
                                  ALLAH-U TEÂLÂ’NIN EN GÜZEL ESERİ  

                                                    Bismillâhir-rahmânir-rahîm 

Ey Allah’ın  sevgili   Resûlü “  O’nun en güzel eseri sensin ..”  . Allah -u Teâlâ hazretleri , 

kâinatı senin yüzünden  yarattığını bizlere haber veriyor (1) .  

Kâinatı (Evren’i) yaratmadan yüz binlerce yıl önce, senin mübârek ruhunu , kendi zat nurundan 

yaratan yüce  Allah c.c, en yüksek zikir ve tesbihlerle Ruhunu öyle altif bir hale getirmiştir ki, artık 

seni O’ndan düşünmek imkansızdır (2) . 

Seni daima Allah ile beraber düşünmek, gerçek tevhidin temel şarttıdır. Çünkü sen, her an  

O’nunla berabersin . 

Allah-u Teâlâ hazretleri , serapa nûr olan vücudunu , âlemlere rahmet olarak müjdelemiştir (3) . 

Bu müjde, Allah’ın insanlara en büyük ihsanıdır.. Değeri ölçülemeyecek  bir cemal tecellisidir ..  

Senin,  yüksek ahlaka  sahip ve bütün insanlar için en güzel örnek olduğunu Kur’ân ayetleri 

bildiriyor (4). Ve yine Kur’ân-ı Kerîm  “ Kim o peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur “ 

demek suretiyle makamının büyüklüğünü açıklıyor (5). 

Ey Allah’ın güzel Resûlü. Seni sevmek, Hakkı sevmek demektir. Seni kendi canından çok seven 

kâmil iman sahiplerini mutlaka Allah’a ulaştırırsın (6). Çünkü sen, müminlere öz nefislerinden 

daha hayırlısın (7). Çünkü sen müminler için  Raûf (çok şefkatli) ve Rahimsin (çok merhametli)   (8).  

Allah -u Teâlâ hz.leri seni ,  kendi Esma-ı Hüsnâ’sından olan  “ Rauf” ve “ Rahîm” sıfatlarıyla 

nitelendirmek suretiyle, makamın hakkında kullarına bir işaret daha veriyor.  

Bütün bu ayetler  gösteriyor ki, senin mânevi makamın, güzelliğin, büyüklüğün hiç kimse 

tarafından gerçek anlamı ile ihata edilemez. Ancak, basireti açık veliler, mübârek Rûhundan 

âlemlere yayılan tevhid kokusunu biraz duymuşlar, güzelliğine hayran olmuşlar, hasretine 

yanmışlar ve bülbüller gibi “ şefaat ya Resulallah” diye feryad etmişlerdir. 

Mevlâna” Allah’ın lütfu, mahlûkatta kemâl namına ne varsa hepsini bir yere cem etti ve 

mecmuuna (toplamına) Mustafa namını verdi “ diyor (9).  

Mevlâna başka bir beytinde ise “ O, güneş gibi parlak olan Ruh da , değişim  ve  gayrılaşma 

olmaz. Çünkü o, ne doğuya  ne batıya mensuptur. Hakikat-ı Muhammediye , doğuya ve batıya 

mensup olmayan öyle bir güneştir ki, Cebrâil de dahil olmak üzere  bütün kâinat, ona nispetle bir 

zerre gibi kalır “   demektedir (10). 

Peygamberimizi biraz görebilen  veliler, kurtuluşu onun şefaatine iltica da bulmuşlardır. İşte 

bunlardan birkaç tanesi : 

1.Ümmi Sinan 

Elim boştur, yüzüm kare (kara)  ;  nice varam ben o yâre 

Zebun olmuşum ağyare; onun çün oldum avâre 

Medet kıl ya Veliyyallah ; şefaat  ya Resûlallah 

Bil hakkı kalbi Arşullah ; Bil hakkı kalbi Beytullah 

Bil hakkı kalbi Kenzullah; Bil hakkı Ruhu vaslullah 

Bil hakkı sırrı Ehlullah; Bil hakkı nur-u Vechullah 

Medet kıl ya Veliyyallah ; şefaat  yâ Resûlallah 

 



2. Zekâyi 

Gârik-i- bahri isyanım, şefaat yâ Resûlallah 

Esir-i nefs-i nâdânım , şefaat yâ Resûlallah 

Reh-i gurbette nâçârım , gam-ı hicrinle bîzarım 

A’ceb derde giriftarım,  şefaat  yâ Resûlallah 

Mânâsı :   

İsyan denizlerinde boğulmak üzereyim,  şefaat yâ Resûlallah 

Nâdan ( cahil, kıt görüşlü) nefsimim esiriyim, şefaat yâ Resûlallah 

Gurbet yollarında çaresizim, senden ayrı olmanın verdiği tasa ile usanmışım,  

Acâip (çok şaşılacak) bir derde düştüm,  şefaat yâ Resûlallah  .. 

 
3.Hâzık Muhammed 
Serâser (baştan başa) olmuşum cürm-ü kabahat yâ Resûlallah 
Bana senden olur, olsa inayet  (yardım, lütüf)  yâ Resûlallah 
Lisan-ı hâl ile dağ , taş,  çayır, ot hep söyler 
Şefaat yâ Resûlallah , şefaat yâ Resûlallah 
 

 
 
 

DİPNOTLAR 

1-Hadis-i Kudsi : “ (Habibim), Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım”  . Şerh-i Mesnevi c. 4, 

kitap 1, shf 260-263 , 13466 no.lu beyit şerhi)  

2- Delâil-i Hayrât , shf 87-90 

3- “ Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak  gönderdik ”  . Enbiyâ suresi, ayet 107 

4- “ Muhakkak  ki sen yüce bir ahlak üzerindesin ”  .  Kalem (Nûn)  suresi , ayet 4  

 

“ Andolsun ki  Resûlullah  sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar  ve 

Allah’ı çok zikredenler için  güzel bir örnektir  “    Ahzab suresi, ayet  21  

 

5- Nisa suresi, ayet 80 

6- Bir mümin  Hz. Peygamberi canından çok  sevmedikçe imanı kemâle eremez. ( Bkz 

Sahih-i Buhari  , Tecrid-i Sarih Tercümesi, c. 12, hadis 2069)  

 

7- “ Peygamber, müminlere kendi nefislerinden  daha evlâdır ..” Ahzab suresi, ayet 6 

 

8- “ And olsun ki size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya 

uğramanız ona çok ağır gelir.  O, size çok düşkün, müminlere karşı Raûf (çok şefkatli) ve 

Rahimdir  (çok merhametlidir) “.  Tevbe suresi, ayet 128  .  

( Allah Teâlâ bu âyette kendi isimlerinden olan  “Raûf = çok şefkatli   ve  Rahim = çok 

merhametli  sıfatlarını Peygamberimize de vermiştir ki, önceki peygamberlerden hiçbiri bu 

sıfatlardan ikisine birden mazhar olmamıştır).  

9- Şerh-i Mesnevi c.2 kitap 2 , shf 671, 6990 no.lu beyit şerhi 

10- Şerh-i Mesnevi c 4, kitap 2, shf  576 

 

 
(  Yazan : (Merhum)  Kemaleddin Arıkkan ;  Kasım .1978 )   


