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Öz

Klasik Türk Edebiyatı sahasında manzum olarak kaleme alınan eserlerin
büyük bir kısmı muhteva olarak Hz. Peygamber sevgisi etrafında teşekkül
etmiştir. Hz. Peygamber, başta na‟tlar olmak üzere, siyer, hilye, şemâil,
mevlid, mi‟râc-nâme, hicret-nâme gibi çeşitli türlerdeki eserlerle
anlatılmıştır. Klasik Türk Edebiyatında edebî şahsiyetler, eserlerinde Hz.
Peygamber‟e sevgi ile birlikte onun neslini devam ettiren Hz. Fatıma, Hz. Ali
ile oğulları Hasan ve Hüseyin‟e muhabbeti de önemsemişlerdir. Hz.
Muhammed‟e inanma ve duyulan sevginin bir sonucu olan Ehl-i Beyt‟e
muhabbet, asırlar boyunca Klasik Türk Edebiyatında önemli bir konu
olmuştur. Bu çalışmada Bağdatlı Rûhî Dîvânı‟nda Ehl-i Beyt‟e duyulan sevgi
ve saygı söz konusu edilmiş; başta Hz. Peygamber olmak üzere, anılan
ailenin mensuplarından Hz. Ali ve Hz. Hüseyin hakkında yazılmış şiirler ele
alınıp incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ehl-i Beyt, Bağdatlı Rûhî Dîvânı, Hz. Alî, Hz.
Hüseyin.
AHL AL-BAYT LOVE IN BAGHDAD RÛHÎ DÎVAN
Abstract
Certain parts of the majority of the works written as verse in the field of
classical Turkish literature as Hz. The Prophet has formed around his love.
Classical Turkish Literature Hz. The Prophet, especially naats; They are also
described in literary genres such as siyer, hilye, şemâil, mevlid, mi‟râc-nâme,
hijret-nâme. The authors who wrote the works written in our classical
literature, Hz. Prophet's love, but not limited to the continuation of his
generation, especially Hz. Fatima, Hz. Ali and his sons Hasan and Hüseyin
also cared about the conversation. Hz. Muhammad's personal conversation,
the need to respect family members of the Ahl al-Bayte Muhabbet concept,
throughout history has been an important issue in classical Turkish literature.
The purpose of this study, in the Baghdad Rûhî Dîvân discussed in many
aspects of the Ahl al-Bayt members, especially Hz. Prophet to be the Prophet.
Ali and Hz. Hüseyin penned about love and affection to detect and examine
the verses.
Keywords: Ahl al-Bayt, Baghdad Ruhi Divan, Hz. Ali, Hz. Hüseyin.
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Giriş

“Ehl-i Beyt”, Arapça ehl ve beyt kelimeleriyle Farsça kaideye göre yapılan bir
tamlamadır. “Ehl” kelimesi sâhip, mâlik mutasarrıf (Kâmûs-ı Türkî, 1999, s. 232); sâhip, mâlik,
mutasarrıf olan, mahâretli, usta, kâbiliyyetli, becerikli, bir yerde oturan, karıkocadan herbiri
(Devellioğlu, 2002, s. 209); aile, ahâlî, halk, hanedân, ehil, oturan, yerleşik, layık, asîl, soylu,
her peygamberin ümmeti, hâlden anlar, usta, becerikli, evlilikte eşlerden her biri (Kanar, 2013,
s. 249) anlamlarına gelmektedir. “Beyt” kelimesi ev, hâne, dâr, menzil, konak, mesken (Kâmûsı Türkî, 1999, s. 328); mesken, hâne, ev, oda, oba (Devellioğlu, 2002, s. 96); ev (Kanar, 2013, s.
330) anlamlarına gelmektedir. “Ehl-i Beyt” ise hâne halkı, aile, hânedân, sülâle (Kâmûs-ı Türkî,
1999, s. 232); Hz. Peygamber‟in yakın akrabası (Devellioğlu, 2002, s. 209); ev halkı, Hz.
Muhammed‟in yakınları (Kanar, 2013, s. 249) manalarını ifade etmektedir.
Ehl-i Beyt kelimesi Kur’ân-ı Kerîm‟de üç yerde çeşitli şekillerde geçmektedir. Bu
kavram, Kur‟ân-ı Kerîm‟de ilk olarak Hz. İbrahîm ile alâkalı olarak Hûd Suresinde
ّ  ) َقالُواْ أَ َتعْ جَ ِبينَ مِنْ أَم ِْرşeklinde; ikincisi Hz. Mûsâ ile
ُ ّللاِ رَ حْ م
(1جي ٌد
ِ ّللا َوبَرَ َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم أَهْ َل ا ْل َب ْي
ِ ّ َت
ِ ت إِ َّن ُه حَ مِي ٌد َّم
ilgili olarak Kasas Suresinde
ْ َ)وحَ رَّ ْم َنا َعلَ ْي ِه ا ْلمَرَ اضِ عَ مِن َق ْب ُل َف َقال
(2 َت َي ْكفُلُو َن ُه لَ ُك ْم َو ُه ْم لَ ُه َناصِ ُحون
ٍ ت َه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى أَهْ ِل َب ْي
َ şeklinde; üçüncüsü Hz.
Peygamber ile ilgili olarak Ahzâb Suresinde
َ َ)و َقرْ نَ فِي بُيُوتِ ُك َن َو ََل تَبَرَجْ نَ تَبَرُّ َج ْال َجا ِهلِيَ ِت ْاْلُولَى َوأَقِ ْمنَ َوأَقِمْنَ الص َََلةَ َوآتِينَ ال َز َكاةَ َوأَ ِط ْعن
ّللاَ َورَ سُولَ ُه إِ َّنمَا
َ
َّ  ي ُِري ُدşeklinde geçmektedir.
ت َو ُي َط ِّهرَ ُكم َت ْط ِهيرً ا
ِ ّللا ُ لِي ُْذهِبَ عَن ُك ُم الرِّ جْ سَ أَ ْه َل ا ْل َب ْي

3

Ehl-i Beyt tamlaması, başta Hz. Muhammed (a.s.) olmak üzere Hz. Fatıma, Hz. Ali ve
evlatları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i içine alır. Bu kavram, edebiyatımızda evlâd-ı Resûl, evlâdı Muhammed, hamse-i âl-i abâ, pençe-i âl-i abâ, hânedân, sülâle, âl-i Zehrâ, evlâd-ı Zehrâ,
zürriyet-i Zehrâ, âl-i Hayder, evlâd-ı Hayder, Haseneyn, Sıbteyn, sıbt-ı Resûlullah vb. isim ve
tamlamalarla da zikredilmiştir.
Ehl-i Beyt ile ilgili kavramların klasik şiirimizde yer alması ise, yaygın bir teâmüldür.
Klasik Türk Edebiyatında başta Hz. Peygamber ve dört halife olmak üzere birçok din ve devlet
büyükleri genel itibarıyla kasîde nazım şekliyle yazılan manzumelerle övülmüşlerdir.
Resûlullah ile beraber onun âile fertleri ve sahabeleri, yani imanlı arkadaşları da klasik
şiirimizin önemli konuları arasına girmiştir.
Klasik şiirimizde şairlerin padişahlar ve diğer devlet büyüklerini övgüyle anmaları genel
itibarıyla bir takım beklentilerin etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Ama Ehl-i Beyt veya âl-i
Muhammed hakkında kaleme alınan manzumelerde ise dünyevi beklenti içinde olmaksızın dinî
hassasiyetten, peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinden ileri gelen bir samimiyet ön plana
çıkmaktadır.

1

“Melekler, „Allah‟ın emrine mi şaşıyorsun? Allah‟ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev
halkı! Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir.‟ dediler.” (Kur’ân-ı Kerîm, 11/73).
2
“Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, „Size onun bakımını, sizin adınıza
üslenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?‟ dedi.” (Kur’ân-ı Kerîm, 28/12).
3
“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın,
zekatı verin. Allah‟a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve
sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Kur’ân-ı Kerîm, 33/33).

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/1 2020 s. 80-93, TÜRKİYE

Abdulsamet ÖZMEN

82

Ehl-i Beyt konusu klasik Türk şiirinde “Peygamber ailesine muhabbetle bağlılığı
gösteren muhabbet ve bağlılığın izharı; Ehl-i Beyt‟in mâhiyet ve hüviyetine dâir bilgi veren
tarif, tasvîr ve tazîm ifâdeleri; Hz. Peygamber ve âline yapılan salât ve selâm; Ehl-i Beyt‟in
yüzü suyu hürmetine af ve mağfiret talebinde bulunmak anlamına gelen istimdâd ve istişfâ; Ehli Beyt‟i sevenleri sevmek, sevmeyenlerden nefret etmek anlamlarına gelen tevellâ ve teberrâ”
anlamlarında kullanılmıştır4.
Ehl-i Beyt kavramı, İslam dünyasında çeşitli görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Sünnî
literatürde Ehl-i Beyt mefhumunun başta Hz. Muhammed (a.s.) olmak üzere Hz. Ali, Hz.
Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i ihtiva ettiği görüşü hâkimken; Şiî literatürde ise Hz.
Peygamber ile birlikte Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin‟in yanı sıra, geri kalan
dokuz imamı da içine aldığı görüşü hâkimdir.
Ehl-i Sünnet ve Şiîler arasında Ehl-i Beyt‟in vasıfları da tartışma konusu olmuştur. Ehl-i
Sünnete göre Hz. Peygamber‟in soyundan olan bu kişiler elbette hata ve günahtan beri
kılınmamışlardır. Şiilere göre Ehl-i Beyt fertleri günahsızdır.
Ehl-i Beyt‟in iki temsilcisi olan Hz. Hasan‟ın soyundan gelenlere “şerîf”; Hz.
Hüseyin‟in soyundan gelenlere “seyyid” adı verilmiştir. İslâm literatüründe seyyid ismi, şerîf
terimine göre daha fazla bilinmektedir.
Hz. Peygamber ve onun ailesinin fazilet, meziyet ve ahlâkını ihtiva eden konular, tarih
boyunca birçok edebiyatçımız tarafından farklı edebî türlerde ele alınmıştır. Ehl-i Beyt konusu,
bazı edebiyatçılar tarafından doğrudan doğruya; bazıları tarafından da dolaylı olarak çeşitli
vesilelerle şiir ve nesirlerde söz konusu edilmiştir. Klâsik Türk Edebiyatında na‟t, hilye, mevlid,
miraciye gibi aynı zamanda Ehl-i Beyt‟le ilgili sayılabilecek olan ve anılan aileye duyulan iman,
saygı, sevgi ve bağlılığı dile getiren birçok şiir veya eser kaleme alınmıştır. Bu çalışmamızın
konusu olan 16. asır şairlerinden Bağdatlı Rûhî de Dîvân‟ında Ehl-i Beyt‟i teşkil eden dinî,
tarihî şahsiyetleri medhetmiş ve onlara olan sevgisini dile getirmiştir.
1. Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Ehl-i Beyt Sevgisi
Bağdatlı Rûhî, Hz. Peygamber‟e ve onun Ehl-i Beyt‟ine, başka bir ifadeyle aile
fertlerine beslediği derin sevgiyi Dîvân‟ında yer alan çeşitli kaside, gazel ve musammatlarda
işlemiştir. Şair, bu manzumelerde Ehl-i Beyt‟i teşkil eden kişilerin değeri, fazileti, maruz
kaldıkları eziyetleri ve çektikleri zahmetleri anlatmaya çalışmıştır. Rûhî, eserine Hz. Peygamber
başta olmak üzere Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan‟ın da aralarında bulunduğu Ehl-i Beyt‟in
hayatından bazı kesitler aktarmıştır. Çalışmada örnek olarak anılan manzumeler, Prof. Dr.
Coşkun Ak tarafından iki cilt hâlinde yayınlanan Bağdatlı Rûhî Dîvânı (Karşılaştırmalı Metin)
adlı eserden alınmıştır. Örnek beyit veya manzumelerin bu yayındaki sayfa numaraları köşeli
parantez [BRD-] içinde verilmiştir. Ayrıca gerek görüldüğünde bu divanın 1287/ 1870 yılında
Külliyât-ı Eş‘âr-ı Rûhî-i Bağdâdî adı ve Arap harfleriyle yapılmış baskısından da
faydalanılmıştır. Örnek metinlerin alındığı Arap harfli Külliyât-ı Eş‘âr-ı Rûhî-i Bağdâdî “KE”,
Latin harfli Bağdatlı Rûhî Dîvânı ise “BRD” kısaltmasıyla gösterilmiştir.

4

Ehl-i Beyt ile ilgili kavramların klasik Türk şiirinde yer alma sebepleri ile ilgili detaylı bilgi bk. (Yıldıran Sarıkaya,
2007, s. 93).
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1.1. Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Hz. Peygamber Sevgisi

Şair, Dîvân‟ında Ehl-i Beyt‟in reisi olan Hz. Muhammed‟den (a.s.) ailenin diğer
fertlerine nazaran daha çok bahsetmiş; şiirlerinde “Muhammed” ismini ve onun vasıfları olan
Resûlullah, Habîbu‟llah, âl-i abâ, âl-i Muhammed, Ehl-i Beyt tamlamalarını kullanarak Hz.
Peygamber‟i övmüştür. Şair, şiirlerinde Hz. Peygamber‟i överken kendi hâlini ona arz etmiş;
ondan şefaat dilemiştir. Bu konuyla ilgili olarak ilkin Dîvân‟ın baş taraflarındaki “salli ve sellim
aleyh” duasının tekrar edildiği musammat kaside şeklindeki na‟tı ele almak istiyoruz:
Şair, Ehl-i Beyt‟in en büyük mensubu ve reisi olan Hz. Muhammed‟i (a.s.)
“peygamberlerin başının tacı, velilerin önden gideni (yol göstereni), Kureyş soylu şah, „ümmî‟
lakaplı âlim, Allah‟ın sevgili(kulu ve elçi)si, yüksek yaratılışlı cevher, beldeler halkının
başvurduğu kişi, insanların sığınağı ve yardımcısı, peygamberler topluluğunun sonuncusu, ezel
sırrını bilen kişi, vefâ ağacının meyvesi, safa ve doğruluğun kaynağı, Hâşimoğulları soyundan,
iyilik gözlerinin nûru, verimli dalların meyvesi, Harem‟in salınan selvisi, iyilik ve cömertlik
yönünden büyük olanların baş köşesinde oturan, Selem‟in güvenlik ve esenlik vesilesi, kudsiyet
bahçesinin bülbülü, mukaddes gül bahçesinin gülü, kudsiyetin güzel nağmeli kuşu, doğruyu ve
gerçeği söyleyen, kaza ve kader levhasını (veya Fatiha Suresi‟ni) açan, Kur‟an‟ın kendisine
indirildiği, bağış ve cömertlik kaynağı, vefa ordularının hükümdarı, Kureyş‟e ait sedefin incisi,
izzet ve şeref sahibi, gönül ülkemizin hakanı, âlemimizin sultanı, ölü gönlümüzün canı, latîf yüz
güzelliğinin sabahı, güzellik ülkesinin Yûsuf‟u, yüzi ay, kaşı hilâl gibi, tatlı suyun kaynağı, lutuf
bahçesinin meyvesi, (İlahi) ihsan denizinin incisi, iyilik denizi, büyük ülkenin sahibi, doğru
şeriatın kanun koyucusu, doğru yolun insanı, başka dinlerin hükümlerini ortadan kaldıran, kilise
ve putları yok edici, hayır yapısını yapan, dinin kendisine tahsis edildiği (tebliğ ettiği İslam dini
Allah indinde makbul olan, kıyamete kadar) sürekli. Şerefin doğru söyleyen zatı, sığınacak
yerin kapısı, bizden öncekilerin en faziletlisi, güzellik ayetlerinin kitabı, güzellik gayelerinin
toplandığı yer, güzellik gayelerinin yükselticisi, saadet güneşi, kahramanlığın dolunayı, hidayet
yıldızı, güzellik göğünün ay‟ı, olgunluk güneşinin doğduğu yer, celâl ve izzet sahibi, Allah‟ın
sırrının hazinesi, iyilik ve cömertlik kaynağı, İlâhî hazinenin cevheri, gayp sırlarının sırdaşı,
gayp haberlerini bilici, gizli nurların doğduğu yer, hastalığın tabibi, yaratılışın gayesi, gönül
tahtının sultanı, din ve imanın konusu, beden halkının canı, ruhu, Allah‟ın lutfunun taksim
edildiği yer, halkın sığınağı, cömertlik göğünün güneşi, (İlahi) Levha ve Kalem‟i muhafaza
eden (ezberleyen), dilin zikri, ruhların rahatı, ezeli sırlardan haberdar, büyük fazilet sahibi,
halka müjdeleyici ve korkutucu, günahkârların şefaatçilerinin şahı, kurtuluş ve korunmanın
(İlahi) alâmeti, Allah‟ın koyu gölgesi ve parlak güneşi, hakikati araştırma kaynağı ve İlahi
yardımın mahzeni…” vb. övgülerle tavsif etmiştir. Bağdatlı Rûhî Dîvân‟ından manaca ve kısaca
naklettiğimiz beyitler şunlardır:
“Tāc-ı ser-i enbiyā pįşrev-i evliyā
Seyyidinā Muśŧafā śalli ve sellim Ǿaleyh
Şāh-ı Ķureyşį-neseb Ǿālim-i ümmį-laķab
Ĥażret-i maĥbūb-ı Rabb śalli ve sellim Ǿaleyh
Gevher-i Ǿālį-nijād merciǾ-i ħalķ-ı bilād
ǾAvn ü melāź-ı Ǿibād śalli ve sellim Ǿaleyh
Ħayl-i rüsūl ħātimi sırr-ı ezel Ǿālimi
Maŧlab-ı Hāşimi śalli ve sellim Ǿaleyh
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Meyve-i naħl-i vefā maǾden-i śıdķ u śafā
MenbaǾ-ı Hāşimi śalli ve sellim Ǿaleyh
Nūr-ı Ǿuyūn-ı kerem nūr-ı ġuśūn-ı kerem
ǾŪd-ı fünūn-ı kerem śalli ve sellim Ǿaleyh
Serv-i ħırām-ı Ĥarem śadr-ı kirām-ı kerem
Emn ü selām-ı selem śalli ve sellim Ǿaleyh
Bülbül-i bustān-ı ķuds verd-i gülistān-ı ķuds
Murġ-ı ħoş-elĥān-ı ķuds śalli ve sellim Ǿaleyh
Nāŧıķ-ı śıdķ u ŝavāb kāşif-i ümmü’l-kitāb
Śāĥib-i faślü’l-ħitāb śalli ve sellim Ǿaleyh
MenbaǾ-ı cūd u Ǿaŧā aśl-ı vücūd-ı seħā
Şāh-ı cünūd-ı vefā śalli ve sellim Ǿaleyh
Dürr-i Ķureyşį-śadef śāĥib-i Ǿizz ü şeref
Ersel-i ebhiǾ-Necef śalli ve sellim Ǿaleyh
Mülk-i dile ħānımuz Ǿāleme sulŧānımuz
Mürde dile cānımuz śalli ve sellim Ǿaleyh
Śubĥ-ı cemāl-i śabįĥ vech-i cemįl-i melįĥ
Ķulları Ħıżr u Mesįĥ śalli ve sellim Ǿaleyh
Yūsuf-ı Mıśr-ı cemāl meh yüzi ķaşı ĥilāl
MenbaǾ-ı āb-ı zülāl śalli ve sellim Ǿaleyh
Meyve-i bustān-ı luŧf lüǿlüǿ-i Ǿummān-ı luŧf
Baĥr-ı kerem ķān-ı luŧf śalli ve sellim Ǿaleyh
Mālik-i mülk-i Ǿaźįm şāriǾ-i şerǾ-i ķavįm
Merd-i reh-i müstaķįm śalli ve sellim Ǿaleyh
Nāśıħ-ı edyān-ı ġayr hādim-i esnām u deyr
Bāni-i bünyān-ı ħayr śalli ve sellim Ǿaleyh
Dįn aña maĥśūśdur ŝābit ü manşūşdur
Muĥkem ü manśūśdur śalli ve sellim Ǿaleyh
Źāt-ı muķırr-ı şeref bāb-ı melāź u kenef
Efđal-i mimmā selef śalli ve sellim Ǿaleyh
Muśĥaf-ı āyāt-ı ĥüsn mecmaǾ-ı ġāyāt-ı ĥüsn
RāfiǾ-i ġāyāt-ı ĥüsn śalli ve sellim Ǿaleyh
Şems-i saǾādetdür ol bedr-i celādetdür ol
Necm-i ĥidāyetdür ol śalli ve sellim Ǿaleyh
Māh-ı sipihr-i cemāl maŧlaǾ-ı mihr-i kemāl
Śāĥib-i Ǿizz ü celāl śalli ve sellim Ǿaleyh
Maĥzen-i sırr-ı Ħudā kān-ı seĥā vü Ǿaŧā
Gevher-i genc-i Ħudā śalli ve sellim Ǿaleyh
Maĥrem-i esrār-ı ġayb vāķıf-ı aĥbār-ı ġayb
MaŧlaǾ-ı envār-ı ġayb śalli ve sellim Ǿaleyh
Cāna ŧabįb-i maraż ħilķate oldur ġaraż
Cevher ü bāķį Ǿaraż śalli ve sellim Ǿaleyh
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Taħt-ı dile ħān odur dįn ile įmān odur
Ħalķ beden cān odur śalli ve sellim Ǿaleyh
Maķsem-i luŧf-ı İlāh śāĥib-i tāc ü külāh
Ħalķa melāź ü penāh śalli ve sellim Ǿaleyh
Mihr-i sipihr-i kerem sırr-ı ǾArab hem ǾAcem
Ĥāfıž-ı levĥ ü ķalem śalli ve sellim Ǿaleyh
Neyyir-i miśbāĥdur źikri dile rāhdur
Rāĥat-ı ervāĥdur śalli ve sellim Ǿaleyh
Sırr-ı ezelden ħabįr śāĥib-i fażl-ı kebįr
Ħalķa beşįr ü neźįr śalli ve sellim Ǿaleyh
Şāh-ı şefiǾ-i Ǿuśāt āyet-i ĥıfž-ı necāt
Rāhına yüz biñ śalāt śalli ve sellim Ǿaleyh
Žıll-ı žalįl-i Ħudā mihr-i münįr-i Ħudā
Yolına cānlar fedā śalli ve sellim Ǿaleyh
MaǾden-i taĥķįķ odur maĥzen-i tevfįķ odur
Śāĥib-i Śıddįķ odur śalli ve sellim Ǿaleyh
Nāŧıķ-ı güftār-ı Ĥaķķ Ǿālim-i ħalķ-ı ŧabaķ
Śāĥib-i Fārūķ-ı Ĥaķķ śalli ve sellim Ǿaleyh
MaǾden-i iĥsāndur ol merdüm-i insāndur ol
Śāĥib-i ǾOŝmān’dur ol śalli ve sellim Ǿaleyh
Aĥmed-i Muħtārdur ol seyyid-i ebrārdur ol
Śāĥib-i Kerrārdur ol śalli ve sellim Ǿaleyh
Cedd-i Ĥüseyn ü Ĥasan mihr-i sipihr-i kühen
Śāĥib-i ħulķ-ı ĥasen śalli ve sellim Ǿaleyh” [BRD-63-65]

Şair, Hz. Peygamber‟e duyduğu büyük sevgiyi sadece bu na‟tında değil, Dîvân‟ındaki
daha başka şiirlerde de dile getirmiştir. Örnek beyitler nesre çevirileri başta verilmek üzere
aşağıda gösterilmiştir:
“Hz. Peygamber, kâinatın efendisi iken fakirlik ile iftihar etti. (Şimdi) fakr (yoksulluk)
derecesine yer olan bir insan hani, nerede?!.”
Server-i Ǿālem iken faķr ile faħr itdi Resūl
Ķanı bir merd k’ola mertebe-i faķra maĥal [BRD-166]
“Yâ Resulallah! Lutfun öyle sonsuzdur ki, haşir gününde azap ehli bile senden şefaat
rica ederler. Eğer zavallıya hesap gününde sen şefaatçi olmazsan, günahkar Rûhî‟nin hâlleri ne
olur?!.”
“Şöyle luŧfuñ bį-nihāyetdür ki rūz-ı ĥaşrda
Senden eylerler şefāǾat iltimās ehl-i Ǿaźāb
Yā Resūlallāh n’olur aĥvāl-i Rūĥi mücrimüñ
Sen şefiǾ olmazsan bį-çāreye rūz-ı ĥesāb” [BRD-340]
“Ey (varlıklı) ağa! „Sen olmasaydın…‟ tahtının sultanı (olan Hz. Peygamber), „Fakirlik
övüncümdür‟ dediği için, ben de fakirlik elbisesine bürünsem, bu benim iftiharımdır.”
Didi “el-faķr faħri” çün o şāh-ı mesned-i levlāk
Ben ey ħvāce libās-ı faķra girsem iftiħārumdur [BRD-435]
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/1 2020 s. 80-93, TÜRKİYE

Abdulsamet ÖZMEN

86

“Gerçi âşık olanlar aşkın fermanına bağlıdır... Ama ummayı (insanlardan beklentiyi)
kesip koparmış olan kimse, herkesin sultanıdır. Aşk, fakr ehli olan kimsesizlerin sultanıdır.
Fakirlikle iftihar eden aşkın emrinin kölesidir. Fakr, veli olan kâmillerin devleti(nimeti,
saadeti)dir; ama aklı eksik olanların başına belâdır!.. Bir söze veya delile göre fakirlik aşk
sultanının şânıdır. (Bundan dolayı o) hakikati araştırma âleminde daima fakirlikle iftihar eder.
Gönül, fakr ehline imrenip kendisini öldürse ne olur, şaşılır mı?!. Çünkü insanı öldüren şey,
yaşça ve mevkice benzerlerini kıskanmaktır. Fakirlikten şikâyet etme, yüzünü (o sultanın)
eşiğine sür! Çünkü herkes o Süleyman‟ın lutfuna mazhardır. Fakirlerin (dervişlerin) ondan
başka sığınacağı yer yoktur. O, âlemin seçkinidir; dervişlerin sultanıdır. Ey Rûhî! “Fakirlik
övüncümdür” hadisinin ince manasıyla amel et! Çünkü o, din sultanı (olan Hz. Muhammed
Mustafa)nın anlaşılması dince gerekli hadisidir.”
Gerçi ehl-i Ǿaşķ Ǿaşķuñ bende-i fermānıdur
Ol ki meslūbü’r-ricādur Ǿālemüñ sulŧānıdur
ǾAşķ ehl-i faķr olan bį-keslerüñ sulŧānıdur
Faħr iden faķr ile Ǿaşķuñ bende-i fermānıdur
Devletidür faķr ehlullah olan kāmillerüñ
Nāķısu’l-Ǿaķl olanuñ ammā belā-yı cānıdur
ǾĀlem-i taĥķįķde faķr ile dāǿim faħr ider
Fi’l-meŝel faķr ü fenā sulŧān-ı Ǿaşķuñ şānıdur
Ehl-i faķra reşk idüp öldürse dil kendin n’ola
Öldüren zįrā kişiyi ġayret-i aķrānıdur
Faķrdan ķılma şikāyet sür yüzüñ dergāhına
Ol Süleymān’uñ ki Ǿālem mažhar-ı iĥsānıdur
Ehl-i faķruñ yoķdur andan ġayrı zįrā melceǿi
ǾĀlemüñ mümtāzıdur dervįşler sulŧānıdur
Rūĥiyā el-faķrü faħri nüktesiyle ķıl Ǿamel
Kim şeh-i dįnüñ ĥadįŝ-i vācibü’l-ǾizǾānıdur [BRD-556]
“Gül, Resûlullah‟ın nûruna mazhar olmasaydı, ay gibi dolunay şeklinde görünmezdi.”
Bedr şeklinde görinmezdi miŝāl-i māh gül
Olmasaydı mažhar-ı nūr-ı Resūlullāh gül [BRD-776]
“Ey Rûhî! İki dünyada kurtuluş istiyorsan, istek yolunda Hz. Peygamber ailesinin
izinden git!”
Rūĥį iki cihānda murāduñ necāt ise
Rāh-ı ŧalebde peyrev-i āl-i Muĥammed ol [BRD-781]
“Dünyanın devleti (nimeti, saadeti) düşüncesinden vazgeçmişiz… Biz, Hz. Muhammed
Mustafa ailesinin kölesi olduğumuz için sevinçliyiz...”
Cihānuñ devleti endįşesinden olmışuz fāriġ
Śafāmuz var ġulām-ı ħānedān-ı Muśŧafā’yuz biz [BRD-612]
1.2. Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Hz. Ali Sevgisi
Ehl-i Beyt‟in en mühim fertlerinden biri de Hz. Ali‟dir. Bağdatlı Rûhî, Dîvân‟ında Hz.
Alî; kahramanlık, cömertlik, fedâkarlık, İslam hükümlerini tatbik, küfrü ortadan kaldırma gibi
meziyetleriyle anılmıştır. Dîvân‟daki manzumelerde Alî ve Hayder isimleriyle zikredilmiştir.
Konu ile ilgili örnek vermek üzere şu beyitler anılabilir:
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“O, Hz. Muhammed Mustafa‟ın amcasının oğlu, her fakirin isteğini yerine getiren, her
düşkünün elinden tutandır.”
Ol ǾAliyy-i Murteżā ol ibn-i Ǿamm-i Muśtafā
Kām-baħş-ı her faķįr ü dest-gįr-i her źelįl [BRD-67]
“Senin kılıcının darbesiyle Hz. Muhammed Mustafa‟nın şeriatı icra olundu. Küfür evi,
senin mahvedici elinle yıkıldı.”
Darb-ı şemşįrüñle icrā oldı şerǾ-i Muśŧafā
Ħāne-i küfre yed-i ķahruñla irdi inķılāb
“Öyle bir şan sahibisin ki hem isteğini arayan dilenci, hem de isteğine ulaşan padişah,
senin kapından feyz umar. Hiç şüphe yok ki, sana kin güden, düşmanlık eden cehennem ehli
olur. Senin düşmanlarından kaçınan (kimse) ne güzeldir!”
Öyle źį-şānsın ki ħāk-i dergehüñden feyż umar
Hem gedā-yı kām-cū vü hem pādişāh-ı kām-yāb
Hįç şek yoķ kim seni buġż iden olur ehl-i nār
Ey ħoş ol kim eyleye düşmenlerüñden ictināb [BRD-68]
“(Denizin) senin şevkinle coşmadan dolayı ağzı köpüklenir. Onu seyreden, deniz
kenarındaki köpük zanneder. (…) secde yerinin Necef tarafı olmasına çalış! O mübarek yere
yüz sürebilsen, ne (büyük) bir şereftir!”
Şevķuñla cūşa gelmeden aġzı köpüklenir
Seyr eyleyen śanur leb-i deryāda anı kef
Cehd it ki ola secdegehüñ KaǾbe-i Necef
Ol cāy-ı pāke yüz sürebilsen zihį şeref [BRD-73]
“Yâ Ali! Varlıklar cehennem ateşinin hararetine uğradığında sana dayanırız. Senin
sevgine gönül vermeyen kimseye yazıklar olsun ki, dünyada ömrünü cehalet içinde
mahvetmiştir…”
Yā Murteżā ǾAlį sañadur istinādımuz
Nār-ı cehįmden ki ŧuta kāǿinātı tef (…)
Vāy aña kim maĥabbetüñe virmeye göñül
ǾÖmrin cihānda itmiş ola cehlile telef [BRD-74]
“Hz. Ali sevgisi gönlümüzde doludur. Biz, onun kölesiyiz; buyruğuna razıyız.”
Ŧoludur ĥubb-ı Murtażā dilde
Ķuluyuz emrine rıżāmuz var [BRD-437]
“Evliya kalesinin toprağıyız; Hz. Ali‟nin dergâhındanız. Ey Rûhî! Biz feleğe baş
eğmeyiz! Bak, gör ki, ne yüce bir yerdeyiz! Ey Rûhî! Dünya devleti(nimet ve saadeti)ne baş
eğmemiz mümkün değildir. Biz, düşman saflarını yaran, Allah‟ın aslanı Hz. Ali‟nin (şehrinde)
oturanlardanız.”
Ħāk-i burc-ı evliyāyuz dergeh-i Ĥaydar’danuz
Çarħa biz baş egmezüz gör kim ne Ǿālį yerdeyüz
Devlet-i dünyāya baş eğmek ne mümkin Rūĥiyā
Biz muķįmān-ı cenāb-ı Ĥaydar-ı śaf-derdenüz [BRD-590]
“Malımız, mülkümüz olmasa bu dert değil… Allah‟ın lutfunun desteğimiz, Hz. Ali
sevgisinin yardımcımız olması yeter.”
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Olmasa mülk ü mālımuz ġam degül olduġı yeter
Mihr-i ǾAlį muǾįnimüz luŧf-ı Ħudā žahįrimüz [BRD-608]

“Ey vaiz, biz müridiz (isteyeniz veya bir tarikata mensubuz); istediğimiz Cenab-ı
Hak‟tır. Pirimiz Hz. Ali‟dir.”
Biz mürįdüz murādımuz Ĥaķ’dur
Pįrimüz Murteżā’dur ey vāǾiž [BRD-684]
1.3. Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Hz. Hüseyin Sevgisi
Hz. Ali ve Fatıma‟nın oğlu, Hz. Peygamber‟in torunu olan Hz. Hüseyin, Ehl-i Beyt‟e
mensup değerli şahsiyetlerden biridir. Klâsik Türk Edebiyatında Hz. Hüseyin ismi, umumi
olarak yakınlarıyla beraber Kerbelâ‟da şehit edilişi ve bu feci hadisenin İslâm âleminde
meydana getirdiği matem sebebiyle anılmaktadır. Bağdatlı Rûhî Dîvânı‟nda da Hz. Hüseyin adı,
Ehl-i Beyt, Kerbelâ, Muharrem, matem vb. terim ve isimler çerçevesinde işlenmiştir. Adı geçen
eserde Hz. Hüseyin ile ilgili bazı beyitler, nesre çevirileriyle birlikte şöyle sıralanabilir:
“(Hz. Hüseyin), Allah yolunun yol göstericisi, şehitler topluluğunun reisi, hidayet
meydanının yiğidi, hile sahiplerinin hilesine bozandır.”
Hādi-i rāh-ı Ħüdā server-i ħayl-i şühedā
Merd-i meydān-ı hüdā śaf-şiken-i ehl-i ħıyel [BRD-166]
“O Hüseyin adlı, hasen (güzel) ahlâklı ve Ali tabiatlı kişinin Allah rızası meydanında
öldürüldüğü yer Kerbelâ‟dır.”
Ol Ĥüseyn-ism ü ĥasen-ħulķ u ǾAlį-sįret kim
Kerbelā’dur aña meydān-ı rıżāda maķtel [BRD-166]
Bağdatlı Rûhî‟nin Hz. Hüseyn‟i övmek için kaside şeklinde yazdığı manzumeden
nakledeceğimiz beyitlere göre, o, ezel sırlarının keşfedicisi, Kur’ân‟ın gizli işaretlerine vâkıf,
cihanı yaratan yüce Allah‟ı bilen bir arif, mübarek şahsıyla her tarafta eşi, benzeri olmayan,
bilgi sıfatıyla dünyada benzersiz bir zattır. Gerek geçmişte, gerekse istikbalde Allah yolunda
giden kimseler, “hâl” kazanmak için onun lutfuna muhtaçtır. Hz. Hüseyin sevgisinden zerre
kadar lezzet alan kimseye, feleğin kahır zehri şeker ve bal gibi olacaktır. Mübarek dedesinin
(Hz. Muhammed‟in) dinlerin hükümlerini ortadan kaldırıcı olması, muhterem şahsı için övgü
olarak yeterlidir. Yine onun babası Hz. Ali‟den ilim ve amel kitaplarının (miras) kalması, şanına
övünç olarak kâfidir. (Hak yola) tâbi olanlara onun sözleri dayanak, zamanın ince manalı söz
söyleyenlerine sözleri atasözüdür. Şairin Hz. Hüseyn‟i övmek için yazdığı uzunca kasideden
manasını naklettiğimiz birkaç beyti kaydediyoruz:
Kāşif-i sırr-ı ezel vāķıf-ı remz-i Ķur’ān
ǾĀrif-i źāt-ı ħudāvend-i cihān Ǿazze ve cel
Źāt-ı pāki ile āfāķda bį-şibh ü nažįr
Śıfat-ı dāniş ile dehrde bį-miŝl ü bedel
Ĥāl kesb itmek içün luŧfuna dāǿim muĥtāc
Sālikān-ı reh-i Ĥaķ māzį eger müstaķbel
Kim ki bir źerre ķadar leźźet ala mihrüñden
Zehr-i ķahrı feleğüñ olur aña ķand ü Ǿasel
Źātuña vaśf bu yetmez mi ki cedd-i pāküñ
Ola bir kimse k’ola nāsiħ-ı edyān ü milel
Şānuña faħr bu yetmez mi ki bir server ola
Pederüñ kim ķala andan kütüb-i Ǿilm ü Ǿamel
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Muķtedāyān-ı cihāna kelimātuñ mesned
Nükte-gūyān-ı zamāna süħanuñ đarb-ı meŝel [KE 8-10; BRD-166-167]
Bağdatlı Rûhî, Hz. Hüseyin hakkında yazdığı bir mersiyede, onun ve yakınlarının
Kerbela‟da maruz kaldığı feci hadiseye dair duygu ve düşüncelerini bütün acılığı ile, hatta yer
yer İlahi takdir karşısında itiraz manasına gelecek taşkın sözlerle dile getirmiştir:
“Gel ey kalemin sivri ucu, matem hikâyesini güzelce anlat! Derdini yapraklara (kâğıda)
döküp kara bahtından feryat et! Yazı mürekkebi gibi siyah kanlar gözünden aksın; lika
(mürekkep hokklarına konan ham ipek) gibi sıkıntılı kıssaları açıkla! Kaza levhasına kâtibin
elinden bol bol başa kak! Kader mecmuasını yırtıp dağınık hikâyeli hâle getir! Onun bir harfini
yazsan, mermeri ateş gibi kül eder! İnanmıyorsan bir demir levha olup imtihan et! Hatıralar
levhasından huzur yazılarını kazıyıp sevinç mektuplarının zevkini gönüllerden gizle! Ehl-i
Beyt‟in gaza gününde Kâbe gibi siyah giyin; bu yas hizmetinde sen de eteğini beline dola
(hizmete hazır hâle gel)!
Ey gönül! Eğer Kerbelâ ovasını yazarsan, oradaki gazayı yaz; şehadet balını içen
susamış gönüllerin başından geçen hadiseleri yaz!..”
Gel ey nevķ-i ķalem mātem ser-encāmın beyān eyle
Döküp evrāķa derdin ķara baħtından fiġān eyle
Midād-āsā siyeh ķanlar dökülsün yine çeşmüñden
Liķā gibi müşevveş ķıśśalar şerĥin beyān eyle
Ķażā levĥine vāfir serzeniş ķıl dest-i kātibden
Ķader mecmūǾasın yırtup perįşān dāsitān eyle
Kül eyler mermeri āteş gibi kim ĥarfini yazsañ
İnanmazsañ bir āhen-levĥa ol (da) imtihān eyle
Ĥużūr erķāmını ĥak eyleyüp levĥ-i ħavāŧırdan
Meserret-nāmeler źevķin göñüllerden nihān eyle
Siyeh gey Ehl-i Beyt’üñ KaǾbe-veş rūz-ı ġazāsında
Bu mātem ħidmetinde sen de dāmen-der-miyān eyle
…..
Yazarsañ Kerbelā yazusın ey dil sen ġazāsın yaz
Şehādet şehdin içmiş teşne-diller mācerāsın yaz [BRD-168]
“Ey zâlim felek! İki cihanın servetini niçin heba ettin?!. Aliyyü‟l-murtezâ‟nın gözünün
nurunu ışıksız bıraktın!.. Onun ömrünün cevherini Kerbelâ toprağında kederli ettin… Ne (Hz.
Ali’nin) kendisinden, ne de (Hz. Hüseyn’in) dedesinden utandın!.. Tatlı su akan gül bahçesine
zehirli su akıttın! Resûl’ün öptüğü yeri, macera kahrının ahı yaptın... Hz. Fatıma’nın gül
bahçesinden yeni yetişmiş goncasını kopardın, ona zehirler yutturup perişan edip eziyet ettin.
Hz. Resûl’ün ailesini kana boğmaktan utanmadın mı?!. Ey gafil! O mazlumun kanına girerek
hata ettin!.. Peygamberlik ocağında yanan mumu (ışığı) söndürdün, Hz. Muhammed
Mustafa’nın ailesi için kınanmışlık karanlığını belirledin...”
Niçün ey çarħ-ı žālim naķd-i kevneyni hebā ķılduñ
ǾAliyyü’l-murteżā’nuñ nūr-ı çeşmin bį-żiyā ķılduñ
Ġam itdüñ Kerbelā ħākinde anuñ gevher-i Ǿömrin
Ne kendinden ĥicāb itdüñ ne ceddinden ĥayā ķılduñ
Zülāl-i pāk aķan gülzāra zehr-āb eyledüñ cārį
Resūlüñ būs-gāhın āh-ı ķahr-ı mācerā ķıduñ
Ķoparduñ ġonce-i nevrestesin gülzār-ı Zehrā’nuñ
Zehirler yutdurup pejmürde-ĥāl itdüñ cefā ķılduñ
Resūl’üñ ālini şerm itmedüñ mi ġarķ-ı ħūn itdüñ
Girüp ķanına ol mažlūmuñ ey ġāfil ħaŧā ķılduñ
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Söyindürdüñ risālet ħānedānında yanan şemǾi
Melāmet žulmetin taǾyįn-i ehl-i Muśŧafā ķılduñ [BRD-169]

“Kerbela Ovası, ne dert ve sıkıntılarla dolu bir sahradır! Sanki dert ve belalardan
meydana gelen bir musibettir!.. Hz. Muhammed Mustafa‟nın Ehl-i Beyt‟(aile fertler)inin
nizamını bozdu. (O faciayla ilgili olarak yazılan, anlatılan şeyler) ne akıcı olmayan bir nazım;
ne vezinli olmayan bir hikâyedir!.. Kıyâmet kavgası bir anda meydana gelir, ama o belalı on
günün matem zamanında her günü Kıyamet sırasının zirvesi gibidir.
Ne yazudur ki deşt-i Kerbelā pür-derd ü miĥnetdür
Meger kerb ü belālardan mürekkeb bir muŝįbetdür
Nižāmın bozdı çünkim Ehl-i Beyt-i Muśŧafā’nuñ ol
Ne nažm-ı bį-selāsetdür ne nā-mevzūn ĥikāyetdür
Ķopar bir demde ġavġā-yı ķıyāmet lįk Ǿaşūruñ
Dem-i mātemde her rūz evc-i nevbet-i ķıyāmetdür [BRD-169]
“O zaman Fırat nehrini kana bulayan şehitler nerede?!. Düşman o sudan içilmesin diye
orayı kor gibi yaptı. Felek (Hz. Hüseyin‟in) kanına girdi; ona bir içim su vermedi. Selamet eli
destisini onun için baş aşağı yaptı!. Çünkü o şanssız biriydi.”
Şehįdān ķanı ol dem kim Fırāt’ı ġarķ-ı ħūn itdi
ǾAdū hem ķanmasun andan diyü aħker-nümūn itdi
Felek ķanına girdi bir içim śu virmedi aña
Anuñçün ķūzesin dest-i selāmet ser-nigūn itdi [BRD-168-170]
“Eğer Hz. Peygamber‟in ailesini seversen, şehitler şahının (Hz. Hüseyin) matemini tut;
yeryüzünü kana boğ, feryad ve figanını göğe yükselt! Ezelden Ehl-i Beyt‟in aşk çomağıyla
oynayıp bu yolda başlarını top gibi yapanlar meydanı tuttu. Kerbela Ovası‟nda yer yer beliren
(şu kızıl bitkiler), gelincik lâlesi değildir; şehit olanların kanı kaynayıp yerden çıkmıştır. O
cihanın yiğidi (Hz. Hüseyin‟in güzel) yüzünü görmeye çok istekli olmasa, Süleyman mührü
yolunun toprağına yüzünü sürmezdi. Allah‟ın aslanı (Hz. Ali) mahşer meydanında “Oğlumun
kanını döken hani, nerde?!.‟ diye kükrese, Yezîd‟in hâli ne olur?”
Muĥibb-i āl iseñ ŧut mātem-i şāh-ı şehįdānı
Zemįni ġarķ-ı ħūn it çarħa çek feryād ü fiġānı
Ezelden Ehl-i Beyt’üñ oynayup çevgān-ı Ǿaşķıyla
Bu yolda başların ŧop eyleyenler aldı meydānı
Degüldür Kerbelā deştinde yer yer lāle-i nuǾmān
Çıķupdur ķaynayup yerden şehįd olanlaruñ ķanı
O ser-bāz-ı cihānuñ olmasa müştāķ-ı dįdārı
Yüzin sürmezdi ħāk-ı rāhına mühr-i Süleymān’ı
N’olur ĥāl-i Yezįd’üñ kükreyüp śaĥrā-yı maĥşerde
Diye şįr-i Ħudā ferzendümüñ ķanın döken ķanı [BRD-170]
“Üzerimizden rüzgar esmez, biz evliyâ hisarının toprağıyız. Kerbelâ şahının ihtiyaçları
veren kapısının sakiniyiz. Ey (varlıklı) ağa! Baştan aşağıya kadar değerli kumaştan yapılmış
elbiseye bürünsek de riyamız yoktur; biz yine Âl-i Abâ younun toprağıyız.”
Yel esmez üstimüzden ħāk-i burc-ı evliyāyuz biz
Muķįm-i bāb-ı ĥācet-baħş-ı şāh-ı Kerbelā’yuz biz
Eger girsek ser-ā-ser aŧlas u dįbāya ey ħvāce
Riyāmuz yoķ yine ħāk-ı reh-i āl-i Ǿabāyuz biz [BRD-611]
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“Ey Rûhî! Biz oturduğumuz yeri cennet olsa bile değiştirmeyiz. Biz Ehl-i Beyt‟i
severiz; Kerbelâ‟da oturuyoruz…”
Cennet olsa itmezüz taġyįr-i mesken Rūĥiyā
Biz muĥibb-i Ehl-i Beyt’üz Kerbelā’da sākinüz [BRD-619]
“Ey Rûhî! Biz feleğin aykırı dönüşünden dolayı üzülmeyiz. Allah‟a hamd olsun,
Kerbelâ Ovası‟nın toprağında ikamet ediyoruz.”
Muħālif gerdişinden Rūĥiyā ġam çekmezüz çarħuñ
Biĥamdillāh muķįm-i ħāk-i deşt-i Kerbelā’yuz biz [BRD-620]
“Ey gönül! değerli giyeceğe düşkün olma! Çalış ki mahşerde Abâ ailesinin bayrağı
altında olasın.”
Ey dil libās-ı fāħire meyl itme cehd ķıl
Maĥşerde zįr-i rāyet-i Āl-i ǾAbā’da ol [BRD-784]
“Ey Rûhî! Aşk yolunda toprak gibi olduğundan dolayı üzülme! Allah’a hamd olsun ki,
sen Hz. Muhammed’in ailesi yolunun toprağısın!..”
Ŧarįķ-i Ǿaşķda ħāk olduġuñdan ġam çekme Rūĥį
Biĥamdillāh hele ħāk-i reh-i āl-i Muĥammed’sin [BRD-885]
“Göğsünü parçala; çünkü bu Muharrem ayıdır. Ey gönül! Feryât figân et ki, bu
yas(zamanı)dır. Bu zamanda Hz. Peygamber ailesinin kanını toprağa döktüler. Ey göz! Ağla ki
kan ağlanacak zamandır... Hz. Hüseyin’in öldürülme hadisesi başka şeylere benzemez; bu hasret
ateşiyle gönülleri yakıcı gamdır.”
Çāk ķıl sįneñi kim māh-ı Muĥarrem’dür bu
Ey göñül āh ü fiġān eyle ki mātemdür bu
Dökdiler ħāka bu dem āl-i Resūl’üñ ķanın
Aġla ey dįde ki ķan aġlayacaķ demdür bu
Beñzemez ġayra ġam-ı vāķıǾa-i ķatl-i Ĥüseyn
Nār-ı ĥasretle göñüller yaķıcı ġamdur bu [BRD-905]
Sonuç
Hz. Peygamber‟in Ehl-i Beyt‟ine duyulan sevgi ve bağlılık, Klâsik Türk Edebiyatı veya
İslâmi Türk Edebiyatının muhtevasını teşkil eden temel konulardan biridir. “Ehl-i Beyt”
kavramı, Klasik Türk Edebiyatının diğer eserlerinde olduğu gibi çalışmamıza konu olan
Bağdatlı Rûhî Dîvânı‟nda da sevgi ve muhabbet ekseninde işlenmştir. Şair, Dîvân‟ında Ehl-i
Beyt‟i teşkil eden fertlerden Hz. Muhammed‟i, daha sonra Hz. Ali ve Hz. Hüseyin‟i doğrudan
veya dolaylı olarak çokça zikretmiştir. Eserde Ehl-i Beyt mefhumu Âl-i Abâ, âl-i Muhammed
terkipleriyle de kullanılmıştır. Bağdatlı Rûhî Dîvânı‟nda Hz. Muhammed, âlemlere rahmet,
ümmete şefaatçi, fakrıyla övünen vb. birçok övücü sıfatla tavsif edilmiştir. Hz. Peygamber, şair
tarafından ahlâkî fazilet ve meziyetleri yanında fizikî yönden de tasvir edilmeye çalışılmıştır.
Söz konusu eserde Hz. Muhammed‟in amcasının oğlu olan Hz. Ali, İslâm dininin
yayılmasındaki gayreti, kâfirlere karşı şiddeti, yiğitliği, kahramanlığı, cömertliği vb. vasıfları ile
de anılmakta ve övülmektedir. Eserde Hz. Ali; beğenilmiş, seçilmiş manalarına gelen “Murtazâ”
ve aslan, cesur anlamına gelen “Hayder” lakaplarıyla da anılmıştır. Çalışmamızda Ehl-i Beyt‟i
meydana getiren kişilerden biri olan, Hz. Peygamber‟in torunu, Hz. Ali ve Fatıma‟nın oğlu Hz.
Hüseyin ise; şehitlerin efendisi, dinin hizmetkârı oluşu gibi vasıflarının yanında Kerbelâ‟da
şehit edilişi yönünden tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır.
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Netice itibâriyle denebilir ki, Bağdatlı Rûhî, Hz. Peygamber‟in başta kendisi olmak
üzere, ev halkından saydığı, abasının altına alıp dua ettiği Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin gibi aile fertlerine olan muhabbetini Dîvân‟ında samimî bir surette, farklı nazım
şekilleri ve türlerinde dile getirmiştir. Ehl-i Beyt‟i meydana getiren şahsiyetlerin uğradıkları
musibetler ve çektiği sıkıntılar da bu Dîvân‟da yer yer ele alınıp işlenen konular arasındadır.
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Extended Abstract
The fact that the concepts related to Ahl-i Beyt is included in our classical poetry is a common
precedent. Classical Turkish Literature, especially Hz. The prophets and the four caliphs, many religious
and state elders were praised in general in verse written in verse. Along with the Messenger of Allah, his
family members and his companions, namely his faithful friends, were among the important subjects of
our classical poetry.
In our classical poetry, poets' commemoration of sultans and other state elders in general is due
to the fact that some expectations are effective. But in the verses written about the Ahl al-Bayt or Al-i
Muhammad, a sincerity comes to the fore due to religious sensitivity, love of the prophet and Ahl al-Bayt
without any worldly expectation.
The concept of Ahl al-Bayt has caused various differences of opinion in the Islamic world. In the
Sunnite literature, the notion of Ahl al-Bayt is explained by Hz. Muhammad (a.s.) including the Prophet.
Ali, Hz. Fatima, Hz. Hasan and Hz. Hüseyin's opinion is dominant; In the Shiite literature, Hz. Prophet
together with the Prophet. Ali, Hz. Fatima, Hz. Hasan, Hz. In addition to Hüseyin, the opinion that it
includes the remaining nine imams is dominant.
Among the Ahl al-Sunnah and the Shiites, the characteristics of Ahl al-Bayt have been the
subject of discussion. According to Ahl-i Sunnah Hz. Of course, these descendants of the Prophet have
not been rendered since error and sin. According to Shiites, Ahl al-Bayt members are sinless.
Two representatives of the Ahl al-Bayt Hz. ‟Sheriff‟ to the descendants of Hasan; Hz. The
descendants of Hüseyin were called “sayyid.. Sayyid name is more known in Islamic literature than the
term sheriff.
Hz. The subjects, including the virtue, virtue and morals of the Prophet and his family, have been
handled by many literati in different literary genres throughout history. The subject of Ahl al-Bayt is
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directly addressed by some writers; some of them have been indirectly mentioned in poems and prose on
various occasions. In Classical Turkish Literature, many poems or works, such as na‟t, hilye, mevlid,
miraciye, which can be considered about the Ahl al-Bayt and expressing the faith, respect, love and
devotion felt to the family, were written. One of the 16th century poets, Baghdad Rûhî, who is the subject
of this study, medhized the religious, historical figures that constitute the Ahl-i Bayt in his Divan and
expressed his love for them.
Baghdad Rûhî, Hz. The Prophet (PBUH) and his Ahl al-Bayt, in other words, the deep love he
cherished for his family members in various kaside, gazel and musammat.
Hz. Love and devotion to the Prophet's Ahl al-Bayt is one of the main issues that constitute the
content of Classical Turkish Literature or Islamic Turkish Literature. The concept of hl Ahl al-Bayt, has
been processed in the axis of love and affection in Baghdad Rûhî Dîvân which is the subject of our study
as in other works of our literature. The poet, Hz. Muhammad, then the Prophet. Ali and Hz. He mentioned
Hüseyin a lot directly or indirectly. In the work, the notion of Ahl-i Bayt was also used with the
compositions of I-i Abâ and Muhammad. The Prophet Muhammad in Baghdad. Muhammad, mercy on
the worlds, the intercession of the Ummah, pride of the poor and so on. many praiseworthy have been
described as. Hz. The Prophet tried to portray the moral virtues and virtues of the poet from the physical
side as well. Hz. The son of Muhammad's uncle Hz. Ali, his efforts in the spread of Islam, violence
against the unbelievers, bravery, heroism, generosity and so on. It is also known and praised for its
qualities. Hz. Ali; urt Murtazâ gelen and as Hayder gelen meaning brave. In our study, one of the people
who created the Ahl al-Bayt, Hz. The grandson of the Prophet, Hz. Ali and Fatima's son Hz. Hüseyin; the
master of martyrs, servants of religion, as well as the characteristics of the martyrdom in Kerbelâda in
terms of details are described in detail.
As a result, it can be said that the Baghdad Rûhî, Hz. Prophet, especially himself, counted from
the household people, prayed under the abas of the Prophet. Ali, Fatima, Hz. He expressed his affection to
his family members such as Hasan and Hüseyin in different forms and types of verse in the Divan. The
disasters suffered by the persons who make up the Ahl-i Bayt and the problems they suffer are among the
subjects that are dealt with and taken from place to place in this Divan.
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