
MEVLİD-İ NEBEVÎ 
(VESİLETÜ’N-NECAT) 

Süleyman ÇELEBİ 
 

 
Süleyman Çelebi (750-1350 / 825 -1422) Şeyh Mahmud’un torunudur. Şeyh Mahmud 

ise Sultan Osman Han’ın kayınbabası Şeyh Edebâlî’nin oğludur ve Orhan Gazi’nin silah 
arkadaşıdır. İznik Medresesi müderrisi olarak da görev yapmıştır. Şair olan Şeyh Mahmud, 
Süleyman Şah’ın Rumeli’ye geçişini de şöyle ifade eder: 

“Velayet gösterip halka, suya seccade salmışsın 
Yakasın Rumeli’nin dest-i takva ile almışsın.” 
Şeyh Mahmud Paşa’nın oğlu Vezir Ahmet Paşa Süleyman Çelebi’nin babasıdır. H. 750 

M. 1350 tarihinde doğmuştur. Bu yıllar Orhan Gazi’nin devridir. Süleyman Çelebi ayrıca 
Yıldırım Beyazıd Han’ın divan imamlığında bulunmuştur. Sonra o zaman inşa edilen Bursa 
Ulu Camii’ne imam olarak atanmıştır. “Çelebi” lakabı onun ilim ve irfanına izafeten verilmiş 
bir unvandır. H. 825 M. 1422 tarihinde Bursa’da vefat etmiştir. Mezarı Bursa Çekirge’dedir. 

 
Mevlid’in Yazılması 
İlk olarak Peygamberimizin (asm) hayatını anlatan Mevlid türünde eser yazan 

muhaddis, fakih ve tarihçi olan Ebu’l-Cevzî’dir. (v. M. 1200) “Mevlidü’n-Nebi” adındaki bu 
mevlidden sonra ilk Türkçe yazılan Mevlid ise Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” 
isimli mevlididir. (M. 1400.)  

Mevlidler Peygamberimizin (asm) doğum gününü kutlamak amacı ile yazılmışlardır. İlk 
olarak Mevlid Töreni Mısır’da Fatimiler döneminde (M. 910-1171) yıllarında yapılmaya 
başlanmıştır. İlk olarak resmî devlet töreni Erbil Atabeklerinden Muzafferüdddin Gökberü (v. 
M. 1232) tarafından icra edilmiş ve bundan sonra adet ve gelenek haline gelmiştir.  

Selahaddin Eyyubî’nin eniştesi olan bu dindar ve hayırsever zatın yaptırdığı Mevlid 
törenleri bir başlangıç kabul edilmiştir. Yine bu dönemde hadis alimi İbnü’d-Dıhye’nin (v. 
1235) yazdığı “Kitabu’t-Tenvîr fî Mevlid-i Beşîr ve Nezîr” kitabı çok meşhur olmuştur.  

Süleyman Çelebî’ye kadar birçok Arapça Mevlid yazılmıştır. Muhiddin-i Arabî 
(v.1240) El-Bekrî (v. 1295) İbnü’l-Cezarî (1350-1429) Mevlid yazanlar arasında en 
meşhurlarıdır. İran Edebiyatında Mevlid yazılmamıştır. 

 
Vesiletü’n-Necat’ın Yazılma Sebebi 
Bursa’da bir vaiz “Biz Peygamberler arasında fark gözetmedik” (Bakara, 2:136, 285.) 

ayetini delil getirerek Hz. Peygamberi (asm) Hz. İsa’dan üstün görmediğini iddia eder. 
Alimlerden birisi ona itiraz eder “Ey Nâdân! Sen tefsir ilminde yayasın. O Resulullah’ın 
nebîlik yönündedir. Fazilet yönünde ise “Biz peygamberlerin bazısını bazısından üstün kıldık” 
(Bakara, 2:253.) ayetine ne diyorsun?” dese de kabul ettiremez. Çeşitli cerbezeli deliller ile 
iddiasına devam eder.  

Süleyman Çelebi bu olaya çok üzülür. Allah’ın inayetinden yardım isteyerek 
Peygamberimizin (asm) fazilet ve üstünlüğünü ortaya koyacak bir Mevlid yazmaya karar 
verir. Mevlid’in satırlarında bu hadiseye de telmih eden şu dizeleri vardır: 

“Ölmeyüp İsâ göğe bulduğu yol 
Ümmetinden olmak için idi ol. 
   Dahi hem Musa elindeki asâ 
   Oldu onun izzetine ezderhâ… 
Çok temenni kıldılar Hakk’tan bular 
Kim Muhammed ümmetinden olalar. 



   Gerçi kim bunlar dahi Mürsel durur 
   Lakin Ahmed efdal-u ekmel durur.” 
 
Kitabın sonunu da şöyle bağlar ve tevazusunu gösterir. 
 
“Dahi her kime ki erişe bu kitap 
Kılmaya bize hatasından itap 
   Şairi gibi bunun eksüğü çok 
   Olmaya bir beyti ek eksüğü yok.”  
 
Mevid Okutmanın Dini Hükmü 
İbn-i Hacer ve İmam Celaleddin-i Suyutî’ye göre Mevlid okutmak ve Peygamberimizin 

(asm) doğumunu anmak çok güzel bir adet-i İslamiyedir. Sair vakitlerde çeşitli vesilelerle 
Mevlid okutmak Peygamberimizi anmak, bağlılığını göstermek, Salavat, Dua, Münacat, 
Kur’an okumaya “Vesilelik” cihetiyle iyidir ve hayırdır. Çünkü Peygamberimiz (asm) “Hayra 
vesile olan o hayrı işlemiş gibidir” (Tirmizi, İman, 14.) buyurmuşlardır. Hem “Kim dinde bir 
güzel sünnet ve adet başlatırsa onun sevabı başlatana olur, işleyenlerin sevabından da bir şey 
eksilmez” (Müslim, İlim, 15; Tirmizi, İlim, 15; Nesai, Zekât, 64.) buyurarak hayırlı şeyleri ve 
adetleri teşvik etmiştir. 

İbn-i Hacer Peygamberimizin (asm) Medine’ye hicretinde kendisini def ve musiki ile 
karşılayan Medine’lilere ses çıkarmaması ve hoş karşılamasını delil getirerek Mevlid’in 
bundan daha güzel bir adet olduğunu ifade eder.  

Mevlid Müslümanların bir araya gelmesini, Allah’ın ve Peygamberi zikretmesi, 
bağlılıklarını göstermesi, Salavat, Zikir, Tilavet-i Kur’an gibi ibadetlerin yapılmasına, akraba, 
eş ve dostların bir araya gelerek uhuvvet ve muhabbetin artırılmasına vesile olmaktadır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de Mevlid sahibi Süleyman Çelebi’nin Allah’ın 
velisi olduğunu ifade ederek “Mevlid-i Nebevî’yi okumak gayet nâfî bir âdet-i İslamiyedir. 
Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin” (Mektubat, s.248.) demiştir.  

Sonuç olarak Mevlid okutmak vacip ve sünnet olmamakla beraber güzel bir âdet-i 
İslamiyedir. 

 
 



 
MEVLİD-İ ŞERİF 

 
 
TEVHİD BAHRİ 

 
Mefhar – i Mevcudât, Hazret-i Fahr-i Alem  
Muhammed Mustafâ râ Salevât 
 
Allâh adın zikredelim evvela 
Vacib oldu cümle işte her kula 
 
Allâh adın her kim ol evvel anâ 
Her işi âsan eder Allâh anâ 
 
Allâh adı olsa her işin önü 
Hergiz ebter olmaya anın sonu 
 
Her nefeste Allah adı di müdam 
Her murada erişir Allah diyen 
 
Bir kez Allâh dese şevkile lisan 
Dökülür cümle günah misli hazan 
 
İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen 
Her murada erişir Allâh diyen 
 
Aşk ile gel imdi Allâh diyelim 
Dert ile göz yaş ile ah edelim 
 
Ola kim rahmet kıla ol padişah 
Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh 
 
Âlim-ü Allâm-u Gaffarü’z-Zünub 
Sâniu Tevvab-u Settaru’l-Uyûb 
 
Kâdim-u Kahhar-u Kayyum-u Kadir 
Fâtır-u Hallâk-u Rezzâk-u Habîr 
 
Ol durur Allah’u Kuddüs-ü Selam 
Rabb-i Bâkî Lâ yemût-u Lâ yenâm 
 
Ol dürür hem Pâdişâh-ı bî-Zevâl 
Bî-şebîh-u bî-nazîr-u bî-misâl 
 
Birdir ol birliğine şek yokdürür 
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür. 
 
Evvelin ol evvelidir bî-gümân 
Ahirin hem âhiridir câvidân 



  
Her tasavvurdan münezzeh Hakdur ol 
Âlem üzre hâkim-i mutlaktır ol. 
 
Gerçi yoktan bunları vâr eyledi 
Kudretin bunlarla izhâr eyledi. 
 
Cümle alem yok iken ol var idi 
Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi 
 
Var iken ol yok idi ins-ü melek 
Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek 
 
Sun’ ile bunları, ol var eyledi 
Birliğine cümle ikrar eyledi 
 
Kudretin izhâr edüp hem ol Celil 
Birliğine bunları kıldu delil 
 
‘Ol!’ dedi bir kere var oldu cihan 
‘Olma!’ derse, mahv olur ol dem hemân 
 
Bâri ne hacet kılavuz sözü çok 
Birdir ol kim andan ayruk İlah yok. 
 
Haşre dek ger denilirse bu kelâm 
Nice haşr ola, bu olmaya temâm 
 
Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb 
Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb 
 
** 
 
Ey azizler işte başlarız söze 
Bir vasiyet kılarız illa size 
 
Ol vasiyyet kim derim hem tuta 
Mis gibi kokusu canlarda tüte 
 
Hakk Teala rahmet eyleye anâ 
Kim beni ol bir dua ile anâ 
 
Her kim diler bu duada buluna 
Fatiha ihsan ede ben kuluna 
 
** 
 
(Mevlid-i Şerif-in müellifi Merhum Süleyman Süleyman Çelebi 

Hazretleri´nin ruhu için ve bu satırları okuyan, dinleyen, okumasına sebep olanlardan 
yaşayanların ruhu makamlarına, ahirete göçmüş olanlarının da ruhlarına El-Fatiha.) 



 
** 
 
TEVAZU BÖLÜMÜ 
 
Dahi her kimde ki ere bu kitap 
Kılmaya bize hatasıyçun itâp 
 
Lutf ide mazur duta eksiklüğüm 
Dimeye hiç kimseye eksüklüğüm 
 
Şairi gibi bunun eksügi çok 
Olmaya bir beyti kim eksiği yok 
 
Gerçi tamam-u nakısı kâmil bilür 
Kâmil olan cümyleyi kâmil bilür. 
 
Anların kim eksiği çok kişinin 
Eksüğin gözler durur her kişinin 
 
Ekisüğimi kıldım üş ben itiraf 
Her kim ehl-i lutf ola kıla muaf 
 
Lîk her nerde ki ola ihtilal 
Lutf edüp ıslah ede ehl-i kemâl 
 
Ger dilersiz bulasız oddan necât 
Işk ile derd ile eydün es-Salât 
 
** 
 
YARATILIŞ BAHRİ 

 
Evvel andık anı kim evveldir ol 
Evveline bulmadı hiç akl yol 
 
Evvelin ol evvelidir bigûman 
Ahirin hem ahiridir cavidan 
 
Çünkü Hak evvelliğin bildik ayan 
Dinle imdi kılayım sûn´un beyan 
 
Hak Tela ne yarattı evvela 
Cümle mahlukattan kim evvel ola 
 
Mustafa nurunu evvel kıldı vâr 
Sevdi ânı ol kerîm-ü girdigâr 
 
Her ne denlu kim saadet vardurur 
Yahşi huylu görklü âdet vardurur 



 
Hak ana verdi mükemmel eyledi 
Yaradılmışdan mufaddal eyledi 
 
Andan oldu her nihân-u âşikâr 
Arş-u ferşu yerde gökde ne ki vâr 
 
Ger Muhammed olmıya idi ayân 
Olmayısardı zemîn-u âsumân 
 
Hem vesile olduğuyçun ol Resul 
Âdemin hak tevbesin kıldı kabul 
 
Ger Muhammed gelmeyeydi âleme 
Tâc-ı izzet irmez idi Âdeme 
 
Ceddi olduğuyçun onun hem Halîl 
Nârı cennet kıldı ona ol Celîl 
 
Hem dahi Musâ elindeki asâ 
Oldu ânın hürmetine ejdehâ 
 
Ölmeyip İsâ göğe bulduğu yol 
Ümmetinden olmak için idi ol 
 
Çok temenni kıldılar Hakdan bular 
Kim Muhammed ümmetinden olalar 
 
Sünnetin tut ümmeti ol ümmeti 
Ta nasip ola sanâ Hak rahmeti 
 
Enbiyanın şeksiz ol sultanıdur 
Cümlesinin cânı içre cânıdur 
 
Gerçi kim bunlar dahi Mürsel durur 
Lîk Ahmed ekmel-ü efdal durur 
 
Zira efdallığa ol elyak durur 
Ânı öyle bilmeyen ahmak durur 
 
Pes Muhammed’dir bu varlığa sebep 
Cehd edüp ânın rızâsın kıl talep 
 
Şer’îni tutup ümmetî ol ümmetî 
Tâ nasib ola sana Hak cenneti 
 
Bu Süleyman nice meth etsün anı 
Çünkü meddahıdır onun ol Ğanî 
 
 



Ol ki meddahı onun Allah ola! 
Var kıyas eyle ki ol ne şâh olâ! 
 
Haşre dek ger denülürse bu kelâm 
Nice haşrola bu olmaya temâm 
 
Ger dilersiz bulasız oddan necât 
Işk ile derd ile edin es-Salat… 
 
** 
 
NÜBÜVVET NURU BAHRİ 
 
Hak Teala çün yaratdı Ademi 
Kıldı Ademle müzeyyen alemi 
 
Ademe kıldı feriştehler sücud 
Hem anâ çok kıldı ol lûtfi’ssi-cûd 
 
Mustafa nurunu alnında kodu 
‘Bil habibim nurudur bû nur dedi’ 
 
Kıldı o nur anın alnında karar 
Kaldı anın ile nice ruzigâr 
 
Sonra Havva alnına nakletdi bil 
Durdu anda dahi nice ayü yıl 
 
Şit doğdu anâ nakletti bu nur 
Anın alnında tecelli kıldı nur 
 
Erdi İbrahim-i İsmaile hem 
Söz uzanûr ger kalanın der isem 
 
İşbu resm ile müselsel muttasıl 
Ta olunca Mustafa´ya müntekil 
 
Geldi çün ol rahmeten lil´alemin 
Vardı nur anda karar etti hemin 
 
‘Ger dilersiz, bulasız oddan necât 
Aşk ile, derd ile edin essalat’ 
 
** 



 
VİLADET BAHRİ 
 
Şefiul´usati fi yevmil´arasat, 
Hazreti-i Ahmedü Mahmudû Muhammed Mustafa râ Sâlevat 
 
Amine hatun Muhammed annesi 
Ol sadeften doğdu ol dür danesi 
 
Çünki Abdullah´dan oldu hâmile 
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile 
 
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn 
Çok alametler belirdi gelmedin 
 
Ol Rebiul evvel ayı nicesi 
On ikinci gice isneyn gecesi 
 
Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer 
Anesi anda neler gördü neler 
 
Dedi gördüm ol Habibin ânesi 
Bir acep nur kim güneş pervanesi 
 
Berk urup çıktı evimden nagehan 
Göklere dek nur ile doldu cihan 
 
Gökler açıldı ve feth oldu zulem 
Üç melek gördüm elinde üç alem 
 
Biri meşrık biri mağribde anın 
Biri damında dikildi Kâ´benin 
 
Bildim anlardan kim ol halkın yeği 
Kim yakin oldu cihana gelmeği 
 
İndiler gökten melekler saf ü saf 
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf 
 
Geldi Hûriler bölük bölük buğur 
Yüzleri nurundan evim doldu nûr 
 
 
Hem hava üzre döşendi bir döşek 
Adı Sündüs, döşeyen anı melek 
 
Çün göründü bana bu işler ayân 
Hayret içre kalmış idim ben hemân 
 
 



Yarılıp çıktı divardan nagehan 
Geldi üç huri banâ oldu ayan 
 
Bazıları derler ki ol üç dilberin 
Asiye´ydi biri ol meh-peykerin 
 
Biri Meryem hatun idi aşikâr 
Birisi hem hûrilerden bir nigâr 
 
Geldiler lutf ile ol üç mehcebin 
Verdiler bana selam ol dem hemin 
 
Çevre yanıma gelip oturdular 
Mustafa’yı birbirine muştular 
 
Üç alem dahi dikildi üç yere 
Her birisin edeyim nerden nere 
 
Dediler oğlun gibi hiçbir oğul 
Yaradılalı cihan gelmiş değil 
 
Bu senin oğlun gibi kadri cemil 
Bir anâya vermemiştir ol Celil 
 
Ulu devlet buldun ey dildâre sen 
Doğuserdir senden ol hulki hasen 
 
Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır 
Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır 
 
Bu gelen aşkina devreyler felek 
Yüzüne müştakdürür ins ü melek 
 
Bu gice ol gicedir kim, ol şerif 
Nur ile alemleri eyler latif 
 
Bu gice dünyayı ol cennet kılur 
Bu gice eşyaya hak rahmet kılur 
 
Bu gice şâdân olur erbâb- dil 
Bu giceye can verir eshab-ı dil 
 
Rahmeten lil´alemindir Mustafa 
Hem şefiu´l-muznibindir Mustafa 
 
Vasfını bu resme tertib etdiler 
Ol mübarek nuru tergib ettiler 
 
Amine eder çü vakt oldu tamam 
Kim vücuda gele ol hayrül enam 



 
Susadım gayet hararetten kati 
Sundular bir cam dolusu şerbeti 
 
Şerbeti karşımda tutdu hûriler 
Bunu sana verdi Allah dediler 
 
Kardan ak idi ve hem soğuk idi 
Lezzeti dahi şekerde yok idi 
 
İçtim anı oldu cismim nura gark 
Edemedim kendimi nurdan fark 
 
Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan 
Arkamı sıvadı kuvvetle heman 
 
Doğdu ol saatte ol sultan-ı din 
Nura gark oldu semavat ü zemin 
 
Sallü aleyhi ve sellimü teslima 
Hatta tenalû cennetten ve naîmâ 
 
Essalatü vesselamü aleyke Ya Resulallah 
Esselatü vesselamü aleyke Ya Habiballah 
 
Essalatü vesselamü aleyke 
Ya Seyyidel-evveline velâhirin. 
 

Allahu ekber Allahu ekberAllahu ekber.  
Lâ ilahe illallahu vallahu ekber 
Allahu ekber ve lillâhi’l-Hamd 

 
Essalatü vesselamü aleyke Ya Resulallah 
Esselatü vesselamü aleyke Ya Habiballah 
 
Essalatü vesselamü aleyke 
Ya Seyyidel-evveline velâhirin. 
 
Amin! 
Allahümme ya Rabbi bi-câh nebiyyike’l-Mustafa ve Resulike’l-

Murtaza Tahhir kulûbenâ min külli vasfin yubâidunâ an müşâhedetke ve muhabbetik. Ve 
emitnâ ale’s-sünneti ve’l-cemâati ve’ş-şevki ilâ likâike Ya Zel-Celâl-i ve’l-İkram bi rahmetike 
Yâ Erhame’r-Râhimîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn! 
 



 
MERHABA BAHRİ 
 
Yaradılmış cümle oldu şadüman 
Gam gidip alem yeniden buldu can 
 
Cümle zerrat-i cihan edip nidâ 
Çağrışuben dediler kim merhaba 
 
Merhaba ey âl-i sultan merhaba 
Merhaba ey kan-i irfan merhaba 
 
Merhaba ey sırr-ı fürkan merhaba 
Merhaba ey derde dermân merhaba 
 
Merhaba ey bülbül-i bağ-ı Cemâl 
Merhaba ey âşinây-ı Zü’l-Celâl 
 
Merhaba ey mah-ü hürşid-i Hüda 
Merhaba ey Hakk´dan olmayan cüdâ 
 
Merhaba ey asi ümmet melcei 
Merhaba ey çaresizler eşfai 
 
Merhaba ey can-ı bâki merhaba 
Merhaba uşşaka saki merhaba 
 
Merhaba ey kudreti ayn-ı Halil 
Merhaba ey has-ı mahbub-u Celil 
 
Merhaba ey rahmeten lil´alemin 
Merhaba sensiz şefia´l müznibin 
 
Merhaba ey Padişah-ı dû cihân 
Senin için oldu kavnile mekân 
 
Ey cemali gün yüzü bedr-i münir 
Ey kamû düşmüşlere sen dest-gir 
 
Dest-girisin kamu üftadenin 
Hem penahı bende-vü azadenin 
 
Ey gönüller derdinin dermanı sen 
Ey yaradılmışların sultanı sen 
 
Sensin ol sultan-ı cümle enbiya 
Nur-i çeşm-i evliya vü asfiya 
 
Ey risalet tahtının sen hatimi 
Ey nübüvvet mührünün sen hatemi 



 
Çünkü nurun ruşen etdi alemi 
Gül cemalin gülşen etdi alemi 
 
Oldu zail zulmet-i cehl-ü dalâl 
Buldu bâğ-ı marifet ayn-i kemal 
 
Ya Habiballah bize imdad kıl 
Son nefes didarın ile şad kıl 
 
Ger dilersiz, bulasız od-dan necât 
Aşk ile, derd ile edin es-salat 
 
** 
 
Çünkü ol mahbub-i Rahman ü Rahim 
Kıldı dünyayı cemalinden naim 
 
Birbirine muştalayıp her melek 
Raksa girdi şevk ü şadından felek 
 
İşbu heybetten Amine hub rû 
Bir zaman aklı gidüp geldi gerû 
 
Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok 
Görmedi oğlun tazarru kıldı çok 
 
Huriler aldı tasavvur kıldı ol 
Hayret içre çok tefekkür kıldı ol 
 
Çevre yanın isteyü kıldı nazar 
Gördü kim bir köşede hayrü´l-beşer 
 
Şöyle Beytullaha karşı ol Resul 
Yüz yere vurmuş ve secde kılmış ol 
 
Secdede başı dili tahmid eder 
Hem kaldırmış parmağın tehvid eder 
 
Debrenür dudakları söyler kelâm 
Anlayamazdım ne derdi ol hümam 
 
Kulağım ağzına verdim dinledim 
Söylediği sözü ol dem anladım 
 
Hakka bağlayup gönülden himmeti 
Der idi kim “Ümmetî vâ ümmetî” 
 
Der ki ey Mevlâ yüzüm tuttum sanâ 
Ya İlahi ümmetim ver- gil banâ 



Tıfl iken ol diler idi ümmetin 
Sen kocaldın terk edersin sünnetin 
 
Ümmetim dedi sanâ çün Mustafa 
Ver salavat sen de anâ bul safa 
 
Ger dilersiz, bulasız od-dan necât 
Aşk ile, derd ile edin es-salat 
 
** 
 
MUCİZÂT-I NEBİ BAHRİ 
 
Mekke kavmi uluları bî-hilâf 
Kâbeyi ol gice kıldılar tavâf 
 
Secde kıldı Kâbe gördü hâs-u âm 
Düşmedi bir daşı hoş kıldı kıyâm 
 
Rükni rükne verdi Kâbenin selâm 
Dediler kim doğdu ol Hayru’l-Enâm 
 
Kâbe bir savt etti ol dem nâgehân 
Dedi doğdu bu gice Şems-i Cihân 
 
Pâk edüp bütlerden vü küfürden Resul 
Kurtarıser beni müşriklerden ol! 
 
Yalın ayak başın âçık sâf-u sâf 
Eyleyiser ümmeti beni tavâf 
 
Ol gice tabl-u nübüvvet vurdular 
Ol gice şeytanı yerden sürdüler 
 
Nice büthâne nice deyr-ü sanem 
Yıkılıp küfr ehline irdi elem… 
 
** 
 
Fahr-i Âlem irdi çün kırk yaşına 
Kondu pes tâc-u risâlet başına 
 
Dembedem âvâz gelürdi “Yâ Emîn!”  
Seni kıldım “Rahmeten lil-Âlemîn!” 
 
İndi Kur’ân ayet ayet beyyinât 
Zahir oldu nice dürlü mûcizât 
 
Gerçi cümle nûr idi ol pâk-i zât 
İlle her uzvunda vardı Mucizât 



Evvelâ ol kim mübarek cirmünün 
Gölgesi düşmezdi yire resminün 
 
Nur idi başdan ayağa gövdesi 
Bu ayândur nurun olmaz gölgesi 
 
Hem mübarek başı üzre her zaman 
Bir bölük bulut dururdu sâyebân 
 
Her nere varsa bile varırdı ol, 
Başı üzre daima dururdu ol! 
 
Nice kim görürdü önünde ayân 
Öyle ardından görürdü ol hemân 
 
Tokınıcak saçına bâd-ı sebâ 
Misk-ü anberden dolar idi havâ 
 
İnci dişleri şuaından gice 
İğne düşse bulunurdu ey hoca! 
 
Sadr-u nurundan karangu giceler 
Yolda yürürdü yiğitler kocalar 
 
Çün işâret kıldı ol Mahbûb-u Hak 
Parmağıyla aya; oldu iki şak! 
 
Terlese güller olurdu her teri 
Hoş dererlerdi terinden gülleri 
 
Dikti hurmayı hem ol Şâh-ı Cihân 
Diktiği saatte yemiş verdi hemân 
 
Mucizâtı haşre dek, dense müdâm 
Nice haşr ola, buna gelmez hitâm 
 
Ger dilersiz, bulasız od-dan necât 
Aşk ile, derd ile edin es-salat 
 
 
** 



 
MİRAÇ BAHRİ 
 
Sahibü´l hullet-i vettaç, ve rakib´ül büraki fi leyleti´l mir´ac 
Hazret-i Ahmed-i Mahmud-ü Muhammed Mustafa ra salevat 
 
Gel beri ey aşk od´una yanıcı 
Kendüyi maşuka aşık sanıcı 
 
Dinle gel mir´acın ol şahın ayan 
Aşık isen aşk oduna durma yan 
 
Bir düşenbih (Pazartesi) gecesi tahkik haber 
Leyle-i kadr idi o gece meğer 
 
Ol hümayun bahtı ol kadri yüce 
Ümmühanî hanesindeydi gice 
 
Anda iken nagehan ol yüzü ak 
Cennete var dedi Cebrail’e Hak 
 
Bir murassa taç ve bir hulle kemer 
Hem dahi al bir burak-ı muteber 
 
Ol habibime ilet binsin anâ 
Arşımı seyreylesin görsün beni 
 
Cebrail çün cennette vardı revan 
Gördü kimin kırk burak otlar heman 
 
İçlerinden bir burak ağlar kati 
Yemez, içmez, kalmamış hiç takati 
 
Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş 
Ciğerini dert ile hun eylemiş 
 
Dedi Cebrail nedir ağladığın 
Hüzn ile can ü ciğer dağladığın 
 
Baki yoldaşın yeyip içip gezer 
Sen inilersin, canın ne sezer? 
 
Dedi bırak bin yıl durur kim ya emin 
Aşk durur banâ yemek, içmek hemin 
 
Nagehan bir ün işitti kulağım 
Ol zamandan bilmezem sağu solum 
 
Ya Muhammed deyuben çağırdılar 
Bir seda birden yürekler deldiler 



 
Ol zamandan bilmezem kim nolmuşam 
Ol adın ismine âşık olmuşam 
 
Yüreğim içinde eridi yağım 
Âşık oldu görmeden bu kulağım 
 
Cenneti başıma aşkı dar eder 
İşimi veleyl-ü nehar üş zar eder 
 
Gerçi zahir cennet içinde duraram 
Ma´nide narın azabın görürem 
 
Ger eremezsem visaline anın 
Uruserem terkini can ü tenin 
 
Cebrail eder buraka ey burak 
Verdi Hak maksudunu kılma firak 
 
Kimde kim aşkın nişanı vardurur 
Akibet maşuka anı er görür 
 
Gel beru maşukuna er göreyim 
Yüreğin zahmine merhem urayım 
 
Aldı cebrail burakı ol zaman 
Ta Cenab-ı Ahmede geldi heman 
 
Hak selam etti sanâ ey Mustafa 
Kim mübarek hatırın bulsun safa 
 
Dedi kim gelsin konuklarım anı 
Arşımı seyreylesin, görsün beni 
 
Bu gece zahir olur esrar-ı Hak 
Gösteriserdir sanâ didar-ı Hak 
 
Zemzem ile doldu kevn ile mekan 
Arşa varır dediler Fahr-i Cihan 
 
Hem sekiz cennet kapısı açtılar 
Alemin üstüne rahmet saçtılar 
 
Gel gidelim Hazrete ya Mustafa 
Muntazırdır anda ashab-ı safa 
 
Sanâ cennettten getirdim bir burak 
Deveti Rahmandurur eyle yirak 
 
 



Durdu yerinden hemanden Mustafa 
Kodu tacı başına ol pür safa 
 
Çekti ol demde burakı Cebrail 
Önüne düştü anâ oldu delil 
 
Tarfetül´ayn içre ol şahı harem 
Geldi Kudse erdi vü bastı kadem 
 
 
Enbiya ervahı karşı geldiler 
Mustafaya izzet ikram kıldılar 
 
İndi ol dem ervaha Hak’tan nida 
Kim kılalar Mustafa’ya iktida 
 
Pes geçip Mihriba ol Hayrü´l Enam 
Enbiya ervahına oldu imam 
 
İki rekât kıldı Aksa’da namaz 
Öyle emretmiş idi ol bi niyaz 
 
Ol gece durmadı ceylan eyledi 
Şöyle kim eflaki seyran eyledi 
 
Gördüler nurdan kurulmuş nerdübân 
Nerdübandan oldular göğe revan 
 
Her birinden türlü hikmet gördü ol 
Ta ki vardı Sidreye erişti ol 
 
Cebrailin durağıdır ol makam 
Nüh felek ta kim tutalıdan nizam 
 
Kaldı Cebrail makamında hemin 
Dedi anâ Rahmeten lil alemin 
 
Bilmezem bu yolları ben nideyim 
Kim garibem bunda kande gideyim 
 
Cebrail dedi Resule ey Habib 
Sanmagil bu yerde sen garib 
 
Senin için yaratıldı nüh felek 
İns ü cinnü, hur ü cennet hem melek 
 
Bundan hatmoldu benim seyrangahım 
Maverasından dahi yok âhım 
 
 



Ban böyle emredübtür Zülcelal 
Açmayam ben bundan öte perrü bâl 
 
Eğer geçem bir zerre denlu ileru 
Yanârım baştan aşağı ey ulu 
 
Dedi Cebraile ol şah-ı cihan; 
Pes makamında dur imdi sen heman 
 
Rah-ı aşkta kim sakınır canını 
Ol kaçan görse gerek canânını 
 
Çün ezelden banâ aşk oldu delil 
Yanâr isem yanâyım ben ey Halil 
 
Rah-ı aşk sanma gafil serseri 
Belki katmer nesnedir vermek seri 
 

‘Ger dilersiz, bulasız oddan necât 
Aşk ile, derd ile edin essalat’ 

 
 
** 
 
Söyleşirken Cebrail ile kelam 
Geldi Refret önüne verdi selam 
 
Aldı ol şah-ı cihanı ol zaman 
Sidreye gitti vü getirdi heman 
 
Bir feza oldu o demde rû-nümâ 
Ne mekân var anda ne arz-u semâ 
 
Kim ne hâlîdir ne mâlîdir ol mahâl 
Akl-u fikr etmez o hali fehm-ü hâl 
 
Ref olup ol şâha yetmiş bir hicâb 
Nur-u tevhid açdı veçhinden nikâb 
 
Her birisinden geçerken ileru 
Emrolurdu “Yâ Muhammed gel berû!” 
 
Gördü gök ehli ibadettre kamu 
Her biri bir türlü taatte kamu 
 
Kim tehlil ü kimi temcid okur 
Kimi tesbih ü kimi tahmid okur 
 
Kimi kıyamda kimi kılmış rükû 
Kimi Hakka secde kılmış ba huşû 



 
Kimisini aşk-ı Hak almış durur 
Valehü hayran´ü mest kalmış durur 
 
Hep gök ehli cümle karşı geldiler 
Mustafaya izzet ikram kıldılar 
 
Merhaba ya Muhammed dediler 
Ey şefaat kân-ı Ahmed dediler 
 
Her biri kutladı mi´racını 
Dediler giydin saadet tacını 
 
Yürü kim meydan senindir bu gece 
Sohbeti sultan senindir bu gece 
 
Ermedi evvel gelen bu devlete 
Kimse layık olmadı bu ri´fate 
 
Çünkü kamusun görüp geçti öte 
Vardı erişti ol ulu hazrete 
 
 
Şeş cihetten ol münezzeh Zü’l-Celâl 
Bî-kemû keyf ana gösterdi Cemâl 
 
Zaten ol sultan-ı mâ-zâğa’l-basar 
Eylemişti Hakka tahsis-i nazar. 
 
Âşikâre gördü Rabbu’l-İzzeti 
Ahirette öyle görür ümmeti 
 
Bi hurufu lafs-ı sazt ol padişah 
Mustafaya söledi bî iştibah 
 
Dedi kim mahbubu matlubun benem 
Sevdiğin can ile mabudun benem 
 
Gece gündüz durmayıp istediğin 
Nola kim görsem cemalin dediğin 
 
Gel Habibim senden razı olmuşam 
Cümle halkı sanâ bemde kılmışam 
 
Ne muradın var ise kılam reva 
Eyleyem bir derde bin türlü deva 
 
Mustafa dedi e-Ya Rabberrahîm 
Ey hata-buşu atası çok kerim 
 



Ol zaif ümmetlerin hali ne ola 
Hazretine nice anlar yol bula 
 
Gece gündüz işleri isyan kamu 
Korkarım ki yerleri ola tamu 
 
Ya İlahi hazretinden hacetim 
Bu durur kim olan makbul ümmetim 
 
Hak Tealadan erişti bir nidâ 
Ya Muhammed! Ben sanâ kıldım ata 
 
Ümmetini sanâ verdim ey Habib 
Cennetimi anlara kıldım nasib 
 
Yâ habibim nedir ol kim diledin 
Bir avuç toprağa minnet eyledin 
 
Ben senden razı olucak ey latif 
Senin olmaz mı dü alem eş şerif 
 
Zatıma mir´at edindiğim zatını 
Bile yazdım adım ile adınıı 
 
Hem dedi kim ya Muhammed ben seni 
Bilürem göremeğe doymazsın beni 
 
Liyk din emri tamam olmak içün 
Ümmetinde bana yol bulmak içün 
 
Avdet et davet et kullarımı 
Ta gelüben göreler didarımı 
 
Sen ki miraç eyleyüb kıldın niyaz 
Ümmetin miracını kıldım namaz 
 
Her kaçan kim bu namazı kılalar 
Cümle gök ehli sevabın bulalar  
 
Çünkü her türlü ibadet bundadır 
Hakka kurbiyyetle vuslat bundadır 
 
Sıdk ile beş vakt oldukça edâ 
Elli vaktin ecrin eyler Hak atâ 
 
Mâhasal ol anda doksan bin kelâm 
Sebk edüb buldukda encâm-ı hitâm 
 
Tarfet-ül ayn içere ol Fahri cihan 
Ümmühanı evine geldi heman 



 
Her ne vaki oldu ise serteser 
Cümlesin ashabına verdi haber 
 
Dediler ey kıble-i İslam-ı din 
Kutlu olsun sanâ mir´ac-ı güzin 
 
Biz kamumuz kullarız sen şahsın 
Gönlümüz içinde Ruşen-mâhsın 
 
 
Ümmetin olduğumuz devlet yeter 
Hizmet kıldığımız izzet yeter. 
 
 
** 
 
MÜNACAT VE DUA 
 
Ya İlâhi! Ol Muhammed hakkıçün 
Ol şefaat kân-ı Ahmed hakkıçün 
 
Sidre-i Arş-ı Muallâ hakkıçün 
Ol sülük-i seyr-i âlâ hakkıçün 
 
Ol gice söyleşilen söz hakkıçün 
Ol gice Hakkı gören göz hakkıçün 
 
Sırr-ı Furkan Nur-i Azam hakkıçün 
Kuts-i Kâbe, Merve, Zemzem hakkıçün 
 
Gözü yâşı hakkıçün âşıkların 
Bağrı bâşî hakkıçün sadıkların 
 
Aşk oduna ciğeri büryan içün 
Derd ile kan ağlayan giryân içün 
 
Sıdk ile yolunda kâim kul içün 
Hazretine doğru varan yol içün 
 
Biz günahkâr âsi mücrim kulları 
Yarlığayub kıl günahlardan beri 
 
Afv edüp isyanımız kıl rahmeti 
Ol Habib’in yüzi suyî hürmeti 
 
Yâ İlâhî saklagıl imanımız 
Verelim iman ile tâ cânımız 
 
 



Sana layık kullar ile hemdem et 
Ehl-i derdin sohbetine mahrem et. 
 
Hem Süleymân-ı fakire rahmet et 
Yoldaşın iman makamın cennet et. 
 
Ya İlâhî! Kılma bizi dâllîn 
Bu duâya cümlemiz diyelim Âmîn! 
 
Ümmetinden razı olsun ol Muîn 
Rahmetullahi aleyhim ecmaîn… 
 
 
** 
 
HULK-İ AHMED (ASM) BAHRİ 
 
İşit imdi nice vermiş ol Celîl 
Mustafâ’ya hulk-i evsâf-ı Cemîl 
 
Hulk idi daim işi bu halk ile 
Halkı hod kul kılmış idi hulk ile 
 
Allah’ın adını zâkirdi müdâm 
Her ne Hak’dan gelse şakirdi müdâm 
 
Her kaçan yatsaydı ol Fahr-i Cihân 
Bir hasır üzre yatardı ol hemân 
 
Hak dedi dağları altun eyleyem 
Dürlü nimetlerle seni doylayam 
 
Ol Habibullah dedi Ya Zin-Niâm 
Ümmetim-çün ben bu hâle razıyam 
 
Katlanuram anlar için zahmete 
Ümmetimi eyle lâyık rahmete 
 
Her kemâlât ile kâmil şâh idi. 
Anın içün ol Habibullah idi. 
 
Ümmet oldur sünnetin terk etmeye 
Dimedigü yire hergiz gitmeye… 
 
Bugün onun sünnetün terk idevüz 
Yarın anda varacağız nidevüz 
 
Yâ İlâhî! Saklagıl imanımız 
Virevüz iman ile tâ cânımız. 
 



Kabrimiz iman ile pür-nûr kıl 
Mûnisî Gılman ile hem Hûr kıl 
 
Hem dahi mizanumuz eyle sakil 
Cennete girmeğe lütfun kıl delil 
 
Mustafa’ya hem civar et Yâ Kerîm 
Cennet-i Firdevs içinde Yâ Rahîm 
 
Lutf ile göster bize dîdârını 
Nimetinle toylagıl kullarını 
 
Nûr-i Ahmed izzetine Ey Hüdâ! 
Eyleme bizi Muhammed’den cüdâ 
 
Bu kemâlât ile gör ol pâk-zât 
Bulmadı mevtten bu âlemde necât 
 
Aşık isen sen eger ey nîg-nâm (İyi adlı) 
Aşk ile de “Essalâtü Ve’s-Selâm…” 
 
 
** 
 
VEFAT-I NEBİ (ASM)  
 
Çün sefer kıldı cihandan Mustafâ 
Dünyadan hiç kimse ummasın vefâ 
 
Her ki geldi dünyadan gitmek gerek 
Biz dahi yol yarağın itmek gerek 
 
Her ne denlü çok yaşarsa bir kişi 
Akıbet ölmek-dürür ânın işi 
 
İmdi gelin ölmeden eylen yarak (hazırlık) 
Ta ki Hazrette yüzümüz ola ak! 
 
Her kim olan âkılû devletlü er 
Vâiz-i nâsih ona ölüm yeter. 
 
Biliniz çünküm ölürüz âkıbet 
Çürüyüp toprak oluruz âkıbet 
 
Bir yaramaz fi’li tağyir etmedük 
Ahiret babında tedbir etmedük 
 
Nefse uyub işledik bî-hod günâh (yüz bin günah) 
Bir günaha etmedik hiçbir gün âh! 
 



Cümlemiz isyanumuz bilmişiz 
Hazretine rahmet uma gelmişiz 
 
Daimâ kullar işi isyan olur. 
Padişahtan af ile ihsan olur. 
 
Ol Muhammed hürmetiyçün kim Adın 
Anun adıyla bile koşa kodun. 
 
Halk-ı âlemden anı itdün güzîn 
Kıldın ânı rahmeten lil-âlemîn 
 
Bize ânın izzetine izzet et, 
Fazlun ile cümlemize rahmet et! 
 
Ümmetinden râzı olsun ol Muîn! 
Rahmetullahi aleyhüm ecmaîn… 
 
 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed’in ve alâ âli seyyidinâ Muhammed’in bi-
adedi zerrâti’l-kâinât ve mürekkebâtihâ ve tesbihâtihâ ebede’l-âbidîn… 

 
Ve selâmün alel mürselîn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn! 
 
 


