TASAVVUF Şt'tRLERtNDEN
DÜŞÜNDÜRÜCÜ TERCÜMELER
ÖNSÖZ

İsHlmda tasavvuf edebiyatının en verimli çağı, muhakkak surette 'H. 5'ci M. XI'ci asır ..
dan sonra başlar. Bu olayın muhtelif içtimm sebepleri vardır. Birincisi ve en ehemmiyetlisi,
şudur: İslam medeniyetinin en parlak devri sayılan H. 4'cü asırda baş gösteren ahlakI, siyasi, iktisadi ve askeri inhilaldir. üstelik bu asırda, muhtelif menşelerden doğup gelen felsefi kanaatler, ve islam sinesinde birbirleriyle kayn,aşıp imtizaceden yabancı akideler, İslam dünyasında y,eni cereyanlar yaratmıştı.
Bu cereyanlar~n en ehemmiyetiilerinden. biri,
tasavvuftur. Şuphesiz ki bu hareketin, parlak bir edebiyat vermesi için, nisbi bir istikrara
ihtiyacı vardı. Bu istikrarı da çok geçmeden buldu. Öyle ki ll'nci
yüzyılda, bir yıldırım.
hıziyle, Maveraünn,ehir, İran, İrak, Suriye ve Anadolu'da yayılan Tür,k Selçuk hakimiyeti;
Afganistan ve Şimall Hind ovalarında kökleşenGazneli Türk padişahlarının hakimiyeti.;
Afrika'nın şimalinde ve Endilliiste genişleyen Berber Muvahhid ve
Murabıtlann idaresi,
İslam dünyasına y,eni bir disiplin vermek isteyen tasavvufhareketineve
tas~vvuf edebiya •
.tına muhtaç oldukları bu istikrarı sağladı. Buna, şu ehemmiyetli serıebi de ilave etmek
lazımdır; o da: Bizans'ta ve Garp hıristiyan aleminde, halk kitlelerini saran ve onları harekete getiren müthiş bir dini galeyanın başlamış olmasıdır. Bunun İslam dünyasında mümasil bir tepki yaratması kadar tabi'i bir şey yoktur. Dolayısiyle İslam da başlayan bu tasavvuf dalgası, Hıristiyanlıktabaşlamış
olan dindarlık dalgasına bir çok bakımlardan benzemektedir. Hıristiyanlık dünyasını etrafında toplayan ve onu harekete getiren üç unsur
vardır. Birisi Allah, diğeri Allahın yerdeki tecellisi ve gözle görunen ifadesi sayılan Hazreti
İsa, üçü.ncüsü d~ ölmüş yahut hayatta bulunan hıristiyan azizleridir.
İslam dünyasında bu 'Üç unsura tekabül eden unsurlar şunlardır:
Allah, Muhammed
ve ,evliyalardır. Şimdi her iki din mensuplarının .kalplerinde bu üç unsurdan her birisİınin
tuttuğu yeri kı~aca izah edelim:
a) Allah. - Hıristiyanların (Peder) adiyle yMettikl,eri Allah ile İslamIarın Alla,h dedikleri. ezell varlık arasında esasta fark yoktlIr. Hele İsa'nın doğumundan önceki Allah
mefhumu ile, İslam Allahı arasında hiç bir fark yoktur. Çünku Hıristiyanların da bu Rabbin ezell olq.uğuna, ve İsa'nın doğmasından evvel ve sonra, yerde ve göklerde yalnız başına
hükmetmiş ve etmekte olduğuna inanmaları lazımdır. Binaenal,eyh İsa'nın doğumundan
önceki Allah, İsa'nın doğumundan sonra, Hıristiyanlar
tarafından
Peder t,esmiye edilmiş
olmasma rağmen zat ve cevherinin değişmemiş olması lazımdır. Her iki diyarı,etin Allah
telakkisi ancak bu noktada birleşir: "Allahu la şerike lehu."
b) İsa ve Muhammed. - Meryem-i Arzadan doğan İsa aleyhisselam, Hıristiyanların nazarınga, Allahın yerdeki tecellisi, yani Allahın kendisidir. Bu yüzden Hz. tsa'nm mu'tekid
Hıristiyanlar üzerindeki tesiri harikulade. büyüktÜi'.
İslam dininde ise, HZ: İsa'ya salnızca bir peygamber nazariyle bakılır. İsa'nın diğer
peygamberlerden tek farkı şudur ki' Ruhm-Kudüs ileMeryem'in birleşmesinden hasıI 01-
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masıdır. Allah, insanların ilk babası olan Adcm'i nasıl yarattıysa, İsa.'yı da oyle yaratmıştır. Adem, her hangi bir tıluhiyet hakkı iddia etmemiş ve 'bir peygamber olmakt~n öteye
gitmemişse, ayni durumda olan İsa'nın da herhangi bir uluhiyet hakkı iddia etmemiş ve bir
peygamber oİmaktan öteye gitmemiş olmaı;ı lazımdır .

•
İsa'nın Allah nezdiıideki durumu, Adem'in durumuna benzer: onu
sonra ooa ol deyince oldu. A1ü-lmran.

topraktan

yaattı;

Hz. Muhammed'e gelince o, ıslam kelam cılarından Eş'arHerin nazarında, Allahın sevgili bir kuİu ve azimkar bir resu1üdür, Üstelik onun Hz. İsa gibi, tabiat kanunlarını şaşırtan bir menşei yoktur. Sonra, haşa sümme haşa, herhangi bir uluhiyet hakkı da iddia et'memiştil'.
Bu durumagöre, ll'nci ve l2'nci yüzyıllarda, milyonlar~a Hıristiyan,' Hz. İsa'ya Allah diye taparken, Müslümanların Hz. Muhammed'i Ademner sırasında tutmuş olmaları, bu
i~i şahsiyete gösterilen sevgi ve saygı derecesinde bir denksizlik doğurabilirdi. Dolayısiyle
o devrin İslam mutasavvıfları, iki resulün arasındaki bu farkı kaldıracak bir nazariye kabul ettiler: Hz. Muhammed, insanolmakla
beraber, onda hilkattenevvel
yaradı ımış bir
nübuvvet nuru vardır. Hz. Adem'de parlayan bu nur, kendi evlad v,e ahfadına geçerek nI.
hayet Hz. Muhammed'te karargir olmuştur. Bu esasa göre Hz. Muhammed, bütün insanlardan önce yaradılmış ve bütün peygamberlerden sonra gönderilmiştir. O,
"Allah yaratıklarının ilki, ve Allah elçilerinin sonuncusudur."
Adem, Nuh, İbrahim,
Musa ve İsa'dan önce yaradı ımış olan Nur-i Muhammedinin
mertebesine erişmiş hiç bir
peygamber yoktur. Bu nazariyeye göre, mutesavvifenin peşlerinde' sür,Ükledikleri İslam cemaatlerinin nazarında, Hz. Muhammed aleyhissalatü vessemmın nuru, bütün peygamberlerin ışığını sHecek kadar kuvvetli ve Üstündür. Yani meşhur arap şairi Nabiga, nasıl kendi
kıralını güneşe ve sair kıralları yıldızlara benzetmişse, mutasavvıflar da adeta Peygamberimizi güneşe, ve diğer peygamberleri yıldızlar'a benzetmiş oluyorlardı. Nabigatül-Zühyani
kendi kıralı Numan bin Münzir hakkında der ki:

Manası:
"Sen güneşe benzersin, krallar ise yıldızlara benzerler"
"Güneş doğunca, yıldızlardan hiç biri gözükmez olur."
Mutasavvıflerin lisan-ı hali de peygamberimiz hakkında der ki:
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Manası:
"Sen bir güneşsin, peygamberler ise birer yıldızdır"
"Güneş çıkınca, yıldızlardan 'hiç biri gözükmez olur."
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ivrü'barek günlerde okunan na'ti nehevilel'den sonra, getirilen- salavattadenir ki: ,iEl-şalatu ve'lselemu 'aleyk, 'aleyke ye Evvelce halkı'llehi ve Hateme rusuli'lleh

==

Ey bUtün mahluHtın öncüsü ve bütün resullerin sonuncusu; sana salat ve s~lam olsun."
Bu salavat, bazı İslam memleketlerinin minarelerinde, her ezandan sonra da okunur. Mevlevı ayinleri sona er,erken .Peygamberimize "Ruhu'llah" diye hitab edilerek saygı selamı
verilir. İmam Busıt! (696/1292) - "Müslüman çocuklarına ezber ve yazı meşki olarak verilen. ~

"BÜl'de" kasidesinin fasıl sonlatındahepşu

beyti tekrarlar:
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Manası:
"Hakkındaki son söz şudur ki o beşerdir"
"ye Allah yaratıklarının en iyisidir."
Görülüyor ki Hz. İsa'nın milyonlarca Hıristiyan tarafından takdisini mucip olan (uhhiyet-i İsa) nazariyesine karşılık, İslam mutasavvıfları
Hz. Muhammed'in ayn,ı derecede
tebcilini mucip olan (İlk nur ve son resUl) nazariyesini ortaya attılar. Bu suretle her nd
şahsiyetin kendi Üriımetleri nezdindekisevgi ve itibarı her sevgi ve itibarın fevkineçıkarılmıştır. Mevzu-u bahis devrin Hırıstiyanlarına Hz. Muhammed pek yanlış tanıtılmış olduğu için, dünyada Hz. İsa'ya rakib olacak her hangi bir şahsiyetin bulunacağına inanma.zlardı. Müslümanlarise Hz. İsa'ya hurmetıe lmsur etmemekle beraber, onu sair peygamberlerden pek farklı bilmezler. üstelik onun uluhiyetle hiç bir alakası olmadığına inanırlar.
Halbuki Hz. Muhammed'i bütün insanların, bütün peygamberlerin ve kaffe-i mevcudatıri
üstünde tutmakla, dünyada hiç bir varlığın onun seviyesine varamıyacağına inanırlar.
Dolayısiyle Hz. İsa'nın Şarkta. kalan mezar ve salibi bütün bir dünyayı ayaklandırmaya nasıl kafi gelmişse, Hz. Muhammed'in medar güneşi altında ışıldayan türbesin:in nurianı
ruhaniyeti de, Müslümanlarca olderece aziz v,e canabedel
görülmektedir.
Hz. Muhammed'in İşlam cemaati tarafından ne derin bir aşkla tebcil edildiğini görmek için, bir Mevlidi. Şerif veya bir zikir meclisinde bulunmak kafidir. Onun na,'ti şer}fi okunurken,. kendilerinden geçecek kadar teheyyüç eden nice hassas kimseler olur.
.
c) Hıristiyan azizleri ve İslam evliyaları. - İki diyanetin mensuplarını, kendilerine sıkı sıkıya bendeden üçüncÜ unsura, yani Hıristiyan aziz ve mtıtasavvıflariyle İslam evliye
_v-emutasavvıflarına gelince, bunlar arasında yapılacak mukayesede, şu üç noktayı ele. almak lazımdır: 1 - Zühd-'ü takva ve keramet izharı. 2 - Zihnı fa'aliyet. 3 - Din ve tasavvuf edebiyatı.
1. - Zühd-ü takva ile keramet izharıhususunda
iki taraf arasında bir tafarlülyapmak
güçtür. Her iki tarafta da keramet göstermiş büyÜk zahid ve müttakller
gelmişse de, Hiristiyan dün,yası, kendi azizl,erini ziyadesiyle saymış ve el'an saymaktadır. İslam dünya.smda ise, büyük evliya ve mutasavvıflardan bir kaçı müstesna, çoğunun ismi bile unutulmuştur.

.

2. - Zihnı fa' aliyet bakımından dahi, iki taraf arasında bir taadül mevcudtur. Hıristiyan babaları, ilahiyat hakkında İslamIardan hayli zaman önce yazı yazmış olmalarına
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rağmen, dah~ sonra gelen mutekid İslam fırkaların
reisIeri de bu mevzuda çok eser bırakmışlardır. Buegerıerin' bir kısmı kaybolmuş, Yıl:nmış'veya düşmanlar tarafından imha
edilmişse, de, elde kalanların, kıymeti ve çokluğu ile öğünebiliriz.

3. - Din ve tasavvuf edebiyatınagelince, O~'taçağ boyunca, İslam mutasavvıflarının
bize üç dilde - yani ,arapça,' farsça ve türkçe - bıraktıkları .edebiyat abidelerini, hıristi-"
yan tasavvuf
edebiyatiyle mukay,esi etmek caiz değildir. Bu hali bir bakıma göre tabi'ı
görmek lazımdır. Çünkü Ortaçağ hıristiyan kavimlerinin konuştukları diller, henüz teşekkül halindeydi. Mazbut ve müdevven edebiyatıarı yoktu. Yazı yazmak, fikir ve hislerini kalemle ifade etmek için, ekseriya istimalden d üşmüş olan, latince veya eski grekçeye müracaat etmek zorunda kalırlardı.

Onbirinci asırdan itibar,en İslam cemiyetinde nazım bir roloynamış olan tasavvufun
gelişip kuvvetlenmesİni izaha yeltenen bu k18a mukaddimeden sonra, bu konuyla ilgili bazı
metinlerin tercümesine geçelim. Bu tercümelerde evvela tasavvufun ilk unsuru olan Allahın
aşk v,e marif,etiyle ilgili bulunan, daha sonra tasavvufun ikinci unsuru olan Resı1lullahm
aşkiyle ilgili olan metinlerden örnek vereceğiz. Bu arada metinlerin sahiplerihakkında
da
birkaç söz söylemek suretiyle tasavvufun üçüncü unsuru olan, İslam evliya ve mutasavvıflarının bahsine de bilvesiyle dokunmuş olacağız.
Şunu da unutmamak lazımdır ki, az ileride tercUmesini vereceğimiz metinlerin büyük
mütercimi olan Şeyh Saffet Kemaleddin Yetkin'i de okuyucularımıza iki kelimeyle tanıt, mak, kadirşinaslığın icaplarındandır.
Şeyh Saffet Kemaleddin Yetkin, muasır İslam mutasavvıflarından olup hayatı boyunca "El'emrü bil-maruf vel nehyi anil münker" aüsturuna ittiba etmiştir. İlmiyle amel etmeyi, inzivaya tercih etmiş olan büyük mutasavvıflarımızdandır. Tasavvuf dergisinde 33 sene
müddetle "Tasavvuf ve İslam Muta'savvıfları" hakkında çok kıymetli yazılar yazmıştır.
"Tasavvufun Zaferleri" adındaki eseri çok tanınmış olup derin ilmine ve geniş vukufuna
mükemmel bir vesika teşkil eder. Bundan başka, seyyal ve şair&.neüslubu ile, dikkatli bir
surette türkçeye çe'Virerek izahettiği üç kıymetli eseri dilimize kazandırınış . bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Ataullah-ı İskenderani'p.in "EI-Hikem-ül-Ataiyye'- adındaki eseridir; ikincisi, İbrahim Fahrüddin İrakı'nin "Lemeat" adındaki eseridir; üçüncüsü ise Şeyll-i
Maktülün "Heyakil-ün-nur" adındaki eseridir. Asıllarında daha berrak bir .lisanla türkçeye çevirdiği bu eserler, Milli Eğitim Bakanlığının (Dünya Edebiyatından
T.ercümeler)
serisinde çıkmıştır.

•

Şeyh Saffet Kemaleddin Y,etkin, kendine merkez kıldığı Urfa muhitinde olsun, bu muhitten hayli uzakta kalan eyaletlerimizde olsun, bü'yük halk kıtleleri tarafından yüksek bir
ahlak ve fazilet örneği olarak tawnmıştır.Kavlen ve fi'len rehberlik ,ettiği cemaatlerin
mukadderatiyle daha yakından alakadar olmak için, evvela (Osmanlı Mebusan Meclisinde)
sonra da (Türkiy.e Büyük Millet Meclisinde) mebus olarak çalışmıştı. 1950 yılında 83
yaşında Allahın, rahmetine kavuşmuştur.

İlk olarak mutasavvıfların (Gavsi Ekber) adiyle yadettikleri Şeyh Abdülkadir Geylam'nin haftalık virdlerinden birinin mensur aslı ile Şeyh Saffet Kemaleddin Yetkintarafından yapılan manzum tercume.sini sunalım:
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Nazmen tercümesi;
"Vücudu hadisi ifnaeder Senin kıılemin,"
"(Fela ena) diyerek peyrevi olur ademin;"
"Şüruk-ı nur-i islahiyle parlayor be~denim,.
"(Fela sevake) münacatı hemdemi bu demin."
Abdülkadir Geylani (H. 470 M. 10,78) de İran'ın Hazer Denizinin güney kıyısındaki
Geylan veya Gilan kasabasına yakın Nif köyllnde doğmuş ve 561/1166
yılında doksan
yaşlarında ölmüştur. Genç yaşında Bağdad'a gelip yerleşmiş ve büyük üstadlardan ders a:ıdıktan sonra umUmi bir dershane açmıştır. Sayıları büyük bir süratle artan talebesini

..

.

istiab edecek yer bulmak maksadiyle, civardaki evler ve binalar istimlak edilerek dershanesi büyütülmllştür. Talebesi arasında vezir1er ve halifeler vardı. Va'zlarını dinleyen bazı Hıristiyan ve Yahudilerin İslam oldukları söylenir. Abdülkadir GeylarS, eöedi bir kıymet taşıyan va'z-ü takrirlerini herkesin atilayacağı bir lisanıa .verirdi. En büyük hedefi, Cennet
kapularının insanlara açık tutulup Cehennem kapılarının kapatılmasıdır.
Başlıca eserleri,
Elfethül _ Rebb~m, Elfüyuzatül - RebMniyye, Cel&'ül-Hatır, Beşii'irlll -Hayrat,
Elmevak~bül _ Rahmaniyye, Y,evakitül - Hikem, Fütu hül - Gaip, Elgunye li Talibi Tari.kil - Hakkolup başka kitap ve resaili de vardır.

Şimdi de Rıfai tarikatinin

i

müessisi olan S.eyyid .Ahmed Rıfai'nin

Allah aşkı ile ilgili

bir şi'irinin arapça aslı ile. terc'ümesini sunalım:

Derin bir mutasavvıf ve klivvetli bir şair olan Şeyh Saffet Kemaleddin. Yetkin bu :arapça şi'ri tü'rkçeye, bakınız ne üstadane bir san 'at ve kudretle çevirmiştir:
"Zikrinizdir geceler gönlümü şuride eden,"
"Beni' bir bağlı gllvercin gibi nalide eden.';
"Aşktır yağdıran üstürnde bela yağmurunu,"
"Hem de altındaki deryaları cuşide eden."
"Neye kaldi - sorunliz dilbere - bicare esir?"
"O değilmi nice meftun u rehadide eden!."
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"Katledilseydim eğer, rahatımi bulmuş idim;"
"Nerede şimdi bana hürriyeti bahşide ed,en!."

•

Seyyid Ahmed Rifai (H. 500 M. 1012) tarihlerinde Basra yakınlarında (Karyat Hasan) da doğmuş v,e 578/1183 te Vasıt dolaylarındaki (ümmü .Abid) karyesindevefat
et.
miştir. Seyyid Ahmed Rıfai münzevi sofilerd,enolup zühd-ü tekvası, mihn,ete tahammülü
ve derin hassasiyeti ile şöhret kazanmıştır. Büyük ruhunun taşkın şefkati, bütün canlılara şamildLMuzur hayvan ve haşeratın bile öldürülmesini men' etmişti. Kendisinden
çok
yaşlı ola.rc,Şeyh A.bdülkadir Geylani'nin takdir ve sevgisini kazanmıştı. Divanı, duaları, virdl~ri vehizbleri çok tanınmıştır.

.
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İslam tasavvufunun büyük üstadlarından olan Şeyh Ekber'in şi'iderinden de bir örnek
verelim. Kainatın satırlarında okuduğu ezeliyet resaili bakınız ne diyormuş:

Şeyh Saffet Kemaleddin y,etkin'inayni
ir(jen biz. de .ibret alalım:

belagat v,e güzellikle tür,kçeye çevirdiği bu şi'.

"Sutliri kainata dikkatet, :ulvi mesaildir,"
"Mukaddes Bezın-i Aıaaan ,beyanefm resaildil'."
"Sana her ap, hakiki varlıği ilan; ile der der:"
"İlahın gayri her şey, ne varsa, zıllı ,zaildiı'."
Şeyh: Ekber, Muhiddin bin ArabiH. 590 M. 1165 ,Endülüs'ün Mürsiye kasabasında
doğmuş dluP638/1240da
Şam'da vefat ,~tmi~ti. İşbilYede uzun bir tahsil devresİ g,eçirdikten ,sonra,Şarka giderek Suriy"e, Hica~, Irak, Musul, Cezire, Halep ve Konya arasında do..
laşmış, nihayetŞam'dayerleşmeye
karar kılmıştı. Şeyh Ekber vahdet-i vücuda kail,bütün
bilgisin.i hatta kimya ilmini vahy-'Ü ilham tarikiyle öğrendiğine inanmış bir Eflatuncu idi.
İç alemiharikulade zen,gin derya gibi bir adamdı. En meşhur eserleri, EI.Fütlikatül - Mekkiyye ile Fusi.lsül - Hikem'dir. Her ikisi de tarift.e'!'. varestedir.
'
Bir de büyük şair ve mtıtasavvıf Molla Cami'nin vahdet-i vücutla ilgili farsca bir rubaisini, takdim edelim,; Molla Cami der ki:
"

i"
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Şeyh Saffet Kemaleddin Yetkinbiı rilbi:Unin,t~rcümesinde de o derece muvaffak
olmuş ki "Şi'rin aslı farsça riııdır?tüı:kÇe niidir?':diye.soracağımız
geliyor; işte terc~mesi:
Ben "g5rmez idim; .gÖzdeayan hep "Sen imişsin.
_Ben biİmez iq.im; sinede c~n hep Sen imi şsin.
B~n cümle cihan içere inişanın arayordum;
HeyMt! bÜ,tün,cümle Cihan, hep Sen imişsin ..

,
.

. Molla NureddtnCami (H. 817 M. 1414:)-te Herat'a yakın (Cam) kasabasının (KMi<gird)' köyünde doğmuş olup 898/1492 de Herat şehrinde ölmüştür. İran' ın. son klasik şa-1"
ri olduğunu ve hep Firdevsi'nin
izinden yürümüş olduğunu söylemek,. onun edebiyat dünyasındaki mevkiinin yüksekllğine işaret .etmek için kafidir. Yusuf .ve Zeliha, Leyla ile Meehun", Salaman' ve Asal gibi'e~erleri
dünyaca ''tinınmışt~r
cezbe~. ..- Gençliğinde tasavvufun
.'
,.

,

sine kapılan Cami, Saded(Ü~ Kaşgari'den denalmıştı.
Bu' ~tın' kendisi' de~b'ilyıııe niJt~siV.
vıf Bahaüddin Nakşbendi'ninşakird
ve halendir, Yedi eserinin bir araya gelmesinden teşekkül eden mecmuaya (Heft Evreng) adı veriİir .. Bundan başka büyük şai'rin üç.ayrı şi"ir
divanı ilfl (Nefehatül-Üns)

adında bir mutasav~ifler

biografisi vardır.

"

Şimdi <le, İslam tasavvufunun ikinci kutbu olan Nebiyy-i zi-Şan Efendimiz hakkında
'söyıen~iş ba~ı' arapç~ şi'İrle;in t.ercUmesine g~ç'elim:
: .~.:;':
Evvela Peygamberimizin amcası ve büyük hamisi olan Ebu-Taıib;e ai:.İedileh 'şi'lrııti
ele alalım. Bu şi'iderde tasavvufi ..herhangi bir,' man.a .bulurimadıği' gibi, Nur-i Muhammedinin hilkatten önce 'yaradılmış ~olduğıina işaret' görühnjiyor., Zaten, bilindiği "lizere,glıfı
Talip, Peygamberimize her hususta. zahir olmakla..berab~r, müslümanlığıni itiraf etmemişti. EbU-Talip, Efendimizhakkındademişti

ki:'

Bu şi'irlerin Şeyh Saffet Kenıaleddin Yetkin tarafından

türkçeye

tercüme.si :
"Vallahi sana,cllmle-i ada eremez1er,"".
"Ben to~rağı'baiin edip ol~ayınca medHın."
"İlan ediver emr-i
ilahiyi çekinme;"
.
.
Mü~de sana,' aydınlığa gözler oldu mahun.;'
"Davet edicik beni bu dili.e nasıhımsın.,"
"Her ne desen goğru ,eya Emin-ü me'mun, ".
"Bir dine delaleLettinki cümle dinin,"
"Elbette nayırlısı, yegane 'dürr-i meknun."
'.

.

aynen ve nazman

"Düşnam eı:~zil beni eylese de hamuş,"
'''Gönlüm ebedı, oldu bu dın-i hakka meftun."
Ebu-Talib, İmam Ali'nin babası ve Hz. Muhammed'in amacas,ıdır. AbdÜı-Muttalib'in
ölümünden sonra, Haşimıoğullarının 'başına getirilen Ebu-Ta.1ib,'ana baba bir, kardeşinin
oğ'lu Muhammed'i hiIİİayesiüe' alarak,buyük bir şefkat vesevgiyle büyüttü;
Arabistan'ııı
muhtelif semtlerine yaptığı ke~an seferlerinde beraberine aldı; onu Hz. Hadke'yle evlen,dirdi; Kureyş kabile:Sin,intecavüz ve öldürme teşebb'Üslerine karşı korudu. Bu yüzden maruz kaldığı boykot'a sabırla 'tahammül etti: Kureyş büyükleri, Haşimo'ğullarını kanun dışı edince, bu ailenin bütün kolları Ebu .Talib'ib mahallesine sığınarak sıkıntılı bir hayat sürdülei". Kureyşiler, bu boykot ve'muhasaraııın
kar etmediğini' görünce, Ebu-Talib'i parlak ,vaitlerle
kandırarak,
Muhammed'i elinden 'almak istediler. Bu durum karşısında,
şüpheye düşen, Resuluııa~ıa 'Ebu~Talib dedi ki:' "Tuttuğun yolda yürü; ben gözlerimi yumup toprağa gömülmedikçe,"sana kimse dokunamaz." Buna rağmen M. 619 da ölen EbuTalib, resmen İslam olduğunujtiraf
etmekten çekindi. Onun bu çekingenliğini dinı sebeplerden ziyade siyası sebepl'erle izah etmek icab~deı'.
Ebu-Lalib'in Peygamberimize cesaret veren şi'irlerini okuduktan sonra, bir de Resulullahm İslam olan amcası 'Hz. Abbas;a atfedilen şi'irleri ve tE;rcümelerini okuyaİım. Bu şi'irler
büyük ehemmiyeti haizdir. ÇünkU mutasavvıflarm Nur-i Muhammedi'nin Adem'den önce
yaragılmış olduğu iddiasını desteklediği gibi, bu iddia:qınes¥:iliğini de tazammun eder.
Hz, 'AbBasder'1ı:i:
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Hz. AbbaR'ın bu şi' irini de Şeyh' Saffet

Kemaı-eddin Yetkin türkçeye nazman en az as~

lı kadar guzel tercüme etmiştir:
"Vedi'aydin zılali Cennet içre sulb-i .Adamdoc,"
"Hicabm:dan varakpuş-i tesettür olduğu demde."
"Mukaddes nur idin sulbünde, dünyaya
hubutettin"
"Heırüz tekviıı-i hilkat ermemiştl, devri hatemde."
"Neciyyüllah He birlikte kUşU-i selamette"
"Sane!Ji,le ehliııi seyreyledin gaı;-kab-ı mil.temde."
"Şere(yab eyler oldun her zaman aslab-ü erhamı,"
"Geçen h('r devri takib eyleyen bir devri munzamdc."
"Hamullahı setretmiş idi sulbündeki nb.ruıı."
"Nasıl tesir eder ateş ana o nuri azamde."
"Teselsül eyledi nurun Kureyşe intikalinde"
"Göründu şu'beler fevkindeki Beyti :Muazzamde."
"Zaman-i makdemin ruy-i zemini eyledi tenvir"
"Ziyasi parladi baştan başa afakı alemde."
"Bugün biz işte ol nur-u zJyanın intişarından"
"Süluk etmekteyiz sebilurrüşdi eslemde."
Hz. Abbas, Peygamberin küçÜK amcalarıııdandır. Kendisi ve kardeşi Hz Hamza, Resl;1lullah üzerine daima titr,emiş, ve İslam olmadan önce de ona gizli veya açık surette yardım etmişlerdi. Hz. Hamza, Bedir muharebesinde müşriklere karşı kahram'artea savaşmış ve
Uhüd muharebesinde H. 3 M. 625 te Şehid olmuştu. Hz. Abbas ise, Resuhtllaha Huneyn
harbinde ve daha önce Mekke'nin fethinde büyük yardımlarda bulunmuştu. H. 34 M. !653
yılına kadar yaşamış olan Hz. Abbas, Medine'de 88 yaşında vefatetmiştir.

Son olarak, Şeyh Ekber'in Resulullah hakkında, ayni manada inşadettiği şi'irleri. tak.
dim ediyoruz. Şeyh Ekber, Peygamberimizin yaradılışta'ki .evleViyetiİıi.daha açık bi't1i.san~
la ifade ediyor ve diyor ki: ".Adem henüz su ile çamur arasında 1ken Efendimiz, PeYg'am~
berlerin kmıl ve seyyidi idL" Şi'irinin sonun da ise, Peygamberimize kulların taket ve kudreti üzerİr,de bir kudı:et v.ererek diyor ki: "Onun istediği şey'in hilafı olmaz,
Kaİf.latda
onun istediğini bozacak bir kuvvet de yoktur." Şi'irin arapçası şudur:

.,
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Nafiz DANIŞMAN

<Ü'Şi'i'in arıtbı: aşh (tavil) veznin,den olup (fe'ulün, mefa'ilün, fe'ulün, mefa'ilü:ı.) nakaratıından te.
şekküleder.
Mütercirn, şi'ri türkçeye çevirirken, (tavı!) vezni'nin iki (feulün) e birer vuruş
ilave E?derekonları da (mefa'ilün, yapmı~ ve türkçeye (mefa'ilün, mefa'ilün, mefa'ilün, mefa'.
ilün) sureUnde (Hezec) ve2:nii1enakletmi~tir,
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