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ÖZET 

Türk-İslam edebiyatının önemli nazım türlerinden biri de mevlidlerdir. Mevlidler, 
genellikle Hz. Peygamber adına yazılmış olmakla birlikte, diğer İslam büyükleri için de 
yazılmışlardır. Adına mevlid yazılan diğer İslam büyüklerinin başında da Hz. Ali 
gelmektedir. Arap ve Fars edebiyatlarında da Hz. Ali mevlidlerinin bulunması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu makalede bunlardan sarf-ı nazar edilerek Türk edebiyatında kaleme 
alınmış Hz. Ali mevlidleri üzerinde durulmuştur. Bu hususu işleyen beş mevlid metni 
tespit edilmiş, bunlardan ilk dördü sadece tanıtılmış, beşincisi hem metni neşredilerek 
hem de daha ayrıntılı tanıtılarak incelenmiştir. Beş farklı Hz. Ali metni üzerinden Türk
İslam edebiyatı şililerinin konuyu değerlendirişleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

One of the most important kinci of verse is mawlid in Turkish İslarnic literature. 
Mawlids, as usually, although written in the name of the Prophet, have been written for 
other religious elders. Hazrat Ali is at the beginning of the other İslam elders. Hazrat 
Ali Mawlids is probable presence of Arabic and Persian literatures. In this article, they 
have been ignored and focused on the Mawlids in Turkish literature. The first two of 
these, only introduced the third published in both the text and also presented a detailed. 
How Sunni Turkish-Islarnic literature poets evaluated the topic is discussed through 
three different text of Hazrat Ali Mawlid. 
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Giriş 

, Türk İslam edebiyatında eser veren müellif ve ş:iirler, pek çok diı:ı1-edebi 
eser vüciıda getirmişlerdir. Bunlar arasında önemli nazım türlerinden biri de 
mevlidlerdir. "Mevlid" kelimesi, kelime kökü itibanyla "dağına, veladet", "bir 
zatın doğduğu zaman", "Hz. Peygamber'in doğumunu anlatan menkabevi eser" 
ve "doğum yeri"1 gibi farklı manalar taşımaktadır. Bunlar arasında genellikle 
manzum şekilde kaleme alınan ve "Hz. Peygamber'in doğumunu anlatan 
menkabevi eser" anlamı ön plana çıkmıştır ve makalemizde de bu anlamda 
kullanılmaktadır. 

Hz. Peygamber adına yazılan mevlidlerin başında Süleyman Çelebi(ö. 
825/1422) merhfunun kaleme aldığı Vesfletii'n-Necat adlı eseri, hem kendinden 
sonra yazılmış diğer bütürı mevlidler üzerinde şekil ve içerik bakımından 
belirleyici bir rol üstlenmiş hem de Türk halkı tarafından büyük bir kabule 
mazhar olmuştur. Çeşitli araştırmalara göre Türk müellif ve şairler tarafından 
oluşturulan iki yüzden fazla mevlid metninin varlığı tespit edilmiş, bunlardan bir 
kısmı üzerinde akademik/bilimsel çalışmalar yapıldığı halde önemli bir kısmı 
üzerinde herhangi bir çalışma da henüz yapılmamıştır. Son yıllarda bu mevlid 
metinlerini toplama, bunlan bir araya getirme düşüncesi çerçevesinde bazı 
çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi M. Fatih Köksal'ın hazırlamış 
olduğu Mevlid-name adlı eserdir. Bu eserde mevlid ve mevlid metinleri üzerinde 
geniş bilgiler verildiği gibi bugüne kadar pek fazla gün yüzüne çıkmamış birçok 
mevlidin metni de verilmiştir.2 

Necla Pekolcay'ın 1950 yılında tamamladığı Tiirkçe Mevlid Metinle1i 3 adlı 

doktora çalışması, mevlid metinleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar için bir 
dönüm noktası kabul edilebilir. Daha sonra pek çok araştırmacı mevlid türü ve 
mevlid metinleri üzerinde pek çok araştırma ortaya koymuşlardır.4 Hatta 

2 

4 

Şemseddin Sfuni, Kiimiis-ı Türki, Çağrı Yay., İstanbul 1996, s. 1433. 

Bu hususta geniş bilgi için bkz. M. Fatili Köksal, Mevlid-niime, TDV Yayınlan, Ankara 
201 ı. 

Geniş bilgi için bkz. Necla Pekolcay, Türkçe Mevlid Metinleri, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi (Doktora Tezi), İstanbul 1950. 

Süleyman Çelebi, Vesfletii'n-necdt Mevlid, (Haz. Ahmed Ateş) TTK. Yay., Ankara 1954; 
Süleyman Çelebi, Mevlid [Vesflet-ün-Neciit}, (Haz. Faruk K. Tiınurtaş), MEB. Yay., 
İstanbul 1970; Hasibe Mazıoğlu, "Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler", Türkoloji 
Dergisi, Ankara 1974, C. VI. S. 1, ss. 31-62; Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesfletü'n-necdt}, 
(Haz. Necla Pekolcay), Dergah Yay., İstanbul 1980; Hasan Aksoy, Şemseddin Sivdsf, 
Hayatı, Eserleri, Mevlidi (Tenkitli Metin) MÜ? ilahiyat Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul 
1983; Hasan Aksoy, "Mevlid" Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., 
İstanbul 1986, VI, 315; Ahmed Aymutlu, Süleyman Çelebi ve MevZid-i Şerif, MEB. Yay., 
İstanbul 1995; Hüseyin Vassaf, Mevlid Süleyman Çelebi ve Vesiletii'n-necdt'ı (Haz. 
Cemal Kumaz-Mustafa Tatçı) Akçağ Yay., Ankara 1999; Malıınut Kaplan, "Divan 
Şiirinde Hazret-i Muhammed", Köprü, Bahar 2001, S. 74, s. 107; Hasan Aksoy, "Türk 
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Süleyman Çelebi'nin Mevlicli vesile kilinarak konuyla ilgili bilimsel toplantılar 
yapılmış, bu sempozyumlarda bilim adamları, mevlid türünün farklı yönlerini 
ayrıntılı bir şekilde yazmış ve konuşmuşlardır.s 

Bununla birlikte mevlid türü Türk edebiyatına mahsus bir tür de değildir. 
İslam kültür ve medeniyeri dairesine girmiş pek çok millet tarafından kendi 
dillerinde özgün mevlidler yazıldığı gibi Süleyman Çelebi Mevlicli'nin pek çok 
dile tercümesi de yapılmışt:ı.r6. 

Hz. Peygamber dışında başka İslam büyükleri için de mevlidlerin yazılmış 
olabileceği ihtimali, bu güne kadar Hz. Peygamber adına yazılan mevlidlerin 
gölgesinde kalmıştır. Hz. Peygamber dışındaki İslfun büyükleri için de 
mevlidlerin yazılmış olması ihtimali daha önce merakımızı mılcib olmuş ve bu 
nedenle "Hz. Fatıma Mevlicli ve Vesiletü'n-Nedt ile Mukayesesi" başlıklı bir 
makale kaleme almıştık.7 Bu makalemizde tarihte ilk defa mevlid kudamalarının 
Mısır'da Şi1 Fat:i.mi devleti bünyesinde yapıldığını ve bu kurlamalarda ehl-i beycin 
eliğer fetderi için de mevlid metinlerinin oluşturulmuş olma ihtimalini kuvvede 
öne sürmüştük.B O dönemlerde kaleme alınmış Arapça veya Farsça mevlid 
metinlerine tam anlamıyla vakıf olamasak da, yaptığımız araştırmalar sonucunda, 
Türk edebiyatında ehl-i beycin üyelerinden biri olan Hz. Ali hakkında kaleme 
alınan bazı mevlid metinlerinin var olduğunu gördük. 

6 

Edebiyatında Mevlidler", Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, XI, 758; Hasan 
Aksoy, "Mevlid, Türk Edebiyatı", DİA., Ankara 2004, XXIX, 482; Ahmet Özel, 
"Mevlid", DİA., Ankara 2004, XXIX, 475; Bkz.: Hasan Aksoy, "Şemseddin Sivas!, 
Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı, Eserleri", Cımıhuriyet Üniversitesi İlalıiyat Fakültesi Dergisi, 
Aralık 2005, C. IX/2 ss. 1-43. 

Bkz. Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazı/ışı, Yayı/ışı ve Etkileri, (Editör: Mustafa Kara-Bilal 
Kemikli) Orhangazi Belediyesi Yay., Bursa 2007; Ayrıca 16-17 Nisan 2009 tarihlerinde 
yine Bursa'da Kutlu Doğum Programlan çerçevesinde "Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu 
Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu" başlıklı bir sempozyum 
düzenlenmiş, çalışma 201 O yılında kitaplaştınlmıştır. Bkz. Yazılışımn 600. Yılmda Bir 
Kutlu Doğıım Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, (Editör: Bilal Kemikli-Osman 
Çetin) TDV Yay., Ankara 2010. 

Bkz. M. Tayyip Okiç, "Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidi'nin 
Tercemeleri", Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, S: 1, Erzurum Aralık 
1975, ss. 27-35; Bkz.: Ahmet Kavas, "Afrikada Mevlid Uygulamalan", Diyanet İlmi 
Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SA V) (Özel Sayı), Ankara 2000, s. 559; Geniş 
bilgi için bkz. M. Edip Çağmar, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, Avrasya Yay., Ankara 
2004. (M. Edip Çağmar burada mevlid türünde yazılmış Arapça eserlerin bir tarihçesini 
vermektedir); Bir örnek için bkz.: Mehmet Akkuş, "Prof. Dr. Hüseyin Muclb Mısrl ve 
Vesiletü'n-necat'ın Arapça Tercümesi", Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı, Yayılışı ve 
Etkileri, Orhangazi Belediyesi Yay., Bursa 2007, ss. 396-405. 

Bkz. Necdet Şengün, "Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesi!etü'n-Necat ile Mukayesesİ" 

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XII/2, Sivas 2008, ss. 419-438. 

Şengün, agm., ss. 421-22 .. 
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Bu çalışma, Hz. Ali mevlidlerini derli toplu olarak ortaya koyma 
amacında olan ilk araştırmalardan biridir ve bugüne kadar dikkatlerden kaçmış 
böyle mühim bir konuyu en genel anlamıyla açıklığa kavuştutma amacındadır. 
Bundan sonraki bölümlerde, elde etme imkanı bulduğumuz Hz. Ali mevlidleri 
tarutılacak ve bunlar içerisinden Caferi'nin 1vfevllid-i Hq)'dam'l-Kem'ir adlı eseri 
konu edilecektir. 

A. Türk İslam Edebiyatında Hz. Ali Mevlidleri 

Tüm araştırmalarımız sonucunda tespit edebildiğimiz beş Hz. Ali mevlidi 
nüshası mevcuttur. Bu mevlidlerden ilki Fethullah b. Pir Ali 9 tarafından kaleme 
alınan ve içerisinde bulunduğu eserin 16Qb varağında başlayan, Hdzd Kitdb11 
Mevllid-i Ali Kerrema'lldh11 Vecheh başlığını taşıyan Hz. Ali mevlididir. Eser, 
mifdiliin mifdiliin jet1liin ·vezni ile kaleme alınmış bir mesnevidir. Eserin yazma 
nüshası Ankara :N1illi Kütüphane'de 06 Hk 1733 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. 

215x155-(170x105) mm. ebatlarında olan metin, içerisinde bulunduğu 
eserin 16Qb-172• varakları arasındadır. Harekeli kırma nesih ile yazılan eserde 
öh.-üz başı filigraru kullanılmıştır. Cildi ise şitılıesi kopuk ebru kağıt kaplı 

mukavva cilttir. Eserin istinsah tarihi 949 (1541) olarak tespit edilmektedir. 

Eserin muhteva özelliklerine gelince; eser, yukarıda da belirttiğimiz gibi 
16Qb'de kırmızı renkte Hdzd Kitdb11 Mevli2d-i Ali Kemma'lldhll Vecheh başlığını 

taşımaktadır. Daha sonraki sayfalarda da başlıklar kırmızı renkli dir. 161 a' da 
Ve/adet-i Ali Kmellla'lldh!l Vecheh11 altbaşlığı görülmektedir. 

Mevlidin başı: "Gel imdi dinle mevlud-i Aliyi 

Pes andan bilesin fazl-ı veliyi. 

Zuhılrın eyleyelüm Haydarın yad 

İdelüm nesrini nazmıyla bünyad" şeklindedir. 

Eserin sondan bir kısmının eksik olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
17Qb'de Mekke'nin fethinde Hz. Ali'nin kahramanlıkları ve Hz. Ali'nin Hz. 
Peygamber emriyle Kabe'deki putları kırdığı anlatılırken; 171 a'da konu birden 
değişmekte, tarikat bahsinin tamam olduğu gibi ifadeler ile karşılaşılmaktadır. 
Bu bölüme baktığımızda Alevi-Bektaşi inancında çok önemli bir yeri olan ve 
özellikle Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makdldt'ında1 0 ifadesini bulan dört kapı kırk 
makam11 anlayışını ifade eden beyitlerle karşılaşılmaktadır. Hatta eserin 171 a 

9 Şairin kimliği ve bayatı hakkında bilgi bulamadık. XVI. yüzyıl mutasawıflanndan 
Aksaraylı Pir Ali Efendi'nin oğlu olma ihtimali vardır. 

10 Geniş bilgi için bkz. Hacı Bektaş-ı V el!, Makaliit, (Alevi-Bektaşi Klasikleri II), (Haz. Ali 
Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk), Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2007. 

11 Bu ifadede geçen ve esere konu olan dört kapı, şeriat, tarikat, hakikat ve m§.rifeti; kırk 
makam ise, her bir kapıdaki on ayrı (iman getirmek, ilim öğrenmek, hizmet etmek, perhiz-
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varağında el-bab ft b~·ani'l-marijeti makaiJJ-ı sa/is başlığı bulunmaktadır. 171 b' de ise, 
el-bab ft brya11i'l-hakfkati makam-ı 1-dbi' başlığından sonra eser sona ermektedir. Bu 
başlıklardan da anlaşılacağı üzere, eserin daha önceki sayfalannda el-bab ft 
b~'alli'nerfati ve el-bab ft brya11i't-tarfkati gibi başlıkların olması muhtemeldir. 
Fakat bu başlıklar bulunmamaktadır. Bu husus, Hazd Kitdb11 .Mevliid-i Ali 
Kemmıa'lldhtt Veebe/ı adlı eserin son kısmının eksik olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla bu durum, eserin tam olarak kaç varak olduğu, beyit sayısının ne 
kadar olduğu, ondan sonra başlayan eserin tam adının ne olduğu ve o eserin 
baştan kaç sayfasının eksik olduğu gibi bilgilere ulaşmamıza imkan 
vermemektedir. Ancak eserın başka nüshalarının tespiti bu hususu 
aydınlatabilecektir. 

Eserin her bir sayfasının üzerinde, konunun uzmanı olmayan kimseler 
tarafından konulduğu anlaşılan-zira bu tür el yazması eserlerde sayfanın sadece 
a yüzüne numara verilir-sayfa numaraları bulunmakta ve bu numaralar kesintiye 
uğramadan devam etmektedir. Numaralama işlemini yapan kimsenin eserin bazı 
sayfalann kaybolmasından sonra numaralama işlemini yaptığı ve aradan bazı 
sayfalarının kaybolduğu hususunu farketmediği anlaşılmaktadır. Aşağıda 

verdiğimiz eserin son beyitleri de bu hususu teyid eden bir başka göstergedir. 
Bu beyitler Hz. Ali mevlidinden sonraki esere ait olmalıdır: 

"Çü zikr itdüm bu gün ol kırk makfunı 

İşide anun gider gönli sekfunı 

Hakikat bunda irişdi tamama 

Deni söz kalmadı ayruk kelama". 

Hz. Ali mevlidini konu alan ikinci eser Süleyman Celiledilin adlı şaire ait 
Mevltld-i Cendb-ı İmaiJJ Ali adlı eserdir.12 Şair hakkında kaynaklarımız, adının 
Süleyman Celiledclin Molla Bey olduğu, 1254/1838 tarihinde doğduğu, 
ulemadan Ömer Efendi-zade Salih Efendi'nin oğlu ve Şeyhülislfun Uryaru-zade 
Ahmed Esad Efendi'nin de damadı olduğu yönünde bilgiler vermeh.i:edir. 
Hayatının önemli bir kısmını, yakalandığı amansız bir hastalık nedeniyle yatağa 
mahh.\lll1 olarak geçiren şair, 1308/1890 senesinde vefat etmiş ve Eyüp'teki 
Kaşgari dergahının bahçesine defnedilmişcir.13 Süleyman Celiledclin'in Devr-

karlık, korku, edeb ... gibi) makaını ifade etmektedir. Geniş bilgi için bkz. Hüseyin Özcan, 
"Bektiişilikte Dört Kapı Kırk Makam", Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi 
Araştırmaları, (Günay Kut Armağanı III), Harvard University, USA Ağustos 2004, Vol. 
28/I, ss. 241-245. 

12 Eser basılmıştır. Bkz. Süleyman Celaleddin, Mevlfid-i Centib-ı Ali Kerrema 'lltilıu Veclıe, 
Muhammed Bey Matbaası, İstanbul 1358. 

13 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Miiellifleri I-II-III ve Alımed Remzi Akyiirek ı'v!ifttilıu'l
kiitiib ve EsCimf-i Miiellifin Fihristi, (Haz. Cemal Kumaz-Mustafa Tatçı), Bizim Büro 
Yay., Ankara 2000, II, '132; Mehmet Nail Tuman, Tulıfe-i Ntiilf, (Haz. Cemal Kurnaz-
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name, Saki-name adlı eserleri yanında yazdığı en önemli eserinden biri de Mevlild-i 
Cenab-ı İJJJaJJJ Ali adlı eseridir. Süleyman Celruedclin'e ait bu üç eser, Mehmet 
·Arslan tarafından yayımlannuştır. H 

Mevlidin başı: Hamd-ibi-payan ola ol Hilika 

Eyledi elcifina bir laJ:ıika 

Olmamış bir kimse hala hame-ran 

Murtaza mevlidini itsün ayan 

Mevlidin sonu: Ben Süleyman Celrue kıl ata 

Feyz-i aşkın ile tevfik-i nza 

Kıl inayet ~-ullarına ya Muin 

Rahlllefll'llahi al~,hi!JI ec1JJain 

Eser Ankara 1-'Iilli Kütüphane'de 60 Zile 560 nurnarada kayıtlıdır. Bu 
kayıttan da anlaşılacağı üzere eser, Zile İlçe Halk Kütüphanesi~nden Ankara 
Milli Kütüphane'ye devredilnıiştir. Ciltsiz çizgili bir deftere yazılan eserin yazı 
tütü nesihtir. Eser dokuz varaklık ve her varağı on sekiz satırdan müteşekkil 
küçük bir eserdir. Eserin 1 a varağında "der-saadetde Mahmud Bey Matbaasında 
1307 senesinde tab' edildiği" yazılsa da bu matbU nüsha bulunamamıştır. Bu 
esere de diğer eserde olduğu gibi her sayfaya numara verilmiştir. Eserin 1 b_4a 

varaklarında başta tevhld olmak üzere kaside tarzında yazılmış münacat, Hz. 
Peygamber için na't, çıhar-yar-i ba-safa'ya övgü ve gazel tarzında yazılmış Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyn (imameyn) hakkında birer manzfune bulunmaktadır. 

Eser, aruzun jailatiin Jailatiin jailiin vezniyle kaleme alınmış yüz otuz 
bey:itlik bir mesnevidir. Mesnevilerde ara sıra mesnevi dışındaki nazım 

biçimlerine de yer verildiği ve bunlara tardiyye adı verildiği bilinmektedir. Bu 
mesnevide de birkaç defa tardiyye yapıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki İlahi 
başlığını taşıyan ve 15. beyitten (4h) sonra gelen koşma tarzında ve 4+4 hece 
ölçüsüyle yazılan manzılmedir. İkincisi, 30. beyitten (5•) sonra gelen aruzun 
jai/atiin Jai/atiin Jailatiin Jailiin vezniyle kaleme alınan gazel tarzındaki na't-ı Hz. 
Peygamber'dir. Üçüncüsü, İmam Ali hakkında ve na't-ı Hz. Peygamber ile aynı 

Mustafa Tatcı), Bizim Büro Yay., Ankara 2001, I, 151; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 
Son Asır Türk Şairleri, MEB Yay., İstanbul1969, I, 202. 

14 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Arslan, "Süleyman Celaleddin ve Üç Eseri: Siiki-niime, 
Mevlid-i Ceniib-ı All, Devir-name" Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Güz 
1997, ss. 175-243. 
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vezinde yazılan manzfunedir. Son tarcliyye ise, 68. beyitten sonra başlayan ve 
yine Hz. Ali hakkında, ondan istimdad dileyen ve yukarıdaki son iki tarcliy-ye ile 
aynı vezinde yazılan gazel tarzındaki manzfunedir. Genellikle bu tür tarcliyyelere 
geçişte ve daha birkaç yerde: 

"Selli?ml salMala hqym'l-vera 

Helll bi-esrar-ı AI!Jyi'l-1\1mtaza' şeklindeki nakaratın h."lllianılclığı 

görülmektedir. 

Sondaki bilgilerden eserin, 1266/1850 tarihinde kaleme alınclığı; 
müstensihin Zile Hacı Muhammed Mahallesi'nden Hüseyin oğullarından Hasan 
Efeneli'nin oğlu Tabak Mustafa Bey olduğu ve soyaclı kanunu çıkınca Mustafa 
Bey'in Gümüşsoy soyaclını alclığı, istinsah tarihinin 1363/1947 tarihi olduğu, 
eserin 1307/1890 yılında tabedildiği şeklindeki bilgilere ulaşmak mümh.-iindür. 

Yine eserin sonunda şuaradan iki zatın, Ahmed Muhtar Efeneli ile 
Osman Şems Efeneli'nin esere birer manzfun takrizi bulunmaktadır. 

Süleyman Celruedclin Efeneli'nin Süleyman Çelebi'nin Vesfletii'n
Necdt'ından etkilendiği, hem form hem de muhteva olarak eserini ona 
benzetmeye çalıştığı iddia edilebilir. Zira bu hususta birtakım benzerlikler bizi 
böyle düşünmeye sevk etmektedir. Bunlardan ilki konuya asıl giriş yeri olan 20. 
beyitteki ifadelerdir: 

Evvel Allah namını yad idelüm 

Semt-i maksuda o yoldan gidelüm 

Yine eserin bitiş cümleleri de Süleyman Çelebi mevlicli ile benzerlikler 
göstermektedir. Süleyman Çelebi, mevliclinin sonunda: 

"Ümmetinden razı olsun ol Muin 

Rahmefullahi alryhitJJ ecmafn" ifadelerine yer verirken; 

Süleyman Celruedclin eserini şu şekilde bitirmektedir: 

Kıl inayet kullarına ya Muin 

Rahmetu'llahi alryhiJJJ ecmafn 

Değerlendirmeye alclığımız üçüncü mevlid, Safevi paclişahı Şah İsmail 
Hatayi'ye ait olan ve Hz. Ali'nin mevliclinin işlendiği Deh-name adlı eserdir. Delı
nameler özellikle Fars edebiyatında revaç bulmuş ve genellikle aşık maşuk 

arasındaki on mektubu konu alan eserlerdir. Bu nedenle bu tür eserdere 
dehbab, dehfasl gibi isimler de verilmektedir. 

Bu konu Türk edebiyatında da bazı şairler tarafından başarıyla işlenmiştir. 
Türk edebiyatında Yusuf Emiri ile Şah İsmail'in Deh-nameleri yanında 
Harezmi'nin Muhabbet-naJJJe'si ve Hacendi'nin Letiifet-name'si ile Ahmed 
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.i\lirza'nın Taaşptk-JIÔ!JJe'si bu türe örnek olarak verilebilir. 15 Konumuz oları Şah 
İsmail'irı Deh-na/Jie'si İbrahim Arslanoğlu tarafindan yayırrılarırnıştır.ı6 

Ele alclığınuz bir diğer Hz. Ali mevlidi ise, çağdaş bir şair/ azarı 
tarafından yazılan Hz. Ali mevlididir. Bu mevlidirı yazarı, Afyonkarahisar'ın 

Emirdağ İlçesi Karacalar Köyü'nde doğan ve sanatçı Kubat'ın da arııcası oları 
Şemseddirı Kubat'dır. Halk aşığı, halk ozanı, derviş Şemseddirı, yoksul derviş 
gibi adlarla arıılan Şemseddiıı Kubat, Alevi-Bekştaşi cemaat tarafından iyi 
tanınan ve bilinen bir şahsiyettir. İrili ufaklı pek çok k:itab telif etmiş, pek çok 
sosyal ve kültürel faaliyete katılnuş olan ozan halen hayattadır.l' 

Şemsettin Kubat'ın l'devlidi, Nifeslnin Öif"i adlı eserirıde yer alır. Hilmi 
Dede Baba'nın bir de)~şinden sonra yazclığı deyişle birlikte Menakıb-ı İmaJJJ Ali, 
Nifes, NaVJ11iJ İIJJa/JJ Ali'nin 1\ievliidiinii Dinleme tmifesi, J.\1evliid-i Şerij'i Dinleme 
Tmifesi (Secde) ve On İki İIJJa/JJ başlıklı şiirlerirıe yer verir. Bu şiirler Mevlid'e bir 
giriş niteliğindedir ve daha sonra Hz. Ali'nin doğduğu geceyi arılatırlar. 

Şemseddiıı Kubat, Mevlid'e bir Tarife ile başlar. Tarife'de Oh."UUacak dua 
ve yapılacak secdeden soİu:a ivievlid'e geçer. Bu tarife kısmında, Hz. Ali 
mevlidini okumaya başlamadan önce yapılması gereken birtakını ritüeller, 
okunınası gereken birtakım dualar anlatırlır. Örneğin üç kere "La feta illa Ali La 
seyfe illa Zülfikar, Her kazayı her belayı def eden Perverdigar" denilmesi 
gerektiğini söyler. Euzü besıneleden sonra on beş adet dörtlükle mevlide giriş 
yapılır. Hz. Ali'nin doğum gecesirıi konu alan asıl metin mesnevi tarzında 

kaleme alınnuştır. Mevlidiıı sonundaki dua bölümü de dörtlükler halinde kaleme 
alınmıştır. Burada )~ üç adet dörtlük bulunmaktadır. 

Mevlidiıı başı: Okuyalım Mevlüdünü her zamarı 

Şahınuza sırrınuz olsun ayan 

Hakka erer Mevlüdünü dinleyen 

Hazreti Alinin Mevlüdüne gel 

Mevlidiıı sonu: Şehldi şül1eda abdi hakkı-çün 

Tagf, Nagf Ehlibeytin hakkıç-ün 

Asker Mehdi Rasill hakkı-çün 

15 Abdülbaki Çetin, "Bilinmeyen Türkçe Bir Dehniime", Modern Tiirkliik Araştırmaları 
Dergisi, C. III, Sayı: 4 (Aralık 2006) ss. 91-92. 

16 Bkz. İbrahim Arslanoğlu, Şah İsmail Hatayi {Divan Dehname Nasihatname ve Anadolu 
Hatayileri), Der Yay., İstanbull992. 

17 Geniş bilgi için bkz. Mehmet San, Halk Aşığı ve Halk Ozam Aşık Yoksul Derviş, 
Afyonkarahisar Valiliği Yay., Afyonkarahisar 2010. 



Tiirk İslam Edeb!Jatmda Mallifl!lJ Hz Ali Mevlidle~i ve CaJeli'nin JV!evlidi 311 

Sen Affeyle cümlemizi Allalum ıs 

C. Caferi ve Mevlud-i Haydaru1-Kerrarı 

Hz. Ali mevlidini konu alan beşinci eser, kataloglarda Caferi adlı bir şaire 
ait olarak gösterilen lVIev/tld-i Hqydam'I-Kem2r başlıklı eserdir. Açıkçası metinde 
eserin Caferi'ye aidiyetini gösteren herhangi bir işaret olmadığı gibi, Caferi'nin 
kimliği konusunda da kaynaklarımız yetersiz kalmaktadır. Fakat eserin başında 
JJJill Ke!aJJJ-ı CaJed fl Mevlt1di'I-HqJ'dam'I-Kem1r Kerrell1a'lldhtt Vecheh11 şeklindeki 
tam başlık, eserin Caferi'ye aidiyetini göstermektedir. Eserin Caferi'ye ait 
olduğunu gösteren bir başka husus müstensih kaydıdır. Zira manzfunenin 
sonundaki bu kayıtta istinsah kaydı ve müstensihe ait olduğunu anladığımız üç 
beyit bulunmaktadır. Eserin istinsah kaydından müstensihin Hasan Hulusİ b. 
Muhammed İzzet Sarıyar el-Merzifoni olduğu ve istinsah işlemini 24 Safer 1361 
/ 12 Mart 1942 tarihinde tamamladığı anlaşılmaktadır. Müstensihe ait aşağıdaki 
beyider de manzumenin şairinin Caferi olduğunu ifade etmektedir: 

Ger dilersen bilesin Hak sırrını 

Anlayasın zat-ı mutlak sırrını 

Gel kelılmın Ca'ferinin gılş kıl 

Ab u cüvan çeşmesinden nuş kıl 

Ta sana ire hayat-ı cavidan 

Zinde olasın Hızr-veş bi-güman 

Eser Ankara 1'1illi Kütüphane 06 Mil Yz A 5702/2 nurnarada kay:ıtlıdır. 
Adı geçen Hz. Ali mevlidi, bu eserde ikinci eser olarak, 97•-1 06• varakları 

arasındadır. Eserin iç kapağında, birinci eserin Hz. Ali'nin hutbelerini ihtiva 
eden Hıttbetii'I-Bf!)'dll adlı eserin şerhi olduğu şu ifadelerle açıklanmaktadır: 

"Haza'l-kitabtl Ht~tbetii'I-Bf!J1dn Hz AI!Jyii'/-1\!Jmtaifi Kemma'lldh11 Veche'nin ashab ve 
ensamıa ij)'et ve hadis ile nasihatleridil''. Yine konuya ilişkin ayn:ı yerdeki bir başka 
açıklama: "Kitab-ı Ena11fyyet-i Ali ya'ni Hz AI!Jyii'I-Mmtaza'nm yetiJJif gecelik 
h11tbesidi1'' şeklindedir. Bu eserle ilgili verilen bir başka bilgi ise; Eserin Arapça ve 
Farsça'dan Muhammed b. Mirza b. İbrahim tarafindan Türkçe'ye tercüme 
edildiğidir. 96h'deki ferağ kaydında eserin tercüme ve şerhinin hicri 1245/1830 
yılında yapıldığı müstensihinin Merzifonun Emred köyünde öğretmenlik yapan 

18 Geniş bilgi için bkz. İrfan Göktaş, "Günümüz Afyonkarahisar Aleviliğinde Mevlid: 
Şemseddin Kubat Örneği", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmalan Dergisi, Yıl: 
8 (Kış 2002), Sayı: 24, s .. 54. 
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Hasan Hulusi b. Muhammed İzzet Sarıyar el-Merzifoni olduğu, istinsah 
işleminin 22 Safer 1361 / 11 mart 1942 yılında tamamlandığı ifade edilmektedir. 

Caferi'nin i'ıievlfid-i Hqydam'/-Ken'811ı 97a'da başlamaktadır. K.areli defter 
kağıdına rika hattıyla yazılan eser, İki yüz otuz beyitlik bir mesnevidir. Arnzun 
fiiilatiin fiiiliitiin fiiıliin kalıbıyla kaleme alınmıştır. Eserde zaman zaman vezin 
hatası bulunmakla birlikte şairin aruz veznini başarılı bir şekilde k-ullandığı 

söylenebilir. Eser, oldukça yıpranmış bir haldedir ve bazı yerleri oldukça zor 
okunmaktadır. Eserin sonunda 1Q5b ile 1Q6a varaklarında, elifharfinden başlayıp 
y harfine kadar devam eden ve Allah Tea.la'nın esrna-i hüsnasını konu alan, hatta 
her mısraının ilk kelimesi bir ismi ifade eden ve baştaki harf ile başlayan 
mesnevi tarzında yazılmış otuz beyitlik bir manzılme bulunmaktadır. Bu 
manzılme "ve lehfi ft.'t-tevhfd bi-tmfk-i h mi if-ı tehecc1' başlığını taşımaktadır. 

Eserin iki kere numaralandığı bunlardan ilkinde her sayfaya numara 
verildiği, ikinci numaralandırmada ise daha doğru bir şekilde eserin sadece a 
yüzlerinin numaralandırıldığı görülmektedir. 

Eserin muhtevasına. gelince; Caferi, eseri belli bir kurgu içerisinde 
kaleme almıştır. Birtakım menkabevi ve efsanevi hususlar eserde bol bol 
kullanılmaktadır. Klasik tasnife uygun olarak besmele, tevhid ve na'tdan sonra, 
Cabir (ra), Hz. Peygamber'den Hz. Ali'nin nasıl yaratıldığını anlatmasını ister. 
Hz. Peygamber de bu soru üzerine başlar anlatmaya. Aslında Hz. Ali ile aynı 
sulhden geldiklerinden bahseder. Sonra da şöyle bir hadise anlatır. Ebu Tilib -
ki bilindiği üzere Hz. Ali'nin babasıdır- dağ başında bir mağarada yaşayan veli 
bir zat ile görüşür. Bu zat EbU Tilib'e kendisinin sulhünden 11 evladırıın 

olacağını bunların içerisinde en değerlisinin Hz. Ali olduğunu haber verdikten 
sonra dua eder. Cennetden içerisinde incir, üzüm ve nar olan bir tepsi gelir. Ebu 
Tilib bunları yer. İşte Hz. Ali'nin dölü bu şekilde oluşur. Hz. Ali ana rahmirıe 
düşer. O gün gökler kararır, yeryüzünde birtakım değişiklikler meydana gelir. 
Mekke halkı bundan korkar ve Ebu Tilib'den yardım isterler. Ebu Tilib dua 
edince bu durum düzelir. 

Bundan sonra eser, biraz daha aslına rücu ederek Fatıma binti Esed'in -
ki Hz. Ali'nin arınesidir - doğum yaklaşması üzerine Kibe'ye gidişi ve çocuğu 
Kabe'de doğurmak istemesi konusuna gelir. Fakat IGbe'nin kapısı bağlıdır. 

Fatıma'nın birçok dua ve niyazından sonra IGbe'nin duvarı yarılır ve Fatıma 
içeri girer. Fakat IGbe ondan sonra üç gün boyunca kimsenin içeri girmesine 
izin vermez. Cuma günü doğum gerçekleşir. Dördüncü gün Ebu Tilib içeri 
girebilir ve içeride Hz. Ali'nin secde etmekte olduğunu, içerisinin ise nurla dolu 
olduğunu görür. İçeride birkaç tane de hüri vardır ve Hz. Ali bu hurilerle 
konuşur. Daha sonra Ebu Tilib ile konuşmaya başlar ve bu hurilerin Hz. 
Meryem, Hz. Musa'nın annesi ve Hz. Havva olduğunu haber verir. Amcasının 
ise Hz. İsa olduğunu söylüyor. Sonra Hz. Ali'nin diğer hısım ve akrabaları oraya 
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geliyor ve Hz. Ali'nin Allah'ın h.'Uclreti ile yaratılmış bir çocuk olduğunu 
görüyorlar. 

Tam burada Hz. Peygamber, Hz. Ali ile ilk karşılaşmalanndan ve kendisi 
ile Hz. Ali arasında geçen konuşmadan da bahsetmeh.-tedir. Hz. Peygamber Hz. 
Ali'yi gözlerinden öpüyor ve birbirlerine övgü dolu sözler söylüyorlar. Örneğin 
Hz. Ali Hz. Peygamber'e yardımcı olmak üzere gönderildiğini söylüyor. Hz. 
Peygamber de bunun üzerine nasıl Hz. Musa'ya Hz. Harun yardımcı 

gönderildiyse sen de bana öylece yardımcı gönderilclin diyor. Ebu Talib bu 
durumu haber vermek üzere başta bahsi geçen o mağarada yaşayan zata gidiyor. 
Hz. Ali'nin doğduğunu ve kendisine selam söylediğini haber veriyor. Bunun 
üzerine o zat Ebu Talib'e yüzümü ört diyor, Ebu Talibozatın yüzünü örtüyor 
ve o zat orada ruhunu teslim ediyor. o anda kapıda iki ejderha şeklinde yılan 
ortaya çıkıyor ve Ebu Talible konuşuyorlar. Kendilerinin o zatın bekçileri 
olduğunu söylüyorlar. Ebu Talib bu durumdan memnun olarak oradan ayrılıyor. 

Daha sonra tekrar ana konuya dönülüyor ve Hz. Ali'nin fil yılından otuz 
sene kadar geçtikten sonra Recep ayında doğduğu ifade ediliyor. Hz. Ali 
doğduğunda Hz. Peygamber'in 32 yaşında olduğu haber veriliyor. Hikayenin 
nakilcisi olanCabir (ra) bir kez daha devreye giriyor ve Hz. Peygamber' e bir şey 
daha soruyor. Ebu Talib'in kafir olarak ölüp ölmediğini öğrenmek istiyor. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber de miracda gördüklerini anlatıyor. Orada Ebu 
Talib için bir nur görüyor. Allah Teala Hz. Peygamber'e Ebu Talib'in her ne 
kadar putperestlerle birlikte hareket etse de onun gizli Müslüman olduğunu 
söylüyor. Cafer! burada sözü kendisi alıyor ve Ebu Talib'in soyundan 51 önemli 
kişinin geldiğini bunlardan 17'sinin enbiyadan 17'sinin evliyadan 17'sinin de din 
padişahı olduğunu söylüyor. Bunlann içinden Hz. Peygamber çıkmıştır diyor. 
Hz. Peygamber'den sonra torunları Hasan ile Hüseyin, Hüseyin soyundan 
Zeynelabidin gelmiştir diyor. Daha sonra on iki imamdan bazılarını sayıyor. 
Bunlara tabi olmak gerek diyor. Dua cümleleri ile eserini bitiriyor. 

Sonuç 

Çalışmamız, ihmal edilmiş önemli bir konu olan Hz. Ali Mevlidleri 
üzerine yapılan ilk çalışmalardan biridir ve bu hususta bir tasnif mahiyeti taşır. 
Bu açıdan konuya bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Daha sonraki 
çalışmlarda, bulunacak yeni Hz. Ali mevlidleri ile konu daha da zenginleşecek 
ve böylece Hz. Ali mevlidleri hususu daha açık bir hale gelecektir. Bu durum, 
Türk milletinin Hz. Ali'ye verdiği değer ve ona bakış açısını yansıtması 

bakımından hem Sünni hem de Alevi çevreler tarafından dikkatle takip 
edilmelidir. Araştırmalarınuz sonucunda beş Hz. Ali Mevlidi elde edilmiş ve 
bunlar tanıtılmıştır. Caferi'nin kaleme aldığı Mevlı1d-i Hqydam'I-Kemir adlı eseri 
üzerinde ise daha ayrıntılı durulmuştur. Konu üzerinde yapılacak yeni çalışmalar 
ve bulunacak yeni metinler bu hususun netleşmesini daha da mümkün 
kılacaktır. 
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D. Min Kelfun-ı Ca' feıi fi'l-Mevliidi'l-Haydari'l-Kerrar Kerrema'llahu 
Vecheh 

Fazl-ıBi 'smi 'Ilahi 'r-ral;ımiini 'r-ral;ıım 
Ol durur miftal;ı-ı kamil ey l;ıaıdm 

Birdür ol b1-mişl ü manend ü veled 
Vaşf-ı ~at-ı paki Alliihü'ş-Şamed 

Ol kim anufi valid ü mevlüdi yo~ 
Andan özge kimseniii ma'büdı yo~ 

I}.ıldı bizi ten dönüp can eyledi 
Can-ı gıl' at' ilm ü 'man eyledi 

Hem bize gösterdi ol ralı-ı necat 
Arada ~oymadı hergiz müşkilat 

Reh-nüma vırdi bize ol Muştara 
Hadi-i dm şafi' -i rüz-ı ceza 

M~edamızdır emlrü'l-mü'minm 
Ol vaşıyy-i nefs-i gatmi'l-mürselln 

Ba' dehü on bir imaını reh-nüma 
V irdi ol Had! bizirn-çün p!şva 

Ger dilersefi kim ola işiii temiz 
Gel berü aç can ~lagıi'i ey 'az!z 

Diiile gel mevlüd-i I;Iaydardan gaber 
Ta göresiii ~dret-i I;Ia~dan eşer 

Bu rivayet o ldı Cabirden ' ayan 
Böyle buyurdı kim ey can ol zaman 

Ol I;Iab!ba'llah Rasül-i ~·ı-Celal 
I;Ia:Zretinden eyledirn bir gün sual 

Kim bafia mevlüd-i I;Iaydardan 
gaber 
Vir didirn ey şah-ı dm gayru'l-beşer 

Didi benden sofira ol mişl-i Mes1l;ı 
Nice togdı eyleyem am şarll;ı 

Adem-i gaıdden ögrenüp ey yar 
Bil 'aded beşyüz ü şad hem şad 
hezar 

Bil ki şun' ından yaratdı bir nür 
Ol Kerim ü ol Ral;ı!m ü ol Ga:für 

Ol benüm nürum u hem nür-ı 'Ali 
Andan o ldı her ne bi vü her ve ıl 

Ademe bil' at çü yüzde ~aldı gak 
Nürırnız çün oldı cay ?1 şulb-i pak 

Yalnız ol şulbden ey yar-ı 'aziz 
Yerimiz oldı çün erval;ı-ı temiz 

Ta ki andan şulb-i 'Abdi'l-Murtalib 
Oldı ol nür-ı m~addes munJs:alib 

Oldı andan sofira ol nür-ı veıl 
İki şa~ biri benim biri ' Ali 

Oldı 'Abdu'llaha birisi naş!b 
Anu:fi ismine dirnişdür I:Ia~ I;Iab!b 

Biri Ebü 'falibden oldı aşikar 
Şal;ıib-i lii-seyfe illa zü'l-fitiir 

Oldı 'Abdu'llahdan ol nür Arnine 
:Ş:atünu:fi ral;ıınine oldur mü'rnine 
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Çün tolsıız ay geçmedin oldum 
'ayan 
O ldı mevlüdümle rüşen bu cihan 

Andan soiira Ebü Talibden 'Ali 
Anası ral;ımine düşdi ol vell 

Var idi bir evliya-yı rüzigar 
Gice gündüz ' ibadetde ey yar 

Müddet-i' örnri şad u heşt u sal 
Z:ikr ü fıkr idi dün ü gün Z:ü'l-Celal 

Cümlesinden 'ömrinilii ol pak-din 
Diler-idi I_:Ial$:dan ol ehl-i yal$:ln 

Ta ki ana eylese 'arz ol ijuda 
Bir vell kim ola I_:Ial$:dan pişva 

Ol vellnüfi bir gün ey aşl-ı hüner 
Y amna vardı Ebü Talib meger 

Gördi 'abid eyledi ta' ~im afia 
Şükr idüp Allaha hem tekrlm afia 

Didi ol 'abid ki ey malı-ı cihan 
]):andan olursun bafia ey le 'ayan 

Didi emhameden ey prr-i bi-gilaf 
Hep neseb oldı bafia 'Abdü'l-menaf 

I}.angımuzdansıfi eyle gel aşikar 
Dir bem Haşimdenem ey yar-ı gar 

Çün beni Haşim diyince ol ' aziz 
Turdı anufi ayağına düşdi tlz 

Didi minnet ki I_:I~a ey goş-nihad 
Kim bafia işte bu kez virdi murad 

Didi ~ahir ola çün ol nlk ü nam 
Diyesin müjde safia virdi selam 

Hem dönüp di ki şahadet eyledi 
Zat-ı I_:Ia~ bir diyüben söyledi 

Bende-i yaş-ı Rasül-i Muştafii 
Pişva-yı şem' -i cem' -i enbiya 

Sen vaşisifi afia hem l$:aim-mal$:am 
İns ü cinne cümle may.Iül$:a imam 

Ola senden soiira ey şah-ı ijuda 
On bir evladufi bi-küll-i reh-nüma 

Didi Ebü Talib ey merdüm heınln 
İsterem senden nişan yevm-i yal$:ln 

Didi ey can her ne istersen ' ayan 
Eyleyem fazlıyla Allahıfi hernan 

Didi cennetden getir bafia ta' am 
Ta nesli olam ey merd-i tamam 

O ldı meşğül çün du' aya ol kibar 
Gör ne l$:ıldıl$:udret-i Perverdigar 

Bir tabal$: incir ü engür ü enar 
Oldı gaibden heman-dem aşikar 

Oldı şad ol dem am görüp hernan 
Yidi ol ni'metleri oldı revan 

Yidi çün cennet ta' amın ol veıl 
Oldı andan nutfe-i pak-ı' Ali 

Oldı andan çün J:ıelal yerle bir 
Andan ana ral;ımine bedr-i münlr 
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Çün ana ral;ıınine düş di e~ yar 
O ldı yerler heybetinden bi-~arar 

Yeryüzüne düş di cümle zelzele 
Mekke şehri içre oldı gulgule 

Ser-nigün oldı I}.ureyşifi ~enleri 
I}.ıldılar cümle figan ey din eri 

Mekkeden cümlesi-ç~p gitdil er 
Şanki ?ahir oldı maQ.şer gördiler 

Cümlesi bir araya cem' oldılar 
Ol Ebü Talib ~atma geldiler 

Didiler ey merd-i 'a~l-i kardan 
Sanadur aQ.valimiz cümle 'ayan 

y o~ bize aram bu bünı yemeden 
Di nedür bunufi devası imdi sen 

Didi Ebü Talib uş emr-i bedid 
Eyledi ol ~al~-i 'arşu'l-medd 

Kıldı zahir bir velisin ol Huda 
Ol d~ sultan-ı cümle e~biya 

Ol vaşiyy-i nefs-i peygamber ola 
Naşır-ı din sa~-i kevşer ola 

Aiia Iman getirirsefiiz 'ayan 
Bu şadaretden yürürsifiiz aman 

Didiler cümlesi ey aşl-ı uşül 
!}.ıl d* ~ar biz afia itdik ~abül 

Dile I:I~dan ki bu afet ref ola 
Ban şimdi üstüroüzden ref ola 

Necdet ŞENGÜN 

Döndi Ka' beden yafia ol pak baz 
Yüz yere f5:oydı vü f5:ıldı ço~ niyaz 

Bir zaman ki ser-i elfii?:-ı gar!b 
Bir faşiQ. elfii?: u bir ~avi-i 'adb 

Difile imdi ki f5:ılam şerQ. u eda 
I}.ışşa-i mevlüd-i şah-ı evliya 

Anası ol Fatıma bint-i Esed 
Şamile o ldı yal}ln geldi 'aded 

Dün ü gün ~arnında iken Murta2:a 
ider idi I:Ia~a tesblQ. ü du' a 

Çün veladet zaQ.ı:neti itdi ?Uhür 
Didi Ebü Talibe gün yüzlü Q.ür 

Dir Ebu Talib afia kim sen bafia 
Ger ici'izet viresifi vararn safia 

Fatıma di di beli olur reva 
Turdı yerinden çün ol ehl-i vefii 

irdi hatifden avaz ol dem hernin 
Kim işitgil Q.azır olğıl ey emin 

Togdığı dernde anadan ol veli 
Degmesün dir afia hiç na-pak eli 

Fatıma didi kim ey qayru'l-enam 
Girdim ben canib-i Beytü'l-Q.aram 

Ta ki ola bafia ol Perverdigar 
Lutf u iQ.sandan asan f5:ıla kar 

Didi böyle sür' atle f5:oydıf5:adem 
Ka' bey e irdi ne f5:ıldı dilile hem 
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Gördi ]s:apu baglu ol ümm-i veıl 
ijoş şena-i I:Ials:Js:a deprendi dili 

Didi ey Perverdigar-ı b!-bedel 
Sensifi ol sensifi agir ü sen ezel 

Enbiya l;ıals:Js:-içün ey ~at-ı ]s:adlın 
Hem Kenmsin hem Ral;ılınsin hem 
MuJs:lm 

I:Ials:Js:-ı cümle enbiya vü mürseıln 
Had!-i cümle cihan şah-ı güz!n 

Ol vellfiifi l;ıals:Js:ı içün kim' ayan 
I:Ja]s:dur mü'minlere ana !man 

Dagi 'abdem l;ıals:Js:-içün kim ey Celll 
Kim anufi ismidür İbrahlın ijalll 

Dir ki asan eyle bu derdi bana 
Kim sanadur ilticam önden şona 

Bana Beytu'llah içre eyle rah 
Kim ]s:amu düşmüşlere sensifi penah 

Fatımadan çün ni yaz o ldı 'ayan 
O ldı şa]s: d! var-ı Ka' be ol zaman 

Çünki girdi Ka' beye ol mul;ıterem 
Perde aldı yine d!var-ı I;ıarem 

Cedd ü cehd itdiler oldem b!-hisab 
Olmadı mümkin kim ola fetl;ı-i bab 

Bildiler yaJs:ln kim ol Perverdigar 
ijalJs:a ol mevlüdi ]s:ılmaz aşikar 

Ta ola galJs:ufi gözinden ol nilian 
Anufi içün ]s:apu açılmaz ' ayan 

Bunlara gösterdi ]s:udret ol Ceıll 
Üç gün açılinadı ]s:apu şöyle bil 

O ldı cum' a geçdi l;ıükın-i ilah 
Ta ire cum' a güni mevlüd-i şah 

O ldı nüran1 be-gayet asuman 
Gice gündüz gibi rüşen ol zaman 

Ehli gele cümle l;ıayran ]s:aldılar 
T}udret-i I:Ja]s:dur çün anı bildiler 

Ol giceyi Talib il;ıya eyledi 
ijalJs:a ol mu' mden ol dem söyledi 

Naşın dinilli olur uş aşikar 
Kim anufi ile bulur 'alem ]s:arar 

Ol vaşiyy-i nefs-i gatmi'l-mürseıln 
Ol veliyy-i lfaş-ı Rabbü'l-'aleınln 

Ol kim olur kaşif-i 'ilm-i ilah 
Leşker-i islama hem ser-dar u şah 

Ol Mul;ıammed ki peygamber-gişal 
Şah-ı d!ndür Js:ali' -i küfr ü zalal 

Ol ki mü'minler iderler nür-' aym 
Şah-ı d!n ser-çeşme-i l;ıals:Js:a'l-yaJs:ln 

İrişür mü'miıılere andan necat 
T!ginin önünde halik müşrikat 

Çün kim ol şah-ı velayet b1-I;ıicab 
Şubl;ı-dem yüz gösterir çün afitab 

Nürı ile bu cihan rüşen ola 
Yeryüzi cennet gibi gülşen ola 
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Dinle imdi gel eya ehl-i l:Jıred 
ŞerQ.-i Q.al-i Fatıma bint-i Esed 

irdi çün dördünci gün ey ser-fıraz 
Girdi Ebü Talib idüp Bal%a niyaz 

Gördi Baydar togmuş u itmiş sücüd 
Bir faş!Q. elfii? ile eyler vürüd 

Fatıma birle oturmuş dem virür 
Ka' benin içi toptolu nür virür 

Geydigi tonları estebral.< Q.anr 
I}.oi.<usundan utanır müşg ü 'abrr 

Başıni I.<aldırdı ol dem Murta.Za 
Ol imam-i emn-i din nür-ı ijuda 

Eşhedü enlii-iliilıe ol şah-ı dln 
Di di hem ı1Ja 'ilah emir-i güz!n 

Muştafii vü müctebadır hem Rasül 
I}.açi!-i din şaQ.ib-i redd ü I.<abül 

Ben vaşiyy ü naib-i peygamberem 
Buccet-i Bal.< ball.<a cümle rehberem 

Nitekim ol oldı şah-ı enbiya 
Hem benem sultan-ı cümle evliya 

Bana dirler Murta.Za vü Mücteba 
Bana dirler bayr-ı al-i Muştafii 

Şah-ı merdan şafder-i meydan 
benim 
Şrr-i Yezdan l.<udret-i SübQ.an benüro 

Din ü lınan bulıser benden kemal 
Küfr ü şirke iriser benden zeval 

Böyle buyurdı Ebü Talib ki ben 
Gördüm am çün tamam itdi süban 

Necdet ŞENGÜN 

Döndi ol Q.ürllerifi birisine 
Eyledi birl.<aç sual Baydar yine 

Nicedir ' ammim benim virgil baber 
Ey güneş şüretlü batün büb-ser 

Di di 'arnmin ni' met ü naz u na' Im 
içre boş c alemdedir bil ey Q.aıdm 

Bunu böyle bil ki ey şah-ı kirarn 
Sana ' arnmmden getirdim ben selam 

Didi atarndan şoranın bir sual 
Vir cevab ey Q.üsn-ile şaQ.ib-cemal 

Di di atan cennet içredir mui.<lm 
Geldi Bal.<dan ana çol.< 'izn-i 'a?lm 

Ebü Talib dir çün işitdim baber 
Didim atan benim ey pan-ıpeder 

Döndi bir kerre bana virdi selam 
MerQ.aba didim eya şah-ı kirarn 

Didi Bal.< dirsifi velakin ibtida 
Hem sana vü hem bana o ldı ata 

Çün Ebü Talib bu sözi difiledi 
Bal.< buyurursun diyüben söyledi 

Didi Ebü Talib ana ey emin 
Kim dürür 'ammifi bana ey le yal.<ill 

Di di Isadır bana ' am ey peder 
Ol ki Meryem batüna oldı püser 

Didi Ebü Talib ki bu Q.ürller 
Kim dürür I.<andan gelirler ey püser 
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l):a.Zret-i ]):al} şaha ilham eyledi 
Ta feşal;ıat birle bir bir söyledi 

Didi Meryem anadır anıfi biri 
Biri Müsa anası ey din eri 

Biri l):avvadır anıfi bilgil ' ayan 
Sana ma' lüm olsun ey 'izzetlü can 

Didi Süleyman kim Mul;ıammed 

Muştam 
Çün beni gördi 'Aliyyü'l-Murtaza 

Açmamışıdı mübarek gözini 
Dagi görmemişdi gayrıfi yüzini 

Çün gözin açdı bana l}ıldı na?ar 
Dir selam Allah eya gayra'l-beşer 

Hem şahadet l}ıldıl):a~ ~atma 
Ol biriii birliginifi ityanına 

Didi I:Ial} birdir ana benim güvah 
Sen Rasülsüfi bende-i gaş-ı İlah 

Seyyid-i kevneyn ü sultan-ı rusül 
P1şva-yı gall} had1-i sübül 

Ben l):a~ l;ıükmiyleyim sana vaş1 
'Asker-i islama naşır ya neb1 

Oldı andan sonra ey şah tamam 
On bir eviad-ı mutahhar ya imam 

Muştafii dir difiledim çün sözlerin 
Elime aldım u öpdüm gözlerin 

Didim ey şun' -ı ijuda-i Zü'l-Celal 
Ey mübarek mal}dem-i şal;ıib-kemal 

Gerçi Müsaya ijudavend-i ]}arn 
l)ildı Harünı birader hem vezrr 

Sen bana dünya vü ugra ya ag1 
Hem vezrrsifi hem birader hem vaş1 

ijak-payıfi ehl-i İslam tacıdır 
Münkirifi balik mul;ıibbifi naddir 

I:Ial} seni l}ıldı emlrü'l-mü'minln 
Hem sana didi imamü'l-müttal}ill 

Ol kim idinince seni mul}teda 
Ola düzag içre cav1d ana ca 

El gezdim (?) u du' alar eyledim 
Ve al min vala' diyüben söyledim 

Ya' ni her kim o ldı buna dost dar 
Sen dagi lutfiıiila am dost dar 

Her kim tutarsa bununla bugz u kln 
Ol durura'da-i Rabbi'l-' alemin 

O ldı ol dem içre Şani' den nida 
İsmi anıfi ey Mul;ıammed Muştafii 

Sen Mul;ıammedsifi amn ismi 'Ali 
Sen l;ıabibsifi benim oldur veıl 

Rabbu'l-a' ladan eya şah-ı güz1n 
İştil}al} itdim amn ismin metin 

Andadır tal}viyet-i İslam-ı dm 
Ol durur meta' -ı şirk ü kibr ü kln 

Ol l}ıla lat u menatı ser-nigün 
Anlan Ka' be içinde ser-nigün 
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Ka' be tamı üzerinde ser-fıraz 
Aşikare eyleye hang-ı namaz 

Ol ola şah-ı emirü'l-mü'minin 
Ol ola sultan-ı cümle ins ü cin 

Ol ola ser-dar-ı hem rüz-ı ğ;aza 
Ol ola Kerrar-ı hem yevm-i vağ;a 

Cümle-i bi-şübhe ğ;alib ol durur 
Ma~har-ı küll-i 'acaib ol durur · 

Ol durur hem cümle I;ıall-i müşkilat 
Hem penah-ı mü'minm ü mü'minat 

Maglffi5:ata ol durur ümid ü birn 
Hem ol dur şah-ı şıratı'l-müstalPın 

Ol durur hem' arşa-i rüz-ı şumar 
SalP-i kevşer l}asim-i guld ü nar 

Her kim olur ise amfi düşmeni 
Oldı ca:vid nar içinde meskeni 

I:Ial-i mevlüd-i 'Ali şah-ı Arab 
Cum' a vü üç gün idi malı-ı Receb 

Gelmesinden I}.a' beye aşl;ıab-ı fıl 
Hem otuz yıl geçmemişdi böyle bil 

Toğ;dığ;ı-çün Ka'bede şal;ıib-vücüd 
Ol bafia vacib oldıl}ılmal} sücüd 

Otuz iki yaşda idi ol nebi 
Kim anadan ~ahir oldı ol veıl 

Didi Al;ımed kim' Ali ba' de'l-kelam 
Oldığ;ından şofira bu sözler tamam 

Necdet ŞENGÜN 

Döndi Ebü Talibe dir ey peder 
'İlın ü daniş içre sensin rehber 

Yürü merdümden yafia olğ;ıl revan 
Çün varasıfi tapusına ol zaman 

I}.ıl beşiiret bizden afia ol hümam 
Şöyle virdi safia di gel çok selam 

Olmışıdı merdüme irüp ecel 
Şah ana ral;ımine düşdigi mal;ıal 

Çünki ğ;ara irdi Bü Talib hernan 
Gar içine girdi ol dem ey cüvan 

Geldi merdüm !}atma ol naresin 
Yatmış uyurdı merdüm şanasın 

Çün selam itdi ol şah-ı revan 
Virdi lutfından I:Ial} ol dem afia can 

Didi beşiiret Bü Talib ya kibi:ir 
Ol veıl kim didifi oldt aşikar 

Anadan toğ;dı emlrü'l-mü'minln 
Ol imam u evveıln ü ahirln 

,v 

Ol veliyyu'llah safia virdi selam 
Şordı seniii l;ıalifii dir ya kirarn 

Çün işitdi merdüm am oldı şad 
I:Ia~a secde eyledi ey goş-nihad 

Yüzümi ört diyü afia söyledi 
I:Ia~a ol dem cam tesılın eyledi 

Yüzüni örtdi vü çün döndi hernan 
Ol dönünce dile geldi ol yılan 
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Virdi ikisi bile ana selam 
ijoş selam aldı vü lpldı il}.tiram 

Ol iki ejdere lpldı ol sual 
Ne yerdensiniz nedür bu l}.asb-i ]}.al 

Yol$: idrniz bunda l$:andan geldifiiz 
Bu arada nice sakin oldıfuz 

Böyle virdiler Ebü Talibe cevab 
Kimişit va 'lliihu aclem bi'ş-şavlib 

Yol$: i dik var itdi ol Perverdigar 
I}.udretinden bizi bil ey şah-süvar 

I}.ıldı bize emr-i I:Jal$: ol dem tamam 
Ta olavuz merdüm içün pashan 

Rilz u l}.aşr olunca ey din serveri 
Bekleriz biz bunu ta div ü peri 

Kimse buna bir zarar irgörmeye 
Bizden evvel kimse anı görmeye 

Bu baberden Ebü Talib hem yine 
Şad u l}.ürrem geldi ol dem evine 

Dillle bundan şofua ey yar-ı güzm 
Cabir itdi bu rivayatı yal5:in 

Didi itdim Muştarndan bir sual 
Kim bunu dir böyle bu l$:avm-i zalal 

Küfr-ile oldı Bü Talib dir l$:amu 
Ol eınlr-i yüb-şüret yüb-rü 

Didi peygamber ki Cebrail eınln 
Bunu yekrek bilür ey ehl-i yal5:in 

Ol gice ki beni I:Jay müste' iyan 
Eyledi mi'raca da' vet ol zaman 

Çün göründi bana ol' arş-ı medd 
O ldı dört nür 'arş ayagında bedid 

Ben niyaz itdim I:Ja~a ki ya Şekür 
Bana bildir ki nedür bu dört nür 

İrdi ol dem l}.airet-i I:Jal$:dan nida 
Öyle bil ki ya Mul}.ammed Muştafii 

Birisi 'Abdü'l-Muttalib nürıdır 
Hem ikisi Ebu Talib nürıdır 

Ol üçünci bil ki' Abdu'llalıın ol 
Nürıdır ol kim atandır ya Rasül 

Bil ki I:Jarnza nürıdır dördüncisin 
Ol ki' ammifidir eya şah-ı güzin 

Yine didim ya İlalll kim bular 
Bu merayetleri l$:ande buldılar 

Böyle idince nida ol Gird-gar 
Yine didi bana anlar aşikar 

Put perestlerle yürürlerdi nilian 
Din-i riya cümle anlarbi-güman 

Dinlerin lplmazlar idi aşikar 
Put perest kafır ile hergiz bular 

Geldiler mü 'min cihan içre nilian 
Yine 1man ile oldılar nihan 

Anıfi çün bu mertebeyi buldılar 
I:Jal$:-perestan u l}.a~'l-l}.ak oldılar 
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Bunlara her kim dir ise na-seza 
Ol cehennemde bulıserdir ceza 

Nice Müslüman diyesin anlara 
Kim diye eelıl-ile kafır bunlara 

Sen reva nice görürsiii kim ijuda 
l)ila kafir şulbini bilher ana 

Tayyib içün tayyib ol Perverdigar 
Ta ki yaratmışdır ey can aşikar 

Sen naş1lıatlarla tutup girdigin 
Dirsiii elıl-i küfr idi bunlar yaJPn 

ijatime irince ol dernde nes1b 
O ldı elli bir atayı şekk ü reyb · 

On yedisi enbiya idi güzm 
On yedisi evliya-yı elıl-i dm 

On yedisi padişalı-ı pak-dm 
Dm olurdı bunlara ralı-ı yaJPn 

Plik geldiler ~amu bu 'aleme 
Rüz-ı Adernden irince yatime 

Çün MuJ;ıammed oldı şah-ı enbiya 
Hem' Ali ser-dar-ı cümle evliya 

Hem vaşiyy-i Muştara vü hem imam 
M~eda-yılıer dü-' alem ve's-selam 

Seyyid-i şiiyan olupdur alıseneyn 
Şiih-zadlar ol I:Iasan ile I:Iüseyn 

Fatıma sıbtayn-ı Zeyne'l-' Abidm 
Bil bulardır server-i elıl-i ya~ 

Necdet ŞENGÜN 

Bafır ü şiirif imam-ı relı-nüma 
İns ü cinne hem bulardur prşva 

Ba' delıü Kii?:ırn Rıza vü hem Te~ad 
Na-murlidlar buldı bunlardan murad 

Hem TaJP vü hem N alP vü 'askeri 
şal;ıib-zaman 

Ya' ni Mehdi padişah-ı ins ü can 

O ldı anda yatm eimme ey veıl 
Kimseniii anlara irmez menzili 

Mü'min oldur ki olardan ura dem 
Sen bulardan gayrı yı şayğ;ıl ' adem 

Her kim olmazsa bunlarıii tabi' i 
Ger ijanefldir gerekse Şafi' 1 

Ya megerse yayliye malik ola 
Ol necata irmeye hlilik ola 

Ya ilah! sen bizi mü' minleriii 
~lma ayrı zümresinden anlann 

Ol gün anda gelecek küllü inas 
Da' vet imamlu imaını bir yaş 

Ya ilahi cümle l;ıa~-ı aşfiya 
Al-i Al}medden bizi ~la ijuda 

Ger bularn dirsen cehennemden 
necat 
Elıl-i beyte can u dilden ~1 şalat 


