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ÖZET
Vesîletü’n-necât’ın te’siriyle dinî edebiyatın en beğenilen türlerinden biri haline gelen

mevlid, asırlar boyunca birçok şair tarafından kaleme alınmıştır. 1835-1903 yılları arasında
yaşayan Diyarbakırlı İbrahim Re’fet de Hz. Peygamber’e duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yeni
bir tarzda kaleme aldığı mevlidle dile getirir. Bu çalışmada Re’fet’in Mevlidi üzerinde
durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Mevlid, Diyarbakır, İbrahim Re’fet.

ABSTRACT
Mawlid, which became one of the most admired religion literature types with the effect

of Vesîletü’n-necât, was written by many writers throughout centuries. Diyarbakırlı İbrahim
Re’fet, who lived between 1835-1903, expressed his liking, respect and affection toward Prophet
Mohammed in mawlid with a new style. This study will focus on the Mawlid of Re’fet.

Key Words:  Mawlid, Diyarbakır, İbrahim Re’fet.

Hayatı
Kaynaklarda ismi Re’fet-i Âmidî olarak bildirilen İbrahim Re’fet, H.

1250 (M.1834) yılında Diyarbakır’da doğdu. Babası, Diyarbakır eşrâfından
Abdullah Tayyar Efendi’dir.

Kara Hâfız-zâde Abdurrahman Efendi ve Hâfız Mehmed Şâbân Kâmî
Efendi’nin öğrencilerinden olan Re’fet, H. 1270’te (M.1853) Urfa’ya giderek
Kara Fakîh-zâde Abdurrahman Efendi’den ders aldı. Buradan Antep’e geçerek
Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağa’dan Farsça öğrendi. H. 1273 (M.1856)
senesinde Haleb’e giden Re’fet,  Osman Paşa Medresesi’nde Kara Hisârî Saçlı
Salih Efendi’den hadis, fıkıh ve meâni alanında öğrenim gördü. Burada Halep
valisi Seydi Ali Paşa’nın oğlu Hamdi Paşa’ya intisab eden Re’fet, H. 1275
(M.1858) tarihinde Hamdi Paşa’nın himayesinde İstanbul’a geldi. Paşa’nın
Üsküdar’daki konağında hocalık yaparken bir yandan da Atik Valide Sultan
Medresesi’nde Ankaralı Hüseyin Hâmid Efendi’den ders alarak H. 1281’de
(M.1863) tahsilini tamamladı.

H.1283’te (M.1865) Hamdi Paşa’nın ölümünün ardından Babıâli Buhârî
hocalığına tayin edilen İbrahim Re’fet, Üsküdar’da Atik Ali Paşa Camii’nde
öğrencilere Mesnevi, Gülistan ve Hâfız Divanı okuttu.

Sultan Abdülâziz’in cülûsunda kaleme aldığı mevlid beğenildi ve
padişahın iltifatına mazhar oldu. Ana dili olan Türkçeden başka Farsça, Arapça
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ve Kürtçe bilen İbrahim Re’fet, 14 Cemâziye’l-âhir 1321 (M.7 Eylül 1903)
tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Karaca Ahmed mezarlığına defnedildi.(Ali
Emirî, 1328: 375-376; Ali Emirî 2003: 26; İnal, 2002:1841-1843; Tuman, 2001:
297). Re’fet’in ölümü üzerine dönemin müderris şairlerinden Mehmed Mekkî
Efendi (İnal, 2000: 1331) aşağıdaki tarih manzumesini kaleme almıştır:

Bâb-ı âlînin Buhârî hâce-i dânişveri
Ol edîb-i hoş-sühan gitdi fezâ-yı hikmete
Bitdi erzâk-ı mukadder terk-i dünyâ eyleyip
Diş kirâsı almağa azmetdi semt-i cennete
Bir elinde keşkül-i cerr bir elinde arz-ı hâl
Şimdi serdi postunu artık civâr-ı rahmete
Yazdığı mevlûd-i pâki boynuna ta‘lîk idüp
Gıbta ol cerrâra kim çıkdı huzûr-ı Hazrete
Söyledim firkatle Mekkî mu‘cem târîhini
Gitdi İbrâhîm Re’fet bârgâh-ı İzzete
Sene 1321 (M.1903) (Ali Emirî, 1328: 375).

Edebî Şahsiyeti
Kaynaklarda Re’fet’in mevlidinden başka eseri olup olmadığı

hususunda her hangi bir bilgi yoktur. Sadece şiirlerinden örnekler verilmiştir.
Ali Emirî Efendi Tezkire-i Şu‘arâ-yı Âmid’de, Re’fet’le ilgili şu
değerlendirmeyi yapar:

“Eş‘âr-ı âlîleri hoş-me’âl ve tabîati gālibiyyet üzre semt-i târîhe meyyâl,
bir nüktedân-ı rengîn-makāldir.” (Ali Emîrî, 1328: 375).

Ali Emirî’nin hoş mânâlı, renkli ve nükteli bulduğu Re’fet’in şiirleri
için İbnülemin’in değerlendirmesi ise oldukça menfîdir:

“Manzumeleri yeni sene, vefât, me’muriyet, velâdet ve cülûs
tarihlerinden ibaret gibidir. Mükerreren basılan mevlid manzumesi, kıymetli bir
eser değildir. Zaten Süleyman (Efendi) merhumun asırlardan beri umumun
makbuli olan eser-i mübareki varken bu vadide manzume yazmak beyhude bir
gayretdir.” (İnal, 2002: 1842).

Süleyman Çelebi’den sonra mevlid türünde eser meydana getirilmesinin
sebepleri için bakınız. (Ceyhan, 2000: 90-91).

Ayrıca Ali Emirî Efendi, şairin mevlidinin yeni bir tarzda kaleme
alındığından “tarz-ı cedîd” olarak vasıflandırılığı bildirir. Bu eserinden dolayı
Re’fet, Sultan Abdülaziz tarafından ödüllendirilmiştir:

“Tarz-ı Cedîd ismiyle müsemmâ ve mâruf olan Mevlid-i Şerîf’in
nâzımıdır.”(Ali Emirî, 2003: 26).

“Cennet-mekân Sultan Abdülazîz Hân Hazretlerinin evâ’il-i
cülûslarında Tarz-ı Cedîd ismiyle mevsûm olan Mevlid-i Şerîfi nazm u te’lîf ve
hâkān-ı müşârun ileyh hazretlerine arz u ithâf ederek yirmi bin kuruş atiyye-yi
mülûkâneye nâ’il olmuşdur.” (Ali Emîrî, 1328: 375).
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Mevlid-i Şerîf
Süleyman Çelebi’nin 1409 yılında Bursa’da kaleme aldığı Vesîletü’n-

necât, İslâmî Türk edebiyatının en güzel örneklerindendir. Bu eser asırlar boyu
etkisini kaybetmemiş; başta Arapça olmak üzere Boşnakça, Kürtçe, Arnavutça,
İngilizce vb. pek çok dile çevrilmiştir. Türk edebiyatında mevlid türünün
sevilmesinde ve yaygınlaşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mevlid yazan
her şair, Süleyman Çelebi’nin tesirinde kalmış; eserini onunkinden ilham alarak
vücûda getirmiş; Hz. Peygamber’e duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı en samimî
şekilde terennüm etmeye çalışmıştır. (Timurtaş, 2005: X-XI). XIX. yüzyıl
şairlerinden İbrahim Re’fet Efendi tarafından te’lif edilen bu mevlid de Hz.
Muhammed’e karşı beslenen sevginin ve hürmetin bir ifadesidir. Eser aruzun
fâilatün fâilatün fâilün kalıbıyla ve mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır.
Re’fet Mevlidi’nde Süleyman Çelebi ve haleflerinin etkisi eserin birçok yerinde
kendisini gösterir. Vesîletü’n-necât’ta bulunan ve son zamanlarda yapılan
çalışmalarla Süleyman Çelebi’ye ait olmadığı kabul edilen “merhaba” faslında,
(Aymutlu, 1995: 25-26) nakaratlarda ve eserin çeşitli bölümlerinde bu te’sir
açıkça görülmektedir:

Nakarat bölümü Vesîletü’n-necât’ ta:
“Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile şevk ile idün es-salât” (Timurtaş, 2005: 104)

Re’fet Mevlidi’nde nakarat bölümündeki bir beyit Süleyman Çelebi’den
alınmıştır:

“Ger dilersiz bulasız oddan necät
úAşø ile derd ile idin e´-´alät” (180)

 “Ger dilersiz bulasız oddan necät
Vir Mu≈ammed rav◊asına e´-´alät” (19)

“İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa∆ru’l-mürselìne vir ´alät” (31)

Hz. Peygamber’in doğumunun anlatıldığı bölüm Vesîletü’n-necât’ ta:
“Susadum gāyet harâretden katı
Sundılar bir cam tolusı şerbeti

İçdüm anı oldı cismüm nûra gark
İdemezdüm nûrdan kendümi fark” (Timurtaş, 2005: 99).

Re’fet Mevlidi’nde:
“Virdiler bir käse ile şerbeti
İçdim ol dem ol züläl-i ≈ikmeti

Nùra ˚arø oldı vücùdım ser-te-ser
Rä≈at oldum görmedim a´lä keder” (142-143)

Merhaba faslı Vesîletü’n-necât’ ta:
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“Cümle zerrât-ı cihân idüp nidâ
Çağrışuban didiler kim merhabâ

Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-i irfân merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ

Merhabâ ey cân-ı bâkî merhabâ
Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ ” (Timurtaş, 2005: 99-100)

Re’fet Mevlidi’nde “merhaba” faslındaki bir beyit Süleyman Çelebi’nin
mevlidinden alınmıştır:

“Didiler ey nùr-ı Ra≈män mer≈abä
Mer≈abä ey úälì sul≠än mer≈abä

Mer≈abä ey ifti∆är-ı enbiyä
Mer≈abä ey şemú-i cemú-i evliyä

Mer≈abä ey menbaú-ı úizz ü vefä
Mer≈abä ey kän-ı el≠äf-ı `udä

Mer≈abä ey cän-ı bäøì mer≈abä
Mer≈abä úuşşäø[a] säøì mer≈abä” (151-154)

Re’fet’in Mevlidi’nde sadece Hz. Peygamber’in doğuşuyla ilgili
vak’alar değil, onun mi’racı da hikâye edilir. Eser genel itibariyle şu
bölümlerden oluşur:

1) Besmele ve Hamdele
Eser klâsik tertibe uygun bir şekilde kaleme alınmış olup besmeleyle

başlar.  1-20 beyitleri arasındaki kısımda, Allah’ın varlığını ve birliğini övgüyle
anlatan tevhid bölümü ile yaratıcının yüceliği karşısında kulun âcizliğinin
vurgulandığı münâcât bölümü bir arada yer alır:

Cümle úälem Ÿätıña ta≈mìd ider
Şevøıla taødìs ü hem tev≈ìd ider

2) Sebeb-i Telif
21-31 beyitleri arasında şair, yaralı gönlüne Hz. Peygamber’in tabip

olması ümidiyle mevlidini kaleme aldığını belirtir:
Naút-i Levläk ile menúùt şähdır
Hem le-úamrükle ulu sul≠ändır

Bu vesìleyle ola kim ol ≈abìb
Bu dil-i mecrù≈ıma ola ≠abìb
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Ayrıca bu eseri yazmasından dolayı müminlerin kendisini hayırla yâd
etmesini diler:

Belki ∆ayr ile beni yäd ideler
Ehl-i ìmän rù≈ımı şäd ideler

3) Hz. Peygamber’in Medhi
32-42 beyitleri arasındaki bölümde, Hz. Peygamber’in kusursuz

yaratıldığı, iki cihan serveri ve günahkârların şefaatçisi olduğu vurgulanır:
İki úälem serveri nùru’l-hüdå
A≈med-i Mu∆tär u ma≈bùb-ı `udä

Ra≈met-i ~aø hem şefìúü’l-müŸnibìn
Müste˚ä§-ı enbiyä vü mürselìn

4) Hz. Peygamber’in Ahlâkı ve İç Güzelliği
43-59 beyitleri arasındaki kısımda, Hz. Peygamber’in ahlâkî güzelliği

anlatılır. O’nun cömertliğinden, kerem denizi olduğundan, düşmanlarına karşı
bile hayırla hareket ettiğinden, az uyuyup çok ibadet ettiğinden, büyüklere
hürmeti ve küçüklere şefkatinden bahsedilir:

úÁdeti ∆ayr idi hep aúdäsına
Aç gözüñ baø himmet-i väläsına

Az uyurdı gicelerde ol hümäm
İşti˚äli ≠äúat idi ´ub≈ u şäm

`astegänı ´ormaø idi úädeti
Büyüge ≈ürmet küçüge şeføati

5) Hz. Peygamber’in Yaratılışının Başlangıcı
60-98 beyitleri arasındaki bu bölümde, Allah’ın her şeyden evvel Hz.

Peygamber’in nurunu yarattığı; bu nurun rahmet denizine batırıldıktan sonra bir
cevherin vücûda getirildiği ve bu cevherin iki parçaya bölündüğü bildirilir. İlk
parçadan denizlerin, ikinci parçadan da arş ve kürsün yaratıldığı; bütün
varlıkların Hz. Peygamber’in nurundan halk edildiği anlatılır:

Yo˚ iken úarş ü felek lev≈ ü øalem
Yo˚ idi hem enbiyä-i mu≈teşem

Nùrdan bir øab◊a aldı çün `udä
Didi yä nùr ´ır ≈abìbì A≈medä

Æaldırup ol nùrı ba≈r-i ra≈mete
æıl na®ar el≠äf-ı Rabb-i úizzete

Şaøø-ı evvel irüp oldı deñiz
Naøl ideyim saña ey ehl-i temìz
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Şaøø-ı §änìden cenäb-ı ÿü’l-kerem
Yaradup úarş ile kürsì vü øalem

Nùr-ı A≈med’den cemìúi mümkinät
Yaradıldı buldı zìnet käõinät

6) Hz. Âdem’in Yaratılışı ve Nûr-ı Muhammedî’nin Hz.
Peygamber’e İntikaline Kadar Geçen Zaman

99-113 beyitleri arasındaki kısımda anlatıldığına göre, Nûr-ı
Muhammedî, önce tüm insanlığın babası ve yaratılmış ilk insan Hz. Âdem’e,
ardından Hz. Havva’ya geçti. Hz. Peygamber’in babası Abdullah’a gelinceye
kadar kime intikal etse ona ayrı bir ışık verdi. Bu nur en son Hz. Âmine’ye
geçti:

Nùr-ı päk-i A≈med’i ~ayy u æadìr
Cebhe-i Ádem’de øıldı müstenìr

~a◊ret-i Ádem’de ≠urdı niçe yıl
Baúdehu ~avvä’ya oldı müntaøıl

Göçdi ~avvä’dan nùr-ı Mu´≠afä
Geldi Şìt’iñ alnına virdi ´afä

Böylece ol nùr-ı ´adr-ı enbiyä
Kime naøl oldı ise virdi ◊iyä

Çünki úAbdu’lläh’a geldi nùr-ı päk
~üsnini gören didi rù≈ì fidäk

Düşdi ol nùr çünki ra≈m-i mädere
Geldi çoø esrär-ı ≈ikmet ®ähire

7) Hz. Âmine’nin Hz. Peygamber’e Hamile Kalması
114-130 beyitleri arasındaki bu bölümde, Hz. Âmine’nin Recep ayında

hamile kaldığı ve bunu ilk müjdeleyenin Hz. Âdem olduğu bilgisi verilir.
Anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in doğduğu Rebiü’l-evvel’e kadar her ay bir
peygamber gelir ve zuhur edecek bu kutlu doğumdan ötürü Hz. Âmine’yi ayrı
ayrı tebrik eder:

Evvelä şehr-i Receb’de ≈amlimi
æıldı tebşìr ~a◊ret-i Ádem ™afì

Geldi Şaúbän içre Şìt-i bä-´afä
~amliñe yä Ámine ´ad mer≈abä

Mäh-ı §äli§de zihì şehr-i ´ıyäm
Geldi İdrìs ≈amlime virdi seläm
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~a◊ret-i Nù≈ şehr-i Şevväl’de baña
Didi kim ≈amliñ mübärekdir saña

Mäh-ı ÿì’l-øaúde’de İbrähìm `alìl
Didi oldıñ ≈ämil-i nùr-ı Celìl

Geldi İsmäúìl baña virdi seläm
Mäh-ı ÿì’l-≈icce’de øıldı i≈tiräm

Çün Mu≈arrem geldi Mùså bä-vefä
Büşrå yä Ámine bi’l-Mu´≠afå

Hem ™afer’de geldi úÍså bä-edeb
Didi ≈amliñdir seniñ şäh-ı úArab

Hem Rebìúü’l-evvel idi geldi Hùd
~amliñe øıldı seläm ~ayy-ı Vedùd

8) Hz. Peygamber’in Doğumu
131-155 beyitleri arasındaki bu kısımda, Hz. Peygamber’in doğduğu

gece zuhur eden olaylardan bazıları bildirilir. Cehennem kapılarının kapatıldığı,
şeytanın göklerden kovulduğu, putların yüzüstü devrildiği anlatılır. Hz.
Âmine’nin yanına bir melek gelir ve kutlu doğumun gerçekleşeğini söyler.
Melek kaybolunca yaratılan ilk kadın Havva, Hz. Musa’nın annesi Asiye ve Hz.
İsa’nın validesi Meryem doğum esnasında Âmine’nin yanında bulunurlar.
Merhaba faslı bölümün sonunda yer alır:

Ol gicede cümle şey≠än-ı merìd
Æard olup göklerden oldı nä-bedìd

Bu şeb olsun cümle putlar ser-nigùn
Hem ≈acìl olsun o øavm-i müşrikùn

˙äõib olınca melek fet≈ oldı bäb
Geldi üç ∆ätun mi§äl-i äfitäb

Meryem ü ~avvä vü dìger Ásiye
Her birisi baña itdi tehniye

Mer≈abä ey ifti∆är-ı enbiyä
Mer≈abä ey şemú-i cemú-i evliyä

Mer≈abä ey menbaú-ı úizz ü vefä
Mer≈abä ey kän-ı el≠äf-ı `udä
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Mer≈abä ey cän-ı bäøì mer≈abä
Mer≈abä úuşşäø[a] säøì mer≈abä

9) Hz. Âmine’nin Dilinden Doğum Esnasında Yaşananlar, Hz.
Peygamber’in Annesine Söyledikleri

156-170 beyitleri arasındaki bu bölümde, Hz. Peygamber’in doğar
doğmaz Allah’a secde ettiği, günahkâr ümmetinin hâlini sorduğu ve
bağışlanması için yalvardığı anlatılır:

Dir ki çün ≠o˚dı o sul≠än-ı cihän
Ra≈met-i ~aøø nùr-ı ~ayy-ı Müsteúän

Secde-i Ra≈mäna vardı der-úaøab
O kerem känı o deryä-yı edeb

Baèa ba˚ışla bu úä´ì ümmeti
Ben ◊aúìfe eyle ra≈m u şeføati

Æo˚dı˚ı an ´ordı ≈äl-i ümmeti
Baø ne úälìdir o şähıè himmeti

10) Hz. Muhammed’in Peygamberliği
171-181 beyitleri arasındaki bu kısımda Allah sevgisi ile Hira

mağarasında inzivaya çekilen Hz. Muhammed’e peygamberliğin kırk yaşında
iken geldiği ve bunun Cebrâil vasıtasıyla bildirildiği vurgulanır. Kur’an-ı
Kerim’in nâzil olmağa başladığı anlatılır:

úİzzet ü devletle ol ba≈r-i kerem
Erbaúìne sinni ba´dıøda øadem

Göèline düşdi o dem ≈ubb-ı İläh
Pes ~irä ≠a˚ına idindi penäh

İşbu ≈ayretde iken şäh-ı güzìn
Asımandan geldi Cibrìl-i Emìn

Sùre-i İørä-le bildirdi nişän
Bildi pes ma≈bùbını ol úäli-şän

İnmege başladı æurõän äyeti
Göèli mesrùr oldı gitdi ≈ayreti

11) Hz. Peygamber’in Mi’racı
182-212 beyitleri arasındaki bu bölümde, mi’racın başlangıcı anlatılır.

Cebrâil, Hz. Peygamber’e gelerek mi’rac müjdesini verir. Beraberinde
cennetten Burak isimli biniti getirmiştir. Resûlullâh bu durumu öğrenince
Zemzem suyundan abdest alıp Harem’de iki rekât namaz kılar. Hz. Peygamber
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Cebrâil’le birlikte önce Kudüs’e gider. Mescid-i Aksa’da bütün nebilere
imamlık yaparak namaz kıldırdıktan sonra göğe kurulan bir merdivenle
Cebrâil’in eşliğinde yükselir. Yükselişi esnasında semâyı, cenneti ve cehennemi
seyreder. Sidretü’l-Münteha’ya kadar çıkarlar ve Cebrâil Sidre’den öteye
geçemeyeceğini, geçerse yanacağını bildirir. Buradan sonra Hz. Peygamber
yalnız yol alır:

Didi müjde ey nebiyy-i mu≈terem
úArşına daúvet ider Rabbü’l-ümem

~a◊rete eyle şitäb ey yüzi aø
Kim getürdim saèa cennetden Buräø

Gùş idince vardı çäh-ı Zemzem’e
Geldi Zemzem’den ´adä o zemzeme

Yıøanup hem itdi tecdìd-i vu◊ù
Päk idi evvelde päk oldı aru

Pes ~arem içre iki rekúat namäz
`oş ∆u◊ùúyla øılup itdi niyäz

Çün §enädan färi˚ oldı ol cemìl
æuds’e úazm itdi yanınca Cebräõìl

Pes imämet eyledi anda Resùl
Enbiyä ervähına Aø´å’da ol

æurdılar nùrdan semäya nerdibän
Nerdibändan göge oldılar revän

Şevø ile seyr-i semavät eyledi
~aøø aña dürlü úinäyät eyledi

Cennet ile när aña seyr oldı úıyän
Áşikär oldı hemän sırr-ı nihän

Sidre’ye geldikde ma≈bùb-ı Celìl
Açdı altı yüz øanadın Cebräõìl

12) Hz. Peygamber’in dilinden, Sidre’den Kabe Kavseyn’e kadar
ki yolculuğu ve  Allah’la Konuşması

213-240 beyitleri arasındaki bu kısımda, Hz. Muhammed’in yoluna
Refref’le devam ettiği, Allah’a iki yay aralığı kalacak kadar yakınlaştığı
anlatılır. Hz. Peygamber, yaratıcının kendisine o anda hakikat ilmini ilham
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ettiğini, ilimlerin sırrını öğrettiğini ve doksan bin kelâm vahyettiğini bildirir.
Allah, mi’racın tamamlandığını ve ümmetin mi’racının namaz olduğunu
söyler. Ardından izin verilir ve Hz. Peygamber geldiği yerden döner:

~a◊ret-i Cibrìl’le söylerken keläm
Geldi Refref virdi taú®ìmle seläm

Eyledim çün øäbe øavseyni maøäm
æıl ≈aŸer gitme buradan ≠ut zimäm

Kim ≈aøäyıø úilmini anda baña
æıldı ilhäm ≈a◊ret-i bär-ı `udä

Ol gice keşf oldı esrär-ı úulùm
Bunda neşr itdim úalå øadri’l-fuhùm

İşbu üslùb üzre ≠oøsan biñ keläm
Ol gice va≈y eyledi Rabbü’l-enäm

Çünki miúräc emri hep oldı tamäm
Didi ol dem baña ~ayy-ı lä-yenäm

Ey ≈abìbim çünki buldıñ fır´atı
Baña daúvet eyle e◊úaf ümmeti

Eyledim miúräcını hergiz niyäz
Ümmetiñ miúräcını øıldım namäz

Geldigim yerden revän oldum yine
æondum ol dem ben ~arem eyvänına

13) Dua bölümü
Şair bu kısımda Allah’tan afv ve mağfiret diler. Hz. Peygamber, dört

halife, Hz. Fâtıma, Hz. Âdem, Hz. Havva hürmeti için günahkâr kulların
affedilmesini temenni eder:

Yä İlähì nùr-ı A≈med ≈ürmeti
Biz günahkär øullara øıl şeføati

Yär-ı ˚är-ı fa∆r-i úälem ≈ürmeti
~a◊ret-i Färùø-ı aú®am ≈ürmeti

~ilm-i úO§män bin úAffän ≈ürmeti
ÿü’l-fiøär-ı şìr-i Yezdän ≈ürmeti
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~a◊ret-i Fä≠ımatü’z- Zehrä ≈ürmeti
úAşø-ı Ádem ≈üsn-i ~avvä ≈ürmeti

úAfv idüp úi´yänımız øıl ra≈meti
Ol ≈abìbiñ yüzi ´uyı ≈ürmeti

Mevlidlerin şekil ve muhteva bakımından mukayese edilebilmesi, ortak
ve farklı taraflarının belirlenebilmesi için tek tek ele alınarak yayımlanması
gerekir. Bu düşünceden hareketle Diyarbakırlı İbrahim Re’fet Mevlidi’nin
metnini neşretmenin faydalı olacağı kanaatine vardık. Eserin karşılaştırmalı
metnini, tespit edebildiğimiz dört nüshaya dayanarak hazırladık.

Mevlidin Nüshaları
Kütüphanelerimizde İbrahim Re’fet Efendi’nin kaleme aldığı mevlidin

üçü yazma, biri H. 1306’da (M.1889) İstanbul’da basılmış olmak üzere dört
nüshasını tespit edebildik.

Re’fet Mevlidi’nin elimizde bulunan yazma nüshalarından ilki Ankara
Millî Kütüphane’de Yz. A. 5748 numara ile kayıtlıdır. 190x140 mm.
ölçülerinde, 11 yaprak ve satır sayısı 13 olan bu nüsha harekeli nesihle kaleme
alınmıştır. Tamamı 236 beyit olan sözkonusu nüsha:

Ey `udävend-i A®ìm ü pädişäh
Ra≈metiñdür cümle ma∆lùøa penäh

başlar.
`atm øıl ìmän ile vaøt-i ecel
İstecib yä Rabb duúänä bi’l-úacel

beytiyle sona erer.
Kâmî Mevlidi’nin son bölümünde bulunduğundan kütüphane fişlerinde

sehven tek mevlid olarak kaydedilmiştir. İstinsah kaydındaki bilgiye göre
Abdülkädir Vefâî tarafından H. 16 Şaban 1299 (3 Temmuz 1882) tarihinde
yazılmıştır. Ayrıca müstensih eserin kaleme alındığı tarihi de H. 1285 (M.1868)
olarak bildirir. Kaynaklarda İbrahim Re’fet’in mevlidini, Sultan Abdülaziz’in
cülûsu üzerine yazdığı ve eserin beğenildiği için şairin taltif edildiği bilgisi
verilir. Bu bilgiye göre eserin yazılış tarihi müstensihin bildirdiği gibi 1868
olamaz. Zira Sultan Abdülaziz, 20 Haziran 1861’de vefat eden Sultan
Abdülmecid’den sonra tahta çıkmıştır.(Karal tarihsiz, C.III, 1) Çevriyazıda bu
nüsha, M1 nüshası olarak gösterilmiştir.

Mevlidin ikinci yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma
Bağışlar bölümünde 4432/2 numarayla kayıtlıdır. Söz konusu nüshanın istinsah
tarihi ve müstensihi bilinmemektedir. 13 yaprak ve satır sayısı 11 olan bu
yazma:

Ey `udävend-i A®ìm ü pädişäh
Ra≈metiñdür cümle ma∆lùøa penäh

başlar.
İster isen bulasın fevz ü necät
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Rù≈-ı Fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät
beytiyle sona erer.

 153 beyitten oluşan bu nüsha, eksiktir ve çevriyazıda S nüshası olarak
gösterilmiştir.

Üçüncü nüsha Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde yazmalar bölümünde
5306/2 numarada kayıtlıdır. H.1314’te (M.1896) Mahmud Sefâüddin isimli bir
müstensih tarafından yazılmıştır. 13 yaprak ve satır sayısı 9 olan bu nüsha:

Ey `udävend-i A®ìm ü pädişäh
Ra≈metiñdür cümle ma∆lùøa penäh

başlar.
`atm øıl ìmän ile vaøt-i ecel
İstecib yä Rabb duúänä bi’l-úacel

beytiyle sona erer.
Bu nüsha da 153 beyit ihtiva eder. Diğer nüshalarda bulunan bazı

bölümler bu yazmada yer almaz. Söz konusu metin çevriyazıda B1 olarak
adlandırılmıştır.

Mevlidin dördüncü nüshası ve taş basması olan nüsha Beyazıt Devlet
Kütüphanesi’nde basmalar bölümünde 5307 numarada kayıtlıdır. Rebiü’l-evvel
1316 (M. Aralık 1888) basılan bu nüsha 14 yaprak ve 10 satırdır. 235 beyitin
bulunduğu bu nüsha M1 nüshası ile hemen hemen aynı gibidir. Tahminimiz, taş
basması olarak basılan söz konusu nüshanın M1 nüshası esas alınarak basıldığı
yönündedir. Çevriyazıda B2 olarak isimlendirilen bu metin

Ey `udävend-i A®ìm ü pädişäh
Ra≈metiñdür cümle ma∆lùøa penäh

 beytiyle başlar.
`atm øıl ìmän ile vaøt-i ecel
İstecib yä Rabb duúänä bi’l-úacel

beytiyle sona erer.
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úAleyhi Fi’l-bekereti ve’l-úaşì Mevlidü’n-Nebiyyü’l-æureyşì ™alavatu’lläh 1

Bismi’llähi’r-ra≈mani’r-ra≈ìm

1 Ey `udävend-i A®ìm ü pädişäh
Ra≈metiñdür cümle ma∆lùøa penäh

úÁlemi bir demde ìcäd eyledüñ
Kün didüñ maúmùr u bünyäd eyledüñ2

Bì-meşaøøat ey Kerìm ü Kirdikär3

æudretiñ bu mäsiväyı øıldı var

Çün bu úälem yo˚ iken buldı vücùd
ÿätınıñ birligine oldı şühùd

5 Ey Ra≈ìm ey şeføat ü i≈sänı bol4

Ey ki şehler dergehinde cümle øul

Ásitänıñ maøsad-ı bäy u faøìr
Cümle zì-rùh ∆¥ùn-ı inúämıñla sìr

Hädi vü Settärsın lu≠fuñ úamìm
Vir bize räh-ı necätı ey Ra≈ìm

Herkesiñ Maúbùdı sensin bì-gümän5

ÿätıña ≠apmaø sezädır ins ü cän

Cümle úälem Ÿätıña ta≈mìd ider
Şevøıla taødìs ü hem tev≈ìd ider6

10 ~äkim-i mu≠laøsıè ey Rabb-i Celìl7

Olamaz kimse saña ◊ıdd u úadìl

1 Başlık sadece M ve B2 nüshalarında vardır.
2 maúmùr u bünyäd: S; maúmùr u bünyäd, B1; maúmùrı bünyäd, B2; maúmùrı bünyäd, M; maúmùrı
bünyäd
3 Kerìm ü Kirdikär: S; Kerìm ü Kirdikär, M; Kerìm ü Kirdikär, B2; Kerìm ü Kirdikär, B1; Kerìm
Kirdikär
4 şeføat ü i≈sänı: S; şeføat ü i≈sänı, M; şeføat ü i≈sänı, B2; şeføat ü i≈sänı, B1; şeføat i≈sänı
5 Maúbùdı: S; Maúbùdı, M; Maúbùdı,B2; Maúbùdı; B1 Maúbùd
6 taødìs: M; taødìs, B1; taødìs, B2; taødìs, S; taørìr
7 mu≠laøsıè: S; mu≠laøsıè, B1; mu≠laøsıè, M; mu≠laøsın, B2; mu≠laøsın
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Æaúatiñle kimisi bulmış ≈ayät
æısmet itmişsin aña räh-ı necät8

Kimisi älùde-i fısø u şaøå
Kiminiñ øalb gözi olmışdır úamå

Kimine niúmet virirsiè ey Celìl9

Şükrini øılmaz olur ∆¥är u Ÿelìl

Kimisi faør u fenä içre saña10

Şükr idüp her dem ider ≈amd ü §enä11

15 Kimisi Ÿilletle dìn-perver olur
Kimi varlıøla riyä-perver olur12

Mefsedetde kimisi ma®har iken
Geçinür bes≠ämı (?) varı şer iken13

Munta®amdır cümle efúäliñ seniñ
úAølı irmez ≈ikmetiñe kimseniñ

Birsin Allähım kemälinde ferìd
`alø u ìcädında yoø mi§l ü nedìd14

Ger dilersiz bulasız oddan necät
Vir Mu≈ammed rav◊asına e´-´alät15

Bäúi§-i Na®m 16

20 Rùz u şeb mirõät-i dilde bu ∆ayäl17

Cilve-ger olurdı çün şekl-i hiläl

8 æısmet itmişsiè: B1; æısmet itmişsiè, M; æısmet itmişsin, , B2; æısmet itmişsin, S; Hem na´ìb
itdiè
9 virirsiè: B1; virirsiè, M; virirsin, B2; virirsin, S; virirsin
10 faør u fenä: S; faør u fenä, M; faør u fenä, B2; faør u fenä, B1; faør fenä
11 her dem: S; her dem, M; her dem, B2; her dem, B1; däõìm
12 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
13 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
14 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
15 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
16 Başlık B1 nüshasında yoktur.
17 Rùz u şeb: B1; Rùzı şeb
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Yaúni kim ol şäh-ı fa∆ru’l-mürselìn
Nùr-ı Yezdän ra≈meten li’l-úälemìn

æıble-i ümmìd-i cümle ins ü cän
İlticägäh-ı gürùh-ı úä´iyän18

İdeyim mevlùdin ol şähıñ beyän19

Ol ≈abìb-i ~aø şefìú-i ins ü cän

æäfile-sälär-ı ∆ayl-i enbiyä
A≈med ü Ma≈mùd Mu≈ammed Mu´≠afå

25 Oldur äräyiş-fürùz-ı mer≈amet
Menbaú u kän-ı se∆ä vü mekremet20

Naút-i Levläk ile menúùt şähdır
Hem leúamrükle ulu sul≠ändır21

Bu vesìleyle ola kim ol ≈abìb
Bu dil-i mecrù≈ıma ola ≠abìb

Çünki oldur mültecä-yı müŸnibän
İfti∆ärım var anıèla bì-gümän22

Belki ∆ayr ile beni yäd ideler
Ehl-i ìmän rù≈ımı şäd ideler

30 Diyeler kim oøıyalım Fäti≈a
Reõfet’iè rù≈ına bula Fäti≈a23

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa∆ru’l-mürselìne vir ´alät24

Med≈-i Seyyidü’l-mürselìn ™alavätu’llähi úAleyhi ve úAlå Álihi’≠-
≠ayyibìn et-≠ähirìn25

18 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
19 İdeyim: M; İdeyim, B1; İdeyim, B2; İdeyim, S; İdelim
20 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
21 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
22 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
23 Bu beyit sadece S nüshasında vardır.
24 Bu beyit B1 nüshasında yoktur.
25 Başlık B1 ve S nüshalarında yoktur.
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Cän øula˚ıyla işit ey ehl-i dìn
Med≈-i päk-i ≈a◊ret-i Æähe’l-emìn

Tä bilesin kim ne gevherdir o nùr
~aøø beşer ∆alø itdi ammä bì-øu´ùr

İki úälem serveri nùru’l-hüdå
A≈med-i Mu∆tär u ma≈bùb-ı `udä

35 Ra≈met-i ~aø hem şefìúü’l-müŸnibìn26

Müste˚ä§-ı enbiyä vü mürselìn

Şäri≈-i ´adrı anıñ Mennän iken
Räfiú-i Ÿikri anıñ Deyyän iken

Kim ola Reõfet anı medh eyleye
Nùr-ı päk-i A≈med’i şer≈ eyleye

Çünki med≈ itmiş anı bär-ı `udä27

Aña käfìdir diyen ∆i≠äb-ı øul kefå

ÿü’l-celäl ol rütbe øılmış mu≈terem
Sùre-i Yä-sìn aña eyler øasem28

40 ™alli yä Rabb úalå ∆ayru’l-verå
Mä tesìrü’ş-şems fì sebúi’l-úulä
™alli yä Rabbi úalå ∆atmü’r-rüsül
Mä yemùcu’l-úäşıøùne fì’s-sübül

İster isen bulasın fevz ü necät
Rùh-ı fa∆ru’l-mürselìne vir ´alät29

`uløı ve Sìret-i Cenäb-ı A≈medì úAleyhi ´alätü Rabbü’´-™amedì30

26 Ra≈met-i ~aø hem: S; Ra≈met-i ~aø hem, M; Ra≈met-i ~aødır, B1; Ra≈met-i ~aødır, B2;
Ra≈met-i ~aødır
27 itmiş: M; itmiş, B1; itmiş, B2; itmiş, S; itdi
28 ÿü’l-celäl ol rütbe øılmış mu≈terem, Sùre-i Yä-sìn aña eyler øasem: M; ÿü’l-celäl ol rütbe
øılmış mu≈terem, Sùre-i Yä-sìn aña eyler øasem; B1; ÿü’l-celäl ol rütbe øılmış mu≈terem, Sùre-i
Yä-sìn aña eyler øasem, S; ~aøø risälet rütbesin virdi aèa, Sùre-i Yä-sìn øasem eyler aèa
29 Rùh-ı fa∆ru’l-mürselìne vir: S; Rùh-ı fa∆ru’l-mürselìne vir, B1; Rùh-ı fa∆ru’l-mürselìne vir, B2;
Rùh-ı fa∆ru’l-mürselìne vir, M; Á∆iret sul≠änına gönder ´alät
30 B1 ve S nüshalarında başlık yoktur.
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Diñle imdi ∆ulø-ı päk-i A≈medi
úÁciz ü bì-çäregänıñ maø´adı

™ä≈ib-i ∆ulø-i úa®ìm bedrü’l-büdùr
Näsi∆-i Tevrät u İncìl u Zebùr

45 Sözleri her derde øänùnu’ş-şifä
Göñli mecrù≈ ümmete úaynu’ş-şifä

İşleri her dem anıñ cùd u se∆ä
Bä≠ıla virmez idi a´lä rı◊ä

`ayr işe lä dimedi ol mu≈terem
Ol şerìúat menbaúı ba≈r-i kerem

úÁdeti ∆ayr idi hep aúdäsına
Aç gözüñ baø himmet-i väläsına

Yatmadı hergiz döşek üzre o şäh31

`avf-ı Mevlädan her än eylerdi äh

50 Ek§er-i evøätde ol şäh-ı güzìn
Aç idi ≠oø gösterürdi kendüsin

`astegänı ´ormaø idi úädeti
Büyüge ≈ürmet küçüge şeføati

æalb-i päki mä-sivädan päk idi
`uløı ma≈mùd meskeni efläk idi

Bu fenäda øoymadı ≠aş üzre ≠aş
~aøø yolına øoymışdı cän u baş

™ı˚ar idi her yetìmiñ başını
Siler idi gözlerinin yaşını

55 Az uyurdı gicelerde ol hümäm
İşti˚äli ≠äúat idi ´ub≈ u şäm

31 Yatmadı hergiz: M; Yatmadı hergiz, B1; Yatmadı hergiz, B2; Yatmadı hergiz, S; Yatmaz idi
hem



Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:1, Mart 2011

205

~aøø teúälådan niyäz u minneti
Baña ba˚ışla İlähì ümmeti

Sen de ey úä´ì vü mücrim øıl ≈ayä
İ§r-i päk-i A≈med’e øıl iøtifä

Ümmet olmaø ister isen ey fetå
Vir ´alavät Mu´≠afa’ya bul ´afä

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät32

Mebde-i `ıløat-i Nùr-ı Fa∆r-i Käõinät úAleyhi Ef¬alü’´-™alavät33

60 Söyle ey gùyende-i esrär-ı ~aøø
Çünki ≠o˚dı úäleme envär-ı ~aøø

æıl beyän şìrìn zebänıñla nikät
Ehl-i ≈äliñ göñline virsün ≈ayät

Ehl-i úışøa bùy-ı cänändan e§er
Ey nesìm-i cän-fezä virgil ∆aber

Yaúni ol úälì cenäb-ı A≈med’iñ
Mevlidinden vir ∆aber ol emcedin

Yo˚ iken úarş ü felek lev≈ ü øalem
Yo˚ idi hem enbiyä-i mu≈teşem

65 Nùrdan bir øab◊a aldı çün `udä
Didi yä nùr ´ır ≈abìbì A≈medä

Baúdezìn ol nùr-ı Mevlä-yı Celìl
~aøøı tesbì≈ eyledi çoø mäh u yıl

™oñra ol nùr oldı on iki ≈icäb
Her biri aúlä mi§äl-i dürr-i näb

æudret ü taú®ìm ü minnet mer≈amet
Hem saúädet hem kerämet menzilet

32 Bu bölümün tamamı S nüshasının en son kısmında yer almaktadır. Müstensih beyitlerin sırasını
karıştırmıştır.
33 B1 ve S nüshalarında başlık yoktur.
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Æäúat ü rifúat nübüvvet dìgeri34

Hem hidäyet hem şefäúatdir biri

70 Her biri Mevläyı tev≈ìd eyledi
Başøa başøa şükr ü ta≈mìd eyledi35

~ikmet ile ´oñra dört ba≈r-i úa®ìm
æıldı ìcäd øudret-i Rabb-i æadìm

Mer≈amet úirfän u øudretle na®ar
Her biri birinden aúlä ∆ùb-ter

Æaldırup ol nùrı ba≈r-i ra≈mete36

æıl na®ar el≠äf-ı Rabb-i úİzzete

Mer≈amet ba≈rinde çıødıøda o nùr
Aldı bir øa≠re o nùrdan ol ™abùr

75 Nice yüz biñ enbiyä-yı mu≈terem37

`alø olındı ´unú-ı ~aøøla lä-cerem

™oñra bu nùrdan `udävend-i æadìr
Yaradup bir gevher ammä bì-na®ìr

Heybet ile çün `udä øıldı na®ar
İki şaøø oldı ≈icäbından güher38

Şaøø-ı evvel irüp oldı deñiz39

Naøl ideyim saña ey ehl-i temìz40

æaynayup ≈ikmetle ol ba≈r-i şeref
~ä´ıl oldı ol deñizden dùd u kef

80 Kefden oldı bu zemìn ile zamän
Hem du∆ändan ≈ä´ıl oldı asımän

34 Æäúat ü: S; Æäúat ü, M; Æäúat ü, B2; Æäúat ü, B1; Æäúati
35 şükr ü: S; şükr ü, M; şükr ü, B2; şükr ü, B1; şükri
36 ol nùrı ba≈r-i: B2; ol nùrı ba≈r-i S; ol nùr ba≈r-i, M; o nùr-ı ba≈ri, B1; ol nùr ba≈r-i
37 Nice: S; Nice, M; Niçe, B1; Niçe, B2; Niçe
38 İki şaøø: M; İki şaøø, B1; İki şaøø, B2; İki şaøø, S; Her iki
39 Şaøø-ı: M; Şaøø-ı; B1; Şaøø-ı, B2; Şaøø-ı, S; Şıøø-ı
40 Naøl ideyim: M; Naøl ideyim, B1; Naøl ideyim, B2; Naøl ideyim, S; Naøl idelim
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Şaøø-ı §änìden cenäb-ı ÿü’l-kerem 41

Yaradup úarş ile kürsì vü øalem

Mälikü’l-mülk ol Celìl ü ÿü’l-celäl
Çün yaratdı bunları bì-keyf ü ≈äl

Emr idüp ol `äliø-ı mülk-i øıdem42

æıl i≠äúat emrime  yaz yä øalem 43

Ne yazayım yä İlähe’l-úälemìn
Emriñe fermän-berem ey ÿü’l-metìn

85 Lä ilähe illä enä’lläh yä øalem
Hem Mu≈ammed’dir resùlim mu≈terem

Dehşetinden iki şaøø oldı øalem
Secdeye varup didi ey ÿü’l-≈ikem

Kimdir ol sul≠än u ol ´ä≈ib-vefä
İsmi ismiñle muøärin ola tä

Ol ≈abìbim Mu´≠afä’dır bil yaøìn
Nùr-ı heftüm äsımän ile zemìn44

Nùr-ı A≈med’den cemìú-i mümkinät
Yaradıldı buldı zìnet käõinät

90 Emr idüp yaz yä øalem didi Şekùr
Ümmetün muŸnibetün Rabbün ˙afùr

Bu saña yetmez mi úizzet øıl na®ar
Müjde ey bì-çäre ümmet müjdeler

Nùr-ı A≈med gelmeseydi úäleme
Gelmez idi úizz ü rifúat ädeme

Olmasaydı nùr-ı Fa∆r-i Käõinät
Bulamazdı Nù≈ Tùfandan necät

41 Şaøø-ı: M; Şaøø-ı; B1; Şaøø-ı, B2; Şaøø-ı, S; Şıøø-ı
42 mülk-i øıdem: M; mülk-i øıdem, B1; mülk-i øıdem, B2; mülk-i øıdem, S; milk-i øıdem
43 emrime: S; emrime, M; emrime, B2; emrime, B1; emrüm
44 zemìn: M; zemìn, B1; zemìn, B2; zemìn, S; zamän



Celal Bayar Üniversitesi

208

Gelmeseydi nùr-ı ma≈bùb-ı Celìl
Geçemezdi när-ı Nemrùd’dan `alìl

95 Olmasaydı ger o maúşùø-ı Vedùd
Göklere úÍså ider miydi ´uúùd

Gelmeseydi ol şeh-i ´ä≈ib-nuøùl
Olmaz idi kebş-i İsmäúìl øabùl

Fänidir dünyä irer bir gün memät
Diyelim cän u göñülden e´-´alat45

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät46

`iløat-i Ádem úAleyhi’s-seläm ve İntiøäl-i Nùr-ı Mu≈ammed úAleyhi’´-´alät ü
ve’s-seläm 47

Yer ile gök emr içün oldı tamäm
Didi ol ~ayy u æadìm ü lä-yenäm

100 Çün tamäm oldı serìr sul≠än gerek
Mülk ≈ä◊ırdır aña bir ∆än gerek

Pes yaratdı Ádem’i Perverdigär
Tä ki maø´ùd ola andan äşikär

Nùr-ı päk-i A≈med’i ~ayy u æadìr
Cebhe-i Ádem’de øıldı müstenìr

~a◊ret-i Ádem’de ≠urdı niçe yıl
Baúdehu ~avvä’ya oldı müntaøıl

Göçdi ~avvä’dan nùr-ı Mu´≠afä
Geldi Şìt’iñ alnına virdi ´afä

105 Böylece ol nùr-ı ´adr-ı enbiyä
Kime naøl oldı ise virdi ◊iyä

45 Bu beyit B1, B2 ve S nüshalarında yoktur.
46 Bu beyit M nüshasında yoktur.
47 S ve B1 nüshalarında bu bölüm mevcut değildir.
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æan˚ı ®ahr u ba≠na endiyse o nùr
úİzz ü rifúat eyledi andan ®uhùr

Çünki úAbdu’lläh’a geldi nùr-ı päk
~üsnini gören didi rù≈ì fidäk

Düşdi ol nùr çünki ra≈m-i mädere
Geldi çoø esrär-ı ≈ikmet ®ähire

æan˚ı säúatde úaceb şäh-ı cihäñ
Æo˚ısardır didiler hep ins ü cän

110 Tä øılalım yolına cänlar fedä
Ol şefìú-i ümmetän-ı pür-∆a≠ä

Maødemine munta®ır úarş u felek
™af-zede teşrìfine ≈ayl-i melek

Ey ˚arìø-ı ba≈r-i cürm ü seyyiõät
™ıdø ile vir Mu´≠afä’ya çoø salät

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät

Der Müddet-i ßuhùr-ı ~ämilehu Şüden-i ~a◊ret-i Ámine Bä-cenäb-ı A≈medi’l-
Mu∆tär úAleyhi’´-salätu Rabbi’l- ˙affär48

Ámine `ätun ol ∆ayru’n-nisä
Mäder-i päk-i ≈abìb-i Kibriyä

115 Altı mäh ≈amlimden a´lä bir keder
Görmedim hergiz deyü virdi ∆aber

Altı mähdan ´oñra geldi bir nidä
Müjdeler yä Ámine müjde saña

Bu ne devletdir saña ey meh-liøä
Geliserdir senden ol ∆ayru’l-verä

48 Başlık S ve B1 nüshalarında yoktur.



Celal Bayar Üniversitesi

210

Nice ≈äletler düşümde bì-≈isäb49

Keşf olup gitdi ara yerden niøäb

Evvelä şehr-i Receb’de ≈amlimi
æıldı tebşìr ~a◊ret-i Ádem ™afì

120 Geldi Şaúbän içre Şìt-i bä-´afä
~amliñe yä Ámine ´ad mer≈abä

Mäh-ı §äli§de zihì şehr-i ´ıyäm
Geldi İdrìs ≈amlime virdi seläm

~a◊ret-i Nù≈ şehr-i Şevväl’de baña
Didi kim ≈amliñ mübärekdir saña

Mäh-ı ÿì’l-øaúde’de İbrähìm `alìl
Didi oldıñ ≈ämil-i nùr-ı Celìl50

Geldi İsmäúìl baña virdi seläm51

Mäh-ı ÿì’l-≈icce’de øıldı i≈tiräm

125 Çün Mu≈arrem geldi Mùså bä-vefä
Büşrå yä Ámine bi’l-Mu´≠afå

Hem ™afer’de geldi úÍså bä-edeb
Didi ≈amliñdir seniñ şäh-ı úArab

Hem Rebìúü’l-evvel idi geldi Hùd
~amliñe øıldı seläm ~ayy-ı Vedùd

Enbiyä ervä≈ı bir bir geldiler
~amlime taú®ìm ü tekrìm øıldılar

Dü cihända her kim isterse necät
Oøısun sul≠än-ı kevneyne ´alät52

130 İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät53

49 Nice: S; Nice, B1; Nice, M; Niçe, B2; Niçe
50 ≈ämil-i nùr-ı Celìl: M; ≈ämil-i nùr-ı Celìl, B2; ≈ämil-i nùr-ı Celìl, B1; ≈ämili nùr-ı Celìl, S;
≈ämile nùr-ı Celìl
51 İsmäúìl: S; İsmäúìl, B1; İsmäúìl, M; İsmaúìl, B2ı; İsmaúìl
52 Bu beyit B1, B2 ve S nüshalarında yoktur.
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Vilädet-i Seyyidü’l-beräyä úAleyhi Ef¬alü’´-™alaväti ve Ekmeli ‘t-Te≈äyä 54

Çün øarìb oldı ki mihr ide ≠ulùú
Anasından itdi envär-ı su≠ùú55

On ikinci gün Rebìúü’l-evvel’iñ
Hem dü-şenbih gicesi idi biliñ56

Düşdi kevneyn içre enväú-ı ´adä
Kim cihäna ≠o˚dı nùr-ı Mu´≠afä

Cennetiñ Rı¬vän’ına irdi ∆aber
Kim cinäna vire zìnet ser-te-ser57

135 Hem cehennem Mälik’ine irdi bu
Heybetin øaldır øapatsunlar ≠amu58

Ol gicede cümle şey≠än-ı merìd
Æard olup göklerden oldı nä-bedìd

Bu şeb olsun cümle putlar ser-nigùn
Hem ≈acìl olsun o øavm-i müşrikùn

Bir melek geldi baña virdi seläm
Görmedim ru∆särını söyler keläm

Didi bu gice ≠o˚ar bir ≠ıfl-ı päk
Päyine ru∆sär-ı şehler ola ∆äk

140 Müjdeler senden ≠o˚ar o rù≈ u cän
Maødemine mun≠a®ır kerrùbiyän

İsm-i päkini Mu≈ammed øoya ~aøø
Olısar ay parma˚ıyla iki şaøø

˙äõib olınca melek fet≈ oldı bäb
Geldi üç ∆ätun mi§äl-i äfitäb59

53 Bu beyit M ve S nüshalarında yoktur.
54 S ve B1nüshalarında başlık yoktur.
55 itdi: M; itdi, B1; itdi, B2; itdi, S; indi
56 dü-şenbih: S; dü-şenbih, B1; dü-şenbih, B2; dü-şenbih, M; dü-şenbe
57 cinäna: S; cinäna, B1; cinäna, M; cihäna, B2; cihäna
58 øapatsunlar: S; øapatsunlar, B1; øapatsunlar, M; øapansunlar, B2; øapansunlar
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Meryem ü ~avvä vü dìger Ásiye
Her birisi baña itdi tehniye

Çün ≈aräret ˚älib oldı cänıma
İkisi oturdı iki yanıma

145 Arøama geldi oturdı öbiri
Rıføıla ≠utdı belimden ol peri

Virdiler bir käse ile şerbeti
İçdim ol dem ol züläl-i ≈ikmeti

Nùra ˚arø oldı vücùdım ser-te-ser
Rä≈at oldum görmedim a´lä keder60

Der-úaøab bir mur˚-ı nùränì hemän
™ı˚adı arøamı ol dem şädımän61

Æo˚dı ol säúatde ol ˚änì-´ıfät
Ümmet isen ol ≈abìbe vir ´alät62

150 Çünki ≠o˚dı ol gice nùru’l-hüdå
æaffe-i ins ü melek virdi ´adä

Didiler ey nùr-ı Ra≈män mer≈abä
Mer≈abä ey úälì sul≠än mer≈abä

Mer≈abä ey ifti∆är-ı enbiyä
Mer≈abä ey şemú-i cemú-i evliyä

Mer≈abä ey menbaú-ı úizz ü vefä
Mer≈abä ey kän-ı el≠äf-ı `udä

Mer≈abä ey cän-ı bäøì mer≈abä
Mer≈abä úuşşäø[a] säøì mer≈abä63

59 mi§äl-i: S; mi§äli, M; mi§äli, B1; mi§äli, B2; mi§äli
60 Bu beyit S nüshasında yoktur.
61 Bu beyit S nüshasında yoktur.
62 Bu beyit ve bundan sonra gelen merhaba faslı B1 ve S nüshalarında mevcut değildir.
63 úuşşäøa säøì: M; ehlen ve sehlen, B2; úuşşäø u säøì, S ve B1 nüshalarında bu beyit yoktur.
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155 İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät

~a◊ret-i Ámine velädeti hengämında ~a◊ret-i Fa∆r-i Risäletden dièleyüp
müşähede buyurduøları ≈älät64

Dürre-i täc-ı ∆avätìn-i úArab
Ha◊ret-i Ámine ol úälì-neseb

Dir ki çün ≠o˚dı o sul≠än-ı cihän
Ra≈met-i ~aøø nùr-ı ~ayy-ı Müsteúän

Secde-i Ra≈mäna vardı der-úaøab
O keremkänı o deryä-yı edeb

Ba˚rıma ba´dım edeble dièledim
Söyledigi nu≠øı ol dem aèladım

160 Dir idi ey pädişäh-ı bì-zeväl
Ey `udä-yı bì-şebìh u bì-mi§äl

Baèa ba˚ışla bu úä´ì ümmeti
Ben ◊aúìfe eyle ra≈m u şeføati

Æo˚dı˚ı an ´ordı ≈äl-i ümmeti65

Baø ne úälìdir o şähıè himmeti66

Æo˚dı˚ı gice Mu≈ammed Mu´≠afä
Ol ≈abìb-i ~aøø cenäb-ı müctebä

Cümle e´näm düşdi yire ser-nigùn
Hem ∆acìl ü hem ≈aøìr ü hem zebùn

165 Geldi e´näm arasında bir nidä
Terk idiè e´nämı ey ehl-i şaøä

Säve şehrinden o deryä-yı úacìb
Nä-bedìd oldı øırıldı hep ´alìb

64 Başlık B1 ve S nüshalarında yoktur.
65 ≈äl[-i]: M; ≈äli, B1; ≈äli, B2; ≈äli
66 Başlıktan bu bölüme kadar devam eden 7 beyit S nüshasında yoktur.
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Nerde kim var ise bir şäh-ı ˚ayùr
Sal≠anatdan oldılar meõyùs u dùr67

Áteş-i äteş-perestän ser-te-ser68

Söndi gitdi øalmadı andan e§er

Dü cihända her kim isterse necät
Oøısun sul≠än-ı kevneyne ´alät69

170 İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät70

Nübüvvet-i ~a◊ret-i A≈med  úAleyhi ™alavätu Rabbi’l-E≈ad71

Çünki nùr-ı Haøø cenäb-ı Mu´≠afä72

Şähbäz-ı Sidre vü úarş-ı úulä

úİzzet ü devletle ol ba≈r-i kerem
Erbaúìne sinni ba´dıøda øadem

æuvvet-i øudsiyye ile ol resùl
Cümleten eşyäyı mu≈de§ bildi ol73

Göèline düşdi o dem ≈ubb-ı İläh
Pes ~irä ≠a˚ına idindi penäh

175 Ba˚rı yanıø dìdesi giryän idi
~asret ile ol ~irä nälän idi74

İşbu ≈ayretde iken şäh-ı güzìn
Asımandan geldi Cibrìl-i Emìn

Sùre-i İørä-le bildirdi nişän
Bildi pes ma≈bùbını ol úäli-şän75

67 Bu beyit S nüshasında yoktur.
68 Áteş-i äteş-perestän ser-te-ser: M; Áteş-i äteş-perestän ser-te-ser, B1; Áteş-i äteş-perestän ser-
te-ser, B2; Áteş-i äteş-perestän ser-te-ser, S; æan˚ı yerde var ise bir şey-i şer
69 Bu beyit B1, B2 ve S nüshalarında yoktur.
70 Bu beyit M ve S nüshalarında yoktur.
71 S ve B1 nüshalarında başlık bulunmamaktadır.
72 Mu´≠afä: M; Mu´≠afä, B1; Mu´≠afä, B2; Mu´≠afä, S; Kibriyä
73 Bu beyit B1 nüshasında mevcut değildir.
74 ~asret ile: M; ~asret ile, B1; ~asret ile, B2; ~asret ile, S; ~asretine
75 ma≈bùbını: S; ma≈bùbını, M; ma≈bùbını, B2; ma≈bùbını, B1; ma≈bùbın
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İnmege başladı æurõän äyeti
Göèli mesrùr oldı gitdi ≈ayreti

Daúvete başladı ol ≠ähir-neseb
Müşrikìni dìn-i ~aøøa rùz u şeb76

180 Ger dilersiz bulasız oddan necät
úIşøıla derd ile idin e´-´alät77

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät78

Miúräc-ı Şäh-ı Enbiyä úAleyhi’´-´alätu’llähi mä tekerrü’´-´ub≈ u ve’l-úişä 79

Dièle ey dil Mu´≠afå miúräcını
Söyleyim ol müntehå minhäcını

Kim anıèçün var idi bir vaøt-i ∆ä´
Ne melek ´ı˚ar aèa ne Ÿät-ı ∆ä´

Nägihän geldi aèa peyk-i Celìl
İrgürür ~aøøıè selämın ol cemìl

185 Didi müjde ey nebiyy-i mu≈terem
úArşına daúvet ider Rabbü’l-ümem

Hem diler väøıf ide esrärına
İre úilmiè cennet ile närına

~a◊ret-i ~aøødan her än ehl-i felek
Æalúatiè nùrını eylerler dilek

Hem niyäz itmekdedir úarş-ı úulä
`äk-i naúlinden ide ku≈l-i cilä

~a◊rete eyle şitäb ey yüzi aø
Kim getürdim saèa cennetden Buräø

76 rùz u şeb: S; rùz u şeb, M; rùz u şeb, B2; rùz u şeb, B1; rùz şeb
77 Bu beyit sadece M nüshasında bulunmaktadır.
78 Bu beyit M nüshasında yoktur.
79 S ve B1 nüshalarında mi’rac bölümü mevcut değildir.
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190 Gùş idince vardı çäh-ı Zemzem’e
Geldi Zemzem’den ´adä o zemzeme

Yıøanup hem itdi tecdìd-i vu◊ù
Päk idi evvelde päk oldı aru

Pes ~arem içre iki rekúat namäz
`oş ∆u◊ùúyla øılup itdi niyäz

Æutdı taú®ìm ile Cebräõìl rikäb
Bindi pes ol ma®har-ı ümmü’l-kitäb

Çün §enädan färi˚ oldı ol cemìl
æuds’e úazm itdi yanınca Cebräõìl

195 ™af-zede teşrìfine cümle melek
Rùyına müştäø idi úarş u felek

Geldiler tertìble ∆ayl-i enbiyä
æıldılar tebrìk ü taú®ìmiè edä

Hem meläõikden muøarrebler bile
Geldiler bu ∆ıdmete icläl ile

Pes imämet eyledi anda Resùl
Enbiyä ervähına Aø´åda ol

Çün tamäm oldı münäcät niyäz
úAzm-i räh itdi yine ol şähbäz

200 æurdılar nùrdan semäya nerdibän
Nerdibändan göge oldılar revän

Şevø ile seyr-i semavät eyledi
~aøø aña dürlü úinäyät eyledi

Cennet ile när aña seyr oldı úıyän
Áşikär oldı hemän sırr-ı nihän

Sidre’ye geldikde ma≈bùb-ı Celìl
Açdı altı yüz øanadın Cebraõìl
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Şekl-i ma∆´ù´ıñ tamäm Rù≈u’l-emìn
úAr◊ idüp seyr itdi Fa∆ru’l-evvelìn

205 Gel ≈abìbim diyü geldi bir nidä
Gel elemnäk olma müştäøam saña

æalmadı ´abrı vü oldı bì-øarär
Pes didi Cebräõil’e ey peyk-i yär

Sidre’de øalma sen ey nùr-ı ba´ar
Gel benimle idelim úazm-i sefer

Didi Cebräõìl aña ey muøtedä
Seyrime Sidre olupdur müntehä

Sidre’dir baña maøäm ey Ÿù-kerem
Ger geçersem yanaram ben lä-cerem

210 ÿätıña ma∆´ù´ bu meydän dilä
úAzm-i dìdär eyle ey nùr-ı `udä

Pes buyur meydän seniñdir baúdezìn
İşte bu seyrän seniñdir baúdezìn

İster isen bulasın fevz ü necät
Rù≈-ı Fa≈ru’l-mürselìne vir ´alät

Müşähede-i Seyyidü’l-Ümem Cenäb-ı Rabbü’l-er≈am bilä keyfin ve-lä kem80

~a◊ret-i ~aøøıñ güzel ma≈bùbını
Cän [ü] dilden diñle bäøì seyrini81

Ol hümä-yı øuds-i evc-i lämekän
Şähbäz-ı Sidre-i úarş-äşiyän

215 ~a◊ret-i Cibrìl’le söylerken keläm
Geldi Refref virdi taú®ìmle seläm

80 Bu bölüm S ve B1 nüshalarında mevcut değildir.
81 Cän [ü] dilden: M; Cän-ı dilden, B2; Cän-ı dilden
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Aldı gitdi Mu´≠afå’yı ~a◊rete
Geldiler tä bärgäh-ı øudrete

Baúdehu úarş üstine itdi úurùc
æaldı anda Refref-i Ÿätu’s-surùc

™ıdø aya˚ıñ ba´dım anda bì-riyä
ßähir oldı anda sırr-ı istivä

Çün arada øalmadı úa˚yär u yär
Üdni minnìden ∆i≠äbı oldı yär

220 Saña müştäøam ≈abìbim A≈med’im
Şimdiye dek gerçi daúvet itmedim

Tä esäs-ı úışøıñ ola üstüvär
Kim ∆alel virmeye her a˚yär u yär

Eyledim çün øäbe øavseyni maøäm
æıl ≈aŸer gitme buradan ≠ut zimäm

Gerçi bunda çoødur a∆bär u nuøùl
Kellimü’n-näs úalå øadri’l-úuøùl

Baúdehu dil bunı taørìr idemez
Her øalem bu sırrı ta≈rìr idemez

225 Kim ≈aøäyıø úilmini anda baña
æıldı ilhäm ~a◊ret-i bär-ı `udä

Ol gice keşf oldı esrär-ı úulùm
Bunda neşr itdim úalå øadri’l-fuhùm

İşbu üslùb üzre ≠oøsan biñ keläm
Ol gice va≈y eyledi Rabbü’l-enäm

Çünki miúräc emri hep oldı tamäm
Didi ol dem baña ~ayy-ı lä-yenäm

Ey ≈abìbim çünki buldıñ fır´atı
Baña daúvet eyle e◊úaf ümmeti
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230 Eyledim miúräcını hergiz niyäz
Ümmetiñ miúräcını øıldım namäz

Der-úaøab destùr olup itdim rücùú
Oøudum anda §enä itdim ∆u◊ùú

Geldigim yerden revän oldum yine
æondum ol dem ben ~arem eyvänına

Baña ≠ayy olmış idi kevn ü mekäñ
İki säúat içre bu sırrım hemän

Böylece fa∆r-ı rüsül şäh-ı cihän
Nùr-ı Yezdän ∆usrev-i úarş-äşiyän

235 Sırr-ı miúräc-ı şerìfi ser-te-ser
Cümleten a´≈äbına virdi ∆aber

™ıdøıla a´≈äb u yärän-ı ´adìø
Oldılar ba≈r-i meserretde ˚arìø

Ehl-i bu˚◊ ile ≈ased oldı ≈azìn
Bä-∆u´ù´ øavm-i leõìm-i müşrikìn

Cän ü dilden didi a´≈äb-ı güzìn
Ey Mu≈ammed ´ad hezärän äferìn

Biz ≈aøìr ümmetlerin sul≠änı sen
Göñlimiz emrä◊ınıñ dermänı sen

240 İde miúräcıñ mübärek ÿü’l-celäl
Bulmadı hìç bir nebì böyle kemäl

*******
Yä İlähì nùr-ı A≈med ≈ürmeti
Biz günahkär øullara øıl şeføati82

När-ı úaşø-ı úäşıøänıñ ≈ürmeti83

Ba˚rı yanıø ´ädıøänıñ ≈ürmeti

82 günähkär: B1; günähkär, M; günehkär, B2; günehkär
83 När-ı úaşø-ı: M; När-ı úaşø-ı, B2; När-ı úaşø-ı, B1; När-ı úaşøa
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Nùr-ı Furøän úarş-ı aúlä ≈ürmeti
Çäh-ı Zemzem ile Ba≠≈ä hürmeti

Yär-ı ˚är-ı fa∆r-i úälem ≈ürmeti
~a◊ret-i Färùø-ı aú®am ≈ürmeti

245 ~ilm-i úO§män bin úAffän ≈ürmeti
ÿü’l-fiøär-ı şìr-i Yezdän ≈ürmeti84

~a◊ret-i Fä≠ımatü’z- Zehrä ≈ürmeti85

úAşø-ı Ádem ≈üsn-i ~avvä ≈ürmeti

úAfv idüp úi´yänımız øıl ra≈meti
Ol ≈abìbiñ yüzi ´uyı ≈ürmeti

úAfv idüp øılma  bizi ¬äll ü Ÿelìl
Ey Kerìm ü ey Ra≈ìm ü ey Celìl86

`atm øıl ìmän ile vaøt-i ecel87

İstecib yä Rabb duúänä bi’l-úacel

84 şìr-i Yezdän: M; şìr-i Yezdän, B2; şìr-i Yezdän, B1; şehr-i Yezdän
85 Fä≠ımatü’z- Zehrä: B1; Fä≠ımatü’z- Zehrä, M; sib≠eyn ü  Zehrä, B2; sib≠eyn ü  Zehrä
86 Ey Kerìm ü ey Ra≈ìm ü ey Celìl: M; Ey Kerìm ü ey Ra≈ìm ü ey Celìl, B2; Ey Kerìm ü ey
Ra≈ìm ü ey Celìl, B1; Ey Kerìm ey Ra≈ìm ey Celìl
87 vaøt-i ecel: M; vaøt-i ecel, B2; vaøt-i ecel, B1; vaøti ecel


