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ÖZET
İslâmî Türk edebiyatı türlerinden mevlid; Hz. Peygamber’in, başta doğumu

olmak üzere hayatının çeşitli safhalarını övgüyle anlatan eserlerdir. Süleyman
Çelebi’nin kaleme aldığı Vesîletü’n-necât’ın tesiriyle şairlerimiz; hem bazı dinî
hassasiyetleri hem de Hz. Peygamber’e duydukları saygı, sevgi ve bağlılığı ifade etmek
için bu türde eserler yazmışlardır. Türün müstakil bir şekilde ortaya çıktığı XV. asırdan
günümüze kadar onlarca mevlid kaleme alınmıştır. Bunlardan birisi de XIX. yüzyılda
yaşayan Erzurumlu Osman Sirâceddin’in Mevlid- Şerîfi’dir. Bu yazımızda adı geçen
şairin, hayatı ve eserleri üzerinde durulacak, mevlidinin transkripsiyonlu metni
verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mevlid, 19. yüzyıl, Erzurumlu Osman Sirâceddin

OSMAN SİRÂCEDDİN FROM ERZURUM AND HIS MEVLİD-İ ŞERİF

ABSTRACT
Mevlid which is one of the kinds of Islamic Turkish literature are works

praising the various phases of life of Hz. Muhammed, especially to birth of him. With
the effect of Vesîletü’n-necât that is written by Suleyman Çelebi, our poets wrote the
works of this kind to express as well as some of the religious sensitivities and their
respect, fondness and commitment for Hz. Muhammed. The many mevlids have been
written from XV. century until now. One of these mevlids is Mevlid-i Şerîf of Osman
Sirâceddin, who lived in XIX. century, from Erzurum. In this paper, we give life and
works of mentioned poet, and transcriptional text at the same time.

Keywords: Mevlid, 19. century, Osman Sirâceddin from Erzurum.

Giriş
Arapça bir kelime olan “doğma, doğum yeri, doğum zamanı”

mânâlarına gelen mevlid, İslâmî Türk edebiyatının en sevilen türlerindendir.
Edebî bir terim olarak ise, Hz. Muhammed’in özellikle doğumu başta olmak
üzere, hayatının çeşitli safhalarından (peygamberliği, miracı, diğer mucizeleri
ve vefatı) kısaca bahseden, çoğunlukla manzum olan ve mesnevi nazım şekliyle
kaleme alınan eserlerin genel adıdır.

Türk edebiyatında kaleme alınan ilk mevlid metni hakkında farklı
görüşler bulunmasına rağmen, Süleyman Çelebi’nin H. 812’de (M.1409)
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yazdığı Vesîletü’n-necât adlı mesnevinin ilk mevlid olduğu görüşü yaygın bir
şekilde kabul görmektedir. (Aksoy, 2007, 324) Ancak mevlid türü hususunda
yapılan son çalışmada, Ahmedî’nin İskendernâme’sinde bulunan mevlid kısmı,
Vesiletü’n-necât’tan iki yıl evvel kaleme alındığından türün ilk müstakil örneği
olarak sayılabilmektedir. (Köksal, 2010, 254) Hz. Muhammed’in diğer
peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek üzere telif edilen Vesiletü’n-
necât, Türk milletinin gönlünde çok hususî bir yere sahiptir. Süleyman
Çelebi’nin bu mesnevisi, Türk edebiyatında mevlid türünün sevilmesine,
yaygınlaşmaşına önemli katkılar sağlamıştır. Birçok yazma ve matbu nüshası
bulunan bu mevlid; Arapça, Çerkesçe, Rumca, Kürtçe, Almanca, İngilizce,
Boşnakça gibi dillere de tercüme edilmiştir. (Okiç, 1975, 17-78)

Süleyman Çelebi’den günümüze kadar onlarca mevlid kaleme
alınmıştır.1 Bu türde eser veren şairler, Süleyman Çelebi’nin tesirinde kalmışlar,
metnini onunkinden ilham alarak vücuda getirmişlerdir. (Timurtaş, 2005, X-XI)
Şairlerimiz her ne kadar önlerinde aşılması imkânsız denebilecek kadar eşşiz bir
örnek bulunsa da hem dinî hassasiyetleri hem de Hz. Peygamber’e duydukları
saygı, sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak amel defterlerinin kıyamete dek açık
kalmasını sağlamak ve ahirette Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak ümidiyle
mevlid yazmışlardır. (Ceyhan, 2000, 90)2 Bu şairlerden birisi de Erzurumlu
Osman Sirâceddin’dir. Osman Sirâceddin’in mevlidinden ilk bahseden kişi
Bursalı Mehmed Tahir’dir. (Bursalı Mehmed Tahir, 1333, 222 dipnotta) Daha
sonraki yıllarda mevlidler konusunda çalışma yapan araştırmacılar da Osman
Sirâceddin ve mevlidini zikrederler.(Mazıoğlu, 1974, 62; Pekolcay, 2000, 207;
Günşen, 2006, 97; Köksal, 2010, 281; Köksal, 2011, 69) Gerek eserin yazım

1 Bu hususta birçok araştırmacı çalışmalar yapmıştır, bkz.
Neclâ Pekolcay, Türkçe Mevlid Metinleri, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 1950;
Agâh Sırrı Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten 1972, 1989,  s.35-80;
Hasibe Mazıoğlu, “Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler” Türkoloji Dergisi, C. IV,
S.I, 1974, s. 31-63;
Neclâ Pekolcay, İslâmî Türk Edebiyatında  Şekil ve Nev’ilere  Giriş, Kitabevi Yayınları,
İstanbul, Eylül 2000, s. 205-208;
Aksoy, agm, s. 323-332;
Ahmet Günşen, “Türk Edebiyatında Mevlit Geleneği”, Yedi İklim, Mayıs 2006, s.95-97;
M. Fatih Köksal, “Yeni Mevlid Metinleri ve Mevlidlerle İlgili Mevcut Malumata Dair
Tashihler”, Türklük Bilgisi Araştırmaları 34 / II (2010), s. 253-285;
M. Fatih Köksal, Mevlid-Nâme, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011, s.58-
82.
2 Ayrıca bazı mevlidlerin  yazılma sebepleri için bkz .  Alim Yıldız, “Edebiyatımızda
Mevlid ve Bazı Mevlidlerin Yazılış Sebepleri”, Somuncu Baba, Nisan 2006, Sayı: 66, s.
34-37.
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tarihi gerek şairin hayatı hakkında söz konusu araştırmacılar herhangi bir bilgi
vermemektedir.3

Erzurum Şairlerinden Biri: Osman Sirâceddin ve Bazı Şiirleri
Tezkirelerde, biyografik kaynaklarda, edebiyat tarihlerinde ve

ansiklopedik eserlerde şairin hâl tercümesiyle ilgili herhangi bir malumat
bulunmamaktadır. Ulaşabildiğimiz kaynaklar arasında Osman Sirâceddin
hakkında bilgi veren tek eser, Ziyâeddin Fahri’nin (1901-1974) 1927’de kaleme
aldığı Erzurum Şâirleri’dir. (Ziyâeddin Fahri, 1927, 104-107) Ayrıca Hasan Ali
Kasır, Erzurum Şairleri adlı eserinde Ziyâeddin Fahri’nin Sirâceddin
hakkındaki değerlendirmelerine yer vermiştir.(Kasır, 1999, 78-81)

Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen şairin asıl adı Osman Sirâceddin’dir.
Şiirlerinde “Sirâcî” mahlasını kullanmıştır. Ziyâeddin Fahri’nin bildirdiğine
göre; Osman Sirâceddin, Sultan Abdülmecid zamanında yaşamış ve ona hangi
vesileyle yazıldığı bidirilmeyen bir tarih düşürmüştür. Sultan Abdülmecid’in
saltanat yılları (1839-1861) göz önünde bulundurulduğunda, Osman
Sirâceddin’in 19. asrın ortalarında yaşadığı düşünülebilir. Sirâcî’nin Erzurum
medreselerinde müderrislik ve Lala Paşa Camii’nde kürsü şeyhliği yapan ve
daha çok “Şaşı Hoca” namıyla bilinen Mustafa Zeynüddin Efendi’nin 1304’te
(1886-1887) vefatına bir mersiye yazdığı bilgisini dikkate aldığımızda, şairin
söz konusu yıldan sonra öldüğü sonucuna varılabilir. Ayrıca Ziyâeddin Fahri’ye
göre Sirâcî, şiirlerini bir araya topladığı eserini kendisi bastırmıştır. Eserin
basım yılı 1305 (1887-1888) olduğuna göre şairin en erken vefat tarihi 1888
olmalıdır.

 Ziyâeddin Fahri’nin bildirdiğine göre Sirâcî, klâsik tarzda yazılmış
şiirlerini Mecmûa-ı Hayâl-bâl isimli bir mecmuada toplamıştır.4 Kitabın başında
iki lugat vardır. Sonra elifbâ sırasıyla gazelleri kaydedilmiştir. Ziyâeddin Fahri
bu eseri, Erzurum Vilâyet Tahrirat Başkâtibi Muhtar Bey’in hususî

3 Sadece F. Köksal, eseri XIX. asırda kaleme alınan mevlidler kategorisine dahil
etmiştir. Diğer araştırmacılar herhangi bir tarih belirtmezler. bkz. Köksal, agm., s.271.
4 Kütüphane kataloglarında yaptığımız taramalarda bu esere maalesef ulaşamadık. Şairin
Hayâl-bâl isimli dinî şiirlerini ihtivâ eden bir eserinin iki nüshasını tespit ettik. Ankara
Milli Kütüphane EHT 1969 A 74 numarada kayıtlı olan ilk metin, 47 sayfadan
müteşekkil harekeli bir nüshadır. Eser 1305 (1887-1888) tarihinde İstanbul’da Mahmud
Bey Matbaası’nda basılmıştır. Dinî şiirlerin bulunduğu bu nüshada, 1-13. sayfalar
arasında makale konusu edindiğimiz mevlid, 14-16 arasında bir münacat, iki naat, 16-19
arasında Duâ-i Şerîf adlı mensur bir Türkçe dua bulunmaktadır. 20-47. sayfalar
arasında 399 beyitlik bir miraciyye vardır. İkinci nüsha ise Ankara Milli Kütüphane
EHT 1969 A 450 numarada kayıtlı eksik bir metindir. Basım yeri ve tarihi ilk nüshayla
aynı olan bu metnin tamamı 47 sayfa olup ilk 31 sayfası mevcut değildir. Eserde, ilk
nüshada bahsedilen miraciyyenin bir kısmı sayfa numaraları karışık vaziyette
bulunmaktadır. Kanaatimize göre Ziyâeddin Fahri’nin, Erzurum Vilâyet Tahrirat
Başkâtibi Muhtar Bey’in hususî kütüphanesinde görüp incelediğini bildirdiği metin lâ-
dinî şiirlerini içermektedir. Muhtemelen şair, dinî şiirlerini Hayâl-bâl, lâ-dinî şiirlerini
ise Mecmûa-ı Hayâl-bâl ismi altında bastırmıştır.
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kütüphanesinde görüp incelemiştir. 1305’te (1887-1888) İstanbul’da basılan
kitap 58 sayfadan ibarettir. Ziyâeddin Fahri, Sirâcî’nin şiirleri hakkında şu
değerlendirmeleri yapar:

“Gazellerinde erotik bir eda görülüyor. “Kadeh” redifli gazeline
bakınız:

Yine bir lebleri gül güldü dedi al kadeh
Âl ile aldı benim hâlimi bir al kadeh

Dedi bak zevk-ı ruh-ı alıma bir eyle kıyâs
Edemez âşık-ı dìrìne ihmâl kadeh

Ey Sirâcî mey ü mahbûb işini terk edemem
Bahş eder hâtır-ı gam-gînime hoş-hâl kadeh (...)
Klâsik şairlerimiz içinde başlı başına bir zümre olan zâhid şairlere karşı

muhâlif bir tavır alan mutasavvıf şâirler içinde Sirâcî de bulunmaktadır. Vâize
şöyle hitâb ediyor:

Yakma dilimi nâra âzâr ile ey vâiz
İncitme müselmânı inzâr ile ey vâiz

Sabr etmek ile nâsı hep nâra düşürdün sen
Cennet yolunu tutdun bu kâr ile ey vâiz (...)
Gazellerinin içinde samîmî olan pek azdır. Bir gazelinden aldığımız şu

beyitlerde bir samimiyyet şemmesi hissedilebilir:
Ey sanem âhû gözün karesi kare ağı ağ
O kara zülfe yakışmış ne güzel lâle yanağ

Ne kadar yansa Sirâcî geceler şem‘ gibi
Yine encâm olur sâye-i lutfunda çerâğ
Hemşehrîsi Ziyâ Paşa’dan alınmış bazı te’sirleri gösteren felsefî bir

şiirini bilhassa kaydetmek isteriz:
Âlemde o kimdir diyecek derd-i serim yok
Ger var der isen söyleme andan haberim yok

İyilik kötülük ortada zâhirde dururken
Elde edemem hîç birini sîm ü zerim yok (...)
Erzurum’dan uzun zaman ayrı kalan şâir Sirâcî, hislerini mısralarda

toplamıştır:
Her zamân âh eyleyip dilden vatan yâd eylerim
Yâd eyleyip yârân-ı mey-nûşânı feryâd eylerim

Fikre geldikçe vatan meh-rûları her subh u şâm
Bâl-i mahzûnumda bir gam-hâne bünyâd eylerim (...)
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(...) şiirlerinin bir yerinde klâsik çenberden kurtulduğu, halk şiir ve
lisânına yaklaştığı görülmektedir:

Hele kendine delikanlısı uyacak evvelâ diyecek mi var
O buna gülüşü bu ona öpüşü verecek safâsı alır beni (...)
(...) Mecîd devrinde İstanbul’da bulunmuş olmasına rağmen mevzuunda

bir yenilik yoktur. Eski edebiyatın enkâzı üzerine bir binâ kurmaya çalışmış şâir
manzarası göstermektedir.” (Ziyâeddin Fahri, 1927, 104-107) Ziyâeddin Fahri,
Sirâcî’nin mevlidi hakkında herhangi bir bilgi vermez, muhtemelen eserden
haberdar değildir. Ayrıca onun Erzurum Şâirleri adlı eserini kaleme aldığı yıllar
klâsik Türk edebiyatıyla ilgili olumsuz görüşlerin hâkim olduğu bir dönemdir.
Ziyâeddin Fahri’nin değerlendirmelerinde kısmen de olsa menfîlik
sezilmektedir. Şairin “gazellerinde erotik bir edâ görülüyor” düşüncesini ispat
etmek üzere örnek verdiği gazel çok da şûhâne tavırlar içermez. Divân şiirinin
umûmî dünyası içinde değerlendirildiğinde, birçok divan şairinin şiirlerinde
görülen âşıkâne imgelerin bulunduğu bir gazeldir.

Mevlid-i Şerîf
Mevlidin ulaşabildiğimiz ilk nüshası, Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Yazmalar bölümü 5307/2 numarada kayıtlı matbu bir nüshadır. Adı geçen
kütüphanede aynı bölümde 5307/1 numarada kayıtlı Diyarbakırlı Re’fet’in
Mevlidi’nin (Ekinci, 2011, 187-220) bulunduğu taş basması nüshanın içine
sehven konmuş olan bu metin, on iki sayfadan ibarettir. Eser, İstanbul’da Bâb-ı
Âli civarında Ebu’s-Su‘ûd Caddesi 72 numarada bulunan Mahmûd Bey
Matbaası’nda 1305 (1887-1888) yılında basılmıştır. Bu mevlid ve sonunda
bulunan biri münacat ikisi naat olan üç şiir ayrı basımdır. Karşılaştırmalı
metinde söz konusu eser, B nüshası olarak gösterilmiştir. İkinci nüsha ise şairin
Hayâl-bâl adlı eserinin 1-16. sayfaları arasında bulunan harekeli metindir.
Transkribe edilen metinde M nüshası olarak gösterilmiştir.

a)Şekil Hususiyetleri
Eser, mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Tamamı 162 beyit olan

mevlid, aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün”, mevlidin devamında bulunan 12
beyitlik münâcât ise “mefûlü mefâilün feûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Ayrıca
mevlidin sonunda gazel nazım şekliyle kaleme alınmış iki naat bulunmaktadır.
Bunlardan ilki beş beyit olup aruzun “mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün”,
dokuz beyti hâvî ikinci naat ise “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün”  kalıbıyla
yazılmıştır. Mevlidin sonunda bulunan münâcât ve naatlar, eserin ayrı basım
olan nüshasında da mevcut olduğu  için eserin bir bölümü gibi mütalâa
edilebilir.

Sirâcî, mevlidinin yazım tarihine ilişkin herhangi bir bilgi
vermemektedir. Ayrıca eserde sebeb-i telif bölümü bulunmamaktadır.

Sirâcî, mevlidini yedi bölüme ayırmış ve her kısmı Süleyman
Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ındaki

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile şevk ile idün es-salât (Timurtaş, 2005, 104)
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tekrar beyitlerinin tesiriyle yazıldığını düşündüğümüz:
İster isen bulasın bâøî hayât
Ey gözüm ol nûr-ı úayna øıl salât
beyti ve Arapça bir dua olan Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå

seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi
ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì5 ile
bitirmektedir.

Sirâcî mevlidinde daha çok Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan
kafiyelere yer vermiştir:6

“Hem ´alät-ı bì-úaded olsun müdäm
Ol resùle kim odur ∆ayru’l-enäm” (2)

“Va´fını yazmaøda gel çekme elem
úÁciz ü näøı´ øalursıè ey øalem” (19)
Türkçe kelimeler, genellikle Arapça ve Farsça kelimelerle kafiyeli

şekilde kullanılmıştır:

“Käseler cämlar ≠olu şìr bal ile
Siz gidiè ol ∆äneye ∆oş ≈äl ile” (119)

“™aç Amìne rùyına ∆oş-bùları
Æäyeler üstünde dök gül ´uları” (123)
Türkçe kelimelerle yapılmış kafiye sadece birkaç beyitte

bulunmaktadır:
“Gùş-där ol ey úazìz benden yaèa
Gör nice taørìr idem senden yaèa” (49)

“Buyurur kim cennet ü Rı¬väna git
úÙd ü úanber deste güller ≈ä◊ır it” (118)
Eserde zengin ve tam kafiyeler çok sık kullanılırken, yarım kafiyeler

daha az bulunmaktadır. Kısmen de olsa cinaslı kafiyelere ve iç kafiyeli beyitlere
rastlanır. Sirâcî, mevlidinde gerek ahengi sağlamak, gerek kafiyeyi
zenginleştirmek maksadıyla birçok yerde redife yer verir:

“Anı inkär eyleyen maøhùr olur
~aøøı tev≈ìd eyleyen mesrùr olur” (96)

5  “Allahım! Hidayetin nûru olan efendimiz Muhammed (Mustafa) (sav) üzerine, onun
ailesine ve arkadaşlarına senin kemâlinin adedince ve kemâline layık olduğu gibi kerîm
olan Allah’ın nimetlerinin ve fiillerinin sayısınca salât ve selâm et, mübarek kıl.”
6 Örnek verilen beyitlerin sonlarındaki numaralar, o beyit(ler)in mevlidde kaçıncı beyit
olduğunu göstermektedir.
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“Bir ≠araf Rù≈u’l-Emìn äh eylesün
æudsiyän ervä≈ıè ägäh eylesün” (122)

“Bilmem ne revä saèa bahä ne
Sen eyle øabùl bì-bahäne” (Münâcât 9)
Şair, mevlidinin bazı bölümlerinde asonans ve aliterasyonlara müracaat

ederek eserine müzikal bir değer katmıştır. Meselâ şu beyitlerde “d” ve “l”
aliterasyonları ile “e” asonansları bulunmaktadır:

“Ol ki Ÿät-ı ≈a◊rete dämäd olur
Şübhesiz däd ehline imdäd olur” (7)

“Söyleşürken böyle bülbüller gibi
Güldiler açıldılar güller gibi” (142)

“Hem odır her derde dermän eyleyen
Hem odır her bendeyi ∆än eyleyen” (60)

 “Kimi destinden ≠utup der ey güher
Biz senièle hem-demiz etme keder” (135)
“Ayrıca kimi mevlid metinlerinde anafor adını alan kelime ve kelime

grubu yinelemeleriyle ahenk üst düzeye ulaşmakta, bu yolla bir anlamda söz
musıkîye dönüşmektedir.” (Eroğlu, 2010, 119) Sirâcî’nin Mevlid’indeki şu
beyitler buna örnektir:

“Hem odır her dü cihända ser-firäz
Hem odır cümle içün ´ä≈ib-niyäz

Hem odır úaşø ehliniè sermäyesi
Hem odır kim nüh felekdir ≠äyesi

Hem odır anıè içün itdiè ∆urùc
Hem odır her øadr ile ´ä≈ib-úurùc

Hem odır her derde dermän eyleyen
Hem odır her bendeyi ∆än eyleyen

Hem odır şähinşeh-i ar◊-ı ~icäz
Sen de ol ∆äke düşince øıl niyäz” (57-61)

“Hem işitdim şöyle kim söyler Mucìb
Mer≈abä ey sevgili raúnä ≈abìb

Mer≈abä ey øadr-i bälä mer≈abä
Şeh-nişìn-i øa´r-ı aúlä mer≈abä
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Mer≈abä ey ümmeti e◊úaf şehä
Mer≈abä ey ≈ürmeti e◊úaf şehä

Mer≈abä ey mecmaú-ı cemde nebì
Mer≈abä ey reõy ü ≈ükmüè a˚lebi

Mer≈abä ey úunf ile ´ä≈ib-∆i≠äb
Mer≈abä säyeède ümmet käm-yäb

Ey kitäbı tälibe mu≈kem sened
Ma≠labıè benden alur bì-müstened

Mer≈abä ey øıble-i úuşşäø-ı mä
Mer≈abä äyìne-i úälem-nümä

Mer≈abä bilmem anı bilmez seni
Mer≈abä ifşä øılan ∆aløa beni

Mer≈abä nùr-ı Siräcì mer≈abä
Mer≈abä minhäc-ı näcì mer≈abä

Mer≈abä úaşøıèladır bu käõinät
Mer≈abä mehd-i saúädet üzre yat” (153-162)
b) Muhteva Özellikleri
Sirâcî, mevlidini klâsik tertip hususiyetlerini gözönünde bulundurarak

kaleme almıştır. Şair besmelenin ardından Allah’a hamd ve senalarda bulunur:
“~amd ola ol Ÿät-ı ~aøøa ibtidä
Kim anıè ìcädına yoø intihä” (1)
Hamdele bölümünden sonra salvele kısmı gelmektedir. Sirâcî, burada

insanların hayırlısı Hz. Peygamber’e, onun ailesine ve sahabelerine salât ve
selam eder:

“Hem ´alät-ı bì-úaded olsun müdäm
Ol resùle kim odur ∆ayru’l-enäm

Áline a´≈äbına fi’l -cümle hem
æıl ma≈abbetle ´alätı çekme ˚am” (2-3)
Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan eserlerin genelinde bulunduğu

üzere mevlidde de Hulefâ-yı Râşidîn’in övgüsünü ihtiva eden “medh-i çehâr
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yâr-ı güzin” bölümü bulunmaktadır.7 İlk olarak, doğruluğu ve sadakatinden
ötürü “Sıddîk” ve Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında,
onunla beraber bir mağarada saklanmalarından ötürü “mağara arkadaşı”
mânâsındaki “yâr-ı gär” unvanıyla vasıflanmış Hz. Ebû Bekir’e yer verilir:

“Bä-∆u´ù´ ol yär-i ˚är u pìr-i çär
™ıdø ile olmış cihända näm-där” (4)
Ardından Hulefâ-yı Râşidîn’in ikincisi olan, adaleti ile meşhur Hz.

Ömer zikredilir:
“úAdl ile seyf-i nebìyy-i ser-be-ser
æoydı farø-ı ehl-i bu≠läna úÖmer” (5)
Halifelerin üçüncüsü olan Hz. Osman’dan bahsedilir. Kur’ân-ı Kerîm,

onun hilâfeti zamanında çoğaltılarak önemli şehir merkezlerine gönderilmiş,
bundan dolayı kendisine “nâşirü’l-Kur’ân” denilmiştir. Ayrıca Hz. Osman, hâyâ
sahibi olmasıyla da meşhurdur. Sirâcî bunlara vurgu yapar:

“Nä®ım-ı æur’än úO§män-ı Ÿì-≈ayä
Na®m-ı päkinden gelür rù≈a ´afä” (6)
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve damadı olan, aynı zamanda da

dört halifenin sonuncusu Hz. Ali’nin yiğitliğine vurgu yapılır; iyilik edenlerin
imdadına yetiştiği söylenir:

“Ol ki Ÿät-ı ≈a◊rete dämäd olur
Şübhesiz däd ehline imdäd olur” (7)
Dört halifenin sıfatları zikredildikten sonra onlara hürmet göstermek

gerektiği bildirilir:
“Bunlara ayruca ≈ürmet far◊ ola
Böylece i∆vän-ı dìne úar◊ ola” (8)
Şair besmele, hamdele, salvele ve medh-i çehâr yâr-ı güzîn bölümlerini

kısaca tamamlayarak asıl esere geçeceğini şu beyitle bildirir:
“Dièle mevlüd oøuyalım ≈äl ile
Arøaya øalmayalım eş̊ äl ile” (9)
Altı fasla ayrılmış mevlidin ilk kısmında; Allah’ın eşi, benzeri, dengi ve

ikincisi olmayan ve bir mekân ve cihette bulunmayan tek ilâh olduğunu bildiren
“el-Vâhid” sıfatına göndermede bulunulur. Allah’ın hayat sahibi, ezelî ve ebedî
olduğunu belirten “el-Hayy” ile mümin kullarını çok seven, güzel amelleri
sebebiyle onlardan razı olan onlara ihsanda bulunan mânâsındaki “el-Vedûd”
sıfatları zikredilir, (Karagöz, 2007, 111, 127, 337) ardından nûr-ı
Muhammedî’nin yaratılışı konu edilir. Lev lâke lev lâk lema halaktü’l eflâk,
(Aclûnî, 1997, 214) “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım”
mânâsındaki kudsî hadîsine telmihlerde bulunularak birinci bölüm sona erer:

7 Mesnevi nazım şekli hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Ünver, “Mesnevî” Türk
Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s.430-
564.
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“Çünki ol Ÿät-ı e≈ad bir var iken
æudretinde her ∆afì i®här iken” (10)

“Kendi nùrundan Mu≈ammed nùrını
Aldı bir øab◊a göre man®ùrını

Gördügince istedi olsun vücùd
`aløa meydän virdi ol ~ayy u Vedùd” (12-13)

“Ba≈§ iden kimdir nice idräk ola
Ol ki şänında anıè Lev läk ola” (20)
İkinci bölümde Sirâcî, önce Hz. Âdem’in sonra da Hz. Havva’nın

yaratılışını anlatır. Onların evlenmesiyle nûr-ı Muhammedî’nin Hz. Âdem’den
Hz. Havva’ya intikal ettiğini belirtir.  Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten
çıkarılmasıyla bu kısım biter:

“Emr idüp Cibrìl’e ~aøø Ádem içün
Eyle ∆ıdmet ziynet -i úälem içün

Var getür cemú eyle her yerden türäb
Hem ola anda hevä vü när u äb” (26-27)

“Va◊ú olındı cism-i Ádem muúteber
Lìk yapıldı yed-i øudret ile ser

Ol sere taú®ìm olundı ey emìr
Nùr-ı A≈med olmaø içün cäy-gìr” (30-31)

“Bä-∆u´ù´ ~avvä aèa tezvìc olup
Ol sebebden kär-ı úaşø tervìc olup” (34)

“Çıø bu cennetden diyü olduøda úar◊
Hem müşerref olmaø içün rùy-ı ar◊” (43)
Üçüncü bölümde; Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın dünyada çektikleri

sıkıntılar, cennetten çıkarılmaları ve birbirlerinden ayrı düşmelerinden ötürü
duydukları üzüntüler anlatılır. Cebrâil, Hz. Âdem’e, soyundan âlemlerin varlık
sebebi olan zatın yaratılacağı ve o kişinin hüküm süreceği yerde Hz. Havva’yı
bulabileceği müjdesini verir:

“Ádem ü ~avvä ki ef̊ än itdiler
Dökülen gözyaşını øan itdiler” (50)

“Anlara Cibrìl işäret eyledi
İşbu øavliyle bişäret eyledi
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Didi ey Ádem nedir bunca esef
~aøø saèa i≈sän idiser bir ∆alef

Ol ki sırrıèda seniè mestùrdır
Anıè ismi Sidrede mas≠ùrdır” (54-56)

“Hem odır şähinşeh-i ar◊-ı ~icäz
Sen de ol ∆äke düşince øıl niyäz

Ola kim ol yerde maøbùl olasıè
Sevdigiè ~avväyı anda bulasın” (61-62)
 Dördüncü bölümde; Hz. Peygamber’in doğumundan önce cereyan eden

bazı hadiseler hikâye edilir. Babası Abdullah’ın vefatı ve annesi Hz. Âmine’nin
çocuğunun yetim kalmasından dolayı endişelenmesi anlatılır:

“Ra≈m-i mäderde iken dürr-i yetìm
æadrini bildirdi ol Rabb-i ~akìm” (71)

“İşbu ≈äl ile olurken meh-liøä
Zevci oldu úäzim-i däru’l-beøä

Çünki úAbdullähıè oldu firøati
Yalıèız øaldıøda artdı ≈ayreti” (75-76)

“Didi úAbdulmu≠≠alib kim ey perì
`ädimi úammùları ben çäkeri

Ya niçün sende ola ≈üzn ü keder
Ben gibi olmaz cihända bir peder” (80-81)

Beşinci bölümde Hz. Peygamber’in doğumu anlatılır:
“Bir mübärek säl kim ol säl idi
Nìk-i iøbäl ehline ∆oş fäl idi

On ikisinde Rebìúü’l-evveliè
Şeb-çerä˚-ı zümre-i ehl-i diliè” (92-93)

“Çıødı evden ol gice efläke nùr
Tä bilinsiè şäh-ı dìn eyler ®uhùr” (97)
Altıncı bölümde; Hz. Âmine’nin, doğum sonrası yaşadıkları, Hz.

Havva, Meryem, Sara ve Âsiye’nin onu ziyareti anlatılır:
“Käseler cämlar ≠olu şìr bal ile
Siz gidiè ol ∆äneye ∆oş ≈äl ile
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Æäye-i päkìzeye taødìm idiè
Ol Amìne anaya taú®ìm idiè” (119-120)

“Didi ~avväyım analar anesi
Bil beni ´andùøa-i dürdänesi

Bu biri Meryem biri Säradır ol
Ásiyedir ∆ıdmete eyle øabùl” (130-131)
Yedinci ve son bölümde, Hz. Peygamber’in dünyaya gelmesiyle ona

edilen salât ve selâmlar yer alır. XV. asır mevlid şairlerinden Ahmed’in
mevlidindekini andıran “merhaba” faslı, bu bölümdedir:

“Mer≈abä ey ümmeti e◊úaf şehä
Mer≈abä ey ≈ürmeti e◊úaf şehä

Mer≈abä ey mecmaú-ı cemde nebì
Mer≈abä ey reõy ü ≈ükmüè a˚lebi” (156-157)
Mevlidin hâtime kısmı, eserin yazıldığı aruz kalıbından farklı bir kalıpla

kaleme alınmış  on iki beyitlik münâcât bölümüdür. Allah’tan af dileyen, habibi
(Hz. Peygamber) için kendisini bağışlamasını temenni eden Sirâcî, mevlidini
burada tamamlar. Ardından şairin gazel şeklinde yazdığı iki naat yer alır.

Mevlidlerde genellikle Hz. Peygamber’in doğumundan başka
peygamberliği, miracı ve diğer mucizelerinin anlatılmasının ardından vefâtı
bahsine yer verilir. (Aksoy, 2007, 325) Sirâcî’nin mevlidinde ise sadece Hz.
Peygamber’in doğumu söz konusu edilmiştir.

Sonuç
Bu yazımızda, Erzurumlu Osman Sirâceddin’in mevlidi incelenip

tenkitli metni sunularak, mevlid türünün gelişim çizgisinin belirlenmesine ve bu
türün farklı asırlarda kaleme alınan örneklerinin hem şekil hem de muhteva
hususiyetlerinin karşılaştırılabilmesine yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Ayrıca
ismi, edebiyat tarihlerinde zikredilmeyen bir şairimizin, ulaşabildiğimiz
kaynaklar doğrultusunda hayat hikâyesi ve eserleri hakkında bilgiler sunulmaya
çalışılmıştır.
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MEVLİD-İ ŞERÍF
Bismi’llähi’r-ra≈mäni’r-ra≈ìm

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

1 ~amd ola ol Ÿät-ı ~aøøa ibtidä
Kim anıè ìcädına yoø intihä

Hem ´alät-ı bì-úaded olsun müdäm
Ol resùle kim odur ∆ayru’l-enäm

Áline a´≈äbına fi’l -cümle hem
æıl ma≈abbetle ´alätı çekme ˚am

Bä-∆u´ù´ ol yär-i ˚är u pìr-i çär
™ıdø ile olmış cihända näm-där

5 úAdl ile seyf-i nebìyy-i ser-be-ser
æoydı farø-ı ehl-i bu≠läna úÖmer

Nä®ım-ı æur’än úO§män-ı Ÿì-≈ayä
Na®m-ı päkinden gelür rù≈a ´afä

Ol ki Ÿät-ı ≈a◊rete dämäd olur
Şübhesiz däd ehline imdäd olur

Bunlara ayruca ≈ürmet far◊ ola
Böylece i∆vän-ı dìne úar◊ ola

Dièle mevlüd oøuyalım ≈äl ile
Arøaya øalmayalım eş̊ äl ile

10 Çünki ol Ÿät-ı e≈ad bir var iken
æudretinde her ∆afì i®här iken

Bir muräd itdi `udä kim ≈aødır ol
™anúatında fäúil-i mu≠laødır ol

Kendi nùrundan Mu≈ammed nùrını
Aldı bir øab◊a göre man®ùrını

Gördügince istedi olsun vücùd
`aløa meydän virdi ol ~ayy u Vedùd
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úÁşıø u maúşuøa üstäd oldı ~aøø
úAşø u ≈üsn oldı anıèçün iki şaøø

15 úAşø cevlän eyledi seyrän içün
~üsn hem ´ùret giyüp insän içün

`alø olundu úälem-i kevneyn hem
Cümlesinden Ádem oldı mu≈terem

Bunda taf´ìl eylesem pek ≠ùl olur
Az sözüm erbäbına maøbùl olur

~ä´ılı her varlı̊ a oldur sebeb
Ey göèül äyä nedir bunca ≠aúab

Va´fını yazmaøda gel çekme elem
úÁciz ü näøı´ øalursıè ey øalem

20 Ba≈§ iden kimdir nice idräk ola
Ol ki şänında anıè Lev läk ola

Zübde-i nu≠øum aèa taúmìm bil
Kim e≈ad A≈medde farøı mìm bil

İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

æı´´a oøumaø muräd eden kimse
Bu fa´lı ey vilädete va´l ide

Ey úazìzim dièle bizden bir ∆i≠äb
Her işi Allähu aúlem bi’´-´aväb

25 ~äl-i vicdänımca ben bir näøilim
™anma bu işde beni bir úäøilim

Emr idüp Cibrìl’e ~aøø Ádem içün
Eyle ∆ıdmet ziynet -i úälem içün
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Var getür cemú eyle her yerden türäb
Hem ola anda hevä vü när u äb

Tä ki cism-i Ádemì ta∆mìr ola
™anúat-ı ~aøø mùcib-i taødìr ola

Emr-i Yezdän üzre Cebräõìl hemän
Eyledi icrä-yı ∆ıdmet keyfe kän

30 Va◊ú olındı cism-i Ádem muúteber
Lìk8 yapıldı yed-i øudret ile9 ser

Ol sere taú®ìm olundı ey emìr
Nùr-ı A≈med olmaø içün cäy-gìr

Nef∆-i rù≈ itdi aèa úazze ve cell
Cenneti i≈sän idüp øıldı ma≈al

Buldı ol nùr ile Ádem ≈ürmeti
Geydi başı üzre täc-ı úizzeti

Bä-∆u´ù´ ~avvä aèa tezvìc olup
Ol sebebden kär-ı úaşø tervìc olup

35 Gäh olur Ádem aèa ma˚bùn olur
Gäh olur ~avvä aèa meftùn olur

™oèra øim ~avväda nùr itdi øarär
Ádem eylerdi aèa çoø iútibär

Gerçi ol cennet maøarr-i ≈ùr idi
Lìk10  Ádem zevceye mecbùr idi

úAşø u ≈üsnüè şìvesi oldı tamäm
İdelim bunda da∆i øa´r-ı keläm

Ádeme evvel olan tal≠ìfe baø
™oèradan maúlùm olan teklìfe baø

8 Lìk B: Leyki M.
9 yed-i øudret ile B: yed-i øudretle M.
10 Lìk B: Leyki M.
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40 úAşø-ı evvel úäşıøı dil-şäd ider
Á∆iri ˚ayret anı ber -bäd ider

Ádem ü ~avväya kim oldı na®ar
~äsid-i merdùda tìz vardı ∆aber

Kim ki när-ı úaşø ile büryän olur
úÁøıbet bir mekr ile giryän olur

Çıø bu cennetden diyü olduøda úar◊
Hem müşerref olmaø içün rùy-ı ar◊

Bildi Ádem kendini ma˚dùr olur
Gözlerinden nùr-ı ~avvä dùr olur

45 Söyledikçe däd elinden ey felek
Anıè içün a˚lar oldu her melek

Kendini gördükde ~avvä ber-kenär
™anki när-ı firøat içre bir fenär

Áh idüp dir bu işe oldum sebeb
Baøalım ä∆ir ne eyler ol Çalab

İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

Gùş-där ol ey úazìz benden yaèa
Gör nice taørìr idem senden yaèa

50 Ádem ü ~avvä ki ef˚än itdiler
Dökülen gözyaşını øan itdiler

Hep behişt ehli acıdı anları
Çün gider elden güzel mihmänları

Didiler läyıø mı güller ∆¥är ola
Mi≈net-i dünyä ile äzär ola
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Bunlar ol ≈äl ile pek ma≈zùn iken
Çeşm-i nergisler úaceb pür-∆ùn iken

Anlara Cibrìl işäret eyledi
İşbu øavliyle bişäret eyledi

55 Didi ey Ádem nedir bunca esef
~aøø saèa i≈sän idiser bir ∆alef

Ol ki sırrıèda seniè mestùrdır
Anıè ismi Sidrede mas≠ùrdır

Hem odır her dü cihända ser-firäz
Hem odır cümle içün ´ä≈ib-niyäz

Hem odır úaşø ehliniè sermäyesi
Hem odır kim nüh felekdir ≠äyesi

Hem odır anıè içün itdiè ∆urùc
Hem odır her øadr ile ´ä≈ib-úurùc

60 Hem odır her derde dermän eyleyen
Hem odır her bendeyi ∆än eyleyen

Hem odır şähinşeh-i ar◊-ı ~icäz
Sen de ol ∆äke düşince øıl niyäz

Ola kim ol yerde maøbùl olasıè
Sevdigiè ~avväyı anda bulasın

Väøıúä ol yerde Ádem ≈a◊reti
Mäder-i insäna buldı vu´latı

Mä-≈a´al ol nùr-i päk-i Mu ≠́afå
Eyledi teşrìf cümle enbiyä

65 Eylediler hep o nùrdan iøtibäs
Anları da Ádeme eyle øıyäs

Her biriè şer≈ eylesem almaz maøäm
Dièlemez şimdi sözü kimse tamäm
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Şöyle bil ki úaşø ucından her biri
Çekdi çoø za≈met virüp ä∆ir seri

Her biri oldı beläya mübtelä
Ol belälar ä∆iridir Kerbelä

İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

70 Bu teselsülle gelüp ol nùr-ı Ÿät
Aèa ma®har oldı fa∆r-i käõinät

Ra≈m-i mäderde iken dürr-i yetìm
æadrini bildirdi ol Rabb-i ~akìm

Ol Amìne ≈a◊reti ∆ayru’n-nisä
Çoø ˚aräõib gördi kim ≈ayret-fezä

Gäh olurdı kendüsi bir nùra ˚arø
Gäh medhùş oluban bilmezdi farø

Gäh şevøından olurdı neşõe-yäb
Gäh ∆avfından olurdı pek ∆aräb

75 İşbu ≈äl ile olurken meh-liøä
Zevci oldu úäzim-i däru’l-beøä

Çünki úAbdullähıè oldu firøati
Yalıèız øaldıøda artdı ≈ayreti

Hem bu a≈väli duyunca aørabä
Didiler ey dürc-i dürr-i bì-bahä

Bu seniè ≈amliè nedir ya nùr olur
Ya ki cennetden gelen bir ≈ùr olur

N’ola øılsaø biz anıèla ifti∆är
Sen de gel ˚am çekmegil ey näm-där
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80 Didi úAbdulmu≠≠alib kim ey perì
`ädimi úammùları ben çäkeri

Ya niçün sende ola ≈üzn ü keder
Ben gibi olmaz cihända bir peder

Bu tekellümde iken dir ey şehä 11

˙aybdan geldi baèa bir ∆oş ´adä 12

Ey Amìne ´abr øıl çekme teläş
Ma∆zen-i esrärıèı sen øılma fäş

Ol ∆abìbimdir aèa ben nä®ıram
Sen tehì ´anma seni ben ≈ä◊ıram

85 Kimsesiz öksüz degildir ol a´ìl
™ä≈ibiyem ≈äfı®ıyam böyle bil

Ol ki cähı mesned-i miúräc ola
Ya na´ıl ol ˚ayrıya mu≈täc ola

Yaúni Ÿät-ı ~a◊rete ma≈bùb odur
ßähir ü hem bä≠ınì mensùb odur

Her babanıè kärına elzemdir ol
Her ananıè za∆mına merhemdir ol

Vaøtidir eyler ≠ulùú meh-päresi
Hep13 olur úälem anıè ne◊◊äresi

90 İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

Ey vilädet ´o≈betiè gùş eyleyen
Bezm-i va≈detde øade≈ nùş eyleyen

11 dir ey şehä B: anlar şehä M.
12 bir ∆oş ´adä B: dir bir ´adä M.
13 Hep B: Gör M.
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Bir mübärek säl kim ol säl idi
Nìk-i iøbäl ehline ∆oş fäl idi

On ikisinde Rebìúü’l-evveliè
Şeb-çerä˚-ı zümre-i ehl-i diliè

Çün bilindi bu yeri teşrìf ider
ı̇ll u ı̊şdan úälemi tan®ìf ider

95 Kaúbe şevøınden didi ey eşøıyä
Geldi ∆alø-ı úäleme øıble-nümä

Anı inkär eyleyen maøhùr olur
~aøøı tev≈ìd eyleyen mesrùr olur

Çıødı evden ol gice efläke nùr
Tä bilinsiè şäh-ı dìn eyler ®uhùr

Cebreõil fi’l-≈äl perväz eyledi
Raø´ idüp úarş üzre äväz eyledi

Didi A≈med úäşıøı ey pädişäh
Saèa istìŸäna geldim yä İläh

100 `ıdmet-i ma≈bùb içün fermän buyur
Ücret-i ∆ıdmet içün i≈sän buyur

~aøø buyurdu ey meläõik serveri
Çoø severem ∆ädim-i Pey˚amberi

`ıdmetiè saèa büyük devletdir ol
Ücretiè fehm eyle kim ∆ıdmetdir ol

Var ∆aber eyle meläõik her biri
æalmasun hìç biri ∆ıdmetden giri

Anları üç øısma taøsìm eylegil
`ıdmet ü ädäbı taúlìm eylegil

105 Da∆i her bir øısmı tefrìk eyle sen
Sırr-ı úaşøım böyle ta≈øìø eyle sen
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Fırøa fırøa fevc fevc seyyär ola
Her bölük öèünde bir serdär ola

Kim ki ≈üsn ü şìvede mümtäzdır
Her alay başında ol ser-bäzdır

Söyle İsräfìl ü Mìkäõìle hem
Da∆i úAzräõìle cümle bä-≈aşem

Her biri tutsun elinde bir úalem
Bu sözi ≠uyduøda äh itdi øalem

110 Yüriyiè ol şäha istiøbäl içün
`ıdmet-i sul≠änı istikmäl içün

Ol Amìne ∆änesiè tebrìk idiè
™oèra her bir zümreyi tefkìk idiè

Bir úalem-keş ma˚ribe olsun revän
Bir úalem-keş maşrıøa gitsün hemän

Bir úalem Beytü’l-~aremde ser-bülend
Hep aya˚ üzre ≠ururken dest-bend

Oøuyuè ∆ıdmet size işbu keläm
e´-™alät ey nùr-ı aú®am es-Seläm

115 İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

Ey ma≈abbet bezminiè üftädesi
Nice mest etmiş seni bir bädesi

Lu≠f idüp benden yaèa eyle na®ar
Gör neler Cibrìle Alläh emr ider

Buyurur kim cennet ü Rı¬väna git
úÙd ü úanber deste güller ≈ä◊ır it
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Käseler cämlar ≠olu şìr bal ile
Siz gidiè ol ∆äneye ∆oş ≈äl ile

120 Æäye-i päkìzeye taødìm idiè
Ol Amìne anaya taú®ìm idiè

Bir ≠arafdan sen dolan perväne tek
Bir ≠araf Rı¬vän dönsün äne tek

Bir ≠araf Rù≈u’l-Emìn äh eylesün
æudsiyän ervä≈ıè ägäh eylesün

™aç Amìne rùyına ∆oş-bùları
Æäyeler üstünde dök gül ´uları

Tä ki anlar mest ola ≈ayrän ola
Bülbül-i nälende hem gùyän ola

125 Söyleşiè Alläh içün hù hù ile
Bir ∆aber gönder baèa gùgù ile

İşbu ta≈rìrim olunca cä-be-cä
Hem ta≈ayyürde iken ∆ayru’n -nisä

Bir de ol ∆äne ser-ä-pä nùr olur
Dört yanında gördi dört yär oturur

Anlarıè seyrine ≈ayrän olaraø
Mest ü sekrän yüzlerine baøaraø

Ortaya dürler döküp øıldı suõäl
Kimsiz ey cänlar nedir bu rütbe ≈äl

130 Didi ~avväyım analar anesi
Bil beni ´andùøa-i dürdänesi

Bu biri Meryem biri Säradır ol
Ásiyedir ∆ıdmete eyle øabùl

Kim ki ol şäha bu günden øul olur
Nezd-i Bärìde o øul maøbùl olur
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Her biri şöyle beşäşet gösterir
Sözleri dürlü beşäret gösterir

Kimi cennet sözleriè ta∆≠ìr ider
Kimi ∆ıdmet-çün etek teşmìr ider

135 Kimi destinden ≠utup der ey güher
Biz senièle hem-demiz etme keder

Kimi ´adrıè o∆şayu söz remz ider
Bu tebessüm eyleyü göz ˚amz ider

Gäh bu anlara úar◊-ı räz ider
Gäh anlar söyleşür bu näz ider

™å daki dir ey güzel ya´lan baèa
™oldaki dir niçe cän øurbän saèa

Öndeki dir ey cihän dilberleri
Tìz-be-tìz siliè yüzünden terleri

140 Ter midir úanber midir rey≈än mıdır
Yoøsa cänändan gelen bir cän mıdır

Bu øoøu aldı beni ˚ayret øılıè
~ayrete ´aldı beni himmet øılıè

Söyleşürken böyle bülbüller gibi
Güldiler açıldılar güller gibi

İndi gökden nùr-ı aødes øuş gibi
æapladı ol anayı ser-pùş gibi

™undılar bir keõs-i bey◊ä nùş olur
Välide ol Ÿevøden bì-hùş olur

145 Bir nidä oldı o dem yä Mu ≠́afå
Mer≈abä ∆ayru’l-veråyä mer≈abä

Ey Mu≈ammed ümmeti eyle øıyäm
Cän u dilden øıl ´alät ile seläm
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İster iseè bulasıè bäøì ≈ayät
Ey gözüm ol nùr-ı úayna øıl ´alät

Allähümme ´alli ve sellim ve bärik úalå seyyidinä Mu≈ammedin nùri’l-
hüdä ve úalå älihì ve ´ahbihì úadede kemälillähi ve kemä yelìøu bi-kemälihi ve
úadede inúämillähi’l-Kerìm ve efúälihì

Çün Amìne ≈a◊reti bìdär olur
Kendini tenhä bilüp ˚am-∆¥är olur

™å  u ´ola baødı ı̊nca serv -i näz
Gördigim bir buøúada ´ä≈ib-niyäz

150 Tìz varup ä̊ ùşa çekdi ol güli
Bildigim oøur fe´ä≈at bülbüli

Şöyle dir ey `älìø-ı úarş-ı berìn
Ey úulüvv-i cäh ile cän-äferìn

Düşdigim her derde14 sen ˙affär ol
Ümmetim úafv eyle minnetdär ol

Hem işitdim şöyle kim söyler Mucìb
Mer≈abä ey sevgili raúnä ≈abìb

Mer≈abä ey øadr-i bälä mer≈abä
Şeh-nişìn-i øa´r-ı aúlä mer≈abä15

155 Mer≈abä ey ümmeti e◊úaf şehä
Mer≈abä ey ≈ürmeti e◊úaf şehä

Mer≈abä ey mecmaú-ı cemde nebì
Mer≈abä ey reõy ü ≈ükmüè a˚lebi

Mer≈abä ey úunf ile ´ä≈ib-∆i≠äb
Mer≈abä säyeède ümmet käm-yäb16

Ey kitäbı tälibe mu≈kem sened
Ma≠labıè benden alur bì-müstened

14 derde M: yerde B.
15 Bu beyit yalnızca M nüshasında bulunmaktadır.
16 Bu beyit yalnızca M nüshasında bulunmaktadır.
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Mer≈abä ey øıble-i úuşşäø-ı mä
Mer≈abä äyìne-i úälem-nümä

160 Mer≈abä bilmem anı bilmez seni
Mer≈abä ifşä øılan ∆aløa beni

Mer≈abä nùr-ı Siräcì mer≈abä
Mer≈abä minhäc-ı näcì mer≈abä

Mer≈abä úaşøıèladır bu käõinät
Mer≈abä mehd-i saúädet üzre yat

™allù úaleyhi ve sellimù teslìmen ≈a≠≠å tenälù cenneten ve naúìmen17

Mefúūlü Mefäúilün Feúūlün

Ey mälik-i vech-i bì-mi§älì
Ve’y ´ä≈ib-i nùr-ı lä-yezälì

æıl bezm-i ≈arìm-i va≈dete yär
Tä kim olayım karìn-i dìdär

İ®här-ı vücùda nùn u käfı
Bildim saèa bir delìl-i käfì

æıldıè beni ma®har-ı iräde
úAfv eyle øuluè yetür muräda

úİ´yän ile gerçi şerm-särım
El≠äfıèa lìk 18 päyidärım

Ben eyledim ise cürme iødäm
Sen görme úazìzim eyle ikräm

Ben úäşıø u bì-nevä vü zärım
Áşüfte vü ≠älib-i nigärım

Sen Ÿät-ı Kerìm ü bir ~udäsıè
Bìmär-ı dile yetür deväsıè

17 “Na‘im cennetine erişinceye kadar O’na salât edin ve O’na teslim olun.” Bu Arapça
bölüm yalnızca B nüshasında vardır.
18 Lìk B: Leyki M.
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Bilmem ne revä saèa bahä ne
Sen eyle øabùl bì-bahäne

Bir cän ise øıymetiè ne minnet
Yoødur saèa bende başøa ∆ıdmet

Ba∆ş eyle ≈abìbe bu Siräcı
Oldır yine derdiniè úiläcı

Vä´ıl ola Ÿevø-ı ≈ùr-ı úayna
Kim äyet oøursa välideyne

Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün

Saèa väriyyet ü rù≈um fedädır yä Resùlalläh
Seniè va´fında nu≠øum bì-edädır yä Resùlalläh

Nuúùt-ı ≈üsn-i a∆läøında kilk -i øudretim úäciz
Yine meddä≈-ı Ÿätıè bir ~udädır yä Resùlalläh

Münevver cism-i päkiè mäyesi cemú-i ≈ikemdir kim
úUøùl ü úun´ura ≈ayret-fezädır yä Resùlalläh

Maøämät-ı úurùcuè nice idräk eylesün ädem
İkinci maødemiè kim Müntehädır yä Resùlalläh

N’ola man®ùruè olsa fey◊-i ∆ä´ ı́èla Siräcì hem
æapıèda bir gedä-yı bì-nevädır yä Resùlalläh

Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün

Ey dehänı käşif-i esrär-ı İsrå meh-liøä
Ve’y sözü ser-lev≈a-i cäna ´afä-ba∆ş -ı sehä

™af≈a-i dilde ∆ayäl-i ∆a≠≠ı meşø eyleyen
Mehveşän-ı úäleme sevdä-yı úaşø eyler úa≠ä

Hìç kes yoødur liväsı münteşir rùz-ı øıyäm
Ger nebì olsa saèa ol günde eyler iøtidä

Düşdigim ol demde gel ∆äk-i päye øurbänıèam
Æut elim Alläh içün ~aødan beni eyle recä
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Daúvå-yı úaşø eyleyen almaz göze ma≈bùbını
Saèa ∆ùy olmış o gün her ferde göstermek vefä

Her nebì taútìl ider ol günde bäb-ı ≈ükmüni
Yalıèız ma≈´ù´ olur taødìm-i istidúä saèa

Her ≈ekìm ü her marì◊ ü her selìm ü her saøìm
Hep e≠ibbä derdine senden umar ol gün devä

Ger mezäd olsa o päzär içre øadr-i øudretiè
Kim verir saèa behä alur `udädan mä-úadä

Ey Siräcì yaøma cänım sùz-ı sùzla yoøsa ben
Söylerim yä A≈med ü Ma≈mùd Mu≈ammed Mu´≠afå


