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ALİ EMÎRÎ’NİN OSMANLI TARİH VE 
EDEBİYAT MECMÛASI’NDA 

 YER ALAN İKİ NA‘TI 
  

Abdülmecit İSLAMOĞLU* 

Özet 

Ali Emîrî (1857-1924) Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşamış; Türk dili, 
kültürü ve tarihine önemli hizmetlerde bulunmuş; kütüphanecilik ve yayıncılık 
yönü de bulunan bir ilim adamı ve şairdir. Bu makalede Ali Emîrî’nin Osmanlı 
Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda yayımladığı iki na‘tı incelenecektir. Şairin 
Dîvân’ında yer almayan, biri kasîde diğeri tercî-i bend nazım şekliyle yazılan bu 
iki na‘tın, öncelikle şekil ve muhteva hususiyetleri üzerinde durulacak; makale-
nin sonunda ise transkripsiyonlu metinleri verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Emîrî, na‘t, kasîde, tercî-i bend. 

 
Ali Emiri’s Two Na‘ts (Eulogy Or Poem Praising The Prophet Mu-

hammat) In Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası) 

Abstract 

Ali Emiri (1857-1924) is a man of letter and a poet who lived in the last period 
of Ottoman Empire; he rendered great services to Turkish Literature, culture and 
history and he was a librarian and a publisher as well. In this article, two poems 
of Ali Emiri praising Prophet Muhammat which were published in the Osmanlı 
Tarih ve Edebiyat Mecmûası will be analyzed. Firstly, the features about the 
structure and the content of these two poems, one of them is written in the form 
of ode and the other is in the form of terci-i bend and which do not take place in 
the poet's Divan, will be emphasized; in the end of the article the transcripton 
texts of the poems will be given. 

Key Words: Ali Emîrî, eulogy, ode, tercî-i bend. 
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Giriş 
Ali Emîrî Efendi, yirminci yüzyılda klasik şiir geleneğini devam 

ettiren bir şair; Dîvân’ında “Nu‘ût-ı Şerîfe” başlığıyla kaleme aldığı 
na‘tlar1 başta olmak üzere çeşitli vesilelerle Hz. Peygamber’e olan 
sevgi ve bağlılığını dile getiren bir gönül insanı; tarih ve millî kültür 
araştırmacılığının yanında kütüphanecilik ve yayıncılığıyla ilmî ve 
edebî sahada Türk irfanına büyük hizmetlerde bulunmuş bir şahsi-
yettir. 

1857’de Diyarbakır’da doğan Ali Emîrî, ilk tahsiline bu şehirde 
bulunan Sülûkiye Medresesi’nde başlamış; daha sonra Fethullah 
Feyzi, Mehmed Şaban Kâmî ve Ahmed Hilmi Efendiler başta olmak 
üzere farklı müderrislerden dersler almış; iyi düzeyde Arapça ve 
Farsça öğrenmiştir. 1875’te telgrafçı olan Emîrî, 1878’de Âbidin 
Paşa’nın yanına müsevvid olarak girmiş; onunla birlikte Harput, 
Sivas ve Selânik’e gitmiştir. Otuz yıla yakın süren devlet hizmetin-
de; Sis (Kozan), Adana, Leskovik, Kırşehir, Trablusşam, 
Ma‘mûretü’l-azîz (Elazığ), Erzurum, Yanya, İşkodra, Halep ve Ye-
men’de başkâtiplik, muhasebecilik, defterdarlık, maliye müfettişliği 
gibi görevlerde bulunmuş; emekliye ayrıldıktan sonra da çeşitli 
encümenlerde başkan ya da üye olarak tarih, kültür ve arşiv ağırlık-
lı çalışmalarını sürdürmüştür. 23 Ocak 1924’te ölen Ali Emîrî’nin 
mezarı Fâtih Câmii hazîresinde bulunmaktadır.  

Ali Emîrî’yi ilim ve kültür hayatımızda önemli kılan hususlar-
dan birisi Kaşgarlı Mahmud’un, varlığı bilinen ancak o zamana ka-
dar ele geçmeyen Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserini bularak ilim 
âleminin istifadesine sunması; diğeri ise hayatı boyunca toplamış 
olduğu paha biçilmez kitapları İstanbul Fatih’te kendi kurduğu Mil-
let Kütüphanesi’ne bağışlamasıdır.2 

Ali Emîrî’nin Durûb-ı Emsâl, Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, 
Levâmiu’l-Hamîdiyye, Cevâhirü’l-Mülûk, Tezkire-i Şuarâ-yı 
Âmid3, Mardin Mülûk-i Artukiyye Tarihi ve Kitâbeleri Vesâir 

                                                           
1  Sefer Serin, Diyarbakırlı Ali Emîrî Divanı, İnceleme-Metin, (Yüksek Lisans Tezi), 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2007, s. 144-156; Mus-
tafa Uğurlu Arslan, Ali Emîrî Efendi ve Dîvânı, (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, s. 266-281. 

2  Ali Emîrî’nin hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz.: Muhtar Tevfikoğ-
lu, Ali Emîrî Efendi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989; M. Serhan Tayşi, “Ali 
Emîrî Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (D.İ.A.), İstanbul, 1989, cilt: 
II, s. 390-391; Kemal Çelik, Ali Emîrî-Hayatı-Şahsiyeti, Eserleri, (Yüksek Lisans Tezi), 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1988. 

3  Kasım Hayber, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid, (Yüksek Lisans Tezi),  Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1996. 
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Vesâik-i Mühimme4, Ezhâr-ı Hakîkat5, Osmanlı Vilâyât-ı Şarkıy-
yesi6, İşkodra Şairleri7, Yanya Şairleri, Diyarbekirli Bazı Zevâtın 
Terceme-i Hâlleri, Yemen Hâtırâtı8, Osmanlı Şâirleri, Mir’âtü’l-
Fevâid ve Dîvân’ı gibi telif eserlerinin yanında yayıma hazırladı-

ğı bazı eserler de bulunmaktadır. Ali Emîrî’nin ayrıca Osmanlı 
Tarih ve Edebiyat Mecmûası9, Tarih ve Edebiyat Mecmûası ile 

Âmid-i Sevdâ isimli dergileri çıkararak süreli yayın dünyasında 

da etkin bir şekilde yer aldığı görülür.  

Makalemizin konusunu teşkil eden iki adet na‘t, Ali 
Emîrî’nin şahsî gayret ve çalışmaları neticesinde çıkardığı Os-
manlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası isimli dergide yer almakta-

dır. Ali Emîrî 31 Mart 1334 (1918)’ten 30 Eylül 1336 (1920)’ya 

kadar otuz bir sayı hâlinde yayımladığı bu mecmuanın ilk sayı-

sında yazmış olduğu mukaddimede, mecmuanın çıkarılış ama-

cı ile ilgili olarak birkaç husus üzerinde durmaktadır. Herşey-

den önce müellifin farklı yerlerde yayımladığı makaleleri böyle-

ce bir yerde toplanmış olacaktır. Kendi makalelerinin dışında 
Osmanlı tarihi, edebiyatı ve sanatına dair başka yazılar da bu 

dergide yer alacak; böylece Osmanlı’ya ait bazı özel ve nâdir 

vesîkalar gün yüzüne çıkmış olacaktır.10     
Otuz bir sayı hâlinde yayımlanan Osmanlı Tarih ve Edebi-

yat Mecmûası’nın yayın hayatının bitiminden iki yıl sonra Ali 

Emîrî, bu derginin devamı niteliğinde Tarih ve Edebiyat 
Mecmûası’nı çıkarır. İlk sayısı 31 Ağustos 1338 (1922)’de çıkan 

ve beş sayı hâlinde yayımlanan bu mecmuanın ilk yazısında, 

Ali Emîrî’nin dinî cephesini de ortaya koyan şu cümleleri dik-

kat çekicidir:   

                                                           
4  Muhammed Yusuf Yaşar, Ali Emîrî ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye Tarihi ve Kitâbeleri 

Vesâir Vesâik-i Mühimme Adlı Eseri, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006. 

5  M. Sait Mermutlu, “Ali Emîrî’nin Ezhâr-ı Hakîkatı”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar 
Dergisi, sayı: V, Nisan 2011, s. 112-139.  

6  Abdulkadir Yuvalı, Ahmet Halaçoğlu, Osmanlı Doğu Vilayetleri, Bâbıâlî Kültür Yayın-
cılık, İstanbul, 2008. 

7  Hakan T. Karateke, İşkodra Şairleri ve Ali Emîrî’nin Diğer Eserleri, Enderun Kitabevi, 
İstanbul, 1995. 

8  Yusuf Turan Günaydın, Ali Emîrî-Yemen Hatıratı, Hece Yayınları, Ankara, 2007; 
Yahya Yeşilyurt, Ali Emîrî’nin Yemen Hâtırâtı, (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2007.  

9  Seher Erdoğan Çeltik, Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir 
İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
2007; Tuncay Öztürk, Ali Emîrî Efendi-Osmanlı Târîh ve Edebiyyât Mecmuası, (Yüksek 
Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2011. 

10  Ali Emîrî, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası (OTEM), sene: 1, aded: 1, 31 Mart 
1334, s. 5-6. 
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“…Mecmÿanıñ neşri feyø ü teraúúí-i vaùan óaúúında bir óüsn-i òidmeti 

mÿcib olmasa bile, meåelÀ naèt-ı Nebeví’de bir beyit yazılup derc edilmiş 

olsa nezd-i İlÀhí’de bÀèiå-i àufrÀn olmaú ümídi beni yeni başdan şevú u àay-

rete getirdi.”11    

Buna göre mecmuanın vatan ve milletin ilerlemesi adına 

herhangi bir faydası olmasa bile, sadece Hz. Peygamber’in na‘tı 

sadedinde bir beyti ihtiva etmesi, Ali Emîrî’yi ümitlendirerek 

şevke getirmeye yeter bir nedendir. Böylece müellif, terazinin 
bir kefesine gözettiği diğer tüm amaçları, öteki kefesine ise 

Cenâb-ı Hakk’ın kendisini affetmesi umuduyla yazdığı na‘tları 

koymaktadır. Na‘t sahasında bir beyti dahi paha biçilmez bulan 
Ali Emîrî, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda; III. Mu-

rat12, III. Selim13, II. Mahmut14, Âdile Sultân15, Giritli İsmail 

Nazmî’ye16 ait birer, Nâmık Kemâl17 ve Emetullâh Sıdkî Ha-
nım’a ait ikişer na‘ta18 yer vermiştir.19 

Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda ken-

disine ait iki adet na‘t bulunmaktadır. Bu na‘tların şairin “Mil-

let Kütüphanesi, Ali Emîrî, Manzum No:38”de kayıtlı 
Dîvân’ında20 yer almayışı önem arz etmektedir. Bu makale ile, 

Ali Emîrî’nin bundan yaklaşık yüz yıl önce Osmanlı dönemi 
alfabesi ile yayımladığı bu iki manzûmenin, söz konusu mec-

muadan günümüze taşınması ve edebiyat dünyasına tanıtılma-

sı amaçlanmıştır.21 Bu çerçevede na‘tların öncelikle şekil ve 

                                                           
11  Ali Emîrî, Tarih ve Edebiyat Mecmûası, sene: 1, aded: 1, 31 Ağustos 1338, s. 2. 
12  OTEM, sene: 2, aded: 21, 30 Teşrîn-i Sânî 1335, s. 483. 
13  OTEM, sene: 2, aded: 19, 30 Eylül 1335, s. 415-416. 
14  OTEM, sene: 2, aded: 16, 30 Haziran 1335, s. 321-322. 
15  OTEM, sene: 2, aded: 16, 30 Haziran 1335, s. 322-323. 
16  OTEM, sene: 2, aded: 16, 30 Haziran 1335, s. 323-324.  
17  Nâmık Kemâl’e ait ilk na‘t OTEM, sene: 2, aded: 18, 31 Ağustos 1335, s. 404-405’de, 

ikincisi ise OTEM, sene: 2, aded: 23, 31 Kânûn-ı Sânî 1336, s. 570’de yayımlanmıştır. 
Nâmık Kemâl’in ikinci na‘tı Fehîm-i Kadîm’in “olmak bana” redifli bir şiirine nazîre-
dir. Ali Emîrî, Nâmık Kemâl’in bu nazîresine şöyle bir dipnot düşmüştür: “Âferîn 
Nâmık Kemâl Beg, Fehîm’in pençe-i gâlibiyyetinden kurtulmak içün na‘t-ı Cenâb-ı 
Rahmeten li’l-‘Âlemîn’e ilticâyı güzel bulmuşsun. Başka çare de yok.”    

18  OTEM, sene: 2, aded: 17, 31 Temmuz 1335, s. 358-359.    
19  Osmanlı padişahlarından III. Murat, III. Selim ve II. Mahmut’un mecmuada yer alan 

na‘tlarının şerhi için bkz.: Zülfikar Güngör, Osmanlı Padişahlarından Hz. Muham-
med’e Na‘tlar, Araştırma Yayınları, Ankara, 2009, s. 62-64, 98-107, 112-115.  

20  Ali Emîrî’nin Dîvân’ı üzerinde iki Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır. Bkz.: Sefer 
Serin, Diyarbakırlı Ali Emîrî Divanı, İnceleme-Metin, (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2007; Mustafa Uğurlu Arslan, Ali 
Emîrî Efendi ve Dîvânı, (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, İstanbul, 2008.  

21  Ali Emîrî’nin OTEM’de yer alan bu iki na‘tı, incelediğimiz na‘t antolojilerinde yer 
almamaktadır. Bkz.: Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Hazret-i Peygambere Şiirler An-
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muhteva hususiyetleri üzerinde durulacak, ardından transk-
ripsiyonlu metinleri sunulacaktır.  

Na‘tlardan birincisi mecmuanın (aded: 11, sene: 1, 13 

Kânûn-ı Sânî 1335) tarihli sayısında, 191-197. sayfaları ara-
sında yer almaktadır. Manzûme arûzun Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. “Bulmuşum” redifli na‘t, 

kasîde nazım şekliyle kaleme alınmış olup 96 beyitten müte-

şekkildir. Ali Emîrî “Na‘t-ı Şerîf” başlığını taşıyan kasîdesine 
“Bu na‘t otuz sene evvel yazılmıştı.” cümlesini dipnot olarak 

düşmüştür. 

Şairin mecmuada yer alan ikinci na‘tı (aded: 22, sene: 2, 

31 Kânûn-ı Evvel 1335) tarihli sayıda, 515-518. sayfalar ara-
sında yer almaktadır. Arûzun Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

kalıbıyla ve tercî-i bend nazım şekliyle kaleme alınan manzûme 
11 hâneden (bendden) oluşmaktadır. Her bendin sonunda tek-

rar eden 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

vâsıta beyti ile hâneler birbirine bağlanmıştır. Ali Emîrî bu 

na‘tı Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü münasebetiyle ve 
şefaat beklentisiyle yazmıştır. Manzûme, noktasız harflerle ka-

leme alınmıştır. Şair bu durumu “Peyàam-ber-i kevneyn Efendimiz 

Óaøretleri’niñ mevlid-i risÀlet-penÀhílerine müãÀdif şeref-óulÿl eden rÿz-ı 

fírÿz-ı àufrÀn-ı úarín münÀsebetiyle niyÀz-ı meróamet (ü) şefÀèatle bir neşíde 

taórír itmegi göñlüm Àrzÿ itdi. Naèt-ı hümÀyÿn-ı risÀlet-penÀhílerinde bir 

noúùa úondurmaú óaddim olmadıàından min-àayri óaddin kemÀl-i şerm ü 

óicÀb ile bu noúùasız “tercíè-i bend”i yazdım. NiyÀz-ı èafv eylerim.”22 şek-

linde son derece edebî bir üslupla dile getirir.  

Ali Emîrî’nin bu iki na‘tında Hz. Peygamberle ilgili muhteva 

unsurları -örnek beyitlerle- aşağıdaki başlıklar altında sunula-

bilir: 

 
 

 

                                                                                                                             
tolojisi-Na‘tlar, Yağmur Yayınevi, İstanbul, 1966; Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında 
Na‘tlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993; Hasan Ali Kasır, Peygamber 
Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1997; Ahmet Özer, Türk Edebiyatında Naatler, 
Kaynak Yayınları, İstanbul, 2008. Tuncay Öztürk’ün OTEM üzerine hazırladığı Yük-
sek Lisans tezinde şairin kasîde nazım şekliyle yazdığı na‘t günümüz harflerine çev-
rilmiştir. Ancak transkripsiyonsuz olarak aktarılan metinde yanlış okumaktan kay-
naklanan çeşitli anlam hatalarının yanında vezin kusurları da bulunmaktadır. Bkz.: 
Öztürk, Ali Emîrî Efendi-Osmanlı Târîh ve Edebiyyât Mecmuası, s. 278-287. 

22  Ali Emîrî, OTEM, sene: 2, aded: 22, 31 Kânûn-ı evvel, 1335, s. 515.   
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1. Hz. Peygamber 
A- Özel İsimleri 

Na‘tların asıl konusu ve öznesi Hz. Peygamber’dir. Bu iti-

barla şairler Peygamberimizi tarif ve tavsif ederken öncelikle 

onun isim ve sıfatları üzerinde durmuşlardır.23 Bu isimlerden 

bazıları bizzat Kur’ân-ı Kerîm’de geçerken, bazıları diğer mu-

kaddes kitaplarda ve hadîs-i şerîflerde zikredilmiştir. Bunlara 
sahabenin Peygamberimiz için kullandıkları isim ve sıfatlar da 

eklendiğinde, şairlerin “Esmâü’n-Nebî” adı verilen dinî-edebî 

eserlerde, onu vasfetmek için sayısı doksan dokuzdan 2000’e 

kadar varan isim ve sıfatları hâvî manzûmeler yazdıkları görü-

lür.24 Bunlar arasında ön plana çıkan isimler, Hz. Peygamber’in 
özel isimleri olan “Ahmed, Mahmûd, Muhammed ve Musta-

fa”dır. Ali Emîrî na‘tlarında bu dört isme de yer vermiştir: 

 

Ahmed 

Peygamberimiz bir hadîs-i şerîfte isimlerini “Muhammed, 

Ahmed, Mâhî (Allah’ın kendisiyle küfrü yok edeceği), Hâşir (İn-
sanların kıyamette onun ardından giderek haşr olacağı) ve Âkıb 

(Kendisinden sonra peygamber gelmeyen)” olarak ifade etmiş-

tir.25 Bunlar arasında yer alan “Ahmed” ismi “hamd” kökünden 

gelmekte; “herkesten daha çok öven ve herkesten daha çok 

övülen” anlamını ifade etmektedir. Bu isim Hz. Peygamber’e 

“başka hiç kimseye nasip olmayan bir makâmda ve sadece 
kendine mahsus ifadelerle herkesten daha fazla Allah’a ham-

dettiği, Cenâb-ı Hakk’ın da onu bütün insanlardan daha çok 

övdüğü için” verilmiştir.26 

Hz. Peygamber “nûr-ı evvel”dir. Buna “hakîkat-i Muham-

mediye” de denir ki Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı ilk şeyin Peygam-
berimizin nûru olduğunu, diğer varlıkların hepsinin bu nurdan 

yaratıldığını ifade eder.27 O, Yüce Allah tarafından gönderilmiş, 

                                                           
23  Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in isim ve sıfatlarının kullanımı hakkında geniş bilgi 

için bkz.: Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i 
Nebî”, Kutlu Doğum Haftası II, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1992, s. 87-
100; Ahmet Yılmaz, “Türk Edebiyatında Esmâ-i Nebeviyye-i Şerîfe’yi Tadât Geleneği 
ve Müstakimzâde’nin Mir’âtü’s-Safâ İsimli Risalesi”, İSTEM, yıl: 2, sayı: 4, 2004, s. 
159-172. 

24  Mustafa Uzun, “İslâm Kültüründe Hz. Muhammed-Türk Edebiyatı”, D.İ.A., İstanbul, 
2005, c. XXX, s. 458. 

25  Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, es-Sahîh (I-III), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1982, 
43. Fezâil 124, 125, (III/1828).  

26  Mustafa Fayda, “Ahmed”, D.İ.A., İstanbul, 1989, c. II, s. 29.   
27  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 

280. 
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günahkârlara şefaat edecek olan Ahmed’dir. Ezelde verilmiş 
olan sözün göz alıcı süsü, vakar sahibi bir şâhtır o: 

Nÿr-ı evvel Aómed-i mürsel şefíèü’l-müõnibín 

Revnaú-ı èahd-i ezel şÀh-ı muvaúúar bulmuşum (K54)28 

 

Mahmûd 

“Medh ü senâ olunmuş ve olunmaya şâyân ve müstahak”29 
anlamına gelen “Mahmûd” ismi Hz. Peygamber’e, fazîlet, ahlâk 

ve olgunluğuyla dünya ve âhirette övüldüğü için verilmiştir. Hz. 

Peygamber kıyamet gününde ümmetinin altında toplanacağı 

Livâ-i Hamd’in ve şefaat yetkisinin en yüce mertebesi olan 

Makâm-ı Mahmûd’un sahibidir. Mahşer günü insanlar diğer 

peygamberlerden şefaat dilendikleri vakit hepsi bir özür beyan 
edecek; ancak Resûlullâh Cenâb-ı Hakk’ın izniyle müminlere 

şefaat edebilecektir. Bunun üzerine ehl-i mahşer Hz. Peygam-

ber’in üstün niteliklerini söyleyerek onu yücelteceklerdir. İşte 

tüm bu övgüler sebebiyle Hz. Peygamber, “Mahmûd” ismiyle 

tesmiye olunmuştur.30  
O, tüm zamanlar ve mekânlarda gâyesine vâsıl olmuştur. 

Eşi-benzeri bulunmaz bir mücevherdir. Ahmed ve Mahmûd 

isimlerini taşıyan, adalet ve doğruluktan ayrılmayan bir Pey-

gamberdir: 

Ey kÀm-ver-i dehr ü düvel gevher-i mesèÿd 

Ey dÀd-ger-i mülk ü milel Aómed ü Maómÿd (T11)31 

 
Muhammed 

Kur’ân-ı Kerîm’de dört âyette geçen32 ve aynı zamanda bir 

sûreye de ad olan “Muhammed”, Hz. Peygamber’in en çok bili-

nen ismi olup “övgüye değer bütün güzellikleri ve iyilikleri ken-

dinde toplayan kişi” anlamına gelmektedir.33 Ali Emîrî 
na‘tlarında Peygamberimizin bu en yaygın özel ismine kimi 

zaman tek başına, kimi zaman ise Ahmed ve Mahmûd isimle-

riyle birlikte yer verir. 

                                                           
28  Makalemizde beyitlerden sonra parantez içerisinde verilen K harfi, kasîde nazım 

şekliyle yazılmış olan na‘tı, ondan sonra gelen rakam ise kasîdenin beyit numarasını 
göstermektedir.  

29  Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 1304. 
30  Dâvûd-zâde Mehmed Efendi, Şerh-i Delâilü’l-Hayrât, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 

1255, s. 56-57. 
31  Makalemizde parantez içerisinde verilen T harfi, tercî-i bend nazım şekliyle kaleme 

alınan na‘ta, sonrasında gelen rakam ise yapılan alıntının kaçıncı bendde yer aldığına 
işaret etmektedir.  

32  Âli İmrân 3/144, 33. Ahzâb 33/40, Muhammed 47/2, Feth 48/29. 
33  M. Yaşar Kandemir, “Muhammed-Şahsiyeti”, D.İ.A., İstanbul, 2005, c. XXX, s. 423.  
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Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kapısında Hz. Bilal gibi canlar 
feda edilir. Onun ehl-i beytine Hz. Ali’nin sâdık kölesi Kanber 

gibi vefa gösterilir: 

Òıdmet-i bÀb-ı Muóammed’de BilÀl-i cÀn-fedÀ 

Zümre-i Àl-i èabÀ uàrunda Úanber bulmuşum (K78) 

 

Tüm kâinât o yüce Peygambere gönül vermiş, âşık olmuş-
tur: 

èÁlem saña dil-dÀdedir ey èÀlí Muóammed (T3) 

 

Hidayet güneşinin, lütuflarda bulunan ayın, dertlere deva 

verenin adıdır “Ahmed ü Mahmûd u Muhammed”: 

İy mihr-i hüdÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Ey mÀh-ı èaùÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Her derde devÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Ad oldı saña Aómed ü Maómÿd u Muóammed (T4)34 

 

Mustafa 

“Seçkin, seçilmiş” anlamına gelen “Mustafa”, Hz. Peygam-

ber’in manzûmelerde en çok kullanılan ikinci özel ismidir.35 
Peygamberimiz bir hadîslerinde “Ene’n-Nebiyyu’l-Mustafa: Ben 

seçilmiş Nebîyim.”36 buyurarak kendilerini bu sıfatla vasıflan-

dırmışlardır. Muhtar, Murtazâ ve Müctebâ isimleriyle yakın 
anlam ilişkisi içerisinde olan37 bu adla ilgili olarak Delâilü’l-
Hayrât şerhinde şu açıklamalar yer alır: Cenâb-ı Hak, Hz. Pey-

gamber’i bütün hâlis kulları arasından seçerek saf ve temiz 
kılmıştır. O tüm kötülüklerden ve hoş karşılanmayan davranış-

lardan beridir ve soyutlanmıştır.  Yüce Allah onu herkesten 

daha çok kendisine yakın kılmış; âlî makâmlara ulaştırmıştır. 

Bunların neticesinde de Hz. Peygamber “Mustafa” olarak isim-

lendirilmiştir.38 

Hz. Mustafa’nın yüce yaratılışından kaynaklanan misk ko-
kularıyla, yer-gök; hatta Levh-i Mahfûz güzel kokularla bezen-

miştir:   

Nükhet-i òalú-ı èaôímiñle seniñ yÀ MuãùafÀ 

èArş u ferş ü Levó-i Maófÿô’ı muèaùùar bulmuşum (K95) 

                                                           
34  Ayrıca bkz.: T10. 
35  İsmail Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber (1860-2011), Akçağ Yayınları, Ankara, 

2012, s. 86.  
36  Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (I-VI), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1982, c. VI, s. 25.  
37  Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘t, s. 188. 
38  Dâvûd-zâde Mehmed Efendi, Şerh-i Delâilü’l-Hayrât, s. 165-166. 
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B- Sıfatları 

Resûl, Resûlullâh 

Kelime anlamı itibariyle “gönderilmiş kişi”39, “sözü üstle-

nen, yüklenen kişi”40 anlamlarına gelen “Resûl”, dinî terminolo-

jide “Cenâb-ı Hakk’ın insanlara hükümlerini bildirmek üzere 

gönderdiği kişi”41 demektir. Ali Emîrî’nin hem yalın hem de 
tamlama hâlinde kullandığı bu kavram, Türk şiirinde Hz. Pey-

gamber’e hitapta yaygın olarak kullanılan isimlerin başında 

gelmektedir.42 

Resûlullâh’ın yasakladığı şeylerin hiçbir faydasının bulun-

madığı bilinmeli ve bunlardan uzak durulmalıdır: 

Her neden kim ümmeti nehy eylemişsiñ yÀ Resÿl 

Ben anı her menfaèatdan òÀlí bir şer bulmuşum (K62) 

 

İnsanoğlu aczi ve noksanlıklarıyla beraber bağışlanma 

ümidiyle Resûlullâh’ı anlatmak, onu övmek arzusundadır. Gü-

nahkâr ve itibarsız bir konumda olan kul böylece, eşi-benzeri 
görülmedik nimet ve değerlere kavuşacak; aydınlanarak kuv-

vetlenecektir:  

Olmuşum vaããÀf-ı kemter yÀ Resÿla’llÀh saña  

Başúa nièmet başúa èizzet başúa bir fer bulmuşum (K72) 

 

YÀ Resÿla’llÀh beni luùfuñdan itme nÀ-ümíd 

Kendimi ben çünki her müõnibden aóúar bulmuşum (K88)43 

 

Mürsel 

Sözlükte “gönderilmiş kişi” mânâsına gelen “mürsel”44, Al-

lah tarafından gönderilmiş elçi demektir ve “resûl” kavramıyla 

aynı anlama gelmektedir. 

O, şeriat sahibi öyle bir elçidir ki cennetin kapıcısı olan 
Rıdvân ve cehennemin kapıcılığını yapan Mâlik onun emir ve 

buyruklarına boyun eğmekte; itaat etmektedirler:   

Mürsel-i ãÀóib-şeríèat kim anıñ fermÀnına 

MÀlik ü RıêvÀn’ı münúÀd u musaòòar bulmuşum (K51) 

 

                                                           
39  İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab (I-XV), Dâru Sâdır-Dâru Beyrut, Beyrut, 1956, c. XI, s. 

283-284.  
40  Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât fî-Garîbi’l-Kur’ân, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut, t.y., s. 195. 
41  Seyyid Şerîf Cürcânî, et-Ta‘rîfât, Es‘ad Efendi Matbaası, Kostantiniyye, 1300, s. 57. 
42  Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber, s. 97. 
43  Ayrıca bkz.: K59, K69, K96. 
44  İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. XI, s. 283. 
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Peygamber 
Farsça bir kelime olan Peygamber “haber getiren, Allah’ın 

emrini bildiren”45 anlamlarına gelmektedir. Ali Emîrî’nin kasîde 

nazım şekliyle yazdığı na‘tta “Peygam-ber” ve “Peyem-ber” şekil-

lerinde kullanılan bu kavram aşağıda verilen iki beyitte de tam-

lama içerisinde yer alır: 

Peygamber’i öven, onu metheden birinin düşünceleri, 
Resûlullâh’ı Mirac’a çıkaran Burak misali kanatlanacak; ele 

avuca sığmaz bir şekilde yükselecek/yücelecektir: 

Seyr idiñ artıú BurÀú-ı fikrimiñ cevlÀnını 

Kendimi zírÀ ki meddÀó-ı Peyem-ber bulmuşum (K45) 

 

“Peygamber” kavramının kullanıldığı bir diğer beyit fahriye 
niteliklidir. Bu beyitte şair na‘t yazma konusunda söz ustası 

olduğunu Cebrail (a.s.)’in diliyle aktarır. Buna göre vahiy mele-

ği, Hz. Peygamber’in övgüsü sadedinde güzel ve fasih na‘tlar 

yazan birisinin varlığını yüce makâmlardaki diğer meleklere 

haber vermektedir:  

Sidre-i aèlÀda dir lÀhÿtiyÀna Cebre´íl 

Naèt-i Peyàam-berde bir èabd-i süòan-ver bulmuşum (K86)46 

 

Habîb, Habîbullâh 

“Sevgili, mahbûb, dost”47 anlamlarına gelen “Habîb” sıfatı, 

bu kullanımının yanında “Habîbullâh” başta olmak üzere 

“Habîb-i Kibriyâ, Habîb-i Hazret-i Bârî, Habîb-i Hazret-i Mevlâ, 
Habîb-i Hâlık-ı Yektâ, Habîb-i İlâh, Habîb-i Vedûd, Allah’ın 

Yâri, Tanrı’nın Habîb’i, Mahbûb-ı Hudâ, Allah’ın Sevgilisi”48 gibi 

ifadelerle şairlerimiz tarafından Hz. Peygamber’i nitelemek üze-

re kullanılmıştır. Resûlullâh hem Cenâb-ı Hakk’ın hem de bü-

tün insanların sevgilisidir. İmânî boyutu da bulunan bu sevgi, 
insanların Hz. Peygamber’e “babasından, çocuğundan ve bütün 

insanlardan daha büyük bir sevgi”49 ile bağlanmasını, muhab-

bet duymasını gerekli kılmaktadır. İşte herkesten ve her şeyden 

daha çok sevilmesi gereken Hz. Peygamber, Ali Emîrî’nin de 

hayran kaldığı, eşi-benzeri bulunmayan, gönül sarayına taht 

kurmuş bir sevgilidir: 

                                                           
45  Ziya Şükûn, Gencîne-i Güftâr-Ferheng-i Ziyâ (I-III), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

İstanbul, 1996, c. I, s. 515. 
46  Ayrıca bkz.: K46. 
47  Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, s. 540. 
48  Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘t, s. 177; Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber, s. 107. 
49  Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh (I-VIII), Çağrı Yayınları, İstanbul, 

1981, 2. Îmân 8, (I/9); Müslim, es-Sahîh, 1. Îmân 70, (I/67). 
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Bir óabíbiñ èaşúı itmiş zÀr u ser-gerdÀn beni 

Gerçi bu dünyÀda çoú nÀ-díde dil-ber bulmuşum (K44) 

 

Taòt-gÀh-ı sínede èaşú-ı Óabíbu’llÀh ile 

Şehr-yÀr-ı KerbelÀ sulùÀn-ı Òayber bulmuşum (K58) 

 

Şefîü’l-Müznibîn 

Hz. Peygamber’in kıyamet gününde günahkâr Müslüman-
lara azaptan kurtulmaları için şefaatçi olacağı hususu 

na‘tlarda “Şefî-i Rûz-ı Cezâ, Şefî-i Rûz-ı Nedem, Şefî-i Rûz-ı 

Kıyâmet, Şefî-i Külli Ümem, Şefîü’l-Halk, Şefîü’l-Mücrimîn, 

Şefî-i Güneh, Şefî-i Cürm-i Ümmet, Şefî-i Her Ma‘âsî” gibi ter-

kiplerle ifade edilirken50, Ali Emîrî bu konuda “Şefîü’l-

Müznibîn” sıfatını kullanır: 

Nÿr-ı evvel Aómed-i mürsel şefíèü’l-müõnibín 

RevnÀk-ı èahd-i ezel şÀh-ı muvaúúar bulmuşum (K54) 

 

Fahr-i Âlem 

Hz. Peygamber “fahr-i âlem”dir; yani kâinâtın iftihar kay-

nağı, gelmiş geçmiş bütün insanların övünç vesilesidir. Bunun 
içindir ki, Yüce Allah’ın sevgili kulu Resûlullâh’ın getirdiği emir 

ve yasaklara uyulmalı; Hz. Peygamber yegâne rehber olarak 

kabul edilmelidir: 

Faòr-i èÀlem muútedÀ-yı evvelín ü Àòirín  

Şerèini dünyÀ vü mÀ-fíhÀya rehber bulmuşum (K53) 

 
Diğer Sıfatları 

Ali Emîrî yukarıda ifade edilenlerin yanında Hz. Peygam-

ber’in sahip olduğu maddî-manevî gücü göstermek üzere 

“pâdişâh, sultân, hâkim, hâmî, serdâr, server, dâver” teşbihle-

rini de kullanmıştır. 
Hz. Peygamber “kâbe kavseyn”51in taç giymiş seçkin hü-

kümdârı, doğunun ve batının padişâhı, mahşer gününün 

sultânıdır: 

TÀc-dÀr-ı “úÀbe úavseyn” şehr-yÀr-ı ıãùıfÀ 

PÀdişÀh-ı òÀfıúayn sulùÀn-ı maóşer bulmuşum (K49) 

 

                                                           
50  Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘t, s. 198. 
51  “İki yay aralığı” anlamına gelen “kâbe kavseyn” ibâresi, Necm 53/9. âyette geçmek-

tedir. Bu âyet, Hz. Peygamber’in Cenâb-ı Hakk’a olan yakınlığını “İki yay aralığı ka-
dar veya daha yakın oldu.” şeklinde ifade etmektedir. 
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O ışıklar saçan bir güneş, parlak bir dolunay, insanların ve 
meleklerin övünç kaynağıdır. Ulu pâdişâhların sığındığı en bü-

yük sultândır: 

Mihr-i tÀbÀn bedr-i raòşÀn mefòar-i ins ü melek 

Melce´-i şÀhen-şehÀn sulùÀn-ı ekber bulmuşum (K55) 

 

Bütün zaman ve mekânlarda hak ve adâlet üzere hükme-
den, tüm şehir ve memleketleri koruyup gözeterek himâye 

edendir:  

Ey óÀkim-i maèmÿre-i aèãÀr u mesÀlik 

Ey óÀmí-i maórÿse-i emãÀr u memÀlik (T9) 

 

Hz. Peygamber kâinâtın en mükemmel ve paha biçilmez 
cevheri; gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin başkumandanı-

dır. Âlemin kendisi hürmetine yaratıldığı Resûlullâh, bütün 

insanların reisi, en ulusudur: 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem (Tercî-i bendin vâsıta beyti) 

 
Kâinâtın kendisi için yaratıldığı Hz. Peygamber, büyük 

memleketlerin mukaddes bir taç giymiş sultânıdır. En kutsal 

makâmda oturan; âdil, insaflı ve doğru bir hükümdârdır: 

Aèôamiyyet mülkünüñ sulùÀn-ı úudsí-efseri 

Aúdesiyyet taòt-ı “levlÀk”inde dÀver bulmuşum (K47)  

 
Ali Emîrî bu iki na‘tında Hz. Peygamber için ayrıca “cevher 

(K48), iftihâr-ı enbiyâ (K50), hükm-âver-i gayb u şühûd (K50), 

rûh-ı akdem (K52), sırr-ı a‘zam (K52), şems-i münevver (K80), 

rûh-ı ümem (T1), asl-ı kerem (T1), dürr-i mükerrem (T1), 

allâme-i a‘lem (T1), mahrem-i esrâr-ı harem-gâh-ı İlâhî (T2), 

umde-i küll (T7), matla‘-ı esrâr-ı ma‘âlim (T7), masdar-ı vahy-i 
samedî (T7), gül-i dâim (T7), merdümek-i silsile-i Âdem ü 

Havvâ (T8), kâm-ver-i dehr ü düvel (T11), gevher-i mes‘ûd 

(T11), dâd-ger-i mülk ü milel (T11) gibi benzetmeye dayalı 

isim/sıfatları da kullanmış; bazı sembol ve teşbihlerle Hz. Pey-

gamber’i daha güzel ve etkili bir şekilde tarif ve tavsif etmeye 

çalışmıştır. 
 

C- Mucizeleri 

Cenâb-ı Hak göndermiş olduğu elçileri, ilâhî hakîkatleri 

desteklemek üzere, tabiat kurallarının normal işleyişine aykırı 

bazı olağanüstü durum ve olaylarla desteklemiştir. Peygamber-
lerin Yüce Allah tarafından gönderilmiş gerçek elçiler olduğunu 
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ispat eden ve “mucize” olarak adlandırılan bu hârikulâde olay-
lar, Kur’ân tarafından da konu edilmiştir. Hz. Peygamber’in en 

büyük ve asıl mucizesi Kur’ân-ı Kerîm olmakla beraber, bazı 

hadîs kitaplarında “ayı ikiye bölmesi, parmaklarından suların 

akması, bulut tarafından gölgelenmesi, avucunda taşların 

tesbîh etmesi, kütüğün ağlaması vb.” mucizeler de zikredilmiş-

tir.  
Ali Emîrî kasîde nazım şekliyle yazdığı na‘tında, Hz. Pey-

gamber’in mucizelerinin, dünyayı aydınlatan güneşten ve ay-

dan daha parlak olduğunu ve herkesçe tanındığını ifade etmek-

tedir:   

ÁfitÀb-ı muècizÀtıñ yÀ Resÿla’llÀh seniñ 

Mihr ü mÀh-ı èÀlem-ÀrÀdan da eşher bulmuşum (K59) 

 

Hz. Peygamber’in en önemli mucizelerinden birisi de Mirâc 

hâdisesidir. Zira bu mucize ile ulaşılan ve Kur’ân’ın tabiri ile 

“ev ednâ”52 olarak vasıflandırılan makâm, hiçbir insana nasip 

olmadığı gibi Allah’ın seçkin kulları olan diğer peygamberlere 
de nasip olmamıştır. Bu mucize, edebiyatımızda “mirâc-nâme” 

ya da “mirâciyye” adı verilen müstakil bir türün oluşmasına 

vesile olmuştur.53 

Şairimiz, Hz. Peygamber’in Mescid-i Aksâ’dan göğe yük-

selmesini konu alan Mirâc mucizesinden büyük bir övgüyle 

bahseder. Buna göre Mirâc mucizesinin gerçekleştiği gece, bin 
aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi kadar şan ve 

şeref sahibidir: 

Ol Peyem-ber kim anıñ şÀn-ı şeb-i MièrÀcını 

İótişÀm-ı Leyletü’l-Úadr’e ber-À-ber bulmuşum (K46)  

  

D- Hadîs İktibasları 
Na‘tlarda şairlerin en çok iktibasta bulundukları hadîslerin 

başında “Levlâk” ibâresiyle başlayan kudsî hadîs gelmektedir. 

Hadîs âlimlerince mevzû/uydurma kabul edilen54 “Levlâke 

levlâk mâ-halaktü’l-eflâk: Sen olmasaydın bu kâinâtı yarat-

mazdım.”55 meâlindeki bu rivâyet, kasîde nazım şekliyle yazılan 

                                                           
52  “İki yay aralığı kadar veya daha yakın oldu.” Necm 53/9.  
53  Bu türe dâir geniş bilgi için bkz.: Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi‘râc-

nâmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987. 
54  Hadîsin tahric ve değerlendirmesi için bkz.: Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğre-

tilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 
121-123. 

55  İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlü’l-İlbâs amme’ştehera mine’l-
Ehâdîsi alâ-Elsineti’n-Nâs (I-II), Mektebetü’l-Kudsî, Kâhire, 1351, c. II, s. 164 (Hadîs 
nr.: 2123). 
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na‘tta bir defa, tercî-i bendde ise her bendin sonunda tekrarla-
nan vâsıta beytinde kullanılmıştır: 

Aèôamiyyet mülkünüñ sulùÀn-ı úudsí-efseri 

Aúdesiyyet taòt-ı “levlÀk”inde dÀver bulmuşum (K47) 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem (Tercî-i bendin vâsıta beyti) 

 
E- Hz. Peygamber’den Şefaat Talebi 

Na‘tların birinci ana konusu övgü ise, ikinci ana konusu 

şairin şefaat isteği/şefaat yakarışıdır.56 Ali Emîrî kasîdesinin 

baş tarafında Hz. Peygamber’in övgüsüne yer verirken, sonlara 

doğru kendi günahkârlığına, âcizliğine ve değersizliğine vurgu 

yaparak Resûlullâh’a sığınma ve şefaat talebini dile getirmiştir. 
Şairlerin hata, günah ve isyan içerisindeki hâllerini Hz. Pey-

gamber’e arz ederek şefaat talebinde bulundukları bölümlere 

bakıldığında kendilerini “günahkâr, isyankâr, âsî, mücrim, 

nâçâr, zelîl, fakir, perişan, bende, miskin, giryân, yüzü kara, 

bahtı kara vb.” şekillerde niteledikleri görülür.57 Ali Emîrî de bu 
anlamda kendisini “abd-i müznib: günahkâr bir kul” ve “abd-i 

ahkar: hakir ve değersiz bir kul” olarak vasıflandırmakta; mah-

cubiyet içerisinde Hz. Peygamber’in merhamet ve şefkatine sı-

ğınmaktadır: 

YÀ Resÿla’llÀh şefÀèat úıl bu èabd-i müõnibe 

Der-gehiñde kendimi bir èabd-i aóúar bulmuşum (K69) 

 

F- Hz. Peygamber’e Salât ve Selâm Getirmek 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’in şânının yüceliğini bil-

dirmek üzere, “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât 

ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.”58 

buyrulmaktadır. Bu âyet-i kerîme ile Cenâb-ı Hak, kullarına 
Hz. Peygamber’i saygı ile yâd etmelerini, yüce mertebelere 

erişmesi için niyâzda bulunmalarını emretmektedir. Hz. Pey-

gamber de “Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanla-

rı, bana en çok salât ü selâm getirenlerdir.”59 buyurarak mü-

minleri bu hususta teşvik etmiştir. Ayrıca salavât getirmenin 

                                                           
56  Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber, s. 526. 
57  Şefaat talebinde bulunan şairlerin kendileri hakkında kullandıkları diğer sıfatlar ve 

Türk şiirinde şairlerin Hz. Peygamber’den şefaat talebi hakkında daha geniş bilgi için 
bkz.: Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber, s. 525-537. 

58  Ahzâb 33/56. 
59  Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, es-Sünen (I-V), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, 3. Vitir 

484, (II/354). 
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belirli bir yer ya da zamanla mukayyed olmadığı, “Bana salât ü 
selâm getiriniz; zira nerede olursanız olun sizin salât ü selâmı-

nız bana ulaşır.”60 hadîsiyle bildirilmiş; Müslümanların Hz. 

Peygamber’e olan sevgi ve saygılarını her an ve zamanda ifade 

edebilmelerinin yolu açılmıştır.  

Kur’ân’ın ve hadîslerin tesbitiyle Müslümanlar üzerinde 

hem bir görev, hem de duydukları muhabbet ve hürmetin bir 
tezâhürü olarak ifade edilen salât ü selâmlar, Hz. Peygamber 

âşığı şairlerin na‘tlarında da özellikle zikredilir. Şairimiz için de 

Resûlullâh, her iki dünyada uyulacak yegâne rehberdir. Onun 

yüce ruhuna Ali Emîrî’nin göndereceği en güzel hediye, âh eden 

bir gönülden yükselen yüz binlerce salât ve selâmdır: 

Dem-be-dem olsun saña yüz biñ ãalÀt ile selÀm 

YÀ Resÿla’llÀh seni kenveyne reh-ber bulmuşum (K96) 

 

Ey rÿh-ı muèallÀ-yı Muóammed saña her-gÀh 

İhdÀ-yı selÀm oldı devÀm-ı dil-i evvÀh (T10) 

 

2. Diğer Peygamberler 
Hz. Peygamber’in övgüsünü konu alan şiirlere bakıldığında 

diğer peygamberlerin isimlerinin de bir vesile ile zikredildiği 

görülür. Bu durum “kimi zaman onun peygamberlik silsilesi 

içindeki yerini vurgulamak, kimi zaman onun diğer peygamber-

lerden daha üstün ve seçkin olduğunu belirtmek, kimi zaman 

da vasıflarını sezdirmek”61 amacına yöneliktir.        
Ali Emîrî’nin makalemize konu olan iki adet na‘tında Hz. 

Âdem, Hz. Süleymân ve Hz. Yûsuf’un isimleri geçmektedir.  

İnsanlığın babası olan ve “Ebu’l-Beşer” olarak nitelendirilen 

Hz. Âdem, hem ilk insan hem de ilk peygamberdir. Eşi Havvâ 

ise yeryüzündeki ilk kadın ve insanlık âlemin annesidir. Hz. 
Peygamber, bu ilk insan ve peygamber olan Hz. Âdem ve eşi 

Hz. Havvâ’dan türeyen neslin göz bebeği; çok sevileni ve kıy-

metli olanıdır. Bu nedenledir ki her doğum yıl dönümü büyük 

sevinç ve mutluluklarla kutlanır:  

Ey merdümek-i silsile-i Ádem ü ÓavvÀ 

Her devre-i mevlÿduñ olur esèad ü aèlÀ (T8) 

 

Ali Emîrî bir başka beyitte ise Hz. Süleymân ile karıncalar 

arasında geçen hâdiseyi konu alan 27. Neml Sûresi 18. âyete 

                                                           
60  Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş‘as es-Sicistânî, es-Sünen (I-V), Çağrı Yayınları, İstanbul, 

1981, 5. Menâsik 100, (II/534).  
61  Çetişli, Türk Şiirinde Hz. Peygamber, s. 393. 
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telmihte bulunmuştur. Kur’ân’da bildirildiğine göre Hz. Sü-
leymân cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen 

orduları ile ilerlerken bir karınca vadisine gelinmiş; bunun üze-

rine bir karınca “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleymân ve 

ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.” demiştir.62 Burada 

Hz. Süleymân’ın büyüklüğü ve ordusunun gücü karşısında 

karıncanın zayıflığı ve bu durumun bilincinde oluşu dikkat 
çekmektedir. İşte şairimiz bu noktadan hareketle bu şekilde 

güçsüz ve küçük bir cüsseye sahip olan karıncanın Hz. Pey-

gamber’in lütuf kapısına sığınması, oraya bağlanması duru-

munda Hz. Süleymân ve ordusu karşısında bile bir arslan gibi 

cesur ve yiğitçe durabileceğini ifade etmektedir. Böylece Hz. 
Peygamber’in, Hz. Süleyman’ın şahsında diğer bütün peygam-

berlerden üstün olduğuna da dikkat çekilmek istenmiştir: 

İntisÀb-ı bÀb-ı luùfuñ eyleyen bir nemleyi 

Ser-fürÿ itmez SüleymÀn’a àaøanfer bulmuşum (K60) 

 

Hz. Yûsuf güzelliği ile ün yapmış, na‘tlarda adından en çok 
bahsedilen peygamberlerden birisidir. Kur’ân’da hayatı “ahse-

nü’l-kasas/kıssaların en güzeli”63 şeklinde nitelendirilen Hz. 

Yûsuf’la ilgili olaylar, şairler için kimi zaman bir telmih ya da 

teşbih konusu olmuş, kimi zaman ise müstakil eserler olarak 

karşımıza çıkmıştır. Şairimiz için de Hz. Yûsuf çok saf bir gü-

zelliğe sahiptir. Ancak Hz. Peygamber’in eşsiz güzelliğinin/nûr 
cemâlinin yanında Hz. Yûsuf’un güzelliği ikinci planda kalmak-

tadır:   

Nÿr-ı vech-i kibriyÀ müştÀúıñ itdikce òayÀl 

Óüsn-i pÀk-i Yÿsuf-ı KenèÀn’ı esmer bulmuşum (K61) 

  

3. Dört Halife ve Diğer Ashâb-ı Kirâm 
Na‘tlarda dikkat çeken muhteva özelliklerininden birisi de 

dört halife başta olmak üzere, hayatında Hz. Peygamber’i gör-

me şerefine ulaşarak ona iman etmiş olan “ashâb-ı kirâm”ın 

ismen ve bazı özelliklerine işaret edilerek zikredilmeleridir. 

Hz. Peygamber’in en yakın dört dostu Hz. Ebûbekir, Hz. 

Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir. Na‘tlarda “Hulefâ-yı râşidîn” ya 
da “Çâr-yâr-ı güzîn” olarak nitelendirilen bu dört seçkin dostun 

isimleri, genelde hilafet makâmına geçiş sırasına uygun olarak 

zikredilir. Şairimiz de bu sıralamaya uymuş; Hz. Ebûbekir ile 

                                                           
62  Bkz.: Neml 27/17-18. 
63  Yûsuf 12/3. 
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Hz. Ömer’in adâletlerine, Hz. Osman ile Hz. Ali’nin ise hilim ve 
ilim sahibi oluşlarına dikkat çekmiştir:  

Cilve-gerdir èadliñ eyvÀnında äıddíú u èÖmer 

Óilm ü èilmiñ maèdeni èOåmÀn u Óaydar bulmuşum (K64) 

 

Hz. Ali bir başka beyitte daha zikredilmiştir. Bu beyite göre 

Hz. Ali “Sultân-ı Hayber”, oğlu Hz. Hüseyin ise “Şehr-yâr-ı Ker-
belâ/Kerbelâ’nın hükümdârı”dır: 

Taòt-gÀh-ı sínede èaşú-ı Óabíbu’llÀh ile 

Şehr-yÀr-ı KerbelÀ SulùÀn-ı Òayber bulmuşum (K58)64 

 

Ali Emîrî savaşlarda gösterdikleri yiğitlik ve cesâretleriyle 

tanınan sahâbeden Hâlid b. Velid (v. 21/642), Mikdâd b. Amr 
(v. 33/653) ve Dırâr b. Ezver (v. 13/634)’i bir arada zikretmiş; 

bu üç sahâbînin Hz. Peygamber’in mektebinden fezy aldığını 

söylemiştir: 

Mekteb-i feyøiñde taóãíl eyleyen serverleri 

ÒÀlid ü MiúdÀd u ëırÀr ibn-i Ezver bulmuşum (K65) 

 

Cafer b. Ebî Tâlib (v. 8/629) ile Ammâr b. Yâsir (v. 37/657) 
İslâm yolunda kahramanca savaşarak şehit edilen yiğitlerdir: 

SÀóa-i ãıdúıñda cÀn úurbÀn iden ãaf-derleri 

Caèfer-i ÙayyÀr u èAmmÀr ibn-i YÀsir bulmuşum (K66) 

 

Câbir b. Abdullâh (v. 78/697), Safvân [b. Muattal?] (v. 

19/640?), Selmân-ı Fârisî (v. 36/656?) ve Ebû Zer el-Gıfârî (v. 
32/653) âhireti önceleyerek dünya malına önem vermeyen Hak 

âşıklarıdır:  

Terk-i dünyÀ kesb-i èuúbÀ eyleyen èÀşıúları 

CÀbir ü äafvÀn u SelmÀn u Ebÿ Õer bulmuşum (K67) 

 

Bilâl-i Habeşî (v. 20/641) Hz. Peygamber’in yanından hiç 
ayrılmaması, onun abdest suyunu temin etmesi, sütre olarak 

kullandığı harbeyi taşıması, şahsî ihtiyaçlarını karşılaması ve 

Resûl-i Ekrem’in emirlerini halka duyurması gibi hizmetleriyle 

tanınan bir sahabîdir.65 Ali Emîrî de Bilâl-i Habeşî’yi Hz. Pey-

gamber’in hizmetinde canını feda eden biri olarak tanımlar. Hz. 
Ali’nin sâdık bendesi Kanber ise Resûlullâh’ın “âl-i abâ” olarak 

nitelendirilen ailesinin daima hizmetindedir:  

                                                           
64  Hz. Ebûbekir ve Hz. Ali ile ilgili bir başka beyit için bkz.: K30. 
65  Mustafa Fayda, “Bilâl-i Habeşî”, D.İ.A., İstanbul, 1992, cilt: VI, s. 52. 
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Òıdmet-i bÀb-ı Muóammed’de BilÀl-i cÀn-fedÀ 

Zümre-i Àl-i èabÀ uàrunda Úanber bulmuşum (K78) 

 

4. Şairin Hz. Peygamber’i Övme Hususundaki Kusur ve 

Aczini İtirafı 

Şairler kâinâtın efendisi ve övünç kaynağı olan Hz. Pey-

gamber’i bir yandan büyük bir arzu ve ümit ile övmek isterler-
ken, diğer yandan bu hususutaki aczlerini de itiraf etmişlerdir. 

Zira Allah ve melekleri tarafından salât getirilerek66 övülen, ilk 

insandan günümüze tüm insanların en üstünü ve en faziletlisi 

olan bu büyük insanı hakkıyla tarif ve tavsif etmek aslında 

imkânsızdır. Sınırı belirlenmiş şiir kalıplarıyla ve mahdut keli-

meler dünyasıyla “Habîbullâh” sıfatıyla muttasıf bir Peygamber; 
ancak bir yere kadar anlatılabilir. Bütün bu sınırlılıklara ve 

yetersizliklere rağmen yine de herkesin amacı, bu yüce dergâha 

baş koymaktır: 

Cüst ü cÿ itdikce bí-tÀbÀne bir cÀy-ı sücÿd 

Vaøè olunmış òÀk-i der-gÀhında biñ ser bulmuşum (K57) 

  
Ali Emîrî de Hz. Peygamber’i noksan ve eksik bir şekilde de 

olsa övmekten kendisini alamamıştır. Fazilet ve vakar, güç ve 

kuvvet, onun övgüsünde gizli; tarif ve tavsifinde saklıdır: 

Olmuşum vaããÀf-ı kemter yÀ Resÿla’llÀh saña 

Başúa nièmet başúa èizzet başúa bir fer bulmuşum (K72)  

 
Şair, yazdığı na‘tları Hz. Peygamber’in ayağının değdiği top-

raklara büyük bir utangaçlık içerisinde takdim etmekte; ona 

deste deste güller sunmaktadır:  

ÒÀk-i pÀye şerm ile taúdíme itdim ictisÀr 

Deste deste gülşen-i ùabèımda güller bulmuşum (K84) 

 
Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’ında yer 

alan iki na‘tında Hz. Peygamberle ilgili tespit ettiğimiz hususla-

rı değerlendirdikten sonra, manzûmelerin transkripsiyonlu 

metinlerini sunuyoruz: 

 

 

 

 

 

                                                           
66  Ahzâb 33/56. 
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Naèt-ı Şeríf 

 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

 

1. Maôhar-ı èavn-i ÒudÀyım feyø-i díger bulmuşum 

Kişver-i endíşede bir kenz-i gevher bulmuşum 

 

2. Cüst ü cÿ itdikce àaybu’l-àayb-ı vaódÀniyyeti 

Úaùreden èummÀn-ı mevcÿdÀtı kemter bulmuşum 

 

3. Aèôamiyyet èÀleminde maèden-i yektÀ-yı èaşú 

Sermediyyet maèdeninde başúa cevher bulmuşum 

 

4. Bu èanÀãırdan müberrÀ öyle bir èÀlemde ben 

Görmemiş gözler ne kıymet-dÀr eåerler bulmuşum 

 

5. Bir cihÀna vÀãıl oldum ki yoú anda iòtilÀf 

Zír ü bÀlÀ pest ü aèlÀyı ber-À-ber bulmuşum 

 

6. Başlasam taèríf-i mÀhiyyÀt ile ièlÀnına 

Óükm ider dünyÀña bir iúlím-i Àòar bulmuşum 

 

7. Anda itmişdir bütün eødÀd-ı èunãur ittióÀd 

KÿdekÀn-ı ôulmet ü nÿrı birÀder bulmuşum 

 

8. ÙÀú u eyvÀnı temÀşÀsında óayrÀndır èuúÿl 

Nerye baúsam óayret-efzÀ zíb ü zíver bulmuşum 

 

9. Güllerinde bÀàınıñ emvÀc-ı nÿr-ı ÀfitÀb 

Şemsiniñ nÿrında bÿy-ı misk-i ezfer bulmuşum 

 

10. Seyr iderken ãanèat-ı bÀzÀr u bender-gÀhını 

ZengiyÀnı anda ben Àyíne-perver bulmuşum 

 

11. Eyledikçe gülşen-i Firdevsini geşt ü güõÀr 

BülbülÀnı zÀà ile hem-rÀz u hem-ser bulmuşum 

 

12. BÀàbÀnlar ellerinde zÀ´ire itóÀf içün 

Nÿr-ı aómer berg içinde verd-i enver bulmuşum 
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13. Öyle mülk-i muóteşemde eyledikçe geşt-i deşt 

èİbret-i eşkÀli hevl-engíz-i maóşer bulmuşum 

 

14. Bunda bí-tÀb u tüvÀn ôann itdiğim çoú erleri 

Anda ser-bÀz-ı veàÀ merd-i dil-Àver bulmuşum 

 

15. Bunda àavàÀdan teóÀşí eyleyen ãÀbirleri 

Anda maènÀ-yı ãaóíóí üzre ãaf-der bulmuşum 

 

16. Re´fet ü riúúatle bunda ditreyen müşfiúleri 

Anda ãadr-ı iótirÀm üstünde server bulmuşum 

 

17. Bunda ãaf-der ãÿretinde lÀf uran àÀfilleri 

Anda mebhÿt u óazín bí-tÀb u bí-fer bulmuşum 

 

18. EjdehÀ ãandıúlarım eşkÀli buldum meh-liúÀ 

Meh-liúÀ ôann itdigim çoú şekli ejder bulmuşum 

 

19. CÀy-ı óürmetde külÀh u òırúa-i faúr u fenÀ 

Reh-güõÀr üzre yatur biñ tÀc u miàfer bulmuşum 

 

20. ÒÀnmÀn-sÿz-ı cihÀn olmış nice ôÀlimleriñ 

İsm-i òÿníni yazılmış seyf ü òançer bulmuşum 

 

21. Eylemiş ÀlÀt-ı òÿn-rízÀne raàbetden suúÿù 

ÒÀk-i òizlÀna atılmış gürz ü şeş-per bulmuşum 

 

22. Müncelí ÀfÀú-ı feyyÀøında emn ü iètimÀd 

äaève vü şÀhíni bir yerde ber-À-ber bulmuşum 

 

23. Deşt ü ãaórÀsı o rütbe fitneden Àsÿde kim 

Gürg-i òun-òºÀrı àanemlerle birÀder bulmuşum 

 

24. MÀhiyÀn cevlÀn ider Àteşde deryÀlar gibi 

Áb-ı mevc-ÀrÀ derÿnunda semender bulmuşum 

 

25. Ey èibÀdet-perverÀn ey ümmet-i taúvÀ-şièÀr 

Seyr idiñ AllÀh içün bir óÀl-i díger bulmuşum 
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26. Öyle mest-i bí-şuèÿrum ãormayıñ benden beni 

SÿmnÀt-ı mÀ-sivÀda başúa bir yer bulmuşum 

 

27. Başlarım tevóíde bu óÀl-i hevÀ-Àlÿd ile 

SÀóa-i büt-òÀnede miórÀb u minber bulmuşum 

 

28. Gÿşumı ùutduúça bu deyriñ der ü dívÀrına 

Her ùarafda ãayóa-i “AllÀhu ekber” bulmuşum 

 

29. Nerde kim ehl-i ôunÿn olmışdur ÀmÀc-ı àavÀ  

èAvn-i MevlÀ’yı baña ol yerde reh-ber bulmuşum 

 

30. İçmişim ben zemzem-i èışúı yed-i äıddíú’dan  

SÀàar-ı dest-i èAlí’de Àb-ı Kevåer bulmuşum 

 

31. Feyø-i ilhÀm-ı hüviyyetden òayÀlim reng alır 

Dürc-i dilde muóteşem yÀúÿt-ı aómer bulmuşum 

 

32. LÀ-mekÀn seyr-i kemÀlim dÿr-bín-i feyø ile 

ÁsumÀn-ı maèrifetde başúa aòter bulmuşum 

 

33. TÀ ãabÀh-ı óaşre dek itsem şinÀverlik n’ola 

èÁlem-i maènÀda bir deryÀ-yı aòdar bulmuşum 

 

34. MÀhí-i deryÀ-yı feyø itmiş beni te´åír-i èaşú 

Kendimi Àteş derÿnunda şinÀver bulmuşum 

 

35. èßd u èanber secde eyler bÿy-ı rÿó-efzÀsına 

Şimdi ben bir başúa terkíb-i muèanber bulmuşum 

 

36. Teşne-i óayretdir ol vÀdíde kim dÀniş-verÀn 

Defè-i èaùşÀn itmege şÀhÀne sÀàar bulmuşum 

 

37. Baède-zín bígÀne-i esrÀr-ı èaşú olsun ıraà 

Ben óaúíúat meclisinde ÀşinÀlar bulmuşum 

 

38. Her ne òÀmemden ãudÿr eylerse istiàrÀú ile 

Levó-i maófÿô-ı óaúíúatde muóarrer bulmuşum 
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39. Her ne kim levó-i úuyÿda åebt ider erbÀb-ı dil 

Ben anı idrÀk-i derrÀkımda ezber bulmuşum 

 

40. Ùÿùí-i Àyíne-i lÀhÿt olursam çoú mıdur 

èÁlem-i bÀlÀya pervÀz itmege per bulmuşum 

 

41. Òuùbe-òºÀn-ı úudsiyÀn olsa òaùíb-i dil n’ola 

CÀmiè-i bÀlÀ-yı úudsiyyetde minber bulmuşum 

 

42. Teng idi endíşeme füsóat-serÀy-ı “kün fe-kÀn” 

Şimdi cevlÀn itmege bir başúa kişver bulmuşum 

 

43. Ùayy-i ÀfÀú itmişim şehbÀl-i èaşúu’llÀh ile 

LÀne-i úurb-ı ezelde bir kebÿter bulmuşum 

 

44. Bir óabíbiñ èaşúı itmiş zÀr u ser-gerdÀn beni 

Gerçi bu dünyÀda çoú nÀ-díde dil-ber bulmuşum 

 

45. Seyr idiñ artıú BurÀú-ı fikrimiñ cevlÀnını 

Kendimi zírÀ ki meddÀó-ı Peyem-ber bulmuşum 

 

46. Ol Peyem-ber kim anıñ şÀn-ı şeb-i MièrÀcını 

İótişÀm-ı Leyletü’l-Úadr’e ber-À-ber bulmuşum 

 

47. Aèôamiyyet mülkünüñ sulùÀn-ı úudsí-efseri 

Aúdesiyyet taòt-ı “levlÀk”inde dÀver bulmuşum 

 

48. Úıymet-i dünyÀ vü mÀ-fíhÀ aña olmaz èadíl 

èUnãur-ı eşyÀda bir nÀ-díde cevher bulmuşum 

 

49. TÀc-dÀr-ı “úÀbe úavseyn” şehr-yÀr-ı ıãùıfÀ 

PÀdişÀh-ı òÀfıúayn sulùÀn-ı maóşer bulmuşum 

 

50. İftiòÀr-ı enbiyÀ óükm-Àver-i àayb u şühÿd 

Hükmini vaóy-i CenÀb-ı Óaúú’a maãdar bulmuşum 

 

51. Mürsel-i ãÀóib-şeríèat kim anıñ fermÀnına 

MÀlik ü RıêvÀn’ı münúÀd u musaòòar bulmuşum 
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52. Rÿó-ı aúdem sırr-ı aèôam kÀ´inÀt-efrÿz-ı dín 

ÒÀk-i pÀyın tÿtiyÀ-yı çeşm-i òÀver bulmuşum 

 

53. Faòr-i èÀlem muútedÀ-yı evvelín ü Àòirín 

Şerèini dünyÀ vü mÀ-fíhÀya rehber bulmuşum 

 

54. Nÿr-ı evvel Aómed-i mürsel şefíèü’l-müõnibín 

Revnaú-ı èahd-i ezel şÀh-ı muvaúúar bulmuşum 

 

55. Mihr-i tÀbÀn bedr-i raòşÀn mefòar-i ins ü melek 

Melce´-i şÀhen-şehÀn sulùÀn-ı ekber bulmuşum 

 

56. Taòt u efser ãÀóibi şÀhen-şeh-i yektÀları 

Òıdmet-i bÀb-ı hümÀyÿnında çÀker bulmuşum 

 

57. Cüst ü cÿ itdikce bí-tÀbÀne bir cÀy-ı sücÿd 

Vaøè olunmış òÀk-i der-gÀhında biñ ser bulmuşum 

 

58. Taòt-gÀh-ı sínede èaşú-ı Óabíbu’llÀh ile 

Şehr-yÀr-ı KerbelÀ SulùÀn-ı Òayber bulmuşum 

 

59. ÁfitÀb-ı muècizÀtıñ yÀ Resÿla’llÀh seniñ 

Mihr ü mÀh-ı èÀlem-ÀrÀdan da eşher bulmuşum 

 

60. İntisÀb-ı bÀb-ı luùfuñ eyleyen bir nemleyi 

Ser-fürÿ itmez SüleymÀn’a àaøanfer bulmuşum 

 

61. Nÿr-ı vech-i kibriyÀ müştÀúıñ itdikce òayÀl 

Óüsn-i pÀk-i Yÿsuf-ı KenèÀn’ı esmer bulmuşum 

 

62. Her neden kim ümmeti nehy eylemişsiñ yÀ Resÿl 

Ben anı her menfaèatdan òÀlí bir şer bulmuşum 

 

63. Olmayan çÀker saña ôÀhirde mesrÿr olsa da 

èÁlem-i maènÀda maózÿn u mükedder bulmuşum 

 

64. Cilve-gerdir èadliñ eyvÀnında äıddíú u èÖmer 

Óilm ü èilmiñ maèdeni èOåmÀn u Óaydar bulmuşum 
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65. Mekteb-i feyøiñde taóãíl eyleyen serverleri 

ÒÀlid ü MiúdÀd u ëırÀr ibn-i Ezver bulmuşum 

 

66. SÀóa-i ãıdúıñda cÀn úurbÀn iden ãaf-derleri 

Caèfer-i ÙayyÀr u èAmmÀr ibn-i YÀsir bulmuşum 

 

67. Terk-i dünyÀ kesb-i èuúbÀ eyleyen èÀşıúları 

CÀbir ü äafvÀn u SelmÀn u Ebÿ Õer bulmuşum 

 

68. Óiããe-dÀr-ı nièmet-i feyøiñ bütün rÿy-ı zemín 

Lerze-nÀk-i saùvetiñ KisrÀ vü Úayãer bulmuşum 

 

69. YÀ Resÿla’llÀh şefÀèat úıl bu èabd-i müõnibe 

Der-gehiñde kendimi bir èabd-i aóúar bulmuşum 

 

70. Naètıñ itmişdir beni mest-i ãafÀ-yı cÀvidÀn 

Selsebíl-i medó-i pÀkiñ Àb-ı Kevåer bulmuşum 

 

71. èÁlem-i maènÀda ben Cibríl’e oldum hem-èinÀn 

ÇÀr èunãurdan muèarrÀ öyle bir yer bulmuşum 

 

72. Olmuşum vaããÀf-ı kemter yÀ Resÿla’llÀh saña 

Başúa nièmet başúa èizzet başúa bir fer bulmuşum 

 

73. ÒÀke baúsam dürr ü gevherdir baña seng ü türÀb 

Çaròa baúsam mihr ü mÀhı kÀse-i zer bulmuşum 

 

74. Şimdi yoú benden àaní mülk-i úanÀèat serveri 

Naètıñı dünyÀ deger yÀúÿt u gevher bulmuşum 

 

75. Ben o Cibrílim feøÀ-yı midóat-i pÀkiñde kim 

Berú-ı òÀùiften seríèü’s-seyr şeh-per bulmuşum 

 

76. Ben o naúşım her ne naúş itmişse NaúúÀş-ı Ezel 

Levó-i endíşemde menúÿş u muãavver bulmuşum 

 

77. Baède-zín reşk itsün aórÀr-ı õevi’d-dünyÀ baña 

Ùabèımı dünyÀ deger bir èÀlí çÀker bulmuşum 
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78. Òıdmet-i bÀb-ı Muóammed’de BilÀl-i cÀn-fedÀ 

Zümre-i Àl-i èabÀ uàrunda Úanber bulmuşum 

 

79. èArãa-i maènÀda seyr it iótişÀm-ı ùabèımı 

äanma kim gencíne-i elmÀs ile zer bulmuşum 

 

80. Nerye düşse pertevi eyler dür67 ü yÀúÿt u laèl 

ÁsumÀn-ı dilde bir şems-i münevver bulmuşum 

 

81. Nÿk-ı òÀmemden ne ãıçrarsa buña óayretdeyim 

VÀridÀt-ı èÀlem-i ÒallÀú-ı ekber bulmuşum  

 

82. Dilde taèmíú-i taãavvur fikr-i dÿr-À-dÿr yoú 

Nièmet-i per-der-pey-i ilhÀma maôhar bulmuşum 

 

83. Maèden-i fikrimde seyr it reng reng cevherleri 

Dürr ü gevher sím ü zer yÀúÿt-ı aómer bulmuşum 

 

84. ÒÀk-i pÀye şerm ile taúdíme itdim ictisÀr 

Deste deste gülşen-i ùabèımda güller bulmuşum 

 

85. Öyle vaããÀfım ki söyler faòr ile óaúúımda çarò 

Yoú naôíri bir emír-i nükte-perver bulmuşum 

 

86. Sidre-i aèlÀda dir lÀhÿtiyÀna Cebre´íl 

Naèt-ı Peyàam-berde bir èabd-i süòan-ver bulmuşum 

 

87. NÀ-tüvÀnım sÀóa-i temcíd ü tehlíliñde Àh 

Vaãfıñı tehlíl ü tekbírimden ekber bulmuşum 

 

88. YÀ Resÿla’llÀh beni luùfuñdan itme nÀ-ümíd 

Kendimi ben çünki her müõnibden aóúar bulmuşum 

 

89. Göñlümi ùÿl-i emel úaydında maàlÿl ü zebÿn 

Nefs-i şÿmuñ pençesinde zÀr u ebter bulmuşum 

 

                                                           
67  İnci anlamına gelen “dürr” kelimesi vezin icabı böyle yazılmıştır. 
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90. Öyle me´yÿsum naôar-gÀhımda nakş-ı èÀlemi 

Jeng ile Àlÿde bir mir´Àt-ı maóşer bulmuşum 

 

91. Mest-i bí-hÿşum ayılmam tÀ-zamÀn-ı óaşre dek 

Õevú-ı naètıñ her zamÀn ùabèımda muømer bulmuşum  

 

92. İnóirÀf-ı emr ü nehyiñ rÿ-nümÿn olduúca Àh 

Cevher-i Àyíne-i vicdÀnı muàber bulmuşum 

 

93. Naèt-ı pÀkiñdir baña artıú àıdÀ-yı sermedí 

Kendimi tÀ kim bu dünyÀda muèammer bulmuşum 

 

94. Naèt-ı õí-şÀnıñ naãıl itsün Emírí terkini 

Neşvesi taèríf olunmaz bÿy-ı èanber bulmuşum 

 

95. Nükhet-i òalú-ı èaôímiñle seniñ yÀ MuãùafÀ 

èArş u ferş ü Levó-i Maófÿô’ı muèaùùar bulmuşum 

 

96. Dem-be-dem olsun saña yüz biñ ãalÀt ile selÀm 

YÀ Resÿla’llÀh seni kenveyne reh-ber bulmuşum 

 

Naèt-ı HümÀyÿn-ı RisÀlet-penÀhí 

 

Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün  

   1 

Ey rÿh-ı ümem aãl-ı kerem dürr-i mükerrem 

Ey medrese-i èÀleme èallÀme-i aèlem 

ÁvÀrelere ey kerem ü raómi müsellem 

Dil-dÀdeñim ÀvÀreñim ur göñlüme merhem 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

   2 

Ey maórem-i esrÀr-ı óarem-gÀh-ı ilÀhí 

Ol dem ki semÀda görürüm mihrile mÀhı 

Derdiñle varır göklere dek göñlümüñ Àhı 

AllÀhdır aóvÀlimiñ eñ èÀlí güvÀhı 
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SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    3 

Ey mÀh-ı mekÀrim èalem-i sÀl-i mümehhed  

RÀm oldı saña silsile-i ùÀliè-i sermed 

Olduñ dem-i mevlÿd-ı Muóammedle ser-Àmed 

èÁlem saña dil-dÀdedir ey èÀlí Muóammed 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    4  

İy mihr-i hüdÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Ey mÀh-ı èaùÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Her derde devÀ Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

Ad oldı saña Aómed ü Maómÿd u Muóammed 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    5 

Kÿsuñ dögülür dÀ´ire-i mülk-i semÀda 

Óükmüñ sürülür maókeme-i èadl ü èaùÀda 

İsmiñ añılur maèreke-i her dü-serÀda 

VÀãıl ola ÀvÀre göñül kÀm u murÀda 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    6 

Ol mÀhda ki lÀmiè olur mevlid-i èÀlí 

Müslimlere ol mÀhdadır sÿr-ı óavÀlí 

Mesrÿr olur ol sÿr-ı mükerremde ahÀlí 

ÁmÀde olur sÿra eèÀlí vü maèÀlí 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 
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    7 

Ey ãadra devÀ derd-i dile merhem-i sÀlim 

Ey èumde-i küll maùlaè-ı esrÀr-ı maèÀlim 

Ey maãdar-ı vaóy-i ãamedí ey gül-i dÀ´im 

Memlÿ-yı kemÀl-i keremiñ oldı èavÀlim 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    8 

Ey merdümek-i silsile-i Ádem ü ÓavvÀ 

Her devre-i mevlÿduñ olur esèad ü aèlÀ 

Ey devre-i mevlÿdı muèallÀ vü muùarrÀ 

MÀh-ı keremiñle dil-i maórÿr ola irvÀ 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    9 

Ey gerd-i deri sürme-i óÿrÀ vü melÀ´ik 

Ey óÀkim-i maèmÿre-i aèãÀr u mesÀlik 

Ey óÀmí-i maórÿse-i emãÀr u memÀlik 

İslÀm ola Àsÿde-i ÀlÀm u mehÀlik 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    10 

Ey rÿh-ı muèallÀ-yı Muóammed saña her-gÀh 

İhdÀ-yı selÀm oldı devÀm-ı dil-i evvÀh 

Der-gÀhıña Àhımla duèÀ olmada hem-rÀh 

EvrÀd-ı seóer-gÀhım ola vÀãıl-ı der-gÀh 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

 

    11 

Ey kÀm-ver-i dehr ü düvel gevher-i mesèÿd 

Ey dÀd-ger-i mülk ü milel Aómed ü Maómÿd 
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Memlÿküñ Emírí köleñ oldı keder-Àlÿd 

Mesrÿr ola raóm u keremiñle dem-i mevèÿd 

 

SerdÀr-ı Rusülsüñ güher-i ekmel-i èÀlem 

“LevlÀk”ile memdÿósuñ ey server-i Àdem 

  

 Sonuç 
Ali Emîrî (1857-1924), Dîvân’ında “Nu‘ût-ı Şerîfe” başlığıyla 

kaleme aldığı na‘tlar başta olmak üzere, çeşitli eserlerinde Hz. 
Peygamber’e duyduğu derin ve samimi sevgisini dile getiren bir 

şair; aynı zamanda tarih, edebiyat ve kültür araştırmacısıdır. 
Şairin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’ında -Dîvân’ında 

yer almayan- iki adet na‘tı bulunmaktadır. Na‘tlardan birincisi 

96 beyit olup kasîde nazım şekliyle yazılmıştır. Mecmuada yer 

alan ikinci na‘t 11 hâneden oluşan bir tercî-i benddir. Şair bu 
manzûmeyi Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü münasebetiyle 

kaleme almıştır.  

Ali Emîrî bu iki na‘tında Dîvân şiiri dilini kullanmış; Arap-

ça-Farsça kelime ve terkiplere çokça yer vermiştir. Na‘tlarda 

klasik edebiyatın vezin, şekil ve mazmunlarına da bağlı kalın-
mıştır. Bu çerçevede şair, Hz. Peygamber’i çeşitli sıfatlarla tarif 

ve tavsif etmiş; çok sayıda teşbih unsuruna yer vermiştir. 

Manzûmelerde Hz. Peygamber’in “Ahmed, Mahmûd, Muham-

med ve Mustafa” isimleri zikredilmiş; Peygamberlik yönü ise 

“Resûl, Resûlullâh, Mürsel ve Peygamber” kavramlarıyla ifade 

edilmiştir.  
Na‘tlarda ayrıca şefaat talebi, Hz. Peygamber’e salât ve 

selâm getirmek, Mirac mucizesi konuları üzerinde durulmuş; 

mutasavvıf şairler tarafından çokça kullanılan “Levlâk” kudsî 

hadîsinden iktibasta bulunulmuştur. Bu rivayet, kasîde nazım 

şekliyle yazılan na‘tta bir defa, tercî-i bendde ise her bendin 
sonunda tekrarlanan vâsıta beytinde yer almaktadır. “Levlâk” 

rivayetinin vâsıta beytinde kullanılması, manzûmenin “herke-

sin ve her şeyin varlığını Hz. Peygamber’in yaratılışına borçlu 

olduğu” ana konusu/esas tasavvuru etrafında toplanarak bir 

konu bütünlüğü oluşmasını sağlamıştır.    

Bu iki manzumede diğer bazı peygamberler, dört halife ve 
bazı sahabîler de çokça bilinen yönleriyle konu edilmiştir. 

Na‘tlarda üzerinde durulan diğer bir husus şairin noksanlıkları 

ve kusurlarıyla birlikte Hz. Peygamber’i övmekten kendisini 

alamayışı; nimet ve faziletlere ancak onu medhederek ulaşabi-

leceğini ifade etmesidir. 
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Ali Emîrî, Hz. Peygamber’i tarif ve tavsif ederken sözlerini 
delillendirmek adına âyet ve hadîslerden yararlandığı gibi, çe-

şitli söz sanatlarını kullanarak şairlik hünerini de göstermeye 

çalışmış; hatta na‘t yazma konusundaki eşsizliğini vurgulaya-

rak bununla övünmüşür. Son olarak Hz. Peygamber’in vasfın-

da onu övmek amacıyla yazılan bu na‘tlarda samimi ve akıcı 

bir üslubun hâkim olduğu söylenebilir. 
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