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ERZURUMLU KETENCĠZÂDE MEHMED RÜġDĠ EFENDĠ’NĠN MEVLĠDĠ 

(ĠNCELEME- METĠN) 

                Mevlid'in ilk örnekleri Arap edebiyatında verilmiĢtir. Arap edebiyatının önemli 

Ģiir türlerinden olan methiye içerisinde Hz. Muhammed'e yapılan övgüler önemli yer 

tutmaktadır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra bu methiyelere bağlı olarak yeni türler 

geliĢmiĢtir. Mevlid de bu yeni edebi türlerden biridir.  

             Mevlid, Arap edebiyatında baĢlamasından hemen sonra Türk edebiyatında da 

kendini göstermiĢtir. Ġlk Türkçe mevlid Süleyman Çelebi'nin 812'de (1409) kaleme aldığı 

Vesîletü'n-necât adlı eseridir. Birçok Türk Ģairi mevlid kaleme almıĢtır;  fakat en güzel 

örneğini Süleyman Çelebi yazmıĢtır. Türkçe yazılan mevlidlerin sayısı 200 civarındadır. 

Bunlardan bir kısmı Süleyman Çelebi'nin eserine aynen benzerlik gösterir, bir kısmında 

küçük farklılıklar vardır; geri kalanları ise, tamamen yeni eserlerdir. 

            Biz bu çalıĢmamızda, XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın baĢında yaĢayan 

Ketencizâde Mehmed RüĢdi isimli Ģairin yazdığı Mevlid'i inceledik. ÇalıĢmamızın 

inceleme kısmı, giriĢ ve üç bölüm halinde hazırlanmıĢtır. GiriĢ bölümünde: Ketencizâde 

Mehmed RüĢdi'nin yaĢadığı XIX. yüzyılın özellikleri, devrin siyasi ve sosyal durumu, 

kültürel ve edebi hayatı kısaca ele alınmıĢtır. Birinci bölümde; Ketencizâde'nin hayatı, 

eserleri ve edebî kiĢiliği hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise, metin tespitiyle 

ilgili hususlar ele alınmıĢ, nüshaların tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıĢ, metnin 

kurulmasında esas alınan teknik özelliklerden bahsedilmiĢtir. Üçüncü ve son bölümde ise, 

metnin transkripsiyonlu hali yazılmıĢ, nüshalar arası karĢılaĢtırılmalı metin 

oluĢturulmuĢtur. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

            Ketencizâde, Erzurumlu Ketencizâde, Mehmet RüĢdi, Mevlid, Türk Ġslam 

Edebiyatı, Tasavvuf 
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                KETENCĠZÂDE MEHMED RÜġDĠ AND HĠS WORKS: MAWLID 

 

             Mevlid is a name for Hz. Mohammed's birthday and the work describing the 

day and also the ritual performed on the same day. First examples of Mevlid poems 

were given in Arabic literature. Commendations for Hz. Mohammed cover an 

important part in "Methiye", one of the most important kinds of poems of Arabic 

literature. New types relating to "Methiye" flourished after the death of the Prophet, 

and Mevlid is one of those types. 

            Mevlid, born in Arabic literature, quickly manifested itself in Turkish 

literature, too. The first Turkish Mevlid poem is the work called Vesiletü'n Necat 

written by Suleyman Celebi in 812 (1409). Many Turkish poets wrote Mevlid poems, 

but the best example was written by Suleyman Celebi. The number of Turkish Mevlid 

poems is around 200. Some of these closely resemble the work of Suleyman Celebi, and 

some have a little difference, and the rest are completly new works. 

             In our study, we examined a Mevlid poem written by a poet named " 

Ketencizâde Mehmed RüĢdi ", who lived at the end of the 19th century and first part of 

the 20th century. Our study consists preface and three chapters. In the preface, the 

features of the XIX. century that Ketencizâde Mehmed RüĢdi lived, political and social 

status, cultural and literary life of his era are briefly discussed. In the first chapter; 

Ketencizâde’s life, literary works and information about his personality is provided. In 

the second part matters related to finding the text, presentation and evaluation of 

copies are made based on the establishment of the technical features mentioned in the 

text. In the third and the last section, the transcription of the text was written and text 

comparison between the copies was established. 

                                                              

KEYWORDS 

Ketencizâde, Erzurumlu Ketencizâde, Mehmet RüĢdi, Mawlid, Turkish-Islamic 

Literature, Sufism. 

                                                  

 



iv 

 

ÖNSÖZ 

 

Türk toplumu Ġslam ile tanıĢtıktan sonra Ġslam kültürü edebî hayatı etkileyen en 

temel unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dini ve tasavvufi konuların edebi eserleri çeĢitli 

yönlerden etkilemesinin yanında, doğrudan doğruya bu konularda yazılan eserlerde vardır. 

Bu tür eserlerin en baĢında Mevlidler gelmektedir. Mevlidler, Hz. Peygamber'in doğum 

günü, bu günde yapılan dinî merasim ve bu merasimde okunan ve doğumu baĢta olmak 

üzere risâletinden, miracından ve vefatından bahseden manzumelerdir.  

Türk edebiyatında mevlid metinlerinin sayısı 200 civarında olmasının yanında ilk 

ve en güzel Türkçe mevlid Süleyman Çelebi'nin 812'de (1409) kaleme aldığı Vesîletü'n-

necât adlı eseridir. Türk halkı arasında Kuran'dan sonra en çok sevilen ve okunan dinî eser 

Vesîletü'n-necât olmuĢtur. Süleyman Çelebi'nin mevlidi edebiyatımızda öyle büyük bir etki 

yapmıĢtır ki “Mevlid” denilince o akla gelir olmuĢtur. Süleyman Çelebi'den sonra gelen 

birçok “Mevlid” yazarı onun bu mükemmel eserini taklitten öteye geçememiĢtir. Bununla 

beraber kimi güçlü Ģairler her ne kadar ondan etkilenseler de yeni ve güzel Mevlidler kaleme 

almıĢlardır. Erzurumlu Ketencizâde Mehmed RüĢdi'nin eseri “İstirhâm”da kanaatimizce 

Mevlid türünün güzel örneklerinden biridir.  

Akademik çevrelerde bilinmeyen bu değerli eserin derli toplu bir çalıĢması 

yapılmamıĢtı. Gerçi Değerli Kolleksiyoncu Naci Elmalı Bey tarafından daha önce 

Ketencizâde hakkında yapılmıĢ mütevazı bir çalıĢma vardı; fakat “İstirhâm”ı ele alan 

müstakil bir akademik çalıĢma yayımlanmamıĢtı. XIX. yüzyılıda yazılmıĢ ender Mevlid 

örneklerinden olan İstirhâm’ın gün yüzüne çıkarılıp ilim çevrelerine kazandırılması çok 

önemliydi bu baĢarılmak üzere yola çıkıldı. 

Bu çalıĢmada, kendisinin peygamber aĢığı olduğuna inandığımız Ģâirin hayatı, 

eserleri ve edebi yönünün incelenmesi ve tespit edilen nüshalardan hareketle, “İstirhâm”ın 

tenkitli metninin ortaya konulması amaçlanmıĢtır.  

Bu çalıĢma, giriĢ ve üç bölüm halinde hazırlanmıĢtır. GiriĢ bölümünde Ketencizâde 

Mehmed RüĢdi'nin YaĢadığı XIX. yüzyıl’ın özellikleri, devrin siyasi ve sosyal durumu, 

kültürel ve edebi hayatı kısaca ele alınmıĢtır. Birinci bölümde Ketencizâde'nin hayatı, 
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eserleri ve edebî kiĢiliği hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise, metin tespitiyle ilgili 

hususlar ele alınmıĢ, nüshaların tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıĢ, metnin kurulmasında 

esas alınan teknik özelliklerden bahsedilmiĢtir. Üçüncü ve son bölümde ise, metnin 

transkripsiyonlu hali yazılmıĢ, nüshalar arası karĢılaĢtırılmalı metni oluĢturulmuĢtur. 

“Sonuç” kısmında araĢtırmada ulaĢılan sonuçlardan bahsedilmiĢtir. Ekler kısmında 

Ketencizâde’nin hat çalıĢmalarından örneklere ve Mevlid nüshalarının giriĢ bölümlerine yer 

verilmiĢtir. 

ÇalıĢmalarım esnasında karĢılaĢtığım her türlü problemin çözümünde en büyük 

desteği gördüğüm, kıymetli hocam Prof. Dr. Bilal KEMĠKLĠ’ye en kalbî teĢekkürlerimi arz 

ederim. Ġkinci olarak bana arĢivini açmakta hiç tereddüt etmeyen, elinden gelen bütün 

kolaylıkları sağlayan, belgelere ulaĢmam konusunda yol gösteren, Erzurum AĢığı Sayın Naci 

Elmalı’ya en içten dileklerimle teĢekkür ederim. Ayrıca, araĢtırma aĢamasında yardımlarını 

esirgemeyen ArĢ. Gör. Kenan ÖZÇELĠK’e, metni okuduktan sonra tashihinde bana yardımcı 

olan Dr. Süleyman EROĞLU’na teĢekkürü bir borç bilirim. 

                                                                                             

     

      

                                                                                         Ali BEKTAġ 
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GĠRĠġ 

 

1. KETENCĠZÂDE MEHMED RÜġDĠ'NĠN YAġADIĞI DÖNEMĠN 

ÖZELLĠKLERĠ 

Ketencizâde'nin, olgunluk dônemini yaĢadığı XIX. yùzyılda tùm dùnyada özellikle 

Avrupada dùĢùnce ve teknik alanında önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Osmanlıda ise, 

dağılma sùreci baĢlamıĢtır.1 KiĢinin yetiĢtiği kùltùr ortamının, onun kiĢiliği ùzerindeki 

etkilerinin bilinmesi, Ģahsın tanınması açısından ônemli olduğu dùĢùncesine dayanarak, 

bizi doğrudan ilgilendiren bu dônemin genel siyasi, sosyal, kültürel ve tasavvufî durumunu 

kısaca ele almakta fayda vardır. 

 

1.1. Dönemin Siyasi ve Sosyal Durumu  

Ketencizâde Mehmed RùĢdi 1834-1916 yılları arasında yaĢamıĢtır. Onun yaĢadığı 

dönem, tarihî açıdan incelendiğinde hemen her alanda meydana gelen değiĢiklikler 

açısından ne kadar ônemli bir zaman dilimi olduğu açıkça gôrùlecektir. Hayatı boyunca 

beĢ padiĢah; II. Mahmut (1808-1839),  Abdulmecit (1839-1861), Abdulaziz (1861-1876), 

V. Murat (1876-1876), II. Abdulhamit (1876-1909), V. Mehmed (ReĢat) (1909-1918) 

dônemini idrak etmiĢtir. 

XIX. Yùzyılda dùnya; dùĢùnce, teknik ve coğrafi alanda hızlı geliĢmeler yaĢarken 

ve Avrupa ùlkeleri birçok konuda ilerleme gôsterirken, Osmanlı toplumu gerilemeden 

bozulmaya, dağılmaya hızlı bir Ģekilde gitmektedir. Bu durum, tabii olarak tebaanın sosyal 

ve psikolojik dengesini bozmaktadır.2 Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan askerî, siyasi ve 

sosyal durumlar ve olaylar karĢısında yônetim yeni dùzenlemeler yapma zorunluluğu 

                                                           
  1 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, TTK  Yay., Ankara 1983, s. 147-148. 

  2 UzunçarĢılı, a.g.e, s. 147-148. 
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hissetmiĢtir. Bu konularda hissedilen zorunluluk Tanzimat ve Islahat fermanı ve 

MeĢrutiyet olarak ortaya çıkmıĢtır. Fermanların ilanı kısa sùrede olsa da onların alt 

yapısının oluĢmasının uzun bir sùreç olduğu sôylenebilir. Fakat bu fermanlar ne ùlkenin 

savaĢa sùrùklenmesine ne de devlet rejiminin yıkılmasına engel olmuĢtur. Osmanlı 

topraklarının her açıdan zenginliği karĢısında iĢtahları kabaran bazı devletler onun çok 

milletli yapısından faydalanıp bu milletlere çeĢitli vaadlerde bulunarak onları bağımsızlık 

isteğiyle devlete isyana kıĢkırtmıĢlar ve bu teĢviklerinde baĢarılı da olmuĢlardır. 

Ġmparatorluğun çeĢitli yerlerinde patlak veren isyanlar karĢısında siyasi otoriteler çaresiz 

kalmıĢlar ve imparatorluktan kopuĢlar hızlanmıĢ, Osmanlı Devleti, dallarının sırayla 

kesilmesi karĢısında çaresizlik içerisinde kıvranan devasa bir çınara benzemiĢtir. Bu 

kopuĢların sonucunda ise, savaĢ gelmiĢtir. SavaĢ her ne kadar Tùrk milletinin canını ortaya 

koymasıyla kazanılmıĢsa da onun açtığı maddi ve manevi yaraları sarmak uzun yıllar 

almıĢtır. ĠĢte bu yaraların sarılması hususunda tasavvufun kurumları, tekke ve zaviyeler 

sosyal çevrelerde ahlâki bozulmanın ve maddi sıkıntılardan rahatlamanın panzehiri 

olmuĢtur. Faziletlerin kaynağı ve dùĢùnce ôzgùrlùğùnùn sığınağı olarak gôrùlen bu 

kurumlar, bu dônem boyunca Anadolu topraklarında halkın sevgi ve sığınma yeri olarak 

kabul edilmiĢtir.3 Ketencizâde'nin bizzat bu kurumların içerisinde yer aldığı, Kùfrevî 

Dergâhı'yla, NakĢibendiyye ve Kadiriyye tarikatlarıyla bağlantısı dikkate alındığında, onun 

yetiĢme tarzı ve kendisini toplumda ôn plana çıkaran ôzellikleri daha iyi anlaĢılacaktır.  

XIX. Yùzyıl Osmanlı'nın dağılma devridir, Ġmparatorluk sùrekli toprak 

kaybetmekte, girdiği savaĢlarda mağlup olmaktadır. Bunu fırsat bilen Ġtilaf Devletleri yer 

yer iĢgale baĢlamıĢtır. 1877-1878 yıllarında, 160.000 kiĢilik ordusuyla sınırlarımıza 

saldıran Rus kuvvetlerine, Gazi Ahmet Muhtar PaĢa 57.000 kiĢilik kuvvetle karĢılık 

vermiĢ. Ruslar'ın kaybı, bizden çok olmasına ve muharebelerin çoğunu kazanmamıza 

rağmen, kuvvetlerimizin yetersizliği ve zayiatlarımızın telafi edilmemesi nedeniyle 

                                                           
3 Nazif Öztürk, Türk YenileĢme ve Tarihi Çevresinde Vakıf Mùessesesi, TDV Yay.,Ankara 1995, s. 33. 
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ordumuz Erzurum kalesine geri çekilmek zorunda kalmıĢtır4.Bu gùç durum karĢısında halk 

batıya gôç etmek zorunda kalmıĢ, Ayestafanos anlaĢması ile Osmanlı kuvvetleri geri 

çekilmiĢ, Erzurum Rus Ordularına bırakılmıĢtır. Berlin AntlaĢması ile Kars, Ardahan, 

Batum, Rusya'ya verilmiĢtir5. 1829-30 Osmanlı Rus savaĢı ile iĢgale uğrayan Erzurum, I. 

Dùnya savaĢının sonuna kadar zaman zaman iĢgale maruz kalmıĢtır. Erzurum, 1829 ve 

1878'deki iĢgallerden sonra ùçùncù defa 16 ġubat 1916'da Rus hâkimiyetine 

girmiĢtir6.Bùtùn bu yaĢananlar 1834-1916 yılları arasında yaĢamıĢ olan Ketencizâde‟yi 

derinden etkileyen olaylar olmuĢtur. Sonuç itibariyle, Ketencizâde'nin yaĢadığı dônem 

siyâsî karıĢıklıklarla dolu bir dônemdir ve siyâsî alandaki karıĢıklıklar yaĢamın her alanına 

yansımıĢtır.  

 

1.2.  Dönemin Kùltùrel ve Edebi Hayatı  

Ketencizâde Mehmed RùĢdi'nin yaĢadığı dönem; sosyal, siyâsî ve edebî yapı 

arasındaki etkileĢimin çokça gôrùldùğù bir dönemdir. Bu dönemde toplumda meydana 

gelen değiĢikler siyâsî ve edebî yapıyı etkilemiĢ, onlarda meydana gelen değiĢiklikler de 

sosyal yapıyı etkilemiĢtir. XIX. Asır Osmanlı siyasetçisi ve edibinin, edebiyat ve olaylara 

bakıĢı ile bir ônceki dönemdekilerin bakıĢları arasında bazı farklılıklar gôrùlmektedir. Bir 

ônceki asırda Osmanlı'nın hastalığını keĢfeden ve onu kendi dairesi içinde tedavi etmeye 

çalıĢan devlet adamları ve yazarlar, medeniyet değiĢtirmeyi hiç dùĢùnmeksizin, topluma ait 

eski dinamikleri yeniden canlandırıp kazandırma gayreti içerisine girmiĢlerdi.7  

                                                           
4 Tahsin Akgün, "Rusya'nın Tarihi Emelleri ve Erzurum", Tarih Yolunda Erzurum Dergisi, (Mart, 

1959),sy.2, s.12. 

5 Haluk Selvi, Milli Mücadelede Erzurum  (1918-1923) ,AAM Yay., Ankara, 2000,s.4. 

6 Enver Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyet'e Erzurum, YÖK Matbaası, Ankara, 1992, s.678. 

7 Ahmet Atilla ġentùrk- Ahmet Kartal, Eski Tùrk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., Ġstanbul ,2004, s. 462. 
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Osmanlı toplumunda XIX. Asrın ikinci yarısı, Tanzimat ve ıslahat hareketlerinin 

ilmiye, askeriye, adliye, maliye vb. alanlardaki etkisinin bütün sıcaklığıyla yaĢandığı bir 

dönemdir. Ġlmiye teĢkilatında Batı hayranlığının etkisiyle dini değerlerimizin yeniden 

gôzden geçirilmesine kadar uzanan akımlar ortaya çıkmıĢtır. Bu akımların birçok alandaki 

yansıması, bu dônemde baĢlayan Batı eserlerinin tercüme edilmesi sürecidir. Bu süreçten, 

eğitim-ôğretim sistemimizin Ģekil ve muhteva yônùyle sorgulanması da fazlasıyla nasibini 

almıĢtır. Ġslâm toplumlarında çok yônlù ulvi kurumlar olarak gôrùlen vakıflar, medreseler, 

tekke ve zaviyeler, ùlkenin her tarafında mantar gibi çoğalan azınlık ve yabancı okullarıyla 

çeĢitli açılardan karĢılaĢtırılarak, ônceki kurumların meĢruluğuna dair sorgulayıcı bakıĢ 

oluĢmuĢtur.  

Bu dônemde Osmanlı aydınlarında çeĢitli fikir kaymaları oluĢmuĢtur. Osmanlının 

geri kalmasını -batı pozitivizminin de etkisiyle-  dine ve dini değerlere bağlayanlar dini 

kurumlara karĢı tavır almaya baĢlamıĢlardır. Diğer taraftan millî mânevî değerleri savunan 

kesimde de teknolojideki geri kalmıĢlığımızın dinî değerlerimizden kaynaklanmadığı, 

ancak eğitim sistemimizle doğrudan bağlantılı olduğu, genel kabul gôrmeye baĢlamıĢtır. 

Bu tehlikeli gidiĢi fark eden Osmanlı toplumunun manevî mimarları da, millî-manevî 

değerlerdeki aĢınmanın ônùne geçmek için, farklı tùr ve ùslupta edebi eserler verip, farklı 

yöntemlerle bu değerlerin halka mal edilmesini sağlamaya çalıĢmıĢlardır.  

XIX. Yùzyıl, Osmanlılarda tasavvuf kùltùrù açısından ônemli olayların geliĢimine 

Ģahit olmuĢtur. Örneğin, bu yùzyılda Yeniçerilikle birlikte BektaĢilik tarîkatı da 

kapatılmıĢtır. II. Mahmut'un tekke ve tarîkat hayatını yakından ilgilendiren 1811 tarihli 

fermanıyla, saray, resmen tarikatların bazı geleneklerine mùdahale etmiĢtir. Fakat tekke 

mensuplarının yetkilerinin bazılarına dokunulmamıĢtır.8  

Tasavvuf kùltùrùnùn kurumları, Tùrk ôrf ve adetlerine olumlu yônde renk katmıĢ, 

Tùrk kùltùrùnùn değerini yùkseltmede ônemli katkı sağlamıĢ ve halkın geleneklerine 

                                                           
8 Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergâh Yay, Ġstanbul, 1999, s. 187. 
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mânevî bir haz vermiĢtir.9 XIX. Yùzyılda mutasavvıfların verdiği eserlerin bùyùk bir 

çoğunluğu naat, kaside, gazel, mersiye gibi tekke edebiyatının bùtùn tùrlerini ihtiva eden 

“Dîvân”lardan oluĢmaktadır.  

Osmanlı coğrafyasında ôrgùn eğitim kurumlarının yanında tasavvuf ağırlıklı bir 

yôntemle verilen yaygın eğitim, millî- manevî değerlerin geniĢ halk kitlelerine ôğretilip 

benimsetilmesi açısından hayati ôneme sahiptir. Kurum olarak tekkeler, yaĢadıkları sùre 

zarfında milyonlarca insanın gônùllerine çare olmuĢ, insanların kafalarındaki soru 

iĢaretlerine cevap vermiĢ, ùmitsizliklerini ortadan kaldırmıĢ, çaresizlik ve dağınıklıklarını 

yok etmiĢtir. XIX. Yùzyılda, Osmanlı idaresi altındaki toprakların her tarafına dağılan 

tekkeleri ve her hangi bir otoriteye bağlı olmayan mutasavvıfları tek elden kontrol etmek 

için, ġeyhùlislâma bağlı olan merkezde Meclis-iMeĢâyıh, taĢrada ise, Encümen-i MeĢayih 

kurulmuĢtur.10  

Osmanlı coğrafyasında Erzurum da tasavvuf kùltùrùyle destekli medrese eğitimi 

veren ônemli ilim merkezleri arasındadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Erzurumda 1913 yılında 

otuz sekiz medrese ve elli dôrt cami olduğunu belirtmektedir11. Sadece bu bilgi bile 

Erzurum‟da bu yaygın eğitimin en etkili Ģekilde verildiğini gôstermektedir. Ketencizâde bu 

tarikatlarla iç içe bùyùmùĢ ve Erzurum‟un en merkezi camisi olan “Ulucami”nin 

imamlığını yapmıĢtır. 

Osmanlı kùltùr hareketlerinin belli merkezî Ģehirler etrafında toplanmıĢ olması 

tabiidir. Hiç Ģùphesiz Ġstanbul bu merkezlerin baĢında gelmektedir. Bununla beraber çok 

geniĢ Osmanlı coğrafyasında eski Ġslâm ve Tùrk baĢĢehirleri veya beylik merkezleri de, 

ilim sanat ve kùltùr odakları olma ôzelliklerini muhafaza etmiĢlerdir. Osmanlı Devleti 

                                                           
9 Bk., C.S. Revnakoğlu, "Tarîkatların Tarihine Toplu Bir BakıĢXIII" Tarih Dùnyası c. 2. sy.15, Nisan 1957, 

Ġst. 1954, s. 631. 

10 Mehmet Demirci, “Tùrkiye'nin ÇağdaĢlaĢma Sùresinde Tarîkatlar”, Tùrkiye Gùnlùğù, sy, 45, Ġst. 1997, s. 

17. 

11 Ahmet Hamdi Tanpınar, BeĢ ġehir, Dergâh Yay., Ġstanbul -1999, s.159. 
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tarihi içinde Erzurum'un da bôyle bir gôrevi vardır. Bu gôrev Ģehrin Doğu Anadolu'da aynı 

zamanda mùhim iktisadî merkezlerden biri oluĢuna, kùltùr faaliyetlerinin de canlılığını 

devam ettirmesine yol açmıĢtır. Bu kùltùr faaliyetleri içerisinde en etkili alan edebiyattır. 

Edebiyatımızın yenileĢme devresine kadar Erzurum ve havalisinde, Kadı Darir, Nef'i, 

Hâzık, Ġbrahim Hakkı gibi divan ve mesnevi sahibi bùyùk Ģairler bu kùlùtrùn devamını 

sağlamıĢlardır. Halk Ģiiri alanında: Erzurumlu Emrah, Erbabî, Feryâdî, Firaki, Sümmânî, 

gibi âĢıklar; Dinî-tasavvufî Ģiir yazan: Muhammed Lütfi, Ketencizâde gibi Erzurum'un 

irfan ve edebiyat tarihini asırlar boyu ĢereflendirmiĢ bùyùk kıymetler yetiĢmiĢtir.  
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1. KETENCĠZÂDE‟NĠN HAYATI 

 

1.1 Doğum Yeri ve Tarihi 

“Ġstirhâm” adlı yazma mevlidin ve 1914 (1332) yılında Envâr-ı ġarkî Matbaasında 

“Ġstirhâm” adıyla basılan mevlidin sonundaki kendisinin dôrtlùk Ģeklinde dùĢtùğù Ģu 

nottan: 

“Ne „ilmim var ne À‟mÀlim ne mÀlım 

 Ne òayr u ÷À‟ata öaldı mecÀlim 

 ĠriĢdi seksene àafletle sÀlim  

„Aceb rÿz-ı cezÀda nïla ñÀlim” 

eserini neĢrettiğinde 80 yaĢında olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Buna gôre Ketencizâde‟nin 

doğumu 1834 yılına denk gelmektedir. Babası Bekir Efendi merhum aslında Rizeli 

olmakla beraber Ketencizâde Erzurum‟da doğmuĢtur. 1 

 

1.2. Ailesi 

Ketencizâde‟nin babası Bekir Efendi aslen Rizeli ve keten bezi alıp satmakla 

meĢgul olan bir tùccardır. Bu bilgiye biz Erzumiyatçı olan Cemaleddin Server 

Revnakoğlu‟nun araĢtırmalarından ulaĢıyoruz. Revnakoğlu, “Ulucami Hatibi, Ketencizâde 

Hafız Mehmed RùĢdù Efendi” baĢlıklı 27 Eylùl 1962 tarihinde Erzurum Radyosunda 

yapmıĢ olduğu konuĢmada: “Keten bezi satmakla geçinen, bundan dolayı Rize‟den 

                                                           
1 Cemalettin Server Revnakoğlu, “Erzurum Radyosunda Bir KonuĢma”, Tarih Yolunda Erzurum, 3(13-14), 

Kasım 1962, s.29. [Erzurum Tarihini Tanıtma ve AraĢtırma Derneği Yayın organı olan Tarih Yolunda 

Erzurum‟un Ahmet Fidan‟ın koordinesiyle Erzurum 2011 projesi kapsamında tıpkıbasımı yapılmıĢtır 

(Ankara 2010). Derginin bu koleksiyonundan yararlanılmıĢtır.] 
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Erzurum‟a gelip giden babası Bekir Efendi merhum, aslında Rize‟li olmakla beraber 

Ketenci‟nin kendisi Erzurum‟da doğmuĢtur.”2 diyerek bize bu bilgiyi vermektedir. 

Ketencizâde bir evlilik yapmıĢ bu evliliğinden iki kız ve bir erkek çocuğu olmuĢ 

fakat erkek çocuğu erken yaĢlarda ôlmùĢ. Bu konuda “Gùz Destanı” adlı meĢhur 

manzumesinden ôğrendiğimize gôre soyunu yùrùtecek bir oğlunun olmayıĢından 

yakınıyor.  

Kim gùvensin bu cihanda bir tıfıl oğlum da yok  

Dedi: Sıdk ile Huda‟dan isteyip etfâl da al3 

Bu manzume bize çocuğun ôlùm tarihi ile ilgili birĢey sôylememektedir. 

Kaynak olmamakla beraber halk arasındaki yaygın kanıya gôre Ketencizâde‟nin 

ġakire ve Sakine adında iki kızı varmıĢ, fakat onların çocuklarının olduğuna dair hiç bir 

kaynakta bir bilgiye rastlayamadık. BaĢka bir rivayete gôre Esma adında manevi bir kızı 

varmıĢ. AĢağı Mumcu Camisi Ġmamı Ġbrahim Özdemir Hoca bizzat Esma Ablayla 

komĢuluk etmiĢ, Ġbrahim Hocaya yazma Mevlidin nùshasını da bu hanım son gùnlerinde 

(1977) vermiĢtir.4 

 

1.2. Mahlası 

Keten bezi alıp satmakla meĢgul olan babasından dolayı Mehmed RùĢdi Efendi 

“Ketencizâde” lakabıyla anılmıĢ ve kendisi de Ģiirlerinde bu mahlası kullanmıĢtır. Bizim 

incelediğimiz mevlidinin 63. Beytinde:  

“Desti-gìr odur bütün üftÀdeye  

Cümleden efúar KETENCĠZÁDE‟ye”  bu mahlasını kullandığı gôrùlùyor. 

                                                           
2 Revnakoğlu, a.g.m, s. 29. 
3 Naci Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, Elmalı Yay., Ankara 1984, s.101. 
4 Elmalı, a.g.e, s. 22. 
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Yine divanında bulunan birçok Ģiirinde de bu mahlası kullandığı gôrùlùyor. 

Ketencizâde‟yi eltâfına mazhar buyur yâ Rab 

Bi-nûr-ı âyat-i Kur‟ân bi-sırr-ı Søre-i Ġsrâ5 

Ketencizâde mahlasının yanında divanında RùĢdi mahlasını da kullanmıĢtır. 

Ne istersin Ebù‟l-Kasım kapısından dile RùĢdi 

O feyz-i pâkidir her mù‟minin dil-Ģâdına bâ‟is6  

Hatta her iki mahlasını aynı Ģiirde kullandığı da olmuĢtur.  Örneğin: “Gùz Destanı” 

olarak ùnlenen eserinde her iki mahlasını bir arada kullanmıĢtır. 

… 

Bulmak istersen eğer RùĢdi metâ„-ı izzeti  

Kendini genc-i kanaat içre kıl, idhal da al 

Lutfuna mazhar buyur yâ Rab Ketencizâde‟yi 

Cùrmùnù meccânen afv et koyma bu iĢgalda al7 

 

Bazı Ģiirlerinde mahlasını Ketencizâde RùĢdi Ģeklinde kullandığı da görülmektedir. 

Ketencizâde RùĢdi pür-kusûrum 

Gulâm-ı dergeh-i Ģâh-ı risâlet8 

                                                           
5 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.155. 
6 Elmalı, a.g.e, s. 167. 
7 Elmalı, a.g.e, s. 101-102. 
8 Elmalı, a.g.e, s. 211. 
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1.4. Eğitimi 

Ketencizâde Mehmed RùĢdi‟nin bùtùn eğitim hayatı Erzurum medreselerinde 

geçmitir. Bu konuda Revnakoğlu: “Ketenci‟nin kendisi Erzurum‟da doğmuĢ, bùyùmùĢ, 

ilmî ve meslekî bùtùn tahsilini Erzurum mektep ve medreselerinde yapıp bitirmiĢ; hocalık 

icâzetnâmesini (diploma) burada almıĢ, Ģairlikteki eriĢilmez Ģôhret ve Ģahsiyetini de yine 

bu Ģehrin içinde yapmıĢtır.”9 diyerek onun Erzurumda eğitimini tamamladığına dikkat 

çekmektedir. Fakat burada belirtilmesi gereken bir Ģey var ki Revnakoğlu‟nun bahsetmiĢ 

olduğu bu icazetnameye hiç bir kaynakta raslanamamıĢtır. Ġlerde gôrevleri kısmında 

bahsedileceği ùzere Ketencizâde Erzurum Ulu Cami gibi bùyùk ve merkezi bir camiye 

Ġmam Hatiplik yapabildiğine gôre bu icazeti almıĢ olması gerekir. 

Ketencizâde‟nin hattatlık yônù de vardır. Ortaya koyduğu eserlerden bu 

anlaĢılabiliyor. Fakat bu konuda eğitimini kimden, nerede aldığına dair bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

1.5. Tasavvufi Yönü 

Ġncelediğimiz “Mevlid”inde kullandığı tasavvufi terimlerin çokluğundan, divanında 

yazmıĢ olduğu kasidelerden anlaĢıldığı ùzere Ketencizâde Mutasavvıf bir kiĢiliğe sahiptir 

ve tasavvuf kùltùrùyle yetiĢmiĢtir. Erzurum‟da ôzellikle tekkelerin sayıca çok ve gùçlù 

olduğu bir dônemde yetiĢmiĢ, bunlardan nasibini almasını da bilmiĢtir. 

Ketencizâde Mehmed RùĢtù Efendi, NakĢibendî tarikatına gônùl vermiĢtir. Ġlk 

olarak Kishalı (Tortumlu) Hacı Feyzullah Efendi‟ye bağlanmıĢtır. Divanında Feyzullah 

Efendi için yazmıĢ olduğu kasidenin baĢında ona olan bağlılığını Ģôyle dile getirmektedir: 

“Mùceddid-i tarîk-i NakĢibendî Mevlâna ġeyh Hâlidù‟l-Bağdâdî Kuddise, sırruhu 

Hazretlerinin Hulefâ-yı mu„teberânından Ģeyhim azizim el-hacc Feyzullah el-Hulûsî et-

                                                           
9 Revnakoğlu, a.g.m, s.29. 
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Tortumî hazretlerinin hakkında „âcizâne sôylenilen kasidedir.”10 Bu kasidenin içeriğinden 

Ģeyhine karĢı bùyùk bir muhabbeti olduğu, onu bir kutup olarak gôrdùğù anlaĢılıyor. 

Bundan dolayı da Ketencizâde Ģeyhinin ôlùmùnden çok etkilenmiĢ ve bir sùreliğine 

Erzurumu terk etmiĢtir. “Ketencizâde birinci ve çok sevdiği Ģeyhi Hacı Feyzullah Efendi 

ôlùnce Erzurum‟a kùsùp ayrılmıĢ, oldukça uzun bir zaman gurbet elde gezmiĢ, dolaĢmıĢ. 

Bir ara Hacca giderek bu dinî gôrevi de yerine getirmiĢ. Bu arada nice insan-ı kâmilleri 

ziyaret etmiĢ, derdine derman aramıĢ. Bursalı ġeyh Sùleyman Efendi‟yi bulmuĢ, ona gônùl 

vermiĢ.”11  

Yukarıda bahsi geçen, divanında ikinci Ģeyhim12 dediği ve kutbu‟l-ârifin olarak 

vasıflandırdığı ġeyh Sùleymân el-Bursevî‟nin, Bursalı Sùleyman Senih Efendi olduğu 

kanaatindeyiz. Ketencizâde‟nin muasırı olan Sùleyman Senih Efendi13, Bursa‟da doğmuĢ, 

Erzurum-Kars vilayetlerinde gôrevler yapmıĢ daha sonra da Surre Eminliği yapmıĢ bir 

Mevlevi ġeyhidir. Ketencizâde‟nin bu zatla Erzurum‟da tanıĢmıĢ olması kuvvetle 

muhtemeldir. Bilahere Süleyman Senih Efendi ile beraber Hac yolculuğu yapma ihtimali 

vardır. Çùnkù divanında Sùleyman Bursevî için yazmıĢ olduğu mùseddesin her bendinin 

nakaratında: 

“Kâfile-sâlâra uysın14 beyt-i Mevlâ reh-revi  

Ger sorarsın kimdir o Ģeyhim Sùleymân Bursevî”15 

                                                           
10 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s. 127 
11 Elmalı, a.g.e, s. 21 
12 Elmalı, a.g.e, s. 129 
13 Bkz. Mustafa Kara; “Vefatının 110. Yılında Sùleyman Senih Efendi”,  Tasavvuf Dergisi, sayı 25, Ġstanbul 

2010, s.107-121 
14 Naci Elmalı bu kelimeyi “uy sen” Ģeklinde okumuĢtur; ancak Naci Elmalı Kolleksiyonunda bulunan bir 

kopyasını da bizim incelediğimiz yazma divanda (s.80-81) sôz konusu kelime “ ېسېناو ” olarak yazılmıĢtır. Her 

ne kadar “ùveysin-?-” Ģeklinde harekelenmiĢ olsa da kanaatimizce vezin ve anlam gereği “uysın/ uysun” 

olarak okumalıdır.  
15 Elmalı, a.g.e, s. 129-130. 15, Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 39b. 
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“kâfile-sâlâr” olarak vasıflandırılan Sùleymân Bursevî pekâlâ Surre Eminliği 

yapmıĢ olan Sùleyman Senih Efendi olabilir. Bu bilgiler ıĢığında Ketencizâde‟nin Mevlevi 

kùltùrùne de aĢina olduğu sôylenebilir. 

Ketencizâde‟nin alakadar olduğu ùçùncù Ģeyh NakĢibendî geleneğine mensup 

Bitlisli Kùfrevi ailesinden ġeyh Muhammedini‟l- Kùfrevi‟dir. ġairin Divanında bu zat için 

bir çok kaside yazdığı gôrùlmektedir.  “ Cenâb-ı gavs-i a‟zam Mevlânâ ġeyh Halid 

kuddise, sırruhu hazretlerinin hulefâ-yı mu‟teberânından kutbu‟l-aktâb Mevlânâ ġeyh 

Abdullah el-Hakkâri kuddise, sırruhu hazretlerinin hulefâ-yı mu‟teberânından ġeyh es-

Seyyid Tâhâ kuddise, sırruhu hazretlerinin halifesi belde-i Bitlis‟de umømen ehl-i Ġslâmın 

irĢâdına me‟mur gavs-i a‟zam pirim ve iki âlemde dest-gîrim ġeyh Muhammedini‟l-

Küfrevî kuddise, sırruhu hazretlerinin hakkında „âcizane yazılan kasidedir: ”16 diye baĢlık 

koyduğu kasidesinde ona karĢı olan duygularını Ģôyle dile getirmektedir.  

 

Semiyy-i Fahr-i âlem olduğı-çùn Ģâh-ı Kùfrevî  

Sırr u Ģâna mutâf oldu dilâ dergâh-ı Kùfrevî  

 

Tarîk-i Hazret-i Sıddîkdır bil râh-ı Kùfrevî  

Ömer-veĢ Hakka tâbidir dil-i âgâh-ı Kùfrevî  

 

Cihânı seyreder Osmân gibi çùn mâh-ı Kùfrevî  

Ziyâde âlîdir sırr-ı Alî-veĢ câh-ı Kùfrevî  

 

                                                           
16 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s. 133. 
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Rızâ-yı Hakdır ancak røz u Ģeb dil-hâh-ı Kùfrevî  

Müridi zulmet-i gaflette koymaz âh-ı Kùfrevî17 

 

Ayrıca Divanında yer alan Tevhîd‟indeki: 

 

“Kalbini eyle hâzır Lâ ilâhe illallâh  

Kalbine Hak‟dır nâzır Lâ ma‟bøde illallâh 

  

Pîrimiz Abdulkâdir Lâ maksûde illallâh  

Böyle olurdu zâkir Lâ mevcûde illallâh”18 

beyitlerden Ketencizâde‟nin Kadiri tarikatıyla da alakası olabileceği çıkarılabilir. 

Erzurum milletvekilliği de yapmıĢ olan değerli dùĢùnùr ve ilim adamı YeĢilzâde 

Mehmed Salih Efendi‟nin; Ketencizâde‟nin Ġstanbul Ali Emiri Millet Kùtùphanesinde 

bulunan 900/2 kayıt numaralı mevlidinin ilk sayfasına dùĢmùĢ olduğu notta : “Bu 

“Nağmetu‟r-Røñ” nâm manóøme-i merğøbe Erzurum ulemâsından ve ÷arîkat-ı 

NakĢibendiyye hulefâsından „âĢık-ı bi‟llâh Ketancızâde Óacı Óâfıó RùĢdî Efendi 

÷arafından inĢâd buyurulmuĢdur.” diyerek Ketencizâde‟nin NakĢibendiyye halifesi 

olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. 

Bùtùn bu bilgilerden Ketencizâde‟nin çok yônlù bir insan olduğu, baĢta 

NakĢibendiyye olmak ùzere Kadiri ve Mevlevi tarikatlarıyla da alakalı olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

                                                           
17 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s. 133. 
18 Elmalı, a.g.e., s. 83. 18, Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 33a. 
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1.6. Görevleri 

Ketencizâde, bir sùre Erzurum‟da Kavak Camisinde mùezzinlik yapmıĢ. Daha 

sonraları Erzurum Ulu Cami gibi bùyùk bir camiye imam-hatip olmuĢ. Uzun yıllar burada 

gôrev yaptığı için “Ulu Cami Ġmamı” olarak tanınmıĢtır. 

 

1.7. Vefatı 

29 Eylùl 1962 Erzurum‟da Milletin Sesi gazetesinde yayımlanan “Ketencizâde 

Kimdir ?” baĢlıklı bir haberde: “Bu değerli insanın vefatı tarihi olan 12 Mayıs 1332, her 

yılda kutlanacak ve merhumun hatıraları anılacak”19 denmektedir. Buradan 

Ketencizâde‟nin 25 Mayıs 1916 tarihinde vefat ettiği anlaĢılmaktadır. Yine aynı gazetenin 

aynı tarihli baĢka bir haberinden Beldiye Reisi (BaĢkanı) Hadi Koçak‟ın yapmıĢ olduğu 

konuĢmada Ketencizâde,  Yetim hoca gibi bùyùk zatların kabirlerinin bulunduğu bôlgeye 

“Sôğùtlù ÇarĢı”20 yapılmasından dolayı kabirleri Asri mezarlıkta “MeĢhurlar Suffesi” 

denen yere nakledildiği belirtilmektedir. 

29 Eylül 1962 tarihinde Erzurum gazetelerinden Hùrsôz‟de yayımlanan aĢağıya 

metninin tamamını aldığımız haber yazısı da bize bu konuda bir fikir vermektedir. 

“KETENCĠZÂDE, GÜMRÜKÇÜ VE YETĠM HOCA‟NIN KEMĠKLERĠ 

MERASĠMLE DEFNEDĠLDĠ 

Ketencizâde, Gùmrùkçù ve Yetim Hoca Efendi‟nin bulunan mezarları dùn saat: 

15‟te yapılan bir merasimle yeni mezarlıktaki (MeĢhurlar Suffesi)ne nakledilerek 

defnedildi. 

Merasime Belediye Reisi Hadi Koçak, Mùftù Sakıp DaniĢmen, mezarların yerlerini 

tespit eden ùstad Cemâleddin Server Revnakoğlu Eğitim Enstitùsù edebiyat muallimi Sıtkı 

                                                           
19 Revnakoğlu, a.g.m, s.32. 
20 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s. 60. 
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Dursunoğlu, lise, muallimlerinden Mehmed Mùftùgil, emekli maarif mùfettiĢlerinden 

Ahmet YeĢiloğlu, din adamları ve basın mensupları iĢtirak etmiĢlerdir. 

Ketencizâ‟denin taĢına Salim Bağcı tarafından yazılan aĢağıdaki kitabe kazılmıĢtır:  

HÜVELBÂKĠ 

Kalbi mahzøn, ciğeri høn bùlbùl-veĢ dildâdedir  

Sônmez aĢkın sebebi içtiği bir bâdedir.  

Hem Hafız RùĢtù derler idi, hem Hâtip  

Üsløbu gayet akıcı, lisanı hoĢ-sâdedir  

Tam seferberlik içinde etti ukbaya avdet 

331 yılında ôlùme amadedir 

1962 Eylùl‟unda nakleden 

ġairi (meğfør hùve) bizzat Ketencizâde‟dir.”21 

Naci Elmalı‟nın kitabının 62. Sayfasında dùĢtùğù notta: “Ketencizâde‟nin mezarına 

yazılması için hazırlandığı sôylenen bu kitabe kazılmamıĢ olacak ki, bir yerde 

rastlanılmadı. Nitekim yeni mezar taĢı Gômlekçi Hatem Usta tarafından yaptırıldı (1984).” 

Ģeklinde bir yorum yapıyor. Biz de yaptığımız araĢtırmalar ve ziyaretler sonucunda böyle 

bir kitabeye rastlamadık. Ketencizâde‟nin kabrini ziyaret ettiğimizde ùzerinde Arap 

harfleriyle “Hùve‟l-Bâkî”,  Latin harfleriyle “KETENCĠZÂDE HACI HAFIZ 

MUHAMMED RÜġTÜ EFENDĠ RUHUNA FATĠHA D. 1834 Ö. 1916” yazan yeni bir 

mezar taĢı olduğunu mùĢahede ettik. 

Bùtùn bu bilgiler ıĢığında, Ketencizâde‟nin 1916 yılında 82 yaĢında hakkın 

rahmetine kavuĢtuğu sôylenebilir. 

                                                           
21 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.63. 
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2. ESERLERĠ 

 

Ketencizâde Ģair ve mutasavvıf olmasının yanında hattatlık yônù de olan bir 

mütefekkirdir. Hatla ilgili birçok eser vermiĢtir. Yazma Kur'ân-ı Kerîm bunlardan biridir. 

Naci Elmalının “Erzurumlu Mehmed RùĢtù Efendi” adlı eserinde var olduğunu sôylediği 

bu esere bùtùn aramalarımıza rağmen ulaĢamadık. BaĢka hiçbir kaynakta bu eserle ilgili bir 

bilgiye rastlayamadık. Naci Elmalı da bu konudaki bilgisini halk arasındaki rivayetlere 

dayandırmaktadır. O da bu eserin aslına ulaĢamadığını: “Ketencizade'nin kendi hattıyla 

yazılmıĢ olan Kur an-ı Kerîm'in çok aramamıza rağmen ne kendisini, ne de bir izini 

bulabildik.”  diyerek itiraf etmektedir. 

Ketencizâde‟nin eli ùrùnù olan manzum levhalar da hattatlık ùrùnleri olarak 

değerlendirilebilecek eserlerdir. Bu levhaların 10-15 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir.22 Bu levhaların birçoğu gùnùmùze ulaĢamamıĢtır. Elimizde Naci Elmalı‟nın  

çektiği ve halen kendi arĢivinde bulunan birçok fotoğraf vardır. Bu fotoğraflardan 

bazılarına tezin ekler kısmında yer vereceğiz. Levhalardan bazıları Ģunlardır: 

1. Ketencizâde'nin Ünlù Devriyesi (Nøn Ġle BaĢlayıp Biten ĠnĢâ Levha): 

Ketencizade'nin bu inĢa levhası baĢlı baĢına bir sanat eseridir. Bu levhayı Erzurumlu eski 

aileleri ile bazı camii ve mescitlerde bulmak mùmkùndùr. LalapaĢa Camii'nde, 

Ketencizade Mescidinde olduğu gibi... Bu levhanın bir ôrneği Naci Elmalı 

kolleksiyonunda, bir ôrneği de Sùleymaniye Kütüphanesi Cemaleddin Server Revnakoğlu 

ArĢivi 78. dosyada bulunmaktadır. 

2.  Bakırcı Camii'ndeki ĠnĢâ Levha: Erzurum Bakırcı Camii'nin tarihçesini anlatan 

ve 94x67 cm boyutlarındaki bu inĢa levhanın yazısı da Ketencizâde'ye aittir olduğu 

dùĢùnùlmektedir. 

                                                           
22 Bkz. Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.247-267. 
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3.  Gùrcù Mehmet Camii'ndekî ĠnĢâ Levha: Gürcü Mehmet Camii'nin tarihçesini 

anlatan ve yazısı da Ketencizâde‟ye ait olan 50x40 cm. Boyutlarındaki bu levha, ta„lik 

yazıyla yazılmıĢtır. 

4. Cedid Camii'ndeki ĠnĢâ Levha: Cedid Camii'nin tarihçesini olan bu levha 40x65 

cm boyutlarındadır.  

5. Emîr ġeyh Camii'ndeki ĠnĢâ Levha: Emir Ģeyh camii tarihçesi olan bu inĢa levha, 

36x51 cm. boyutlarında olup ta„lik yazıyla yazılmıĢtır.  

6. AlaftarbaĢı Mehmet-Zâde Abdurrahim Bey‟in Değirmenindekî ĠnĢâ Levha:  

“Tarih Yolunda Erzurum”23 dergisinin (15-16.) sayısında bahsedilen bu inĢa 

levhada da Ketencizâde‟ye aittir. 

7. Abdulhamit Bey Konağı Ġçin Yazılan ĠnĢâ Levha: Ta„lik yazıyla yazılan, 11 

beyitten oluĢan bu inĢa levhanın metni Ketencizâde‟ye; hattı ise Erzurum Eski 

Müftùlerinden Ömer Fazıl Efendi‟nin oğlu Abdullah Edib Efendi Hoca‟ya aittir.  

8. Sultan ReĢad'a Kaside: Ta„lik yazıyla yazılan bu inĢa levha halen Baltacılar‟ın 

Hacı Ömer Efendi‟de bulunmaktadır. 

9. ġùĢecizâde Sùleyman Saib'in Doğumu Ġçin YazılmıĢ ĠnĢâ Levha: Ta„lik yazı ile 

yazılan bu inĢa levha, halen Cevdet Saruhan‟da bulunmaktadır. 

10.Tebrîzkapı Baraka Kahvesîndekî Levha: Ta„lik ile Divan-ı Celis karıĢımı bir 

yazıyla yazılmıĢ, Erzurum Tebrizkapı'da, Emir ġeyh Tùrbesinin karĢı sırasındaki “Baraka 

Kahvesi” ya da YaĢlılar Kahvesi diye bilinen Selahattin Erdoğan'ın kahvesinde yer 

almaktaydı. Fakat bu iĢyerlerinin yapılan tadilat nedeniyle yenilenmesi sonucu eserin 

nereye kaldırıldığı bilinmemektedir. 

                                                           
23 Erzurum Tarihini Tanıtma ve AraĢtırma Derneği Yayın organı olan Tarih Yolunda Erzurum‟un Ahmet 

Fidan‟ın koordinesiyle Erzurum 2011 projesi kapsamında tıpkıbasımı yapılmıĢtır (Ankara 2010). Derginin bu 

koleksiyonundan yararlanılmıĢtır. 
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Ketencizâde‟nin tespit edilebilinmiĢ manzum mezartaĢı kitabeleri de vardır. Bu 

kitabeler 5-6 civarındadır. 24 Onlardan bazıları Ģunlardır: 

1. Kishalı Hacı Feyzullah Efendi'nin MezartaĢı Kitabesi: Bu manzum kitabe, 

Kishalı (Tortum) ġeyh H. Feyzullah Efendi'nin mezar taĢında yer almaktadır. 

2. Zorvans (Toparlak) Baba Diye Tanınan Zatın MezartaĢı Kitabesi: Bu manzum 

kitabe, Erzurum‟un merkeze bağlı kôylerinden bu zatın adını taĢıyan Toparlak (Zorans) 

kôyùndeki tùrbede bulunmaktadır.  

3. Zorvans (Toparlak) Baba'nın Torunu Sarıbeyin MezartaĢı Kitabesi: Bu kitabe de 

Toparlak (Zorvans) Baba Ziyaretgâhında bulunmaktadır. 

4.  SoğukçeĢme Sokak'taki Tekke ġeyhlerinden EĢref Efendi'nin MezartaĢı 

Kitabesi: Tokatlı Ġsmail Efendi‟nin halifesi olan EĢref Efendinin mezar kitabesidir. 

5.   Seyfullah ÇeĢmesi Kitabesi: Erzurum'un en güzel çeĢmelerinden biri olan bu 

Seyfullah ÇeĢmesi Dere Mahallesindeki Yazıcı ÇeĢmesi yolu ùzerindedir. Kırmızı Kanber 

taĢından yapılan çeĢmenin hemen arkasında da hayır sahibi Seyfullah Efendi'nin kendi evi 

vardır.  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda Ketencizâde‟nin üç büyùk eserinin olduğu tesbit 

edilmiĢtir bunlar: 

 

 2.1. Divanı 

Ketencizâde‟nin divanın bilinen tek nùshası Naci Elmalı‟nın Ģahsi arĢivinde 

bulunan ve kendisinin Ketencizâde Mescidi‟nde uzun sùre imamlık ve mùderrislik yapmıĢ 

olan H. Nazif ġehidoğlu‟nun hususi kùtùphanesinden temin ettiğini sôylediği fotokopidir. 

Biz Naci Elmalı‟dan aldığımız bu bilgiyle H. Nazif ġehidoğlu‟na ulaĢmaya çalıĢtık; fakat 

                                                           
24 Bkz. Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.267-272. 
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buna muvaffak olamadık. Bu Divan ilk sayfasında “ Yùksek Tahsil” yazan bir defter 

içerisine yazılmıĢ; 49 varak, 99 sayfadan oluĢan bir eserdir. Bu eserin sonundaki kayıttan 

anlaĢıldığına gôre, bu nùsha 1959 yılında Ġbrahim Toraman tarafından istinsah edilmiĢtir25.  

Ketencizâde divanının bu yazma nùshası bir divanda tam olarak bulunması gereken 

dùzenle yazılmamıĢtır. Mesela; Ketencizâde divanına bir “na„t”la baĢlamaktadır. Bilindiği 

ùzere divanlar genellikle “Tevhid” le baĢlar. AraĢtırmacı-yazar Naci Elmalı “Ketencizâde 

Mehmed RùĢtù Efendi” adlı eserinde divanı mùrettep hala getirmiĢtir. Ketencizâde 

divanında Divan Edebiyatı nazım Ģekillerinden birçoğunu kullanmıĢtır. Divanın içinde 1 

tevhid, 3 na„t, 4 mùnâcât, 2 kaside, 1 murabba, 7 tahmis, 4 muhammes, 9 müseddes, 1 

mùsebba, 1 mùsemmen, 1 mersiye, 1 mùstezad, 1 mesnevi, 4 ilahi, 49 gazel, 1 nazım, 3 

kıt„a, 15 de mùfred yer almaktadır. 

Divanından da anlaĢılacağı gibi Ketencizâde, en çok gazel yazmıĢtır. “49 

gazellerinin 15‟i yedi beyitli, 9‟u dokuz beyitli, 8‟i on beyitli, 6‟sı 11 beyitli, 2‟si 17 

beyitli, birer tanesi de dôrt, altı, sekiz, on iki, on ùç, on beĢ, yirmi beĢ, yirmi yedi, otuz beĢ 

beyitlidir.”26Ketencizâde gazellerinde daha çok tasavvufi konuları iĢlemiĢtir. 

AĢk-ı pâkin ver bana yâ Rabbenâ  

Beyt-i dilde kalmaya senden sivâ27 

bu beytinde gôrùldùğù gibi Allah aĢkını istemekte, gônùl evinde O‟ndan baĢkasına yer 

ayırmamaktadır. 

Dinî fikirlerini, inançlarını Ģiirleriyle dile getirmek isteyen Ketencizâde; Allah‟a kul 

olmanın her tùrlù makam ve mansıptan daha ùstùn olduğunu dùĢùnmektedir. Nitekim 

divanındaki aĢağıya aldığımız mısraları bu konuda bize yol gôstermektedir. 

 

                                                           
25Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 49a. 
26 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.73. 
27 Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 7a. 



21 

 

... 

Sana kulluk bana bin pâdiĢâhlıkdan olur evlâ  

Rızân ùzre sana lutfunla eylersem ubødiyyet 

 

Beni benden alıp fâni buyur sen de ayâ  

Mevlâ özün fânî bilen âriflere dünyâda var cennet28 

... 

Ketencizâde tam bir Kur‟an aĢığıdır: 

 “Kur‟an u ahâdîs gibi devlet bize besdir 

A„dâmız olur sâye gibi hâk ile yeksân”29 

Yukarıda ki mısralarda da gôrùldùğù gibi Ketencizâde‟ye gôre Kur‟an ve Hadis her 

yönden insanlara yeterlidir; baĢkaca “devlet” aramaya gerek yoktur. 

Mùfredleri genellikle tek beyitten oluĢan Ketencizâde; Müseddes, Münâcât, 

Muhammes nazım Ģekillerini de kullanmıĢtır. Nazire ve tahmis geleneğini sùrdùren ġair; 

Divan Edebiyatı‟nın ùnlù Ģairlerinin değerli eserlerine yapmıĢ olduğu tahmisleri vardır. 

Bunlardan biri Bağdatlı Rûhî‟nin 

“Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler  

Yevme lâ-yenfe„uda kalb-i selîm isterler” 

matlalı gazeline yapmıĢ olduğu tahmisidir. 

 

                                                           
28 Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 15b. 
29 Ketencizâde, a.g.e, 33b. 
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Kulluğunda seni ey søfi mukîm isterler  

ġîĢe-i kalbini zan itme dü-nîm isterler  

Her neye mâlik isen cùmle „adîm isterler  

Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler  

Yevme lâ-yenfe„uda kalb-i selîm isterler 

 

ÂĢık-ı sâdık isen Ģem„a gibi søzân ol 

Genc-i esrâr olayım dersen eğer vîrân ol  

Vuslat-ı yâre irem dersen eger kurbân ol  

Unutup bildiğini „ârif isen nâdân ol  

Bezm-i vahdetde ne „ilim ne „âlîm isterler30 

... 

Bu “tahmis”inden de anlaĢılacağı ùzere gayet baĢarılıdır. 

Ketencizâde divan edebiyatı geleneğine uygun olarak aruz ôlçùsùnùn birçok 

kalıbını ustaca kullanmıĢtır. Onlardan bazıları Ģunlardır: 

1. Fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün: 

2. Mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün: 

3. Mef‟ølù/mefâîlù/mefâîlù/feølùn 

4. Mùstef‟ilùn/mùstef‟ilùn/mùstef‟ilùn/müstefilün: 

                                                           
30 Ketencizâde, Divan,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 46a/b. 
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5. Müfteilün/müfteilün/fâilün: 

Tasavvuf edebiyatının nazım Ģekli olan “Ġlahi”yi de kullanmıĢtır.  

AĢığım ben sana røz-ı ezelden 

Sen benim Ģahımsın ben senin benden  

Ġster ôldùr kulun ister çirâğ et  

Râzıyım her ne ki gelirse senden 

 

Cismim de senindir bu cân da senin  

Mukîm de senindir mihmân da senin  

Derdim de senindir derman da senin  

Ben senden geçemem cân çıksa tenden 

 

Sana kulluk içün cihâna geldim  

Lîk gayet yaman zamâna geldim  

Bed-hûylar elinden âmâna geldim  

Ayırma RÜġDĠ'yi hulk-ı hasenden31 

6+5 =11‟li hece ôlçùsùyle yazdığı bu ilahiden onun “Hece Vezni”ni de ustaca 

kullandığını anlıyoruz. 

 

                                                           
31 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.150. 
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2.2. Ġntibâhu‟t-Tâlibîn 

Süleymaniye Kütüphanesi Cemaleddin Server Revnakoğlu ArĢivi 78. dosyada 

bulunan Rika hattıyla yazılmıĢ, Ketencizâde‟nin Tasavvufi Ģiirlerini içeren, 92 sayfalık bir 

yazma eserdir. Bu eseri ayrıntılı olarak inceleyemedik. Fakat Revnakoğlu‟nun dùĢtùğù 

nottan ve Ģiirlerdeki mahlaslardan bu Ģiirlerin Ketencizâde‟ye ait olduğu sonucuna 

varılabilir. Bu eser ileride baĢka bir çalıĢmanın konusu yapılabilir. 

 

 2.3. Mevlid (Ġstirhâm) 

 

2.3.1. Mevlid 

Ketencizâde‟nin “Ġstirhâm” adlı bu eseri mesnevî nazım Ģekliyle kaleme alınmıĢ bir 

mevliddir. Mevlid (çoğulu: Mevâlid, Mevâlîd) kelimesi, kök itibariyle, "v l d " kökünden 

masdar, ism-i zaman, ism-i mekân olur. Anlamı ise, "Doğma, velâdet, doğum yeri, doğum 

zamanı, meskıt-ı re's"32 demektir. Terim anlamı ise, Hz. Peygamberin doğumu baĢta olmak 

üzere hayatı, mu'cizeleri, gazâları, ahlâkı, vefatı ve Hilye'sini anlatan eserler, demektir. 

Mevlid'ler, çoğunlukla mesnevi tarzında yazılmıĢlardır. Hz. Peygamber'in doğum gùnù 

dolayısıyla yapılan Ģenlik ve merâsimlerde okunma amacıyla kaleme alınmıĢlardır. 

Mevlid'in ilk ôrnekleri Arap edebiyatında verilmiĢtir. Arap edebiyatının ônemli 

tùrlerinden olan methiye içerisinde Hz. Peygamber'e yapılan ôvgùler ônemli yer 

tutmaktadır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra bu methiyelere bağlı olarak yeni tùrler 

geliĢmiĢtir. Mevlid de bu yeni edebi türlerden biridir.33Fakat genel olarak Mevlid 

                                                           
32 Mevlid'in etimolojik yapısı için Bkz. ġ. Sâmi, a.g. l, s. 1433 (Mevlid mad.);  Ahte- rî, Mustafa b. 

ġemseddin Karahisârî, Ahter-i Kebîr, Ġstanbul 1321, s. 1054 (Mevlid mad.).  M. Tayyib Okiç, ÇeĢitli Dillerde 

Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri, A. Ü. Ġslâm'ı Ġlimler Fakùltesi Dergisi, Erzurum 

1976, Sayı: l/Aralık 1975, s. 19.  DĠA maddeleri. 

33Selami Bakırcı, Mevlid, DoğuĢu ve GeliĢmesi, Akademik AraĢtırmalar  Yay.,Ġstanbul 2005, s.3. 
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mùellifleri, baĢta Ka'b b. Zùbeyr'in Kasidetü'l- bürde‟si olmak ùzere bu eserin çok sayıdaki 

nazireleriyle Hasan b. Sâbit'in Peygamberimiz için yazdığı Ģiirlerden, Abdullah b. Revâha 

ve diğer sahâbilerin nazmettiği methiyelerden ilham almıĢlardır. Ancak, mevlidlerin mevzu 

itibariyle asıl kaynağını siyer, megâzî ve Ģemâil kitapları oluĢturur. 

604 (1207) yılında Erbil Atabegi Muzafferùddin Kôkbôri tarafından dùzenlenen 

ihtiĢamlı mevlid kutlamalarında okunmak ùzere Ġbn Dıhye el- Kelbî'nin mensur olarak 

kaleme aldığı ve sonunda bir methiyenin bulunduğu et-Tenvîr fî mevlidi's-sîrâci'l-münir 

adlı eseri Ģôhretinden dolayı ilk mevlid kitabı kabul edilir. Bununla beraber Arap 

edebiyatında "mevlid" terimi II. (VIII) asrın sonlarına doğru ortaya çıkmıĢtır, yani mevlid 

literatùrù Ġbn Dıhye'den çok ônce baĢlayıp geliĢmiĢtir.34 ġiî Fâtimiler zamanında devlet 

tarafından kùçùk kutlamalar yapılmıĢ olsa da halkın geniĢ kesiminin katılımıyla yapılan ilk 

mevlid merasimleri Kôkbôri zamanında yapılan bu kutlamalar olarak kabul edilir. Osmanlı 

zamanında da ilk mevlid tôrenleri daha ônceleri küçük çapta görülse de III. Murad (1588) 

devrinde resmî olarak kutlanmaya baĢlanmıĢtır. 

Mevlid Arap edebiyatında baĢlamasından hemen sonra Tùrk edebiyatında da 

kendini gôstermiĢtir. Ġlk Tùrkçe mevlid hakkında kaynaklarda açık bir bilgi yer almamakta 

ve Sùleyman Çelebi'nin 812'de (1409) kaleme aldığı Vesîletü'n-necât adlı mesnevisinin ilk 

Tùrkçe mevlid olduğu gôrùĢù yaygın bir Ģekilde kabul gôrmektedir. Ancak bundan ônce 

yazılmıĢ Tùrkçe mevlid benzeri eserlerin varlığı da bilinmektedir. Bunlardan biri Ahmed 

Fakih'e (öl. 650/1252) ait Çarhnâme'dir. Sùleyman Çelebi'den kısa bir sùre ônce Erzurumlu 

Mustafa Darîr'in yazdığı manzum-mensur eseri Terceme-i Siyer-i Nebî de (yazılıĢı: 

790/1388) yer yer mevlidi hatırlatmaktadır. Vesîletü'n-necât ın bazı yerleri Darîr'in eseriyle 

ciddi benzerlikler gôsterdiği için Darîr'in siyerindeki manzum kısımların Tùrk 

edebiyatındaki ilk mevlid metni olması gerektiği ileri sùrùlmùĢtùr. 35 Ancak, Ģu da bir 

gerçektir ki Tùrk edebiyatında "Mevlid" denilince akla gelen ilk, hatta tek isim Süleyman 

                                                           
34Ġsmail DurmuĢ, "Arap Edebiyatında Mevlid", DÎA, Ankara 2004,C.29, s.480. 

35Hasan Aksoy, "Tùrk Edebiyatında Mevlid", DĠA, Ankara 2004, C.29, s.482. 
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Çelebi'dir. Tùrk halkı Sùleyman Çelebi'nin mevlidini çok sevmiĢ ve mevlid gecelerinde 

sadece Vesiletü'n- necat'ı okur olmuĢtur. 

Edebiyat tarihimiz içinde 200 civarında mevlid yazılmıĢtır. Bunlardan bir kısmı, 

Sùleyman Çelebi‟ye nazire olarak yazılmıĢ, bir kısmının bazı motifler yônùnden ayrılık 

gösterdiği tespit edilmiĢ; geri kalanların ise, tamamen farklı olduğu ortaya konmuĢtur.36 

Tùrk edebiyatındaki mevlid metinlerinin sayısı burada tek tek sayılamayacak kadar çok 

olduğu için sadece 19. yùzyılda yaĢamıĢ mevlid Ģairlerinin isimleri verilecektir37: 

1. Hasan Ġlmî(Kozanlı, yazılıĢı: 122.6/1811, Ġstanbul'da basılan eserin baskı 

tarihi belli değildir) 

2. Halil Siirdî(ö. 1843) 

3. Râgıb Efendi (ô. 1848; Hacı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hùdâyî, nr. 

1453) 

4. Tâhir Ağa (es-Seyyid Mehmed Tâhir, yazılıĢı: 1279/1862-63, eser 1326'da 

(1910) basılmıĢ olup baskı yeri belli değildir) 

5. Kâmî (ġâban Âmidî, yazılıĢı: 1279/1862-63; Sùleymaniye Ktp., Kadızâde 

Burhâneddin, nr. 146/4) 

6. Mehmed Sâlih Nihânî (Ġstanbul 1308) 

7. Edirne Mùftùsù Fevzi Efendi (ô. 1900; bahir aralarında okunacak tevĢîhleri 

de kendine ait olmak üzere iki Türkçe, bir Arapça mevlid yazmıĢtır, bu eserler matbu olup 

biri hariç baskı yeri ve tarihleri belli değildir) 

                                                           
36 Bilal Kemikli, Tùrk Ġslam Edebiyatı-GiriĢ, Emin Yay., Bursa 2010, s.121 

37 Aksoy, a.g.m, s.482 

 



27 

 

8. KeĢfî-i Saruhânî(ô. 1900; Mehmed Gôkalp, "KeĢfi'nin Mevlid-i Nebevîsi", 

Tùrk Dùnyası AraĢtırmaları, sy. 94 (1995), s. 205-225) 

9. Rif„at (Manastırlı, ô. 1907 (?)) 

 

2.3.2. Ġstirhâm‟ın ġekil Özellikleri  

Bu bôlùmde eserin dıĢ yapısı değerlendirilecektir. Mevlid'in içinde yer alan nazım 

Ģekilleri, beyitlerde kullanılan vezinler ayrıca mısraların kafiye ve redifleri incelenecektir. 

 

2.3.2.1. ġekil ve Vezni 

Mevlid tùrùnde kaleme alınan eserlerde kullanılan hâkim nazım Ģekli "mesnevi"dir. 

Bu eser de de “mesnevi” nazım Ģekli kullanılmıĢtır. Edebiyatta genellikle uzun mevzuları 

anlatmak için tercih edilen bir nazım Ģeklidir. Mevlidler umumiyetle tevhid, münâcât ve 

na„t ile (bazılarında ashâb-ı kirâma, çe- hâr-yâr-ı gùzîne methiye ile) baĢlamakta, kâinatın 

zuhur kaynağı olan Nûr-ı Muhammedi'den bahsedilerek Hz. Peygamberin doğumuna 

geçilmekte, onun mi„racı ve diğer møcizelerinin anlatılmasının ardından vefatı konusuna 

yer verilmekte, en sonunda Resûl-i Ekrem ve ashabı baĢta olmak ùzere eseri yazan, okuyan 

ve dinleyenler için bir dua ile sona ermektedir.  Hemen her faslın bitiminde içinde Hz. 

Peygamber'e salâtın da bulunduğu tekrar beyitleri yer almaktadır.38 

  Ketencizâde Mehmed RùĢdî Efendi: “ÖÀle Resÿlul-lÀh ãallÀllÀhu „aleyhi ve sellem 

: “ ĠzÀ eñÀbbal-lāhu „abden ye‟ñuzu ñÀbìbetÀhu” ãadaöa men na÷aöa”39 cümleleriyle 

“Mevlid”ine baĢlar. Bundan sonra kaside tarzında yazılmıĢ bir  "na„t"gelmektedir. Aslında 

bu durum, “mevlid”leri de oluĢturan klâsik mesnevîlerin baĢlangıcında gôrùlen geleneksel 

                                                           
38 Aksoy, a.g.m, s.483 

39 Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem Ģôyle buyurdular:  “Allah bir kulu severse iki sevdiğini alır” konuĢan 

en doğru konuĢtu 
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yapıdan farklıdır. Burada geleneğe uyalarak ônce "tevhid"le baĢlanmamıĢtır. Aruz vezninin 

remel bahrinin fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmıĢ olan Na„t bôlùmù ile 

baĢlanmıĢtır. (1-17)17 beyitlik bu bölümden sonra; hezec bahrinin 

mefølù/mefâîlù/mefâîlù/feølùn kalıbıyla yazılmıĢ (18-38)21 beyitlik kaside nazım Ģeklinde 

bir “tevhid” vardır. Ketencizâde,  bundan sonraki bôlùmlerin hepsini aruz vezninin remel 

bahrinin fâilâtùn/ fâilâtùn/ fâilùn kalıbıyla yazmıĢtır.  

Mevlid mesnevilerinde Ģekle dair en belirgin ôzelliklerden biri de haneli Ģiirlerde 

rastlanılan vasıta beyitlerinin tekrarlanmasıdır. Bu durum Ketencizâde'nin Mevlid'inde de 

kendini göstermektedir. 

Ger dilersin maóvola her seyyiÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Ahmede vir çoú ãalÀt 

(64) 

gibi, veya; 

Ger „ubÿdiyyetde istersið åebÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Aómede vir çoú ãalÀt 

 (110) 

gibi beyitlerle karĢımıza çıkmaktadır. 

Ketencizâde vezin konusunda acemi değildir; ama usta da kabul edilemez. 

Mevlid'de kusursuz beyitler bulunsa da eser, imâle, zihâf vb. aruz kusurlarından tamamen 

arınmıĢ değildir. Bu durum halk tipi mesnevilerde sıkça karĢılaĢılan bir husustur. Bazen 

Türkçe kelimelerde uzun ünlü bulunmamasına rağmen Ģairin med yaptığı gôrùlùr. 

Kim anı bil /di bilùr Mev/lÀsını  

Fâ  i  lâ tün / fâ  i  lâ tün/fâ i lün 
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Aranılmaz/ KÀ„bede öıb/le-nümÀ 

(5) 

Ketencizâde‟nin vezni ustaca uyguladığı beyitlerde mevcuttur: 

KÀ„be-ÀsÀ   / ba÷nına ÷aĢ /baàladı  

Fâ  i  lâ tün / fâ  i  lâ tün /fâ i lün 

Rÿz u Ģeb zem /zem miåÀli /aàladı  

Fâ  i  lâ tün     / fâ  i  lâ tün/fâ i lün 

 (114) 

 

2.3.2.2. Kafiye ve Redifi 

Ketencizâde‟nin Mevlid‟inde klasik edebiyat geleneğinin estetik anlayıĢına bağlı 

olarak, ses benzerliğinden çok, harf benzerliğine dayanan gôz kafiyesi vardır. 

Oldı her eĢyÀ bir ismið maóharı  

Cümleye maôhar nebìler serveri 

(55) 

Anı öıl kim bizlere pÀyÀn-ı kÀr  

Sen olasıð rÀżı biz de rest-gÀr  

(71) 

Kafiyenin ses benzerliğinden ziyade harf benzerliğine dayanması sebebiyle ahengin 

aksadığı az sayıda beyitlere de rastlanmaktadır: 
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Hiç birine itmedi o ĢÀh meyl  

Hep giçer bunlar buyurdi misl-i sìl 

(128) 

MÀ-ñÀãal o çeĢm-i mÀ zÀàa‟l-baãar   

Ser ider „Àlemleri hep ser-te-ser 

(106) 

Eserde bu genel anlayıĢın dıĢında kullanımlara da rastlamaktayız 

Ehl-i „iãyÀn aða öılsun ilticÀ  

BÀb-ı àufrÀnı aða virmiĢ ÕudÀ 

(76) 

Metinlerde her türden kafiyeye rastlanmakla birlikte, en çok tam ve zengin 

kafiyelere yer verilmiĢ, yarım kafiyeler daha az kullanılmıĢtır. 

NÀm-ı Óaööı yÀd idenler ĢÀd olur  

Miónet ü àamdan bütün ÀzÀd olur 

(46) 

Eserde Arapça ve Farsça kelimelerle oluĢturulmuĢ kafiyeler gôze çarpsa da Tùrkçe 

kelimelerle yapılmıĢ kafiyeler de vardır. 

Ben ne òÀkem ben ne mÿrem ben neyem  

Kim anıð vaãfında bir sôz sôyleyem 

                                                    (100) 
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Ketencizâde‟nin eserinde ahengi zenginleĢtirmek ve eserin mùzikalitesini 

oluĢturmak için ôzellikle tunç kafiyelere yer verdiği gôrùlùr. 

Her isimden var müsemmÀya sebìl  

Ġsm-i a„óam gôrdigin esmÀyı bil 

                                                (56) 

Hem anıð „ıĢöına Rabbù‟l-„Àlemìn  

Miónet-i dÀreyniden öılsun emìn 

                                               (109) 

Ketencizâde eserinde bazen bir kelime bazen de bir kelimeden uzun redifler 

kullanmıĢtır. Bu redifler kimi beyitleri adeta birer ahenk manzumesine dônùĢtùrmektedir. 

YÀ ResÿlallÀh ĢefÀ„at öıl bize  

Çaresiz öaldıö „inÀyet öıl bize 

                                        (245) 

Bendelerde hiç liyÀöat mı olur 

Öadrini bilmekde tÀöat mı olur 

                                        (102) 

Hem didi „izzim celÀlim ñaööı-çün  

Hem didi sırr-ı cemÀlim ñaööı-çün 

                                          (163) 
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 2.3.3. Ġstirhâm‟ın Dil ve Üslup özellikleri  

Mevlidler sanat gôstermekten çok bilgi vermek ve okunmak için yazılan eserler 

olduğu için genelde sade dille yazılmıĢlardır. Ketencizâde‟nin bu eseri de, 19.Yùzyıl 

Anadolu Tùrkçesinin telaffuz ve gramer ôzelliklerini taĢır. Eserde Eski Anadolu 

Tùrkçesinde kullanılan bazı eklerin devam ettiği de gôrùlmektedir. 

Örn: -dikde: 

Bunları CebrÀ‟ìl itdikde beyÀn  

Didi o Peyàamber-i Àòir zamÀn 

                                           (271) 

Örn: -sin: 

Ger dilersin maóvola her seyyiÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Ahmede vir çoú ãalÀt 

                                              (64) 

“Ġstirhâm” dini içerikli bir eser olduğu için Arapçadan, klasik edebiyatımızın ùrùnù 

olması yônùyle de Farsçadan etkilenmiĢ bir dile sahiptir.  

Mevlid-i pÀk-i óabìb-i kibriyÀ 

ÇeĢm-i dÀrene olupdır tÿtiyÀ 

                                          (1) 

Mevlidler, halk tipi mesneviler olması yônùyle Tùrkçe kelimelerin yapısı, deyimler, 

atasôzleri ve halk sôyleyiĢleri açısından da zengin bir kaynak durumundadırlar: 
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Aña baòĢ itmiĢ cenÀb-ı KibriyÀ  

Aða olmıĢdır òitÀbı Úul kefÀ 

                                       (327) 

Aña geldikde FeterøÀ Àyeti  

Ser-firÀz oldı anıð hep ùmmeti 

                                    (328) 

RÿĢen itdikde yeri ol ÀfitÀb  

Gök didi yÀ leyteni küntü türÀb 

                                      (332) 

Üslup açısından bakıldığında, Mevlidlerin ùslubunda hâkim olan en belirgin çizgi, 

Allah inancı ve Peygamber sevgisinin coĢkunluğundan doğan lirizmdir. Her Mevlid 

Ģairinde aynı ôlçùde olmamakla birlikte birçoğunda bunu açıkça hissedebilmek 

mümkündür. Ketencizâde Mehmed RùĢdi de bu coĢkun ùsluba sahip olan 

Ģairlerimizdendir. Mesela; Hz. Muhammed'in doğumunu, bu doğuĢa layık bir heyecanla 

karĢılayan Ģu: 

 

MerñabÀ ey bÀ„is-i àufrÀnımız  

MerñabÀ öurbÀn saða hep cÀnımız 

 

MeróabÀ ey muútedÀ-yı enbiyÀ  

MeróabÀ ey pìĢuvÀ-yı evliyÀ    
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MerñabÀ ey rañmeten li‟1-„Àlemìn  

MerñabÀ sensin Ģefì„a‟l-müõnibìn 

 

MeróabÀ ey münteòabdan münteòab  

MeróabÀ maóbÿb-ı mùsteånÀ-yı Rab 

 

MerñabÀ Ádem òaberdir õÀtıða  

MerñabÀ sensin mu‟aòòar mùbtedÀ 

 

MeróabÀ ey muóteremden muóterem  

MeróabÀ ey menba„-ı cÿd u kerem 

 

MeróabÀ ey enbiyÀlar serveri  

MeróabÀ ey ins ü cin peyàamberi  

 

MeróabÀ ey merkez-i nùh dÀ‟ire  

Óaö buyurmadı feterêÀ sÀ‟ire 

 

Saða öılmıĢdır Le„amrùkle öasem  

MerñabÀ ey ma„den-i luùf u himem 

                                       (236-244) 

beyitlerde ortaya çıkan sıcak ve akıcı ùslup, mevlid geleneğimizde eĢine az rastlanır 

sôyleyiĢlerden biridir. 
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Ġstirhâmda ôğretici amaçlı, didaktik ùslupla yazılan bôlùmler de vardır. Bu 

bölümlerde genellikle ağır bir dil sôz konusudur. 

AllÀh diyenið ñÀfıó u ñÀmìsìdir AllÀh  

AllÀh di ki bu ôulmet-i àaflet ola nÀ-bÿd 

 

AllÀh diyerek úalbiñi pÀk eyle sivÀdan  

AllÀh ile yÀr ol bütün aàyÀr ola maùrÿd 

 

AllÀh öulına erñam u eĢfaö dù-cihÀnda  

AllÀhı bil ancaö odır ey cÀn saða ma„bÿd 

                                                       (24-26) 

 

  KÀ„be-ÀsÀ ba÷nına ÷aĢ baàladı  

Rÿz u Ģeb zemzem miåÀli aàladı 

                        (114) 

Yukarıdaki beyitte (114) Ketencizâde divan Ģairlerinin çoğunda bile az 

bulunabilecek kudretli bir sanat yapma becerisiyle çok yerinde ve mükemmel bir benzetme 

yapmıĢtır. Bilindiği gibi Ka'be'nin duvarında meĢhur Hacerù'l-esved taĢı vardır, Hacerù'l-

esved taĢının Ka'be'nin karnında olmasıyla Hz. Peygamberin açlığını bastırmak için 

karnına taĢ bağlama olayını birbirine benzetmiĢtir. Dolayısıyla bu olaya gônderme yaparak 

telmih yapmıĢtır. “zemzem misâli ağladı” derken Hz Ġsmail‟in ağlamasıyla zemzem 

suyunun bulunması olayınada bir telmih vardır. Aynı zamanda zemzem, taĢ, kabe 
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kelimeleriyle tenasùb yapmıĢtır. Bir beyite bu kadar çok sanatı ve anlamı derc edebilmiĢ 

olması onun üslubunun kudretini göstermektedir. 

AĢağıdaki Ģu beyitler de bize Ketencizâde‟nin yine ne kadar kuvvetli bir ùslubu 

olduğunu gôstermesi açısından çok ônemlidir: 

 

„Áleme rañmetdir ol zÀt-ı Resÿl  

Raómet-ÀsÀ öıldı bir anda nùzÿl 

 

RÿĢen itdikde yeri ol ÀfitÀb  

Gök didi yÀ leytenî küntü türÀb 

                              (331-332) 

"yÀ leytenî küntü türÀb ", yani, "KeĢke ben de toprak olaydım. Bu iktibasla 

Ketencizâde, hem Nebe suresi 40. ayetine gônderme yapıyor, hem mükemmel bir 

benzetmeyle Hz Peygamber‟i gùneĢe benzetiyor, hem de gôğù konuĢturmakla intak sanatı 

yapıyor. Bùtùn bunlardan gerçekten kuralları çok iyi bilen ve bunları yerli yerinde 

kullanabilen bir divan Ģairi olduğunu çıkarabiliriz. 

 

2.3.4. Ġstirhâm‟ın Muhteva Özellikleri  

Ġstirhâm; didaktik ve lirik bir konunun iĢlendiği manzum bir eserdir. Halka yônelik 

dînî eserler olan Mevlidlerin konuları genelde sâde ve yalındır. Bunun baĢlıca sebebi; 

halkın içinden gelen Ģâirlerin, çoğu zaman, onları aydınlatma amacı gùtmeleridir. 

Ketencizâde de vermek istediği mesajı Mevlid kalıpları içerisinde vermiĢtir. Yer yer 

duygulu yer yer didaktik mısralarla eserini oluĢturmuĢtur.  Burada muhteva bakımından 
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irdelenen mevlidin kaç bôlùmden oluĢtuğu ve her bir bôlùmùn nelerden bahsettiği 

incelenecektir. 

Ketencizâde Hazreti Peygambere hitâben yazmıĢ olduğu 17 beyitlik kaside tarzında 

dùzenlenmiĢ, bir Na„t-ı ġerîfle eserine baĢlamaktadır. 

Mevlid-i pÀk-i óabìb-i kibriyÀ  

ÇeĢm-i dÀrene olupdır tÿtiyÀ 

mısralarıyla baĢlayan bu Na„t Peygamber efendimizin çeĢitli sıfatlarına dikkat çekerek onu 

nazara vermektedir. Bu bôlùmde Ģair, insanlığın her iki âlemde de Ģefa„at isteyenin Hz. 

Muhammed'in mevlidini daima okuyup okutmasını tavsiye eder. Hz. Muhammed‟i hoĢnut 

edenin Allah‟ı da hoĢnut edeceğini sôyler. Kendisini “livâ”nın altında fahr-i âlemle bir 

araya getirmesi için Allah‟a yalvarır.  

Ketencizâde; 

AllÀh diyelim kim açıla àonce-i maúãÿd  

AllÀh diyene ÷oàdı dilÀ neyyir-i mes„ÿd 

 

 AllÀh ile bir iĢ ki ola òayr olur elbet  

ĠsnÀd-ı sañìñ-ile bu fermÀn bize mevrÿd 

beyitleriyle baĢlayan ve bize, merhum Sùleyman Çelebi'nin; 

"Allah âdın zikr idelim evvelâ 

Vâcib oldur cùmle iĢde her kula 

 

Allah âdın her kim ol evvel ana 

Her iĢi âsân ide Allah ana" 
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beyitlerini hatırlatan kaside tarzında yazılmıĢ, toplam 21 beyitten oluĢan bir 

“tevhid” le eserine devam eder. Bu bölümde, Hakk'ın mevcudiyetinden ve vahdaniyetinden 

bahsedilmektedir. Allah'ın kendi zatını bildirmek için insanı ve cini halk ettiğini ve bunlara 

hoca olarak da Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed'i gônderdiğini anlatılır. Ayrıca,  Allah‟ı 

seven sevdiğini-ki bu Hz. Muhammed‟dir- sevmeli candan; sevdiğini sevince Hazret-i 

Allah‟ın hoĢnut olacağını bildirir. 

Ġstirhâm‟ın bôlùm baĢlıklarının yine beyitler halinde ve manzum olarak sôylenmiĢ 

olması dikkat çekicidir. Bôlùm adları, bôlùmlerin hangi beyitler arasında oldukları ve beyit 

sayıları sırasıyla Ģôyledir:  

a. Mevlÿd-ı ÕÀtimù‟l-EnbiyÀ /ãallÀ „aleyhi ÕÀlıöu‟l-eĢyÀ: (39-64) . 26 beyitten 

oluĢan bu bôlùmùn giriĢinde besmelenin ve zikrin fazileti ùzerinde durulur. Bunu Ģu 

Ģekilde ifade eder: 

Çùnki Bi‟smi‟llÀhi‟r-RañmÀni‟r-Raóìm    

Oldı miftÀñ-ı der-i genc-i óaúìm 

 

Her kimiñ úalbinde õikrul-lÀh olur  

Genc-i óikmetden o dil ÀgÀh olur 

 

Besmeleyle her iĢe öıl ibtidÀ  

YÀrið olsun „avn-i Óaú her dü-serÀ 

                                            (39-41) 

Yine bu bôlùmde yaratıcıya gerçek imanın ondan bir lahza ayrı olmamaya ve 

zikrini hiç terk etmemeye bağlı olduğunu sôyler: 
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Bir nefes Óaööı ferÀmÿĢ eyleme  

Õikr i Óaödan öalbi òÀmÿĢ eyleme 

                                                 (58) 

Ketencizâde Peygamberler Rehberi olan Hz. Muhammed‟in Ģefaatçi edinilmesini 

salık verir: 

Hem Ģefi„ idinelim ol serveri  

Kim odır peyàamberÀnıð rehberi 

                                             (62) 

Bu bôlùmù bir salavat isteğiyle bitirir: 

Ger dilersin maóvola her seyyiÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Ahmede vir çoú ãalÀt 

                                              (64) 

b. Sebeb-i tertìb-i kitÀb-ı Mevlÿd /Salla‟llÀhu „alÀ men ismuhu Mahmÿd:     (65-84) 

20 beyit olan bu bôlùmde Ģair, ôncelikle kendi acizliğinden bahseder, Allah‟ın razı olacağı 

ve kendisinin de kurtuluĢuna vesile olacak bir amel dùĢùnùrken kalbine apaçık bir mananın 

geldiğini belirtir: 

Anı öıl kim bizlere pÀyÀn-ı kÀr  

Sen olasıð rÀżı biz de rest-gÀr  

 

Bu niyÀzı dilde eylerken hemÀn  

Gôðlùme bu ma„nÀ geldi nÀgihÀn 

                                            (71-72) 



40 

 

Kendi kurtuluĢuna bir vesile kılmak için Hz. Muhammed‟in mevlidinden çok az bir 

miktar bahsedeceğini, bir "Mevlid" yazmak niyetinde olduğunu anlatır. 

Bildim anı her kim itmezse delìl  

Ġki „Àlemde olur òor u õelìl 

 

Bu sebebden mevlidinden ol Ģehið  

Cùz‟ice vaãf ideyim ben ol mehið 

                                           (77-78) 

c. Der-sìreti CenÀb-ı Peyàamber-i õì-ĢÀn /„aleyhi ãalavÀtu‟r-RaómÀn:    (85-110) 26 

beyit uzunluğunda olan bu kısım âlemlerin peygamberinin hilyesinden bahsetmektedir. 

GÿĢ-ı hÿĢ-ıla efendim dinlegil  

LeĢker-i àaflet ola ta mużmahil 

                                         (85)  

mısralarıyla baĢladığı bu bôlùmde Ketencizâde Hz. Peygamber‟i Ģôyle vasfeder: “Ona gôre 

Hz Muhammed; ay ve gùneĢin yanında birer zerre hùkmùnde olduğu bir nûrdur. O, boy-

posta emsali gôrùlmemiĢ bir tuba fidanıdır. ArĢ, kùrsî, sidre, levh ù kalem hep O'nun için 

yaratılmıĢtır. O'nun mùbarek bedenindeki koku misk saçan ceylanları bile baĢtan çıkaracak 

gùzelliktedir. Hùma kuĢu, kıyamete kadar havada uçsa da O'nun gôlgesine bile ulaĢamaz. 

O'nun ayağının tozu iki dùnyanın gôzùne sùrme olur. GùneĢ, ıĢık almak için her gün onun 

ayağına yùz sùrer. Ġnsanlar, cinler ve melekler onun tutkunu, cihanın sultanları onun ancak 

dilencisidir. O'nu Allah ôvmùĢse, bôyle bir insanı benim gibi toprak, karınca dahi olmayan 

aciz bir kul nasıl anlatabilir ki.”der. Bu ve benzeri övgü içeren sözlerle Hz 

Muhammed(sav)‟i vasfeder. 
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d. Der-sìreti muòÀùab-ı LevlÀk /ãalli „aleyhi òÀlıöu‟l-eflÀk: (111-140) toplam 30 

beyitten oluĢan bu bôlùmde de Hz. Peygamberin hilyesinden anlatmaya devam eden 

Ketencizâde; Hz. Peygamberin temiz yaratılıĢından bahsedep kendi halimizi dùĢùnmemizi 

salık verir. 

Òulú-ı pÀkinden biraz õikr idelim  

ÓÀlimiz inãÀf idüp fikr idelim 

                                    (111) 

Sonraki beyitlerde ise, 

Altına ãarmıĢ idi öurı ñaãìr  

Kapusında öul iken cùmle emìr 

                                      (112) 

Diðle n‟itdi ol ñÀbìb-i mùste„Àn  

Yasdıàıð lìf ù firÀĢıð saòtiyÀn 

                               (113)  

“Bùtùn emirler (yôneticiler) O'nun kapısında birer kul iken, O, altına sadece bir 

kuru hasır seriyordu. Yastığı bir lif, yatağı da bir deri parçasıydı.” diyerek Hz. 

Peygamber‟in tevazusuna dikkat çeker. 

 KÀ„be-ÀsÀ ba÷nına ÷aĢ baàladı  

 Rÿz u Ģeb zemzem miåÀli aàladı 

                 (114) 

Bu beyitte Ketencizâde divan Ģiirinde bile az gôrùlebilecek gùzel bir benzetmeyle; 

Hz. Muhammed‟in açlıktan karnına taĢ bağlaması hadisesini Ka„be'nin bağrına konmuĢ 
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olan Hacerü'l-esved taĢı gibi dùĢùnmektedir. Ka„be nasıl Hacerù'l-esved‟i bağrına 

basmıĢsa, Hz Peygamber de taĢları ôyle bağrına basmıĢtır” diyerek eĢine az rastlanır bir 

benzetme sanatı yapmaktadır. Yine bu beyitte “Tenasùb” sanatı gereği Ka„be, taĢ, zemzem 

ve ağlamak kelimelerini bir arada kullanmıĢtır. Bu ve benzeri kullanımlara bakarak 

Ketencizâde‟nin Ģairliği değerlendirilebilir. 

Kahkaóayla gülmedi o gül-„izÀr  

TÀ„at idi Ģuàli hep leyl ü nehÀr 

                                        (115) 

Ketencizâde‟ye gôre O dùnya gùlistanının gùlù hiç kahkaha ile gùlmemiĢtir. Gece 

ve gùndùzùnù Allah‟a itaatle ibadetle geçirmiĢtir. 

Takip eden beyitlerde Ketencizâde Hz. Muhammed‟i Ģôyle vasfetmektedir:  O, 

konuĢtuğu zaman vahiyle konuĢurdu. Yolda kime rastlasa herkese Ģefkat ve merhametle 

selam verirdi. Gamlı ve kederli olanların gônùllerini alır, onları neĢelendirirdi. Özellikle 

yetimleri sevindirmek onun iĢiydi. Hastaları arar sorar, kimsenin gônlùnù kırmaz, her 

iĢinde dilinden besmeleyi eksik etmezdi. Cômertti, cômertliğine asla sınır yoktu. Hiç 

kimseye eza cefa etmezdi, ne ederse Allah rızası için yapardı. Bu ve benzeri vasıfları 

saydıktan sonra: 

Ol sebebden cùmle evżÀ„-ı Resÿl 

Pür-óikemdir aña iriĢmez „uöÿl 

                                           (136) 

“Bùtùn peygamberlerin halleri hikmetlerle doludur, akıllar onu anlayamaz.”der. Daha 

sonraki beyitlerde bu hikmeti ancak Allah‟ın bileceğini, kulların bunu anlamayacağını 

belirtir. 
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Óikmetiñ ancaú bilür BÀrì ÒudÀ  

Yoúsa mümkin mi bile bay u gedÀ 

                                              (139) 

e. Mebde‟-i òilúat-i nÿr-i óÀbìb-i ķibriyÀ /ãallā „aleyhi òÀlıöu‟l-aróı ve‟s-semÀ: 

(141-170) 30 beyitten ibaret bu bôlùmde Ketencizâde; Hz. Muhammed‟in Nûrunun 

yaradılıĢının baĢlangıcını anlatır.  

CÀn u dilden diñle ey māh-ı likÀ  

Kim ne òalö itdi ÕudÀ fi‟l-ibtidÀ 

                                           (141) 

beytiyle girer söze. Burada Allah‟ın öncelikle neyi yarattığını anlatır. Sùleyman çelebi gibi 

kozmogoniyi izahla sôze baĢlar. Her Ģeyin evveli ve her Ģeyin nihayeti olan ve her Ģeye 

gùcù yeten kâdir Allah, henùz hiçbir varlıktan eser yokken "ol" emrini verir. O anda 

âlemlerin rabbı olan Allah'ın sevgilisinin nøru çıkar ortaya. Aynı anda Allah'ı tesbîh 

etmeye, tevhîd ve tahmîd etmeye baĢlar. Sonra bu nørdan l2 unsur doğar. Bunlar kudret, 

rif'at, nùbùvvet, merhamet, ta'zîm, kerâmet, menzilet, minnet, tâ'at, Ģefâ'at, hidâyet ve 

sa'âdet olurlar. Yerlerin ve gôklerin yaratıcısı bundan sonra dört deryayı halkeder. Birisi 

rahmet deryâsıdır. Ondan kâinâtın sevgilisi yaratılır. Bir diğerinden yerler ve gôkler 

yaratılırken, diğerleri arĢ, kùrsî, sidre, levh ù kalem olur. 

Soñra fermÀn itdi o ãÀhib-kerem  

Her ne kim emrim ola yaz yÀ úalem 

 

Ne yazayım didi ey BÀrì ÒudÀ  

Emriñe fermÀn-berem yÀ RabbenÀ 
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Didi hiç benden sivÀ ma„bÿd yoö  

Ya„ni benden ôzge hiç mevcÿd yoö 

 

Ferd ù tenhÀyem Ģerìk olmaz baña  

Hem óÀbìbimdir Muóammed MuãùafÀ 

 

NÀm-ı pÀk-i Ahmedi duydı o dem  

Óayretinden iki Ģaö oldı öalem 

                                       (156-160) 

Burada da çok güzel bir hüsn-i ta'lil ôrneği sergilenir. Kalemin ikiye ayrılması, 

onun hayretine bağlanır. Oysa eskiden kullanılan saz, kamıĢ kalemler zaten ortasından 

ikiye ayrılmıĢ olarak kullanılırdı. 

f. Der-óuhÿrı envÀr-ı MuóÀmmedì / „aleyhi ãalavÀtù‟ã-äamedi: (171-190) 20 

beyitten oluĢan bu bôlùm her iki âlemin Ģâhı, hikmet burcunun mâhı olan Hz 

Muhammed‟in bu âlemi teĢrifleri anlatılmaktadır. Ketencizâde‟ye gôre peygamber 

âdemoğlunun izzetini yüceltmek için bu âleme gelmiĢtir: 

ġimdi teĢrìf eylesùn bu „Àleme  

„Ġzz ù rif„at virmek içùn Àdeme 

                                          (174) 

Sonraki mısralarda Ģair, Hz Muhammedin Nûrunun nasıl Hz Âdem‟den Hz 

Havva‟ya, ondan da diğer peygamberlere geçtiğini anlatır. 
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Öanàı yùzde oldı ise, ÀĢikÀr  

Hìç birinde öılmadı aãlÀ öarÀr 

                                         (179) 

Bu beyitte de Ģairin belirttiği gibi o nør hiçbir kiĢide karar kılmaz; ta ki asıl sahibini 

buluncaya kadar, devreder durur.  

Çün Emìne hûriażretine irdi nÿr  

Nìce esrÀr-ı àarìb itdi ôuhÿr 

                                    (181) 

Hz Peygamberin Nûru en son annesi Âmine‟ye intikal eder. Bundan sonra birçok 

sırlı olaylar meydana gelir. Ketencizâde devamla bu olaylardan bahseder. Nebilerin temiz 

nûrları Âmine‟yi ziyarete gelmiĢtir, bùtùn muhterem røhlar O‟na saygıyla selam vermeye 

gelmiĢlerdir. 

 

Ketencizâde Hz Âmine „ye seslenerek: 

“äad-hezÀr olsun beĢÀretler saða  

Çùnki oldıð hÀmil-i sırr-ı ÕudÀ 

                                          (189) 

sana yüz bin müjdeler olsun, çùnkù sen Huda‟nın sırrının hâmili oldun.” der.   

 

g. Der-velÀdeti Seyyidü‟l-Mürselin / ãallÀ „aleyhi Rabbù‟l-„Àlemìn : (191-246) 56 

beyitten oluĢan bu bôlùmùn 235 - 244 beyitleri arası “Merhaba Faslı”dır.  Bu bôlùm, 

esasen "velâdeti" yani Hz. Muhammed‟in doğumunu anlatır. Doğum hadisesi, annelerin en 
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6muhteremi, en talihlisi Hz Âmine'nin dilinden anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'in 

dùnyaya geliĢinin ôncesi ve sonrası bùtùn açıklığıyla dile getirilmektedir. Ketencizâde 

öncelikle erini kaybetmiĢ olan Hz Âmine‟nin yalnızlığını ve Allaha yakarıĢını hissettirir 

bize. 

Yalıðızam yÀ ĠlÀhì nideyim  

Bilmezem yÀ Rab ne tedbìr ideyim 

                                                 (198) 

Sonra, bu yalnızlıktan kurtarmak için Allahın ilham ile Hz Âmine‟ye yalnız 

olmadığını, her kolaylığın ona sağlanacağını bildirdiğini ifade eder.  

YÀ Emìne ben saða oldım naãìr  

Cùmle „usretler olur saða yesìr 

                                         (201) 

ġair,  bu yardımın gerçekleĢtirilmesi için Allah tarafından yabancısı olmadığımız 

bir birinden güzel üç peri yüzlü hûrinin gônderildiğini bildirir.  

Bu taóayyürle baúarken her yaña  

Geldi üç óÿrì leùÀfetle bana 

                                         (204) 

Aslında biz onları Sùleyman Çelebi'nin mevlidinden tanırız. Bunlar; Meryem, 

Asiye ve Sârâ'dır. Bu ùç hûri:  

Bì-nihÀye baða i„zÀz itdiler  

Mus÷afÀyı vaãfa ÀàÀz itdiler 

                                    (210) 



47 

 

Hz Âmine‟ye sonsuz hùrmet ederler ve Hz Mustafa‟nın çeĢitli vasıflarını dile 

getirirler. Daha sonra doğum esnasında ve sonrasında gerçekleĢen olaylar anlatılır. 

Meleklerin, doğumdan sonra Hz. Âmine'nin evini tavaf etmeleri, kiliselerin yıkılması, 

putların devrilmesi, Ģarkta ve garpta ùç sancağın dikilmesi gibi olaylardan bahseder.  

On ikisiydi Rebì„ù‟l-evveliñ  

Hem dü-Ģenbe gicesi idi biliñ 

                                      (230) 

Bu mısralarda Hz Muhammed‟in doğum gùnùnù Rebîù'l-evvel ayının 12. Pazartesi 

gecesi olduğunu bildirir. Pazartesi gùnù Farsça olarak "Dü-Ģenbe" Ģeklinde verilmiĢtir. 

Yekser „Àlem sevniĢùb virdi ãadÀ  

Didiler ehlen ve sehlen meróabÀ 

                                           (235) 

Ketencizâde, bu mısralarla hemen her mevlidde bulunan Hz. Peygamber'in bu 

dùnyayı teĢrifini kutlamak için yazılan "Merhaba" faslına giriĢ yapar. Bu kısım, “mevlid”in 

en lirik, en baĢarılı bôlùmlerinden birisidir denilebilir. 

 

j. Der -beyÀnı mi„rÀc -ı ÕÀtemù‟l-EnbiyÀ / ãallÀ „aleyhi ÒÀliöu‟l-eĢyÀ : (247-333) 

87 beyitten oluĢan bu bôlùm, Hz. Peygamber‟in "Mi„râc" mucizesini anlatan, bir 

Mi„râciyyedir. Bu bôlùm “Mevlid”in en hacimli bölümdür. 

Nÿr-ı Óaööıð diðlegil mi„rÀcını  

Giymek istersið sa„Àdet tÀcını 

                                         (247) 
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Beytiyle baĢlayan bôlùm Zùbde-i„âlem olan Hz Muhammed‟in Mi‟rac‟a 

yùkselmesini Ġsrâ sùresine gôndermeler yaparak anlatır. Bu hadisenin akıl dıĢı bir Ģey 

olmadığını ôrneklerle açıklar. Cebrâil ile Hz Muhammed arasındaki bir diyalog esnasında 

Ketencizâde, belki Sùleyman Çelebi‟nin “ Gel habibim sana âĢık olmuĢam” cùmlesinin 

etkisiyle: 

Óażret-i AllÀh selÀm itdi saña  

Didi yÀrim bu gice gelsün baña 

                                        (261) 

mısralarında Hz Muhammed‟i  “Allah‟ın Yâri” olarak vasıflandırıyor. 

 

Takip eden beyitlerde Ketencizâde; Cebrâil‟in rehberliğinde yolculuğun bùtùn 

durak ve aĢamalarından bahsederek eserine devam eder. Bu bölümde Ayet-i Kerimelere 

çokça gôndermeler yapıldığını gôrmekteyiz. 

Luùf öıl yÀ Rab deyù öıldı niyÀz  

Ümmete farø oldı bu beĢ vaöt namÀz 

                                                 (305) 

Dedikten sonra Ketencizâde‟nin, namazın ônemini anlatma gayreti içerisine 

girdiğini gôrùyoruz. Mi„rac‟ın zevkinin ne olduğunun bilinebilmesi için namazın huzurla 

kılınması gerektiğini sôyler. Namazı ve içindeki rùkùnlerinin ônemini uzun uzun anlatır. 

ġair bu bôlùme,  

Tuófe-i nÿr-ı salÀt-ile müdÀm  

Ravøasıð pür-nÿr ide Rabbù‟l-enÀm 

                                                  (333) 

beytiyle son verir. 
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k. MünÀcÀt: Kaside nazım Ģekliyle yazılmıĢ olan bu bôlùm (334-357) 24 beyitten 

oluĢmaktadır. B nùshasında bu bôlùm “äalÀt ù SelÀm”  olarak isimlendirilmiĢtir. 

Eã-ãalÀtù ve‟s-selÀm ey ãÀdıöu‟l-va„di‟l-emìn  

Eã-ãalÀtù ve‟s-selÀm ey rañmeten li‟l-„Àlemìn 

                                                               (334) 

Beytiyle baĢlayan bu bôlùmde Ģair, “Es-selÀm ey” diye devam ettiği mısralarında 

Hak'tan Efendimizin yüzü suyu hürmetine merhamet diler ve Hakk'ın Habîbi'nin Ģefaatini 

umar. Son olarak da 

„Ġzz ù öadriðce ãalÀt-ile selÀm olsun saña 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ãÀdiöu‟l-va„du‟l-emìn 

                                                               (357) 

beytini söyleyip eserini bitirir. 

Mevlid mesnevilerinde en belirgin ôzelliklerden biri de haneli Ģiirlerde rastlanılan 

vasıta beyitlerinin tekrarlanmasıdır. Ketencizâde Mevlid‟in bölümlerini, hemen her 

bölümün sonunda tekrarlanan: 

Ger dilersin maóvola her seyyiÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Ahmede vir çoú ãalÀt 

                                              (64) 

Bulmaú istersin eger óüsn-i òıtÀm  

Óażrete vir çoö ãalÀt ile selÀm  

                                             (84) 
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Ger „ubÿdiyyetde istersið åebÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Aómede vir çoú ãalÀt 

                                            (110) 

gibi vezinli beyitlerle ve salât u selâmlarla bitirir. 

Türk-Ġslam Edebiyatının temel kaynakları Kur‟an ve Hadislerdir. Nitekim 

Ketencizâde, Mevlid‟inde Ayet ve Hadis iktibaslarına çokça yer vermiĢtir.  

“Feõkurÿnì”  Àyetin der-òÀ÷ır it  

ĠÀfil olma öalbi dÀim ñÀøır it 

                                             (44) 

Bakara suresi 152. ayet. 

 

Vaódet-i Óaö rÀ delìl ìn mìĢeved  

Óaö buyurdı “Öul hùvÀ‟llÀhu eñad                                                

                                                (53) 

Ġhlâs suresi 1. ayet 

 

„Ácizem bì-çÀreyem cürmim kesìr  

Sensiñ ancaú kùlli Ģey‟ üzre úadìr 

                                             (68)  

Mülk süresi 1. Ayeti 
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MÀ-ñÀãal o çeĢm-i mÀ zÀàa‟l-baãar  

Ser ider „Àlemleri hep ser-te-ser 

                                           (106) 

Necm suresi 17. ayet.  

 

Evvel Àòir bÀ÷ın u óÀhir odır  

Kùlli Ģey‟ ùzre hemÀn ÖÀdir odur 

                                           (142) 

Hadîd suresi 3. ayet. 

 

Yoú iken maòlÿúdan hirgiz eåer 

“Kùn” deyù emreyledi Rabbù‟l-beĢer 

                                                (143) 

Yasin suresi 82. ayet. 

 

ÚÀbe Úavseyni ev ednÀ‟ya úadem  

Baãdıàınca kùlli Ģey‟ olur „adem 

                                                 (287) 

Necm suresi 9. Ayet 
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TÀc-ı LevlÀk ù Le„amrùk taòtını  

Cùmle „Àlemde sa„Àdet raòtını 

                                                (326) 

“LevlÀke LevlÀk lema òalaötù‟l-eflÀk” kutsi hadis olarak rivayet edilen bu sözün ilk 

kelimesini iktibas etmiĢtir. 

Yukarıdaki ôrneklerden ġairin ôzellikle ayetleri tercih ettiği anlaĢılmaktadır. 
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3. EDEBĠ ġAHSĠYETĠ 

 

Ketencizâde ùzerinde ilk defa mùstakil bir çalıĢma yapan Naci Elmalı‟nın 

Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi adlı kitabına yazmıĢ olduğu takrizde Orha 

Okay:  “Ketencizâde Mehmed RùĢtù Efendinin Ģiirleri, umumi karakteri itibariyle dinî-

tasavvufî bir gôrùnùĢ arzetmektedir. Bu bakımdan onu bôlgenin bùyùk âlim ve sofi Ģairi 

Ġbrahim Hakkı Efendi‟nin mektebi içinde dùĢùnmek mùmkùndùr. Bundan baĢka “Mesarif 

Destanı”nda olduğu gibi, bazı Ģiirlerinde gôrùlen Ģakacı ve babacan ùsløp da yine 

hemĢehrisi Nef‟inin hiciv zekâsının mirası olduğu kadar, Ġbrahim Hakkı Efendi‟de 

örneklerine rastlanan dadaĢça ve derviĢâne bir tavır olarak dùĢùnùlmelidir.”40 diyerek 

Ketencizâde‟nin edebi kiĢiliğinin babacan ùslubuna dikkat çekmektedir. 

Ketencizâde hayatını yazarak geçirmiĢ velut bir Ģâirdir. Erzurum ile ilgili her Ģey 

onun yazmasına yeter bir sebeptir. Erzurum‟un taĢı, toprağı, kıĢının sert veya yumuĢak 

geçmesi, bir dùkkânın açılıĢı, çeĢmeler, hemen her Ģey Ģiirlerinin konusu olmuĢtur. 

Erzurum için söylemediği Ģiir ve medhiye bırakmamıĢ, yerli hafızaya ve tarihimize, vesika 

olabilecek yùzlerce manzum hatıra bırakmıĢtır. Hâlâ herkesin elinde, dilinde ve gönlünde 

dolaĢan manzumeler, gazeller ve kasideler meydana getirmiĢ, tùrlù konularda destan, 

koĢma ve ağıtlar yazmıĢtır. Ketencizâde Erzurum‟da olup biten her Ģeyi, bir “vak„anùvis”41  

dikkati ile takip ve tesbit ederek her birini ayrı ayrı nazma dôken bir Ģairdir.   

Aynı zamanda hem halk mùtefekkiri, hem de mutasavvıf bir Ģair olan, 

Ketencizâde‟nin ortaya koymuĢ olduğu ùrùnler; Halk ve Divan Edebiyatı‟nın ôzelliklerini 

birlikte barındırmaktadır. 

                                                           
40 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.8 
41 Revnakoğlu, a.g.m, s. 29. 
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Ketencizâde; Ģehrin içindeki toplumsal ve gùnlùk olayları kaleme alıp, onları birer 

birer canlandırma konusunda çok yeteneklidir. ġehrin esnafları için sôylemiĢ olduğu Ģiirler 

hem nùkteli, hem eğiticidir. Meselâ demirciler için sôylediği: 

Yansam da ocak gibi gamım eylemem izhâr  

Sokma beni âteĢler ey çarhı cefâkâr42 

Manifaturacılar (bezzazlar) için kaleme aldığı: 

Hor gôrme sakın san„atını, sıdk ile sa‟y et,  

Ser mezhebimiz Hazret-i Nu„man idi bezzaz.43 

Ayrıca kahveciler hakkında: 

Hâli dùnya gøyiyâ bir kahvehâne sevdiğim  

Halka bak bir bir gelir; bir bir gider, âlem bu yâ.44 

Erzurum‟un ova kôylerinden “Akdağ”ı ôvmek için bakınız neler diyor: 

Erzurum‟da her kimin seyrangehi Akdağ ola,  

Görmeye cevr-ù meĢakkat, cism ù cânı sağ ola, 

Bir teferrùçgâhtır kim belde içre misli yok  

Bed nazarlardan, kederlerden bùtùn irağ ola.45 

Ketenci‟nin buna benzer birçok Ģiiri halk arasında dolaĢmaktadır. 

Ketencizâde‟nin eserlerinde hem halka, hem de aydınlara bakan bir yôn vardır. 

ġiirlerinde edebi sanatlara yer verdiği gibi halkın kullandığı atasôzlerine, deyimlere ve 

                                                           
42 Revnakoğlu, a.g.m, s. 29. 
43 Revnakoğlu, a.g.m, s. 29. 
44 Revnakoğlu, a.g.m, s. 29. 
45 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.56 
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mahâlli ifadelere de yer verir. Ketencizâde‟nin Ģiirlerinden bazıları halk arasında dilden 

dile dolaĢacak; sohbetlerde, muhabbetlerde kullanılacak kadar etkilidir. Bu Ģiirler o kadar 

etkili olmuĢtur ki daha sonra gelen bazı Ģairler bu Ģiirlere nazire yazmıĢlardır. Naci Elmalı 

“Erzurumlu Ketencizâde Mehmed RùĢtù Efendi” adlı eserinde bu konuyu Ģôyle dile 

getirmektedir. “Mehmed RùĢtù Efendi bu “Gùz Destanı” adlı Ģiiriyle Erzurum‟da bùyùk 

bir ùn sağlamıĢtır. Hatta bu Ģiiriyle kimi Ģairleri ôylesine etkilemiĢtir ki, onların kendi 

Ģiirine nazireler yazmasına neden olmuĢtur. Meselâ:  Hùseyin Kôycù, Ketencizâde‟nin bu 

Ģiirinin etkisinde kalarak “Getir Ha Getir” adlı Ģiirini, Ġhsan CoĢkun Atılcan da 

“Kilernâme” adlı Ģiirini yazmıĢtır.”46 

Ketencizâde‟nin hem medrese tahsili yapması, hem tasavvuf ehli oluĢu onun 

Ģiirlerinde dinî, tasavvufî unsurların çokça yer almasını sağlamıĢtır. Divan edebiyatı 

geleneğinin ağırlığı gôze çarpar. ġiirlerinin bùyùk bir bôlùmùnù aruz ôlçùsùyle yazmıĢtır. 

Ketencizâde‟nin birçok eseri kaybolmuĢtur. Gerek Birinci Dùnya SavaĢı‟nda, Erzurum‟un 

Rus iĢgali sırasında yapılan tahribat, gerekse daha sonraki yıllarda eski alfabeyle yazılan 

kùltùrel değerlerimize karĢı takınılan tavır bu eserlerin kaybolmasına sebep olmuĢ. 

 

                                                           
46 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RüĢtù Efendi, s.102 
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1. METĠN TESPĠTĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR 

 

1.1. Nùshaların Tanıtımı 

 

1.1.1.Ġstirhâm: Yazma Mevlid, Naci Elmalı Koleksiyonu, Erzurum (=A)   

Siyah renkli mukavva bir cilt içinde 16 varaklı, 32 sayfadan oluĢan bir nùshadır. 

Beyaz kâğıda, cetvelli çift sùtun hâlinde tanzim edilmiĢtir. Her bir sùtun ortalama 12 satırlı 

harekeli nesih hatla yazılmıĢtır. Sayfaların cetvelleri kırmızı mùrekkeple çizilmiĢtir. Bölüm 

baĢlıkları da kırmızı mùrekkeple yazılmıĢtır. 

Ġstinsah kaydında: “Ketebehu el-faúìr Hùseyin „Avni min telÀmìz-i ÓÀfıó Mehmed 

„Áãım Efendi fì Receb1324 sene (H.1906)”1 yazmaktadır. Buradan Hafız Mehmed 

Efendinin talebesi Hùseyin Avni tarafından Recep 1324 (H. 1906)tarihinde istinsah 

edildiğini anlıyoruz. 

Bu nüsha Naci Elmalı‟nın Erzurum‟daki ôzel arĢivinde bulunmaktadır. Naci 

Elmalı‟nın eserin baĢ sayfasına 15.05.1979 tarihinde kendi el yazısıyla: “1324 yılında 

Hüseyin Avni tarafından yazılan, “Ġstirhâm” adıyla basılan matbunun asıl el yazması olan 

ve Ġbrahim Özdemir‟e Ketenci‟nin evlatlığı Esma Abla (ki Kadir Efendi‟nin de hanımıdır) 

tarafından verilen elyazması nùshanın fotokopisidir.”2 Ģeklinde bir not dùĢtùğùnù 

gôrùyoruz. Naci Elmalı ile Erzurum‟da 2010 yılında gôrùĢtùğùmùzde isimlerinden 

bahsettiği kiĢilere ulaĢmak ve eserin aslını bulmak için kendisinden aldığımız bilgi 

çerçevesinde araĢtırmalar yaptık. Bu araĢtırmalar sonucunda, Esma Abla diye bahsettiği 

kiĢinin vefat ettiğini teessùfle ôğrendik. Erzurum AĢağı Mumcu Camii (Emekli) Ġmamı 

Ġbrahim Özdemir'in ise, geçirmiĢ olduğu bir trafik kazası sonucu hafızasını kısmen 

                                                           
1 Ketencizâde, Ġstirhâm(yazma) Mevlid,  Naci Elmalı Koleksiyonu,16a. 
2 Ketencizâde, a.g.e, kapak arkası. 
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kaybettiğini ve esrin aslını nereye koyduğunu veya kime verdiğini hatırlayamadığını 

ôğrendik. Yazma eserlerin bulunduğu kùtùphanelerde; bazılarına bizzat giderek, bazılarını 

internet ùzerinden, bazılarını da telefonla arayarak yaptığımız araĢtırma sonucuna gôre 

gôre eserin tek nùshası Ģuan Naci Elmalı‟nın ôzel arĢivinde bulunmaktadır. 

Ketencizâde‟nin 1916 tarihinde vefat ettiğini gôz ônùne alırsak Eserin istinsah edildiği 

tarihte hayattadır. Naci Elmalı:“ „Matbu‟nun son sayfasında yer alan açıklama niteliğindeki 

bitim sayfası sonradan “yazma”ya da eklenmiĢtir.”3diyerek kanaatini belirtmektedir. Biz de 

aynı kanaatteyiz.  

Ġstirhâm adlı yazma nùshanın: 

BaĢı:    

 Mevlid-i pÀk-i óabìb-i kibriÀ  

ÇeĢm-i dÀreyne olupdır tÿtiÀ 

Sonu:   

„Ġzz ù öadriðce ãalÀt-ile selÀm olsun saña 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ãÀdiöu‟l-va„du‟l-emìn 

  

1.1.2.Nağmetu'r-Rûh: Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Bölümü, Numara 

900/2,  CD.9259. (=B)   

Bez kaplı bir cilt içinde 13 varaklı, 26 sayfadan oluĢan bir nùshadır. Krem kâğıt 

ùzerine cetvelsiz, çift sùtun hâlinde tanzim edilmiĢtir. Her bir sùtun ortalama 11 satırlı 

harekeli nesih hatla basılmıĢtır. Bôlùm baĢlıkları kırmızı mùrekkeple yazılmıĢtır.  

                                                           
3 Elmalı, Erzurumlu Ketencizâde Mehmet RùĢtù Efendi, s.48. 
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Eserin son sayfasındaki istinsah kaydından 1320 (1902) yılında Karahanoğlu 

Mustafa Muhtar tarafından istinsah edildiği anlaĢılmaktadır.  

Nùshanın ilk sayfasında, eseri Ali Emiri Kùtùphanesine bağıĢlayan Erzurum eski 

mebuslarından YeĢilzade Mehmed Salih Efendi Ģôyle bir not dùĢmùĢtùr: “Bu “Naàmetu‟r-

Rÿñ” nÀm manóÿme-i meràÿbe Erøurum „ulemÀsından ve ÷arìúat-ı NaöĢbendiyye 

òulefÀsından „ÀĢık-ı bi‟llÀh Ketenci-zÀde ÓÀcı ÓÀfıó RùĢdì Efendi ÷arafından inĢÀd 

buyurulmuĢdur.” 

“1351(1935) Esbaö Erøurÿm meb„ÿåu Muñammed æalih YeĢil-zÀde Milletde Emìrì 

Efendi KitÀb-òÀnesine mevöuftur.”4 

Yukarıda metni alınan bu nottan da anlaĢılıyor ki bu eser 1935 yılında Erzurum eski 

Milletvekillerinden M.Salih YeĢilzâde tarafından Ġstanbul Millet Kùtùphanesi Ali Emiri 

Kısmına bağıĢlanmıĢtır. 

“Nağmetu'r-Rûh” diye adlandırılan bu nùsha “Mevlid”in diğer nùshalarına gôre 

oldukça eksiktir. Diğer nùshalardaki bazı bôlùmùnler bu nùshada yoktur. Bu nùshada 

olmayan bôlùmleri “Ġstirhâm Yazma” nùshayı dikkate alarak sıralayacak olursak sırasıyla 

Ģôyledir: 

1. Ġstirhâm varak 1/a-b de var olan Na„t burada yoktur.  

2. Ġstirhâm varak 11/b, 12/a-b, 13/a-b, 14/a-b, 15/a var olan “Der Beyân-ı 

Mi„rac-ı Hatemù'l-Enbiya Salla Aleyhi Haliku'l EĢyâ” baĢlıklı bôlùm burada yoktur.  

Buna gôre “Ġstirhâm Yazma ve Matbu” nùshaları 356 beyitten oluĢmasına rağmen 

“Nağmetu'r-Rûh” nùshası 255 beyitten oluĢmaktadır. Bu da bu nùshanın oldukça eksik 

olduğunu gôsterir.  

Ayrıca burada “Nağmetu'r-Rûh” nùshasında olup diğer nùshalarda olmayan bir 

beyitten de söz etmek gerekir. Bu beyit: 

                                                           
4 Ketencizâde, Nağmetu'r-Rûh, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Bölümü, Numara 900/2,CD.9259, 1a. 
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“Öyle bir devlet saða yùz ÷utdı kim 

„ÁĢıöı anıð ÒudÀ-vendi kerìm”5dir. 

“Ġstirhâm” nùshalarında  “Mùnâcât” olarak isimlendirilen mevlidin son bölümü 

“Nağmetu'r-Rûh” da “Salât u Selâm” olarak isimlendirilmiĢtir. 

Nağmetu'r-Rûh adlı yazma nùshanın: 

BaĢı:    

 AllÀh diyelim kim açıla àonce-i maúãÿd  

AllÀh diyene ùoàdı dilÀ neyyir-i mes„ÿd 

Sonu:  

 „Ġzz ù öadriðce ãalÀt-ile selÀm olsun saña 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ãÀdiöu‟l-va„du‟l-emìn 

 

1.1.3. Ġstirhâm: Matbu Mevlid, Naci Elmalı Koleksiyonu, Erzurum (=C)   

Siyah renkli mukavva bir cilt içinde 12 varaklı, 23 sayfadan oluĢan bir nùshadır. 

Beyaz kâğıda, cetvelli çift sùtun hâlinde tanzim edilmiĢtir. Her bir sùtun ortalama 17 

satırlı, harekeli nesih hatla basılmıĢtır. Sayfaların cetvelleri siyah mùrekkeple çizilmiĢtir. 

Bôlùm baĢlıkları da siyah mùrekkeple yazılmıĢtır.  

Bu nùsha Naci Elmalı‟nın Erzurum‟daki ôzel arĢivinde bulunmaktadır. Naci 

Elmalı‟nın eserin baĢ sayfasına 02.02.1982 tarihinde kendi el yazısıyla: “ „Ġstirhâm‟ adıyla 

                                                           
5 Ketencizâde, Nağmetu'r-Rûh, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Bölümü, Numara 900/2,CD.9259, 9b. 
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Envâr-ı ġarkî Matbaası‟nda 1330 yılında basılan ve halen Nûrettin Ortakale‟de bulunan 

asıl nùshanın fotokopisidir.”6 Ģeklinde bir not dùĢtùğùnù gôrùyoruz.  

Bu matbu eserin çokça yıpranmıĢ olan birinci yaprağının ilk sayfasında: “Mehmed 

Ketencizâde‟nin eseri Mevlûdi Nebi „aleyhi‟s-salâtù ve‟s-selâm fi sene 1330”7 Ģeklinde bir 

not olduğunu gôrùyoruz. 

Bùtùn bunlardan eserin 1332 ( H. 1914) yılında Erzurum‟da Envâr-ı ġarkî 

Matbaası‟nda basıldığını anlıyoruz. Eserin son sayfasında bizzat Ketencizâde tarafından 

dâhil edildiğini dùĢùndùğùmùz bir açıklama metni vardır. Ketencizâde‟nin 1916 yılında 

vefat ettiğini gôz ônùnde bulundurursak bunun hiçte yanlıĢ olmayan bir kanaat olduğu 

anlaĢılacaktır.  

Hem Ketencizâde burada dùĢmùĢ olduğu notta: “Mu‟allÀ cÀyigÀh maóhar-ı el÷Àfi‟l-

lÀh (1332) kelimÀt-ı ÷ayyibesine muãÀdif ve òayr-ı reĢÀdiye (1330)Sene‟-i mÀliyesine 

muvÀfıö bu ĠSTĠRÓÁM ismiyle mevsÿm Mevlÿd-i Nebi „alehi‟ã-ãalatù ve‟s-selÀm 

Arøırÿm EnvÀr-ı ġaröì Ma÷baàasında bi-mennihi te„ÀlÀ ÷ab„ ve temåìl öılındı”8 diyerek 

eserin basım tarihini ve matbaasını belirtmesinden kendisinin de bundan haberdar 

olduğunu ve bu yazıyı yazdığını anlıyoruz.  

BaĢı:     

Mevlid-i pÀk-i óabìb-i kibriÀ  

ÇeĢm-i dÀreyne olupdır tÿtiÀ 

Sonu:   

„Ġzz ù öadriðce ãalÀt-ile selÀm olsun saña 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ãÀdiöu‟l-va„du‟l-emìn 

                                                           
6 Ketencizâde, Ġstirhâm(matbu) Mevlid,  Naci Elmalı Koleksiyonu, temellùk kaydı. 
7 Ketencizâde, a.g.e,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 1a. 
8 Ketencizâde, a.g.e,  Naci Elmalı Koleksiyonu, 12b. 
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 1.2. Nùshaların Değerlendirilmesi 

  “Ġstirhâm” adlı mevlidin tenkildi metni hazırlanırken yazma eserler 

kùtùphanelerinin tamamının araĢtırılmasına azami gayret gôsterilmiĢtir. Kùltùr 

Bakanlığının yazma eserlere ulaĢılması için oluĢturduğu internet sitesi ayrıntılı olarak 

araĢtırılmıĢtır. Erzurum‟daki kùtùphaneler bu konuda taranmıĢtır. Daha ônce bu konuda 

çalıĢma yapmıĢ olan değerli yazarların eserleri ùzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmıĢtır. 

Bùtùn bu çalıĢmalar sonucunda Ketencizâde‟nin Mevlidi‟nin ùç nùshasına ulaĢılabilmiĢtir. 

Ketencizâde‟nin Mevlid'inin tenkitli metni için ùzerinde çalıĢılan nùshalar ve bu 

nùshaların metin içinde kullanılan kısaltmaları Ģôyledir: 

1. Naci Elmalı Koleksiyonu, Ġstirhâm, yazma,  (=A) 

2. Millet Ktp., Ali Emîrî Ef. Bl., Manzum Eserler, Nr. 900/2,  (=B) 

3. Naci Elmalı Koleksiyonu, Ġstirhâm, matbu,  (=C) 

Bu nùshalar; içerdikleri beyit sayısı, beyitlerin sıralanıĢı, bôlùmler ve bôlùm 

baĢlıkları ile Ģekil ôzellikleri bakımından incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda; A ve C 

nùshalarının tamamen aynı olduğu kanaatine varılmıĢtır. “Nağmetu‟r-Rûh” adlı B nùshası 

ise, A ve C nùshalarına gôre bir kaç bôlùmùn yer almadığı eksik bir nùsha olduğu tespit 

edilmiĢtir. A ve C nùshaları 356 beyitten oluĢmasına rağmen B nùshası 255 beyitten 

oluĢmaktadır. Bu da B nùshasının oldukça eksik olduğunu gôstermektedir.  

A ve C nùshaları birbirleri arasında gerek imla gerek hata gerekse tertip noktasında 

birbirlerine daha yakındır. B nùshası ise, belirtilen hususlar yônùyle diğer iki nùshadan 

farklılıklar arz etmektedir. Bunun yanında B'de bulunan bazı beyitlerin diğer nùshaların 

hiçbirinde bulunmaması B'nin farklılıklarındandır. Her ùç nùsha da harekeli olarak 

yazılmıĢtır.  

A nüshası Hicri Receb 1324 (Ağustos, 1906)'da Hafız Mehmed Asım Efendi‟nin 

talebesi olan Hùseyin Avni tarafından istinsah edilmiĢtir.  
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Erzurum‟un eski Milletvekillerinden YeĢilzade Mehmed Salih Efendi tarafından 

1351 (1935)'de bağıĢlanmıĢ olan B nùshası ise, 1320 (1902) yılında Karahanoğlu Mustafa 

Muhtar tarafından istinsah edilmiĢtir.  

C nùshası A nùshasının matbu versiyonudur.   

Bu bilgilerden hareketle en gùvenilir nùshalar A ve C nùshaları olarak kabul 

edilebilir.  

 

2.  METNĠN KURULMASINDA ESAS ALINAN TEKNĠK ÖZELLĠKLER 

1. Ketencizâde‟nin Ģiirinin ôzellikleri dikkate alınarak nùshalar arasında vezin 

ve anlam bakımından en uygun olanı metne alınmıĢ, nùsha farkları aparatta belirtilmiĢtir. 

2. Kurulan metinde olup diğer nùshalarda bulunmayan ve ya tersi durumdaki 

beyitler  "***" iĢaretiyle dip notta belirtilmiĢtir. 

3. Nùsha farkları belirtilirken, metnin dùzenlenmesinde kullanılan beyit sayısı 

yazıldıktan sonra, farklılık bulunan kısmın, önce oluĢturulan metnin içindeki Ģekli yazılıp 

":" iĢareti konulduktan sonra diğer nùshadaki veya nùshalardaki farklılık belirtilmiĢ ve 

hemen yanına da nùshanın kısaltmaları kaydedilmiĢtir.  

Örnek: 60 òırmen-i: òarman-ı B 

4. Nùsha farkları gôsterilirken aynı beytin bir mısraındaki birden fazla 

değiĢiklik arasına "/", mısralar asındaki farklılıkları belirtmek için ise, "//" iĢareti 

konulmuĢtur. 

5. Metinde karĢılaĢılan vezin bozuklukları, anlam da dikkate alınarak 

giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu hususta eklenen ses, hece ve kelimeler kôĢeli parantez [ ] 

içinde, metinden çıkarılması zaruri olan ses, hece ve kelimeler ise, normal parantez ( ) 

içinde belirtilmiĢtir.  
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6. Tùrkçe kelimelerde vezin gereği imâleli olan ùnlùlerin uzatması 

gösterilmemiĢtir: anı,  anın… gibi. 

7. UzaklaĢma ve bulunma hâli ekleri sadece d'li Ģekliyle imlâ edildi: Genc-i 

ñikmetden, gôkde, Óaödan… gibi. 

8. Ġsme ve fiile gelen birinci teklik Ģahıs ekinin vokali dùz-geniĢ olarak 

yazılmıĢtır: -am, -em gibi ekler; dilerem, öılam... gibi ôrnekler. 

9.   Soru eki daima kelimeden ayrı ve dùz-dar vokalli Ģekliyle gôsterilmiĢtir: liyÀúat 

mı, tÀöat mı... gibi. 

10. Bildirme ekinin daima düz-dar sesli Ģekli kullanılmıĢtır. Sessiz uyumuna da 

dâhil edilmemiĢtir: olupdır, oöudır, odır... gibi. 

11. GeçmiĢ zamanın hem hikâyesi hem de rivayeti dùz-dar vokalli olarak 

yazılmıĢtır: öılmıĢ, öoymıĢ; ùoàdı, oldı... gibi. 

12. Sesliyle biten bir kelimeden sonra sesliyle baĢlayan baĢka bir kelime 

geldiğinde vezin gereği seslilerden biri dùĢùrùlùnce iki kelime bitiĢik yazılarak sesin 

dùĢtùğù yer kesme iĢaretiyle belirtilmiĢtir: n‟iylerse gibi 

13. -ınca, -ince, -unca, ünce zarf-fiil eki -ınca, -ince Ģekliyle yazılmıĢtır: olınca, 

geldigince, baãdıàınca ... gibi.  

14. Kelimelerin dônem ôzellikleri korunmuĢtur: didi, dinùr, öılursað, aña... gibi.   

15. Arapça terkipler Arapça terkip kuralına gôre imlâ edilmiĢtir: ãÀdiöu‟l-

va„di‟l-emìn, imÀmù‟l-muttaöìn… gibi. 

16. Farça terkiblerde muzaf ve izafet kesresi ile izafet-i maklub neticesi oluĢan 

bileĢik isim ve sıfatların arasına tire (-) konulmuĢtur: ÷abìb-i pür-ãafÀ, selÀùìn-i cihÀn…. 

gibi. 
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17. Aynı iki ismin arasına gelen Farsça edatlar tireli yazılmıĢtır:  dem-À-dem,  

18. Bir ôn edatla bir ismin birleĢmesi sonucu oluĢan kelimeler ile bir edat 

vasıtasıyla bitiĢen iki kelime tire (-) ile yazılmıĢtır: dù-serÀ, dest-gìr, nükte-ĢinÀs… gibi. 

19. Windows Word‟da “Oktay New Transkripsiyon” karakterli yazı çeĢidi 

kullanılmıĢtır.  

20. Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun ùnlùler aĢağıdaki Ģekilde imlâ 

edilmiĢtir. 

 Ìì : ى    ßÿ : و   ÁÀ:آ

21. Farça‟daki Vâv-ı ma‟døleler ise, " òv" Ģeklinde gôsterilmiĢtir. 

22. Metnin kuruluĢunda tenkitli basımı yapılan ilmi eserlerde kullanılagelen 

transkripsiyon sistemi uygulanmıĢtır. Buna gôre Arapça harflerin ve Osmanlıca bazı 

karakterlerin karĢılıkları aĢağıdaki tabloya gôre uygulanmıĢtır. 
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III. BÖLÜM 

KETENCĠZÂDE'NĠN MEVLĠDĠNĠN 

TRANSKRĠPSĠYONLU VE TENKĠTLĠ METNĠ 
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1. TRANSKRĠPSĠYONLU VE TENKĠTLĠ METĠN 

[1a]  

ÚÀle Resÿlul-lÀh ãallÀllÀhu „aleyhi ve sellem: “ĠzÀ eñÀbbal-lāhu „abden ye‟ñuzu 

ñÀbìbetÀhu” ãadaöa men na÷aöa1 

ĠSTĠRÓÁM  

Bi‟smi‟llÀhi‟r-RañmÀni‟r-Raóìm 

(FÀ„ilÀtùn FÀ„ilÀtùn FÀ„ilùn) 

 

1. Mevlid-i pÀk-i óabìb-i kibriyÀ 

ÇeĢm-i dÀrene olupdır tÿtiyÀ 

 

2. Her dü-„Àlemde ĢefÀ„at isteyen  

Mevlidið oöur oöudır dÀimÀ 

 

3. BÀb-ı vÀlÀ-yı Ebu‟l-ÖÀsımda bil  

Öısmetið i„÷À ider AllÀh saða  

 

4. BÀ„is-i ìcÀd-ı her kevn ù mekÀn  

Anı öılmıĢ ÕÀlıö -ı arż u semÀ  

                                                           
1 Bu kısım B ve C nùshalarında yoktur. 
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5. Kim anı bildi bilùr MevlÀsını  

Aranılmaz KÀ„bede öıble-nümÀ 

 

6. Ümmù‟l-eĢyÀdır o ñikmet maãdarı  

ÔÀn sebeb ümmì-laúab dindi aña 

 

7. Óaö rıøÀsıð ister iseð cÀn-ı men  

Ġår-i pÀkine anıð öıl iötiêÀ 

 

8. Reddi red maöbÿli maöbÿldir anıð 

„Ġnd-i MevlÀda „azìzim mu÷laúÀ 

 

9. Anı òoĢnÿd it ÕudÀ òoĢnÿd ola  

Oúu diñle mevlidiñ ãubó u mesÀ 

 

10. Ġsm-i a„óam nÀm-ı pÀkidir anıð  

Doösan iki kerre oöu öıl du„ā 

 

11. äıdö-ıla oöu ãalÀt-ile selÀm  

Her du„Àda ibtidÀ vù intihÀ 
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12. Óal ider mùĢkilleri PerverdigÀr  

Cùmle emrÀøa virir AllÀh ĢifÀ 

 

13. Hem refÀhiyyet bulursın her zamÀn  

Hem saña meftÿó olur bÀb-ı àınÀ 

 

14. Mevlidið ta„ôìm ile gÿĢ iyleyen  

Görmeye rÿ-yı cefÀ sÿ‟-i úaøÀ 

 

15. Aðladıð òÀãıyyet-i mevlÿdını 

Diðle yùz bin „acz ile öılam edÀ 

 

[1b] 

   

16. ÓaĢr u cem„ it faòr-ı „Àlemle bizi  

RabbenÀ yÀ RabbenÀ tañte‟l-livÀ 

 

                                                           
14 iyleyen: eyleyen C 
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17. äalli yÀ Rabbi „alÀ rūñi‟l-vücÿd  

äalli yÀ Rabbi „alÀ Ģemsi‟l-hüdÀ 

 

Bismi‟l-lÀhi‟r-RañmÀni‟r-Raóìm 

(Mef„ÿlù MefÀ„ìlù MefÀ„ìlù Fe„ÿlùn) 

 

18. AllÀh diyelim kim açıla àonce-i maúãÿd  

AllÀh diyene ÷oàdı dilÀ neyyìr-i mes„ÿd 

 

19. AllÀh ile bir iĢ ki ola òayr olur elbet  

ĠsnÀd-ı sañìñ-ile bu fermÀn bize mevrÿd 

 

20. AllÀh diyelim „aĢk-ıla AllÀh içùn ey dil  

AllÀh bizi her dùrlù mekirden öıla meb„ÿd 

 

21. AllÀh diyene fetó olur ebvÀb-ı „inÀyet  

AllÀh diyene bÀb-ı rıøÀ olmadı mesdÿd 

 

22. AllÀh ile ol òalvet ü celvetde dem-À-dem  

AllÀh saða „avn eyleye Ģe÷Àn ola merdÿd 
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23. AllÀh dise bir kerre eger „aĢk-ıla Àdem  

„Álemde bùtùn itdigi „ıãyÀn ola meföÿd 

 

24. AllÀh diyenið ñÀfıó u ñÀmìsìdir AllÀh  

AllÀh di ki bu ôulmet-i àaflet ola nÀ-bÿd 

 

25. AllÀh diyerek úalbiñi pÀk eyle sivÀdan  

AllÀh ile yÀr ol bütün aàyÀr ola maùrÿd 

 

[2a]  

 

26. AllÀh öulına erñÀm u eĢfÀö dù-cihÀnda  

AllÀhı bil ancaö odır ey cÀn saða ma„bÿd 

 

27. Varlıàına birligine ĢÀhid iki „Àlem 

Ùut öıble-i maúsÿda yüzið bil anı mescÿd 

 

28. AllÀhı seven sevdigini sevmeli cÀndan  

Sev sevdigini Óazret-i AllÀh ola òoĢnÿd  
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29. ÕÀlk eyledi „irfÀn içùn Óaö cin ile insi  

Bu ma„rifetin òvÀcesidir mefòÀr-ı mevcÿd 

 

30. Ol òvÀce-i dÀnÀyı bilen bildi ÕudÀyı  

Ol menba„-ı „irfÀna dinùr Añmed ù Mañmÿd 

 

31. Óaö kim anı vÀããÀf ola òÀdim daòı Cibrìl 

Mùmkin midir evãÀfı cihÀnda ola ma„dÿd 

 

32. Her kim ki ãalÀt-ile selÀm eyler o ĢÀha  

Óaödan dilerem „ômri ola òar ile memdÿd 

 

33. Ol rütbe ãalÀt-ile selÀm olsun aña kim  

„Ġzz ù Ģerefi tek o daòı olmaya mañdÿd 

 

34. ÓÀøır bulıð ey dil ki budır vaöt-i icÀbet  

Çün leyle-i öadr oldı bize bu Ģeb-i mevlÿd 

 

35. Ah eyleyerek aàlayaraö iste ĢefÀ‟at  
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Maúãÿd-ı dilið her dù-cihÀnda ola meĢhÿd 

36. ErvÀó-ı muöaddes bize hem-meclis olurlar  

Tekrìm idelim anlar içùn gel yaöalım „ūd 

 

37. „Afv iyle ĠlÀhì bizi mañbÿbıða baòĢ it  

Senden iriĢùr öullara lu÷f u kerem ù cÿd 

 

[2b] 

 

38. Ol zümre-i pÀk ile öulıð RùĢdìyi ñaĢr it  

Kim rÿz-ı ezel lu÷fið idi anlara mev„ÿd 

 

AllÀhùmme ãalli ve sellim „alÀ seyyidinÀ Muñammedin ve „alÀ muñibbihì kemÀ 

tuóibbü ve terêÀ bi-„adedi feóÀili lÀ-ilÀhe illallÀh Muóammedün Resÿlul-lÀh. 

                                                           
 37 iyle: eyle B 
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Mevlÿd-ı ÕÀtimù‟l-EnbiÀ ãallÀ „aleyhi òÀlıöu‟l-eĢyÀ 

Bi‟smi‟llÀhi‟r-RañmÀni‟r-Raóìm    

(FÀ„ilÀtùn FÀ„ilÀtùn FÀ„ilùn) 

 

39. Çùnki Bi‟smi‟llÀhi‟r-RañmÀni‟r-Raóìm    

Oldı miftÀñ-ı der-i genc-i óaúìm 

 

40. Her kimiñ úalbinde õikrul-lÀh olur  

Genc-i óikmetden o dil ÀgÀh olur 

 

41. Besmeleyle her iĢe öıl ibtidÀ  

YÀrið olsun „avn-i Óaú her dü-serÀ 

 

42. Õikr ü fikri her kimiñ AllÀh ola  

Ma„nìde ol bende iken ĢÀh ola 

 

43. Her kimiñ úalbinde õikrul-lÀhı var  

O gôðilden Óaööa ÷oàrı rÀhı var 

 

                                                           
 43 Óaúúa: çìúa B 
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44. Feõkurÿnì Àyetin der-òÀ÷ır it  

ĠÀfil olma öalbi dÀim ñÀøır it 

 

45. Gel òulÿã-ıla anı yÀd idelim  

Cism içinde rÿñımız ĢÀd idelim 

 

[3a] 

 

46. NÀm-ı Óaööı yÀd idenler ĢÀd olur  

Miónet ü àamdan bütün ÀzÀd olur 

 

47. Gerçi esmÀ-i Ģerìfi çoö anıð  

Hiç Ģerìk ù hiç naóìri yoö anıð 

 

48. Varlıàı birligi kendinden hemìn  

Bôyledir „ilme‟l-yaúìn Óaöka‟1-yaúìn 

 

49. Evveli hem Àhirì yoú bì-gümÀn  

Çünki giçmez óażret-i Óaúka zamÀn 
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50.  Her ne kim òalķ oldı der-arż u semÀ  

Cümle dir birdir ÒudÀ birdir ÒudÀ 

 

51. Her ne ìcÀd itdi ÒallÀú u Celìl  

Cùmlesi birligine oldı delil 

 

52. Óaödan ôzge olsa ger Rabbù‟l-„ibÀd  

Yerde gôkde elbet olurdı fesÀd 

 

53. Vaódet-i Óaö rÀ delìl ìn mìĢeved  

Óaö buyurdı “Öul hùvÀ‟llÀhu eñad  

 

54. Dest-i úudretde hep eczÀ-yı cihÀn  

Andadır cùmle tasarruf bì-gümÀn 

 

55. Oldı her eĢyÀ bir ismið maóharı  

Cümleye maôhar nebìler serveri 

 

56. Her isimden var müsemmÀya sebìl  

Ġsm-i a„óam gôrdigin esmÀyı bil 
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57. Lafóatu‟llÀh cÀmi„-i esmÀ olur  

Õikr idenler vÀãıl-ı MevlÀ olur 

 

[3b] 

 

58. Bir nefes Óaööı ferÀmÿĢ eyleme  

Õikr i Óaödan öalbi òÀmÿĢ eyleme 

 

59. RÀh-ı Óaöda kim vùcÿdıð òÀk ide  

Úalbini cümle sivÀdan pÀk ide 

 

60. Ma‟rifet deryÀsına olur yaúìn  

Õırmen-i óikmetden olur dÀne-çìn 

 

61. Gel meõellet òÀkine yùz uralım  

Sıdö ile dergÀh-ı Óaööa ÷uralım 

 

62. Hem Ģefi„ idinelim ol serveri  

Kim odır peyàamberÀnıð rehberi 

                                                           
 60 òırmen-i: òarman-ı B 



78 

 

63. Anıð „aĢöına ÕudÀvend-i mecìd  

Ġki „Àlemde bizi öılsun sa„ìd 

 

64. Ger dilersin maóvola her seyyiÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Ahmede vir çoú ãalÀt 

 

Sebeb-i tertìb-i kitÀb-ı Mevlÿd   

Salla‟llÀhu „alÀ men ismuhu Mahmÿd  

 

65. Nice müddetdir göñülde bu òayÀl  

Baàrımı òÿn eyledi öaddim hilÀl 

 

66. Kim benim tek yoú cihÀnda rÿ-siyÀh  

ÇÀre ancaö sen öılursað yÀ ĠlÀh 

 

67. Cùmle ahvÀlim ki ma„lÿmdır saða 

Nefs elinde komaàıl yÀ RabbenÀ 

 

                                                           
63  „aĢöına : „ıĢöına B 
 tertìb-i : terkìb-i B// „alÀ : te„alÀ B 

66 öılursað: öılursıð B 
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68.  „Ácizem bì-çÀreyem cürmim kesìr  

Sensiñ ancaú kùlli Ģey‟ üzre úadìr 

 

[4a] 

 

69. Yoö elimde õerre miödÀrı „amel  

ÙÀ„atıðda nefsime gelmiĢ kesel 

 

70. YÀ ĠlÀhì sensið iñsÀn eyleyen  

Cümle ehl-i derde dermÀn eyleyen 

 

71. Anı öıl kim bizlere pÀyÀn-ı kÀr  

Sen olasıð rÀżı biz de rest-gÀr  

 

72. Bu niyÀzı dilde eylerken hemÀn  

Gôðlùme bu ma„nÀ geldi nÀgihÀn 

 

73. ÒÀlıö-ı arż u semÀvÀt u zemìn  

Cümleniñ derdine Rabbu1-„Àlemìn 

                                                           
 72 ma„nÀ: ma„nì B 
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74. Hikmetinden bir ùabìb-i pür-ãafÀ  

„Áleme gônderdi kim Rabbù‟l-„ulÀ 

 

75. Ol ola Àòir zamÀn peyàamberi  

MaôhÀr-ı esmÀ nebìler serveri 

 

76. Ehl-i „iãyÀn aða öılsun ilticÀ  

BÀb-ı àufrÀnı aða virmiĢ ÕudÀ 

 

77. Bildim anı her kim itmezse delìl  

Ġki „Àlemde olur òor u õelìl 

 

78. Bu sebebden mevlidinden ol Ģehið  

Cùz‟ice vaãf ideyim ben ol mehiñ 

 

79. Bu vesìleyle ola kim ol óabìb  

Bu dil-i mecrÿñıma ola ÷abìb 
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80. Desti-gìr odır bùtùn ùftÀdeye  

Cümleden efúar KetencizÀdeye 

 

[4b] 

 

81. Ola kim luùf-ıla öıla bir nigÀh  

Ol mùrùvvet ma„deni feø-i ĠlÀh 

 

82. Bu óaúìre kim ide òar-ı du„À  

Óaú aða „izzet vire her dù-serÀ 

 

83. Her kim istiàfÀr ide li‟l-mù‟minìn  

Rañmetu‟l-lÀhi „aleyhim ecma„ìn 

 

84. Bulmaú istersin eger óüsn-i òıtÀm  

Óażrete vir çoö ãalÀt ile selÀm  

 

 

                                                           
 80 Desti-gìr: Dest-gìr B 
 82 òar-ı du„À: òar du„À B 
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Der-sìreti CenÀb-ı Peyàamber-i õì-ĢÀn  

„aleyhi ãalavÀtu‟r-RaómÀn 

 

85. GÿĢ-ı hÿĢ-ıla efendim dinlegil  

LeĢker-i àaflet ola ta mıżmahil 

 

86. Kim ne nÿrdır bilesið ol pÀdiĢÀh  

Õerre olmuĢdır aða Ģems-ile mÀh 

 

87. Naòl-i ùÿbÀ úaddine olmaz miåÀl  

Vech-i pÀkidir anıð dÀru‟l-cemÀl 

 

88. Hep anıð-çùn òalö olundı lÀ-cerem  

„ArĢ u kùrsì sidre vù levñ ù öalem 

 

89. Cism-i pÀkinde o vÀñdet bÿları  

Eyledi ĢeydÀ bùtùn Àhÿları 

 

90. SÀyesin bulmaz anıð murà-ı hùmÀ  

TÀ öıyÀmet ÷ayr öılsa ber-óevÀ 
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91. ÒÀk-i pÀyi ol óÀbìb-i kibriyÀ  

ÇeĢm-i dÀreyne olupdır tÿtiyÀ 

 

[5a] 

 

92. Feyż-i pÀk-i óażret-i Peyàamberi  

Vecde öoymıĢ selsebìl ù kevseri 

 

93. ĠstifÀża eyleyùp bÀd-ı ãabÀ  

Kÿ-ı pÀkinde gezer ãubh u mesÀ 

 

94. Ġtmek içùn dÀimÀ nÿr iktisÀb  

Yüz sürer ol òÀke her gün ÀfitÀb 

 

95. Ġns ù cin cùmle melÀ‟ik mÀ‟ili  

Hep selÀùìn-i cihÀndır sÀ‟ili 

 

96. Óaö aða ol rùtbe öılmıĢ iñtirÀm  

PÀdiĢÀhlar hep aða olmıĢ àulÀm 

                                                           
 91 ÇeĢm-i dÀreyne: ÇiĢm-i dÀreyne B 
 94 Yüz sürer ol òÀke her gün ÀfitÀb: Yüz sürer her gün o òÀke ÀfitÀb B 
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97. GùlĢen-i fażlında baĢlar top olur  

Sünbül-i bÀà-ı Ġrem çÀrÿb olur 

 

98. ġer„-i pÀki oldı çùn dÀrù‟n-necÀt  

Mesken itdi ôulmeti Àb-ı ñayÀt 

 

99. Óażret-i Óaö kim anı meddÀñ ola  

Óażret-i Ruñu‟l-emìn ĢerrÀñ ola 

 

100. Ben ne òÀkem ben ne mÿrem ben neyem  

Kim anıð vaãfında bir sôz söleyem 

 

101. Mÿrdan aãàar za„ìfem mu÷laöÀ  

Òïd SülemÀn da ider aña åenÀ 

 

102. Bendelerde hiç liyÀöat mı olur 

Öadrini bilmekde tÀöat mı olur 

 

103. Óùsni hep LeylÀları Mecnÿn ider  

Nìm-nigÀhı „Àlemi memnÿn ider 
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[5b] 

 

104. Maóż-ı rañmetdir ne kim öılsað dilek  

Reddi öılmaz bil o maòdÿm-ı melek 

 

105. Kim aña dirse daòìlek yÀ Resÿl  

Anı bir erde ÕudÀ öılmaz melÿl 

 

106. MÀ-ñÀãal o çeĢm-i mÀ zÀàa‟l-baãar  

Ser ider „Àlemleri hep ser-te-ser 

 

107. Kim ãalÀt-ile selÀm itse aña  

Feż-i istiúbÀl ider andan aña 

 

108. Maöãadım budır o mañbÿb-ı ÕudÀ  

Desti-gìr ola bize her dü-serÀ 

 

                                                           
104 Reddi öılmaz: Redd öılmaz B  

106 çeĢm-i: çiĢm-i B 

108 Desti-gìr: Dest-gìr B 

109 „ıĢöına : „aĢöına B // Miñnet-i dÀreyniden: Miónet-i dÀreynden B 
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109. Hem anıð „ıĢöına Rabbù‟l-„Àlemìn  

Miónet-i dÀreyniden öılsun emìn 

 

110. Ger „ubÿdiyyetde istersið åebÀt  

Rÿó-ı pÀk-i Aómede vir çoú ãalÀt 

 

Der-sìreti muòÀùab-ı LevlÀk  

äalli „aleyhi òÀlıöu‟l-eflÀk 

 

111. Òulú-ı pÀkinden biraz õikr idelim  

ÓÀlimiz inãÀf idüp fikr idelim 

 

112. Altına ãarmıĢ idi öurı ñaãìr  

Kapusında öul iken cùmle emìr 

 

113. Diðle n‟itdi ol ñÀbìb-i mùste„Àn  

Yasdıàıð lìf ù firÀĢıð saòtiyÀn 

 

                                                           
 110 istersiñ: isterseñ B 
 112 sarmıĢ: sermiĢ B 
 113 firÀĢıð: ferrÀĢıð B 
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114. KÀ„be-ÀsÀ ba÷nına ÷aĢ baàladı  

Rÿz u Ģeb zemzem miåÀli aàladı 

 

[6a] 

 

115. Kahkaóayla gülmedi o gül-„izÀr  

TÀ„at idi Ģuàli hep leyl ù nehÀr 

 

116. Bendeñi dirdi eyÀ Óay ü Úadìm  

Öıl „ubÿdiyyet maöÀmında muöìm 

 

117. Vaóy ile eylerdi eylerse kelÀm  

Òalöa rıfö-ıla virirdi òoĢ selÀm 

 

118. Her kimi gôrmiĢ olaydı ger melÿl  

ÕÀ÷ırıð ta÷yìb iderdi ol Resÿl 

 

119. SiyyemÀ görse yetìm ü yÀ ża„ìf  

Anı memnÿn eyler idi ol Ģerìf 

                                                           
 119 SiyyemÀ: SìmÀ B 
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120. Her iĢi iĢlerdi Bismi‟llÀh ile  

Gônli dÀ‟im óażret-i AllÀh ile 

 

121. Kimsenið òÀ÷ırcıàıð yıömadı ol  

RÀh-ı Óaödan bir nefes çıkmadı ol 

 

122. Òasteyi sormaúda o kÀn-ı ñayÀ  

Pek iverdi nitekim bÀd-ı ãabÀ 

 

123. Ya„ni her öanda ola bir bì-nevÀ  

Aña elbetde iderdi bir devÀ 

 

124. „Ádeti olmuĢ idi cÿd u kerem  

Òalúa iósÀn itmede ol muóterem 

 

125. Kimseye menn ù eõÀ öılmazdı ol  

ÓÀk içùn eylerdi n‟iylerse Resÿl 

 

                                                           
 125 n‟iylerse: neylerse B 
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126. Óaö murÀdıdır baða dirdi murÀd  

Bundan özge yoú baña rÀh-ı sedÀd 

[6b] 

 

127. Her ne kim òalú eyledi Rabbù‟l-enÀm  

Cùmlesi olmıĢ idi ñùkmine rÀm 

 

128. Hiç birine itmedi o ĢÀh meyl  

Hep giçer bunlar buyurdi misl-i seyl 

 

129. Hem buyurdı óażret-i Óaúdan sivÀ  

Dost ÷utunmaö cÀ‟iz olsaydı baða 

 

130. Dost ÷utardım ben Ebÿbekri hemÀn  

RÀh-ı Óaöda bezl öıldı mÀl ù cÀn 

 

131. Daòı bir yerde buyurdı ol hùmÀm  

Óażret-i Sıddìöaya bir òoĢ kelÀm  

 

                                                           
 128 itmedi o: itmedi ol B // giçer: geçer B 
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132. Kim senið yÀ „ÁiĢe ñubbuð baða 

Bir ip üstinde dügümdür gÿyiyÀ 

 

133. Bir maóabbet olsa ez-behr-i ÒudÀ  

Óaööa rÀci„dir efendim mu÷laöÀ 

 

134. Aãl içùn fer„i seven aãlı sever  

Bu iĢÀret ehl-i „irfÀna yeter 

 

135. Bunları fehm eyledi nùkte-ĢinÀs  

Bunlar ile eyledi iĢi öıyÀs 

 

136. Ol sebebden cùmle evżÀ„-ı Resÿl 

Pür-ñikemdir aða iriĢmez „uöÿl 

 

137. Her ne kim aövÀl ù ef„Àl-i ÓÀbìb  

VÀķı„ oldı ise ey merd-i edìb 

 

 

                                                           
 132 óubbuñ: óubbiñ B 
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138. Sa„y idùb anlar ile eyle „amel  

Ġrmeden evvel saða peyk-i ecel 

 

[7a] 

 

139. Óikmetiñ ancaú bilür BÀrì ÒudÀ  

Yoúsa mümkin mi bile bay u gedÀ 

 

140. Behre-yÀb olmaú dilersiñ ey hümÀm  

Oöu ãıdö ùzre salÀt-ile selÀm 

 

 

Mebde‟-i òilúat-i nÿr-i óÀbìb-i ķibriyÀ  

äallā „aleyhi òÀlıöu‟l-aróı ve‟s-semÀ 

 

141. CÀn u dilden diñle ey māh-ı likÀ  

Kim ne òalö itdi ÕudÀ fi‟l-ibtidÀ 

 

142. Evvel Àòir bÀ÷ın u óÀhir odır  

Kùlli Ģey‟ ùzre hemÀn ÖÀdir odur 
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143. Yoú iken maòlÿúdan hirgiz eåer 

“Kùn” deyù emreyledi Rabbù‟l-beĢer 

 

144. Bir „acÀ‟ib nÿr óuhÿr itdi hemìn  

MÀye‟-i maóbÿb-ı Rabbi‟l-„Àlemìn 

 

145. BaĢladı tevñìd ù taómìde hemÀn  

Óaööı tesbìñ eyledi òayli zemÀn  

 

146. Soðra on iki ñicÀb oldı o nÿr  

äÀni„ið ãun„ì idùp andan óuhÿr 

 

147. Bunları bilmek dilerseð ibtidÀ  

VÀãf ideyim saña bÀ-„avn-i ÒudÀ 

 

148. Öudret ù rif„at nùbùvvet merñamet  

Daòı ta„óìm ù kerÀmet menzilet 

 

                                                           
 143 Yoú iken: YoàikenB /hirgiz: hergiz B     

144 „acÀ‟ib : „acÀyib B // Rabbi‟l-„Àlemìn : Rabbu‟l-„Àlemìn B 
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149. Minnet ü ùÀ„at ĢefÀ„atdir daòı 

Hem hidÀyet hem sa„Àdet ey aòì 

 

[7b] 

 

150. Ba„dezìn òalö itdi o Rabbù‟l-„ulÀ  

ÇÀr-ı deryÀ ÕÀlık-ı arż u semÀ 

 

151. Biri rañmet bañri kim àÀyet „aôìm  

Aða àarö itdi o nÿrı ol Óakìm 

 

152. Çıödı andan soðra bir dùrr-i yetìm  

Sırrını ancaö bilùr Óayy u Öadìm 

 

153. Aða heybetle naóar öıldıöda Óaö 

Oldı o demde ñayÀdan iki Ģaöķ 

 

154. Birisinden òalö olundı bu cihÀn  

Ya„ni kim cùmle zemìn ù ÀsumÀn  

                                                           
 150 ÇÀr-i deryÀ: ÇÀr deryÀ B 
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155. Digerinden òalö olundı lÀ-cerem  

ArĢ u kùrsì sidre vù levñ ù ķalem 

 

156. Soñra fermÀn itdi o ãÀhib-kerem  

Her ne kim emrim ola yaz yÀ úalem 

 

157. Ne yazayım didi ey BÀrì ÒudÀ  

Emriñe fermÀn-berem yÀ RabbenÀ 

 

 

158. Didi hiç benden sivÀ ma„bÿd yoö  

Ya„ni benden ôzge hiç mevcÿd yoö 

 

159. Ferd ù tenhÀyem Ģerìk olmaz baña  

Hem óÀbìbimdir Muóammed MuãùafÀ 

 

160. NÀm-ı pÀk-i Ahmedi duydı o dem  

Óayretinden iki Ģaö oldı öalem 
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161. Didi yÀ Rab kimdir o kÀn-ı ñayÀ  

Kim bu „izzetle ñabìb olmıĢ saða 

 

[8a] 

 

162. Didi luùf-ıla o òÀllÀö-ı cihÀn  

Bil odır peyàamber-i Àòir zemÀn 

 

163. Hem didi „izzim celÀlim ñaööı-çün  

Hem didi sırr-ı cemÀlim ñaööı-çün 

 

164. Zerre òalú itmez idim hiç bir zamÀn  

Olmasaydı ger o òurĢìd-i cihÀn 

 

165. Oldıàı-çùn Ádeme òayru‟l-òalef  

Ol sebebden ins ù cin buldı Ģeref 

 

166. Ádem ù Ġdrìs ù äÀliñ Nÿñ u Hÿd  

SÀye‟-i Ahmedle bulmıĢdır vùcÿd 

                                                           
161 kimdir o: kimdir ol B 
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167. Ya„ni Ġbrāhìm Õalilu‟l-lÀh iken  

Óażret-i MÿsÀ Kelimu‟l-lÀh iken 

 

168. Oldılar cùmle o ĢÀhıð ùmmeti  

Hiç kes bulmıĢ degil bu rif„ati 

 

169. Bunları vaãf itmede „Àciz-zebÀn  

Lìk deryÀya olur úaùre-niĢÀn 

 

170. Ger dilersiñ her dü-„Àlemde necÀt  

Rÿó-ı pÀk-i MuãùafÀya vir ãalÀt 

 

Der-óuhÿrı envÀr-ı MuñÀmmedì  

„Aleyhi ãalavÀtù‟ã-äamedi 

 

171. Cennet ü dÿzaò zemìn ü ÀsumÀn  

Õalö olundıöda didi ol Mùste„Àn 

 

                                                           
 169 Leyk-i deryÀya, :Leyk deryÀya B 
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172. Mùlk benimdir òÀ÷ır-ı yÀrim içùn  

Eyledim ìcÀd MuòtÀrım içùn*** 

[8b] 

 

173. Çÿnki her dü-„Àlemin ĢÀhı odur  

Ya„ni evc-i ñikmetið mÀhı odur 

 

174. ġimdi teĢrìf eylesùn bu „Àleme  

„Ġzz ù rif„at virmek içùn Àdeme 

 

175. Böyle kim ferman-ı Óaö itdi óuhÿr  

Cebhe‟-i Àdemde óÀhir oldı nÿr 

 

176. Ba„dezìn ÓÀvvÀya itdi intiöÀl  

Ya„nì o nÿr-ı óÀbìb-i õù‟l-CelÀl 

 

177. Soðra ñÀmil oldı bunca enbiyÀ  

SaàıĢın ancaö bilùr BÀrì ÕudÀ 

                                                           
*** Bu mısrada vezin uyumsuzluğu vardır fakat bùtùn nùshalarda(A,B,C) bu Ģekilde yazıldığı için mùdahale 

edilmedi. 
 176 Ya„nì o: Ya„nì ol B 
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178. Lìk her kimde ôuhÿr itdi o nÿr  

ÔÀhir oldı anda envÀ„-ı sùrÿr 

 

179. Öanàı yùzde oldı ise ÀĢikÀr  

Hìç birinde öılmadı aãlÀ öarÀr 

 

180. Ġrdi „Abdu‟llÀha çùn o dùrr-i nÀb  

Ma÷la„ıð buldı miåÀl-i ÀfitÀb 

181. Çün Emìne óażretine irdi nÿr  

Nìce esrÀr-ı àarìb itdi óuhÿr 

 

182. EvvelÀ ervÀó-ı pÀk-i enbiyÀ  

Hep ziyÀret itmege geldi aña 

 

183. Óaml-i pÀke bunca ervÀó-ı kirÀm  

Geldi ta„zìm-ile virdiler selÀm 

 

184. Emìne óażretleri dir kim baða  

Didiler ey óÀmil-i sırr-ı ÕudÀ 

                                                                                                                                                                                
 177 bunca enbiyÀ: bunca evliyÀ B 
 180 Ma÷la„ıð: Maùlabıð B 
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[9a]   

 

185. Öyle bir devlet saða yùz ÷utdı kim 

„ÁĢıöı anıð ÒudÀ-vendi kerìm 

 

186. Öyle bir rif„at saða virdi ÕudÀ  

SÀyeñi bulmaú diler murà-ı hùmÀ 

 

187. Óażret-i Óaúka yoú andan sevgili  

Çùn odır bÀġ-ı hùviyyet bùlbùli 

 

188. YÀ Emìne böyle bir dürr-i yetìm  

Saða ancaö virdi AllÀhu „azìm 

 

189. äad-hezÀr olsun beĢÀretler saða  

Çùnki oldıð hÀmil-i sırr-ı ÕudÀ 

 

190. Ger dilersið bulasıð „Àlì-maúÀm  

Rÿz u Ģeb oöu ãalÀt ile selÀm 

                                                           
 Bu beyit (185) B nùshasında var, A ve C nùshalarında yoktur. 
 187 bÀğ-ı hùviyyet: bÀğ-ı hùveyyet B 
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Der-velÀdeti Seyyidi‟l-Mürselin æallÀ  

„Aleyhi Rabbù‟l-„Àlemìn 

 

191. Óażret-i Emìne dir ki bir gice  

ÕÀnem içre otururdım maòfìce 

 

192. Müddet-i ñÀmlim meger olmıĢ ķarìb  

Yalıðız öalmıĢ idim miål-i àarìb 

 

193. Óayret el virdi didim yÀ RabbenÀ  

Dest-gìr olmaz úula senden sivÀ 

 

194. Ben ża„ìfe merñÀmet öıl yÀ ĠlÀh  

Zùmre‟-i üftÀdeye sensiñ penÀh 

 

195. Senden özge óÀlime ÀgÀh yoú  

Dergehiñden özge bir dergÀh yoú 

 

                                                           
 193 Desti-gìr olmaz: Dest-gìr olmaú B 
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196. Sen beni öılma ĠlÀhì ĢermesÀr  

Bôyle tenhÀlıödan oldım bì-úarÀr 

 

[9b] 

 

197. YÀ ĠlÀhì sensið „allÀmù‟l-àuyÿb  

ÁĢikÀrdır saða esrÀr-ı öulÿb 

 

198. Yalıðızam yÀ ĠlÀhì nideyim  

Bilmezem yÀ Rab ne tedbìr ideyim 

 

199. ÓÀl-i nisvÀnı ne bilsùn merdùmÀn  

„Ār olur hem sırrı eylersem „ayÀn 

 

200. Bu niyÀzı dilde eylerken hemÀn  

Sırrıma irdi òı÷Àb-ı mùste„Àn 

 

 

                                                           
 197  „allÀmu‟l-àuyÿb: „allÀme‟l-àuyÿb B 

200 Sırrıma: sem„ise B / mùste÷Àn: mùste„Àn B 
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201. YÀ Emìne ben saða oldım naãìr  

Cùmle „usretler olur saña yesìr 

 

202. Her ki tefvìø-i umÿr eyler baña  

Dest-gìrem her dü-„Àlemde aða 

 

203. Dilde àÀyetle sürūr itdi ôuhÿr  

Cismimi ser-tÀ-úadem àarú itdi nÿr 

 

204. Bu taóayyürle baúarken her yaña  

Geldi üç óÿrì leùÀfetle baña 

 

205. áÀyeten ta„óìm ù tekrìm itdiler  

Óamlime bisyÀr-ı tañrìm itdiler 

 

206. Didiler òidmet içùn Rabbu‟l-„ulÀ  

Saña gönderdi bizi ey meh-liúÀ 

 

                                                           
 206 òidmet: òidmetì B 
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207. Emriñe fermÀn-beriz ey mihr-i cÀn  

Her ne emriñ var ise eyle beyÀn 

 

208. Bunları gôrdikde bôyle òoĢ-òıãÀl  

NÀm-ı pÀkið anlarıð öıldım su‟Àl 

 

[10a] 

 

209. Biri Meryem Ásiye SÀrÀ biri  

Birbirinden òÿb-ter miåli peri 

 

210. Bì-nihÀye baða i„zÀz itdiler  

Mus÷afÀyı vaãfa ÀàÀz itdiler 

 

211. Didiler elñÀmdùlillÀhi‟l-kerìm  

Geldi ĢÀdì zÀ‟il oldı òavf u bìm 

 

212. Buða mÀnend „Àlem içre bir eñad  

Sanma kim òalö itdi AllÀhu‟ã-äamed 
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213. Óaú saña virdi çūnìn bir ÷ıfl-ı pÀk  

PÀyine seb„ u semÀvÀt ola òÀk 

 

214. Bir kitÀb AllÀh aña iósÀn ider  

Kim öamu „Àöilleri ñayrÀn ider 

 

215. NÀzil olınca bu nÿr ùzre o nÿr  

Nesñ olur TevrÀt u Ġncìl ù Zebÿr 

 

216. ÒÀdim olur aña Cibrìl-i emìn  

Úul olur ehl-i semÀvÀt u zemìn 

 

217. Bu zevÀt-ile kim oldım encùmen  

GūyiyÀ öıldım sefer-ender vaùan 

 

218. Nice esrÀr-ı nihÀn oldı „ayÀn  

ÚÀle gelmez kim lisÀn itsün beyÀn 

 

                                                           
 213 çūnìn:çūneyn B // ola: oldı B 
 214 Bir kitÀb AllÀh: Bir kitÀbu‟llÀh B 

  215 Nesó olur: Fesó olur B 
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219. Cùmle „Àlem oldı bir el ayası  

Çùnki eĢyÀnıð bu nÿrdır mÀyesi 

 

220. Bu òavÀtìn itmeden òatm-i kelÀm  

Bir melek geldi baña virdi selÀm 

 

[10b] 

 

221. Görmez idim rÿyını sôyler sùòan  

Söyledikçe lerze-nÀk olurdı ten 

 

222. Didi kim Ģimdi Muñammed Muã÷afÀ 

„Áleme virir öudÿm-ile ãafÀ 

 

223. YÀ Emìne ãad-hezÀrÀn müjdeler  

TÀze cÀn buldı bùtùn pejmùrdeler 

 

224. Óażret-i Emìne dir buña cevÀb  

Virmeden ref„ oldı çeĢmimden hicÀb 

                                                           
 224 çiĢmimden: çeĢmimden B 
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225. Òayr-ı maödemle cihÀn ÷oldı ãadÀ  

Nūra àark oldı bùtùn arø u semÀ  

 

226. Bir de gôrdùm çoö melÀ‟ik sìne-ãÀf 

KÀ„be-ÀsÀ òÀnemi eyler ùavÀf 

 

227. Cümle bütler ser-nigÿn olmıĢ hemìn  

Hep yıöılmıĢ kande vardır metìn 

 

228. MaĢrıö u maàribde beyt ùzre hemÀn  

Üç „alem daòı dikilmiĢ ol zamÀn 

 

229. Bu „alÀmetler olunca ÀĢikÀr  

Ehl-i Ģirk oldı öamuãı Ģerme-sÀr 

 

230. On ikisiydi Rebì„ù‟l-evveliñ  

Hem dü-Ģenbe gicesi idi bilið 

 

                                                           
 229 Ģerme-sÀr: Ģerme-ĢÀr B 
 230 dü-Ģenbe: dù-Ģenbi B 
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231. ÔÀhir olmaúda iken o mihr-i cÀn  

Baña geldi bir óarāret ol zamÀn 

 

232. Bir ķadeóle virdiler Àb-ı ñayÀt  

Ġnne lu÷fe‟r-Rabbi yemñu‟s-seyyi‟Àt 

 

[11a] 

 

233. Geldi bir murà-ı mùnevver ol zamÀn 

Geldigince tazelendi cism ü cÀn 

 

234. Ġtdi Ģeföatle baða òafø-ı cenÀñ  

Iø÷ırabımdan o dem buldım felÀñ 

 

235. Yekser „Àlem sevniĢùb virdi ãadÀ  

Didiler ehlen ve sehlen meróabÀ 

 

236. MerñabÀ ey bÀ„is-i àufrÀnımız  

MerñabÀ öurbÀn saða hep cÀnımız 
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237. MeróabÀ ey muútedÀ-yı enbiyÀ  

MerñabÀ ey pìĢuvÀ-yı evliyÀ    

 

238. MerñabÀ ey rañmeten li‟1-„Àlemìn  

MerñabÀ sensin Ģefì„a‟l-müõnibìn 

 

239. MeróabÀ ey münteòabdan münteòab  

MeróabÀ maóbÿb-ı mùsteånÀ-yı Rab 

 

240. MeróabÀ Ádem òaberdir õÀtıða  

MerñabÀ sensin mu‟aòòar mùbtedÀ 

 

241. MeróabÀ ey muóteremden muóterem  

MerñabÀ ey menba„-ı cÿd u kerem 

 

242. MeróabÀ ey enbiyÀlar serveri  

MeróabÀ ey ins ü cin peyàamberi  

 

243. MeróabÀ ey merkez-i nùh dÀ‟ire  

Óaö buyurmadı feterêÀ sÀ‟ire 
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244. Saða öılmıĢdır Le„amrùkle úasem  

MerñabÀ ey ma„den-i luùf u himem 

 

[11b] 

 

245. YÀ ResÿlallÀh ĢefÀ„at öıl bize  

Çaresiz öaldıö „inÀyet öıl bize 

 

246. Bì-„aded olsun ãalÀt ile selÀm 

Rÿñıða añbÀbıða her ãubñ u ĢÀm 

 

Der-beyÀnı mi„rÀc -ı ÕÀtemù‟l-EnbiyÀ 

äallÀ „aleyhi óÀliöu‟l-eĢyÀ 

 

247. Nÿr-ı Óaööıð diðlegil mi„rÀcını  

Giymek istersið sa„Àdet tÀcını 

 

 

                                                           
 244 Le„amrùkle öasem : Li„umrikle öasem B 
 245 YÀ ResÿlallÀh: YÀ ResÿlullÀh B 
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248. Nice da„vet oldı AllÀha o nÿr  

Anı SùbñÀne‟l-leõì esrÀ da gör 

 

249. Kim ne óÀlet üzre o õÀt-ı Resÿl 

CÀn gibi geldigi yire gitdi ol 

 

250. Zübde-i „Àlemdir o nÿr-ı vedÿd  

Zübde-i a„lÀya ider elbet ãu„ÿd 

 

251. Görme misen ki du„À-yı mùstecÀb  

Óaúúa bir anda irer bì-ıø÷ırÀb 

 

252. Ehl-i „irfÀn bañr-i „ilme ÷aldılar  

Her biri bið dùrlù gevher aldılar 

 

253. Öıldılar añkÀm-ı Ģer„ ùzre beyÀn  

Kim ne keyfiyyetle o faòr-ı cihÀn 

 

254. VÀãıl-ı bañr-ı Ģuhÿd oldı o nÿr  

Buldı bì-keyf ü kemiyyet ol óuøÿr 
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255. Úudretul-lÀha muóÀl olmaz ebed  

Kùfre irer kim bu öavli öıla red 

 

[12a] 

 

256. Nÿr-ı „aynım cÀn öulaàıyla iĢit 

Óükm-i Ģer„  ùzre cenÀb-ı Óaööa git 

 

257. ÒÀne-i òÀã-ı cenÀb-ı ÜmmehÀn  

ġùbhe yoö olmıĢ idi bÀà-ı cinÀn 

 

258. Anda idi çün o mahbÿb-ı ÕudÀ  

Cennet-i a„lÀ dimek olur sezÀ 

 

259. Óulle ü tÀc u Burāú-ıla o Ģeb  

Geldi CebrÀìl bÀ-Ģar÷-ı edeb 

 

260. ĠbtidÀ virdi selÀm Rÿñu‟l-emìn  

Didi kim ey rañmeten li‟l-„Àlemìn 
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261. Óażret-i AllÀh selÀm itdi saña  

Didi yÀrim bu gice gelsün baña 

 

262. Bir ola tÀ kim mürìd ile murÀd  

Birligim iúrÀr idenler ola ĢÀd 

 

263. Her ne òalú itdimse der arø u semÀ  

Cùmlesi mùĢtāödır andan yaða 

 

264. Cennet ü nìrānı seyrÀn eylesùn  

Cümleyi luùf-ıla òandÀn eylesùn 

 

265.  O öudÿma mun÷aóırdır nùh felek  

äaf-zede teĢrìfine cùmle melek 

 

266. Her ÷araf kerrÿbiyÀn çekmiĢ „alem 

Müjdeler yazmaúda levó üzre úalem 
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267. Vecde gelmiĢdir anıð-çün her burūc  

Āh iderler kim ne vaöt eyler „urÿc 

 

 

[12b]     

 

268. Çùn muöaddem „Ìsì-i Meryem gidüp 

Hep semÀvÀt ehlini tebĢìr idüb 

 

269. Didi mi„rÀc idecekdir ol ÓÀbìb 

Ru‟yeti size olur elbet naãìb 

 

270. Ol sebebden ÀãumÀnda her ne var 

O öudÿma muntaóır leyl ù nehÀr 

 

271. Bunları CebrÀ‟ìl itdikde beyÀn  

Didi o Peyàamber-i Àòir zamÀn 

 

272. MeróabÀ ehlen ve sehlen cÀn-ı men  

Ey beĢìr-i óażret-i cÀnÀn-ı men 
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273. Sôyle tedbìrið nedir yÀ CebrÀ‟ìl  

Çÿnki bu yolda baña sensiñ delìl 

 

274. Didi beyt içre iki rik„at namÀz  

Öıl edÀ „azm idelim ba„de‟n-niyÀz 

 

275. Böyledir emr-i ÒudÀvend-i laùìf  

Menziliñ evvel ola úuds-i Ģerìf 

 

276. Didi kim yÀ CebrÀ‟ìl nìce idem  

Bôyle uzun yolları nice gidem 

 

277. Didi AllÀh saña gönderdi BurÀķ  

RÀkib ol àÀyet yaöın olur ıraö 

 

278. Sen sùvÀr ol ben rikÀbında hemÀn  

Ùay olur cümle zamÀn u hem mekÀn 
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279. RÀkib oldı emr-i Óaúla ol Resÿl 

Tutdılar öuds-i Ģerife ÷oàrı yol 

 

 

[13a] 

 

280. äaà u ãola luùf-ıla virdi selÀm  

EnbiyÀ ervÀhına oldı imÀm 

 

281. Anda oldı bunca kim fetñ-i fütÿó  

Sidreye pervÀz öıldı murà-ı rÿñ 

 

282. Sidrede ref„ oldı nice bið ñicÀb  

Leyki virdi anda CebrÀ‟ìl cevÀb 

 

283. Didi ey maóbÿb-ı mùsteånÀ seni  

äanma kim terk eylerem ñÀĢÀ seni 

 

284. Leyki pervÀz eylesem ey nÀm-dÀr  

Bundan artıö perr ù bÀlim hep yanar 
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285. Saða maòãÿã oldı o òalvet hemìn  

Lu÷f öıl ey Rañmeten li‟l-„Àlemìn 

 

286. MihribÀnıð ñÀfıóıð AllÀhdır  

Úanda olsañ luùf-ı Óaö hem-rÀhdır 

 

287. ÖÀbe Öavseyni ev ednÀ‟ya úadem  

Baãdıàınca kùlli Ģey‟ olur „adem 

 

288. Leyse lil-kevni sivÀllÀh fi‟Ģ-Ģuhÿd  

ÔÀhir olur saña ey nÿr-ı vedÿd 

 

289. Sidrede kaldı cenÀb-ı CebrÀ‟ìl  

Vañdet iline ÕudÀ açdı sebìl 

 

290. Anda ref„ oldı nìce bið bið ñicÀb  

LÀ vù illÀdan açıldıöda niöÀb 
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291. Et-teñiyyÀt oöudı faòru‟l-enÀm  

Aña da luùf-ıla Óaö virdi selÀm 

 

 

[13b] 

 

292. Didi ey Peyàamber-i Àòir-zamÀn 

Saða maòãÿã oldı bu vuãlat hemÀn  

 

293. Her ne isterseñ saña i„÷À idem  

Lutfımı iòbÀrıða inĢÀ idem 

 

294. BÀb-ı iñsanım saða mekĢÿfdır  

TÀ ezelden ma÷labıð melfÿfdır 

 

295. Sen hemÀn dil-òvÀhıðı eyle beyÀn  

Hep seniðdir ÀĢikÀrÀ vù nihÀn 

 

296. Ol Nebiyy-i muñterem öıldı niyÀz  

Eyledi ÀdÀb ile iôhÀr-ı rÀz 
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297. Didi kim ey rañmet ù iñsÀnı bol  

Ey ki Ģehler dergehinde cùmle öul 

 

298. Ġsterem ùmmetlerim yÀ RabbeðÀ  

Anları mesrÿr öıl her dù-serÀ 

 

299. „Áciz ù bì-çÀrelerdir yÀ ĠlÀh  

DÀimÀ itdikleri cürm ü günÀh 

 

300. Didi kim ey ins ü cin peyàamberi  

Sensiñ esmÀ-i Ģerìfim maóhÀrı 

 

301. Kim beni tevóìd seni taãdìú ide  

Ehl-i sùnnet i„tiöÀdında gide 

 

302. ÕÀ÷ır-ı pÀkið içùn ey muñterem  

Anlara çoú eylerem luùf u kerem 
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303. Ümmetiðe Ģimdi ey faòr-ı cihÀn  

Ġdeyim i„÷À bùyùk bir armaàÀn 

 

 

[14a] 

 

304. Anlara bir tuófe kim ey mÀh-rÿ  

Cem„ ide esrÀr-ı mi„rÀcı öamÿ 

 

305. Lu÷f öıl yÀ Rab deyù öıldı niyÀz  

Ümmete farø oldı bu beĢ vaöt namÀz 

 

306. Cami„-i cùmle „ibÀdetdir namÀz  

Öullara Óaödan „inÀyetdir namÀz 

 

307. Bu namÀzı kim ñuøÿr ùzre öıla  

Zevú-i mi‟rÀc n‟idùgin az çoö bile 

 

308. Sırr-ı mi„rÀcı beyÀn itmek muñÀl  

Cùmlenið olmıĢ lisÀnı anda lÀl 
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309. Anda olan bunca esrÀr-ı „aóìm  

Anı AllÀh u Resÿlidir „alìm 

 

310. Gel namÀz içre olan aóvÀle baú  

Cismiði pervÀne tek o Ģem„e yaö 

 

311. Cùmleden giçdið namÀza baĢladıð  

Óażret-i Óaöka niyÀza baĢladıð 

 

312. FÀtiñÀ içre ÕudÀya ùç òı÷Àb  

Eylediñ virdi saña hüsn-i cevÀb 

 

313. Eylediñ çünki mùnÀcÀt u du„ā 

Didiler Àmìn melÀ‟ikler aða 

 

314. Her rükünde Óaúka tekbìr eylediñ  

„Acziði AllÀha taörir eyledið 

 

315. Bundan a„lÀ var mı „Àlemde maöÀm  

Eyleye AllÀh ile bir úul kelÀm 
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[14b] 

 

316. Ùıböı Àdemdir namÀzıð ãÿreti  

Sıdö-ıla sa„y it giyen bu òil„atı 

 

317. Baú elif olmıĢ öıyÀm dÀldır rùkÿ„  

Mìm olur secde idince ba-òuĢÿ„ 

 

318. Ey muãallì Àdemiyyet ãÿretin  

Sen geyindin öadrini bil ni„metin 

 

319. Sÿret-i Ádemde ñaĢr eyler ÕudÀ  

Kim namÀzı Óaö içùn etse edÀ 

 

320. Bì-nihÀye ni„mete nÀ‟il olur  

„Aöıbet MevlÀsına vÀãıl olur 

 

321. Geymeyen bu òıl„atı dùnyÀda bil  

DÀr-ı „uöbÀda olur hor u õelìl 



122 

 

 

322. Óaö bilùr Óaööa giden minhÀcını  

Óaú bilür keyfiyyet-i mi„rÀcını 

 

323. Sen hemÀn äıddìö-veĢ taãdìú idüb  

Óükm-i Ģer„e her iĢið ta÷bìk idùb 

 

324. „Ġbret ùzre sen saða eyle ðaóar  

Baö saða AllÀh neler virmiĢ neler  

 

325. Bunca ni„met öullara hÀãıl kelÀm  

HÀ÷ır-ı Peyàamber içùndir temÀm 

 

326. TÀc-ı LevlÀk ù Le„amrùk taòtını  

Cùmle „Àlemde sa„Àdet raòtını 

 

327. Aña baòĢ itmiĢ cenÀb-ı KibriyÀ  

Aða olmıĢdır òitÀbı Úul kefÀ 
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[15a] 

 

328. Aña geldikde FeterøÀ Àyeti  

Ser-firÀz oldı anıð hep ümmeti 

 

329. Eyledi mihmÀnını BÀrì ÕudÀ  

HÀãılı envÀ„-ı el÷Àfa sezÀ 

 

330. Yine o Ģems-i óaúiúat pertevi  

Ùoàdı pùr-nÿr oldı bu dùnyÀ evi 

 

331. „Áleme rañmetdir ol zÀt-ı Resÿl  

Raómet-ÀsÀ öıldı bir anda nùzÿl 

 

332. RÿĢen itdikde yeri ol ÀfitÀb  

Gök didi yÀ leytenì küntü türÀb 

 

333. Tuófe-i nÿr-ı salÀt-ile müdÀm  

Ravøasıð pùr-nÿr ide Rabbù‟l-enÀm 
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MünÀcÀt*** 

 

334. Eã-ãalÀtù ve‟s-selÀm ey ãÀdıöu‟l-va„di‟l-emìn  

Eã-ãalÀtù ve‟s-selÀm ey rañmeten li‟l-„Àlemìn 

 

335. Es-selÀm ey bÀ„iå-i ìcÀd-ı her kevn ù mekÀn 

Es-selÀm ey mÀye‟-i seb„u semÀvÀt u zemìn 

 

336. Es-selÀm ey ma÷la„-ı nÿr-i cenÀb-ı kibriyÀ 

Eã-ãalÀtù ve‟s-selÀm ey ĢÀhidi Óaööa‟l-yaúìn 

 

337. Es-selÀm ey „andelìb-i baà-ı vañdet es-selÀm   

Es-selÀm ey òv Àce-i her evvelìn ü Àòirìn 

 

338. Es-selÀm ey Ģems-i eflÀk-i melÀóat es-selÀm    

Es-selÀm ey óüsnine õerrÀt olan her meh-cebìn 

 

 

 

                                                           
 *** MünÀcÀt: äalÀt ü SelÀm B 
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[15b] 

 

339. Es-selÀm ey Ģu„le-baòĢ-ı „Àlem-i bezm-i elest 

Es-selÀm anda sen oldıð muötedā li‟s-sÀcidìn 

 

340. Es-selÀm ey maãdar-ı esrÀr-ı ñikmet es-selÀm   

Es-selÀm ey Ģer„-i pÀk-i „Àleme óıãn-ı óaãìn 

 

341. Es-selÀm ey ma÷la„-ı nÿr-ı hùdā sayende hep 

Oldılar necm-i hidÀyet cümle aãóÀb-ı gùzìn 

 

342. Es-selÀm ey cümle-i òalöa mu‟aòòar mùbtedÀ‟ 

Es-selÀm ey muòbir-i ãÀdıö Ģefì„a‟l-müõnibìn 

 

343. Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ins-ü cin peyàamberi 

Es-selÀm ey server-i her enbiyÀ u mürselìn  

 

344. Es-selÀm ey kiĢver-i „ilm-i ĠlÀhì es-selÀm   

Es-selÀm ey bābınıð òuddÀmı Cibrìl-i emìn 
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345. Es-selÀm ey ãÀóib-i Ģer„-i Ģerìf-i enverì 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey mÿøıñ-ı esÀr-ı dìn 

 

346. Es-selÀm ey mecma„-i ãıdö u edeb „adl u seòÀ 

Es-selÀm ey mùrĢid-i „Àlem imÀmù‟l-muttaúìn 

 

347. Es-selÀm ey ins ü cinne sünneti dārù‟l-emÀn 

Es-selÀm ey „ıĢö-ı pÀk-i „ÀĢıöa ñablù‟l-metìn 

 

348. Es-selÀm ey naòl-i ùÿbÀ úaddiniñ üftÀdesi 

Es-selÀm ey òırmen-ı faølında rıøvÀn dÀne-çìn 

 

349. Es-selÀm ey feyøinið muhtÀcı hep ehl-i bihiĢt 

Feyøiði bulmaö içùn Ġdrìsi ÷utmuĢlar rehìn 

 

350. Es-selÀm ey baór-ı esrÀr-ı cenÀb-ı kibriyÀ 

NÀil-i esrÀr içùn Yÿnus öılubdır erba„ìn  
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[16a] 

 

351. Es-selÀm ey Yÿsufa „aks-i rÿòı ñÀlet-fezÀ 

Es-selÀm ey bÀdi‟-i dÀrÿ-yı Ya„öÿb-ı ñazìn 

 

352. Es-selÀm ey vaãfınıð ñayrÀnı ÓassÀn es-selÀm   

Vaãfıðı mùmkin mi öılmaö biz gibi „abd-i kemìn 

 

353. Ya RasÿlallÀh daòìlek el-emÀn u el-emÀn 

Ümmet-i bì-çÀregÀnıðdır iden Àh u enìn 

 

354. Es-selÀm ey dest-gìr-i zùmre‟-i üftÀdegÀn 

Cùmle dùĢkùnden Ketencizāde dùĢkùndir hemìn 

 

355. Ya ÓabìballÀh öuãurım her gôren ñayf eyledi 

Rañm idùp eyle ĢefÀ„at „ibreten li‟n-nÀóırìn 

 

356. Cùrm ù „ıãyÀnım o deðlù ñadden efzÿn oldı kim 

Belki biraz oldı teröìmde KirÀmen KÀtibìn 
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357. „Ġzz ù öadriðce ãalÀt-ile selÀm olsun saña 

Eã-ãalÀtü ves-selÀm ey ãÀdiöu‟l-va„du‟l-emìn 

 

Ketebehu el-faúìr Hùseyin „Avni min telÀmìz-i ÓÀfıó Mehmed „Áãım Efendi fì 

Receb1324 sene (H.1906)  
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ĠLAVE 

 

Seniyy-i Óaøret-i Óabìbi‟r-RaómÀn ve hem-nÀm-ı cenÀb-ı peyàamber-i õì-ĢÀn ÒÀúÀn ibn-i 

ÒÀöÀn Ģāhin-ĢÀh-ı ciñÀn 

 

1. ÕilÀfet taòtına hikmetle cÀlis  

Sa„Àdet òıröasın öudretle lÀbis  

 

2. ÒilÀfet lÀ-taòaf bozuntusıdır  

Emìn olãun MuóÀmmed ÒÀn-ı òÀmis 

 

Mu„allÀ cÀy-gÀh-ı maóhar-ı el÷Àfil-lÀh (1332) kelimÀt-ı ÷ayyibesine muãÀdif ve òayr-ı 

reĢÀdiye (1330) 

Sene‟-i mÀliyesine muvÀfıö bu ĠSTĠRÓÁM ismiyle mevsÿm Mevlÿd-ı Nebi „aleyhi‟ã-

ãalatù ve‟s-selÀm Arøırÿm EnvÀr-ı ġaröì Maùbaàasında bi-mennihi te„ÀlÀ ÷ab„ ve temåìl 

öılındı “ve‟l-mercÿ mimmen ı÷÷ala„a fìhi „alÀ òalelin en yeruddehu ilÀ‟ã-ãavÀb 

 

3. Ne „ilmim var ne À„mÀlim ne mÀlim  

Ne òayr u ÷À„ata öaldı mecÀlim  

                                                           
 ĠstirñÀm adını taĢıyan matbu (1332 h. = 1914) nùshasında var olan ve aynı adı taĢyan yazmaya da 

eklenen, Ketencizâde‟nin kendisine ait olduğunu tahmin ettiğimiz notlar, öıt‟a ve beyitler. 
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4. ĠriĢdi seksene àafletle sÀlim  

„Aceb rÿz-ı cezÀda nola ñÀlim  

Sebeb-i rañmet ve bÀ„iå-i maàfiret olmaú niyyet-i òaliãÀnesiyle „ÀcizÀne bir eåer-i 

òayriyye bið „acz ile tañrìr olındı Óāl-i pür-melālime meróameten iòvān-ı dìnden 

bir òayr-ı du‟ā niyāz iderem 

 

5. Her kimiñ maúbÿli olsa bu kitÀb  

Òayr-ile olsun du„Àsı mùstecÀb 

 

DĠGER 

6. PÀdiĢÀña òayr ile öılan du„À  

„Ġzzet ù ni„met bula her dù-serÀ 

 

AllÀhummenãurhù ve enãur „asÀkirehū ve kün AllÀhümme óÀfiôahū ve nÀãıra 

 

7. ĠlÀhì „aciziz iyle „inÀyet  

ÓÀbìbiðden naãìb iyle ĢefÀ„at  

8. „Aczden mā-„adÀ elde nemiz var  

Ġki „Àlemde vir bize selÀmet 
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DĠGER 

9. Bir adıð Mùntaöimdir lìk erñamsın gùðeh-kÀra  

ĠlÀhì çÀresiz „Àcizden aòz-ı intiöÀm olmaz 

 

TurÀbu aödÀmù‟l-mesākìn Erøırÿm CÀmi„-i Kebìr imÀmı òÀdimù‟l-fuúarā Ketenci-

zāde Meómed RùĢdì 
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SONUÇ 

 

 

Bu çalıĢmamızda 19. yùzyıl Ģairlerinden Erzurumlu Ketencizâde Mehmed 

RùĢdi'nin Mevlid'ini bùtùn yônleriyle incelemeye çalıĢtık. Yapılan çalıĢma neticesinde 

sonuç olarak Ģunları sôyleyebiliriz: 

Ketencizâde'nin hayatı hakkında kaynaklarda çok sınırlı bilgi vardır. Ailesi tam 

olarak tanınmıyor. Bunun muhtemel sebeplerinden birisi, Ketencizâde'nin eserlerini de 

içeren arĢivlerin, Rus iĢgalleri ve Ermeni mezalimi esnasında kaybolmasıdır. Diğer bir 

nedeni ise, Ketencizâde'nin mutasavvıf bir Ģair olmasından dolayı kendisinden çok 

bahsetmemiĢ olmasıdır. 

Ketencizâde, Osmanlı Devleti‟nin kritik bir dôneminde yaĢamıĢ din âlimi ve 

mùrĢid bir mutasavvıftır. O, yaĢadığı dônemin sıkıntılarına rağmen insanlara manevî 

açıdan yardımcı olmak için gayret sarf etmiĢ; bu çerçevede nùkteli, didaktik ve halka hitap 

eden eserler ortaya koymuĢtur. ĠĢte Ġstirhâm da bu gayretin ürünlerinden biridir. Ġstirhâm 

gùnùmùzde diğer birçok mevlid gibi, Vesiletü'n-necat'ın gôlgesinde kalmıĢ ve gereken 

ilgiyi gôrememiĢtir. Oysa eser incelendiğinde hiç de basit olmayan bir ùslup ve içeriğe 

sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Eserin, farklı kiĢiler tarafından istinsah edilmiĢ, basımının 

yapılmıĢ olması, onun kendi dôneminde ne kadar sevildiğine dair bir ipucu vermektedir.  

Eseri gùzel kılan unsurların baĢında, dili gelmektedir. Onun dili sùsten ve 

yapmacıklıktan uzak, sâde bir dildir. Uzun tamlamalar, halkın dilinde yaĢamayan kelimeler 

eserde bulunmamaktadır. Kafiye konusunda ise gayet baĢarılıdır. Vezin kusurlarına çok 

fazla rastlanmamaktadır. Çùnkù Ketencizâde, Erzurumlu Emrah gibi medrese eğitimi 

almıĢ halk Ģairlerindendir. Eserde teĢbih, istiare, tezat, telmih, tenasùp gibi edebi sanatlar 

sık sık kullanılmıĢtır. Sanat bakımından zengin sayılabilir.  
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Eserde,  

AllÀhı seven sevdigini sevmeli cÀndan  

Sev sevdigini Óazret-i AllÀh ola òoĢnÿd  

(28) 

KÀ„be-ÀsÀ ba÷nına ÷aĢ baàladı  

Rÿz u Ģeb zemzem miåÀli aàladı   

(114) 

 

gibi baĢka hiçbir yerde rastlanamayacak gùzellikte, orijinal beyitler bulunması, bu esrin hiç 

de basit bir eser olmadığını gôsterir. 

19. yùzyılda Tùrk Ġslam Edebiyatı alanındaki nadir ùrùnlerden olan bu eseri, bu 

dônemde yazılmıĢ sayılı mevlidlerden biri olarak kabul edebiliriz. 
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