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fierh-i Na’t-i Hüdâyî
(Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r 
yâ Resulallah)

P R O F . D R . M E H M E T  D E M ‹ R C ‹
Dozuz Eylül Üniversitesi,‹lahiyat Fakültesi

Bilindi¤i gibi “na’t” Hz. Peygamber’in vas›flar› ve onun övgüsü üstüne yaz›lan
fliir demektir. Na’tlerde Hz. Peygamber sevgisi coflup taflar. Bu sevgiye sanat›n
gücü ilâve olunca ortaya bir muhabbet âbidesi ç›kar.1 Bunlar›n ço¤u içten gele-
rek yaz›lm›flt›r. Ayr›ca bir bütünü tamamlamak maksad›yla da yaz›labilir. Bu
bütün “divan”d›r. Bizim fliirimiz dinle yo¤rulmufltur. Bu alanla pek az alâkas›
olanlar bile bir müretteb divan ortaya koymak istedikleri zaman en bafla tevhîd,
münâcât ve na’t örnekleri koymak durumundayd›. Evvelce yazmam›flsa en az›n-
dan dîvan›n ortaya ç›kmas›na yak›n bunlar› tamamlard›. 
Na’tlerde ifllenen bafll›ca konulardan birisi “Nûr-i Muhammedî” veya “Hakîkati
Muhammediye” denen inanç ve kavramd›r. 
Hakîkat-i Muhammediyye veya Nûr-i Muhammedî denen fley bir nur, bir hakî-
kat veya bir öz (cevher) olup Hz. Muhammed (as)’›n mânevi flahsiyetinde sem-
bolleflmektedir. O Âdem’den önce yarat›lm›flt›r. Allah kat›nda en sevgili ve en
de¤erlidir. Baflka varl›klar, nurlar nebîler hep onun hakîkatini tafsîl ve beyân
için var edilmifllerdir. Geçmifl bir nebî veya velî yoktur ki Hz. Muhammed’in nû-
rundan bir iz tafl›mas›n.2

Konumuz olan Hüdai’nin na’tine gelince,

Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r yâ Resulallah

Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resulallah

Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü t›yn içre 

‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallah
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Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur

Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah

Seninle erdiler zâta dahi envâ’-› lezzâta

‹flin erbâb-› hâcâta atâd›r yâ Resûlallah

Hüdâyî’ye flefaat k›l, e¤er zâhir e¤er bât›n

Kap›na intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallah3

Dili bugünkü nesil için biraz a¤›rca görünüyorsa da bu fliirin tasavvuf çevrele-
rince çok sevildi¤i anlafl›l›yor. Bizim sanatlar›m›z birbirini tamamlay›c›d›r; flâir
nazmeder, bestekâr onu notalara döker, güzel sesli birisi münferiden veya saz
refakat›nda terennüm etti¤i zaman nûrun alâ nûr olur. Tasavvuf mûsikimizde
bu na’tin cumhur okunuflunda zevkle dinlenen  bir bestesi vard›r.4

Birinci beyit:
Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r yâ Resulallah

(Yâ Resûlallah senin geliflin rahmettir, zevktir ve safâd›r.) Bilindi¤i gibi onun
hakk›nda Kur’ân-› Kerîm’de “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”
(el-Enbiyâ, 21/107) buyrulur. Senin geliflin rahmet oldu¤u gibi, ayn› zamanda
seni seven senin hakîkatini anlayabilenler için bir zevk, mutluluk ve safâ vesi-
lesidir.
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resulallah

Seninle ezel âflinâs› olanlar, sana olan aflklar› dolay›s›yla bir bak›ma dertliydi-
ler, seni bekliyorlard›. ‹flte senin do¤man, gelmen, ortaya ç›kman onlar›n dertle-
rine devâ oldu. Mehmet Akif’in diliyle söylersek, onun âfl›klar› “Kaç bin senedir
halbuki bekleflmedelerdi”.
‹kinci Beyit:
Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü t›yn içre 

‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallah

(Adem daha su ile çamur aras›nda iken sen nebî idin). Kur’ân-› Kerîm, hadisler
ve geleneksel inanc›m›za göre ilk insan olan Âdem topraktan yarat›lm›flt›r. Râzî
(ö. 606/1209) bu yarad›l›fl keyfiyetini flöyle s›ralar: Toprak, su, çamur, süzme ça-
mur, yap›flkan çamur ve kuru çamur. (Türâb, mâ, t›yn, salsal vb.)5

Yani Âdem’in yarad›l›fl› daha tamamlanmam›flken bile sen nebî idin. Çünkü se-
nin nûrun ilk yarat›lan fleydir. Cenâb-› Hak mahlûkat› yaratmay› murâd etti¤i
vakit en mükemmel insan tipi olarak senin manevi varl›¤›n›, senin nûrunu, se-
nin rûhunu yaratm›flt›r.
Bu konuda hemen hemen ayn› mealde birkaç hadis vard›r. Ebû Hüreyre flöyle
der: “Yâ Resûlallah, sizin için peygamberlik ne zaman sübut buldu (gerçeklefl-
ti)? diye sordular. O da dedi ki: Âdem ruh ile cesed aras›nda iken”.6

Gene Ebu Hüreyre’den: “Nebî (as)’a senin için peygamberlik ne zaman sâbit ol-
du denildi. O da Adem’in yarad›l›fl›yla ona ruh üflenmesi aras›nda, dedi.”7

Ayn› hadis Abdullah b. fiefîk’den ve bir flahs›n ne zaman nebî k›l›nd›n›z, suâli-
ne karfl› peygamberimizin, Adem ruh ile cesed aras›nda iken, cevab›yla nakle-
dilir.8



Kaynaklara göre bu suâli soran sahâbi Meyseretü’l-Fecr’dir ki ilk râvi olarak ken-
disinin yer ald›¤› hadisler de vard›r: “Meyseretü’l-Fecr’den: Yâ Resûlallah, ne
zaman peygamber oldunuz, dedim. Adem ruh ile cesed aras›nda iken, diye ce-
vap verdi.9

Tirmizî flârihleri bu hadîsi aç›klarken Hz. Adem’in rûhuyla cesedinin birleflme-
sinden önce Hz. Muhammed’in nebî oldu¤u fleklinde anlayarak baflka rivâyetle-
re de yer verirler.
‹kinci m›sraa göre de bu vas›flara sahip olan bir nebinin imâm-› enbiyâ” olmas›
tabiîdir.
Üçüncü beyit:
Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur
Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah

(Kâmiller zümresinin kemâli, onlar›n olgunlaflmas› senin nûrunla olmufltur…)
Bu ilk m›srada “Nûr-i Muhammedî” kavram› dikkati çeker. Bu konudaki hadis
flöyledir:
Câbir b. Abdullah nakleder: “Dedim ki: Yâ Resûlallah, anam babam sana fedâ ol-
sun. Allah’›n en evvel yaratt›¤› fleyi bana söyler misin? Buyurdu ki: Ey Câbir,
Yüce Allah eflyâdan önce kendi nûrundan senin peygamberiyin nûrunu yarat-
t›.”10 Hadisin devâm›nda bu nurdan Allah’›n safha safha di¤er varl›klar› yaratt›-
¤› ifâde edilmektedir.
Kur’ân-› Kerîm’de “nur” kelimesi ile bizzat Hz. Muhammed’e iflaret edildi¤i de
vakidir. “fiüphesiz ki size Allah’tan bir nur ve çok aç›k bir kitap geldi” (el-Mâide
5/15) âyetindeki nurdan maksad, müfessirlere göre Hz. Muhammed’dir ki, Allah
onunla hakk› ayd›nlatm›fl, ‹slâm’› ›zhar etmifltir.11

‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1138/1725) “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik” (el-Enbiya 21/107) âyetinin tefsîri s›ras›nda Ruzbihan el-Baklî
(606/1209)’nin Arâisü’l-Beyân Fî Hakâiku’l-Kur’an adl› eserinden flu izahlar›
nakleder: 
“Hz. Muhammed’in nûru Allah’›n ilk yaratt›¤› fleydir. Sonra arfldan yeryüzüne
kadar bütün mahlûkat› onun nûrunun bir k›sm›ndan yaratt›. Onu varl›k ve flü-
hud alemine göndermesi bütün mevcûdat için bir rahmettir. Her fley ondan sâ-
d›r olmufltur, onun oluflu mahlûkat›n olufludur ve varl›k sebebidir, bütün mah-
lûkat üzerine Allah’›n rahmet sebebidir. Yarat›klar›n hepsi sûretâ mahlûk ola-
rak, ruhlar› olmaks›z›n kudret fezâs›na at›lm›fl Hz. Muhammed’in gelmesini
bekliyordu. O âleme teflrîf edince onun varl›¤›yla hayat kazand›, çünkü o bütün
mahlûkat›n ruhudur.”12

Azîz Mahmud Hüdâyî bu konuda Hulâsatü’l-Ahbâr fî Ahvâli’n-Nebiyyi’l-Muhtâr
adl› eserinde flunlar› yazar:
“Cenâb-› Hak âlemi yaratmay› murad etti¤i zaman yed-i kudretiyle nûrundan bir
nur yaratt› ve yerlerin, göklerin, cennetin, arfl›n, cehennemin yarat›l›fl›ndan 300
bin sene önce o nurdan nûr-i Muhammed’i yaratt›. Onun bafl k›sm›na hidâyeti,
boynuna tevâzuu, gözüne hayây›, yüzüne yakîn duygusunu, a¤›z ve diline sab-
r› ilka etti. Yine onun muhabbeti ile cenneti yaratt›. Muhammed (as)’›n yana¤›-
na güzelli¤i, gö¤süne nasîhati, kalbine vera›, karn›na zühdü, dizlerine havf›,
ayaklar›na istikameti ilka etti. Kerâmetle yüceltti ve onu peygamber seçti.”13
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Konuyla ilgili temalara yer yer Hüdâyî baflka fliirlerinde de temas eder: 

Ey menba-› lutf ü cûd
Yerin mak_m-› mahmud 
Yarad›lm›fltan maksud  
Sensin yâ Resûlallah

Baflka bir örnek:

Elâ ey gevher-i kân-› risâlet14

Sana binbir salât ile tahiyyet
Beytimizin ikinci m›sra›nda:

“Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah”denir.
Hakîkat-i Muhammediye inan›fl›n›n dayand›¤› temel düflünce “tecellî” görüflü-
dür. Meseleyi tamamlarsak karfl›m›za flu tablo ç›kar: Cenâb-› Hak Vücûd-i Mut-
lak’t›r; ayn› zamanda  kemâl-i mutlak ve cemâl-i mutlakt›r. Kendi kemal ve ce-
mâlini temâflâ için mahlûkat› var etmifltir. Kâinat müstakil mevcûdiyete sahip
olmay›p, O’nun isim ve s›fatlar›n›n tecellîsinden ibârettir. Her nesne O’ndan bir
tecellî tafl›r. En fazla tecelliye mazhar olan insand›r. ‹nsanlar›n ekmeli ise, in-
sân-› kâmilin en mükemmel örne¤i olan Hz. Muhammed (as)’d›r. Dolay›s›yla,
m›srada da belirtildi¤i üzere, Hz. Muhammed’in vücûdu, Cenâb-› Hakk’›n esmâ
ve s›fât›n›n tam ve kâmil mânâda mazhar› ve mütecellâs›d›r.
Hüdâyî tam da bu inan›fl› bir baflka beytinde flöyle özetler:

“Küntü kenz” esrâr›n›n miftâh›s›n
Zât-i pâkin mazhar-› tâmm-› Hudâ
Dördüncü beyit:

Seninle erdiler zâta dahi envâ’-› lezzâta
‹flin erbâb-› hâcât atâd›r yâ Resûlallah

Alemlere rahmet olarak gönderilen hz. Peygamber Kur’ân-› Kerîm’in ifâdesiyle
“en güzel örnek”tir. Kelime-i tevhidde birinci unsur Allah’›n birli¤i, ikinci unsur
Hz. Muhammed’in risâletidir. Yani ona inanmadan iman tamam olmaz  ve onsuz
Hakk’a vuslat mümkün de¤ildir. Allah sevgisinin yolu ona tebaiyetten geçer: “Al-
lah’› seviyorsan›z bana uyun ki O’nu sevmifl olas›n›z” (Al-i ‹mran, 3/31) buyrulur.
Hak dostlar› bu fikri basitçe flöyle nazmetmifllerdir:
Muhabbetten Muhammed oldu hâs›l
Muhamed’siz muhabbetten ne hâs›l
Hiçbir insan ihtiyaçtan müsta¤nî de¤ildir. Yâ Resûlellah, senin iflin ise, hâcet ve
ihtiyaç sahiplerine bol bol atâ ve ihsand›r.
Beflinci beyit:
Hüdâyî’ye flefaat k›l, e¤er zâhir e¤er bât›n
Kap›na intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallah

(Ya Resûlellah, zahir-bât›n, görünür görünmez, her alanda Hüdâyî’ye flefaat k›l,
o senin kap›na ba¤lanm›fl bir yoksuldur.)
fiefaat, Allah’tan bir kimsenin aff›n› dilemektir. Ahirette en büyük flefaatçi Hz.
Muhammed (as) olacakt›r. Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’e hitâben flöyle buy-
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rulur: “Art›k onlar› affet ve onlar için Allah’tan ma¤firet dile.” (Al-i ‹mran, 3/159)
fiöyle bitirir Hüdâyî: Sen ki flefaat kân›s›n, bu fakir Hüdâyî de flefaat k›l.
Hüdâyî’nin bu na’tinin temel fikrini teflkil eden Nûr-i Muhammedî telâkkisi
müslüman efkâr-› umûmiyesinde canl›, diri bir unsur olarak yaflamaktad›r. Dî-
nî- tasavvufî edebiyat›m›zda bunun çok zengin akisleri vard›r. Peygamber ilgi ve
sevgisi bazen karfl›m›za bir hattat›n kaleminden hüsn-i hat levhas› olarak ç›k›-
verir. fiu flâirâne hayal zenginli¤i ne hofltur:

Basmasa mübarek kademi rûy-i zemine
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm

Tasavvufi anlay›fla göre Hz. Muhammed insân-› kâmilin en mükemmel örne¤i-
dir. O ayn› zamanda bir beflerdir. Hakîkat-i Muhammediye anlay›fl› içinde bir
beflerin alabildi¤ine yüceltilmesi, ‹slâm tasavvufunda insana verilen de¤erin bir
tezahürü olarak da görülebilir. Buradan hareketle, kemâle do¤ru yol almak iste-
yen bir kimse için hakîkat-i Muhammediyye, ulafl›lmas› arzu edilen bir ideal sa-
y›l›r. Hüdâyî ve benzeri Hak âfl›klar›, Hz. Peygamber’in flahs›nda hep bu ideali
hedef olarak göstermifllerdir, denebilir.

D‹PNOTLAR
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