MUHAMMED FEVZÎ’NİN MİFTÂHU’N-NECÂT ADLI ESERİ
(Kasîde-i Bürde Tahmis ve Şerhi)

“MUHAMMED FEVZI AND HIS BOOK CALLED
MIFTAHU’N-NECAT (Qasidat al-Burdah Tahmis And Sharh)”

Dr. Muhammet KUZUBAŞ

Özet:
Hz Peygamber’i medhetmek için yazılmış önemli şiirlerden biri
Muhammed Busîrî tarafından kaleme alınan ve kaynağı Hz. Peygamber
zamanında yaşamış sahabilerden Ka’b bin Züheyr’e dayanan Kasidetü’lbürde’dir. Busîrî’den sonra İslam ülkelerinde pek çok şair tarafından
Kasidetü’l-bürde’ye şerh ve tahmis yazılmıştır. Türk edebiyatında da
Kasidetü’l-bürde’ye şerh ve tahmis yazan şairlerden birisi Muhammed
Fevzî’dir (?-1900). Muhammed Fevzî’nin eseri Miftahu’n-Necât adını taşır.
Bu makalede, Miftahu’n-necât üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kasîdetü’l-bürde, Muhammed Fevzî, Miftâhu’nNecât.
Abstract
The Qasidat al-Burdah is one of the most important poems written in
praise of the Prophet Muhammad. Qasidat al-Burdah is a qasida (poem)
composed by Imam Muhammad Al-Busiri. After Busiri died, had been written
very Qasidat al-Burdah or its sharh and tahmis in Turkish Literaure.
Muhammed Fevzi (?-1900) have been written a Sharh Qasidat al-Burdah in
Turkish literature. His book’s name is Miftahu’n-necat. In this paper, we aim
to introduce Miftahu’n-necat.
Key Words: Qasidat al-Burdah, Muhammed Fevzi, Miftahu’n-Necat.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
E-mail: muhammetkuzubas@hotmail.com

157

KUZUBAŞ, Muhammet

GİRİŞ
Klâsik Türk edebiyatının en belirgin ve yaygın özelliği, temelinde dinî
kültüre yer vermesidir. Bu özellik kullanılan malzeme itibariyle bütün edebî tür ve
şekillere hâkim olurken; yalnızca dinî konularda kaleme alınmış binlerce manzume
ve dinî konuların terennüm edildiği onlarca tür edebiyatımızda küçümsenemeyecek
bir yere sahiptir.1 Bu bağlamda klâsik edebiyat şairleri, İslâm dininin peygamberine
de ayrı bir önem atfetmişlerdir. Yüzyıllar boyunca karşımıza çıkan mevlid, na’t,
mirâciyye, hilye, sîre/sîret, mu’cizât-ı Nebî, bi’set-nâme, hicret-nâme, vefât-nâme,
şemâil, esmâ-i Nebî vb. edebî türler, Hz. Peygamber’e karşı beslenilen derin
muhabbetin edebiyattaki tezahürü olarak değerlendirilebilir.
İslâm tarihinde, Hz. Peygamber’e olan muhabbeti manzumelere dökerek
ifade ediş şeklinin temeli Hz. Peygamber döneminde atılmıştır ki, bu konuda en
meşhur iki şair Hassan bin Sabit ve Ka’b bin Züheyr’dir.
Hassan b. Sâbit, Müslüman olmadan evvel de şiirleriyle tanınan ve sevilen
şâirlerdendir. Hassan b. Sâbit, bulunduğu Gassânî sarayında Yahûdi bir din
adamından duyduğu yeni bir peygamberin geleceğine dair sözler üzerine onu
beklemeye koyulmuş, sonuçta Hazrec kabilesinden Medine'de yeni bir
Peygamber'in geldiği haberini duymasıyla Müslüman olmuştur. O sırada Hassan b.
Sâbit'in ileri bir yaşta, yaklaşık altmış yaşlarında olduğu söylenmektedir.2 Hassan,
Müslüman olduktan sonra da İslâm hakkında şiirler yazıp söylemeye başlamıştır.
Ka’b bin Züheyr ise, başlangıçta kardeşi Büceyr’in Müslüman olmasına
öfkelenerek Hz. Peygamber’i hicveden şiirler söyler; ancak daha sonra tevbe
ederek Müslüman olmaya karar verir. Hz Peygamber’in huzuruna geldiğinde ona
olan muhabbetini anlatmak için yazdığı bir kasideyi okur. Bu kaside karşısında Hz.
Peygamber çok duygulanır ve sırtından çıkardığı hırkasını/bürdesini Ka’b bin
Züheyr’in omuzlarına koyar. Bu sebeple, Ka’b bin Züheyr’in Hz. Peygamber’e
olan muhabbetini dile getiren söz konusu kaside, kaside-i bürde adıyla anılmaya
başlar. Bu emsalsiz hediyeyi ömrü boyunca titizlikle koruyan Ka’b bin Züheyr,
Emevî devrinde Muaviye’nin teklif ettiği on bin dirhem karşılığında hırkayı
satmamıştır. Hırka, ancak onun vefatından sonra vârisleri tarafından ve yirmi bin
dirhem mukabilinde Benî Ümeyye’den olan yöneticilere satılmıştır.3 Daha sonra
Abbasilere intikal eden ve Yavuz Sultan Selim zamanında da kutsal emanetler
arasında İstanbul’a getirilen hırka, halen Topkapı Sarayı’nda “Hırka-i Saadet
Dairesi”nde muhafaza edilmektedir.
İslam âleminde uzun süre her ilim meclisininin açılışında Kasîde-i Bürde
okunmuş, onsuz söze girilmemiştir. Bu kasidenin bu denli değerli sayılmasının
yegâne sebebi; Hz. Peygamber’in huzurunda okunup, O’nun tarafından
1

Yeniterzi, Emine. “Türk Edebiyatında Na’tlara Dair”. Türkler. C. 11. Ankara 2002. s. 762.
Ahmed Nedvî, Sâhib Ensârî. Asr-ı Saâdet. (Çev.-Haz.: Ali Genceli, Eşref Edib). C. 3. Şamil Yayıncılık. İstanbul
1992. s. 367.
3
Kademoğlu, Mahmud Rifat. “Kasîde-i Bürde”. Şâmil İslam Ansiklopedisi, C. 4. Şamil Yayıncılık. İstanbul 2000.
s. 278-279.
2
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mükafatlandırılmış olmasıdır. 4 Ka’b bin Züheyr’den sonra, İslam coğrafyasında
Kasîdetü'l-bürde / Kasîde-i bürde yazma hususunda ilk akla gelen şair İmam
Muhammed el-Bûsîrî’dir.
1212 yılında Mısır'da dünyaya gelen Muhammed el-Bûsîrî, 1296’da vefat
etmiştir. Annesi Bûsîrli olduğu için Busîrî diye anılmaktadır. Kahire'de İslâmî
ilimlerin yanı sıra dil ve edebiyat tahsil etmiştir. Önemli bir şair olmasının yanında
fesâhat ve belâgat alanında değerli eserler vücuda getirmiştir. Çeşitli devlet
hizmetlerinde bulunmuş, vezirliğe kadar yükselmiştir. 5
Pek çok eser sahibi olan Busîrî’nin en meşhur eseri Kasîdetü'l-bürde diye
bilinen 160 beyitlik kasidesidir. Coşkun bir peygamber aşığı olan Bûsîrî'yi şöhretin
zirvesine taşıyan bu kasideye kendisi El-Kevâkibü'd-dürriyye Fî Medhi Hayri'lberiyye adını verdiği halde, yukarıdaki isimle tanınması gördüğü bir rüyâdan
kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, Busîrî hayatının sonlarında felç geçirir. Rivayete göre
rüyasında Hz. Peygamber, Busîrî'den kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister.
O: "Yâ Resûlallah! Ben sizin için çok kasideler yazdım, hangisini emredersiniz?"
deyince, Hz. Peygamber kasidenin matla’ beytini okuyarak bu kasideyi işaret eder.
Busîrî kasidesini okurken Hz. Peygamber zevkle dinler. Yine rivayete göre
Busîrî'yi ödüllendirmek üzere hırkasını çıkarıp yatmakta olan hasta şairin üzerine
örter; bir diger rivayette ise vücudunun felçli kısmını eliyle sıvazlar. Şair heyecanla
uykudan uyanır, gördüğü rüyanın zevkiyle toparlanmaya çalışırken felçten bir eser
kalmadığını farkederek sevincinden ne yapacağını şaşırır. Bu sırada şafak söküp
sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Busîrî abdest alıp mescide giderken bir
dervişle karşılaşır. Derviş ondan bu gece Hz. Peygamber’in huzurunda okuduğu
kasideyi kendisine vermesini ister. İşte bu olay duyulduktan sonra kaside büyük bir
üne kavuşmuş ve zamanla şairin verdiği isimle degil, rüyada Hz. Peygamber
tarafından üzerine örtülen hırka sebebiyle Kasîdetü'l-bürde adıyla anılmaya
başlamıştır. 6 Busîrî’nin kasidesinin ismine bazı kaynaklarda kasîde-i bür’e de
denildiği görülmektedir. Bür’e denmesinin sebebi, kasidenin müellifinin bu kaside
vesilesiyle şifa bulması olarak gösterilir.7
MUHAMMED FEVZÎ EFENDİ
Busîrî’nin ölümünden sonra İslam coğrafyasında, Kasîdetü’l-bürde /
Kasîde-i bürde yazmak bir gelenek halini almış; pek çok şair Busîrî’nin eserine
şerh ve tahmisler yazmıştır.8 Çalışmamızın konusunu oluşturan eser de 19. yüzyılda
4

Yeniterzi, Emine. Türk Edebiyatında Na’t. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ankara, 1993. s. XIV.
Âbidin Paşa. Kaside-i Bürde Tercümesi ve Şerhi. (Haz: Ömer Faruk Harman). Gençlik Basımevi. İstanbul, 1977.
s. 8-9.
6
Kaya, Mahmut. İmam Busîrî ve Kasîde-i Bürde. Altınoluk Dergisi. Sayı. 154. 1998. s. 38.
7
Âbidin Paşa. a.g.e., s. 9.
8
Türk edebiyatında yazılan Kasîde-i Bürde şerh ve tercümeleri hakkında geniş bilgi için bakınız: Ebubekir Sıddık
Şahin. Kasîde-i Bürde`nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Mustafa
İsen). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 1997.
5
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yazılmış bir kasîde-i bürde tahmisidir. Miftahu’n-necât adını taşıyan bu eserin
müellifi Edirne müftüsü olmasıyla da meşhur Muhammed Fevzî Efendi’dir.
Denizli’nin Tavas ilçesinde doğan Muhammed Fevzî Efendi’nin doğum
tarihi kesin olarak bilinmektedir. Babası Ahmed Şakir Efendi’dir. Memleketinde
Hacı Said Efendi’den, Manisa’da da Manisalı Evliyâ-zâde Ali Efendi’den ve
Erzincanlı Mehmed Efendi’den dersler alır. 1840 yılında hacca gitmek için yola
çıkar ve Mekke’de bulunduğu 1841-1843 yılları arasında tefsir ve menâsiku’l-hac
dersleri okutur. Burada ayrıca Nakşibendi şeyhi Abdullah Efendi’ye intisap eder.
Hac dönüşü Manisa’da tahsilini tamamlayıp icazet aldıktan sonra İstanbul’a gider.
1847’de dersiâm olarak Edirne’ye tayin edilir ve bir müddet sonra müftülük
görevine getirilir. Bu esnada telif eserler de kaleme almaya başlar. 1864 yılında,
kendisini çekemeyenlerin dedikoduları yüzünden müftülük görevinden azledilse
de, bir müddet sonra memuriyet hayatına tekrar döner. Çeşitli görevlerde bulunur
ve sonunda Rumeli kazaskerliğine kadar yükselir. 9 1900 yılında İstanbul’daki
evinde ahirete irtihal eder. Kabri Fatih Camii hazîresindedir.
Muhammed Fevzî Efendi, Osmanlı coğrafyasının büyük bir kısmını
dolaşmış, ulema ve devlet adamlarıyla dostluklar kurmuş, halkı ve talebeleri
yakından tanımış bir Osmanlı aydınıdır. Fevzî Efendi’nin üzerinde durulması
gereken önemli bir özelliği müderrislik yanıdır. Bulunduğu görevlerde bir yandan
eğitim için ihtiyaç duyulan eserler telif etmiş, diğer yandan da çeşitli dersler
okutmuştur. Telif ettiği eserler cami ve medreselerde okutulmuş, bir kısmı İstanbul
dışında olmak üzere defalarca basılmıştır. 10 Muhammed Fevzî Efendi’nin
yayımlanmış 75 adet eserinin bulunduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Tefsir,
kelam, ibadet, ahlak ve tasavvuf gibi dinî alanlarda kaleme alınan eserlerinin
yanında Arapça, Farsça ve Türkçe yazdığı pek çok edebî mahiyette eserleri de
vardır.
Çalışmamızın konusunu teşkil eden Miftâhu’n-Necât, müellifin önemli
eserlerinden biridir. Miftâhu’n-Necât’ın şahsî kütüphanemizde bulunan nüshasında
yazılış tarihiyle ilgili olarak da hicrî 1273 (m. 1856) kaydı düşülmüştür. Baskı
tarihi olarak da hicrî 1284 (m. 1867) kayıtlıdır. Bu iki farklı tarih, eserin 1273’te
tamamlandığı ve ancak 1284 yılında basıldığı şeklinde yorumlanabilir. Elimizdeki
eser, Mustafa Nazîf’in hattıyla E’l-hâc Muharrem Efendi’nin matbasında
basılmıştır.
Muhammed Fevzî Miftahu’n-necât’ın başında, İmam-ı Busûrî’nin,
Kasîdetü’l-Bürde vesilesiyle şifa bulduğunu hatırlattıktan sonra bu eseri yazma
sebebini şöyle açıklar: “Giriftâr olduğum bir girdâb-ı bî-emânım var. Ben de şefaat
kaynağı olan Hz. Peygamber efendimize bir medhiyye-i şerîfe yazayım. Belki
9

Muhammed Fevzî Efendi ile ilgili olarak geniş bilgi için bakınız: Uzun, Mustafa. Fevzî Efendi, Edirne Müftüsü.
Diyanet İslam Ansiklopedisi. C. 12. Diyanet Vakfı Yayınları. İstanbul, 1997 s. 506-509; Bursalı Mehmed Tahir.
Osmanlı Müellifleri (Haz: A. Fikri Yavuz-İsmail Özen). C. 1.Meral Yayınevi. İstanbul, 1975. s. 249-250; Akar,
Metin. Türk Edebiyatında Manzum Mi’râcnâmeler. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1987.
10
Uzun, Mustafa, a.g.e., s. 508-509.
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şefâat-ı mahz-ı Resûlullâh’a mazhar olup o vesileyle şâdân ü handân olayım
dedim.” Şairin, eserine Miftâhu’n-Necât (kurtuluşun anahtarı) ismini vermesi de bu
sebeple olmalıdır.
Miftâhu’n-Necât’ta, Busûrî’nin kasidesinde yer alan 130 beyite yazılmış
Türkçe, Arapça ve Farsça tahmis yer almaktadır. Ayrıca Fevzî Efendi, Busîrî’nin
beyitlerinin son kelimesinden yola çıkarak beytin kısa bir şerhini de yapar.
Çalışmamızda Miftâhu’n-Necât’ta yer alan Türkçe tahmisi ve Muhammed
Fevzî’nin Kasîde-i Bürde şerhinin tarafımızdan -aslına bağlı kalmak koşuluylasadeleştirilmiş şekli yer almaktadır.

MİFTÂĤU’N-NECÂT
1-

Nedir ki ey murġ-ı dil bu gizlü derd ü ġamı
Ħātır-nişān idinüp çekmekdesin elemi
ǾAceb şu āh itdigiň bā-ĥüzn-i dem-be-demi

E min teźekküri cįrānin bi-zį-selemi
Mezecte demǾan cerā min muķletin bi-demi
Âhir beyitte olan “selem” ile murâd, Mekke ile Medine arasında bir ağaçtır
ki, onun gölgesinde o server-i enbiyânın istirâhat buyurduğu rivayet edimiştir. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! Selem ağacının bulunduğu
yerdeki yâr-i şefâat-kârı hâtırına getirdiğinden midir ki, gözünden akan yaşı kan ile
karıştırırsın yani kan ağlarsın.”
2-

Rūz ü şebān yoķdur ferāġ u ħāliyetiň
ǾAceb o peyġamberiň nuǾūt-iǾ āliyetin
Yād idüp aġlar mı şu çeşm-i dāmiǾatiň

Em hebbeti’r-rįĥu min tilķāǿi Kāžımetin
Ve evmađa’l-berķu fį’ž-žalmāǿi min İżami

Âhir beyitte olan “İżam”, Medineye yakın bir dağın ismidir. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm yahut ey şahs-ı mücerredim!
Medine-i münevvere tarafından rûzgâr mı esdi, yoksa Medine-i Münevvere’nin
yakınında olan olan İzam dağından bir şimşek mi çakdı da, öyle gece gündüz kan
ağlayıp dem-be-dem yetimâne âh ü vâh edersin.”
3-

Endūhü Ǿaşķile baķ ķaddin oldı dūtā
Sen yine ketm itmek ķaydındasın ĥattā
Efkende-i Ǿaşk degilsin çünki sende fetā

Femā li-Ǿayneyke in ķultekfüfā hemetā
Ve ma li-ķalbike in ķulte’s-fiķ yehimi
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Âhir beyitte olan “yehim”, “mütehayyir olur” manasında fi’l-i muzâridir.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! Sen âşık değilim
dersin. Ya gözlerine ne oldu ki, ağlamayınız desen yine dinlemeyip seyelân
ederler; yani yaş akıtırlar. Hem de kalbine ne oldu ki ifâkat bulucu ol desen
mütehayyir ve melûl olur.”
4-

Dūçār-ı Ǿaşķ olan nā-Ǿāşıķım dimesün
Zįrā ki fehm ider o derdi ħalķ bütün
Mümkin midir ki nihān ola o sūz-ı derūn

E yaĥsebü’ś-śabbü enne’l-ĥubbe münketimin
Mā beyne münsecimin minhü ve mużŧarimi

Âhir beyitte olan “mużŧarim”, “alevlenici” ma’nâsına ism-i fâildir. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim şahs-ı mücerredim! Âşık olan kimse,
ağlayıcı göz ve yanıcı kalb arasında iken aşk ve muhabbet gizlenir mi zanneder?
Öyle zannetmesin. Zîrâ, bu ikisi (ağlayıcı göz ve yanıcı kalp) aşk ve muhabbet
bulunduğuna iki şâhid-i âdildir.”
5-

Çün murġ-ı dil ķanlar aġlar demǾ-i bedelin
MaǾşūķı görsem deyu śarf itdi çoķ emelin
Gerçi cenābın dimez sırrın o pür-Ǿilelin

Levlā’l-hevāye lem türiķ demǾan Ǿalā ŧalalin
Velā erikte li-zikri’l-bāni ve’l-Ǿalemi

Âhir beyitte olan “Ǿalem”, “dağ” manasınadır. Burada murâd, cebel-i
Hirâdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! Eğer senin
aşkın olmayaydı, Hazret-i Sultân-ı Şefâatın terk buyurduğu Mekke-i Mükerreme’yi
ve mağarasında gizlendiği dağı hatırlayıp göz yaşı akıtmazdın. Madem akıtırsın,
öyle ise âşıksın.”
6-

Zerd-i cemāliň gören bilür ki vār ħasret
Çünki o iśbāt ider Ǿadlen bilā-töhmet
Nihān olur mı śanursın āteş-i firķat

Fekeyfe tünkirü ĥubben baǾde mā şehidet
Bihį aleyke Ǿadūlü’d-demǾi ve’s-seķami

Âhir beyitte olan “seķam”, “mutlak maraz / hastalık” manasınadır. Burada
murâd, sekamü’l-kalb”dir ki, o da aşkdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey
benim gönlüm! Her birisi şâhid-i âdil olan göz yaşı ve kalb marîzinin eseri rûyunda
(yanağında) durup şahitlik ederken, sen ne keyfiyyette âşık değilim diyerek inkar-ı
muhabbet eylersin?”
7-

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ v’ey derdi ketm iden
Ketm-i hevā itmege beyhūde çekme miĥen
O sūz-ı kalbiň seniň āşikāredir günden

Ve esbete’l-vecdü ĥaŧŧāy Ǿabretin ve đanen
Miśle’l-bahāri Ǿalā ħaddeyke ve’l-Ǿanemi
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Âhir beyitte olan “Ǿanem”, kendisinden kırmızı boya olan bir çeşit ağaçtır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey şahs-ı mücerredim! Aşk ve muhabbet, senin
iki yanağın üzerinde kanlı göz yaşından ve sufret-i vechden iki hat yani iki çizgi
isbât eyledi. O iki hattın birisi sarı gül gibidir ve diğeri de kırmızı anem boyasına
benzer.”
8-

Ketm itmeyüp bu dilin sırrın diyem ki seni
Rūz ü şebān ħvābdan kıldı cüdā o beni
Tenimde tāb u ķanı çeşmimde āb u kanı

NeǾam serā ŧayfü men ehvā ferrekanį
Ve’l-ĥubbu yaǾteriżu’l-leźźāti bi’l-elemi

Âhir beyitte olan “elem”, lafzen ve manen “keder” gibidir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Benim aşkı inkarıma inanmadın. Artık ben de izhâr eyleyip haber
vereyim. Evet, benim sevdiğim Hazret-i Resûlullâh’ın hayali gece karşımda
yürüyüp beni uyandırdı. Zîrâ muhabbet, ok ile âşıkın lezzetlerini helâk eyler.”
9-

Bu yolda beźl eyleyüp peyveste cān ü beden
Yek cürǾa nūş itmemişsin kāse-i Ǿaşķdan
Ey pend-gū vardır bu yolda nice fiten

Yā lāǿimį fi’l-hevā’l-Ǿuźzriyyi ma’źireten
Minnį ileyke ve lev enśafte lem telümi

Âhir beyitte olan “lem telümi”, “levm ü zem (lanetleme, ayıplama)
eylemedin” manasına cehd-i mutlakdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey Benî
Âzer kabilesine mensup olan! Ve ey aşk ve muhabbette onlar gibi âşık
olmaklığımda levm ü zem eyleyen kimse! Benden sana olan i’tizârımı kabûl eyle.
Eğer sen benim halimi bilip insâf eyleyeydin asla levm etmezdin.”
10-

Ne rütbe itdimse derūn-ı münkediriň
SaǾy-i belįġ setrine o kalb-i münkesiriň
Setr olmadı olmayor ketmi meh ü mihriň

ǾAdetke ĥālį lā sırrį bi-müstetirin
ǾAni’l-vüşāti velā dāǿi bi-münĥasimi

Âhir beyitte olan “münĥasim”, “münkatı” ma’nâsınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ey beni levm eyleyen levm edici! Benim hâlim sana tecavüz
eyledi. Yani hâlimi bildin ve sırrım da gammâzlardan gizlice olmadı. Vâsıla dûçâr
olduğum illet-i aşk münkatı olmadı. Belki de günbegün daha da artacaktır.”
11-

EnvāǾ-ı ekdārdan bir ġayrı derddir bu
MaǾźūr ŧut bendeňi Ǿafv eyle ey pend-gū
Çün zįr-i cānda olur insānda hep ŧabǾ u ħū

Maĥażtanį’n-nuśĥa lākin lestü esmaǾuhū
İnne’l-muĥibbe Ǿani’l-Ǿuźźāl-i fį śamemi

Âhir beyitte olan “śamem”, “semǾ”in zıddıdır, “sağırlık” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey bana pend ü nasîhat eyleyen zâhid! Sen bana
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vâkıa mahz-ı nasîhat eyleyüp ıslâhımı murâd eyledin ise de, ben o senin nasihatini
duymadım, dikkate almadım. Zîrâ aşk ve muhabbet sâhibi olan zât, levm
edeceklerin zemmine karşı sağırdır.”
12-

Dükkān-ı ŧāǾatde keslān-ı bį-bedeli
Görmegi ister iseň gör gel bu pür-Ǿileli
Sezā ki yazsaň beni hicv ile bir gazeli

İnnį ittehemtü naśįĥa’ş-şeybi fį Ǿaźelį
Ve’ş-şeybü ebǾadü fį nuśĥin Ǿani’t-tühemi

Âhir beyitde olan “tühem”, “töhmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Eyvâh! Ben ihtiyârlık ve pîrlik hâletinin nasîhat edicisini, yani ‘işte
ben sana geldim bundan sonra sen pîr oldun, böyle hal sende ayıptır.’ diyerek levm
eylemesini töhmete haml eyledim.”
13-

Ĥayfā ki beni ĥaķdan kıldı cüdā ekŝeret
Hiç şāmmeme gelmedi būy-ı gül-i vaĥdet
Mecrūĥ itdi tenim o nįze-i ħasret

Fe inne emmāretį bi’s-sūǿi mā e’t-teǾažet
Min cehlihā bi-neźįri’ş-şeybi ve’l-heremi

Âhir beyitte olan “herem,” “ihtiyârlığın nihâyete erişmesi” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Şimdi tahkîkan benim nefs-i emmârem câhil
olduğu için, ihtiyârlık nihâyete erişüp mevtin(ölümün) yakîn gelmesinden haber
verip korkutmasıyla aklını başına toplayıp nasîhat kabûl etmedi; belki dahâ da
azdı.”
14-

Bu nefs-i emmāreden hezār şikāyet ola
Tedārik itmedi zād-ı āħiret ebedā
Rūyım siyāh olacak eyvāh ki rūz-ı cezā

Velā eǾaddet mine’l-fiǾli’l-cemįl-i ķırā
Đayfin elemme bi-reǿsi ġayra muĥteşemi

Âhir beyitte olan “muĥteşem”, “ihtirâm” manasına olan ihtişâmdan ism-i
fâildir; yahut “tevkîr olunmamış” manasına ism-i mef’ûldur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Benim nefs-i emmârem güzel amellerden kibirlenmez olduğu halde,
başıma konan misâfire ikrâm için tedârik görmedi; yani gençlikte güzel ibâdetler
etmedi.”
15-

Levm itme aślā beni ġafletle oldı bu
Çün baġteten geldi ol mihmān-ı şeyb ten ü mū
Yalvarmadan ġayrı çārem kalmadı ser-i mū

Lev küntü aǾlemü ennį mā uvaķķıruhū
Ketemtü sırran bedā lį minhü bi’l-ketemi

Âhir beyitte olan “ketem”, kına gibi kendisiyle saç ve sakal boyanan bir
ottur. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eğer ben o başıma konan pîrlik
(ihtiyarlık) misâfirine riâyet ve merhamet edemeyeceğimi bilmiş olaydım, ketem
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dedikleri siyâh boya ile zâhir olan sırrımı setr ederdim; yani kendimi genç gibi
eyleyip pîrliğimi izhâr etmezdim.”
16-

Ħayfā ki ġālib olup azdı o esb-i hevā
Sūy-ı helāke ŧutar rūyın o śubĥ u mesā
İžhār-ı Ǿacz eyleyüp ben de didim Ǿacabā

Men lį bi-reddi cimāĥin min ġavāyetihā
Kemā yüreddü cimāĥu’l-ħayli bi’l-lücümi

Âhir beyitte olan “lücüm” “dâbbenin 11 ağzına vurulan kem ve dizgin”
manasına licâmın çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: Kimdir o zât ki,
gâyet azgın olan nefsimi azgınlığından men’ ü zabt etmede bana yardım eyleye.
Yani bir mürşid-i kâmil olsa da bana yardım eylese. Nitekim hakîkatte serkeş at
gem ve dizgin ile zabt edilir.”
17-

Zehr ile ħūrda semmi olur mı hiç idvā
Ki idesin nefsini şebǾāna yim aǾżā
Bu pendimi gūş-vār it gūşıňa ĥaķķā

Felā terüm bi’l-meǾāśį kesre şehvetihā
İnne’ŧ-ŧa’āme yuķavvį şehvete’n-nehemi

Âhir beyitte olan “nehem” sıfat-ı müşebbehedir, “gâyet çok ta’âma
(yemeğe) harîs kimse” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki. “Şimdi sen
günâhları işleyip dururken nefs-i emmârenin şehvetini kırmayı talep eyleme. Kâdir
olamazsın. Zîrâ ta’âm, çok yemek yiyenin şehvetini daha da kuvvetlendirir.
Günahlar da nefsin ta’âmı gibidir.”
18-

Miŝāl-i nefs ü hevāndır deyu Ǿacabā
Suǿal eyleyerek gezdimse ben heme cā
Erbāb-ı Ǿilmden biri şu vechi virdi baňa

Ve’n-nefsü ke’ŧ-ŧıfl in tühmilhü şebbe Ǿalā
Ĥubbı’r-ređāǾı ve in tefŧımhü yenfeŧımi

Âhir beyitte olan “yenfeŧım”, “kolayca kesilir” manasına muzâridir. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Bu nefs-i emmâre tıfl yani küçük çocuk gibidir. O
tıflı, sen anasının memesinden kesmezsen büyür gider, kesilmez. Yok eğer
memeden ayırırsan sühûlet ile kesilir. Nefis de böyledir.”
19-

Engüşt-i ĥayretimi ber-leb idüp her sū
TaǾaccüb itmekdeyim kim bu kadar tek ü pū
Nefs-i źemįme idüp virmekdesin yek ü dü

Fe’śrıf hevāhā ve hāźir en tüvelliyehū
İnne’l-hevā mā tevellā yuśım ev yeśımi

Âhir beyitte olan “yeśım”, “ayıp sahibi kılar” yani “ayıplı eyler” manasına
veseme-yesımudan muzâridir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: Nefsini,
11

dâbbe: yük ve binek hayvanı.
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hevasından men’ eyle ve onun hevâsını, üzerine vâlî kılmaktan hazer eyle. Zîrâ o
nefs-i emmâre-i mekkârenin hevâsı vâlî ve gâlip kılındığı müddetçe, ya insanı
helâk eyler yahut âleme rezil eder.”
20-

Ħulyā-i fāsidesi nefsiň hemān dün ü gün
AǾmāl-i śāliĥayı ifsād ide bütün
Elbetde bir zācire muĥtācdır o seg-i dūn

VerāǾihā vehye fi’l-aǾmāli sāǿimetün
Ve in hiye’staĥleti’l-merǾā fe lā tüsimi

Âhir beyitte olan “lā tüsim”, “hayvânı meraya salıverme” manasına nehy-i
hâzırdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefsini kendi haline bırakma. O nefis
a’mâl-i sâlihada davar gibidir. Eger merayı lezzetli görür, hazzederse salıverme.
Yani, nefis, bir amelde lezzet bulur da işlemeği ister ise, korkulur ki onda riyâ gibi
bir şey olur.”
21-

Hep nefse rām olmaġındır bu belā vü mihen
Dād ü siteddir deyu rūz ü şebān çekilen
Nedir Ǿaceb bu ķadar nefse miyān-besten

Kem ĥassenet leźźeten li’l-merǿ-i ķātileten
Min ĥayŝü lem yedri enne’s-semme fi’d-desemi

Âhir beyitte olan “desem”, “revgan” yani “bâğ” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Nice kere nefis, insanı katl edici lezzetleri gösterdi. Şöyle ki,
o öldürücü olan zehri yağ içine katıp nice kimseleri helâk eyledi.”
22-

Çün böyle ķadd-i kemāle irdi bak sāl ü sin
Gördiň mi ol ħāǿiniň źerrece fāǿidesin
Sįrį vü cūǾıyyete naśb eylemiş duzaǾın

Vaĥşe’d-desāǿise min cūǾın ve min şebeǾin
Ferubbe maħmeśetin şerrün mine’t-tuħami

Âhir beyitte olan “tuħam”, “nihâyetle tokluk” manasınadır; yani gâyetle
açlığın zıddıdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefsin açlık ve tokluk ile seni
helâk etmek için kurduğu hilelerden kork. Zîrâ bazen olur ki, gâyet tok olmaktan
gâyet aç olmak daha zararlı olur.”
23-

Necāt-ı nār bulmaġa tevbelere raġbet
Rūz-ı şebān itmege muĥtācsın elbet
İtme śaķın baǾde zįn nefs-i bede minnet

Ve’s-tefriǾi’d-demǾa min Ǿaynin kadimteleǿet
Mine’l-meĥārimi ve’l-zem ĥımyete’n-nedemi

Âhir beyitte olan “nedem”, “nedâmet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Şu (haramlara bakmandan dolayı) haramlarla dolan gözlerinden göz
yaşını boşalt, yani çok akıt. Dâima bütün azalarınla işlediğin günahlara karşı
nedamet duygusu içinde ol.”
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TebǾıyyet-i nefs ile çoķ ġāfili rüsvāyı Ǿālem itdi hezār güne bu zāl-i fenā
Gerekse ger źātıňa felāĥ derd ü serā

Ve ħālifi’n-nefse ve’ş-şeyŧāne veǾsihimā
Ve in hümā mehađāke’n-nuśĥa fe’t-tehimi

Âhir beyitte olan “fe’t-tehim” emr-i hâzırdır. Yani kizb ve töhmete haml
eyle demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Daima nefis ve şeytâna
muhâlefet eyle; onlara âsî ol, uyma. Eğer onlar sana nasihat ederlerse, sen onlara
kelâmlarında kizb ü töhmete haml eyle. ‘Sizler benim faydamı istemezseniz; bu
nasihatı kendi faydanız için edersiniz.’ de.
25-

Ġafletle pençe-i žulm-i žālime giren
Olsa da nādim virmez fāǿide ebeden
Ĥāśılı nefs ü hevādır pür-belā vü miĥen

Velā tüŧıǾ minhümā ħaśmen velā ĥakemen
Fe ente taǾrifü keyde’l-ħaśmı ve’l-ĥakemi

Âhir beyitte olan “ĥakem”, “da’vâda hakem edici” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefis ve şeytandan her birerleri hasm olur ise de,
itâat ve hâkim olur ise de itâat eyleme. Zîrâ, sen, gerek hasmın ve gerekse hâkimin
hilelerini bilirsin ki, her vech ile murâdları seni aldatmaktır.”
26-

Serd ü beyān eyleyüp delįl-i bį-Ǿıleli
Nusĥ-ı belįġ eyledim ĥaķķınca ben ki seni
Eteǿmurūne’n-nāse miŝlidirse velį

Esteġfirullāhe min ķavlin bilā Ǿamelin
Leķad nesebte bihį neslen li-źį-Ǿuķumi

Âhir beyitte olan “Ǿuķum”, “kısır” demekdir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ben gayrıya ettiğim nasihat ile kendim âmil olamadım. O kavl-i
bilâ-amelin seyyiâtından Cenâb-ı Hakk’a istiğfâr ederim, mağfiret isterim. Ben,
amelsiz olduğum halde nasihate kalkışmakla kısır bir kimseye benzedim.”
27-

Žannıma itmez ķabūl bu pendimi her biri
Çü pend-i bį-Ǿamelin olmaz ki cānda yeri
Eyvāh ki śarf-ı nefs itdik be-cāy-ı tehį

Emertüke’l-ħayre lākin mā’temertü bihį
Ve mā’steķamtü femā ķavlį leke’steķımi

Âhir beyitte olan “isteķım”, “doğru ol” manasına emr-i hâzırdır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ben sana hayır işle diyerek emr eyledim, lâkin
kendim sana emr etdiğim hayrı işlemedim ve başta kendim doğru olmadım.
Kendim hayr işlemediğim ve doğru olmadığım halde sana doğru ol diyerek emr
etmem münasipdeğildir, belki ayıptır.”
28-

Nümāyiş-i žāhirime tābiǾ olma sen
Eşk-i nedāmet cārį olmadı dįdeden
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Hem āteş-i Ǿaşķ ile yanup kül olmadı ten

Velā tezevvedtü ķable’l-mevti nāfileten
Velem uśalli sivā farżın velem eśumi

Âhir beyitte olan “eśum”, “oruç tutmadım” manasına cehd-i mutlak nefs-i
mütekellim vahdedir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ölmezden evvel nafile
ibadetler ile sefer-i ahiret içün azık hazırlamadım ve farz olan oruçtan ve namazdan
başka nafile olarak namaz kılmadım, oruç tutmadım. Aslında layık olan tutmak ve
kılmak idi.”
29-

Vā ħasretā ki beni azdırdı nefs-i hevā
Layıķ mı idi bu ķadar olmak muŧįǾ ben aňa
Yaġdurdu hem serime bārān-ı derd ü belā

Žalemtü sünnete men aĥyā’ž-žulāme ilā
Eni’şteket ķademāhü’ż-żurra min veremi

Âhir beyitte olan “verem”, “çevirmeğe yüz tutarak şişmek” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eyvâh! Ben Hazret-i Resûlullâh’ın sünnetini
terk eyledim. O, geceleri ihyâ edip teheccüd namazları kılardı. O, mübarek ayakları
tûl-ı kıyâmdan (namazda ayakta çok uzun beklemekten) şişene kadar Cenâb-ı
Hakk’a arz-ı hâl ederdi.”
30-

Ĥabįb-i ĥazret-i Ĥaķ şefįǾ-i rūz-ı cezā
Leźāǿiź-i dünyādan itmedi hiç şitihā
Ne rütbe itdi baķın iǾrāż ü terk-i sivā

Ve şedde min seġabin aĥşāǿehū ve ŧavā
Taĥte’l-ĥicāreti keşĥan mütrefe’l-edemi

Âhir beyitte olan “edem”, “deri” manasına olan “edîm”in çoğuludur. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh sallallâhü teâlâ aleyhi
vessellem açlığın şiddetinden kalbini bağladı ve cümle derilerden nazik, latif ve
yumuşak olan boş böğrünü taşlar altına devirdi; yani açlığından mübarek karnına
taş bağladı. O, bu derece terk-i dünya ve ikbâl-i âhiret ederdi.”
31-

İĥāle itse idi ger şehbez-i ŧalebin
Hep murġ-ı hestį śayd idi bilā-teǾabın
Kenz-i ķanāǾata hep virdi bütün raġabın

Verāvedethü’l-cibālü’ş-şümmü min źehebin
ǾAn nefsihį fe erāhā eyyemā şememi

Âhir beyitte olan “şemem”, “istiğna” manasınadır yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh sallalahu teâlâ aleyhi vesselleme nice yüce
dağlar, altın olup meyl eyledilerse de, Hazret-i Resûl-i Ekrem o altın olup gelen
dağları kabul buyurmayıp istiğna eyledi; yani benim altına ihtiyacım yoktur diye
buyurdu.”
32-

Her ne kadar kürsine olsa şikem çün mū
Dirdi ki ben Ǿāşıķam azdır daha baňa bu
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Zaĥmet-keş olmalıdır o ki ola ĥaķ-cū

Ve ekkedet zühdehū fįhā żarūretühū
İnne’ż-żarūrete lā taǾdū Ǿale’l-Ǿıśemi

Âhir beyitte olan “Ǿıśem”, “hıfz” manasına “ismet”in çoğuludur. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh’ın zarûreti yani fakirliği adete
muhalif olarak dünyayı terk etmesi, onu kuvvetlendirdi. Çünkü kendileri
masumdur. Cenab-ı Hakk’ın hıfzındadır. Bir kimseyi Mevla hıfz idince, ne kadar
fakir olsa da dünyayı istemez.
33-

Deryā-yı şübheye ġark olup da çekme miĥen
Keştį-i pāsuħa it semǾiň iĥāle ki sen
Tā bil aňa idügin muĥtac o çarħ-ı kühen

Ve keyfe tedǾū ile’d-dünyā żarūretü men
Levlāhü lem tuħricü’d-dünyā mine’l-Ǿademi

Âhir beyitte olan “Ǿadem”, “yokluk” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Bu dünya, yoktan var olmasını Hz. Peygamber’e borçludur.
Efendimiz olmasaydı, o dahi vücuda gelmeyecekti.”
34-

Pereste olmuş iken küffāra dü śanemeyn
Ķudūm-i pākį ile pāk oldı bütün ĥaremeyn
Şu nām ile nām-dār oldı o źü’l-Ǿalemeyn

Muĥammedün seyyidü’l-kevneyni ve’ŝ-ŝakaleyn
Ve’l-ferįķayni min Ǿurbin ve min Ǿacemi
Âhir beyitte olan “Ǿacem”, “Arap taifesinden başkası”na denir. Yani sâhibi kasîde buyururlar ki: “O zikr eylediğim Hazret-i Muhammed sallallâhü teâlâ
aleyhi vessellemdir ki, iki cihanın ve ins ile cinnin ve Arap ile Arap olmayan
herkesin efendisidir; yani şan ve şevket sahibi olan efendileridir ve cümle
padişahlar padişahıdır.”
35-

Meşrıķ-ı şems-i vaĥįden getürüp dün ü gün
Pertev-i emr-i Ĥaķķı śaldı cihāna bütün
Mā đalle śāĥibüküm śıdķında şerĥ-i bütün

Nebiyyünā’l-āmirü’n-nāhi felā eĥadün
Eberre fį ķavlin lā minhü velā neǾami

Âhir beyitte olan “neǾam”, Fârisî’de “ârî” Türkî’de “evet” demektir. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh, bizim, hayır ile murâd edici
ve şerden nehy edici peygamberimizdir. Ayrıca Hz. Peygamber’den daha ziyade
doğru söyleyici ve sözünde sabit kimse yoktur.”
36-

Ĥāşā o ger olmasa şāfiǾ bize her sū
Hiç kimseden sūd ü nef’ olmaz bize ser-i mū
ŞefįǾ-ı rūz-ı cezā ancak odur bize o

Hüve’l-ĥabįbü’l-leźį türcā şefāǾatühū
Li külli hevlin mine’l-aĥvāli muķteĥımi
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Âhir beyitte olan “muķteĥım”, ism-i fâil sîgası üzre “insanların arasına
dâhil olucu belâ” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i
Resûlullâh, Cenab-ı Hakk’ın dostudur. İnsanların arasına dahil olan korkulardan
her bir korku için onun şefâati ricâ olunur. Biz, dünyada ve ahirette cümle
korkulardan halâs olmak için onun şefâatine muhtâcız.”
37-

Bostān-ı daǾvetde ĥaķķā ki serv-i sehįveş bād-ı vaĥy-i Ħudā ile esüp her gehį
Pertev-pezįr ķılup hezār-ı rū-siyehi

DeǾā ilallahi fe’l-müstemsikūne bihį
Müstemsikūne bi-ĥablin ġayrı munfaśımi
Âhir beyitte olan “munfaśım”, “münkatı” yani “kopucu” manasına ism-i
fâildir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Resûlullâh, Hakk’a davet
eyledi. Şimdi o Hakka davet eden Hazret-i Peygamber-i zî-şâna tutunanlar, öyle bir
ipe tutunmuşlardır ki asla kopmaz. İki cihân bir yere gelseler ipi koparamazlar;, bu
nedenle onu tutan helâk olmaz.”
38-

Deryā-yı Ǿilm-i ledünniň ġavś idüp Ǿumuķın
Pür-nūr idüp felek-i risāletin ufuķın
İķlįm-i āyātıň güzār idüp ŧuruķın

Fāke’n-nebiyyįne fį ħalķın ve fį ħuluķın
Ve lem yüdānühū fį Ǿilmin ve lā keremi

Âhir beyitte “kerem” ma’lûmü’l-ma’nâdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar
ki: “Bizim peygamber-i zî-şân efendimiz sallallahu aleyhi vessellem hazretleri
hüsn-i sûrette ve güzel tabî’atta bütün peygamberlere üstün oldu. Hatta diğer
peygamberler, ona kemal bakımından yakın olmayı bırakın, yanına yaklaşamadılar
bile.”
39-

Herkes şefāǾatini ya nice istemesün
Āstān-ı ravżasını eşk-rįħte eylemesün
Peyġamberān daħi muĥtācdır aňa bütün

Ve küllühüm min Resūlillāhi mültemesün
Ġurfen mine’l-baĥri ev reşfen mine’d-diyemi
Âhir beyitte olan “diyem”, “dime”nin çoğuludur; şimşeksiz, gürültüsüz
sükûn üzre nâzil olup en az üç gün yağan yağmur manasındadır. Yani sâhib-i
kasîde buyurular ki: “Cümle enbiyâ bizim Peygamber-i zî-şânımızın deryâ gibi ve
daima yağan yağmur gibi olan feyzinden feyz ve hikmet talep edeceklerdir.”
40-

Rüsl-i kirām-ı Ħudā aňladı hep Ǿutbesini
Her birleri fehm idüp maķām u rütbesini
Kimi dir ümmetinem nuŧķ oldı kimi

Ve vāķıfūne ledeyhi Ǿinde ĥaddihimi
Min nuķŧati’l-Ǿilmi ev min şekleti’l-ĥikemi
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Âhir beyitte olan “ĥikem”, “hikmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Cümle enbiyâ-i kirâm kendi mertebelerinde oldukları halde hikmete
vâkıf ve muttali’dirler. Lâkin efendimizin bildikleri ilme nisbet ile bildikleri ilim
bir nokta gibidir veya efendimizin bildiği hikmete nisbet ile bildikleri hikmet
hareke gibidir. Yani esre ve üstün gibi cüz’î şeydir.”
41-

Nāmına śavt-ı śalavāt geldi baňa ez her sū
Bu ķavli dime śaķın ĥayli baǾįddir bu
Tefekkür eyle hele kimdir o źāt yā hū

Fehvelleźį temme maǾnāhü ve śūretühū
Ŝümme’śŧafāhü ĥabįben bāriǿü’n-nesemi

Âhir beyitte olan “nesem”, can yahut canlılar manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Şimdi bizim peygamberimiz öyle bir yüce bir nebîdir ki,
kemâl-i zâhiri ve kemâl-i bâtını tamâm oldu; yani noksandan halâs oldu. Bütün can
ve canlıları halk eyleyen Hazret-i Allah-ı Zü’l-celâl onu kendisine bir habîb olmak
için güzîde eyledi.”
42-

Yoķdur Ǿadįli anıň mezen güzāf-ı tehį
Çün nezd-i ķaddinde maĥbūb serv-i sehį
Pür-nūr ider bir ķįli hezār-ı rū-siyehi

Münezzehün Ǿan şerįkin fį meĥāsinihį
Fe-cevherü’l-ĥüsni fįhi ġayru munķasimi
Âhir beyitte olan “ġayru munķasim”, “inkısâm kabul etmeyici”
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Peygamber-i zî-şânımız kemaline
delâlet eyleyen güzel hasletlerinde ortaktan münezzehtir; yani hiç kimse ona
benzemez. Şimdi hüsn-i cevheri kendi zâtına mahsûs olup taksîmi kabûl
etmeyicidir; yani sîrette ve sûrette cümleden ahsendir.”
43-

İfrāŧı terk eylemek medĥiň aśl-ı mühimi
Bühtān idüp uymaya gürūh-ı müttehimi
Ne rütbe medĥ itsek olmaz yine sehimi

DaǾ me’d-deǾathü’n-naśārā fį nebiyyihimi
Ve’ĥküm bimā şiǿte medĥan fįhi va’ĥtekimi
Âhir beyitte olan “va’ĥtekim”, “hükmünde dikkat eyle” manasına emr-i
hâzırdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Şimdi sen, meddâh-ı Hazret-i
Peygamber bulunan zât! Taife-i nasâranın Hazret-i İsâ nebiyyullaha ettikleri iftirayı
terk eyle. Onlar Hazret-i İsâ, Allah’ın oğlu dedikleri gibi Hz. Muhammed, Allah’ın
oğlu yahut ortağı deme. Geri kalan ne kadar medh varsa onlar ile murâd etdiğin
kadar Efendimiz üzerine hükm eyle.”
44-

Tefavvuķ eyledi her vech ile o selefin
Ķarįb bile olamaz hiç birisi ŧarafın
Bilür büyükligini bilen fenn-i Ǿarefin
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Fe’nsüb ilā źātihį mā şiǿte min şerefin
Ve’nsüb ilā ķadrihį mā şi’te min ‘ıžami
Âhir beyitte olan “‘ıžam”, kiber vezninde “azemet”in çoğuludur. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey Hazret-i Peygamber’in ayağının tozunu
medheden zât! Şimdi sen şeref olarak ne istersen Efendimize nisbet eyle. Yani
büyüklük olarak murâd etdiğin şeyi Efendimizin kadr-i âlisine nisbet eyle,
korkma.”
45-

MenǾ-i kelām itme nedir bu medĥ deyu
Muħtaśśıdır daǾvet o şāha adın deyu
Zįrā odur iden kemālde ĥadde ġulū

Fe-inne fażle Resūlillāhi leyse lehū
Ĥaddün fe-yuǾribe Ǿanhü nāŧıķun bi-femi
Âhir beyitte olan “fem”, manası bilinen bir kelimedir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Şimdi tahkîkan Hazret-i Resûlullâh’ın fazilet ve şerefinin nihayeti
yoktur ki, fem yani ağız ile söyleyici kimse ondan tafsîl üzre haber vere. Hâsılı her
kim ki kemâli üzre Hz. Peygamber’i ben medh ederim dese hilaf söyler. Zîrâ bînihaye olan şey edâ olunmaz.”
46-

Murġ-ı seĥerdir ber-nihāl-i serv ü semen
Ne ĥaddime ki idem tamām-ı medĥ aňa ben
Ne ben medĥ iderim ĥaķķınca aňa ne desen

Lev nāsebet ķadrehū āyātühū Ǿıžamen
Aĥyā’smühū ĥįne yüd’ā dārise’r-rimemi

Âhir beyitte olan “rimem” “remme”nin çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Eğer Hz. Peygamber’in mucizeleri mertebesine göre olaydı bir
adam öldükden sonra ‘ey meyyit Hazret-i Muhammed sallalahu teala aleyhi
vessellem ism-i şerif-i hurmetine Cenâb-ı Mevlâ seni ihyâ eyleye’ dense hemen
dirilmeli idi; velâkin onda da açık bir hikmet vardır.”
47-

Elbetde medĥ ideriz bizler o mihr ü mehi
Gül-zār-ı teblįġde bize o serv-i sehį
Žıll-ı ĥimāyet śaldı her zaman ü gehį

Lem yemteĥınnā bimā taǾye’l-Ǿukūlü bihį
Ĥırśan Ǿaleynā felem nerteb ve lem nehimi

Âhir beyitte olan “lem nehimi”, “tahayyür etmedik” yani “hayretde
kalmadık” manasına cehd-i mutlakdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki:
“Peygamber-i âlî-şân, bizleri akıllar yorulup âciz kalacak şeylere haml ü teklîf
etmedi. Biz onun hak peygamber olduğuna şüphe etmedik ve ona tâbi olmakta
tahayyür etmeyip hemen tâbi’ olduk elhamdülillah.”
48-

İdrāk ma’nāsıçün gelse şehr ü ķurā
Hiç kimse idemeyüp o fende çün ü çerā
Zebānı beste ķalup bį-nuŧķ olur zįrā

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/1 Fall 2007

Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-Necât Adlı Eseri

172

AǾye’l-verā fehmü maǾnāhü feleyse yürā
Li’l-ķurbi ve’l-buǾdi minhü ġayru munfaħımi
Âhir beyitte olan “ġayru munfaħım”, “âciz olınacak ġayrısı” demektir.
Yani sâhib-i ķaside buyururlar ki: “Efendimizin kemalini fehm etmek, bütün
mahlûkâtı aciz kıldı. Şimdi uzakta ve yakında âciz olmadık kimse görülmedi. Yani
o server-i enbiya aleyhissaelamı fehm ve idrak etmekten herkes âciz kaldı,
sallallahu aleyhi teâlâ vessellem.”
49-

Beźl eyleyüp ol şeh seħāvet ü cūdın
Ķandırdı herkeslere mekārim ü sūdın
Nūrile ķaldırdı küfr ehliniň dūdın

Ke’ş-şemsi težharu li’l-Ǿāyneyni min buǾdin
Śaġįreten ve tükillü’ŧ-ŧarfi min ememi
Âhir beyitte olan “emem”, “yakınlık” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O server-i enbiyâ, güneş gibi, uzaktan küçük görünür. Yani
gökyüzüne baktığın vakit güneşi küçük bir şey görürsün. Velâkin yakına varsan
dünyadan daha büyüktür. Efendimiz de zâhiren bir insandır ammâ hakîkat-ı
Muhammediye’sini fehm etmeye kadir olamazsın.”
50-

Ger vāķıf olmaġa sen itseň nice cüst ü cū
Śaĥįĥ-i nevǾ-i beşerdendir o muǾcize-gū
Velākin itmedi derk günehiň iden tek ü pū

Ve keyfe yüdrikü fi’d-dünyā ĥaķįķatehū
Ķavmün niyāmün tesellev Ǿanhü bi’l-ĥulumi
Âhir beyitte olan “ĥulum”, “düşte görülen hayaller” manasınadır. Yani
sâhib-i kaside buyururlar ki: “Keyfiyette, dünyada o server-i enbiyânın hakîkat-ı
Muhammediye’sini bilen şu kimseler ki, rüyada onun hayalini görmeye kanaat
eylediler. O zât-ı pâki gerçekte görmeyip düşte görmeye kanaat edenler hiç onun
hakîkatini bilebilirler mi?”
51-

Olsa sezā münĥaśır o şāha medĥ-i bütün
Lākin bühtān idüp kimse ilāh dimesün
Elā ene beşerün buyurdı o māh çün

Fe-meblaġu’l-Ǿilmi fįhi ennehū beşerün
Ve ennehū ħayru ħalkı’llāhi küllihimi

Âhir beyitte olan “küllihim”in zamiri mahlûkâta râcidir. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “O iki cihan serveri esasında melek değildir, insandır. Ancak,
ne kadar mahlûkât varsa cümlesinin en faziletlisi ve en hayırlısıdır.
52-

Degmez anıň mūyına dünyā vemā fįhā
Sen de bu daǾvāda birlikde ol ki şehā
Cümle meĥāsin buldı anda çün nitihā

Ve küllü āyin etā’r-rusülü’l-kirāmü bihā
Fe-innemā’t-teśalet min nūrihi bihimi
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Âhir beyitte olan “bihim”in zamiri mürselîn-i kirâma râcidir. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Peygamberler çeşitli mucizeler izhar eylediler. O
mucizelerin hepsi, Hz. Peygamber’in nûrundan onlara muttasıl olmuştur. Hâsılı,
cümle enbiyânın izhâr eylediği mucizeler, Hz. Peygamber efendimizin yüzü suyu
hürmetine yaradılmıştır.”
53-

ǾAceb kim olsalar o şāhe dest-i güşā
Niyāz idüp cümle peyġamberānı Ħudā
Çün şöyledir nisbet olunsa beynehümā

Fe innehū şemsü fażlin hüm kevākibühā
Yužhirne envārehā li’n-nāsi fi’ž-žulemi

Âhir beyitte olan “žulem”, “zulmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Hz. Peygamber efendimiz, fazîlet ve kemâlât güneşidir. Diğer
peygamberler de o fazîlet ve kemâlât güneşinin yıldızları gibidir. Karanlık olduğu
vakit, nûr-ı ziyâlarını insanlara izhâr eylediler. Yıldızın yol bulmaya yardımcı
olması gibi, onlar da hak yoluna gitmeye yardımcı oldular.
54-

O bedr-i bürc-i ĥikem o ħūrşįd-i rūşen
Pür-nūr olurdı anıň cemālini gören
RefǾ-i žulm itmege beźl itdi rūĥ u beden
Ĥattā iźā ŧaleǾat fi’l-kevni Ǿamme hüden
Li’l-Ǿālemįne ve aĥyet sāǿire’l-ümemi

Âhir beyitte olan “ümem”, “ümmet”in çoğuludur, o da cemaat manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O fazilet güneşi olan Hazret-i Peygamber, cihana
doğduğu vakitte hidayet cihetinden cümleye şâmil oldu ve diğer ümmetleri de ihyâ
eyledi. Yani onun feyzi evvel ve âhir cümleye şâmildir.”
55-

Berdāşte ķılsa idi dest-i inābetin o
İcābetiň eŝeri iderdi ĥaddehû ġulū
Yeǿs ile döndürmezdi hiç kes o meh-rū

Ve eĥyeti’s-senete’ş-şehbāǿe daġvetühū
Ĥattā ĥaket ġurreten fi’l-aǾśuri’d-dühümi

Âhir beyitte olan “dühüm”, “edhem”in çoğuludur; o da siyah manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhu teâlâ aleyhi
vessellem efendimizin duası, ot bitmeyip yeşillik olmadığından meyyit gibi olan
seneyi ihyâ eyledi. Öyle ki, o senede ot bitmeyen yerler, atın yüzündeki beyazlık
kadar az bulundu.”
56-

Bārān-ı bį-ebri yaġdırmaġa Mevlā
Bį-şübhe ķādirdir murād iderse ammā
Her şeyi sebebe rabŧ eyledi Mevlā

Bi-Ǿārıżın cāde ev ħılte’l-biŧāĥe bihā
Seyben mine’l-yemmi ev seylen mine’l-Ǿarimi
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Âhir beyitte olan “Ǿarim”, “şiddetli yağmur” manasınadır. O server-i
enbiyâ, büyük bir kuraklık olduğu senede, dua ederek bulutların aracılığıyla gayet
şiddetli bir yağmur yağdırır. Şu kadar ki, sen dereleri görsen, deniz boşalmış akıyor
sanırdın. Halbuki efendimiz dua buyurdu, Mevla da buluttan yağdırdı.
57-

Yoķdur śaĥįĥ o mehi medĥ itmege ĥācet
Zįrā ki yoķ o şehin kemāline ġāyet
Ne çāre vaśf eylemek maǾşūķını Ǿādet

DaǾnį ve vaśfį āyātin lehū žaharet
Žuhūre nāri’l-ķırā leylen Ǿalā Ǿalemi

Âhir beyitte olan “Ǿalem”, “dağ” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Beni ve o server-i enbiyâ için zâhir olan mucizelere ait vasfımı
bırak. O peygamberin mucizelerini vasf edeyim, sen dinle. O mucizeler, geceleyin
bir dağ üzerinde ateş nasıl zâhir olursa öyle açık görünmüştür.”
58-

Cihānı virdi şeref o şāh-ı taĥt-ı ledün
Meĥāsinü’l-aħlāķ ħatm oldı anda bütün
Dürr-i sitāyişini nažm eylesen dün ü gün

Fe’d-dürrü yezdādü ĥüsnen vehve muntažimün
Ve leyse yenķuśu ķadren ġayre muntažımi

Âhir beyitte olan “ġayre muntažım”, “dizilmemiş” demektir. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Eğer o server-i enbiyânın mucizeleri ve kendi zâtında
memdûhdur, medh ve vasf etmeye hacet yoktur dersen cevabım şudur: ‘inci, her ne
kadar dizilmediği zaman kıymeti aşağı olmazsa da dizildiği vakitte daha güzel
görünür.’”
59-

Lebrįz idüp ķalbini Ǿilm ü ĥikemle Ħudā
Āyįne-i kevne o māh virdi cilā
Eflākde söyler melekler na’tını ĥālā

Femā teŧāvele āmālü’l-medįĥi ilā
Mā fįhi min keremi’l-aħlāķi ve’ş-şiyemi

Âhir beyitte olan “şiyem”, “şîme”nin çoğuludur ve tabiat manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Efendimiz sallallâhu aleyhi teâlâ vessellem
hazretlerinde mevcut olan güzel ahlakları ve güzel huyları medh etmek için
meddahların büyük bir istek içinde olmaları ne şaşılacak şeydir.”
60-

Ķur’ān-ı mu’cįzi hiç kes ifk eylemesün
Ķavl-i beşerdir diyüp küfrāna söylemesün
Kelām-ı Ĥaķķ ki oķur aňa zebānı bütün

Āyātü ĥaķķın mine’r-raĥmāni muĥdeŝetün
Ķadįmetün śıfatü’l-mevśūfi bi’l-ķıdemi

Âhir beyitte olan “ķıdem”, “hudûs”un mukâbilidir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O server-i enbiyânın mucizelerinin en büyüğü, Hz. Rahman’dan
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gelen âyetlerdir. O âyetler, lafzı itibariyle itibariyle hâdisdir ve manası itibariyle
kadîmdir. Kıdem ile mevsuf olan Hazret-i Mevla’nın sıfatıdır.”
61-

Ĥikmet ħazįnesidir kelām-ı Ħāliķınā
Virdi cevāhir ile ehlü’l-Ǿulūma ġınā
ǾAceb ki inkār ider gürūh-ı nā-bįnā

Lem teķtarin bi-zemānin vehye tuħbirunā
ǾAni’l-meǾādi ve Ǿan ǾĀdin ve Ǿan İremi

Âhir beyitte olan “İrem”, “Şeddâd’ın yaptığı cennettir” veya “cennetin
mahallidir”. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Kur’ân âyetleri zamandan
münezzeh olan Mevla’nın sıfatı olduğundan bir zamana mukârin olmadı. Bizlere
kıyametten, Ad Kavmi’nden, Şeddâd’ın cennetinden, hâsılı gelecekten ve
geçmişten haber verdi.”
62-

Ķıldı Ħudā o şehiň Ǿālį ki menziletin
Ķādir degil alsun edā-yı menķıbetin
Ķurǿān delālet ider Ǿuluvv-i mertebetin

Dāmet ledeynā fe-fāķat külle muǾcizetin
Mine’n-nebiyyįne iź cāǿet ve lem tedümi

Âhir beyitte olan “lem tedüm”, “dâ’im olmadı” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye bizim yanımızda dâ’im oldu, hemen gelip
gitmedi. Bu takdirce bütün peygamberlerin getirdikleri mucizelere fâik oldu. Zîrâ
onların getirdikleri mucizeler zâhir olup yine kayboldular.”
63-

İmāmıdır Ķurǿān bütün gedā vü şehiň
Her sālike gösteren odur ŧarįķ ü rehin
Ger varsa Ǿarż eyle umūr-ı müştebehin

Muĥkemātün femā yebķįne min şübehin
Li-źį şiķāķın velā yebġįne min ĥakemi

Âhir beyitte olan “ĥakem”, “hâkim” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye metîndir, yıkılmaz. Hilaf edenlerin (inat
etmeseler) asla şüphelerini karşılıksız bırakmaz. Âyât-ı Kur’âniye, başka bir hakem
istemez. Hayatı düzenleyecek her şey onda mevcuttur.”
64-

TaǾrįż idüp ebedā güşāde itme lebin
Beyhūde taĥśįl idersiň dūzaħıň sebebin
Buyurdı Ĥaķ tebbet yedā Ebį Lehebin

Mā ĥūribet ķaŧŧu illā Ǿāde min ĥarabin
AǾde’l-eǾādį ileyhā mülķıye’s-selemi

Âhir beyitte olan “selem”, “selamet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye asla muâraza olunmadı. Yani bir Arap çıksa da
ben Kur’ân’ın misli söylerim (daha iyisini söylerim) dese bir âyetin fesâhatı ve
belâgatını görünce aciz ve mülzem olurdu.
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Fermān-ı Ĥaķķa ider teslįmi ehl-i nühā
İžhār-ı Ǿacz eyledi nezdinde heb fuśeĥā
Ne deňlü ise de ger nübāĥı baǾżı śufeĥā

Reddet belāġatühā daǾvā muǾārıżıhā
Redde’l-ġayūri yede’l-cānį Ǿani’l-ĥuremi
Âhir beyitte olan “ĥurem”, “hareme”nin çoğuludur ki, “insanın hareminde
sakin olan mahremi” demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i
Kur’ân’ın belâgatı muâraza edenin davasını reddeder. Tıpkı bir kimse avretine el
uzatsa onun elini reddedip hışm ile geri çevirdiği gibi. Hâsılı, belâgatından ve
fesâhatından Allah kelamı olduğu bellidir.
66-

Redd itdi kāfirleriň daǾvā-yı bį-senedin
Tįr-i belāġat ile hedm itdi müstenedin
Techįl ü lāl eyledi pāpās-ı muǾtemedin

Lehā meǾānin kemevci’l-baĥri fį mededin
Ve fevķa cevherihį fi’l-ĥüsni ve’l-ķıyemi

Âhir beyitte olan “ķıyem”, “kıymet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye’nin öyle manaları vardır ki, kesrette ve asla
nihayet bulmakta deryanın dalgaları gibidir. O âyetler güzel, kıymetli ve şerefli
olmakta deryanın cevhrinden ve incisinden üstündür.”
67-

Nažm-ı kelāmını Ĥaķ şu rütbe ķadr ü bahā
Virmiş ki aħź idemez dünyā vemā fįhā
Ŧopŧolu cevherdir o baĥr-ı bį-nitihā

Felā tüǾaddü velā tuĥśā Ǿacāǿibühā
Velā tüsāmü Ǿale’l-ikŝāri bi’-seǿemi

Âhir beyitte olan “seǿem”, “melamet ve usanmak” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye ne kadar çok okunsa usanılıp da
bırakılmaz. Bununla birlikte, insan her şeyin çokluğundan usanırken Kur’ân’dan
usanmaması Kur’ân’ın kerametidir.”
68-

Aħź-ı vüżūǾ eyleyüp bir merd-i įmān-ħū
Yüz döndürüp ķıbleye olsa tilāvet-gū
Ŝevābını diňle ki söyleyem yā hū

Ķarret bihā Ǿaynü ķārįhā fe-ķultü lehū
Le-ķad žafirte bi-ĥablillahi faǾteśımi

Âhir beyitte olan “faǾteśım”, “selamet bulmak için ipe tutunmak” manasına
olan emr-i hâzırdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye’yi
okuyan kimsenin gözleri rûşen olur. Yani iki cihanda da mesrûr olur. Şimdi ben de
ona, hakikatte sen Kur’ân ipiyle kurtuluşa kavuşursun, ona sıkı tutun derim.”
69-

Şu ķavlimi ķıl sen rehįn-i semǾ-i rıżā
Elŧāf-ı Ĥaķķa ķıyās ŧārdır felāt ü feżā
Ķurǿān-ı Ĥaķ bā-ħuśūś śābūn-ı źenbin meżā
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İn tetlühā ħįfeten min ĥarri nāri ležā
Eŧfeǿte nāre ležā min virdihā’ş-şebimi
Âhir beyitte olan “şebim”, “bârid” yani “soğuk” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye’yi cehennem ateşinin korkusundan ve
ondan kurtulmak için okuyayım dersen, hakikatte sen o cehennem ateşini âyetlerin
soğuk suyu ile söyündürdün. Artık korkma.”
70-

İsrāf-ı Ǿömr itme yā hū be-cāy-ı tehį
Delįl-i āyātile git bul o rāst-ı rehi
Derūn-ı bįrūndan ķıla şüste şu siyehi

Keǿennehā’l-ĥavżu tebyeżżü’l-vücūdhu bihį
Mine’l-Ǿuśāti ve ķad cāǿühū ke’l-ĥumemi

Âhir beyitte olan “ĥumem”, “kömürler” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Kur’ân’ın bereketi havuz gibidir. Yüzü kömür gibi simsiyah gelen
âsîlerin yüzleri beyaz ve ayın on dördü gibi münevver olur. Hâsılı, o sebeb-i
mağfirettir.”
71-

Ķurǿāndır ki ķırāǿat olunur andan
Furķāndır ki ider farķ ĥaķķı bāŧıldan
Sen de ķırāǿat idüp eyle fedā cān ü ten

Ve ke’ś-śırātı ve ke’l-maǾdileten
Fe’l-ķısŧü min ġayrihā fi’n-nāsi lem yeķumi

Âhir beyitte olan “lem yeķum”, “kalkmadı” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye herkese doğruyu göstermek cihetinden
terazi gibidir. Hazret-i Kur’ân’dan başka insanlar arasında doğruluk kâim olmadı.”
72-

Ħūrşįd-veş vāżıĥdır o kelām-ı Ħudā
Eĥlā mine’s-sükkerdir maǾnįsi ĥattā
Teslįm ider bu sözi Ǿumūm-ı ehl-i nühā

Lā taǾcebenne liĥasūdin rāĥe yünkirühā
Tecāhülen vehve Ǿaynü’l-ĥāźiķi’l-fehimi

Âhir beyitte olan “fehim”, “gayet anlayışlı” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “ O âyât-ı beyyinâtın Hak kelamı olduğunu bilip duruken ve
gayet anlayışlı kimse iken, kasden bilmezlenip de inkar eden hasûda taaccüp etme.
Yani bu kimseye, böyle akıllı görünürken nasıl inkar eder deme.”
73-

Ammā ne dirsiň şu kāfirleriň ĥasedin
Fermān-ı Yezdānıň aĥkām-ı bį-Ǿadedin
İnkār idüp ŧapdılar eśnām-ı pür-kesedin

Ķad tünkirü’l-Ǿaynu đavǿe’ş-şemsi min remedin
Ve yünkirü’l-femü taǾme’l-māǿi min seķami

Âhir beyitte olan “seķam”, “mutlak maraz(hastalık)” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Benim sana taaccüp etmediğim şu cihettendir ki, bazı
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gözler, hastalıklı olduğu için güneşin ziyasını; bazı ağızlar da, hastalık sebebiyle
suyun lezzetini inkar eder. İşte kafirliğin hali de ona benzer.”
74-

Ey mebdeǿ-i Ǿālem ve’y şāh-ı muǾcize-gū
Ey sen ki ķıldıň cihāna nūr ile memlū
Ey söylenen naǾtı ez-cān ü dil her sū

Yā ħayre men yememe’l-Ǿāfūne sāĥatehū
SaǾyen ve fevķa mutūni’l-eynuķı’r-rusümi
Âhir beyitte olan “rusüm”, “gayet çok yürüyücü” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ey muhtaç olan kimseler! Koşa koşa gelen develerin bile,
üzerine süvar olarak kasd u teveccüh ettikleri kimselerin en hayırlısı Hazret-i
Resûlullâh’tır.”
75-

Sensin ŧabįb Ǿāşıķıň żamįr-i münkesirįn
Sensin śafā-baħş olan derūn-ı münkedirin
Sensin saňa Ǿarż ider aĥvāl-i müstetirin

Ve men hüve’l-āyātü’l-kübrā li muǾtebirün
Ve men hüve’n-niǾmetü’l-Ǿužmā li muġtenimi

Âhir beyitte olan “muġtenim”, “iyilik bilici, ganîmet bilici” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey ibret alanlar için Hakk’ı bulmaya büyük
alamet ve iyilik bilenler için pek büyük nimet olan Hazret-i Mevla’nın sevgili zîşânı!”
76-

İzāle itdi Burāķ derūnįnin veremin
Giderdi nüh eflāk şubūbet ü hiremin
Müşerref eyleyerek ķudūm-ı muĥteremiň

Sereyte min ĥaremin leylen ilā ĥaremin
Kemā serā’l-bedrü fį dācin mine’ž-žulemi

Âhir beyitte olan “žulem”, “zulmet”in çoğuludur ve karanlıklar demektir.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey yukarı vasıflarla mevsûf olan Hazret-i
Resûlullâh! Karanlık bir gecede, ayın karanlıkları yarıp gitmesi gibi Mekke’den
Kudüs-i Şerîfe yürüdün.”
77-

Kimdir ki mertebesi aǾlā ola senden
Kim baĥt ider źātıňa maħśūś olan fenden
Sen eylediň miǾrāc rūĥ çıķmadan tenden

Ve bitte terķā ilā en nilte menzileten
Min ķābe ķavseyn-i lem tüdrek velem türemi

Âhir beyitte olan “türem”, “talep olunmadı” mnasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin zât-ı pâkin bir haremden bir hareme
yürüdün. Mi’râc gecesinde kabe kavseynden, hâsılı kurb-ı manevî ile Hakk’a yakın
olmak için bir menzile çıktın. O öyle bir menzildi ki, başkası ne isteyebildi, ne
gördü, ne de ulaştı.”
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Ol şeb ki źātıňa daǾvet eyledi Mevlā
Ķıldı cenābıň içün Cibrįle rāh-nümā
ǾUluvv-i şānıňa Ǿāleme ķıldı inhā

Ve ķaddemetke cemįǾu’l-enbiyāǿi bihā
Ve’r-rusüli taķdįme maħdūmin Ǿalā ħademi

Âhir beyitte olan “ħadem”, “hizmetkar” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O gece, Kudüs-i Şerîf’te bütün nebîler ve resûller, tıpkı
hizmetkarların efendilerinin arkasından gitmesi gibi seni takdim edip sana
uydular.”
79-

Ne devlet-i Ǿužmā ne luŧf-ı Mevlā kim
Bu pāye-i vālā bu rütbe emr-i mühim
Taķsįm-i ķassām ile oldı saňa çü sehim

Ve ente taħteriķu’s-sebǾa’ŧ-ŧıbāke bihim
Fį mevkibin künte fįhi śāĥibe’l-Ǿalemi

Âhir beyitte olan “śāĥibe’l-Ǿalem”, “bayrak sahibi” manasınadır. Burada
murâd, “seyyid” yani “ulu” demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ
Resûlallâh! O gece cümle nebîler ve resûlleri geçip yedi kat göklerin yollarını
geçtin. Meleklere bile padişah oldun.”
80-

Recm itdirüp kökden aġyār-ı müsteriķın
Cibrįl ile fetĥ idüp ebvāb-ı münŧabiķın
Seyr eylediň o ķadar menāzil ü ŧuruķın

Ĥattā iźā lem tedaǾ şeǿven li-müstebiķın
Mine’d-dünüvvi velā merķan li-müstenimi

Âhir beyitte olan “müstenim”, “yüce” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Sen o göklere öylesine çıktın ki, yakın ve önde olanlar için mahal
bırakmadın. Hâsılı herkesten ziyade Hakk’a yakın oldun ve kimsenin ulaşamadığı
makama ulaştın.”
81-

Şol ķavl ile ķāǿil olsam eger cāǿiz
Ki kişver-i Ǿarşda ĥükmiň olur nāfiź
Şu vech ile įmān itdik ki źātıňa biz

Ħafeđte külle maķāmin bi’l-iżāfeti iź
Nūdįte bi’r-refǾi miŝle’l-müfredi’l-Ǿalemi

Âhir beyitte olan “Ǿalem”, burada “âlî, yüce” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Sen, bütün peygamberlerin âlî olan
makamları zâhiren ve bâtınen aşağıda bıraktın. Hatta orada bir kavmin beyi gibi
sana seslenildi.”
82-

Ne ħūb-nüvişte imiş cebįn-i müsteŧıriň
Ki buldı nüh eflāk pāyiňle zįb ü ferin
Şu rütbe ki olmaz beyānı biňde birin
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Keymā tefūze bi-vaślin eyyi müstetirin
ǾAni’l-Ǿuyūni ve sırrın eyyi müktetimi
Âhir beyitte olan “müktetim”, “gözün görmediği mertebede gizli”
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin mi’râca
teşrifin zamandan ve mekândan münezzehtir. Herkesin gözünden gâyetle gizli olan
Cenâb-ı Allah’a vâsıl olup mahcûb-ı nikâb-ı len terânî olan Cemâl-i şerîfine
muhatap oldun.
83-

ǾAceb mi kuĥl itseler ŧarįķıňıň ħākin
Ey māh ki nūr baħş idüp bürūcuna felegin
Bį-şübhe olduň muŧāǾ cünūdına melegin

Fe-ħurte külle feħārin ġayre müşterekin
Ve cüzte külle maķāmin ġayre müzdeĥami

Âhir beyitte olan “ġayre müzdeĥam”, “tenhâ galebelik değil” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Şeref ve kemalden ne kadar
iftihar vesilesi olan şey varsa hepsi sende toplanmıştır. Ne kadar başkasının vâsıl
olmadığı âlî makamlar varsa hepsine vâsıl olup daha a’lâsına geçtin.”
84-

Sensin şehinşāhı aǾcām ile ǾArabın
Pür eylediň Ǿālemiň nūr ile rāst ü cebįn
Olurdı pend ile dāǿim güşāde lebiň

Ve celle miķdārü mā vüllįte min rütebin
Ve Ǿazze idrākü mā ūlįte min niǾami

Âhir beyitte olan “niǾam”, “nimet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin rütben pek büyüktür. Sana verilen nimetlere
kavuşmak da çok güçtür. Hâsılı o nimete senden başka kimse nail olmamıştır.”
85-

Ħudā-i vehhāba hemįşe ĥamd ü ŝenā
Ki çeşm-i imānla ķıldı bizi bįnā
Ve hem de ez-ümmet nebiyy-i müsteŝnā

Büşrā lenā maǾşere’l-islāmi inne lenā
Mine’l-Ǿināyeti rüknen ġayre münhedimi

Âhir beyitte olan “münhedim”, “yıkılmayan, zâil olmayan” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey İslam meclisinde toplananlar! Bizim
dayanacak bir istinadımız vardır ki asla yıkılmaz. Yani, bizler sırtımızı Hazret-i
Peygamber’in sünnetine dayadıktan sonra bizim asla sırtımız yere gelmez.”
86-

ǾAceb mi ķul olsam ben öyle pādişehi
Ki vāśıl-ı Ĥaķ ide bu Ǿabd-i rū-siyehi
Degil baňa maħśūś Ǿumūm-ı pür-günehi

Lemmā deǾāllāhü dāǾįnā li-ŧāǾatihį
Bi-ekremi’r-rusli künnā ekreme’l-ümemi
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Âhir beyitte olan “ümem”, “ümmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Hazret-i Allah bizi Hakk’a davet eden peygamberimizi kendi
tâ’atına davet buyurduğunda, ona bütün peygamberlerin en faziletlisi ve en
makbulü diye seslendi. O halde bizim de ümmetlerin en keremlisi ve en faziletlisi
olmamız lazım gelir.”
87-

Şimşįr ile baǾŝ idüp şeh-i melek-sipehi
Fermān buyurdı Ħudā iķtāl-i dil-siyehi
Görünce heybet ile küffār o mihr ü mehi

RāǾat ķulūbe’l-Ǿıdā enbāǿü biǾŝetihį
Kenebǿetin ecfelet ġuflen mine’l-ġanemi

Âhir beyitte olan “ġanem”, “koyun” demektir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Bütün peygamberlerin en keremlisi olan Hazret-i Peygamber’in hak
peygamber olarak gönderilmesi haberi düşmanların yani kafirlerin kalplerini
korkuttu. Tıpkı, gaflet ve uykuda olan koyunların, arslanı görünce yerlerinde
sıçramaları gibi.”
88-

Ķatl itdi düşmenleriň bį-terk-i zevc ü tekin
Sįr itdi lāşe ile śarf eyleyüp emegin
Berriň sibāǾını hem deryālarıň semegin

Māzāle yelķāhüm fį külli muǾterekin
Ĥattā ĥakev bi’l-ķanā laĥmen Ǿalā veđami

Âhir beyitte olan “veđam”, “kasap çengeli” demektir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O Hazret-i Peygamber, kafirlerle muharebe ve cihad ederdi. Hatta o
kafirlerin ölüleri kasabın çengeline asılmış gibi göründüler.”
89-

Şu rütbe nuśret virüp Ħudā o pādişehi
Mužafferü’l-Ǿalem itdi her mekān ü gehi
Ziyād olup düşmeniň taĥayyar ü velehi

Ve’d-dü’l-firāre fe-kādū yaġbiŧūne bihį
Eşlāǿe şālet meǾa’l-Ǿiķbāni veǿr-reĥami

Âhir beyitte olan “reĥam”, “leş üzerine konan kuşlar” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O kafirler, Hazret-i Peygamber’in korkusundan
muharebeden kaçmak istediler. Hatta tavşancıl dedikleri leş yiyen kuşların alıp
tenha bir yerde yedikleri leş parçaları için keşke(o leş parçalarının yerinde) biz
olaydık diye temmeni ederlerdi.”
90-

Livā-i tevĥįdini çeküp o śubĥ u mesā
İderdi kāfirleri esįr ü istilā
Şu rütbe ŧar buldı cihānı kim aǾdā

Temđi’l-leyālį velā yedrūne Ǿiddetehā
Mālem tekün min leyāli’l-eşhuri’l-ĥurumi

Âhir beyitte olan “eşhuru ĥurum”dan murâd, “Zilkade, Zilhicce, Muharrem
ve Receb ayları”dır. Bu aylarda savaşılmazdı. Ancak daha sonra on iki ayda
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muharebe helal oldu. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Geceler gündüzler gelip
geçerken, o kafirler, kılıç yemekten dolayı hesaplarını şaşırır, bugünü yarından
ayırt edemezlerdi. Ancak bu dört ay gelince bir parça göz açabilirlerdi.”
91-

O ħūrşįd-i Ǿālem o fażl-ı merdüm
Alup śaĥābesini meǾan miŝāle’l-cüm
Şu rütbe saǾy eyledi aǾdāyı itmege güm

Keǿennemā’d-dįnü żayfün ĥalle sāĥatehüm
Bi-külli ķarmin ilā laĥmi’l-Ǿidā ķarimi

Âhir beyitte olan “ķarim”, “canı çok et yemek siteyen” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “İslam dini onların kurtuluşuna vesile olmak için
inmiş bir misafirdi. O misafirin yanında bulunan bir grup pehlivanın canı düşman
eti çekerdi. Hâsılı din bir sultan, sahabiler de o sultanın pehlivanları gibiydi.”
92-

Tecrįd idüp ez-ġılāf süyūf-ı hāliketin
Ķıldı muĥāŧ kāfiriň leşkerle her cihetin
Şu gūne gūş eyledim teşbįh-i menķibetin

Yecurru baĥre ħamįsin fevķa sābiĥātin
Yermį bi-mevcin mine’l-abŧāli mülteŧımi

Âhir beyitte olan “mülteŧım”, “birbirine çarpıcı” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Resûlullâh, kesrette ve birbirine yardımcı olmada deniz gibi
olan askerini gayet çabuk yürüyen atlar üzerinde düşman üzerine salardı. O asker
deniz dalgası gibi birbirine çarpan oklar atarlardı.”
93-

İǾlā-yı tevĥįde ĥaśr itdi rūz ü şebin
MaǾiyyetinde alup aśĥāb-ı pür-edebin
Ehlü’l-cihād olaraķ Ħudāya müntesibin

Min külli müntedibin lillāhi muĥtesibin
Yesŧū bi-müste’śılin li’l-küfri muśŧalimi

Âhir beyitte olan “muśŧalim”, “helak edici” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “O server-i enbiyânın askerleri ve pehlivanları Cenab-ı
Mevla’nın davetine icabet eden ve hâlisen Allah için amel eden kullarındandı.
Onlar öyle pehlivanlardı ki, küfrü kökünden çıkarıcı ve helak edici aletleri yani
kılıçları ile düşmanlara galip olurlardı.
94-

Nuśret virüp her birin o nāśır-ı mülhim
Her birleri oldılar düşmenlere mūhim
Fetĥ oldı anlar ile bu dįnde nice mühim

Ĥattā ġadet milletü’l-İslāmi vehye bihim
Min baǾdi ġurbetihā mevśūlete’r-raĥimi

Âhir beyitte olan “raĥim”, “karâbet, yakınlık” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Peygamber’in sahabeleri sebebiyle millet-i İslam,
gurbette iken akraba vatanına ulaştırılmış kimse gibi oldu. Hâsılı, meydana çıktı,
şerâfet-i zâtiyyesi fehm olundu ve ne olduğu bilindi.”
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Terk eyleyüp dünyānıň ālāyiş ü źehebin
Ķatl itdiler kāfiriň Bū Cehl ü Bū Lehebin
SaǾy itdiler keşfine şu dįn-i münteĥebin

Mekfūleten ebeden minhüm bi-ħayri ebin
Ve Ħayri baǾlin felem teytem velem teǿimi
Âhir beyitte olan “teǿim”, “dul, yani kocasız kalmadı” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Millet-i İslam, ashâb-ı Resûlulâh sebebiyle bir hayırlı
baba ile hıfz olunmuş çocuk ve hayırlı zevc ile hıfz olunmuş hâtûn gibi oldu. Şu
kavl ile ki, asla öksüz ve dul kalmamak üzre.”
96-

O Ǿaskerü’l-İslām eşāciǾ-i merdüm
Recm itdi aǾdāya müşābih-i encüm
Gören mehābetlerin iderdi rāhını güm

Hümü’l-cibālü fesel Ǿanhüm müśādimehüm
Māźā raǿev minhüm fį külli muśŧademi

Âhir beyitte olan “muśŧadem”, “muharebe edilecek mahal” manasınadır.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı ikrâm, sebatta ve heybette dağlar
gibidir. Eğer sen onlarla mücadele eden düşmanları sorarsan, onların muharebe
meydanlarında ne korkular çektiklerini ve ne kılıçlar yediklerini görürsün.”
97-

Ger ism-i Allah ile çün itselerdi śadā
Bį-rumĥ ü bį-şimşįr olurdı mürd aǾdā
Mübālaġam yoķdur bu sözde hiç ebedā

Ve sel Huneynen ve sel Bedren ve sel Uĥuden
Fuśūle ĥatfin lehümedhā mine’l-veĥami

Âhir beyitte olan “veĥam”, “veba” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Sen, ashâb-ı Resûlullâh’ın muharebe ettiği Huneyn, Bedir ve Uhud
adlarıyla tabir olunan mahalleri ve dağları, vebadan daha korkulu olan afet
zamanlarını sorarsan, bu mahallerde ne büyük bir şecaatla muharebe ettiklerini
beyan edeyim.”
98-

Her birleri şöyle kim sulŧān-ı pür-heybet
Pįrāyiş-i şerǾile kendülere zįnet
Virüp şu dįn içre beźl itdiler himmet

El-muśdiri’l-bįżi ĥumren baǾde mā veredet
Mine’l-Ǿıdā külle müsveddin mine’l-lememi

Âhir beyitte olan “lemem”, “omuza sarkıtılan saç” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı Resûlullâh, kılıç vurmada o derece mahirdi
ki, beyaz kılıçlarını, kafirlerin omuzlarına sarkan siyah saçlarına vurup kana
boyanmış bir hale getirirlerdi. Yani kılıç darbeleri hiç boşa çıkmazdı.”
99-

O zümre-i şįrān mežāhir-i nuśret
Ne semte itse idi teveccüh ü ĥareket
Ķudūm-i Ǿālįleri olurdı pür-bereket
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Ve’l-kātibįne bisümri’l-ħaŧŧı mā tereket
Aķlāmühüm ĥarfe cismin ġayre münǾacimi
Âhir beyitte olan “ġayre münǾacim”, “noktasız gelme” demektir. Burada
murâd “kılıç ile tortulmamış”tır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Resûlullâh’ın
ismiyle müsemmâ olan beldeye nispet olunmuş ismi mızrak ucuyla nakş
edicilerdir. Kalemleri, noktalanmamış cism-i harfi bırakmadı. Hâsılı, mızrak
dokunmamış ceset bırakmadılar.”
100-

AǾdā-yı dįn-i mübįn erāzil-i merdüm
Ledġ eylemekde iken müşābih-i kejdüm
Žuhūr idüp bu źevāt ki ķıldı anları güm

Şāki’s-silāĥi lehüm sįmā tümeyyizühüm
Ve’l-verdü yemtāzü bi’s-simā mine’s-selemi

Âhir beyitte olan “selem”, “gül ağacına benzer bir ağaçtır”. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı Resûlullâh silah ve silah isti’malinde mahirdirler.
Onları, savaş meydanında kafirlerle karışsalar bile sîmâlarından ayır etmek
mümkündür. Görmez misin ki, selem ve gül ağacına ne kadar benzese de sîmâ
bakımından birbirinden ne kadar farklıdır.”
101-

Sevķ-ı semend Ǿazįmet itseler her sū
Mālü’l-ġanāǿim ile ŧolardı her çārsū
Anlardır ol mažhar-ı naśran Ǿazįz yā hū

Tühdį ileyke riyāhu’n-naśri neşrehümü
Fe-taĥsebü’z-zehre fį’l-ekmāmi külle kemį

Âhir beyitte olan “kemî”, “şecaatli pehlivan” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: o ashâb-ı Resûlullâh muharebe için farklı yerlere dağılsa da
onların kokusunu nusret rüzgarları sana hediye olarak ulaştırdı. Bu takdirce, sen
daima onları görür gibi olduğun için kınlarında duran çiçekleri zırh giymiş
sanırsın.”
102-

Beźl itdiler bį-riyā o ceyş-i cānile ten
Ne resme teşbįh idem bilmem ki anları ben
Eger münāsib ise ĥükm it şu vech ile sen

Keǿennehüm fį žuhūri’l-ħayli nebtü ruben
Min şiddeti’l-ĥazmi lā min şiddeti’l-ĥuzumi

Âhir beyitte olan “ĥuzum”, “kendisiyle atın eğeri bağlanan kolanlar”
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Peygamber’in ashâbı ata
bindikleri vakit, dimdik ve heybetli görünürler. Bu görünüşleri, eğerlerin iplerinin
sağlamlığından değil, kuvvet ve şecaatlerinden kaynaklanmaktadır.”
103-

Allah idi Ǿavnile o ġāziyānı baķan
Cibrįl idi o leşkere nişān-ı faħri ŧaķan
Anlardı kāfirleri çāh-ı caĥįme ķaķan
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Ŧāret ķulūbü’l-Ǿıdā min beǿsihim ferekan
Femā teferriķu beyne’l-behmi ve’l-bühemi
Âhir beyitte olan “bühem”, şecaatli” manasına olan “behme”nin çoğuludur.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O ashâb-ı Resûlullâh’ın korkusundan
düşmanların ödleri koptu, kalpleri yerlerinden fırladı. O derece sindiler ki, kuzu ile
pehlivanı birbirinden ayıramazdın. Korkularından kuzu gibi sinip, dizlerinin bağı
çözüldü.”
104-

Resūl-i Mevlādır o şāh-ı muǾcize-gū
Śıdķ ile ħidmetini kim itse Ǿādet ü ħū
Hiç şübhesiz ki olur emįn-i mekr-i Ǿadū

Ve men tekün bi-Resūlillahi nuśretuhū
İn telķahü’l-üsdü fį ācāmihā tecimi

Âhir beyitte olan “tecim”, “sâkit olur” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O ashâb-ı kirâmın muharebede bu kadar nusret bulmaları, Hazret-i
Peygamber’in vasıtasıyladır. Zîrâ bir kimsenin nusreti Hazret-i Peygamber’in
vasıtasıyla olursa o kimse, arslanlara rast gelse inlerinde sâkit olurlar, asla zarar
veremezler.”
105-

Görseydi bir meŝelā ġam-nāk-i mectevirin
Muŧayyeb eylerdi derūn-ı münkesirin
Ķādir degildir ķalem ŧaĥrįre biňde birin

Ve len ter ā min veliyyin ġayri münŧeśırin
Bihį velā min Ǿadüvvin ġayre münķasımi

Âhir beyitte olan “ġayre münķasım”, “dağılmamış, kırılmamış” demektir.
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Sen asla Resûlullâh’ın vasıtasıyla nusret
bulmamış ve mağlup olmuş birini göremezsin. Hâsılı, onun dostları mansur,
düşmanları da mağlup olurlar.
106-

O Ǿālemin faħri o serlerin külehi
İķlįm-i evĥānıň şevketlü pādişehi
Vā ümmetį deyerek Ǿumūm-ı pür-günehi

Eĥalle ümmetehū fį ĥırzi milletihį
Ke’l-leyŝi ĥalle meǾa’l-eşbāli fį ecemi

Âhir beyitte olan “ecem”, “arslanın ini” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O Hazret-i Peygamber, ümmetini, tıpkı bir aslanın yavrularını kendi
yuvasına alması gibi kalesinin içine aldı. Çünkü arslandan herkes korkar ve bu
sebeple onun yavrularına zarar gelmez. Efendimizin ümmeti de din kalesinin içinde
emîn olur.”
107-

İnzāl idüp bį-gümān fermān-ı Lem-yezelin
Taśdįk ķıldı Ħudā ĥabįb-i bį-bedelin
Ebkem ü lāl eyledi aǾdā-i pür-keŝelin
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Kem ceddelet kelimātullahi min cedelin
Fįhi ve kem ħaśśame’l-bürhānü min ħaśımı
Âhir beyitte olan “ħaśım”, “husûmeti çok düşman” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nice kere Kur’ân-ı Kerîm, kendisine muhasama eden
düşmanı yere vurdu. Nice kere o server-i enbiyânın mucizeleri çok husûmet eden
düşmana galip oldu. Onlar, kendilerinin batıl, Hazret-i Peygamber’in de hak
olduğunu anlayıp dilsiz kaldılar.”
108-

TeǾallüm-i Ǿilme ger raġbet itseň sen
Lāzım ki bedǿ idesin pįşįn elif bādan
O menbaǾ-ı Ǿilmi bil tā ki çekme miĥen

Kefāke bi’l-Ǿilmi fį’l-ümmiyyi muǾcizeten
Fi’l-cāhiliyyeti ve’t-teǿdįbi fi’l-yütümi

Âhir beyitte olan “yütüm”, “öksüzlük” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Sen o server-i enbiyânın mucizelerini soruyorsun. O maden-i
ulûmün hiçbir ders görmediği halde evvel ve âhir bütün ilimleri bilmesi, anne ve
babadan mahrum kalmasına rağmen o kadar edepli ve hayâ sahibi olması mucize
olarak yetmez mi?
109-

Eyvāh bu āna ķadar niçe güzāf-ı tehį
Nažm eyleyüp dūçār oldım hezār günehi
Encāmı dergehine gelüp şu pādişehi

Ħademtühū bi-medįĥin esteķįlü bihį
Źünūbe Ǿumrin meżā fi’ş-şiǾri ve’l-ħidemi

Âhir beyitte olan “ħidem”, “hidmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ben bu kasîde-i bürdeyi yazmakla Hazret-i Peygamber’e hizmet
ettim. Bu kasîde vesilesiyle padişahlara nedimlik etmek ve beyhude şiirler
söylemek üzere geçen ömrümde husûle gelen günahlarımın afv ve mağfiret
olunmasını isterim.”
110-

Bu bülbül-i ħāme bu murġ-ı şįrįn-gū
Hezār gül-i fanįyi eyleyüp arzū
Riyāyı itmiş idi kendüye Ǿādet ü ħū

İź ķalledāniye mā tuħşā Ǿavāķibuhū
Keǿennenį bihimā hedyün mine’n-neǾami

Âhir beyitte olan “neǾam”, “deve, sığır ve koyun gibi hayvanlar”
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O beyt-i sâbıkta dediğim şairlik ve
nedimlik gibi akıbetinden korkulan şeyleri benim boynuma taktılar. O ikisi
sebebiyle kurban için Mekke’ye kötürülen hayvan gibiyim. Fakîrim ki tafsîl üzre
ifade etmeye müsaade de yoktur.”
111-

Ġālib olup rūĥıma ķuvā-yı nefs ü hevā
Öňümde reftār urūb Ǿacūze-i dünyā
Fütāde ķıldı beni müşābih-i aǾmā
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EŧaǾtü ġayye’ś-śıbā fį’l-ĥaleteyni vemā
Ĥaśśeltü illā Ǿalā’l-āŝāmi ve’n-nedemi
Âhir beyitte olan “nedem”, “nedâmet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “O şairlik ve nedimlik haletlerinde ben gençlik ve çocukluğuma
uydum. Bununla birlikte, hiçbiri bâkî kalmadı. Sadece günah ve nedametler içinde
kaldım. Hâsılı, günah ve nedametlerden başka kazancım olmadı. Keşke onlar ile
meşgul olacağıma ibadet edeydim.”
112-

Ticāret-i len tebūr be-nezd-i ehl-i nühā
Şudur ki dünyā ola firdevse naķd ü bahā
Bu nefs-i pür-ġaflet Ǿaksine itdi dehā

Feyā ħasārete nefsį fį ticāretihā
Lem teştere’d-dįne bi’d-dünyā ve lem tesümi

Âhir beyitte olan “tesüm”, “kasd etmedi, meyl etmedi” manalarınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eyvâh! Nefsimin ticaretinde ettiği ziyanı gördünüz.
Dünyayı dîne tebdîl etme niyetinde olmadı. Hâsılı, dünyayı terk edip dîne iltizâm
etmedi ve etmeye de çalışmadı.”
113-

Bî-sûd u ribĥ-ı güźer idüp şu beyǾ-gehi
Gencįne-i Ǿömrimi bu nefs itdi tehį
O vecihden rūz u şeb artar diliň velehi
Ve men yebǾa ācilen minhü bi-Ǿācilihį
Yebni lehu’l-ġābne fį beyǾın ve fį selemi

Âhir beyitte olan “selem”, Türkîde “veresiye” tabir ettikleri şeydir. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Bir kimse dünyayı ahirete değişse yani dünyayı
ahiret mukabilinde alsa, o kimse için peşin de veresiye de aldanmak zâhir olur.
Hâsılı, kâr-ı akıl budur ki, dünyayı terk edip ahireti almak gerekir. Dünyayı alan
aldanır.”
114-

Nefse virüp şerbet muvâfıķ-ı nabżın
Müşāreket itdim günāh-ı pür-remżin
Yine ümįd iderim şefāǾat-ı maĥżın

İn āti źenben femā Ǿahdį bi-munteķıżın
Mine’n-nebiyyi velā ĥablį bi-münśarimi

Âhir beyitte olan “münśarim”, “münkatı’” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Her ne kadar ben günah işledimse de Hazret-i Resūlullāh’â ahdim
bozulmadı. Yani îmânım ve tevhîdim yerindedir. Mağfiret olunmak için tevessül
eyledim. Hayırlı bir vesiledir. Asla zâil ve münkatı’ olmaz.”
115-

Vardır śaĥįĥ bu günehkārıň muħālefeti
Amma ki terk itmez ümįd-i maġfireti
Şāh-ı şefāǾatile var bir muǾāhedeti

Feinnelį źimmeten minhü bi-tesmiyetį
Muhammeden vehvā ev fe’l-ħalķi bi’ź-źimemi
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Âhir beyitte olan “źimem”, “zimmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Zîrâ, benim için, ismim Muhammed namıyla müsemma olunması
sebebiyle Hazret-i Peygamber’den bir zimmet yani ahd vardır. O zâtın pâk-i ahdi
ziyadesiyle vefa edicidir. Hâsılı, ismim Muhammed’dir, bununla birlikte ismi
Muhammed olanlar için şefâat-i Resûl ve mağfiret-i Mevla müheyyâdır.”
116-

O kurretü’l-aǾyün o Ǿālemiň Ǿamedi
ŞefāǾatiň maǾdini üftādeler mededi
ŞefāǾat itdigi gün źünūbı bį-Ǿadedi

İn lem yekün fį-meǾādį āħiźen bi-yedį
Fażlan ve illā fe-ķul yā zellete’l-ķademi

Âhir beyitte olan “yā zellete’l-ķadem”, “eyvâh, benim halim perişan”
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eğer o server-i enbiyâ kıyamet
gününde benim elimi tutup fazîlet ve ihsanlarıyla bana şefaat etmez ve beni
kurtarmazsa benim halim yamandır. Hâsılı, itimadım onadır. Eğer o da sahip
çıkmazsa benim işim dumandır.”
117-

O kān-ı cūd ü seħā o şāh-ı muǾcize-gū
Sįr oldı iĥsānına bāy ü gedā her sū
Biz rū-siyehleri de ider şefāǾat o

Ĥāşāhü en yuĥrime’r-rācį mekārimehū
Ev yerciǾa’l-cāru minhü ġayre muĥteremi

Âhir beyitte olan “ġayre muĥterem”, “hürmet ve ikram olunmamış”
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hiç kimse onun ikramından mahrum
kalmaz. Onun kapısına giden hiç kimse mahrûm, me’yûs ve mahzûn olarak
dönmez.”
118-

Emrāż-ı bį-pāyān idüp bu cisme ġulū
Hiç rāĥatım ķalmamışdı rūz ü şeb ser-i mū
Olmuşdı āh u fiġān ile cihān memlū

Ve münźü elzemtü efkārį medāǿiĥahū
Vecedtühū li-ħilāśį ħayre mültezemi

Âhir beyitte olan “ħayre mültezem”, “iltizam olunmuş şeylerin hayırlısı”
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O server-i enbiyâyı medh ü senâ
etmeyi düşündüğümden beri, o medhi veya memdûhu, bütün mihnetlerden halâs
olmak için iltizam vesilesi tutulmuş şeylerin en hayırlısı olarak gördüm.”
119-

O şāha bir kimse olursa ger ümmet
Hiç şübhesiz ki olur müstaġraķ-ı raĥmet
Sezā-yı cennet ider bizi de ol elbet

Ve len yefūte’l-ġınā minhü yeden teribet
İnne’l-ĥayā yünbitü’l-ezhāre fi’l-ekemi

Âhir beyitte olan “ekem”, “dağ tepesi” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Bir kimse, Hazret-i Peygamber’den lütuf ve ihsan istese, kesinlikle
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eli boş kalmaz. Yağmur, nasıl su durmayan tepelerde bile çiçek bitirirse,
Resûlullâh’ın ihsanı da öyle şâmildir.”
120-

O raĥmetü’l-Ǿālemįn o Ǿālį-i himmet
ǾIndinde maķbūl ola bu cüzǿįce ħıdmet
Ecr-i şefāǾatini ben eyledim raġbet

Ve lem ürid zehrete’d-dünyā’l-letį ķaŧafet
Yedā Züheyrin bimā eŝnā Ǿalā Heremi

Âhir beyitte olan “Herem”, bir padişahın ismidir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ben bu kaside sebebiyle o server-i enbiyânın ihsanına nâil olmayı
arzu ediyorum. Zîrâ, ben kaside sebebiyle, Zehîr namıyla bilinen şairin ve Herem
namıyla tanınan padişahı medh ederek ellerini doldurduğu gibi dünya çiçeğini
istemedim. Benim murâdım, Resûlullâh’ın şefâatine erişmek ve Allah’ın rızasını
kazanmaktır.”
121-

Ey kişver-i luŧfıň yegāne pādişehi
Senden olur iĥsān bu Ǿabd-i pür-günehi
Sāde bu Ǿabde degil cemįǾ-i rū-siyehį

Yā ekreme’l-ħalķı mālį men elūźü bihį
Sivāke Ǿinde ĥulūli’l-ĥādiŝi’l- Ǿamemi

Âhir beyitte olan “Ǿamem”, “şâmil” demektir. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ey bütün mahlûkâtın en şerefli ve en fazîletlisi! Herkese şâmil olan
kıyamet korkusu geldiğinde senden başka iltica edeceğim bir sığınacak yerim yok.
Senden başka bana şefâat edecek ve elimden tutacak kimim var ki? Bana ihsan
olursa, ancak senden olur.”
122-

Eyle şefāǾtiňe mažhar bu pür-kürebi
Şu dem ki ide hücūm cehennemiň Lehebi
Yoķ çünki destimde necātımıň sebebi

Ve len yeđįķa Resūlallahi cāhüke bį
İźā’l-kerįmü tecellā bismi müntaķımi

Âhir beyitte olan “müntaķım”, “kin alıcı” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ey günahkârların şefâatçisi! Mevla’nın, Müntakim ismiyle tecelli
buyurduğu kıyamet gününde bana şefâat edip beni halâs buyursan senin mansıbın
dar olmaz. Hâsılı, beni halâs buyurman ve şefâatinle benim affıma vesile olman
senin şan ve şerefindir.”
123-

Ey ħātem-i enbiyā ve’y maĥbūb-ı Mevlā
Ey nūr-ı şems-i đuhā ve yā Resūl-i Ħudā
Kenz-i şefāǾatiňe Ǿumūm-ı ħalķ fuķarā

Fe inne min cūdike’d-dünyā ve đurretehā
Ve min Ǿulūmike Ǿilme’l-levĥi ve’l-ķalemi

Âhir beyitte olan “ķalem”, burada “bütün eşyadan mukaddem yaratılan
kalem-i kudret”tir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Dünya ve
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ahiret senin cûd u sehândır. Levh ile kalemin ilmi senin ilmindendir. Hâsılı, senin
cûd u feyzin cümle âleme şâmildir. Senin lütuf denizinden bir katreye nâil olsam
bana yeter.”
124-

Günāh-ı bį-Ǿadede itdiňse de cürǿet
Estaġfirullah diyüp ķıl tevbe vü ricǾat
Buyurdı Ĥaķ çünki veraĥmetį vesiǾat

Yā nefsü lā taķnaŧū min zelletin Ǿažumet
İnne’l-kebāǿire fi’l-ġufrāni ke’l-lememi

Âhir beyitte olan “lemem”, “küçük günahlar” manasınadır. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ey nefis! Büyük suçların ve kabahatlerin sebebiyle Hakk’ın
rahmetinden ümîdini kesme. Zîrâ, günahları affedici olan Allah’ın rahmeti ve
mağfireti yanında nice büyük günahlar, küçük günahlar gibidir. Hâsılı, Cenab-ı
Hakk nice büyük günahları bağışlar.”
125-

Yine dirim ki ider raĥmet beni o Ħudā
Çün nezd-i raĥmetde nįm ķatredir deryā
Ne rütbe itdimse de günāh-ı bį-nitihā

LeǾalle raĥmete Rabbį ĥįne yaķsimühā
Teǿtį Ǿalā ĥasebi’l-Ǿiśyāni fi’l-ķısemi

Âhir beyitte olan “ķısem”, “kısmet”in çoğuludur. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: “Ben, Rabb’imin rahmetini taksim ettiği günde, o rahmet herkese
günahı miktarınca gelir. Hâsılı, kıyamet gününde günahı çok olanlara çok, günahı
az olanlara rahmet edilir. Mü’min olan herkesin suçları bağışlanır. Yani Mevla’nın
rahmeti o kadar büyüktür.”
126-

Bu nemleniň ey kerįm aǾmāl-i žāhiresin
Pūşįde ez-çeşm olan aǾmāl-i bāŧınesin
Ķarįn-i iħlāś ķıl įmānla ħātimesin

Ya Rabbi vecǾal recāǿį ġayre münǾakisin
Ledeyke vecǾal ĥisābį ġayre münħarimi

Âhir beyitte olan “ġayre münħarim”, “kesik olmayan” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Rabb! Huzûr-ı şerîfinde istediğimi bana ihsan
eyle. Hüsn-i zannımı da hesaba katarak benim ümîdimi kestirme, beni mahrum
etme ve kapından kovma.”
127-

Ey maġfiret śāĥibi veǿy vāĥid-i bį-dū
Gelürse bu ķalb-i żaǾįfe bir ķorku
Lābüd penāh iderem dergāhıňa her sū

Ve’lŧuf bi-Ǿabdike fi’d-dāreyni inne lehū
Śabren metā tedǾuhū’l*ehvālü yenhezimi

Âhir beyitte olan “yenhezim”, “firar eder” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde
buyururlar ki: Yâ Rabb! Cihanda bu kulundan lütfunu esirgeme. Benim bir belaya
sabrım yok. Sen bana iki cihanda lütf eyle ki ben de müsterîh olayım.”
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Śalāt-ı peyġamberi bu ten ĥayātda iken
Dāǿim lisānım ile ne rütbe itsem ben
Yine edā idemem lākin İlāhį sen

Veǿźen li-suĥbi śalātin minke dāǿimeten
ǾAle’n-nebiyyi bi-münhellin ve münsecimi

Âhir beyitte olan “münsecim”, “seylan edip akıcı” manasınadır. Yani
sâhib-i kasîde buyururlar ki: Ya Rabb! O server-i enbiyânın mübarek makamına
yağdırdığın rahmet bulutuna ferman buyur da, daima o rahmet bulutlarını
yağdırsınlar.”
129-

Daħi ricāl-i Ħudā ekārim-i merdüm
Sipehr-i tevĥidden müşābih-i encüm
Żiyā virüp itdiler žulām-ı Ǿālemi güm

Ve’l-āli veǿś-śaĥbi ŝümme’t-tābįǾįne lehüm
Ehl-i’t-tüķā ve’n-nüķā ve’l-ĥilmi ve’l-keremi

Âhir beyitte olan “kerem” kelimesinin manası malumdür. Yani sâhib-i
kasîde buyururlar ki: “Ya Rabb! O rahmet bulutlarına ferman buyur da,
peygamberin âl ve ashâbına, onlara tâbi olanlara, takvâ ve hilm sahibi kullara da
yağsınlar. Böylece onlar, senin ilâhî tecellî nurunun sırrına mazhar olurlar.”
130-

Ey Ħāliķ-ı Bį-çūn ve yā Cenāb-ı Ħudā
Śālāt-ı dāǿime hem selām-ı lā yuĥśā
Ĥabįbiňe olsun meǾa aśĥāb-ı śafā

Mā renneĥat ġadebāti’l-bāni rįĥu śabā
Ve eŧrabe’l-Ǿįse ĥādį’l-Ǿįsi bi’n-neġami

Âhir beyitte olan “neġam”, “nağme”nin çoğuludur; o da güzel seda
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ya Rabb! Seher rüzgarı ban
ağacının dallarını salladıkça ve deve çobanı güzel sedasıyla beyaz deveyi aşka
getirdikçe, rahmet bulutların o server-i enbiyânın ravza-i pâkine, âl ve ashâbı
üzerine insin.”
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