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Özet: 

Hz Peygamber’i medhetmek için yazılmı� önemli �iirlerden biri 
Muhammed Busîrî tarafından kaleme alınan ve kayna�ı Hz. Peygamber 
zamanında ya�amı� sahabilerden Ka’b bin Züheyr’e dayanan Kasidetü’l-
bürde’dir. Busîrî’den sonra �slam ülkelerinde pek çok �air tarafından 
Kasidetü’l-bürde’ye �erh ve tahmis yazılmı�tır. Türk edebiyatında da 
Kasidetü’l-bürde’ye �erh ve tahmis yazan �airlerden birisi Muhammed 
Fevzî’dir (?-1900). Muhammed Fevzî’nin eseri Miftahu’n-Necât adını ta�ır. 
Bu makalede, Miftahu’n-necât üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kasîdetü’l-bürde, Muhammed Fevzî, Miftâhu’n-
Necât. 

 

Abstract 

The Qasidat al-Burdah is one of the most important poems written in 
praise of the Prophet Muhammad. Qasidat al-Burdah is a qasida (poem) 
composed by Imam Muhammad Al-Busiri. After Busiri died, had been written 
very Qasidat al-Burdah or its sharh and tahmis in Turkish Literaure. 
Muhammed Fevzi (?-1900) have been written a Sharh Qasidat al-Burdah in 
Turkish literature. His book’s name is Miftahu’n-necat. In this paper, we aim 
to introduce Miftahu’n-necat.    
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G�R�� 

Klâsik Türk edebiyatının en belirgin ve yaygın özelli�i, temelinde dinî 
kültüre yer vermesidir. Bu özellik kullanılan malzeme itibariyle bütün edebî tür ve 
�ekillere hâkim olurken; yalnızca dinî konularda kaleme alınmı� binlerce manzume 
ve dinî konuların terennüm edildi�i onlarca tür edebiyatımızda küçümsenemeyecek 
bir yere sahiptir.1 Bu ba�lamda klâsik edebiyat �airleri, �slâm dininin peygamberine 
de ayrı bir önem atfetmi�lerdir. Yüzyıllar boyunca kar�ımıza çıkan mevlid, na’t, 
mirâciyye, hilye, sîre/sîret, mu’cizât-ı Nebî, bi’set-nâme, hicret-nâme, vefât-nâme, 
�emâil, esmâ-i Nebî vb. edebî türler, Hz. Peygamber’e kar�ı beslenilen derin 
muhabbetin edebiyattaki tezahürü olarak de�erlendirilebilir.  

 �slâm tarihinde, Hz. Peygamber’e olan muhabbeti manzumelere dökerek 
ifade edi� �eklinin temeli Hz. Peygamber döneminde atılmı�tır ki, bu konuda en 
me�hur iki �air Hassan bin Sabit ve Ka’b bin Züheyr’dir. 

Hassan b. Sâbit, Müslüman olmadan evvel de �iirleriyle tanınan ve sevilen 
�âirlerdendir. Hassan b. Sâbit, bulundu�u Gassânî sarayında Yahûdi bir din 
adamından duydu�u yeni bir peygamberin gelece�ine dair sözler üzerine onu 
beklemeye koyulmu�, sonuçta Hazrec kabilesinden Medine'de yeni bir 
Peygamber'in geldi�i haberini duymasıyla Müslüman olmu�tur. O sırada Hassan b. 
Sâbit'in ileri bir ya�ta, yakla�ık altmı� ya�larında oldu�u söylenmektedir.2� Hassan, 
Müslüman olduktan sonra da �slâm hakkında �iirler yazıp söylemeye ba�lamı�tır.� 

 Ka’b bin Züheyr ise, ba�langıçta karde�i Büceyr’in Müslüman olmasına 
öfkelenerek Hz. Peygamber’i hicveden �iirler söyler; ancak daha sonra tevbe 
ederek Müslüman olmaya karar verir. Hz Peygamber’in huzuruna geldi�inde ona 
olan muhabbetini anlatmak için yazdı�ı bir kasideyi okur. Bu kaside kar�ısında Hz. 
Peygamber çok duygulanır ve sırtından çıkardı�ı hırkasını/bürdesini Ka’b bin 
Züheyr’in omuzlarına koyar. Bu sebeple, Ka’b bin Züheyr’in Hz. Peygamber’e 
olan muhabbetini dile getiren söz konusu kaside, kaside-i bürde adıyla anılmaya 
ba�lar. Bu emsalsiz hediyeyi ömrü boyunca titizlikle koruyan Ka’b bin Züheyr, 
Emevî devrinde Muaviye’nin teklif etti�i on bin dirhem kar�ılı�ında hırkayı 
satmamı�tır. Hırka, ancak onun vefatından sonra vârisleri tarafından ve yirmi bin 
dirhem mukabilinde Benî Ümeyye’den olan yöneticilere satılmı�tır.3 Daha sonra 
Abbasilere intikal eden ve Yavuz Sultan Selim zamanında da kutsal emanetler 
arasında �stanbul’a getirilen hırka, halen Topkapı Sarayı’nda “Hırka-i Saadet 
Dairesi”nde muhafaza edilmektedir.   

 �slam âleminde uzun süre her ilim meclisininin açılı�ında Kasîde-i Bürde 
okunmu�, onsuz söze girilmemi�tir. Bu kasidenin bu denli de�erli sayılmasının 
yegâne sebebi; Hz. Peygamber’in huzurunda okunup, O’nun tarafından 
                                                 
1  Yeniterzi, Emine. “Türk Edebiyatında Na’tlara Dair”. Türkler. C. 11. Ankara 2002. s. 762. 
2 Ahmed Nedvî, Sâhib Ensârî. Asr-ı Saâdet. (Çev.-Haz.: Ali Genceli, E�ref Edib). C. 3. �amil Yayıncılık. �stanbul 
1992. s. 367. 
3 Kademo�lu, Mahmud Rifat. “Kasîde-i Bürde”. �âmil �slam Ansiklopedisi, C. 4. �amil Yayıncılık. �stanbul 2000. 
s. 278-279.  
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mükafatlandırılmı� olmasıdır.4  Ka’b bin Züheyr’den sonra, �slam co�rafyasında 
Kasîdetü'l-bürde / Kasîde-i bürde yazma hususunda ilk akla gelen �air �mam 
Muhammed el-Bûsîrî’dir. 

 1212 yılında Mısır'da dünyaya gelen Muhammed el-Bûsîrî, 1296’da vefat 
etmi�tir. Annesi Bûsîrli oldu�u için Busîrî diye anılmaktadır. Kahire'de �slâmî 
ilimlerin yanı sıra dil ve edebiyat tahsil etmi�tir. Önemli bir �air olmasının yanında 
fesâhat ve belâgat alanında de�erli eserler vücuda getirmi�tir. Çe�itli devlet 
hizmetlerinde bulunmu�, vezirli�e kadar yükselmi�tir. 5  

Pek çok eser sahibi olan Busîrî’nin en me�hur eseri Kasîdetü'l-bürde diye 
bilinen 160 beyitlik kasidesidir. Co�kun bir peygamber a�ı�ı olan Bûsîrî'yi �öhretin 
zirvesine ta�ıyan bu kasideye kendisi El-Kevâkibü'd-dürriyye Fî Medhi Hayri'l-
beriyye adını verdi�i halde, yukarıdaki isimle tanınması gördü�ü bir rüyâdan 
kaynaklanmaktadır. �öyle ki, Busîrî hayatının sonlarında felç geçirir. Rivayete göre 
rüyasında Hz. Peygamber, Busîrî'den kendisi için yazdı�ı kasideyi okumasını ister. 
O: "Yâ Resûlallah! Ben sizin için çok kasideler yazdım, hangisini emredersiniz?" 
deyince, Hz. Peygamber kasidenin matla’ beytini okuyarak bu kasideyi i�aret eder. 
Busîrî kasidesini okurken Hz. Peygamber zevkle dinler. Yine rivayete göre 
Busîrî'yi ödüllendirmek üzere hırkasını çıkarıp yatmakta olan hasta �airin üzerine 
örter; bir diger rivayette ise vücudunun felçli kısmını eliyle sıvazlar. �air heyecanla 
uykudan uyanır, gördü�ü rüyanın zevkiyle toparlanmaya çalı�ırken felçten bir eser 
kalmadı�ını farkederek sevincinden ne yapaca�ını �a�ırır. Bu sırada �afak söküp 
sabah namazı vakti yakla�maktadır. Busîrî abdest alıp mescide giderken bir 
dervi�le kar�ıla�ır. Dervi� ondan bu gece Hz. Peygamber’in huzurunda okudu�u 
kasideyi kendisine vermesini ister. ��te bu olay duyulduktan sonra kaside büyük bir 
üne kavu�mu� ve zamanla �airin verdi�i isimle degil, rüyada Hz. Peygamber 
tarafından üzerine örtülen hırka sebebiyle Kasîdetü'l-bürde adıyla anılmaya 
ba�lamı�tır. 6  Busîrî’nin kasidesinin ismine bazı kaynaklarda kasîde-i bür’e de 
denildi�i görülmektedir. Bür’e denmesinin sebebi, kasidenin müellifinin bu kaside 
vesilesiyle �ifa bulması olarak gösterilir.7  

  

 MUHAMMED FEVZÎ EFEND� 

Busîrî’nin ölümünden sonra �slam co�rafyasında, Kasîdetü’l-bürde / 
Kasîde-i bürde yazmak bir gelenek halini almı�; pek çok �air Busîrî’nin eserine 
�erh ve tahmisler yazmı�tır.8 Çalı�mamızın konusunu olu�turan eser de 19. yüzyılda 

                                                 
4 Yeniterzi, Emine. Türk Edebiyatında Na’t. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ankara, 1993. s. XIV. 
5 Âbidin Pa�a. Kaside-i Bürde Tercümesi ve �erhi. (Haz: Ömer Faruk Harman). Gençlik Basımevi. �stanbul, 1977. 
s. 8-9. 
6 Kaya, Mahmut. �mam Busîrî ve Kasîde-i Bürde. Altınoluk Dergisi. Sayı. 154. 1998. s. 38. 
7 Âbidin Pa�a. a.g.e., s. 9. 
8 Türk edebiyatında yazılan Kasîde-i Bürde �erh ve tercümeleri hakkında geni� bilgi için bakınız: Ebubekir Sıddık 
�ahin. Kasîde-i Bürde`nin Türkçe �erh ve Tercümeleri. (Yayımlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, Danı�man: Mustafa 
�sen). Gzi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 1997. 
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yazılmı� bir kasîde-i bürde tahmisidir. Miftahu’n-necât adını ta�ıyan bu eserin 
müellifi Edirne müftüsü olmasıyla da me�hur Muhammed Fevzî Efendi’dir.  

Denizli’nin Tavas ilçesinde do�an Muhammed Fevzî Efendi’nin do�um 
tarihi kesin olarak bilinmektedir. Babası Ahmed �akir Efendi’dir. Memleketinde 
Hacı Said Efendi’den, Manisa’da da Manisalı Evliyâ-zâde Ali Efendi’den ve 
Erzincanlı Mehmed Efendi’den dersler alır. 1840 yılında hacca gitmek için yola 
çıkar ve Mekke’de bulundu�u 1841-1843 yılları arasında tefsir ve menâsiku’l-hac 
dersleri okutur. Burada ayrıca Nak�ibendi �eyhi Abdullah Efendi’ye intisap eder. 
Hac dönü�ü Manisa’da  tahsilini tamamlayıp icazet aldıktan sonra �stanbul’a gider. 
1847’de dersiâm olarak Edirne’ye tayin edilir ve bir müddet sonra müftülük 
görevine getirilir. Bu esnada telif eserler de kaleme almaya ba�lar. 1864 yılında, 
kendisini çekemeyenlerin dedikoduları yüzünden müftülük görevinden azledilse 
de, bir müddet sonra memuriyet hayatına tekrar döner. Çe�itli görevlerde bulunur 
ve sonunda Rumeli kazaskerli�ine kadar yükselir. 9  1900 yılında �stanbul’daki 
evinde ahirete irtihal eder. Kabri Fatih Camii hazîresindedir.  

Muhammed Fevzî Efendi, Osmanlı co�rafyasının büyük bir kısmını 
dola�mı�, ulema ve devlet adamlarıyla dostluklar kurmu�, halkı ve talebeleri 
yakından tanımı� bir Osmanlı aydınıdır. Fevzî Efendi’nin üzerinde durulması 
gereken önemli bir özelli�i müderrislik yanıdır. Bulundu�u görevlerde bir yandan 
e�itim için ihtiyaç duyulan eserler telif etmi�, di�er yandan da çe�itli  dersler 
okutmu�tur. Telif etti�i eserler cami ve medreselerde okutulmu�, bir kısmı �stanbul 
dı�ında olmak üzere defalarca basılmı�tır. 10  Muhammed Fevzî Efendi’nin 
yayımlanmı� 75 adet eserinin bulundu�u kaynaklarda ifade edilmektedir. Tefsir, 
kelam, ibadet, ahlak ve tasavvuf gibi dinî alanlarda kaleme alınan eserlerinin 
yanında Arapça, Farsça ve Türkçe yazdı�ı pek çok edebî mahiyette eserleri de 
vardır.  

Çalı�mamızın konusunu te�kil eden Miftâhu’n-Necât, müellifin önemli 
eserlerinden biridir. Miftâhu’n-Necât’ın �ahsî kütüphanemizde bulunan nüshasında 
yazılı� tarihiyle ilgili olarak da hicrî 1273 (m. 1856) kaydı dü�ülmü�tür. Baskı 
tarihi olarak da hicrî 1284 (m. 1867) kayıtlıdır. Bu iki farklı tarih, eserin 1273’te 
tamamlandı�ı ve ancak 1284 yılında basıldı�ı �eklinde yorumlanabilir. Elimizdeki 
eser, Mustafa Nazîf’in hattıyla E’l-hâc Muharrem Efendi’nin matbasında 
basılmı�tır.  

Muhammed Fevzî Miftahu’n-necât’ın ba�ında, �mam-ı Busûrî’nin, 
Kasîdetü’l-Bürde vesilesiyle �ifa buldu�unu hatırlattıktan sonra bu eseri yazma 
sebebini �öyle açıklar: “Giriftâr oldu�um bir girdâb-ı bî-emânım var. Ben de �efaat 
kayna�ı olan Hz. Peygamber efendimize bir medhiyye-i �erîfe yazayım. Belki 

                                                 
9 Muhammed Fevzî Efendi ile ilgili olarak geni� bilgi için bakınız: Uzun, Mustafa. Fevzî Efendi, Edirne Müftüsü. 
Diyanet �slam Ansiklopedisi. C. 12. Diyanet Vakfı Yayınları. �stanbul, 1997 s. 506-509;  Bursalı Mehmed Tahir. 
Osmanlı Müellifleri (Haz: A. Fikri Yavuz-�smail Özen). C. 1.Meral Yayınevi. �stanbul, 1975. s. 249-250;  Akar, 
Metin. Türk Edebiyatında Manzum Mi’râcnâmeler. Kültür Bakanlı�ı Yayınları. Ankara, 1987. 
10 Uzun, Mustafa, a.g.e., s. 508-509. 
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�efâat-ı mahz-ı Resûlullâh’a mazhar olup o vesileyle �âdân ü handân olayım 
dedim.” �airin, eserine Miftâhu’n-Necât (kurtulu�un anahtarı) ismini vermesi de bu 
sebeple olmalıdır. 

Miftâhu’n-Necât’ta, Busûrî’nin kasidesinde yer alan 130 beyite yazılmı� 
Türkçe, Arapça ve Farsça tahmis yer almaktadır. Ayrıca Fevzî Efendi, Busîrî’nin 
beyitlerinin son kelimesinden yola çıkarak beytin kısa bir �erhini de yapar. 
Çalı�mamızda Miftâhu’n-Necât’ta yer alan Türkçe tahmisi ve Muhammed 
Fevzî’nin Kasîde-i Bürde �erhinin tarafımızdan -aslına ba�lı kalmak ko�uluyla- 
sadele�tirilmi� �ekli yer almaktadır.  

�
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Âhir beyitte olan “selem” ile murâd, Mekke ile Medine arasında bir a�açtır 
ki, onun gölgesinde o server-i enbiyânın istirâhat buyurdu�u rivayet edimi�tir. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! Selem a�acının bulundu�u 
yerdeki yâr-i �efâat-kârı hâtırına getirdi�inden midir ki, gözünden akan ya�ı kan ile 
karı�tırırsın yani kan a�larsın.” 

0�� 12����#�� "��3/����4�� ����5 ����!�+�
'()���3�$���������+�"�'2!��'� ����!�"�
6 �����$����������#��%�#����� ��'�!�+�
���*����!�	���.,����"�!��/ 7��8 9���!�"�
:���;��<�	�����/��4.	9�9��� 7����"��=�����

Âhir beyitte olan “�=��”, Medineye yakın bir da�ın ismidir. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm yahut ey �ahs-ı mücerredim! 
Medine-i münevvere tarafından rûzgâr mı esdi, yoksa Medine-i Münevvere’nin 
yakınında olan olan �zam da�ından bir �im�ek mi çakdı da, öyle gece gündüz kan 
a�layıp dem-be-dem yetimâne âh ü vâh edersin.” 

>��� �"�2*��'�#/������/�/����"�3�����2! �
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Âhir beyitte olan “��*��”, “mütehayyir olur” manasında fi’l-i muzâridir. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! Sen â�ık de�ilim 
dersin. Ya gözlerine ne oldu ki, a�lamayınız desen yine dinlemeyip seyelân 
ederler; yani ya� akıtırlar. Hem de kalbine ne oldu ki ifâkat bulucu ol desen 
mütehayyir ve melûl olur.” 

@�� A2% ����'�#/�3��"�" �' #�/�������&�"�
B.� ����4�*�������3�������5��/���!�"�
�����"����������"�* "�3���3�&2�������2"�
����,&���	C�C������""�	��,�������"��!���"�
� ����"����"&�)���"���"*��;����=D�������

Âhir beyitte olan “��=D����”, “alevlenici” ma’nâsına ism-i fâildir. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim �ahs-ı mücerredim! Â�ık olan kimse, 
a�layıcı göz ve yanıcı kalb arasında iken a�k ve muhabbet gizlenir mi zanneder? 
Öyle zannetmesin. Zîrâ, bu ikisi (a�layıcı göz ve yanıcı kalp) a�k ve muhabbet 
bulundu�una iki �âhid-i âdildir.” 

E�� F�"������������/�"�������������'���������"�
��'#2/���G�&��������C��4��!���%3/������"�
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:�� �����!����������	��� "��;�	��'�������

Âhir beyitte olan “'����”,  “da�” manasınadır. Burada murâd, cebel-i 
Hirâdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey benim dertli gönlüm! E�er senin 
a�kın olmayaydı, Hazret-i Sultân-ı �efâatın terk buyurdu�u Mekke-i Mükerreme’yi 
ve ma�arasında gizlendi�i da�ı hatırlayıp göz ya�ı akıtmazdın. Madem akıtırsın, 
öyle ise â�ıksın.” 

J�� B������)�� ��+��G��"����������; ��5�&��!�
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Âhir beyitte olan “&�/��”, “mutlak maraz / hastalık” manasınadır. Burada 
murâd,  sekamü’l-kalb”dir ki, o da a�kdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey 
benim gönlüm! Her birisi �âhid-i âdil olan göz ya�ı ve kalb marîzinin eseri rûyunda 
(yana�ında) durup �ahitlik ederken, sen ne keyfiyyette â�ık de�ilim diyerek inkar-ı 
muhabbet eylersin?” 

L��� ���' #�/���C ��/�;	�����������!�����"�
8�!����*�; ��!��������*2���%�������,�"�
M�&2���������+�&�"�+� #�� ��������"��"�
:���&��!�	��;�)���,�DD ��'����!�"�;��<�"�"�
��C��	����* ���'�� �5��������;�	��'�"�����
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Âhir beyitte olan “'�"��”, kendisinden kırmızı boya olan bir çe�it a�açtır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey �ahs-ı mücerredim! A�k ve muhabbet, senin 
iki yana�ın üzerinde kanlı göz ya�ından ve sufret-i vechden iki hat yani iki çizgi 
isbât eyledi. O iki hattın birisi sarı gül gibidir ve di�eri de kırmızı anem boyasına 
benzer.” 

N�� 8�!���!����$��������"�&����"����������&�"��
12����#�� "�5; ���"�������)�� �3���"��
��"�����! ����/�"��%�#������ ������"��

�'���&�� �D��4����"��*; �4������".�
:�	��,�������'!���=�	����-- !����	���������

Âhir beyitte olan “����”, lafzen ve manen “keder” gibidir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Benim a�kı inkarıma inanmadın. Artık ben de izhâr eyleyip haber 
vereyim. Evet, benim sevdi�im Hazret-i Resûlullâh’ın hayali gece kar�ımda 
yürüyüp beni uyandırdı. Zîrâ muhabbet, ok ile â�ıkın lezzetlerini helâk eyler.” 

O�� K���3������-��������$�$��;�&!��) "�������"�
6���)��'��"2#��!����#&�"�� &����'�#/��"�
���$�"���2�;����������3����"�)��4�!�"�
6 �� 7��.�4�	��*�; 	��'�-���������	-���!�"�
��"".��������;����;��"C�4!������!�������

Âhir beyitte olan “���� !�����”, “levm ü zem (lanetleme, ayıplama) 
eylemedin” manasına cehd-i mutlakdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey Benî 
Âzer kabilesine mensup olan! Ve ey a�k ve muhabbette onlar gibi â�ık 
olmaklı�ımda levm ü zem eyleyen kimse! Benden sana olan i’tizârımı kabûl eyle. 
E�er sen benim halimi bilip insâf eyleyeydin asla levm etmezdin.” 

�P�� 
����!����!���&�����2"�����"������+�
?�'�������.��&�!��"��3����������"��&���+�
?�!��3������3����3����!�����*�����*��+�
'(��!���, �.�� �&���.������&!�!���"�
'("�	��;�# !��;�� �� 7�������",�&�����

Âhir beyitte olan “��",�&��”, “münkatı” ma’nâsınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ey beni levm eyleyen levm edici! Benim hâlim sana tecavüz 
eyledi. Yani hâlimi bildin ve sırrım da gammâzlardan gizlice olmadı. Vâsıla dûçâr 
oldu�um illet-i a�k münkatı olmadı. Belki de günbegün daha da artacaktır.”  

���� �"; '������ ���"����������������������
��'-2��D�!���"��+��'�4;���������$�"���2�
F�"��.����) "���3�����"& "���*�$�D��'���52�
��,�=!�".	"�"�C,��� ��"���&!���&��'�*2�
�""�	����,�����'�"�	��'�-- ����4.�C�������

Âhir beyitte olan “C����”, “sem'”in zıddıdır, “sa�ırlık” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey bana pend ü nasîhat eyleyen zâhid! Sen bana 
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vâkıa mahz-ı nasîhat eyleyüp ıslâhımı murâd eyledin ise de, ben o senin nasihatini 
duymadım, dikkate almadım. Zîrâ a�k ve muhabbet sâhibi olan zât, levm 
edeceklerin zemmine kar�ı sa�ırdır.” 

�0�� A��� "���D '�!�����&� "����.��������
HG�������&!����&�+��G���������$���'������
?�� �������&�+���"��*�);����������������
�"".��!!�*��!��"�C.,�	#�#�����4.�'�-��.�
:�	#�#�������'����4.�"�C,�"�'�"�	!�!�*�����

Âhir beyitde olan “!�*��”, “töhmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Eyvâh! Ben ihtiyârlık ve pîrlik hâletinin nasîhat edicisini, yani ‘i�te 
ben sana geldim bundan sonra sen pîr oldun, böyle hal sende ayıptır.’ diyerek levm 
eylemesini töhmete haml eyledim.” 

�>�� ���4 ������"��,�/��"�������)�� ���Q���!�
R �%�# ���������������2����������;�,��!�
��)�2,��!���!�"���3�".�����5�&��!�
����""����� ��!.���	&�&27��� ��	!�!�'�9�!�
��"�)�*��* ����"�-.��	#�#�����;�	��*�������

Âhir beyitte olan “*����,” “ihtiyârlı�ın nihâyete eri�mesi” manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “�imdi tahkîkan benim nefs-i emmârem câhil 
oldu�u için, ihtiyârlık nihâyete eri�üp mevtin(ölümün) yakîn gelmesinden haber 
verip korkutmasıyla aklını ba�ına toplayıp nasîhat kabûl etmedi; belki dahâ da 
azdı.” 

�@�� K��"�4&������ ����"�*�� ��#�� ��!�3���
��� �����!������ ���� 5���!����� �
12����&�� *�3��)�����; *�����2����)�� �
:�� ��'����!���"�	��4�'��	��)��.����/�� �
S��4�"�������������7&�����������,!�#�����

Âhir beyitte olan “��,!�#��”, “ihtirâm” manasına olan ihti�âmdan ism-i 
fâildir; yahut “tevkîr olunmamı�” manasına ism-i mef’ûldur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Benim nefs-i emmârem güzel amellerden kibirlenmez oldu�u halde, 
ba�ıma konan misâfire ikrâm için tedârik görmedi; yani gençlikte güzel ibâdetler 
etmedi.” 

�E�� I�;���!����C� ���"����4��!���3�������
F�"����!�!�"�������3����*� "���#����!�"����2�
6��;������"�������% ������������&������2�
I�;���"!���'������"".�� ��;�//���*2�
8�!��!��&����"���� ��.���"*����	����!�����

Âhir beyitte olan “��!��”, kına gibi kendisiyle saç ve sakal boyanan bir 
ottur. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “E�er ben o ba�ıma konan pîrlik 
(ihtiyarlık) misâfirine riâyet ve merhamet edemeyece�imi bilmi� olaydım, ketem 
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dedikleri siyâh boya ile zâhir olan sırrımı setr ederdim; yani kendimi genç gibi 
eyleyip pîrli�imi izhâr etmezdim.” 

�J�� ���4 ����� ����3��$������3��&����*�; �
?2����*�� ���D�!����2��"�3�C��,�����& �
�9* ����'�)��������$���"����������'�)�� �
��"��.����������)�� ,�"���"���; ��!�* �
8�� ���������)�� ,�	��5�������	����)�����

Âhir beyitte olan “lücüm” “dâbbenin 11  a�zına vurulan kem ve dizgin” 
manasına licâmın ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: Kimdir o zât ki, 
gâyet azgın olan nefsimi azgınlı�ından men’ ü zabt etmede bana yardım eyleye. 
Yani bir mür�id-i kâmil olsa da bana  yardım eylese. Nitekim hakîkatte serke� at 
gem ve dizgin ile zabt edilir.” 

�L�� B�*������52����&�����3�������*�%���; �
8�����&�"�"�4&�"��#��' "�������'= �
K��$�"������2#�; ���!��2#�+��,�// �
��� �!�������	����' C.���&���#�*;�!�* �
�""�	D�D�	 �����/�;;.�#�*;�!�	"�"�*�����

Âhir beyitte olan “nehem” sıfat-ı mü�ebbehedir, “gâyet çok ta’âma 
(yeme�e) harîs kimse” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki. “�imdi sen 
günâhları i�leyip dururken nefs-i emmârenin �ehvetini kırmayı talep eyleme. Kâdir 
olamazsın. Zîrâ ta’âm, çok yemek yiyenin �ehvetini daha da kuvvetlendirir. 
Günahlar da nefsin ta’âmı gibidir.”  

�N�� ��Q ����"�4&���*�; "���������'�)�� �
?�7�������������������&����"�*����) �
��� ����'�����"������#��;�)*��;�������+��
:�	"�"�4&����	D�D�4���"�!�*���*��#�����'�� �
�����	����< '��;���"�!�4D��*����"4�D�����

Âhir beyitte olan “��"4�D��”, “kolayca kesilir” manasına muzâridir. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Bu nefs-i emmâre tıfl yani küçük çocuk gibidir. O 
tıflı, sen anasının memesinden kesmezsen büyür gider, kesilmez. Yok e�er 
memeden ayırırsan sühûlet ile kesilir. Nefis de böyledir.” 

�O�� �"��#!���,����!���������������$�*���&2�
��'�))����!����������������������!�����$2�

�4&���-��.������$�;�������&�"����������
��	C��4�*�; * �;��* -����"�!�;������*2�
�""�	��*�; �� �!�;��� ���C����;���C�����

Âhir beyitte olan “��C��”, “ayıp sahibi kılar” yani “ayıplı eyler” manasına 
veseme-yesımudan muzâridir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: Nefsini, 

                                                 
11 dâbbe: yük ve binek hayvanı. 
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hevasından men’ eyle ve onun hevâsını, üzerine vâlî kılmaktan hazer eyle. Zîrâ o 
nefs-i emmâre-i mekkârenin hevâsı vâlî ve gâlip kılındı�ı müddetçe, ya insanı 
helâk eyler yahut âleme rezil eder.” 

0P�� ���� ���4 &���&��"�4&�+�*�� "���"�����"��
('� ����C ��,�����4& ��������!�"�
����!�������� )������,! )����3�&������2"�
:�� '�* �;�*���4�	���'� ���& 7���!�"�
:���"�*���	&!�,��!�	�����' �4��� �!�&�����

Âhir beyitte olan “� �!�&��”, “hayvânı meraya salıverme” manasına nehy-i 
hâzırdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefsini kendi haline bırakma. O nefis 
a’mâl-i sâlihada davar gibidir. Eger merayı lezzetli görür, hazzederse salıverme. 
Yani, nefis, bir amelde lezzet bulur da i�leme�i ister ise, korkulur ki onda riyâ gibi 
bir �ey olur.” 

0��� R �$�"�4&��� ��3�����"���������� �;����*�"�
A ����&�!������������2����#�� "��%�����"�

�����'�)������/�����"�4&����� "���&!�"�
8���,�&&�"�!���--�!�"���	�����7���/ !���!�"�
��"�,��Q�������������""�	&�&�����4�	����&�����

Âhir beyitte  olan “desem”, “revgan” yani “bâ�” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Nice kere nefis, insanı katl edici lezzetleri gösterdi. �öyle ki, 
o öldürücü olan zehri ya� içine katıp nice kimseleri helâk eyledi.” 

00�� F�"��G����/��������� ������������& ����&�"�
HG���+����3��5 7�"�+�-����)��4 7���&�"�
?.�.�;��)2'����!��"�C��������#�����'�"��
:�,#�	����& 7�&����"�)2'�"�;����"�#���'�"�
����������5��C�!�"�#����"���"�	!�!�5�����

Âhir beyitte olan “!�5��”, “nihâyetle tokluk” manasınadır; yani gâyetle 
açlı�ın zıddıdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefsin açlık ve tokluk ile seni 
helâk etmek için kurdu�u hilelerden kork. Zîrâ bazen olur ki, gâyet tok olmaktan 
gâyet aç olmak daha zararlı olur.”  

0>�� 
�) !���" ����������!�;������������!�
12����#�� "��!�������,! )&�"�����!�
�!���C�/�"���'����."�"�4&����������""�!�
:�	&�!�4��'�	�����'����"�'��"�"������!���7�!�
��"�	����, �����;�	������,����!�	"�"�������

Âhir beyitte olan “nedem”, “nedâmet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “�u (haramlara bakmandan dolayı) haramlarla dolan gözlerinden göz 
ya�ını bo�alt, yani çok akıt. Dâima bütün azalarınla i�ledi�in günahlara kar�ı 
nedamet duygusu içinde ol.” 
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0@�� ���'����!���"�4&�����%3/�� 4������&; ��
���' �����!���*�� ����"������ ����4�" �
H����&������- !�+��4�� ,��������&�� �
:��5 ��4�	"�"�4&��;�	#�#��D "��;�'&�*�� �
:���"�*�� ���*�< ��	"�"�C,��4�	!�!�*�����

Âhir beyitte olan “fe’t-tehim” emr-i hâzırdır. Yani kizb ve töhmete haml 
eyle demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Daima nefis ve �eytâna 
muhâlefet eyle; onlara âsî ol, uyma. E�er onlar sana nasihat ederlerse, sen onlara 
kelâmlarında kizb ü töhmete haml eyle. ‘Sizler benim faydamı istemezseniz; bu 
nasihatı kendi faydanız için edersiniz.’ de. 

0E�� T�4��!���$�"%����9������9 ���������"�
M�&�����" ����;������4 7���������"�
� C����"�4&���*�; ����$������ �;����,�"�
:�� �!�D�'���"*�� �5�C��"�;�� �,�����"�
����"!��!�'��4�������	��5�C���;�	��,�������

Âhir beyitte olan “,����”, “da’vâda hakem edici” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nefis ve �eytandan her birerleri hasm olur ise de, 
itâat ve hâkim olur ise de itâat eyleme. Zîrâ, sen, gerek hasmın ve gerekse hâkimin 
hilelerini bilirsin ki, her vech ile murâdları seni aldatmaktır.” 

0J�� ?��������� "�������$����.�����.�'������

�&,������.����������,�//�")����"����&�"��
�!�7���2"�	"�" &����Q�����&��;��.�
�&!��4����� *����"�/�;��"���� �'�����"�
I�/���"�&��!����*.�"�&��"����-.�'�/�����

Âhir beyitte olan “'�/��”, “kısır” demekdir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ben gayrıya etti�im nasihat ile kendim âmil olamadım. O kavl-i 
bilâ-amelin seyyiâtından Cenâb-ı Hakk’a isti�fâr ederim, ma�firet isterim. Ben, 
amelsiz oldu�um halde nasihate kalkı�makla kısır bir kimseye benzedim.” 

0L�� U�""�����!����/��2�����$�"�����*��������
F��$�"�����.�'�����"�3��������) "��������
��; *����C��4���"�4&��!�������) ����!�*.�
����!���	��5������ ��"�� 	!����!����*.�
:��� 	&!�/��!��4�� �/�;�.�����	&!�/�����

Âhir beyitte olan “iste/ım”, “do�ru ol” manasına emr-i hâzırdır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ben sana hayır i�le diyerek emr eyledim, lâkin 
kendim sana emr etdi�im hayrı i�lemedim ve ba�ta kendim do�ru olmadım.   
Kendim hayr i�lemedi�im ve do�ru olmadı�ım halde sana do�ru ol diyerek emr 
etmem münasipde�ildir, belki ayıptır.” 

0N�� 
�� ��#���9 *������! ��'�3����&�"�
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�R ��� !�#���'�#/�������"�$�����3������!�"�
:�� �!���;;��!��/����	����;!��" 4���!�"�
:������C�����&�; �4��=�"�;������C�����

Âhir beyitte olan “�C��”, “oruç tutmadım” manasına cehd-i mutlak nefs-i 
mütekellim vahdedir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ölmezden evvel nafile 
ibadetler ile sefer-i ahiret içün azık hazırlamadım ve farz olan oruçtan ve namazdan 
ba�ka nafile olarak namaz kılmadım, oruç tutmadım. Aslında layık olan tutmak ve 
kılmak idi.” 

29- : �5�&��! ������"����������"�4&���*�; �
I���/�����������/�����3�������D.'���"��+��
6��������*���&������� � "������������� �
U����!��&�""�!����"��,� 	9�9�� ����� �
�"�	#!���!�/���� *�	=�=�������"�;�������

� Âhir beyitte olan “verem”, “çevirme�e yüz tutarak �i�mek” manasınadır.  
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eyvâh! Ben Hazret-i Resûlullâh’ın sünnetini  
terk eyledim. O, geceleri ihyâ edip teheccüd namazları kılardı. O, mübarek ayakları 
tûl-ı kıyâmdan (namazda ayakta çok uzun beklemekten) �i�ene kadar Cenâb-ı 
Hakk’a arz-ı hâl ederdi.” 

>P�� ���.����,����!�����/�#�4.'����2��� cez� 
I�- 7�-�����"� ��"��!�����*�%�#�!�* �
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:��#�������"�&�����"��,# 7�*2�;��D�; �
��,!�	��,�) ��!����#,�"���!��4�	���������

Âhir beyitte olan “edem”, “deri” manasına olan “edîm”in ço�uludur. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh sallallâhü teâlâ aleyhi 
vessellem açlı�ın �iddetinden kalbini ba�ladı ve cümle derilerden nazik, latif ve 
yumu�ak olan bo� bö�rünü ta�lar altına devirdi; yani  açlı�ından mübarek karnına 
ta� ba�ladı. O, bu derece terk-i dünya ve ikbâl-i âhiret ederdi.” 

>��� �, ����!&����������#�*������D�����"�
R �$��������*�&!.�C����������� �!�'���"�
8�"����/�" '�!��*�$�;�������!�"�������"�
:�� ;���!*�	��)�� ��	#�#�������"�-�*���"�
'("�"�4&�*.�4���� * ������ �#�������

� Âhir beyitte olan “�emem”, “isti�na” manasınadır yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh sallalahu teâlâ aleyhi vesselleme nice yüce 
da�lar, altın olup meyl eyledilerse de, Hazret-i Resûl-i Ekrem o altın olup gelen 
da�ları kabul buyurmayıp isti�na eyledi; yani benim altına ihtiyacım yoktur diye 
buyurdu.” 

32- Her ne kadar kürsine olsa �ikem çün m� 
A����������"�' #�/�����������*����+�����
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B�,��!���#�3���������3����3���,�/�)2�
:��������!���*��*2�4.* �=��2��!�*2�
�""�	=�=��2��!��� �!�'�2�'���	��'�C�����

Âhir beyitte olan “'�C��”, “hıfz” manasına “ismet”in ço�uludur. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh’ın zarûreti yani fakirli�i adete 
muhalif olarak dünyayı terk etmesi, onu kuvvetlendirdi. Çünkü kendileri 
masumdur. Cenab-ı Hakk’ın hıfzındadır. Bir kimseyi Mevla hıfz idince, ne kadar 
fakir olsa da dünyayı istemez.  

>>�� A��� ����#��*���������3��$����%�������,�"�
8�#!.���$ &�5���!�&��'�+��, ������&�"�
� ������+�������"���,!�)�3�%��5�����*�"�
:�����4��!��'2����	����"� �=��2��!����"�
I�;� *������!�5��)�	����"� ���"�	��'�������

Âhir beyitte olan “'����”, “yokluk” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Bu dünya, yoktan var olmasını Hz. Peygamber’e borçludur. 
Efendimiz olmasaydı, o dahi vücuda gelmeyecekti.”  

>@��� V���&!��3���#����"���44 ������C�"����"�
W��2����$ �.�����$ ��3������!�"�,������"�
X��" ������" ��� ��3����3�-�	��'������"�
��,������"�&������	����;"��"��;�	Q�Q������"�
:�	��4��./��"����"�'����"�;����"�'�)�����

Âhir beyitte olan “'�)��”, “Arap taifesinden ba�kası”na denir. Yani sâhib-
i kasîde buyururlar ki: “O zikr eyledi�im Hazret-i Muhammed sallallâhü teâlâ 
aleyhi vessellemdir ki, iki cihanın ve ins ile cinnin ve Arap ile Arap olmayan 
herkesin efendisidir; yani �an ve �evket sahibi olan efendileridir ve cümle 
padi�ahlar padi�ahıdır.” 

>E�� ��#��/���#��&���;�,.��"���!���$���"�����"�
V��!�;�����������//��C�����)�* "����!�"��
� �<�����C ,�������C��/�"���#��,�����!�"�

������" 	�� ����	"�" *��4�� ��,���"�
�������4.�/�;��"�� ���"*��;�� �"�'�����

Âhir beyitte olan “"�'��”, Fârisî’de “ârî” Türkî’de “evet” demektir. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Hazret-i Resûlullâh, bizim, hayır ile murâd edici 
ve �erden nehy edici peygamberimizdir. Ayrıca Hz. Peygamber’den daha ziyade 
do�ru söyleyici ve sözünde sabit kimse yoktur.” 

>J��� � # �3�����3���&��# 4�'������*���&2�
R �%����&���"�&2����"�4	�3����������&������2�
X�4.'����2����)�� ��")���3���������3�
R �;�	��,��.��	����-.�!��) �#�4 '�!�*2�
I��������*�;��"���"�	���,; �����/!�,�����
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Âhir beyitte olan “��/!�,��”, ism-i fâil sîgası üzre “insanların arasına 
dâhil olucu belâ” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i 
Resûlullâh, Cenab-ı Hakk’ın dostudur. �nsanların arasına dahil olan korkulardan 
her bir korku için onun �efâati ricâ olunur. Biz, dünyada ve ahirette cümle 
korkulardan halâs olmak için onun �efâatine muhtâcız.” 

 >L��� K3&! "�����';�!���,�// ����&��;���&�*.��
;�#�� ����;�,������� ������&�$�*�����*.�
V��!�;�$��.��/���$�*�� �����2�&���*���
A�' �������*��4�	����&!��&��2"����*.�
��&!��&��2"�����,����"���������"4�C�����

Âhir beyitte olan “��"4�C��”, “münkatı” yani “kopucu” manasına ism-i 
fâildir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Resûlullâh, Hakk’a davet 
eyledi. �imdi o Hakka davet eden Hazret-i Peygamber-i zî-�âna tutunanlar, öyle bir 
ipe tutunmu�lardır ki asla kopmaz. �ki cihân bir yere gelseler ipi koparamazlar;, bu 
nedenle onu tutan helâk olmaz.” 

>N��� A��� ����'����������""�+���;C����$�'���/�"�
V���"2�����$�4���������& ��!�"��4�/�"�
�/�.���� � !�+���� �����$�D���/�"��
� ��	"�"�����."��4.�5��/�"�;��4.�5���/�"�
:��������� "�*2�4.�'����"�;��� ���������

Âhir beyitte “kerem” ma’lûmü’l-ma’nâdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar 
ki: “Bizim peygamber-i zî-�ân efendimiz sallallahu aleyhi vessellem hazretleri 
hüsn-i sûrette ve güzel tabî’atta bütün peygamberlere üstün oldu. Hatta di�er 
peygamberler, ona kemal bakımından yakın olmayı bırakın, yanına yakla�amadılar 
bile.” 

>O��� R ����&�#�4 '�!�"�����"�)���&!���&�"�
Y&! "�����;=�&�"���#���.5!��������&�"�
V�������� "���5����,! )�����+����!�"��
:�������*�����"�1�&2���� *�����!���&�"�
T��4�"���"�	����,����;���#4�"���"�	����������

Âhir beyitte olan “diyem”, “dime”nin ço�uludur; �im�eksiz, gürültüsüz 
sükûn üzre nâzil olup en az üç gün ya�an ya�mur manasındadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyurular ki: “Cümle enbiyâ bizim Peygamber-i zî-�ânımızın deryâ gibi ve 
daima ya�an ya�mur gibi olan feyzinden feyz ve hikmet talep edeceklerdir.” 

@P��� 1�&������� ������� ��+�����*�$�'�!��&�"��
R �����������4�*�����$���/ ������!��&�"��
8������������!�"���"�D/�3����������
:��; /�42"�������*��'�"���,����*����
��"�"�/D�!�	��'������;���"�#����!�	��,�������
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Âhir beyitte olan “,����”, “hikmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Cümle enbiyâ-i kirâm kendi mertebelerinde oldukları halde hikmete 
vâkıf ve muttali’dirler. Lâkin efendimizin bildikleri ilme nisbet ile bildikleri ilim 
bir nokta gibidir veya efendimizin bildi�i hikmete nisbet ile bildikleri hikmet 
hareke gibidir. Yani esre ve üstün gibi cüz’î �eydir.” 

@���� 
 ��"��C�;!���C���; !���������+�����*���&2�
K��/�;��������C�/�"�,�������'.��������
��4�����������*�����������3�- !�� �*2�
��*;����-.�!�������'" *��;��C2��!�*2�
Z����	CD�4 *��,��.��"�� ��7�	"�"�&�����

� Âhir beyitte olan “nesem”, can yahut canlılar manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “�imdi bizim peygamberimiz öyle bir yüce bir nebîdir ki, 
kemâl-i zâhiri ve kemâl-i bâtını tamâm oldu; yani noksandan halâs oldu. Bütün can 
ve canlıları halk eyleyen Hazret-i Allah-ı Zü’l-celâl onu kendisine bir habîb olmak 
için güzîde eyledi.” 

@0��� 63/����'��.����"�+�����"���� 4���!�*.�
F�"�"������/����"�����,�2��&��;���&�*.�
V���"2�����������/.���*�� �����2�&���*��
��"����*�"�'�"�#��.��"�4.���, &�"�*.�
���)�;*���	��,�&"��4.*����������"/�&�����

Âhir beyitte olan “������ ��"/�&��”, “inkısâm kabul etmeyici” 
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Peygamber-i zî-�ânımız kemaline 
delâlet eyleyen güzel hasletlerinde ortaktan münezzehtir; yani hiç kimse ona 
benzemez. �imdi hüsn-i cevheri kendi zâtına mahsûs olup taksîmi kabûl 
etmeyicidir; yani sîrette ve sûrette cümleden ahsendir.”  

@>��� �4� D��!���������������,�+��C������*����
K�*! "����$�����������2*�����!!�*����

����!������,��!&���3�������"��&�*�����
A�'���	����'�!*�	"�"�C � �4.�"������*����
:�	,������� �#�7!�����,�"�4.*��;�	,!�������

Âhir beyitte olan “;�	,!����”, “hükmünde dikkat eyle” manasına emr-i 
hâzırdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “�imdi sen, meddâh-ı Hazret-i 
Peygamber bulunan zât! Taife-i nasâranın Hazret-i �sâ nebiyyullaha ettikleri iftirayı 
terk eyle. Onlar Hazret-i �sâ, Allah’ın o�lu dedikleri gibi Hz. Muhammed, Allah’ın 
o�lu yahut orta�ı deme. Geri kalan ne kadar medh varsa onlar ile murâd etdi�in 
kadar Efendimiz üzerine hükm eyle.”   

@@��� ��4�;;�/��������*���;�)*�����3�&���4�"�
W��.�������3������*�%�����&��D���4�"�
K��������������"������"�4�""���'���4�"��
�
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��	"&����� �- !�*.�� �#�7!����"�#���4�"�
:�	"&����� �/����*.�� �#�	!����"�[�9�����

� Âhir beyitte olan “[�9��”, kiber vezninde “azemet”in ço�uludur. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey Hazret-i Peygamber’in aya�ının tozunu 
medheden zât! �imdi sen �eref olarak ne istersen Efendimize nisbet eyle. Yani 
büyüklük olarak murâd etdi�in �eyi Efendimizin kadr-i âlisine nisbet eyle, 
korkma.” 

@E��� ��"'������ ���!���"�����������,������
��5!�CC�������';�!�3�# *�����"������
B.� �3�������"���� ����,��������2��
����""��4�=���1�&2���� *�����&����*2�
�����"�4����'�����'�"*��" D�/�"����4�����

Âhir beyitte olan “fem”, manası bilinen bir kelimedir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “�imdi tahkîkan Hazret-i Resûlullâh’ın fazilet ve �erefinin nihayeti 
yoktur ki, fem yani a�ız ile söyleyici kimse ondan tafsîl üzre haber vere. Hâsılı her 
kim ki kemâli üzre Hz. Peygamber’i ben medh ederim dese hilaf söyler. Zîrâ bî-
nihaye olan �ey edâ olunmaz.”  

@J��� �������&�,����������"�* ����&��;���&���"�

��,���������������!�� �������,��+����"�

����"����,��������,�//�")���+��"����&�"��
I�;�" &���!�/����*2� � !�*2�'�9���"�
(,� 	&��*2�,."�����	 �� ��&�	����������

Âhir beyitte olan “rimem” “remme”nin ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “E�er Hz. Peygamber’in mucizeleri mertebesine göre olaydı bir 
adam öldükden sonra ‘ey meyyit Hazret-i Muhammed sallalahu teala aleyhi 
vessellem ism-i �erif-i hurmetine Cenâb-ı Mevlâ seni ihyâ eyleye’ dense hemen 
dirilmeli idi; velâkin onda da açık bir hikmet vardır.” 

@L�� ����!������,���������������3���*������*��
H���� ����!���.���������3�&��;���&�*.�
U������,�� ��!�C�����*�������"�����*.�
I������!�,�"" ���� �!�'��	��'��2�����*.�
���C�"�'����" �4�����"��!���;������"�*�����

Âhir beyitte olan “lem nehimi”, “tahayyür etmedik” yani “hayretde 
kalmadık” manasına cehd-i mutlakdır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: 
“Peygamber-i âlî-�ân, bizleri akıllar yorulup âciz kalacak �eylere haml ü teklîf 
etmedi. Biz onun hak peygamber oldu�una �üphe etmedik ve ona tâbi olmakta 
tahayyür etmeyip hemen tâbi’ olduk elhamdülillah.” 

@N�� ��� ����	" &�%�"����&��#�*����/�� �
R �%����&���������$�3�4�"���%�"���%�� �
B�� "����&!��/���$��.�"�D/�3�����.� �
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('��	��;�� �4�*�����'" *��4����&����� �
I�	��/�����;�	����'�����"*����������"4�5�����

Âhir beyitte olan “�ayru munfa5ım”, “âciz olınacak �ayrısı” demektir. 
Yani sâhib-i �aside buyururlar ki: “Efendimizin kemalini fehm etmek, bütün 
mahlûkâtı aciz kıldı. �imdi uzakta ve yakında âciz olmadık kimse görülmedi. Yani 
o server-i enbiya aleyhissaelamı fehm ve idrak etmekten herkes âciz kaldı, 
sallallahu aleyhi teâlâ vessellem.” 

@O��� K�-��������$�3��#�*�&�5 ;�!���)2��"�
W�"������*����&�������� ������&2��"�

2�����/����������4���*��"�+��2��"�
8�	#�#��&��!�9*������	��' �"��"����"���'��"�
\��.��!�"�;��!������	D�D��4����"��������

Âhir beyitte olan “emem”, “yakınlık” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O server-i enbiyâ, güne� gibi, uzaktan küçük görünür. Yani 
gökyüzüne baktı�ın vakit güne�i küçük bir �ey görürsün. Velâkin yakına varsan 
dünyadan daha büyüktür. Efendimiz de zâhiren bir insandır ammâ hakîkat-ı 
Muhammediye’sini fehm etmeye kadir olamazsın.” 

EP��� H���; /�4�3������&�"��!&�+�"�)��)�&!���)2�
\�,.,���"�;'�����#����"����3���')�����2�
:�� ��"��!������������"�*�+����"�!�����$2�
:�����4����������4�	����"� �,�/./�!�*2�
W�;��"�"�� ��"�!�&����;�'�"*����	��,�������

� �hir beyitte olan “,����”, “dü�te görülen hayaller” manasınadır. Yani 
sâhib-i kaside buyururlar ki: “Keyfiyette, dünyada o server-i enbiyânın hakîkat-ı 
Muhammediye’sini bilen �u kimseler ki, rüyada onun hayalini görmeye kanaat 
eylediler. O zât-ı pâki gerçekte görmeyip dü�te görmeye kanaat edenler hiç onun 
hakîkatini bilebilirler mi?” 

E��� M�&��&�� ���",�C���3�# *�����,�����!�"�
I ��"���*! "����$����&���� *�����&�"�
�� ��"����#���"���������3�� *�%�"�
����������	��'�����4.*���""�*2���#���"���
:���""�*2�5���u�5����	�� *�������*�����

Âhir beyitte olan “küllihim”in zamiri mahlûkâta râcidir. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “O iki cihan serveri esasında melek de�ildir, insandır. Ancak, 
ne kadar mahlûkât varsa cümlesinin en faziletlisi ve en hayırlısıdır. 

E0��� A�������"�+��2��"����"� �;�� �4.* �
?�"���������'; ������������3�����#�* �
�������, &�"��������"���%�"�"�!�* �
:�������� ��"��! 	����&���	����� �����* �
����""�� 	!�!�C���!���"�"2��*����*�����
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Âhir beyitte olan “bihim”in zamiri mürselîn-i kirâma râcidir. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Peygamberler çe�itli mucizeler izhar eylediler. O 
mucizelerin hepsi, Hz. Peygamber’in nûrundan onlara muttasıl olmu�tur. Hâsılı, 
cümle enbiyânın izhâr eyledi�i mucizeler, Hz. Peygamber efendimizin yüzü suyu 
hürmetine yaradılmı�tır.”� �

E>�� '()�������3�&�����3�# *����&!�����# �

�� �����$�)�����$�������� "����� �
F�"�#G�������"�&��!�3��"&�����"�*�� �
����""�*2�#��&��4�=��"�*�����; ����* �
6�9*��"���"; ��* ���	"�" &��4�	9�9�������

Âhir beyitte olan “9ulem”, “zulmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Hz. Peygamber efendimiz, fazîlet ve kemâlât güne�idir. Di�er 
peygamberler de o fazîlet ve kemâlât güne�inin yıldızları gibidir. Karanlık oldu�u 
vakit, nûr-ı ziyâlarını insanlara izhâr eylediler. Yıldızın yol bulmaya yardımcı 
olması gibi, onlar da hak yoluna gitmeye yardımcı oldular.  

E@�� M�����������)���,�����3�52�#.�����2#�"�
� V���"2��3�������"�+�)�� ��"���G��"�
� 1�4'���9�����!�������-���!����2,�������"�
� ��!! ��- �D���'�!�4�	����;"��'�����*���"�
�� I�	��' ���."��;���,��!�& 7���	��������

Âhir beyitte olan “ümem”, “ümmet”in ço�uludur, o da cemaat manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O fazilet güne�i olan Hazret-i Peygamber, cihana 
do�du�u vakitte hidayet cihetinden cümleye �âmil oldu ve di�er ümmetleri de ihyâ 
eyledi. Yani onun feyzi evvel ve âhir cümleye �âmildir.”  

EE�� K��� #!��/��&��������&!����" ��!�"�3�
�) ��!�+��Q�����������,����*]����2�
6�7&������G"���������*�%���&�3���*��2�
:���,��!�	&�&�"�!�	#�#�*� 7�����;�!�*2�
��!! �,���!������!�"�4�	���'C���	����*�����

Âhir beyitte olan “dühüm”, “edhem”in ço�uludur; o da siyah manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhu teâlâ aleyhi 
vessellem efendimizin duası, ot bitmeyip ye�illik olmadı�ından meyyit gibi olan 
seneyi ihyâ eyledi. Öyle ki, o senede ot bitmeyen yerler, atın yüzündeki beyazlık 
kadar az bulundu.” 

EJ�� K � "����.�������������������;� �
K.�#��*��/ ���������� ������&����� �
R ���#����&���������D����������;� �
K��' ��=�"�) ����;�5��!�	����D ,����* ��
?����"���"�	���������;�&����"���"�	��'�������
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Âhir beyitte olan “'arim”, “�iddetli ya�mur” manasınadır. O server-i 
enbiyâ, büyük bir kuraklık oldu�u senede, dua ederek bulutların aracılı�ıyla gayet 
�iddetli bir ya�mur ya�dırır. �u kadar ki, sen dereleri görsen, deniz bo�almı� akıyor 
sanırdın. Halbuki efendimiz dua buyurdu, Mevla da buluttan ya�dırdı.  

EL�� 63/����C�,.,�3���*�����,��!�����, )�!�
B.� �����3/�3�#�*�"���� ��"��� ��!�

��% ���;�C4�����������'#2/�"��' ��!�
A�'".�;��;�C4.� � !�"���*2�9�*���!�
U�*2���" ��	��/�� ������"�'�� �'�������

� Âhir beyitte olan “'alem”, “da�” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Beni ve o server-i enbiyâ için zâhir olan mucizelere ait vasfımı 
bırak. O peygamberin mucizelerini vasf edeyim, sen dinle. O mucizeler, geceleyin 
bir da� üzerinde ate� nasıl zâhir olursa öyle açık görünmü�tür.” 

EN�� �* "��;�����#���4�3�# *���!�,!�������"��
��, &�"�	���5� /�5�!��3�����"�����!�"�
A������&�! ��#�"��"�9������&�"���"�����"�
��	������������ ���,�&"�"�;�*;����"!�9���"�
:�����&����"/�C��/����"���������"!�9�����

Âhir beyitte olan “��������"!�9��”, “dizilmemi�” demektir. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “E�er o server-i enbiyânın mucizeleri ve kendi zâtında 
memdûhdur, medh ve vasf etmeye hacet yoktur dersen cevabım �udur: ‘inci, her ne 
kadar dizilmedi�i zaman kıymeti a�a�ı olmazsa da  dizildi�i vakitte daha güzel 
görünür.’”  

EO��� I���.�����$�/����"��'������,���������� �
Y�."������;"��3�� *�;�����)�� �
�4� ����&G��������������"�	!�"��, � �
��� �!�D ;���� � ��	�����.,���� �
� �4.*����"�������	���5� /��;�	#�#�������

Âhir beyitte olan “�iyem”, “�îme”nin ço�uludur ve tabiat manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Efendimiz sallallâhu aleyhi teâlâ vessellem 
hazretlerinde mevcut olan güzel ahlakları ve güzel huyları medh etmek için 
meddahların büyük bir istek içinde olmaları ne �a�ılacak �eydir.”  

JP�� W��	 "�����	).���*�%���&��4��������&�"�
W�;������#����������$���4� "��&G�����&�"�
8�� ������//����3/����+����� "����!�"�
Y� !��,�//�"���"�	����,� "����,��Q�!�"�
W��.��!�"�C�4�!�	����;C24����	��/�������

Âhir beyitte olan “/ıdem”, “hudûs”un mukâbilidir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O server-i enbiyânın mucizelerinin en büyü�ü, Hz. Rahman’dan 
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gelen âyetlerdir. O âyetler, lafzı itibariyle itibariyle hâdisdir ve manası itibariyle 
kadîmdir. Kıdem ile mevsuf olan Hazret-i Mevla’nın sıfatıdır.”  

J��� �����!�5��."�&�������� ����� ��/�" ��
:�����)�; *��������*��	��'��2�����" �
'()�������"� ����������2*���" ��." �
I���!�/!���"������� "�"�;�*���!�5����" �
'("�	����' ���;��'�"�'Y��"�;��'�"��������

Âhir beyitte olan “�rem”, “�eddâd’ın yaptı�ı cennettir” veya “cennetin 
mahallidir”. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O Kur’ân âyetleri zamandan 
münezzeh olan Mevla’nın sıfatı oldu�undan bir zamana mukârin olmadı. Bizlere 
kıyametten, Ad Kavmi’nden, �eddâd’ın cennetinden, hâsılı gelecekten ve 
geçmi�ten haber verdi.” 

J0�� W�������� �3�#�*�+�' �.������"����!�"�
W ������������&�"��� ������"/���!�"�
W��7 "���� ��!������'���;;������!���!�"�
A ��!������" �4��4 /�!���������')���!�"�
��"�	"�"�����."���-�) 7�!�;������!�������

Âhir beyitte olan “lem tedüm”, “dâ’im olmadı” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye bizim yanımızda dâ’im oldu, hemen gelip 
gitmedi. Bu takdirce bütün peygamberlerin getirdikleri mucizelere fâik oldu. Zîrâ 
onların getirdikleri mucizeler zâhir olup yine kayboldular.” 

J>�� �� ������W��7 "���!�"���� �;��#�*�+�
R ���& ������G&!���"�3����D��./�����*�"�
H���;��&��'��=��������2������#!���*�"�
��,��� !�"�4�� ����/."����"�#���*�"�
I��-.�#�/ /�"�;�� �����."����"�,�������

�*��� ����!!�� 3��"� ^,����_ �̀ ^*a���_� ��"�&�"����b� Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye metîndir, yıkılmaz.  Hilaf edenlerin (inat 
etmeseler) asla �üphelerini kar�ılıksız bırakmaz. Âyât-ı Kur’âniye, ba�ka bir hakem 
istemez. Hayatı düzenleyecek her �ey onda mevcuttur.”  �

J@��� ��'�.=����$������ ���# ����!�������"�
K��*2���!�,C.������&�+��2��5�+�&�����"�
K���������/�!����!���� ���.�I�*���"�
� �,2����!�/�DD����� �' �����"�,�����"�
('��	���' �.�����* ����/���	&�&�������

Âhir beyitte olan “selem”, “selamet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye asla muâraza olunmadı. Yani bir Arap çıksa da 
ben Kur’ân’ın misli söylerim (daha iyisini söylerim) dese bir âyetin fesâhatı ve 
belâgatını görünce aciz ve mülzem olurdu. 
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JE��� ���� "�����//�������!�&�.����*����"�* �
�9* ����'�)���������"����"���*���4�C�, �

����+����&���������"�� ,����'=��C�4�, �
1����!���� ��!�* ���'; ���' ��=�* �
1����	�����2�������	��) ".�'�"�	��,�������

Âhir beyitte olan “,urem”, “hareme”nin ço�uludur ki, “insanın hareminde 
sakin olan mahremi” demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i 
Kur’ân’ın belâgatı muâraza edenin davasını reddeder. Tıpkı bir kimse avretine el 
uzatsa onun elini reddedip hı�m ile geri çevirdi�i gibi. Hâsılı, belâgatından ve 
fesâhatından Allah kelamı oldu�u bellidir. 

JJ�� 1�����!���� 4������+���'; �����.�&�"���"�
�.������� ��!�����*�����!�����&!�"���"�
��)*.����� ���������$ $ &�����'!�����"�
I�* ���' "�"�����;)�	����,���4.�������"�
:��4�;/��)�;*���*.�4�	��,�&"��;�	��/�������

Âhir beyitte olan “/ıyem”, “kıymet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye’nin öyle manaları vardır ki, kesrette ve asla 
nihayet bulmakta deryanın dalgaları gibidir. O âyetler güzel, kıymetli ve �erefli 
olmakta deryanın cevhrinden ve incisinden üstündür.” 

JL��� 
�9������� ��"����/�#����!���/��������* �
:����#�����5-����������"� �;�� �4.* �
c3$D3���)�;*������3���,�����.�"�!�* �
��� �!�'�����;�� �!�,C �'�) 7���* �
:�� �!�& ���'���	����Q �����	�&�7�����

Âhir beyitte olan “&�7��”, “melamet ve usanmak” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye ne kadar çok okunsa usanılıp da 
bırakılmaz. Bununla birlikte, insan her �eyin çoklu�undan usanırken Kur’ân’dan 
usanmaması Kur’ân’ın kerametidir.” 

JN�� (5-���;�=2'�������$������������.� "�52�
6����G"����$��/�������3�&��!�� ;�!��2�
Z�; ��"����+������&G�������� �*2�
W����!���* �'��"��/ �.* �4��/��!����*2�
I��/���9�4��!�����,�������*��4�'!�C�����

� �*�������!!��3��"� 4̂�'!�C��_ �̀^&�����!���������%�"��$��!�!�"���_���"�&�"��
3��"� ������ *a������b� Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O âyât-ı Kur’âniye’yi 
okuyan kimsenin gözleri rû�en olur. Yani iki cihanda da mesrûr olur. �imdi ben de 
ona, hakikatte sen Kur’ân ipiyle kurtulu�a kavu�ursun, ona sıkı tutun derim.”�

JO�� X��/�;�����/���&�"���*."���&��'�����= �
��D 4�����//��/�� &�D �����4�� !���4�= �
W��7 "�����/�� �5�C2C�C �2"���-�"��"���= �
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�"�!�!��* �5.4�!�"���"�,�����" �����9 �
�D4�7!��" �����9 ���"�;����* 	#�#�������

Âhir beyitte olan�^#����_ �̀^�a���_�yani “so�uk” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye’yi cehennem ate�inin korkusundan ve 
ondan kurtulmak için okuyayım dersen, hakikatte sen o cehennem ate�ini âyetlerin 
so�uk suyu ile söyündürdün. Artık korkma.” 

LP�� �&� 4���'G����!���� �*2����) ����!�*.�
A��.���� � !������!�����3�� &!�����*��
A��2"����.�2"��"�/����#�&!��#��&���*��
8�7�""�* 	��,�;=��!����==�	��;�)2�*����*.�
��"�	��'�C !��;��/���) 7�*2���	��,�������

Âhir beyitte olan “,umem”, “kömürler” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Kur’ân’ın bereketi havuz gibidir. Yüzü kömür gibi simsiyah gelen 
âsîlerin yüzleri beyaz ve ayın on dördü gibi münevver olur. Hâsılı, o sebeb-i 
ma�firettir.” 

L��� W��7 "�������/�� 7�!�3��"����"��"�
���/ "������������4��/�,�//��� D����"�
?�"����/�� 7�!����$�������4�� �) "���!�"�
:����	C�C�� !��;����	����'����!�"�
��	��/�&D����"������* �4�	"�" &��������/�����

�*��� ����!!�� 3��"� �̂��� ��/��_ �̀ ^��������_� ��"�&�"����b� Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Âyât-ı Kur’âniye herkese do�ruyu göstermek cihetinden 
terazi gibidir. Hazret-i Kur’ân’dan ba�ka insanlar arasında do�ruluk kâim olmadı.”  

L0�� �2�#.��;�#�; =�,����3���� ������� ��
�,� ���"�	&�&�����������'".&��,�!! �
��&�.����������&G���'��2�����*����"�* �
I �!�')���""����,�&2��"�� ,����"����* �
��) *���"�;�*;��'��"�	��, -�/�	��4�*�����

Âhir beyitte olan “fehim”, “gayet anlayı�lı” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “ O âyât-ı beyyinâtın Hak kelamı oldu�unu bilip duruken ve 
gayet anlayı�lı kimse iken, kasden bilmezlenip de inkar eden hasûda taaccüp  etme. 
Yani bu kimseye, böyle akıllı görünürken nasıl inkar eder deme.” 

L>�� (�� �"�����&�+�#��� 4������+�,�&���"�
���� "���6��� "�+��,� �����.�'�����"�
�"� �����$��D�$�������C" ����$�����&���"�
W���!�"����	��'��"��<�;7�	#�#��&����"�������"�
:����"����	��4����!�'��	��� 7����"�&�/�����

�*��� ����!!�� 3��"� ^&�/��_ �̀ ^��!���� �����d*�&!����e_� ��"�&�"����b� Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Benim sana taaccüp etmedi�im �u cihettendir ki, bazı 
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gözler, hastalıklı oldu�u için güne�in ziyasını; bazı a�ızlar da, hastalık sebebiyle 
suyun lezzetini inkar eder. ��te kafirli�in hali de ona benzer.”   

L@��� ��������7���' ����;�	��# *�����')�����2�
���&�"����/����+�)�* "��"2����������2�
���&G���"�"�"�'!�����) "�������*���&2�
6 �5�������"�������	��' 42"��& ,�!�*2�
?�'��"�;��4�;/����!2"�	����"�/�	����&�����

Âhir beyitte olan “rusüm”, “gayet çok yürüyücü” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ey muhtaç olan kimseler! Ko�a ko�a gelen develerin bile, 
üzerine süvar olarak kasd u teveccüh ettikleri kimselerin en hayırlısı Hazret-i 
Resûlullâh’tır.” 

LE�� ?�"&�"�D��.��' #�/�+�=��.������"��&��."�
?�"&�"�C�4 ���5#�3��"����2"�����"������"�
?�"&�"�&�+��'��=�������,; ������&!�!���"�
:����"�*�;�	�� � !�	������ ������'!�����"�
:����"�*�;�	"�"�'��!�	��'�9� �������!�"�����

Âhir beyitte olan “���!�"��”, “iyilik bilici, ganîmet bilici” manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey ibret alanlar için Hakk’ı bulmaya büyük 
alamet ve iyilik bilenler için pek büyük nimet olan Hazret-i Mevla’nın sevgili zî-
�ânı!” 

LJ�� �� ����!���K�� /����2"."�"�;�����"�
H�������"�*��4� ��#��2��!���*�����"��
��#����4�����������/��2������,!�����+�
?����!����"�,�����"������"��� �,�����"�
8�� �&�� 	��������4.�� )�"���"�	9�9�������

Âhir beyitte olan “9����”, “zulmet”in ço�uludur ve karanlıklar demektir. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey yukarı vasıflarla mevsûf olan Hazret-i 
Resûlullâh! Karanlık bir gecede, ayın karanlıkları yarıp gitmesi gibi Mekke’den 
Kudüs-i �erîfe yürüdün.” 

LL�� 8������������!���&���'� �3���&�"��"�
8�����,!������- !�+����5C2C�3��"�4�"��"�
?�"�������+���'� )��2,�%�/����"�!�"��"�
:����!!��!��/ ��� ��"�"��!����"����!�"�
��"�/ ���/�;&��"�������!������;�����!�������

Âhir beyitte olan “türem”, “talep olunmadı” mnasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin zât-ı pâkin bir haremden bir hareme 
yürüdün. Mi’râc gecesinde kabe kavseynden, hâsılı kurb-ı manevî ile Hakk’a yakın 
olmak için bir menzile çıktın. O öyle bir menzildi ki, ba�kası ne isteyebildi, ne 
gördü, ne de ula�tı.” 
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LN�� M��#������- !�+����';�!����������;� �
W�����)�" ��+��%�"����.���� *�"�� �
'� ��;;���# "�+��' �����/������"* �
:��/������!���)��.'�	���"��� 7����* �
:�	����&����!�/�.�����5�2��"�'�� �5�������

Âhir beyitte olan� ^5����_ �̀^*����!���” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O gece, Kudüs-i �erîf’te bütün nebîler ve resûller, tıpkı 
hizmetkarların efendilerinin arkasından gitmesi gibi seni takdim edip sana 
uydular.” �

LO�� 
����;��!���'�9� �"����D4�����;� �����
K��$ �����; � ������!�����������*���
��/&.����/�&& ������3����&�+��%��&�*���
:���"!��!�5!���/�	&�&��'�	D�D�� �����*���
�.���;����"���"!��4.*��C ,���	��'�������

Âhir beyitte olan “C ,���	��'����”,  “bayrak sahibi” manasınadır.  Burada 
murâd, “seyyid” yani “ulu” demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ 
Resûlallâh! O gece cümle nebîler ve resûlleri geçip yedi kat göklerin yollarını 
geçtin. Meleklere bile padi�ah oldun.” 

NP�� 1�)���!����$��G���"���� ������&!���/�"�
���.������4�!,����$���; ������"D���/�"�
?����������+�3�/�������" ������D���/�"�
��!! ��- �����!���'�#�7;�"������&!���/�"�
��"�	����"�;;��;�� ����/�"������&!�"�����

� Âhir beyitte olan� ^��&!�"��_ �̀ ^��)�_� manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Sen o göklere öylesine çıktın ki, yakın ve önde olanlar için mahal 
bırakmadın. Hâsılı herkesten ziyade Hakk’a yakın oldun ve kimsenin ula�amadı�ı 
makama ula�tın.” 

N��� X3��/�;������/ 7���3�&��������) 7���
8����#;�����'��#���,����+�3����" 4�-�
X��;�)*�����.� "��!�������- !�+������
��4�<!����������/ ��"���	���= 4�!���-�

2�.!����	����4'����Q��	����4����	��'�������

Âhir beyitte olan “'����”, burada “âlî, yüce” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Sen, bütün peygamberlerin âlî olan 
makamları zâhiren ve bâtınen a�a�ıda bıraktın. Hatta orada bir kavmin beyi gibi 
sana seslenildi.” 

N0�� 
��52��"�;�#!�����#�)��."�����&!�D���+�
8��������"�*��4� ��$ ��+����.����4���"�
X����!������3�������� "����+�������"�
�
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8��� �!�42������;�C��"��������&!�!���"�
'("�	��'��2"��;��&����"���������!�!�����

Âhir beyitte olan “müktetim”, “gözün görmedi�i mertebede gizli” 
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin mi’râca 
te�rifin zamandan ve mekândan münezzehtir. Herkesin gözünden gâyetle gizli olan 
Cenâb-ı Allah’a vâsıl olup mahcûb-ı nikâb-ı len terânî olan Cemâl-i �erîfine 
muhatap oldun. 

N>�� '()��������,���!&�����D��./�+�+�5 ��"��
���� *����"2����5#����$����2)�"��4�����"�
K.�#��*��3���+���D '�)�"2��"��������"�
���5��!��������4�5 ��"���������#!�����"�
:��)��!����������/ ��"������������,�����

Âhir beyitte olan “�����������,��”, “tenhâ galebelik de�il” manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! �eref ve kemalden ne kadar 
iftihar vesilesi olan �ey varsa hepsi sende toplanmı�tır. Ne kadar ba�kasının vâsıl 
olmadı�ı âlî makamlar varsa hepsine vâsıl olup daha a’lâsına geçtin.” 

N@�� ?�"&�"�#�*�"# *���') ������'(����"�
V���������+�' ����+�"2������� &!���)��."�
M������$�"������� 7�����# �������+�
:��)�������/� ���� �;���.!����"���!���"�
:��'�������� ���� �2�.!����"�"�'����

Âhir beyitte olan “"�'��”, “nimet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Senin rütben pek büyüktür. Sana verilen nimetlere 
kavu�mak da çok güçtür. Hâsılı o nimete senden ba�ka kimse nail olmamı�tır.” 

NE�� ��� ���;�** ���*��.#��,������Q�" �
8��%�#������ "���/�����������." �
:��*�������������!�"����������&!�Q" �
K�#� ���" ���'#���	���&� ����""����" �
��"�	��'�" ��!�����"�"���������"*�������

Âhir beyitte olan “münhedim”, “yıkılmayan, zâil olmayan” manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ey �slam meclisinde toplananlar! Bizim 
dayanacak bir  istinadımız vardır ki asla yıkılmaz. Yani, bizler sırtımızı Hazret-i 
Peygamber’in sünnetine dayadıktan sonra bizim asla sırtımız yere gelmez.” 

NJ�� '()������/���3�&�����"�G����$ ��#�*��
8��; C�������/��������'�������2�&���*��
A�������+����5C2C�'��2����$�����"�*��
I��� ���' �� *��� '." ����D '�!�*.�
K��������	����&�����"" �������	���������
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Âhir beyitte olan “ümem”, “ümmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Hazret-i Allah bizi Hakk’a davet eden peygamberimizi kendi 
tâ’atına davet buyurdu�unda, ona bütün peygamberlerin en faziletlisi ve en 
makbulü diye seslendi. O halde bizim de ümmetlerin en keremlisi ve en faziletlisi 
olmamız lazım gelir.” 

NL�� X��#.��������'Q����$�#�*���������&�$�*��
���� "������������ ��/! ��������&���*��
HG��")��*����!�������44 ��3���*������*��
1 '�!�/��2��	��'�� ��"� 7����'Q�!�*.�
8�"��7�!�"��)4���!���4��"���"�	����"�����

Âhir beyitte olan “��"��”, “koyun” demektir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Bütün peygamberlerin en keremlisi olan Hazret-i Peygamber’in hak 
peygamber olarak gönderilmesi haberi dü�manların yani kafirlerin kalplerini 
korkuttu. Tıpkı, gaflet ve uykuda olan koyunların, arslanı görünce yerlerinde 
sıçramaları gibi.”  

NN�� W�!���!�����#��"����+��.�!��������;)���!���"�
?.���!���� #������C��4�������$�������"�
K����+�&�� '�"��*������� ����+�&�����"�
� � ������/ *���4.���������'!�����"�
��!! �,���;���	��/�" ���,��"�'�� �;�<�����

Âhir beyitte olan “;�<��”, “kasap çengeli” demektir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O Hazret-i Peygamber, kafirlerle muharebe ve cihad ederdi. Hatta o 
kafirlerin ölüleri kasabın çengeline asılmı� gibi göründüler.”  

NO�� X����!���"�C��!�;���$����� �3�$ ��#�*��
��9�44���	��'������!���*������ "�����*��
B�� ��3��$���#��"�+�!�,��������;���*��
:�	����	��4�� ���4��� �2������D2"����*.�
��#� 7��# ��!���'�	��'�/� "��;�7����,�����

Âhir beyitte olan “��,��”, “le� üzerine konan ku�lar” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O kafirler, Hazret-i Peygamber’in korkusundan 
muharebeden kaçmak istediler. Hatta tav�ancıl dedikleri le� yiyen ku�ların alıp 
tenha bir yerde yedikleri le� parçaları için ke�ke(o le� parçalarının yerinde) biz 
olaydık diye temmeni ederlerdi.”  

OP�� I�; ���!�;,.��"��%���$��3�C��,�����& �
�������� 4��������&.�����&!�� �
X����!���D���������)�* "�������'� �
���<�	����� �.�;�� �����2"��'����!�* �
� ����!���"���"���� ��	���#*���	��,�������

Âhir beyitte olan “e�huru ,����”dan murâd, “Zilkade, Zilhicce, Muharrem 
ve Receb ayları”dır. Bu aylarda sava�ılmazdı. Ancak daha sonra on iki ayda 
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muharebe helal oldu. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Geceler gündüzler gelip 
geçerken, o kafirler, kılıç yemekten dolayı hesaplarını �a�ırır, bugünü yarından 
ayırt edemezlerdi. Ancak bu dört ay gelince bir parça göz açabilirlerdi.” 

O��� M�52�#.����' ����3�4�=�����������
(��$�C�, ��&�"����'�"���Q ��	��)���
X����!���&�'����������'� ����!���������
8�7�""�� 	���."��=��4�"�,�����& ,�!�*���
K��������/����"��� ���,��	��'�� �/�������

Âhir beyitte olan “/����”, “canı çok et yemek siteyen” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “�slam dini onların kurtulu�una vesile olmak için 
inmi� bir misafirdi. O misafirin yanında bulunan bir grup pehlivanın canı dü�man 
eti çekerdi. Hâsılı din bir sultan, sahabiler de o sultanın pehlivanları gibiydi.” 

�O0�� ��)�.�����$�������� 4�&��24���* ����!�"�
W�������, D�� 4���+���#������*���)�*�!�"�
X���2"���2#���������!�#�.*�����"/���!�"�
6�)�������,���5��.&�"�4�;/��& ��, !�"�
6���.������;)�"���"�	����D ������!�D�����

Âhir beyitte olan�^���!�D��_ �̀^�������"��%��$�)�_�manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Resûlullâh, kesrette ve birbirine yardımcı olmada deniz gibi 
olan askerini gayet çabuk yürüyen atlar üzerinde dü�man üzerine salardı. O asker 
deniz dalgası gibi birbirine çarpan oklar atarlardı.”�

O>�� �'� ����!�;,.���,�C���!����2����#���"�
��'����!�"������$��C, ����$��������"�
�*��	��)�* ��3����/���� �����"!�&���"�
��"���������"!�����"����� *����,!�&���"�
6�&D2������&!�	C���"���	����4�����CD��������

Âhir beyitte olan “��CD����”, “helak edici” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “O server-i enbiyânın askerleri ve pehlivanları Cenab-ı 
Mevla’nın davetine icabet eden ve hâlisen Allah için amel eden kullarındandı. 
Onlar öyle pehlivanlardı ki, küfrü kökünden çıkarıcı ve helak edici aletleri yani 
kılıçları ile dü�manlara galip olurlardı. 

O@�� 
�C��!�;���$��*�������"�3�" C��������*���
R �����������3���������#��"������2*���
��!,�3�����"������������."���"�)����*���
��!! �����!������!�	���&� ���;�*�����*���
��"���'��������!�* ���;C2��!�	����,������

Âhir beyitte olan “��,��”, “karâbet, yakınlık” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Peygamber’in sahabeleri sebebiyle millet-i �slam, 
gurbette iken akraba vatanına ula�tırılmı� kimse gibi oldu. Hâsılı, meydana çıktı, 
�erâfet-i zâtiyyesi fehm olundu ve ne oldu�u bilindi.”  
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OE���� �����������$����"� "�+� � ��#���-�*���"�
W�!���!������� 4���+�K2��*����K2�I�*���"�
?�'���!��������#4�"��#���."�����"!�,���"�
���42��!�"������"���"*������5��������"�
:����������'��"�4�����!��!���;�����!�7������

Âhir beyitte olan “!�7��”, “dul, yani kocasız kalmadı” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Millet-i �slam, ashâb-ı Resûlulâh sebebiyle bir hayırlı 
baba ile hıfz olunmu� çocuk ve hayırlı zevc ile hıfz olunmu� hâtûn gibi oldu. �u 
kavl ile ki, asla öksüz ve dul kalmamak üzre.” 

OJ�� M�'�&����	���&� ���# )�'����������
1�)���!����'� �����# ��*����")���
HG��"���* ��!����"��������� *�"������
R ���	��)�� ���4�&���'�"*�����C ����*���
� - ���7�;���"*���4.���������CD��������

Âhir beyitte olan “��CD����”, “muharebe edilecek mahal” manasınadır. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı ikrâm, sebatta ve heybette da�lar 
gibidir. E�er sen onlarla mücadele eden dü�manları sorarsan, onların muharebe 
meydanlarında ne korkular çektiklerini ve ne kılıçlar yediklerini görürsün.” 

OL�� H����&����(���*�����%�"��!&�������C�� �
K.����,����.�#��#.��3������������'� �
��� �������3/�������&G����*�%����� �
:��&���R �"��"�"�;��&���K����"�;��&���� ,���"�
��C2���,�!4�"���*����* ���"�	��;�,������

Âhir beyitte olan “;�,��”, “veba” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Sen, ashâb-ı Resûlullâh’ın muharebe etti�i Huneyn, Bedir ve Uhud 
adlarıyla tabir olunan mahalleri ve da�ları, vebadan daha korkulu olan afet 
zamanlarını sorarsan, bu mahallerde ne büyük bir �ecaatla muharebe ettiklerini 
beyan edeyim.” 

ON�� R �����������#G��������&��D "���$���*����!�
V.� ��#���#��'������"��������."�!�
:���$��#���."��%�����-���!������*����!�
�����C����	���.=��,����"���'���� �;�����!�
��"�	��'�� ���������&;����"���"�	�����������

Âhir beyitte olan “lemem”, “omuza sarkıtılan saç” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı Resûlullâh, kılıç vurmada o derece mahirdi 
ki, beyaz kılıçlarını, kafirlerin omuzlarına sarkan siyah saçlarına vurup kana 
boyanmı� bir hale getirirlerdi. Yani kılıç darbeleri hiç bo�a çıkmazdı.” 

OO�� M���������#.� "���9 *�����"�C��!�

��&��!���!&������!�;�))�*���,�����!�
W��2����' �.�����3������$���������!�
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:�	��� !��."����&����	��5�DD��� �!�����!�
(/� ��*���,��4��)�&��"���������"'�)������

Âhir beyitte olan “��������"'�)��”, “noktasız gelme” demektir. Burada 
murâd “kılıç ile tortulmamı�”tır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Resûlullâh’ın 
ismiyle müsemmâ olan beldeye nispet olunmu� ismi mızrak ucuyla nak� 
edicilerdir. Kalemleri, noktalanmamı� cism-i harfi bırakmadı. Hâsılı, mızrak 
dokunmamı� ceset bırakmadılar.”  

�PP�� ('� �����."������."��� �������������
I�����������������"���# ��*�����f����
U�*2�����$�����-�; !����/������"���������
X ��	&�&�� ,����*���&.� �!��������*���
:�	��;��������! �����	&�&�� ���"�	&�&��������

Âhir beyitte olan “selem”, “gül a�acına benzer bir a�açtır”. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ashâb-ı Resûlullâh silah ve silah isti’malinde mahirdirler. 
Onları, sava� meydanında kafirlerle karı�salar bile sîmâlarından ayır etmek 
mümkündür. Görmez misin ki, selem ve gül a�acına ne kadar benzese de sîmâ 
bakımından birbirinden ne kadar farklıdır.” 

�P��� ?�;/���&���"��'��.��!��!&�����*���&2�
� ��	����" 7�������D3������*���% �&2�
("�������3����9*�����"�C��"�'��.��� �*2�
��*�.����������� *�	"�"�C���"�#��*������
���!�,&���	����*���4.	����� ������������.���

Âhir beyitte olan “kemî”, “�ecaatli pehlivan” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: o ashâb-ı Resûlullâh muharebe için farklı yerlere da�ılsa da 
onların kokusunu nusret rüzgarları sana hediye olarak ula�tırdı. Bu takdirce, sen 
daima onları görür gibi oldu�un için kınlarında duran çiçekleri zırh giymi� 
sanırsın.” 

�P0�� K�-���!�������.���� �3�)��#���) "����!�"�

����&���!�#�.*�����������������"�������"�
�������" &����&��,�����!�#��;�)*�����&�"�
8�7�""�*���4.�9�*2��	��5�����"��!������"�
��"�#����!�	��,������ ���"�#����!�	��,�������

Âhir beyitte olan “,����”, “kendisiyle atın e�eri ba�lanan kolanlar” 
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hazret-i Peygamber’in ashâbı ata 
bindikleri vakit, dimdik ve heybetli görünürler. Bu görünü�leri, e�erlerin iplerinin 
sa�lamlı�ından de�il, kuvvet ve �ecaatlerinden kaynaklanmaktadır.” 

�P>�� (���*�����'�;"����3�� ��� "����/�"�
���.������3���#�����"�# "���4�5���D�/�"�
("������� 4�������% *���)�,.���/�/�"�
�
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c ��!�/��2��	��'�� ���"���7&�*���4�����"�
��� �!�4����/�����"�	����*���;�	����*�����

Âhir beyitte olan “bühem”, �ecaatli” manasına olan “behme”nin ço�uludur. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O ashâb-ı Resûlullâh’ın korkusundan 
dü�manların ödleri koptu, kalpleri yerlerinden fırladı. O derece sindiler ki, kuzu ile 
pehlivanı birbirinden ayıramazdın. Korkularından kuzu gibi sinip, dizlerinin ba�ı 
çözüldü.” 

�P@�� 1�&2������;� ����3�# *�����')�����2��
\��/�����5����!�"�������!&��' ��!���52�
R �%�#��*�&������3������."����������'��2�
:����"�!���"����1�&2�����*��"�C��!�*2�
�"�!��/�*�	���&���4.� ) ��* �!�)�����

Âhir beyitte olan “tecim”, “sâkit olur” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O ashâb-ı kirâmın muharebede bu kadar nusret bulmaları, Hazret-i 
Peygamber’in vasıtasıyladır. Zîrâ bir kimsenin nusreti Hazret-i Peygamber’in 
vasıtasıyla olursa o kimse, arslanlara rast gelse inlerinde sâkit olurlar, asla zarar 
veremezler.” 

�PE�� HG�&�����������Q�� �����" ������)!�;���"�
��D�����������������2"�����"��&���"�
W �������������/�����D�,�.�����+�������"�
:����"�!��� ���"�;������"���������"D�C���"�
K�*.�;�� ���"�'���;;�"���������"/�&�����

Âhir beyitte olan “��������"/�&��”, “da�ılmamı�, kırılmamı�” demektir. 
Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Sen asla Resûlullâh’ın vasıtasıyla nusret 
bulmamı� ve ma�lup olmu� birini göremezsin. Hâsılı, onun dostları mansur, 
dü�manları da ma�lup olurlar. 

�PJ�� M�' ����"�4�5���3�&������"�����*��
�/�.�����;, "�+�#�;��!���$ ��#�*��
: �����!.���������'��2����$�����"�*��
�,���������!�*2�4.�,����������!�*.�
8�	�����Q��,�������'�	���#� ���4.��)�����

Âhir beyitte olan “ecem”, “arslanın ini” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O Hazret-i Peygamber, ümmetini, tıpkı bir aslanın yavrularını kendi 
yuvasına alması gibi kalesinin içine aldı. Çünkü arslandan herkes korkar ve bu 
sebeple onun yavrularına zarar gelmez. Efendimizin ümmeti de din kalesinin içinde 
emîn olur.”  

�PL�� �"� �����$���.���� "�4��� "���I���������"�
��C�.��/�������� �,��.�����.�������"�
��������� ����������'� ���$�����Q���"�
�
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8���)������!������ !����*����"�)�����"�
�.*��;������5�CC���	�����* "����"�5�C�����

Âhir beyitte olan “5�C��”, “husûmeti çok dü�man” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Nice kere Kur’ân-ı Kerîm, kendisine muhasama eden 
dü�manı yere vurdu. Nice kere o server-i enbiyânın mucizeleri çok husûmet eden 
dü�mana galip oldu. Onlar, kendilerinin batıl, Hazret-i Peygamber’in de hak 
oldu�unu anlayıp dilsiz kaldılar.”     

�PN�� ��'��������'��������������!��!&�+�&�"�
I ����������7����&�"�$.#."����4�� ��"�
M���"��'���'���������! ����%�������,�"�
8�4 �����	��'�����4.	������������')���!�"�
��	��) *������!��;�	!�!�7�.���4�	����!�����

�*��� ����!!�� 3��"� ^��!��_ �̀ ^G�&�����_���"�&�"����b� �Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Sen o server-i enbiyânın mucizelerini soruyorsun. O maden-i 
ulûmün hiçbir ders görmedi�i halde evvel ve âhir bütün ilimleri bilmesi, anne ve 
babadan mahrum kalmasına ra�men o kadar edepli ve hayâ sahibi olması mucize 
olarak yetmez mi?  

�PO�� ��; *���� "��/�����"�%����� 4���!�*.�

�9��������$���2% ��3�����*�� ����"�*��
�") ��������*�"������$�#��$ ��#�*��
�����!�*2�������.,�"��&!�/.�����*.�
g�"2���'����"���= �4�	#�#�'���;�	��5�������

Âhir beyitte olan “5����”, “hidmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ben bu kasîde-i bürdeyi yazmakla Hazret-i Peygamber’e hizmet 
ettim. Bu kasîde vesilesiyle padi�ahlara nedimlik etmek ve beyhude �iirler 
söylemek üzere geçen ömrümde husûle gelen günahlarımın afv ve ma�firet 
olunmasını isterim.” 

��P�� K�����������5 �������������#.�."��2�
R �� ��������4�".���������$�����2�
1�� ����!��#�������"�����' ��!���52�
�-�/����� "����� �!�5# �'�; /���*2�
8�7�""�".���*�� �*����"���"�	"�"�'�����

Âhir beyitte olan “"�'��”, “deve, sı�ır ve koyun gibi hayvanlar” 
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O beyt-i sâbıkta dedi�im �airlik ve 
nedimlik gibi akıbetinden korkulan �eyleri benim boynuma taktılar. O ikisi 
sebebiyle kurban için Mekke’ye kötürülen hayvan gibiyim. Fakîrim ki tafsîl üzre 
ifade etmeye müsaade de yoktur.” 

����� T ����3��$��2,����/�; ����"�4&���*�; �
h +�������4! ����2��'�)2�������"� �
��! ���/�������"����# ��*����'� �
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�D�'!�������	C�C�� �4.	��,���!��"��;�� �
��CC��!����� �'�� 	�� Q ���;�	"�"�������

Âhir beyitte olan “nedem”, “nedâmet” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “O �airlik ve nedimlik haletlerinde ben gençlik ve çocuklu�uma 
uydum. Bununla birlikte, hiçbiri bâkî kalmadı. Sadece günah ve nedametler içinde 
kaldım. Hâsılı, günah ve nedametlerden ba�ka kazancım olmadı. Ke�ke onlar ile 
me�gul olaca�ıma ibadet edeydim.” 

��0�� ��) ��!�����"�!��2�����"�������*����"�* �
X����������"� �3���4����;&��"�/������* �
K��"�4&���$�����4��!�'��&�"���!�����* �
��� �5�& ��!��"�4&.�4.�!�) ��!�* �
I���!�#!���	���."����	����"� �;������!�&�����

Âhir beyitte olan “tesüm”, “kasd etmedi, meyl etmedi” manalarınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Eyvâh! Nefsimin ticaretinde etti�i ziyanı gördünüz. 
Dünyayı dîne tebdîl etme niyetinde olmadı. Hâsılı, dünyayı terk edip dîne iltizâm 
etmedi ve etmeye de çalı�madı.” 

��>�� Ki�&]�������,�����-������$�#�����'���*��
H�")."����'G���������"�4&��!���!�*.�
M�;�)�*��"��2����#�����!�������+�;���*��
:����"����'�� )���"���"*�����' )���*.�
6��"����*�	��� �"��4.����'�"�;��4.�&������

Âhir beyitte olan “selem”, Türkîde “veresiye” tabir ettikleri �eydir. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Bir kimse dünyayı ahirete de�i�se yani dünyayı 
ahiret mukabilinde alsa, o kimse için pe�in de veresiye de aldanmak zâhir olur. 
Hâsılı, kâr-ı akıl budur ki, dünyayı terk edip ahireti almak gerekir. Dünyayı alan 
aldanır.” 

��@�� 
�4&��;���$�#����!���;a4�/���"��=�"�
��# ����!��!������" *���$������=�"�
6�"����.���������#�4 '�!�����,=�"�
�"� !��-�"��"�4�� �'�*�.������"!�/�=�"�
��"�	"�"�������;�� �,���.������"C������

Âhir beyitte olan “��"C����”, “münkatı’” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Her ne kadar ben günah i�ledimse de Hazret-i Res�lull�h’â ahdim 
bozulmadı. Yani îmânım ve tevhîdim yerindedir. Ma�firet olunmak için tevessül 
eyledim. Hayırlı bir vesiledir. Asla zâil ve münkatı’ olmaz.” 

��E�� :������C�,.,������"�*� ��+���5 ��4�!��
(�������!�����!������.�������4���!��
X *���#�4 '�!����;���������' *���!��
���""��.�-����!�"���"*�����!�&����!.�
��*������"�;�*; ��;�4�	��5��/����	-�-������
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Âhir beyitte olan “-imem”, “zimmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Zîrâ, benim için, ismim Muhammed namıyla müsemma olunması 
sebebiyle Hazret-i Peygamber’den bir zimmet yani ahd vardır. O zâtın pâk-i ahdi 
ziyadesiyle vefa edicidir. Hâsılı, ismim Muhammed’dir, bununla birlikte ismi 
Muhammed olanlar için �efâat-i Resûl ve ma�firet-i Mevla müheyyâdır.”  

��J�� M������!�	���'��"�3�' ����+�'������
X�4 '�!�+���'��"���4! �������������
X�4 '�!��!�������"�-�"2����.�'������
�"���������"�4.���' �.� 5�-�"�������.�
��=��"�;����� �4��/���� ������!�	��/�������

Âhir beyitte olan “� � �����!�	��/����”, “eyvâh, benim halim peri�an” 
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “E�er o server-i enbiyâ kıyamet 
gününde benim elimi tutup fazîlet ve ihsanlarıyla bana �efaat etmez ve beni 
kurtarmazsa benim halim yamandır. Hâsılı, itimadım onadır. E�er o da sahip 
çıkmazsa benim i�im dumandır.” 

��L�� M�� "���)2����&�5 �3�# *�����')�����2�
?.��3�����,& "�"��� ������� �*���&2�
K����2�&���*�������������#�4 '�!�3�
� # *���"���,����	��� ).���� ����*2�
�;����)�'�	��) �����"*����������,!�������

Âhir beyitte olan “������ ��,!����”, “hürmet ve ikram olunmamı�” 
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Hiç kimse onun ikramından mahrum 
kalmaz. Onun kapısına giden hiç kimse mahrûm, me’yûs ve mahzûn olarak 
dönmez.”  

��N�� ��� =����.�$ � "����$�����)�&������2�
R �%�� ,�!���/������#����2����#���&������2�
M���#��� *���4�� "�����)�* "�����2�
:����"-�������!���4� �.���� 7�,�*2�
:�)��!�*2����5�� C.�5��������!�������

Âhir beyitte olan “5��������!����”, “iltizam olunmu� �eylerin hayırlısı” 
demektir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “O server-i enbiyâyı medh ü senâ 
etmeyi dü�ündü�ümden beri, o medhi veya memdûhu, bütün mihnetlerden halâs 
olmak için iltizam vesilesi tutulmu� �eylerin en hayırlısı olarak gördüm.” 

��O�� M�# *���������&��3���&����������!�
R �%�#��*�&������3������&!����/�����,��!�
?�� ����)�""�!��������������3������!�
:����"���42!�	����" ���"*������"�!�����!�
�""�	��,�� ���"��!�	����* ���4�	���������

Âhir beyitte olan “ekem”, “da� tepesi” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Bir kimse, Hazret-i Peygamber’den lütuf ve ihsan istese, kesinlikle 
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eli bo� kalmaz. Ya�mur, nasıl su durmayan tepelerde bile çiçek bitirirse, 
Resûlullâh’ın ihsanı da öyle �âmildir.” 

�0P�� M���,��!�	��' ���."�3�' �.���*����!�
'j"��"�����/�2��3������)��7.)��5����!�
�)����#�4 '�!�"����"��������������!�
:�������������*��!�	����"� 	����!.�/�D�4�!�
6�� �B�*����"���� ��Q" �'�� �R �������

Âhir beyitte olan “Herem”, bir padi�ahın ismidir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ben bu kaside sebebiyle o server-i enbiyânın ihsanına nâil olmayı 
arzu ediyorum. Zîrâ, ben kaside sebebiyle, Zehîr namıyla bilinen �airin ve Herem 
namıyla tanınan padi�ahı medh ederek ellerini doldurdu�u gibi dünya çiçe�ini 
istemedim. Benim murâdım, Resûlullâh’ın �efâatine eri�mek ve Allah’ın rızasını 
kazanmaktır.” 

�0��� �����#;�������D4�+���� "��$ ��#�*��
?�"��"�3�����,& "����'������$�����"�*��
? ������'�����������)��.'����2�&���*.�
6 �������	��5��/��� �.���"���2-����*.�
?�; ���'�"���,��2��	��, ��Q�	���'�������

Âhir beyitte olan “'����”, “�âmil” demektir. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ey bütün mahlûkâtın en �erefli ve en fazîletlisi! Herkese �âmil olan 
kıyamet korkusu geldi�inde senden ba�ka iltica edece�im bir sı�ınacak yerim yok. 
Senden ba�ka bana �efâat edecek ve elimden tutacak kimim var ki? Bana ihsan 
olursa, ancak senden olur.” 

�00�� �����#�4 '!�+����9*������$����������
X�������������*�)2��)�*�""���+�I�*����
63/�%�"�����&!�����"�) !���+�&������
:����"���<./��1�&2�����*��) *�����.�
�- 	�����.���!�)��� ���&�����"!�/�����

Âhir beyitte olan “��"!�/��”, “kin alıcı” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ey günahkârların �efâatçisi! Mevla’nın, Müntakim ismiyle tecelli 
buyurdu�u kıyamet gününde bana �efâat edip beni halâs buyursan senin mansıbın 
dar olmaz. Hâsılı, beni halâs buyurman ve �efâatinle benim affıma vesile olman 
senin �an ve �erefindir.” 

�0>�� ���5 !������"��� �;�	����,�2������;� �
���"2����#��&���<�* �;��� �1�&2������� �
8�"����#�4 '�!�+��'��2����5��/�4�/�� �
����""����"�)2����	����"� �;���<����!�* �
:����"�'��2�����'����	����;,��;�	��/�������

Âhir beyitte olan “/����”, burada “bütün e�yadan mukaddem yaratılan 
kalem-i kudret”tir. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Resûlallâh! Dünya ve 
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ahiret senin cûd u sehândır. Levh ile kalemin ilmi senin ilmindendir. Hâsılı, senin 
cûd u feyzin cümle âleme �âmildir. Senin lütuf denizinden bir katreye nâil olsam 
bana yeter.” 

�0@�� H�" *����.�'�������!��+&�����)��7�!�
�&!��4������*�����$��/���!�;���;����)'�!�
K���������/�%�"���;���,��!.�;�&�'�!�
6 �"�4&��� �!�/"�D2���"������!�"�'�9���!�
�""�	����� 7����4�	����4� "����	����������

Âhir beyitte olan “lemem”, “küçük günahlar” manasınadır. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ey nefis! Büyük suçların ve kabahatlerin sebebiyle Hakk’ın 
rahmetinden ümîdini kesme. Zîrâ, günahları affedici olan Allah’ın rahmeti ve 
ma�fireti yanında nice büyük günahlar, küçük günahlar gibidir. Hâsılı, Cenab-ı 
Hakk nice büyük günahları ba�ı�lar.” 

�0E�� 6�"������������������,��!���"��3���� �
F�"�"��������,��!���".��/�!���������� �

����!����!���&�������" *����.�"�!�* �
I�'�������,��!��1���.�,."����/&���* �
��7!.�'�� �,�&���	��'�C� "��4�	��/�&�����

Âhir beyitte olan “/�&��”, “kısmet”in ço�uludur. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: “Ben, Rabb’imin rahmetini taksim etti�i günde, o rahmet herkese 
günahı miktarınca gelir. Hâsılı, kıyamet gününde günahı çok olanlara çok, günahı 
az olanlara rahmet edilir. Mü’min olan herkesin suçları ba�ı�lanır. Yani Mevla’nın 
rahmeti o kadar büyüktür.” 

�0J�� K��"����"�+�������.���'� ����9 *���&�"�
V2#.������%�#���3��"��'� ����� D�"�&�"�
W��."����5� C�/���.� "���5 !���&�"�
6��1�����;�)'�����) 7.���������"'���&�"�
I�������;�)'���,�& �.���������"5�������

Âhir beyitte olan “��������"5����”, “kesik olmayan”  manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Yâ Rabb! Huzûr-ı �erîfinde istedi�imi bana ihsan 
eyle. Hüsn-i zannımı da hesaba katarak benim ümîdimi kestirme, beni mahrum 
etme ve kapından kovma.”  

�0L�� ������4���!�C ,����;�7��; ,������.��2�
H����&�����/������=�'.4������/3����
I ����$�" *������������ *�+��*���&2�
:�	�D�4����'�������4�	��� ���"���""����*2�
\����"���! �!��'�*2	�k�*; �����"*�������

Âhir beyitte olan “yenhezim”, “firar eder” manasınadır. Yani sâhib-i kasîde 
buyururlar ki: Yâ Rabb! Cihanda bu kulundan lütfunu esirgeme. Benim bir belaya 
sabrım yok. Sen bana iki cihanda lütf eyle ki ben de müsterîh olayım.” 
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�0N�� \�� !���$�������������!�"�,�� !������"�
A 7�����& "�������"����!����!&�����"�
6�"���� ��������� ��"��� *.�&�"�
:�7-�"����&�,���C�� !�"���"���� 7���!�"�
'(��	"�"������������"*����"�;����"&�)�����

Âhir beyitte olan “münsecim”, “seylan edip akıcı” manasınadır. Yani 
sâhib-i kasîde buyururlar ki: Ya Rabb! O server-i enbiyânın mübarek makamına 
ya�dırdı�ın rahmet bulutuna ferman buyur da, daima o rahmet bulutlarını 
ya�dırsınlar.” 

�0O�� A�5����) ������� ��� �������������
?�$�*����!�;,����"���# ��*����")���
l �� �;���$��!������9�� ����' ���������
:�	�� ���;�7C�C�,���Q����	!�! �.'."����*���
�*���	!�!�/ �;�	"�"�/ �;�	��,�����;�	����������

Âhir beyitte olan “kerem” kelimesinin manası malumdür. Yani sâhib-i 
kasîde buyururlar ki: “Ya Rabb! O rahmet bulutlarına ferman buyur da, 
peygamberin âl ve ashâbına, onlara tâbi olanlara, takvâ ve hilm sahibi kullara da 
ya�sınlar. Böylece onlar, senin ilâhî tecellî nurunun sırrına mazhar olurlar.” 

�>P�� ���� ��/���K.�%2"�;��� ��" ������� �
\ � !���� 7����*���&�� ����� ���,C �
���.��+��3�&�"���'���C, ����C�4 �
� ���""�,�!������ !�	��� "���.,��C�� �
:���D����	��'.&��, �.	��'.&����	"�"�������

Âhir beyitte olan “"����”, “na�me”nin ço�uludur; o da güzel seda 
manasınadır. Yani sâhib-i kasîde buyururlar ki: “Ya Rabb! Seher rüzgarı ban 
a�acının dallarını salladıkça ve deve çobanı güzel sedasıyla beyaz deveyi a�ka 
getirdikçe, rahmet bulutların o server-i enbiyânın ravza-i pâkine, âl ve ashâbı 
üzerine insin.”  
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