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Mutasavv›f ﬂairlerce oluﬂturulan Tasavvufî Halk Edebiyat› ya da bir baﬂka deyiﬂle Tekke Edebiyat›, temeli XIII. as›rda Yunus Emre’yle at›lan, daha çok da belli
bir tasavvufî gelene¤e sahip ﬂairlerce oluﬂturulan bir edebiyatt›r. Bu edebiyat sahas›nda her ﬂair mensup oldu¤u tarikat›n ilham›yla; genellikle dînî, ahlâkî ve tasavvufî konular› sade bir dille didaktik olarak çok fazla sanat gayesi gütmeden
kaleme alm›ﬂlard›r.
Bu sahada eser veren her ﬂair de yine ayn› tarzda na’tlar kaleme alm›ﬂlard›r.
Hepsi kendi duygu ve düﬂünce pencerelerinden Hz. Muhammed aﬂk›n› dile getirmiﬂlerdir.
Çal›ﬂmam›za konu olan na’tin yazar› Azîz Mahmut Hüdâî (946/15391028/1682)1 de XVII. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Celvetiyye Tarikati’n›n kurucusu ve
önemli bir tekke ﬂairidir. Burada onun safiyane duygularla, sade bir söyleyiﬂle
Hz. Muhammet’i öven ve O’ndan ﬂefâ’at dileyen na’ti ﬂerhedilecektir.
1- Kudûmün rahmet ü zevk ü safâd›r yâ Resûlallâh
Zuhûrun derd-i uﬂﬂâka devâd›r yâ Resûlallâh
Yâ Resûlallâh, Senin dünyaya geliﬂin insanl›k için hem bir rahmet, hem de zevk ve
safad›r. Yine Senin Peygamber olarak ortaya ç›k›ﬂ›n aﬂ›klar›n derdine bir çaredir..
Kudûm: Gelme, geliﬂ.
Rahmet: Ac›mak, esirgemek, lütfetmek. Tasavvufta ise iki türlü rahmet vard›r.
1. Rahmet-i imtinaniye; Kendisine amel ve ibadet edilmeden önceki Allah’›n
umûmî rahmeti. 2. Rahmet-i vücûdiye; Allah’›n takva ehline ahirette vaad etti¤i özel rahmeti.2
Zuhûr: Ortaya ç›kma.
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Derd-i uﬂﬂâk: Aﬂ›klar›n derdi.
Hüdâî bu beytte Hz. Peygamber’e seslenerek O’nu övmektedir. Kur’an’da geçen
“Biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik.”3 mealindeki âyete iﬂaret
ederek Hz. Muhammet’in peygamber olarak gönderilmesinin tüm insanl›k için
bir rahmet oluﬂunu vurgulamaktad›r. Ayr›ca O’nun peygamberli¤ini aç›klamas›yla ilahi aﬂk› hisseden ve ald›klar› gaybi haberler veya kutsal kitaplar›n müjdeleriyle O’nun gelmesini bekleyenlerin de kalplerine bir huzur geldi¤ini ifade
etmektedir. Bekledikleri sevgilinin gelmesiyle kalplerinde aﬂk derdinin deva
buldu¤unu söylemektedir.
Gerçekten Hz. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiﬂtir. O’nun rahmet
peygamberi olarak gönderilmesine bir çok örnek verilebilir. Ancak, çok güzel bir
örnek olmas› bak›m›ndan, daha önce ad›, havas› ve suyu pis bir yer manas›nda
Yesrip olan Medine’nin ad›n›n Medine-i Münevvere olarak de¤iﬂtirilmesi manidard›r. Hz. Peygamber alemlere rahmettir ve sûfinin varl›k anlay›ﬂ› içerisinde
alemin varoluﬂ sebebidir.
Hz. Peygambere peygamberlik gelmezden önce Mekke’de Hz. Ebubekir, Kus b.
Saide ve Hz. Osman gibi baz›lar› O’nun gelmesini sab›rs›zl›kla bekliyorlard›.
Adeta bir aﬂk ve cezbe içinde bekleyen bu insanlar O’nun ortaya ç›k›ﬂ›yla (zuhûr) dertlerine derman bulmuﬂ gibi oldular.
2- Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü tîn içre
‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallâh
Yâ Resûlallâh, Sen Hazret-i Âdem daha su ve toprak içindeyken yani ilk insan
daha yarat›lmam›ﬂken bile peygamberdin. Bu yüzden Sen bütün peygamberlere
imam olsan revad›r.
Mâ ü tîn: “Hz. Âdem henüz su ile çamur aras›nda iken ben peygamberdim”4 mealindeki hadis-i ﬂerif.
‹mâm-› enbiyâ: Peygamberlerin imam›. Miracda Hz. Muhammet’in di¤er peygamberlere Mescid-i Aksa’da namaz k›ld›rmas›.5
Peygamberimiz bir hadis-i ﬂeriflerinde kendisinin gönderilme s›ras›na göre son
peygamber olmas›na ra¤men, “Âdem henüz su ile çamur aras›nda iken ben peygamberdim” diyerek, daha Hz. Âdem yarat›lmadan önce peygamber oldu¤unu
belirtmektedir. Bu ifadelere göre Hz. Muhammet tebli¤ etti¤i mükemmel hak din
olan ‹slamiyet’le son peygamber iken, yarat›l›ﬂ ve nübüvvet yönünden ilk insan
ve ilk peygamberdir. Nitekim sufinin Hakikat-i Muhammedi ve nûr-› Muhammedi hakikat› anlay›ﬂ›n› tedayi ettiren bu beyitte ilk yarat›lan cevher Hz. Muhammed’dir anlay›ﬂ›na at›fta bulunmaktad›r. Bir hadisde de bu “Allah’›n ilk yaratt›¤› benim nurumdur.”6ﬂeklinde ifade edilmektedir.
Bu beyitte, mâ ü tîn tabiriyle “Adem henüz su ile çamur aras›nda iken ben peygamberdim” mealindeki hadisten iktibas yap›lm›ﬂt›r.
‹mâm-› enbiyâ, tamlamas›yla da Peygamberimizin Miraca ç›karken Mescid-i Aksa’da di¤er peygamberlere namaz k›ld›rmas› hadisesine telmih yap›lmaktad›r.
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Medine-i Münevvere minyatürü

3- Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmuﬂtur
Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hüdâd›r yâ Resûlallâh
Yâ Resûlallâh, bütün kâmil insanlar senin nûrunla meydana gelmiﬂtir. Senin vücûdun da Allâh’›n tam bir mazhar›d›r.
Kemâl-i zümre-i kümmel: Kâmil insanlar›n oluﬂturdu¤u her topluluk.
Mazhar-› tâmm-› Hüdâ: Cenâb-› Allah’›n zât›na, s›fatlar›na ve fiillerine tam anlam›yla mazhar olan.
Hüdâî, burada Hz. Muhammed’den bahsederek tasavvufî düﬂüncenin temel ilkelerini izah etmektedir. Burada anahtar kelime kemâl-i zümre-i kümmeldir. Bu
tabir, tevriyeli olarak kullan›lmaktad›r. Önce kainatta yarat›lm›ﬂ olan her ﬂey Allah’›n bir tecellisi ve mazhar› olarak Hz. Muhammed’dir. O bu mükemmelli¤in
kayna¤›d›r. ‹kinci olarak ta burada kastedilen insan-› kâmildir.
Allah’›n bütün isim ve s›fatlar›n› kendinde en kâmil manada toplayan Hz. Muhammed’dir. O’nun manevî mirasç›s› olan velîler de Allah’›n isimlerini yans›tt›¤› oranda mazhar olurlar. Gerçek insan-› kâmil ve mürﬂid-i kâmil Hz. Peygamberdir. O hem nebîlik hem de velîlik vas›flar›n› bulundurmaktad›r. Bilindi¤i gibi bütün tasavvufî silsileler Hz. Peygamber’e dayanmaktad›r. Yani her tasavvuf
erbab›n›n silsilesinin en baﬂ›nda O bulunmaktad›r. Manevî nüfuz ve e¤itimiyle
insanlara yol gösterecek, onlar› daima dürüstlü¤e yönlendirecek mürﬂid-i kâmiller yetiﬂtirmiﬂtir.
Na’tlarda Hz. Peygamber için bir çok isim ve s›fat kullan›lmaktad›r. Mazhar-›
Küll, Mazhar-› Tâmm-› Hüdâ, Mazhar-› Hurﬂîd-i Zât ve Mazhar-› Zât-› Hüdâ bu
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isimlerden baz›lar›d›r.7 Hüdâî na’tinde buna iﬂaret ederek, Hz. Peygamber’in Cenab-› Allah’›n adeta bir aynas› gibi O’nun isim ve s›fatlar›n›n tam bir tezahürü
olarak bütün isim ve s›fatlar›na da mazhar oldu¤unu söylemektedir.
4- Seninle erdiler zâta dahi envâ-› lezzâta
‹ﬂin erbâb-› hâcâta atâd›r yâ Resûlallâh
Yâ Resûlallâh, bütün insanl›k senin sayende Allâh’› bildi ve say›s›z zevklere erdi. Zaten Senin iﬂin de ihtiyaç sahibi olanlara vermektir.
Zât: Öz, bir ﬂeyin kendi. Zât kendi kendine vard›r; isim na’t ve s›fat onunla vard›r. Zat, s›fatlar› olan varl›kt›r.
Envâ-› lezzât: Türlü türlü lezzetler.
Erbâb-› hâcât: ‹htiyaç sahibleri, bir ﬂeye muhtaç olanlar.
Hz. Peygamber’in Âlemlere rahmet olarak gönderilmesinin yan›nda çok önemli
bir özelli¤i de k›yâmet gününde ümmetine ﬂefâ’at edecek olmas›d›r. Hüdâî bu
beyitte insanlar›n dünyada Hz. Muhammet sayesinde hayat› anlad›¤›n›, Yarat›c›lar›n› tan›d›¤›n›, bu tan›man›n verdi¤i manevî lezzetlere ulaﬂt›klar›n› söylüyor. Sonra da marifetullaha eren bu insanlar›n k›yâmet günü ﬂefâ’ata ihtiyac›
olaca¤›n› söyleyerek zaten “iﬂi ihtiyac sahiplerine bir ﬂeyler vermek” olan Hz.
Peygamber’in insanlara ﬂefâ’at edece¤ini belirtiyor.
Keza burada Hz. Peygamberin atâda bulunmas› sadece maddi perspektifle ele
al›nacak bir husus de¤ildir. O’nun en büyük atâs› varl›¤›n haf›zas›n› yenilemesine ve mahiyetini kavramas›na kaynakl›k eden vahiyledir. Yani Kur’an’› herhangi bir de¤iﬂikli¤e f›rsat vermeden tebli¤ etmesi; O’nun atâs›n›n mahiyetini
ortaya koymaktad›r.
Bu beyitte, erbâb-› hâcât ve atâ kelimeleri aras›nda tenasüp sanat› vard›r.
5- Hüdâî’ye ﬂefâ’at k›l e¤er zâhir e¤er bât›n
Kap›na intisab etmiﬂ gedâd›r yâ Resûlallâh
Yâ Resûlallâh, ister zâhir (aç›k) ister bât›n (gizli) kap›na intisab etmiﬂ bir köle
olan Hüdâî’ye ﬂefâ’at et.
ﬁefâ’at: Arac›l›k, yard›m etmek, birinin bir suçunun affedilmesi için arac› olmak.
‹ntisab: Ba¤lanma, gönül verme. Tasavvufta ise bir kiﬂinin bir mürﬂid-i kâmile
ba¤lanmas› demektir.8
Gedâ: Dilenci, yoksul. Tasavvufta ‹lâhî tecellilere muhtaç olan salike verilen ad.
Hz. Peygamber, bir çok hadisinde k›yâmet günü ümmetine ﬂefaat edece¤ini belirtmektedir. Bir hadisinde “Ben ﬂefâ’atimi k›yâmet gününde ümmetime saklam›ﬂ bulunmaktay›m.”9 derken baﬂka bir hadis-i ﬂerifte de “benim ﬂefâ’atim k›yâmet gününde ümmetimden günahkar olanlarad›r.”10 demektedir. Baﬂka bir hadiste de “Bana (k›yâmet gününde) ﬂefâ’at verilmiﬂtir.”11 buyurmaktad›r.
Hz. Peygamber’in k›yâmet gününde ﬂefâ’at etmesi na’tlarda hep iﬂlenegelmiﬂtir.
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ﬁairler O’nu, ﬁefî’, ﬁefî-i Rûz-i Cezâ, ﬁefî-i Rûz-i K›yâmet, ﬁefî-i Küll-i Ümem ve
ﬁefîü’l-Mücrimîn12 gibi isimlerle anlat›rlar. Bütün na’tlarda ortak kullan›lan ve
anonim hale gelen ﬂu sözler bunu çok iyi anlatmaktad›r.
Garîk-i bahr-i isyân›m ﬂefâ’at Yâ Resûlallâh
Hüdâî na’tinde, kendisinin Hz. Peygamber’in kap›s›nda bekleyen bir köle oldu¤unu vurgulad›ktan sonra k›yâmet günü ﬂefâ’at edilmeyi istiyor. Böylece yukar›daki beyitlerde bir çok özelli¤ini zikretmek suretiyle övdü¤ü Peygamberden k›yâmet gününde kendisine ﬂefâ’at etmesi talebiyle ﬂiirini bitiriyor.
Bu beyitte, kap›, intisab ve gedâ kelimelerinde tenâsüp sanat› vard›r.
D‹PNOTLAR
1 Hüdâî’nin hayat› hakk›nda bak›n›z: Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâî ve Celvetiyye Tarikat›, Erkam Yay.,‹stanbul 1982.
2 Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, Marifet Yay., ‹stanbul 1991, s. 389; Ethem Cebecio¤lu, Tasavvuf terimleri ve Deyimleri Sözlü¤ü, Rehber Yay., 1997, s. 587.
3 el-Enbiya 21/107.
4 Aclûni, Keﬂfü’l-Hafâ, Daru’l-Kütübi’l-‹lmiyye, Beyrut 1988, II/129.
5 M. As›m Köksal, ‹slam Tarihi Hz. Muhammet (A.S) ve ‹slamiyet Mekke Devri, ﬁamil Yay., ‹stanbul 1981, s. 350-361; Komisyon, Do¤uﬂtan Günümüze ‹slam Tarihi, Ça¤r› Yay., ‹stanbul 1992,
I/235-241.
6 Muhammed Nâs›ru’d-dîn El-Elbânî, Silsiletü’l-Ehadisü’d-Dâife ve’l-Mevdu’a ve Eseruhe fi’l-Ümme, D›m›ﬂk 1965, III/56.
7 Na’tlarda Hz. Muhammed için kullan›lan di¤er isim ve s›fatlar için bak›n›z; Emine Yeniterzi, Divan ﬁiirinde Na’t, Diyanet Vakf› Yay., Ankara 1993, s. 163-202.
8 ‹ntisap için Bak›n›z; H. Kâmil Y›lmaz, Anahatlar›yla Tasavvuf ve Tarikatlar, Envar Neﬂriyat, ‹stanbul 1997, s. 185-187.
9 Buhârî, Tevhid / 31; Müslim, Îmân / 334-345.
10 Ebû Dâvûd, Sünnet / 21; Tirmizî, K›yâmet / 11.
11 Buhârî, Salât / 56; Müslim, Mesâcid / 3.
12 Emine Yeniterzi, age, s. 198.

381

.

