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Şiir  

Bugün biçimden azade şiir kendi disiplinini kaybettiği için 

insana dair sadece bir duyguyla sınırlanmış hâliyle küçülmüş ve 

daralmış olması medeniyetin yükselmesi gereken sütunlardan 

birinin yıkılmasına yol açmış olabilir.  

Ama şiir insana dair her duygu ve düşünceyi ifade etmede en 

önemli araç olma özelliğini asla kaybetmez. Geçmiş 

medeniyetimizde çeşmelerin kitabelerinden mabetlerin duvar 

süslerine kadar, doğum ve ölüm tarihlerinden mezar taşlarına 

kazınmış hikmetli sözlere kadar her konu şiirle ifade edilmişti. 

Çünkü şiir soyut gerçekliğe çağrı olan İslam Dininin lisanıydı. 

Anlamlar lafızlarla ete kemiğe bürünüyor, lafızlar kelimelerle 

vücut buluyor, kelimeler parçaları bütünleyen mısralarla 

beyitlerle insan zihnine gerçeği taşıyordu. Kelimelerin somut 

seslerinden gerçekle tanışan insan zihni aynı yoldan geri dönüp 

anlama yani soyut gerçekliğe ulaşıyordu.  

Kelimelerin anlamla irtibatı koptukça, insan zihninin gerçeğe 

ulaşması zorlaşıyor ve belki imkânsızlaşıyor.  

Şiir ilk dönemlerde sadece kaside biçimindeydi. Tarih boyunca 

muhtelif biçimler ve türler ile geliştirilmiş ise de şiirin saf hâli 

kasidelerdir. Kaside, iki mısradan meydana gelen beyitlerle 

yazılır. Her beyit sonu ilk beyitle kafiyelidir. Heceler arasında ki 

ritim uyumuna aruz adı verilir. Bu biçimin sınırları içinde 

kalmak; bu vadide at sürmek isteyenlere ilk şart olarak lisan 

bilgisini, kelime ve anlam genişliğini öne sürecektir. Duygunun 
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coşkunluğu kelime ve anlam bilgisi aşıldıktan sonra ortaya 

çıkacaktır. Yani tek başına yaşanan duygu yoğunluğu veya 

coşkunluğu şiir söylemeye yetmez. Hele şair olmaya asla kâfi 

gelmez. Anlam, bilgi ve duyguyu en üst noktaya taşıyabilecek 

yetenekteki şairler arkalarında yüzlerce yıl okunacak şiirler 

bırakırlar. İşte bu yüzden şiirlerin değeri kadar şairlerin itibarı 

da bir medeniyet göstergesidir.  

Şiir, İslam öncesi Mekke’nin sosyal yapısında ticaret, savaş, 

devlet yönetimi kadar önemliydi. Her yıl düzenlenen 

panayırlarda seçilen en başarılı yedi şiir altın suyuna batırılıp 

Kâbe’nin duvarına asılır ve adına “muallâka” denirdi. Muallâka 

şairi olabilmek nesiller boyu devam eden bir asalet unvanı 

olarak taşınırdı. İslam’dan sonra şiirin önemi ve işlevi 

değişmemiş varlığını ve etkisini sürdürmeye devam etmiştir.  

O dönemde kabile savaşlarında şairler etkili bir konumdaydı. 

Şiirler özellikle düşmanı hicvedenleri savaşın sonucunu 

belirleyen etkenlerden biri olurdu. Taraflardan savaşçıları 

kuvvetli olmak kadar şairi kuvvetli olmak da bir üstünlük 

sebebiydi. İslam karşısında direnç gösteren kabileler çoğu 

zaman şiirin hiciv gücüne başvururdu. Ashaptan Hassan Bin 

Sabit (r.a.) Efendimizin şairi idi. İslam’a karşı söylenmiş şiirlere 

karşılık verirdi. Hassan Bin Sabit ve şiirleri Hazreti Peygamber 

(s.a.v.) tarafından takdir edilir övülürdü. Hassanın şiirlerinden 

bir beyit Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) ağzından tekrarlanmıştı. 

Böylece bir insan sözü “hadis-i şerif” olma şerefine nail 

olmuştu. 
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Birinci kaside-i bürde ile ikincisi arasında geçen altı asır, ikinci 

kaside-i bürde’den günümüze kadar geçen sekiz asır, bin dört 

yüz seneyi aşkın zaman boyunca devam etmiştir, etmektedir, 

kıyamete kadar da devam edecektir. Çünkü onu anmak ve 

anlatmakla onu övmek aynı şeydir. Onu anmak ve anlatmak “la 

ilahe illallah” ve “Muhammed Resulullah” demenin gereğidir. 

Bu iki cümlenin ikincisi birincisinin nasıl olacağını bilmeyi ifade 

eder. “Muhammed Resulullah” demeden “La ilahe illallah” 

demenin ne anlama geldiği tebeyyün etmez. Birincisi gönülde 

mahfuz iman ikincisi o imanın dışavurumudur. İkincisi 

olmasaydı ibadet, ahlak, ahkâm, davranış ve diğer dış dünyaya 

ait parçaların nasıllığı ve niceliği hakkında hiç kimsenin hiçbir 

fikri olamazdı. İman soyut gerçeklikti, imanın tecessüm etmiş 

şekli oydu. Böylece imanın insanların idrakinin sınırlarına 

girmesi sağlanmıştı. İman etmenin ne demek olduğu ancak 

onun varlığıyla anlaşılabilirdi. Çünkü o her bakımdan, şekil ve 

biçim olarak, düşünce ve duygu olarak, amel ve davranış olarak 

yaratılmışların en mükemmeliydi. İnsanoğlunun mükemmele 

giden yolda yürüyebilmesi için en tepe noktaya, zirvenin en 

zirvesine koyulmuş bir işaret feneriydi. İnsan takatinin ulaşması 

mümkün olmayan bu kusursuzluk hem insana haddini 

bildiriyor hem tırmanacağı yokuşun yol haritasını veriyordu. 

Mesela insanın, kendi çabasıyla nasıl ibadet edeceğine dair bir 

şey bulması mümkün değildi. Keza nasıl cömert, merhametli, 

adil, verdiği söze sadık, kararında sabit, affedici, güvenilir 

olacağını da bilemezdi. Bununla beraber, duygunun kaygan 

zemininde cömertliğin saçıp savurmaya, merhametin acze, 

adaletin zulme, sadakatin karşısındakine ihanet imkânı 

vermesine, affediciliğin düşmanın azgınlığına, güvenilir 
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olmanın itaati zaafa uğratmasına savrulup gitmesine nasıl 

engel olacağını da bilemezdi. İşte bu yüzden cesaretin, 

yiğitliğin, hakka riayetin, cezalandırmanın, intikamın, dirayetin, 

gerektiğinde savaşmanın, direnmenin, asaletin, vakarın ve 

haysiyetin de nasıl ve nice olacağından bihaber kalırdı. Onu 

anlatmak bunları anlatmaktı. Bunlar olmaksızın iman insanı 

değiştirmeye, dönüştürmeye, arındırmaya, yüceltmeye gücü 

yetmeyen bir iç kanaat olmaktan öteye geçmeyecekti.  

Hazreti Peygamber (s.a.v.) yürüyen Kuran’dı, imanın tecessüm 

etmiş hâliydi. Bu yüzden her zaman anlatılmasına ihtiyaç vardı. 

Onun anlatılması aynı zamanda onun övülmesi demekti.  

Kaside zaman içinde genel olarak şiiri ifade eden anlamından 

daha hususi bir anlama ulaştı. Hazreti peygamberi (s.a.v.) öven 

şiirler için özel ad olarak zikredilmeye başlandı. “Naat” sadece 

onu methüsena etmek maksadıyla kaleme alınan kasidelere, 

“mevlid” onun doğumunu, çocukluğunu, siyer-i nebeviyi 

tahkiye maksadıyla kaleme alınan şiirlere, “miraciye” miraç ve 

diğer mucizelerini anlatmak için okunan şiirlere, “münacat” 

ona salâvat ve selam ile Allah’a dua maksadıyla söylenen 

şiirlere özel isimler olarak verildi.  

Kaside-i Bürde ile başlayan gelenek yüzlerce yıl boyunca sayısız 

güzel örneklerle sürdürüldü. Bu şiirlerin bir kısmı edebiyat 

tarihine geçecek derecede güzellerdi. Bir kısmı sadece edebiyat 

tarihine geçmekle sınırlı kalmayan bir ilgi merkezi oldu. O kadar 

güzel, o kadar olağanüstü söylenmiş şiirler idiler ki yüzlerce yıl 

boyunca dillerden düşmediler. Bestelenerek okundular, şiir 
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suretiyle okundular, taklit edildiler, üzerlerine ilaveler 

yapılarak nazireleri söylendi, haklarında şerhler yazıldı, başka 

dillere çevrildiler.  

İnsan ağzından çıkmış bir sözün yüzlerce yıl tekrar edilmesi 

gerçekten hem çok dikkate değer hem ender karşılaşılır bir 

durum olması hasebiyle üzerinde düşünülmesi gerekir. Sadece 

sözün güzelliği midir bu şiirleri diğerlerinden ayıran bariz vasıf? 

Yoksa insan idrakinin dışında kalan, henüz anlamaya gücü 

yetmediği başka etkenlerden mi bahis açmak gerekir? 

Mesela “Allah adın zikredelim evvela” mısraı ile başlayan 

Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” adındaki bizim 

“mevlid” diye bildiğimiz şiir böyledir. Beş yüz yıldır okunur. Onu 

takip eden yüzlerce mevlid yazılmıştır. Günümüzün çok güçlü 

kalemleri de bu vadide kendilerini göstermek istemişlerdir. 

Fakat o şiir öyle bir zirvedir ki aşılamamıştır. Keza Nabi’nin 

“Sakın terki edepten kûy-i mahbubu Huda’dır bu” mısraının 

geçtiği naat da böyledir. Keza “Muhammed beşerdir ama beşer 

gibi değildir / Elmas da taştır ama taş gibi değildir” mısraları da 

bu duruma örnek gösterilebilir. “Benim sözüm seni övmeye 

yetmez / Ancak senin adınla benim sözüm değer kazanır” diyen 

şairin bir bakıma haklı olduğuna atfı nazar edilecek olursa bu 

şiirlerin zamanı aşan güçlerini onun olağanüstülüğünden 

aldığını görülür. Şiirin övdüğünü bırakıp şiirin kendisini övmek 

de insanı yanıltabilecek etkenlerden birisi olabilir. 

“Muhammed, Ahmet ve Mahmut” onun adlarındandır. Her üç 

isim de “övülmüş, çok övülen, övgüye değer olan” gibi “hamd: 
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övgü” kökünden gelmektedir. Bu konuya nazarı dikkat edilirse 

durumun bir başka mucize olduğu hissi doğar. Adeta ondan 

bahsetmek, onu övmek söze değerden de fazlasını katmıştır.  
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Kab Bin Zü heyr’in Kaside-i Bü rdesi 

Kab Bin Züheyr muallâka şairlerinden biriydi. Müslüman 

olmadan önce İslam’a dair hiciv şiirleri yazmıştı. Kardeşi 

Müslüman olup Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) çevresine dâhil 

olunca Züheyr’e bir mektup yazarak İslam’a davet etti. Hazreti 

peygamber (s.a.v.) merhametinden, şefkatinden bahsetti. Özür 

dilemesi hâlinde kendini affedeceğini belirtti. Kab İbni Züheyr 

bu davet üzerine huzura geldi, af diledi ve;  

Mısralarıyla başlayan meşhur şiirini okumaya başladı. Şiir Şöyle 

devam ediyordu; 
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Efendimiz s. a. v. şiiri o kadar beğenir ki şairi affetmekle kalmaz, 

sırtındaki hırkasını çıkarıp onun omuzlarına koyar. Onun 

tarafından beğenilmiş olmak bir şiirin ulaşacağı en yüksek 

makam, hırkasının hediye edilmesi bir şairin alacağı en büyük 

ödüldür. Böylece bu şiir “Kaside-i Bürde” adıyla anılır.  

Kaside-i Bürde adıyla anılan şiirlerin birincisi bahsi geçen şiirdir. 

Bu hadiseden yaklaşık altı asır sonra yazılan ikinci bir kaside-i 

bürde şiiri daha vardır.  
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İ mam-ı Büsirı ’nin kaside-i bü rdesi  

Onu öven şiirlerin içinde İmam-ı Busiri’nin eseri Kaside-i Bürde 

apayrı bir yerdedir. Bu şiir sekiz yüz yılı aşkın zamandır 

okunmaktadır. İslam âleminin tamamında bütün dillere 

çevrilmiştir. Başta Grekçe, Latince, İtalyanca, Fransızca, 

İngilizce, Almanca olmak üzere başlıca batı dillerine de 

çevrilmiştir. Üzerine bu kadar çok tercüme ve şerh yapılan 

hakkında bu kadar çok eser yazılan bir başka şiir yoktur.   

Kaside-i Bürde’nin Şairi İmam-ı Busiri 7 Mart 1212 yılında 

Mısır’da doğmuştur. Devrinin önemli şairlerinden biridir. 

Hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir. Son döneminde hastalanmış, 

geçirdiği felç hayatını tamamen meşakkat içine sokmuştur. Bu 

şiir o döneminin şiiridir. Şiiri bitirdikten sonra uyur ve rüyasında 

Hazreti Peygamberi s. a. v. görür. Ona kendisini öven kasidesini 

okumasını ister. “Sizin için birçok şiir yazdım hangisini emir 

buyurursunuz” sorusu üzerine Efendimiz s. a. v. bu şiirin ilk 

mısralarını okur. İmam-ı Busiri şiiri okuyup tamamlayınca, 

Efendimiz s. a. v. hırkasını çıkarır şaire giydirir. Eliyle vücudunun 

felçli kısmına dokunur. Şair sabah uyandığında hastalığının 

tamamen iyileştiğini görür.  Menkıbe şeklinde anlatılan şiirin bu 

hikâyesi şiire adını vermiş, asıl adı “El-Kevakibü’d-dürriyye fi 

medh-i hayri’l-beriyye” şeklinde iken asırlar boyunca kaside-i 

bürde olarak anılmıştır. 

Şiir Arap Edebiyatının ve aruz vezninin şaheserlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Yüz atmış beyittir. On bölümden 
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meydana gelmektedir. Şiirin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere 

itibari olarak bölünmüş bu on fasıl şöyledir.  

Birinci ve on ikinci beyitleri kapsayan bölüm aşk ve muhabbeti 

işlemektedir. Şair gönlündeki coşkun muhabbet ve hasret 

duygusunu anlatarak sözüne giriş yapar. On üçüncü beyitten 

itibaren sözlerini kendi iç dünyasına çevirir. Nefsinden, 

zaaflarından, hatalarından bahseder. Yirmi sekizinci beyit ile 

“nefis” bölümü biter. Yirmi dokuz ve elli sekizinci beyitler 

Hazreti Peygamber’in üstün özelliklerini, ahlakını, merhamet 

ve şefkatini, dirayet ve asaletini anlatan bölüm olduğu için 

“naat” şeklinde isimlendirilmiştir. “Mevlid” başlıklı bölümde 

dünyaya teşrif buyuruşu, o günde dünya üzerinde meydana 

gelen olağanüstü hadiseler nakledilir. Elli dokuz ve yetmiş 

birinci beyitler bu bölümdedir. Yetmiş ikiden seksen yedinciye 

kadar olan beyitler “dua” bölümünü meydana getirir. Seksen 

dokuz ve yüz dört arası “kuran”, yüz beş ve yüz on yedi arası 

“miraç”, yüz on sekiz ve yüz otuz dokuz arası “cihat” konulu 

beyitlerden müteşekkildir. Şiirin bu bölümlerde hem tarihi 

olaylar hikâye edilmekte hem o hadiselerin İslam açısından 

önemine vurgu yapılmaktadır.  Yüz kırkıncıdan sonra gelen 

beyitlerde “istiğfar” ve “münacat” başlığı altında yalvarış ve af 

talebi dile getirilmiştir.  

Kaside-i Bürde şu beyit ile başlar; 

 اَِمْن َتَزكُِّر ِجيَراٍن بِِزي َسَلمٍ 
 َمَزْجَت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة بَِدمِ 
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“Emin tezekküri ciranin bizi selemi / mezecte dem’an cera min 

mukletin bi demi” şeklindedir.  

Abidin Paşa Kasied-i Bürde Tercüne ve Şehi isimli eserde bütün 

beyitlerin kelimelerinin ayrı, ayrı Türkçe karşılıkları verilmiştir.  

Manay-ı Elfaz: 

Emin tezekküri ciranin: Komşuların yâd ve zikrinde midir? 

Bi-zi-selem: ki selem ağacına sahib olan mevkide bulunurlar  

Mezecte: Karıştırdın  

Dem’an: Gözyaşını  

Cera: Ki akdı  

Min mukletin: Gözün beyaz ve sevadından (veya gözün 

bebeğinden)  

Bi demi: Kan ile (bidemi)deki (ba) harfi cer olub (fi) 

manasındadır. 

Abidin Paşa bu kelime karşılıklarıyla yapılmış tercümeden 

başka mensur şu tercümeyi de yapar.  

“Selem denilen ağaçlara malik olan mevkide kâin komşuların 

yâd ve zikrinden midir ki gözlerin beyaz ve sevaddan cari olmuş 

yaşı kan ile karıştırdın” 
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Bu metnin bugünün Türkçesiyle tekrarlanması şu şekilde 

yapılmıştır; 

“Gözlerinin beyazından ve siyahından kanla karışık yaşlar 

akmakta. Ağaçlarla kaplı Selem mahallinde oturan komşuların 

mı yâdına düştü?”    

Bu anlama ulaşabilmek için şiirin daha önce manzum olarak 

yapılmış tercümelerine ayrıca ihtiyaç duyulmuştur.  

Veya  

Bugünün Türkçesiyle bir manzum tercüme arayışı bizi şu 

mısralara götürür.  

 
Örnek olması açısından ikinci beyit de zikredilecek olursa; 
 
 

تِْلَقاِء َكاِظَمةٍ أَْم َهبَِّت الرِّيُح ِمْن   
 َوأَْوَمَض الَْبْرُق ِفي الظَّْلَماِء ِمْن إَِضمِ 
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“Ya da Medine-i Münevvere tarafından bir rüzgâr mı esti? Veya 
karanlık bir gecede İzem dağının eteklerini aydınlatan bir şimşek mi 
çaktı?” 
ve  

Ve 

Ve 

Bu tespitlerin şiiri anlamak için gerekli olan çabayı göstermesi 

bakımından önemi var. Çünkü bir şiirin tadına varmak, buna 

daha güncel bir ifade ile içselleştirmek de denilebilir, bir şiiri 

hissetmek için anlamak gerekiyor. Şiirin musikisi duygusal 

iletişimi sağlayabilir. Kelimelerin yüklendikleri anlamların insan 

bilincinde karşılığını bulması o duygusal iletişime asıl amaç olan 

mesajı da ilave edecektir. Burada işin uzmanlarının “şiir 

tercüme edilemez, ancak her iki dili aynı düzeyde bilen bir şair 

tarafından yeniden yazılır” hükmünü hatırlamakta yarar 

olacaktır. 

Kaside-i Bürde’de beşinci beyit; “Eğer muhabbet olmayaydı 

harabelerin üzerine gözyaşını dökmezdin. (ban) denilen latif 

ağacı ve (alem) ismiyle anılan yüksek dağı yâd ederek uykunu 

terk etmezdin” şeklinde tercüme edilmiştir. Bu tercümeden ilk 

basamakta aşkını gizlemeye çalışan âşığın gözyaşlarının ve 

uykusuzluğunun kendini ele verdiği anlaşılır. Ama şiiri 

söyleyişteki üstünlük bu ilk basamaktaki anlamla yetinmenin 
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meseleyi noksan bırakacağını hissettirir. Çünkü gözyaşları 

harabelerde dökülmekte, ban ağacı ve alem dağının hatırası 

uykusuz bırakmaktadır. Neden harabelere dökülen 

gözyaşından bahis geçmiştir? Bu sorunun cevabını Abidin 

Paşa’nın şerhinde şu şekilde buluruz.  

“Harabe-zar belki firkatin acısıyla âşığın çökmüş vücudu, 

düşmüş yüzüdür. Belki yalnız kalmak, insanlardan uzaklaşmak 

için çekildiği tenha bir köşedir. Belki Habib-i Kibriya’nın 

ayrılığıyla bütün şetaretini kaybetmiş beldeler şehirlerdir”  

Ağaç ve dağ ile hasret çekilen sevgili arasından kurulan bağ 

nedir? Bu sorunun cevabını yine şerhte bulmaktayız. 

“(Ban) denilen çok güzel ağaç bir yönüyle sevgiliye 

benzetilmiştir. Ayrıca onun ara sıra altında dinlendiği ağacın 

âşığın gözünde kazandığı kutsiyeti hissettirir. Yüce dağ bir 

yönüyle mahbubun yüceliğine telmihtir. Diğer bir yönüyle 

Resul-i Ekrem efendimizin Hazret-i Ebu Bekir ile gizlendikleri 

mağaranın bulunduğu dağın imasıdır”  

Kaside-i Bürde’de şiiriyet çok yüksektir. Misal olması için yüz 

otuzuncu beyit’e göz atacak olursak İslam Kahramanlarını 

betimleyen mısraların  

Şeklinde tercüme edildiğini görürüz. Bu beyit şu şekilde şerh 

edilmiştir.  
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“Şiirde geçen “sumril-hat” tabirinde tevriye sanatı vardır. 

Birinci anlamı Bahreyn ve Yemen’de ki “hat” şehrinde imal 

edilmiş ok, mızrak ve kılıç şeklindedir. İkinci anlamı kâtiplerin 

icra ettikleri “hat” sanatı demektir. “Sumr” kelimesi de iki 

anlamdadır. Birincisi “esmer, buğday renkli” ikincisi “süngü” 

demek olur. Böylece aynı zamanda “tenasüp” sanatı 

yapılmıştır. Kâtiplerden maksat mızraklarının uçlarından kan 

akıtan bahadırlar olması hasebiyle de “istiare” sanatı vardır. 

“Noktasız yer kalmamış” ile mızrakların isabet edip her tarafını 

yaraladığı beden” kast edilmiştir. “Hat” kelimesi ile hem malum 

sanat hem de bir yer ismi çağrıştırıldığı için aynı zamanda 

“telmih” sanatı yapılmıştır”  

Bu şerhle biz şiirdeki anlam katmanlarını algılama dolayısıyla 

şiiri hissetme ve içselleştirme imkânına kavuşmuş oluruz.  

Kaside-i Bürde’nin son beyitleri dua ve yalvarıştır. 
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Bu dualar asırlardır Müslümanların dilinden düşmemiş, tekrar 

edilmiştir. Hiçbir şiir sekiz yüz yıl boyunca tekrarlanıp okunacak 

derecede güzel olamaz. Ancak şiir olmayı aşmış, daha fazlası 

olmuş birkaç örnek müstesnadır.  



 
23 

 

Bu yüzden Kaside-i Bürde, İslam âleminde edebi değeri olan bir 

şiirden daha fazlası olmuştur. Bu mısralar aynı zamanda şifa 

bulunan bir dua metni olarak okunmuş, tekrarlanmıştır. Dini 

günlerde, sünnet, düğün, bayram merasimlerinde, bazı 

hastalıklara şifa duası olarak okunur. Bu gelenek bugün de 

devam etmektedir.   

* 
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Sü leyman Çelebi ve Vesiletü ’n Necat 

 

Mesnevi tarzında yazılmış eserlerin en önemlilerinden biri de 

on beşinci yüzyılda telif edilmiş olan Vesileütü’n-Necat’tır. 

1450 – 1510 yıllarında yaşadığı tahmin edilen Süleyman 

çelebi’nin bu muazzam eseri “Mevlid” adıyla bilinir. 

Mesnevilerin bazılarının konularına göre isimlendirildiği 

konularının da yazılış amaçlarına göre belirlemenin daha doğru 

olacağının bahsi daha önce geçmişti.  

Hazret-i peygamber sevgisiyle yazılmış şiirler kendi katmanı 

içinde ayrıca değerlendirilmiştir. Bu tarz şiirler farklı isimlerle 

anılır. Naat, Mevlid, Miraciye, Mucizat gibi isimler Hazreti 

Peygamber sevgisiyle yazılmış şiirlerin eksen konusuna göre 

verilmiştir. Bu gelenekte Süleyman Çelebi’nin eseri bir dönüm 

noktasıdır. Ondan sonraki bu tarz eserlere “mevlid” ismi 

verilmiş ve kalemine güvenen birçok şair bu vadide kendini 

denemiştir.  
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Hasibe Mazıoğlu, makalesinde Türk Edebiyatında mevlid yazan 

müelliflerden 59 tanesinin ismini ve eserlerini tespit eder ancak 

hepsinin bunlardan ibaret olamayacağını, araştırma yapıldıkça 

mevlid yazan daha birçok şairin ve eserinin ortaya çıkacağını 

söyler.  

Yüzlerce denilebilecek kadar çok mevlid yazılmış olmasına 

rağmen Süleyman Çelebi’nin eseri aşılamamıştır. Bu kadar çok 

sevilmek, bilinmek ve etkisini yüzyıllar boyu hatta bugüne 

kadar devam ettirmek dünya üzerinde çok az esere nasip 

olmuştur.  

Bilindiği gibi Osmanlı döneminde devlet protokol düzene 

girecek kadar yaygınlaşmış, belirli gün ve gecelerde bestesiyle 

okunması dini hayatın bir parçası hâline gelmiş, bu gelenek 

bugüne kadar devam edebilmiştir.  

Eser; “Münâcât”, “Velâdet”, “Mûcizât”, “Mi'rac”, “Vefat” ve 

“Duâ” olmak üzere altı bölümden oluşur: 

Münacat yani Allah’a yakarışla başlar.  
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Veladet bahrinde Hazreti Peygamber’in doğumu 

işlenmektedir. 

Mevlidin ilk mısralarından itibaren insan ruhunu en ince 

yerinden yakalayan bir ortama girilir. Bu şiirin gücüdür. Nesirde 

sözün bu yükselişi mümkün değildir. Şairler herkesin görüp 

geçtiği bilip yürüdüğü bir nesneyi bir hadiseyi bir oluşu duyuş 

hâline getirirler. Elbette önce onu algılayış biçimleri herkesten 

farklıdır. Sonra onu dile getirişleri, ifadeleri sıradanlık sınırını 

geçer. Mesela, herhangi birisinin gözüne takılsa bile zihninde 

yer etmeyecek alelade bir kasımpatı çiçeği bir şairin gözünde 

ölümü, ölümden sonrasını, ölüp giden bir insanın geride 

bıraktığı hatıraları, yaşayanların onun ardından bilinçlerinin en 
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derin yerinde sakladıkları nesnel varlıklarını adeta bir başka 

katmanda soyut bir hatıra olarak yaşayışlarını canlandırır. 

Bunları sözcüklerin sihirli gücünü kullanarak sese 

dönüştürdüğünde o olağanüstü algısı ete kemiğe bürünür. 

Okuyucunun algısına, oradan onun da bilincinin derinliklerine 

geçer. İnsan ruhunun geçirgenliği şairin duygusunu kopyalar, 

çoğaltır, tekrarlar, büyütür.  

Tarih gibi okunduğunda cümle şöyledir. “Hazreti Peygamber, 

rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde, Mekke’de dünyaya 

gelmiştir. Annesinin adı Âmine, babasının adı Abdullah’tır.” Bu 

cümlede bilgi var ama duygu yoktur. O hadisenin dünya tarihini 

değiştirecek önemi yoktur. Heyecan yoktur. Fakat şair, 

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesini ona duyduğu aşkın, 

muhabbetin, hayranlığın, inancın, saygının yücelttiği bir farklı 

algı katmanından hareket ederek aktarmaktadır.   

“Annesi Âmine hatundu. O inci tanesi, o sedeften doğmuştu. 

Babası Abdullah’tan hamile kalmış, vakti tamamlanmış, 

gelmesi yaklaşmıştı. Gelmesine yakın o güne kadar görülmemiş 

alametler belirmeye başlamıştı. Nihayet rebiülevvel ayının on 

ikinci gecesinde, o insanlığın en üstünü dünyaya geldi. Annesi o 

anı şöyle anlatır; bir garip nur belirdi evin içinde, güneşe doğru 

uçan kelebekler gibiydi. Kanatlarını çırpıp çıktı evin içinden 

aniden. Gökler açıldı, karanlıklar fetholdu, nur doldu cihan. Üç 

melek gördüm. Biri doğuyu diğeri batıyı kaplamıştı. Üçüncüsü 

Kâbe’nin damındaydı.” 
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Bu mısraları duyduğunuz andan itibaren cümle kuru bir bilgi, 

bir malumat olmaktan çıkar. Dünya tarihini değiştirecek 

muazzam vakıaya şahitlik eder gibi olursunuz.  

Mucizat bölümünde Hazreti Peygamber’in mucizeleri anlatılır. 

Özellikle merhaba bölümü en sevilen bölümlerden biridir. 

 

Keza, Miraç bölümünde onun mucizelerinden biri olan miraç 

mucizesi işlenmiştir. Ölümü ve dua faslı ile eser biter. Toplam 

770 beyitten ibarettir.  
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Kapağında Dersaadet Necm-i İstikbal Matbaası 1329 kaydı olan 

ve yazarı bölümünde “Muharriri Osmanzade Hüseyin Vassaf” 

ismi belirtilen “Vesiletün’n Necat” isimli kitap konuyla ilgili 

dikkate değer bir içeriğe sahip. Yine kapağında şu açıklayıcı 

cümleyi okuyoruz.  

“Süleyman Çelebi hazretlerinin meşhur-u afak olan mevlidi 

Nebi manzumeleri hakkında tetkikat-ı tarihiye ve mütelaat-ı 

zevkiyeyi havi bir risaledir.”  

Alıntılayacağımız metin şu şekilde:  

“Süleyman Çelebi Hazretlerinin telifine hâmeran-ı himmet 

oldukları mevlidi şerif manzume-i merğubesi filhakika tanziri ve 

taklidi gayrı kabil asarı makbuledendir. Ki her türlü tabiriyle 

sehl-i mümtenidir. Sihri helaldir. Beş yüz seneden beri şuarayı 

Osmanî tarafından veladet-i Hazret-i Risalet-Penahi hakkında 

lisanı Türkî üzere layuad asarı bergüzide keşide-i silki tazim 
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kılınmış ve fakat hiç biri Süleyman Çelebi’nin manzumesi 

ka’bına varamamıştır”  

O şeref ve rağbeti ancak o nazmı muhterem kazandı. Harabat 

mukaddimesinde bu manzume-i âşıkane hakkında 

 

 

Muharrerdir ki hakikate bihakkın tercümandır. Süleyman 

Çelebi’nin mazhariyet-i vakıası kendine has bir tecelli eseridir. 

Onun manzumesini tanzire çalışmak adeta guşiş-i bi-faide 

kabilindendir. 

Mesela İmamı Busuri’nin “Kaside-i Bür’e”si, İbni Fâriz’in 

“Kaside-i Taiye”si, Hakanî’nin “Hilye-i Saadet” manzumesi, 

Nabi Dede’nin “Mi’raciye”si, Şeyh Galib’in “Hüsn ü Aşk”ı, 

Fuzuli’nin “Leyla vü Mecnun”u, Neşatî’nin “Hilye-i Enbiya”sı 

tanzir olunamayacak asar-ı âliyedendir. Hazreti Müşarün 

İleyhimin kendilerine mahsus bir zevk-i kalbisi, bir neşe-i 

kalemiyesi, bir saiha-i bergüzidesi vardır.  

Süleyman Çelebi cidden âşık-ı resuldür. Fazilet ve marifet-i 

zatiyesiyle meşhurdur. Nazm-ı bediinde o kadar esrar ve 

hakayık o kadar nükat ve dekayık cem eylemiştir ki insan nazar-

ı em’an ile bakacak olursa o âşık-ı sadık-ı nebevinin irfanına 

meftun ve vüsat-i tasvir ve azamet-i tahayyüldeki iktidarına 



 
31 

 

hayran olur. Mevzunun derece-i ulviyesini beyanda lisanın 

kasir olduğu ezcümle  

 

 

Ebyat-ı latifesinin tarz-ı beyanındaki sanat- rakika doğrusu 

hazreti Nazım-ı muhtereme mahsustur denilebilir.” 
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Füzüli'nin Sü Kasidesinden; 
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Yaman Dede'nin Kıtası; 
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İ smet Ö zel'den 
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Nürüllah Genç Yağ mür'ündan; 
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Nabi'nin Naatından; 
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Mehmet Akif Necid Çö llerinden 
Medine'ye; 
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