabÀ 
 
284. MeróabÀ yÀ èilm ü èirfÀn meróabÀ 
        MeróabÀ yÀ nÿr-ı70 YezdÀn meróabÀ 
 
285. MeróabÀ ey faòr-i èÀlem meróabÀ 
        MeróabÀ ey ãadr-ı èÀlem meróabÀ 
 
286. MeróabÀ ey şÀh-ı èÀlem meróabÀ 
        MeróabÀ ey mÀh-ı èÀlem meróabÀ 
 
287. MeróabÀ ey derdlü úullar meróemi 
        MeróabÀ ey yal[ı]ñızlar hem-demi 
 
288. MeróabÀ ey maèden-i luùf-ı óayÀ 
        MeróabÀ ey menbaè-ı èizz ü vefÀ 
 
289. Maúdemiñle nÿra döndi kÀéinÀt 
        MeróabÀ sensin şefi„u‟l-῾araãÀt 
                                                           
70 nÿr-ı: nÿr u N 

 
 

 
290. Baór-i küfre ùalmış iken bu zemìn 
        Oldı sÀlim ey şefièü‟l-müõnibìn 
 
291. SÀye ãaldıñ üstümüze ey şehÀ 
        Buldı èÀlem cehl-i ôulmetden rehÀ 
 
292. İster iseñ cennet ü dÀrü‟s-selÀm 
       Vir ãalÀtı bulasıñ anda merÀm 
 
293. Çünki ùoàdı ol Resÿl-i pÀk-i õÀt 
        BÀà-ı èAdn‟e döndi ol dem kÀéinÀt  
 
294. Çün Ámine ÒÀùÿn eydür ol zamÀn 
        Görmedim ben oàlımı olmuş nihÀn 
 
295. Geldi gördüm bir köşede MuãùafÀ 
        Alnı tÀbÀn rÿşen olmuş pür-ãafÀ 
 
296. Kaèbeye úarşu ùurup eyler sücÿd 
        Dir idi ey Hayy ü Úayyÿm u Vedÿd 
 
297. Luùf ile baña baàışla ümmeti 
        Anlara rÿzì úılasıñ cenneti 
 
298. Dilerem senden İlÀhì ümmetim 
        Ümmetim olmazsa olmaz rÀóatım 
 
299. Gör anıñ sen himmet-i èulyÀsını 
        Ùoàdıàı dem õikr ider MevlÀ‟sını 
 
300. Ümmetiçün yalvarır sultÀn-ı dìn 
         ÒÀliúına nÀz ider ol òÀn-ı dìn 
 
301. Ümmetiysen sen de işle sünneti 
        TÀ bulasın her dü èÀlem èizzeti 
 
302. Ger anıñ sen işler iseñ sünnetin 
        Bulasın ãoñ demde ìmÀn òil῾atin 
 
303. Ümmet iseñ vir aña dÀéim ãalÀt 
        Her dü èÀlem bulasıñ bÀúì óayÀt 
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304. Söyle yine bülbül-i gülzÀr-ı dìn 

        Ùulÿè itdi èÀleme envÀr-ı dìn 
 
305. Ùoàdıàı dem ol şeh-i Àòir zamÀn 
        Secde úıldı Kaèbe ol dem bì-gümÀn 
 
306. Òoş feãÀóat dil ile virdi selÀm 
        Tekbìr itdi ãavt-ile õì-iótirÀm 
307. Didi ùoàdı bu şeb içre MuãùafÀ 
        áam-gìn iken buldı èÀlemler ãafÀ 
 
308. BÀùıl oldı cümle putlar bì-gümÀn 
        ÙÀhir ider beni putdan ol civÀn 
 
309. Ümmetiyle úılısar beni tavÀf 
         Úılısar hem bende namÀz ãÀf u ãaf 
 
310. Oldı àam-òa˘r cümleten aèdÀ-yı dìn  
        TÀ úıyÀmet çekeler Àh u enìn 
 
311. DÀye oldı ùoàdıàı dem pes hemìn 
        İki òÀtÿn pÀk-dÀmen òÿb u zìn 
 
312. Çün buyurdı faòr-i èÀlem ol Óabìb 
        Erbaèine sinni olduúda úarìb 
 
313. Varır idi àÀr-ı ÓirÀ‟ya müdÀm 
        Óaúú‟a ùÀèat eyler idi ãubó u şÀm 
 
314. GÀhì niyÀz eyler idi gÀhì nÀz 
        EnbiyÀlar serveri ol genc-i rÀz 
 
315. Çünki irdi úırú yaşına şÀh-ı dìn 
        Gelür idi aña Cibrìl-i emìn 
 
316. İndi ÚuréÀn indi BurhÀn ser-te-ser 
        Daèvete başladı ol òayrü‟l-beşer 
 
317. ÔÀhir itdi günde nice muècizÀt 
        Gösterirdü [òalúa]? dürlü beyyinÀt 
 
318. Parmaàından aúdı cÿy-ı kevåeri 
        İçdi aãóÀb ol zülÀl-i ezheri 
 
319. Virir idi ùaşlar aàaclar selÀm 
        Ger işÀret úılsa söylerdi kelÀm 
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320. Arúasından daòi ol görür idi 
        Hem dıraòta gel dise gelür idi 
 
321. Ùoàmadıysa òÿrşìde ùoàmaz idi 
         Hìç bir nesne emrini ãımaz idi 
 
322. Parmaàıyla iki şaúú oldı úamer 
        Bÿy-ı zülfi cÀna úılardı eåer 
 
323. Dikdi òurmÀ bezrini ol mÀh-ı veş 
        Bitdi ol-dem meyvesi çün tÀze yaş 
 
324. Aàzı yarı dertlere dermÀn idi 
        Cümle derde ol ùabìb LokmÀn idi 
 
325. MuècizÀtın óaddi yoúdur bì-óisÀb 
         Vaãfına úÀdir değil biñ cild kitÀb 
 
326. Gökde yıldız ãayılur mı bì-şümÀr 
        İşle anıñ sünnetin leyl ü nehÀr 
 
327. İster iseñ bÀà-ı òuld içre maúÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm 
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328. NÀle úıl itgil nevÀ ey èandelìb  

Nice úıldı mièrÀcını ol Óabìb 
 
329. MuècizÀtınıñ biri mièrÀcıdır 

  Her dü èÀlem cümlenin ser-tÀcıdır 
 
330. Çünkü bir gün Kaèbe içre MuãùafÀ 

  Bÿ Cehil‟den gördi çoú cevr ü cefÀ 
 
331. Göñli maòzÿn ÜmmühÀnì evine 

  Geldi yatdı pes hemÀn döşegine 
 
332. Pes buyurdı Cebreéìle MüsteèÀn 

  Yüri vargıl cennet içre tìz-revÀn 
 
333. Bir BurÀú al bir tÀc u71 óulle kemer 

  MuãùafÀ‟ya var anı virgil òaber 
                                                           
71 tÀc u: tÀc-ı N 

 
334. Dile seni èarşa oúur GirdigÀr 

  Anları key ol BurÀú‟a ol süvÀr 
 
335. TÀ gele ol èarşımı seyrÀn ide 
        Nüh felekde ser-te-ser devrÀn ide 
 
336. Vardı cennet içre Cibrìl-i emìn 
        Tìz getürdi MuãùafÀ‟ya pes hemìn 
 
337. Söyledi yÀ MuãùafÀ eyle yaraú 
        Daèvet itdi seni çün èarşına Óaú 
 
338. Ùur gidelim daèvet-i RaómÀn durur 
        Bu şeb içre göklere ùayrÀn durur 
 
339. Muntaôırdır maúdemiñe nüh felek 
        Rÿy-ı pÀkiñ görmege eyler dìlek 
 
340. Úalúdı andan şevúile ol MuãùafÀ 
         Zemzem içre güldi ol-dem bÀ-ãafÀ 
 
341. TÀze úıldı pes vuøÿéyı ol civÀn 
        Úıldı namÀz Cebreéìlle pes hemÀn  
 
342. Urdı tÀcın geydi óulle-i kemer 
        Pes BurÀú‟a bindi eyledi sefer 
 
343. Cebreéìl yanınca bile gitdiler 
        Bir dem içre çünki Kuds‟e yetdiler 
 
344. Úarşu geldi cümle rÿó-ı enbiyÀ 
        Úıldı taèôìm aña cümle õì-óayÀ 
 
345. EnbiyÀ ervÀóına virdi selÀm 
        MuãùafÀ‟ya úıldı anlar iótirÀm 
 
346. ÚÀmet itdi Cebreéìl ol-dem hemìn 
        İmÀm oldı Raómeten li‟l-èÀlemìn72 
 
347. Òuøÿèile úıldı AúãÀ‟da namÀz 

                                                           
72 Âlemlere rahmet olarak< (Enbiyâ 
21/107). 

 
 

        Úıldılar ol MÀlikü‟l-mülke niyÀz 
 
348. VedÀè idüp çıúdı ùaşra MuãùafÀ 
        Bilesince Cebreéìl ol bÀ-ãafÀ 
 
349. Gördi eflÀke úurulmuş nerdübÀn 
        Nÿru ùolmuş tÀ zemìn ü ÀsumÀn 
 
350. Besmeleyle baãdı aña òoş úadem 
        Vardı göge ol Resÿl-i muóterem 
 
351. Ser-te-ser eflÀkı devrÀn eyledi 
       Cennet ile nÀrı seyrÀn eyledi 
 
352. Sidre‟ye vardı hemÀn ol mÀh-rÿ 
        Gördi bir aàacdır amma key ulu 
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353. Úaldı anda Cebreéìl ile BurÀú 
        Didi baña Sidre olupdur ùuraú 
 
354. Bundan öte geçmege yoú baña yol 
        Ger geçersem yanaram ben yÀ Resÿl 
 
355. Didi Aómed bundan öte n‟ideyim 
        Kim àarìbem yolı bilmem gideyim 
 
356. Didi aña Cebreéìl ey gülèiõÀr 
        Yer ü gögi èarşı Kürsì her ne vÀr 
 
357. Cümlesi bilür seni úılur úıyÀm 
        äanma kim àarìb olasın ey hümÀm 
 
358. Söyleşürken geldi Refref bÀ-selÀm 
        Bindi aña gitdi ol òayru‟l-enÀm 
 
359. İster iseñ cennet içre nièmeti 
       Vir ãalavÀt bula cÀnıñ rÀóatı 
 
360. Çünki Refref geldi bindi MuãùafÀ 
        èAzm-i dìdÀr eyledi ol bÀ-ãafÀ 
 
361. Úarşu geldi hep melekler bì-şümÀr 
        Didi cümle meróabÀ ey baòtiyÀr 
 

362. Senden öñdin kimse bura gelmedi 
        Kimse aãlÀ böyle rifèat bulmadı 
 
363. Çün sezÀdır şÀnıña yÀ MuãùafÀ 
        Yürü var kim saña lÀyıú bu ãafÀ 
 
364. Bu ne devlet bu ne èizzet yÀ Óabìb 
        Bu şeb içre oldı saña bu naãìb 
      
365. Yürü var ãohbet-i Raóman úıl bugün 
        Yürü var èizzet-i73 YezdÀn bul bugün 
 
366. Pes o dem Kürsì‟yi cevlÀn eyledi 
        Úudret-i YezdÀnı seyrÀn eyledi 
 
367. Geçdi andan baãdı çün èarşa úadem 
        Raúãa girdi èarş-ı ÀèlÀ dem-be-dem 
 
368. ÒÀk-i naèline çekerdi iştiyÀú 
         Cÿş idüp geldi òurÿşa nüh tabÀú 
 
369. Urdı cevlÀn úıldı devrÀn ser-te-ser 
        èArşı seyrÀn eyledi ol muèteber 
 
370. Ayaàı altında úaldı nüh felek 
        Ne ins ü cin úaldı anda ne melek 
 
371. İrdi úaèbe úavseyne74 ùutdı maúÀm 
       Üdnü Minnì‟den 75 aña geldi kelÀm 

                                                           
73 ῾izzet-i: èizzet ü N 
74 ‚(Muhammed ile arasındaki mesafe) iki 
yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.  
(Necm 53/9). 
75 Üdnü, denâ (yaklaştı) kelimesinin 
emridir. Üdnü minnî, bana yaklaş 
anlamına gelir. Hz. Peygamber'in 
Mi’râc’da Ulu Allah'a yaklaşması, 
aralarındaki mesafenin iki yay kadar, hattâ 
ondan daha az kalması konusu, değişik bir 
ifâdeyle işlenmektedir. Yılmaz, (felekleri 
yaratmazdım). Bu sözün, uydurma hadis 
olduğu bildirilmiştir (Albanî, Silsile, 1: 7; 
Aclunî, Keşfü’l-hafâ, 2: 164). Ancak 
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320. Arúasından daòi ol görür idi 
        Hem dıraòta gel dise gelür idi 
 
321. Ùoàmadıysa òÿrşìde ùoàmaz idi 
         Hìç bir nesne emrini ãımaz idi 
 
322. Parmaàıyla iki şaúú oldı úamer 
        Bÿy-ı zülfi cÀna úılardı eåer 
 
323. Dikdi òurmÀ bezrini ol mÀh-ı veş 
        Bitdi ol-dem meyvesi çün tÀze yaş 
 
324. Aàzı yarı dertlere dermÀn idi 
        Cümle derde ol ùabìb LokmÀn idi 
 
325. MuècizÀtın óaddi yoúdur bì-óisÀb 
         Vaãfına úÀdir değil biñ cild kitÀb 
 
326. Gökde yıldız ãayılur mı bì-şümÀr 
        İşle anıñ sünnetin leyl ü nehÀr 
 
327. İster iseñ bÀà-ı òuld içre maúÀm 
       Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm 
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372. Bir nidÀ irdi Óabìbim gel berü 
        Gel ki müştÀúım saña ey mÀh-rÿ 
 
373. Daèvet itdim seni èarşa yÀ Óabìb 
        Seni úıldım cümle dertlere ùabìb 
 
374. EnbiyÀlar serverisin ser-firÀz 
        Gel ki bu gice seniñdir èizz ü nÀz 
 
375. Pes taóiyyÀt úıldı anda MuãùafÀ 
        Gitdi varlıú yoà olup buldı ãafÀ 
 
17 
376. Refè-i óicÀb oldu gitdi aradan 
        ÔÀhir oldu yer ü gögi yaradan 
 
377. Gitdi keåret buldı vaódet ol civÀn 
        Gitdi èaúlı oldı óayrÀn bì-gümÀn 
 
378. Çün tecellì eyledi PerverdigÀr 
        Gördi maèşÿúını Aómed ÀşikÀr 
 
379. Nitekim cennetde göre ümmeti 
        Bula anda èizz ü devlet sermedi 
 
380. Söylenildi anda ùoksÀn biñ kelÀm 
        MuãùafÀya pes didi ol lÀ-niyÀm 
 
381. İste benden her murÀdıñ vireyim 
        TÀ ki maúãÿda seni irgöreyim 
 
382. Didi ol dem ol Óabìb-i76 pÀk-õÀt 
        İsterem ben ümmetime ùayyibÀt 
 
383. Óaøretiñden anlara iósÀn ola 
        Her dü èÀlem işleri ÀsÀn ola 

                                                              
Aclunî, ‚Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.‛ İddiasındadır. Aliyyü’l-
Kârî’de Aclunî’ye katılmaktadır. (Yılmaz, 
Kültürümüzde Ayet ve Hadisler Ansiklopedik 
Sözlük, 456. 
76 Óabìb-i: Óabìb-i N 

 
384. Didi yÀ Óabìbim úılsunlar namÀz 
        DÀéim olsunlar namÀza úış u yaz 
  
385. NamÀz ile olur baña úul olan 
        NamÀz ile bulur baña yol bulan 
 
386. Anlar içün raómeti irgöreyim 
        Anlara yarın cinÀnım vireyim 
 
387. Andan efêal yoúdurur baña èamel 
        Anı úılanlara gösterem cemÀl 
388. Emr olındı didi ol dem MuãùafÀ 
        Döndüm andan yire indim òoş ãafÀ 
 
389. Issı buldum döşegimi ben hemìn 
        İki sÀèat içre bu sır ey emìn 
 
390. äubóa irdim [söyledim] aãóÀba ben 
        ÇÀr-ı yÀr-i  ãÀdıúu‟l-aóbÀba ben 
 
391. Cümle taãdiú eyleyüp şÀd oldılar 
        Úayàulardan küllì azÀd oldılar 
 
392. Bir uàurdan biz daòi cÀndan müdÀm 
        Söyleyelim eã-ãalÀt u ve‟s-selÀm 
 
393. YÀ İlÀhì MuãùafÀ‟nıñ óürmeti 
        Cümle müéminlere eyle raómeti 
  
394. Ebÿ Bekir ῾Ömer ῾OåmÀn óürmeti 
        Hem ῾Alì o şìr-i77 YezdÀn óürmeti 
 
395. Óasan Óüseyin sittì ZehrÀ óürmeti 
        Cümlemize eyle èafv-ı raómeti 
 
396. Hem bu úuluñ àarìk-i baór-i òaùÀ 
        Óaøretiñden umar yaèni ol èaùÀ 
 
397. Faúìr Seyyid RıøÀ Muóammed èAlì78 

                                                           
77 Şìr-i: şìr ü N 
78 Bu mısranın vezni ‚mefâ’îlün/mefâ’îlün/ 
fe’ûlün‛ olmuştur. 

 
 

        Yüzi úara bu gedÀ boşdır eli 
398. Aña daòi eyle raómet ey ÒudÀ 
        Vir rıøÀñı úılma Aómed‟den cüdÀ 
 
399. Cümlemize rÿzì eyle cennetin 
        äoyma bizden kÀmil ìmÀn òilèatin 
 
400. Ve ãalli yÀ rabbi èalÀ cemièu‟l-
enbiyÀ ve‟l-mürselìn 
       Ve èalÀ melÀéiketi‟l-muúarribìn79 
401. Ve èalÀ èibÀdullÀhi‟ã-ãÀlióìn 
        Ve‟l-óamduli‟llÀhi Rabbi‟l-èÀlemìn 
        Temmet 1342

                                                           
79 Vezne uymamaktadır. 
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