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OSMANLI SULTANLARlNDA HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) 
SEVGiSiNiN TEZAHÜRLERi 

Doç. Dr. Muhittin AKGÜL" 

1. RESULULLAH (S.A.S.) SEVGiSiNiN KAYNAGI 

Farklı şekillerde tarif edilen sevginin bir anlamı da, herhangi bir şeye veya 
herhangi bir kimseye karşı ilgi duymak, kalbi ala ka göstermek, ona karşı istekli 

ve ihtiyaç hissi içinde olmak demektir.1 Her şahısta, doğuştan sahip olduğu fıtri 
bir duygu olarak, güzel olan varlığa karşı sevgi beslemek meyli vardır. islam 
inancına göre bu fıtri sevgi, başta Yüce Yaratıcı olmak üzere, diğer varlıklara, 

insanlara veya başka nesnelere karşı olur. Sevginin, başlıca üç sebebinin ol
duğu belirtilmiştir ki, bunlardan birincisi, herkesin kendi nefsini ve varlığının 

devam etmesini sevmesidir. İkincisi, kendilerine bir iyilikte bulunan kimseleri 
sevmesidir. Üçüncüsü de, kişinin herhangi bir şeyi zatından dolayı sevmesidir.2 

Zatından dolayı sevilen de ancakAllah Teala'dır. Yüce Yaratıcı d ışında mü'miriin 
en çok seveceği kimse ise Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir. Bir mü'minin Allah'ı ve 
ResOiü'nü sevmesi ayet ve hadislerle sabit olup, farz olarak kabul edilmiştir.3 

Çünkü Hz. Muhammed (s.a.s.), insanları dalaletten aydınlığa ve küfürden ima
na çıkarmada büyük bir vesile, gerek güzel ahiakın ve gerekse dini meseleleri n 

tatbikatında mürninler için en mükemmel bir model ve örnek olmuştur. Do
layısıyla mü'minlerin, kendileri için bu denli önemli bir konuma sahip bulu

nan ve aynı zamanda Yüce Mevla'nın insa nlığa gönderdiği en son elçisi olan 
ResOlullah'a (s.a.s.) karşı gösterecekleri sevgiden daha tabii ne olabilir ki? 

* Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 

ı Muhabbetin farklı tanımları için bkz. Kuşeyri, er-Risa/etü'I-Kuşeyriyye, s.321-329; Kadı Jyaz, eş-Şifa, 

2/29; Şarkavi, Mu'cemü Elfôzi's-Sufiyye, s. 254-255. 

2 Gazali, /hya, 4/288-289. 

3 Gazali, a.g.e, 4/286. 
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Sevgi, Yüce Yaratıcı'nın gösterdiği şeylere karşı olunca büyük bir değer 
ifade eder. Bu anlamda Cenab-ı Hakk kullarından, hem kendisini ve hem de 
insanlığa son elçi olarak gönderdiği Hz. Muhammed'i (s.a.s.), her şeyden daha 
fazla sevrnelerini istemiştir. Konuyla ilgili olarak şu ayet bu durumu çok açık ve 
net olarak beyan etmektedir: 

· ~ Sı ~,- • { :ıııı --i; ::- 1 '~~~ .J.....::. . .:ıl:~- ..ı '-- .u.ıl ~ r-.s:;ı' .-, ...:...;.\ı::· ~ .;: ~ <t..::.;;~ ~~ !J !r". <.S!-<.? ~.P ,.. ~ .,'"Y-"J ~;p.JJ ~ ~ -' . ~..T"'..r' ı..r.. !J ... ,.. - ... ... ... ... 

~ - wı ~·;i, 
~ iY'"' 

"Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, ak
rabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz 
ticaret, hoşlandığınız ev ler ve meskenler, size Allah ve Resulü'nden ve Allah yo
lunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. 
Allah böylesine fasıki ar topluluğuna hidayet nasip etmez:' (Tevbe 9/24). 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de bir hadislerinde: "Beni ananızdan, baba
nızdan, çoluk çocuğunuzdan ve herkesten çok sevmedikçe gerçek manasıyla 
iman etmiş olmazsınız:'4 buyurarak, bu sevginin gerekliliğine dikkatleri çek
miştir. Muhabbet, insan ruhunun yücelik ve güzellik sezdiği bir şeye öyle bir 
meyil göstermesidir ki, ona yaklaşmak için gerekli sebep ve vesileleri arayıp 
bulmaya yöneltir. Binaenaleyh sevenin hedefi, sevgilinin rızasına erebilmek, 
öfkesinden sakınmak ve korunmak olduğundan, sevgi, itaat isteğini ve isyan 
sayılan şeylerden kaçınmayı gerektirir.5 

Yaratılışı gereği insan, bir şeyi sevdiği zaman, onu her şeye tercih eder ve 
ona muvafakat etmeyi de her şeyin üstünde tutar. Aksi halde onun, sevgi diye 
iddiada bulunduğu şey, kuru bir laftan ibaret kalır. Hz. Peygambere (s.a.s.) karşı 
gösterilen sevginin alameti ise, ona uymak, sünnetini tatbikata koyarak onun 
sözlerine ve fiilierine uymak, emrettiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden 
sakınmak, zor durumlarda ve geniş zamanlarda onun ahlakıyla ahlaklanmak
tır.6 

Öte yandan sünnete uyma niyetiyle yapılan her davranışıyla kişi, Resul-i 
Ekrem'i (s.a.s.) hatırlar, onunla ruhi bir irtibat kurar, dolayısıyla ona karşı sev
gisi derani bir boyut kazanır. Onun sevgisi her hayrın başıdır. Cenab-ı Hakk, 

4 Buhari,lman 8; Müsıim,lman 69. 

S E Imalı lı, Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 2/342. 

6 Kadı i yaz, a.g.e, 2/24. 
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Kur'an-ı Kerim'de onun sevgisini, hem Allah sevgisinin alameti, hem de sebebi 
saymıştır:7 "De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi 
sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet 
edicidir:'(AI-i imran 3/31). 

Müminlerin, Resulullah'ı (s.a.s.) içlerinden gelereksevmeleri, aynı zamanda 
onlara, inanmanın manevi zevkini tattırır. Bu sevgi olmadığı zaman, imandan 
ve islam'dan kaynaklanan bu zevkten mahrum kalınır ve yemek yeyip de, tad 
alma duygusundan yoksun olan bir kimsenin durumuna düşül ür. Bununla ilgi
li olarak Allah Resu lü (s.a.s.): "Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse 
imanın tadını bulur. Bunlar, bir kimseye Allah ve Resulü, her şeyden daha fazla 
sevgili olmak, sevdiğini yalnız Allah için sevmek, Allah küfürden kurtardıktan 
sonra, tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmektir:'8 

buyurmuşlardır. Kişi, öldükten sonra kiminle olmak istiyorsa, onu sevmelidir, 
onun hayatını örnek almalıdır, ona tabi olmalıdır. Çünkü kişi ahirette, sevdik
leriyle beraber olacaktır.9 Müminin, sevdikleriyle beraber olmayı arzu ettiği 
kişilerin başında, Hz. Muhammed (s.a.s.) geleceğine göre, dünyada (AIIah'tan 
sonra) en çok sevdiği de doğal olarak o olacaktır. 

Resulullah'a (s.a.s.) uymak, Hrıstiyanların Hz. Tsa hakkında iddia ettikleri 
gibi, tanrılığa ortak olmak demek değildir. Hz. Muhammed'e (s.a.s.) sırf Allah'ın 
Resulü, görevlendirdiği peygamberi, dininin tebliğcisi, hidayetinin ve emirle
rinin bildiricisi ve habercisi olduğundan dolayı, yine sırf Allah için uymak ve 
izinden gitmektir. Hasılı Allah'a itaat ile Resulü'ne itaat arasında karşılıklı bir 
gereklilik vardır. Fakat bunda Allah gibi sevmek! e, Allah için sevmek arasındaki 
büyük farkı görmezlikten gelip göz ardı etmemek gerekir. Bu, Allah'a şirk ve 
küfürdür.10 

ll. ASHABlN BU KONUDAKi HASSASiYETi 

Şüphesiz Allah Resulü'nün ashabı, islam ümmetinin en bahtiyar insanla
ndır. Gerek Resulullah'ı (s.a.s.) görmeleri, gerek Kur'an-ı Kerim'in değişik ayet
lerinde faziletlerine dair açık ayetlerin mevcudiyeti,11 gerek pek çok hadiste 
faziletlerinin açıkça dile getirilmesi ve gerekse öteden beri ümmet arasında 

7 Polat, Selahaddin, Hz. Peygamberin Sünnetini Anlama ve Sünnete Uyma, Ebedi Risalet Sempozyumu 

2,5.69. 

8 Buhari, iman 9, 14; lkrah 1; Müslim, iman 66, 67. 

9 Buhar!, Ed eb 96; Müslim, Birr 16S; Tirmizi, Zühd SO; Deavat 98; Darimi, Ri ka k 71; Ahmed b. Hanbel, 

1/392; 3/104, 110, 1S9, 165, 167 ... 

1 O Elmalılı, a.g.e, 2/343-344. 

11 Konuyla ilgili geniş malumat için bkz: Çapan, Ergün, Kur'cin·ı Kerim'de Sahabe, Işık Yayı nları, ist. 
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telakki bil kabul olmuş üstün konumları itibariyle önemli bir yere sahiptirler. 
Onların yaptıkları, dini n bizzat kendisini meydana getirmektedir. Zira onlar her 
şeyi, her şeyde örnek olan Hz. Peygamber'den (s.a.s.) öğreniyorlardı . 

. 
Ashap, yaşadıkları dönemde karşılaştıkları çok çetin şartlara, çoğu defa 

ölümle yüz yüze gelmelerine, mallarından mülklerinden, memleketlerinden 
ve evlerinden edilmelerine, bazen anne-babaları önlerine engel olarak çık
masına, öteden beri. kabul ettikleri temel ilkelerine ters gelmesine rağmen, 
Resulu Ilah'ın (s.a.s.) yanından asla ayrılmıyor, onun yanında olmayı ve onu sev
meyi her şeye tercih ediyorlardı. Onlar bize değişik noktalarda örneklik teşkil 
ettikleri gibi, Allah Teala'nın sevgili elçisi Hz. Muhammed'e (s.a.s.) karşı göste
rilmesi gerekli olan sevgide de örnek oluyorlardı. 

Ölüm pahasına da olsa ResCılullah'ın (s.a.s.) sevgisinden asla vaz geçme
yenlerden birisi Hubeyb adındaki sahabidir. idam sehpasında Hubeyb'e sorar
lar: "Şu anda senin yerinde O'nun idam edilmesini ister miydin?""Evet!" dese 
kurtulacak olmasına rağmen vereceği cevap müthiştir: "Hayır, vallahi. Değil 
benim yerime O'nun idamı, benim kurtuluşuma mukabil, O'nun ayağına bir 
dikenin batmasına dahi razı değilim!"12 

Sa'd b. Rebi (radıyallahu anh), aldığı yaralarla şehit olmak üzeredir. Son 
anını yaşarken: "Allah ResCılü'ne selamımı söyleyin. Yemin ederim şu anda 
Uhud'un ardından Cennet kokusunu duyuyorum. Kavmime de söyleyin, on
lardan bir fert hayatta kaldığı müddetçe, ResCılullah'a (s.a.s.) bir şey olur
sa, Allah (celle celaluhu) karşısında bunun hesabını veremezler, bunu çok iyi 
bilsinler!"13 sözleriyle öbür aleme gitmektedir. 

Sümeyra (r.a.) adındaki hanım bir sahabi bir savaşta Allah ResCılü'nü ara
maktadır. Bulamayınca da büyük bir endişe içerisinde ~ı Jy.) ~~ "ResCılullah 
nerede?" diye sağa sola bakmaktadır. Ararken ResCılullah'ı gören Sümeyra, atı
nın terkisinde kocasının ve iki çocuğunun na'şı olduğu halde döner ve böyle 
bir halde söylenmesi çok zor olan: "Bundan sonra bütün musibetl~r bana çok 
hafif gelir, değil mi ki sen hayattasın ya ResCılallah!"14 cümleleri ağzından dö
külür. 

Nesibe (r.a.), elinde kılıç Allah ResCılü'nü müdafaa ederken gözü kimse
yi görmüyordu. Efendimiz ona oğlunu gösterip: "Oğlunun yardımına koş!" 
deyince, bir oğlu olduğunu hatırlıyor, hemen koşup oğlunun yarasını sarıyor, 

12 ibn Kesir, e/-Bidaye ve'n-nihiiye, 4/66. 

13 ibn Kesir, ef·Bidaye ve'n-nihôye, 4/39. 

14 ibn Hişam, es-Siratü'n-nebeviyye, 4/50. 
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ardından da oğlunun sırtına vurup "Haydi yavrum, ResOiullah'ı müdafaa et!" 

diyordu.15 

Hz. EbO Bekir (r.a.), Allah ResOiü'nü müdafaa ederken dayak yiyor, korna
ya giriyor. Başucunda annesi, oğlunun gözlerini açacağı anı bekliyor .. bekli
yor ama, o gözlerini açar açmaz sevdiğini arıyor ve soruyor: "ResOiullah'a ne 
oldu?" Anası bir kaşıkla çorba içirmek isteyince de, elinin tersiyle çorba dolu 
kaşığı itiyor ve: "Bana Resulullah'tan bir haber getirmedikçe ağzıma bir !ok
ma almayacağım!"16 diye yemin ediyordu. Yine Hz. Ebu Bekir (r.a.t ResOluilah 
(s.a.s.) Pazartesi günü vefat etti diye kendisinin de aynı gün vefat etmesini ar
zuluyordu.17 

Sahabiler, ResOiullah'ın (s.a.s.) Zat'ını sevdikleri gibi onun eserlerine de sa
hip çıkıyorlardı. Elinin deydiği yerlere, eliyle yaptığı eşyalara, yemek ve suyu
nun arta kalanına, hatta mübarek saçına ve sakalına büyük bir sevgi ve saygı 
gösteriyorlardı. Hz. Peygamber'den (s.a.s.) geriye kalan bu hatıraların, onlar 
yanındaki yeri her şeyin ·ötesindeydi. Aşağıda vereceğimiz birkaç örnek de, 
ashabın bu konuda ne kadar hassasiyet gösterdiklerini açık bir şekilde göster
mektedir: 

Hz. Ömer'in (r.a.) geçtiği yol üzerinde Peygamberimiz'in amcası olan 
Abbas'ın bir su oluğu vardı. Bir Cuma günü Hz. Ömer en güzel elbiselerini gi
yerek Cuma'ya gitmek iÇin dışarı çıktı. Abbas da o gün iki tane piliç kesmişti. 
Tam Abbas'ın evinin yanından geçerken oluktan Hz. Ömer'in üzerine birkaç 
damla kan damladı. Yoldan gelip geçeniere zarar verdiğini gören Hz. Ömer, 
derhal oluğun oradan kaldırılmasını emretti. Geri dönüp elbisesini değiştirdi 
ve hutbe için Mescid'e gitti. Namazdan sonra Hz. Abbas Hz. Ömer'in yanına 
gelerek, oluğunAllah ResOiü (s.a.s.) tarafından oraya konulduğunu söyleyince, 
bir hayli üzülen Hz. Ömer: 

"Ey Abbas! Allah aşkına senden omzuma basarak çıkarılan o oluğu yeni
den yerine koyman ı istiyorum:' dedi. Hz. Ömer'in aşırı ısrarı üzerine Hz. Abbas, 
halifenin omuzlarına çıkarak oluğu tekrar eski yerine takmış oldu.18 Görüldü
ğü gibi Hz. Ömer (r.a.) sadece ResOiullah'ın (s.a.s.) şahsına değil, aynı zamanda 
onun arkada bıraktığı, elinin deydiği, üzerinde hatırasının bulunduğu eşyalara 
karşı da ayrı bir önem veriyordu. 

1 S Ib n Sa'd, et-Tabakdtü'/-kübrô, 8/414-41 S. 

16 lbn Kesir, ei-Bidôye ve'n-nihdye, 3/30. 

17 Buhari, Ce n aiz 94. 

18 Heysemi, Nureddin, Mecme'uz-Zevdd, 4/206-207. 
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Hz. Ömer'in (r.a.) oğlu Abdullah b. Ömer de Hz. Peygamber'e (s.a.s.) karşı 

sevgide babasından geri değildi. Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın (s.a.s.) min

berde oturduğu yere ellerini koyuyor, sonra da ellerini teberrükeın yüzüne gö- · 

züne sürüyordu.19 

Hicretin ilk aylarında Peygamber Efendimiz (s.a.s.) misafir olarak Ebu 

Eyyub el-Ensarl hazretlerinin evinde kalmıştı. Abu Eyyub (r.a.) zaman zaman 

Resulullah'a (s.a.s.) yemek gönderirdi. Yenilen yemek tabağı geriye gönde

rildiğinde, ya da tabakta artan bir yemek olduğunda, Ebu Eyyub hazretleri, 

Resulu Ilah'ın (s.a.s.) tabakta parmakları nın. deydiği yerleri araştırır, teberrüken 

oradan yermiş.20 Görüldüğü üzere, Güzel istanbul'umuzda misafir ettiğimiz bu 

değerli insan, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) parmaklarının deydiği yeri kendisi için 

bereket vesilesi kabul etmiş ve ona olan sevginin bir alameti olarak bu davra

nışı sergilemiştir. 

Halid b. Velid, Allah Resulüne (s.a.s.) olan sevgisini, Peygamberimize ait 

olan mübarek saç telini sürekli başındaki sarığında taşımas ı ve çok büyük bir 

hürmet göstermesiyle sergilemektedir. Allah'ın kılıcı olarak kabul edilen bu 

büyük komutan, Yermuk Savaşı'ında sarığını kaybetmiş ve askerlere onu he

men bulmaları talimatını vermişti. Ancak bütün aramalar rağmen bulunama

yınca, yeniden ikinci bir emirle mutlaka bulmaları gerektiğini ısrarla vurgula

dı. Sıkı bir araştırmadan sonra bulunan sarığın aslında eski bir sarık olduğu 

görülünce, neden böylesine eski bir sarığa bu kadar büyük bir önem verdiği 

sorulunca, Hz. Halid: 

"Resulullah (s.a.s.) saçını kesmişti. Ashap kestiği saçları kapış kapış alıp 

saklıyordu. Onlardan biraz da ben aldım. Onları bu sarığın içine koydum. Bunu 

yanıma aldığım bütün savaşlarda da hep galip geldim:'21 

Aldığımız bu birkaç örnek de göstermektedir ki ashap, Resulullah'a (s.a.s.) 

büyük bir saygı ve sevgi gösteriyordu. Bu sevginin biremaresi olarak da onun 

saçına, ellerinin deydiği eşyaya ve kullandığı abdest suyuna varıncaya kadar 

büyük bir hürmet ve saygı gösteriyorlardı. Aynı zamanda onlar bunu, imanın 

gereği kabul ediyor ve sevgiyle sevgilinin hatırlattığı şeyler arasında büyük bir 

irtibat kuruyorlardı. 

19 lbn Sa'd, Tabakilt, 1/254. 

20 Ahmed b. Hanbel, 5/41 S; Müslim, E.şribe 170-171. 

21 Heysemi, age, 9/349. 
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lll. SULTANLARlN SEVGiSi 

Osmanlı Sultanları, Allah ResOiü'ne karşı, adeta ashabın gösterdiğine 
denk bir sevgi ve hürmet göstermişlerdir. Onların bu sevgisini aşırı bulan kim
selerin çıkması ihtimal dahilindedir. Ancak bunların ne dini ne de insani yön
den hiçbir haklılık payları yoktur. Zira Osmanlı Sultanları aynı zamanda dini 
bilen, etrafiarında her dönemde büyÜk alla me şeyhülislamiarın bu.lunduğu bir 
çevrede hayat sürdürmüşlerdir. Dinde neyin yerinin ne kadar olduğunu bilen 
ve aşırıilkiardan uzak kalan kimseler olup, peygamber sevgisiyle dopdolu bir 
imana sahiptiler. Temel gayeleri, Allah ResOiü'nün {s.a.s.) hayatının gayesi olan 
tevhid hakikatini yaymak, bu hakikati bize bildiren Yüce Elçi'ye uymak, sev
mek ve sevmen in gereği olan saygıyı göstermekti. işte onların yaptığı da zaten 
bundan ibaretti. 

Onlar, o günkü şartlarda yolculukların uzun olması sebebiyle devlet işleri
nin aksamaması için Hacca gidernemişler ama bütün hayatları boyunca orala
ra karşı büyük bir sadakat içerisinde bulunmuşlardır. Bunun göstergesi olarak 
Harem'e kendilerini izafe ederken: Hadimu'I-Haremeyn sıfatınılayık görmüşler, 
oraya saygıdan dolayı sancak asmamışlar, vali ve kadı göndermemişlerdir. Yine 
Peygambere gösterdikleri bu sevginin emaresi olarak devletin adına Devlet-i 
Aliye-i Muhammediyye,_ ilk askeri birliklerine Peygamber Ocağı veya Asakir-i 
MansOre-i Muhammediyye,22 askerlere de Allah ResOiü'nün ismini vererek 
Mehmetçik dem işlerdir. 

Hürmetin Sembolü: Nakibü'l Eşraflık 

imam Şafii {r.a.) bir gün mescitte talebelerine ders verirken aniden aya
ğa kalkar. Birkaç saniye ayakta durduktan sonra yerine oturur. Aradan çok 
geçmez ki bu olay tekrar eder. Derken sonra bir daha, daha sonra tekrar bir 
daha ... Talebeler merak eder ve bu durumun sebeb-i hikmetini sorarlar. Hz. 
imam Şafii {r.a.) onlara: 

"Mescidin kapısının önünde çocuklar oyun oynuyorlar. içlerinden birisi 
seyyiddir. O seyyid olan arada kapının önüne geliyor, ben de onu görüyorum. 
Koskoca Peygamber torun u ayakta dururken ben nasıl otururum. Onu kapıda 
gördükçe ayağa kalkıp o gidince tekrar oturuyorum" der. 

Şanlı Devlet-i Ali Osman, Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'e hürmet ve hizmetini 
müesseseler kurarak da fiilen göstermiştir. Peygamber soyuna mensup Sey
yid (Hz. Hüseyin) ve Şerifterin (Hz. Hasan) şecerelerini çıkarıp kaydetmek ve 

22 Özcan, Abduıkadir, DlA, 3/4S7-4S8. 
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her türlü hizmetlerini görmek amacıyla "Nakibü'l Eşraf! ık" müessesesi kurmuş 
ve başına da Al-i Beyt'ten "Nakibü'l Eşraf" adlı bir memur atamıştır. Osmanlı, 

Nakibü'l Eşraflara hürmet ve ihtiramda o kadar ileri gitmiştir ki, mesela lll. Ah
med, !:Mahmud ve lll. Mustafa'nın Eyüp Sultan türbesindeki cülus merasimle
rinde, şeyhülislam ile beraber Nakibü'l Eşrafkılıç kuşandırmıştır. Savaşlarda ise, 
padişahla birlikte Nakibü'l Eşraf da sefere kat ılmış ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 

sancağı dibinde yürümüştür. 

Sancak-1 Şerif'e Hürmet 

Osmanlılarda Peygamber sevgisinin, hilafet ve ihtiramın sembolü olarak 

Sancak-ı Şerif'e büyük bir ihtimam gösterilirdi. Sancak merasiminde padişah
lar oturmayıp saygının gereği ayakta beklerlerdi. Padişah, Sa ncak-ı Şerif'i eline 
alır, öper ve sadrazama teslim ederken onu sefere memur eylediğ ini söyler ve 

muvaffakiyeti için dua ederdi.23 

H1rka-i Saadet Odas1 

Osmanlı Sultanlarında peygamber sevgisinin tezahür ettiği diğer bir me
kan Hırka-i Saadet odasıdır. Hırka-i Saadet, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ka'b b: 
Züheyr'e hediye etmiş olduğu hırkadır. Bu hırka, Osmanlı Sultanlarınca büyük 

bir ihtimam ve ihtiramla bakılmış, Ramazan aylarında ziyaret edilmiştir. 

Ramazan ayının 15. gününün gecesinde Mukaddes Emanet'lerin bulun
duğu Has Oda'da bizzat padişahın da kat ıldığı bi r temizlik merasimi yapılırdı. 
Padişah, gül suyuna batırılmış süngerlerle Hı rka-i Saadet şebekelerini temiz

lerdi. Yapı lan bu temizliğin ardından, ertesi gün ziyarete açılırdı. Hırka-i Saadet 
sandukası, padişahta bulunan altın anahtarla açılırdı. Padişah, sanduka içinde
ki sırmalı, inci işlemeli, yedi bohça içinden ikinci muhafazayı çıkarırdı. Bu mu
hafaza, altından yapılma iki kanatlı bir çekmece idi. Bu çekmecenin altın anah

tarı da padişahta bulunurdu. Merasim sı rasında padişah sandukar;ıın yanında, 
sadrazam sağında, Daru's-Sade ağası solunda durarak ziyaret ifa olunurdu. Zi
yarette Hz. Peygamber'e (s.a.s.) olan saygının gereği olarak oturu lmaz, bütün 
merasim boyunca ayakta durulurdu. Ziyarete gelenler dualar okuyara k H ırka-i 

Saadet bohçasına yüz sürerlerdi. Yapılan ziyaret, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) şe
faatine nail olmak için yapılırdı. Ziyaret bitirildikten sonra daire en düşük rüt

beden başlanarak terk edilirdi. En sonunda şeyhülislam, sadrazam ve padişah 
daireyi terk ederdi.24 

23 Ortaylı, llber, Osmanlı Saraymda Hayat, Yitik Hazine Yayınları, lstanbul2008, s. 81-82. 

24 Ortaylı, age, s. 115-116. 
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Surre Alaylari 

Yine Yıldırım Bayezid döneminden itibaren bütün Osmanlı padişahları 
Hicaz'a ayrı bir değer vermiş, her yıl o topraklara "Surre Alayla rı" göndermiş ler

di. Başlı başına bir araştırma konusu olan bu surre alayları, Osmanlı Padişahları 
tarafından her hac mevsiminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen para 
ve hediyeler için tertip edilen kervanların adıydı. 

Osmanlı Devletinin büyüyüp gelişmesi ile Hicaz topraklarına olan ilgi de 
artmış, Fatih döneminde Mekke'ye ganimet malından dokuz bin altın ve bir 
name-i hümayun (padişah mektubu) gönderilmiş ve Mekke şerifı bu name-i 
hümayunu Kabe'nin önünde okutmuştu. Sonra da istanbul'a zemzem ve Kabe 
güvercinlerinden göndermişti. Yavuz döneminde Haremeyn hizmetleri için 
gönderilen miktar ikiyüzbin altına çıkarılmıştı. 

Surre-i Hümayun, Surre Emini başkanlığında kurban bayramında Mekke 
ve Medine'de olacak şekilde dini ve askeri tören le istanbul'dan yola çıkarılır, 
bu esnada istanbul'un bütün selatin camilerinin hatip ve imamlarıyla birlikte 
şeyhler tören e katılır, ilahiler oku nur, dualar edilirdi. 

Gönderilen hediye ve paralar, Mekke ve Medine fakirlerine, hac ve su yol
larının tamiri ve bakımına, bu şehirlerdeki imar faaliyetlerine harcanırdı. Bu 
hediyelerin içerisinde en önemlisi hiç şüphesiz Kabe örtüsü idi. Yenisi gidince 
eski Ka be örtüsü hürmetle geri getirilerek paylaşılır, çeşitli camilere gönderilir
di. Bütün Osmanlı padişahları, hanım sultanlar ve vezirler, Mekke ve Medine'de 
günümüze kadar izleri süren hayır kurumları, medrese ve imaretler yaptı rarak 

Allah'ın rızasını, Resuluilah (s.a.s.)'ın · şefaatini kazanmayı ummuşlardı. Sultan 
Dördüncü Murad Kabe'yi tamir ettirmiş Beyt-i Mükerreme'nin onbirinci banisi 
sıfatını almıştı .25 

Na'atlar 

Osmanlı Sultanlarının, gerek Allah Resulü (s.a.s.) gerekse Kutsal beldele
re karşı olan aşklarının tezahür ettiği diğer bir alan da Na'at'lard ı r. Bir antoloji 
meydana getirecek kadar konuyla ilgili malzeme bulmak mümkündür. Sultan
ların dillerinden dökülen bu mükemmel örneklere baktığımızda, onların Allah 
Resulüne (s.a.s.) karşı büyük bir saygı ve sevgi içerisinde oldukların ı, kendile
rini onun kölesi olarak kabul ettiklerini, kendi saltanatlarını onun hizmetinde 
olmaya tercih ettiklerini, şefaatını can u gönülden isteyen samirniyete sahip 
ümmetin birer ferdi olduklarını çok net bir şekilde görmemiz mümkündür. 

25 Surre Alaylarıyla ilgili daha geniş bilgi için bkz: Dersaadet'ten Harameyn'e Surre- Hümayun, Hazırla
yan Yusuf Çağlar-Salih Gülen, Yitik Hazine Yayınları, istanbul2009). 
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Bundan sonraki bölümde Osmanlı Sultanlarının Peygamberimize karşı 
gösterdikleri bu sevgi örneklerinden sadece bir kısmının üzerinde durulacak, 
böylece şanlı ecdadımızın Allah Resulü'ne (s.a.s.) olan sevgisinin tezahürleri in
celenecektir. 

OSMAN GAZi 

Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet etmiştir: "Oğullarıma 
ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki; her zaman gazaya devam ede
rek, Din-i Celil-i islam'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemaline ererek, sancağı 
şerifı hep yüksekte tutun uz. Her zaman islam'a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak 
benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetrriek için memur etti. Gaza ve cihad
larınızla Kelime-iTevhid'i çok uzaklara götürün üz. Hanedanımdan her kim, hak 
yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefaatinden 
mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insari yoktur ki, ölüme boyun 
eğmesin. Bana da, Hz.AIIah'ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana 
emanet ediyorum. Seni de Mevla'ya emanet ediyorum:' 

Yine Osman Gazi, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) olan sevgisini, O'nun müjdeli 
bir haber olarak verdiği istanbul'un fethine karşı gösterdiği iştiyakta kendini 
gösterir. Osman Gazi, konuyla ilgili şu mısralarında istanbul'un bir gül bahçesi 
haline getirilmesi gerektiğini, kendisi için bir hedef olarak görür: 

Osman, Ertuğrul oğlusun 
Oğuz Kayıhan neslisin. 
Hak;ın bir kemter kulusun 

islam bol' u aç gülzar yap! 

SULTAN 2. MURAD 

Ashap, sevgilerinin bir tezahürü olarak mallarıyla Hz. Peygamber'e (s.a.s.) 
destek olurlardı. Bu d estekleri, bazen Peygamberimizin ihtiyaç sahiplerine ver
mek için onların h immetlerine müracaat ettiğinde ortaya çıkar, tam anlamıyla 
bir kardeşlik sergileyerek, Resulullah'ın (s:a.s.) başlattığı bu yardım kampan
yasına tam destek verirlerdi. Kimi zaman direkt Resulullah'ın (s.a.s.) evine ye
mek göndermek şeklinde olurdu. Kimi zaman da en sevdikleri bir şeyi, hediye 
olarak ona takdim etmek şeklinde tezahür ederdi. Aynı tutumu sergileyenler
den birisi de Sultan 2.Murad'dır. O, her ne kadar Allah Resulünün dönemind_e 
yaşamasa da, davranışıyla ona yakınlığını ve sevgisini göstermişti. Bunun çıla
meti olarak da malının 1/3'ünü Medine'ye bağışlamayı vasiyet etmişti.26 Hatta 

26 Uzunçarşı lı, !.Hakkı, Sultan 2.Murad'm Vasiyetnamesi, Vakıflar Dergisi, sy. 4, Ankara 1958, s.2. 
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o bunonla da yetinmemiş, Bursa'daki vakfından günlük 2 akçe ve yıllık 2 müd 

buğdayla M uradiye Camiinde naathanlar tutmuştur.27 

FATiH SULTAN MEHMED 

Peygamber sevgisinde Fatih Sultan Mehmed'in ayrı bir yeri vardır. Adını 
kendisinden aldığı şanlı nebiye, özellikle de verdiği müjdeye karşı çok kü
çük yaşlardan itibaren büyük bir iştiyakla yapışmış, gerçekleştirinceye kadar 
da asla yerinde durmamıştır. Fethedinceye kadar içi içini yemekte ve "Ya ben 
istanbul' u alı rı m; ya da istanbul beni!" diyerek, bunu hayatının gayesine haline 
getirmiştir. 

Allah ResCılü (s.a.s.), asırlar öncesinden islam için gelecekte önemli görev
leri ifa edecek ve Müslümanlara başkentlik yapacak olan istanbul'un (Kostanti
niyye) mutlaka fethedi leceğini müjdelemişti. Bu gaybi haber, bir yönüyle müj
de, diğer yönüyle de aslında Müslümanlara bir hedef göstermekti. 

Bu müjdeli haberi alan ashap, ilk dönemden itibaren istanbul'a doğru se
fere çıkmayı böylece bu Nebevi müjdeyi yakalamayı önemli bir gaye haline 
getirmişlerdi. Defalarca Kostantiniyye üzerine sefer yapılmıştı ama, güçlü sur
lar bir türlü geçit vermemişti. Allah Resulü'nü (s.a.s.) ilk defa Medine'de evinde 
misafir eden Sahabi Ebu Eyyüb el-En sari (r.a.), seksen küsur yaşına rağmen bu 
müjdeye mazhar olabilmek için istanbul'a kadar gelmiş, orada da şehid düş
müştü. 

Sultan Mehmed, bu Nebevi beşaretin kendi devrini gösterdiğini değişik 
işaretlerden çıkarmış ve bunun için de büyük bir heyecanla o günü bekliyordu. 
Bunun için geceleri uykuları kaçıyor, hayalleri ondan bir türlü kopamıyordu. 
Tarihçi Ducas, Fatih Sultan Mehmed'in geçirdiği bu heyecan ve sıkıntıları şöyle 
aktarmaktadır: 

"Padişahın gece gündüz huzuru kaçmıştı. Yatağına girer ve kalkarken, 
sarayında en dışarıda gezinirken hep istanbul fethiyle meşguldü. Yalnız veya 
arkadaşlarıyla gezintiye çıkar, sadece onu düşünür, istirahat ve uyku bilmezdi. 
Elinde kalem ve kağıt daima istanbul'un haritasıyla uğraşırdı . Yine bir gece aynı 
düşünceyle uykuyu kaybetmiş ve veziri Çandarlı Halil Paşa'yı gece yarısından 
sonra konağından sarayına çağırtmıştı. Böyle vakitsiz bir çağrılıştan korkan 
yaşlı vezir, elinde altın dolu bir tepsiyle huzura çıkmayı münasip görmüştü. 
Bununla beraber yine de ayaklarına kapanıyor ve getirdiği hediyeler dolayı-

27 Bursa Şer~yye Sicilleri, 894 19b. (Hızlı, Mefail, Arşiv Belgelerine Göre Osmanltiarda Peygamber Sevgisi, 

Diyanet Ilmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Özel Sayı, s.525'den naklen.) 
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sıyla tereddütlü olarak özürler diliyordu. Fakat Padişah hediyelere memnun 
olmamış ve: "Bana bunlar değil, istanbul lazımdır. Şurada otur konuşalım" der. 
Halil Paşa Allah'ın yardımıyla fethin nasip olacağını söyler. Ancak vezirin gev
şek davranmasından ve imparatoru n hediyelerine mağlup olmasından endişe 
eden genç padişah: 

"La la bak! Uyku m verahatım kalmamıştır. Bu büyük mesel e rüyamda n çık
mıyor; senden ciddi yardım istiyorum"ihtarını yapar. Böylece o, bÜyük insanla
ra mahsus büyük idealin ateşi ile yanıyordu.28 

Fetih gerçekleştikten sonra ise Sultan Fatih, bu büyük ve mukaddes zaferi 
Mısır Sultanına, Mekke Emirine ve iran Tür!< Hükümdan Cihanşah'a gönderdi
ği fetih-namelerle bildirirken Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hadis ve müjdelerini de 
mektuplara dercediyor; Hz. Muhammed'e (s.a.s.) ait mu'cizenin gerçekleştiğini 
ve islam askerlerinin hadise göre "tekbir ve tehlil" sesleriyle "Bu mübarek ve 
nu rlu beldeye girdiklerini yazıyordu.29 

Sultan Mehmed, Allah ResCılü'ne o denli bağlıdır ki, istanbul'u fetih için 
harekete geçmeden önce Rum-eli (Boğaz-kesen) hisarını birkaç ay zarfında 
inşa edip asker ve toplarla doldurup boğazı emniyete almıştır. Hisarın kulele
rini Hz. Peygamber'in (s.a.s.) aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen "Muham
med" isminin yazılışma göre inşa etmiş; KCıfi yazıyla Muhammed şeklini alan 

kaledeki ismin harfleri, Ebced hesabına göre 92 sayısına tekabül ettiğinden 
hisarda 92 burç dirsek vardır.3° Fethi n gerçekleşmesi için de Allah ResCılü'nden 
(s.a.s.) O'ndan şöyle imdat dilemiştir: 

Ey Muhammed mu'cizat-ı Ahmed'i muhtar ile 
Umarım galib ola a'da-yı d ine devleti m. 

Fatih Sultan Mehmed, hayatının sonuna kadar ResCılullah'a (s.a.s.) ve onun 
beldelerine olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmemiş, hep onunla içli,dışlı ya
şamıştır. Hayatının son yıllarında Mekke'nin su ve imar işleriyle meşgul olması 
ve bu sebeple de Mısır Sultanıyla bozuşması, onun islam'ın mukaddes yerlerini 
elde etme kararında olduğunu ve hedefi belli olmayan son seferinin bu gaye
ye müteveccih bulunduğunu gösterir.31 

28 Ducas, Bizans Tarihi, (ter:Mırmıroğ/u, /stonbu/1956. (Turan, Osman, Tıirk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi 

Tarihi'nden naklen), Turan Neşriyat Vurdu, lstanbul1969, 2/49-50). 

29 Turan, Osman, Tıirk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, 2/57). 

30 Turan, age; s. S1-S2 .. 

31 Aşık Paşa Iade, Tevôrih-i Al-i Osman, lstanbul1332, s.208·209.(Turan, Osman, TıirkCihan Hakimiyeti 

MefkuresiTarihinden Naklen s.65.) 
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2~ BAYEZiD'iN SEVGiSi 

a. Kapısmm Dilencisi Olarak Görür 

Babası Fatih Sultan Mehmed kadar peygamber sevgisiyle dolu olan ve aynı 
zamanda veli bir sultan olarak da bilinen 2.Bayezid, kendisini Hz. Peygamber'in 
(s.a.s.) kapısının dilencisi o larak görmüş ve bu dilencilikte kendisini kabul et
mesi için yalvarırcasına şöyle dua etmiştir: 

"Eya muln-i beşer rahm kıl fütadelere (biçare) 
Şefaat ayeti şanında çünki münzeldir 
Kapının gedası durur ADLT onu reddetme, 
Kana muhabbet-i al in delil-i a'deldir" 

b. Türbesinin Kandillerine Altm Gönderir 

Osmanlı Sultanları gururdan uzak, tevazuda Allah ResOiü'nü (s.a.s.) kendi
lerine örnek alan insanlardı. Kendilerini teb'adan biri gibi görür, farklılık müla
hazasına girmez, Cihan Padişahı olmalarına rağmen, kendilerini alimierin ve 
velilerin birer talebesi olarak görürlerdi. Bayezid, dönemindeki Hak dostların
dan Baba Yusuf'u hacca uğurlamak için kapısına kadar gitmiş, bizzat kendi 
elleriyle yaptığı el işlemelerini pazarlarda gizlice sattırarak kazandığı altınları 

Sevgilisinin beldesine göndermişti. Gönderirken de şu sevgi ve tevazu dolu 
sözleri söylemişti: ' 

"Bu, elimle çalışarak kazand ığ ım helal kazançtı r. Bu a ltın l arı Ravza-i 
Tahire'nin kandilleri için harca. Allah ResOiü'nün (s.a.s.) huzuruna varınca da: 
"Ey Allah'ın ResOiü (s.a.s.), Günahkar kul Bayezid'in selamı var ... Bu altınları tür
benin kandillerine yağ alınması için gönderdi. Kabul buyurursanız" de:' 

Baba Yusuf da gözyaşları içinde Sultan Bayezid'in bu sözlerini Allah 
ResOiü'nün kabrinin başında tekrar eder ve uzun yı lla r Mescid-i Nebevl'nin 
kandillerinin yağı, bu altı nlarla tedarik edilir.32 

YAVUZ SULTAN SELiM 

a. Mısır'ın Fethinde Peygamber Beşareti 

Yavuz, Allah Resulüyle o denli ilgiliydi ki, zaferlerini O'ndan gelen işaret
lerle yönlendiriyor, adeta bu işaretlerin, kendisi için müjdeli bir haber oldu
ğuna inanıyordu. Mısır'ın fethi, onun uykularını kaçırıyordu. Orada kukla da 

32 Ziya Demirel, Avni Arslan, Osmanlida Peygamber Sevgisi, Akçağ Yayın lan, Ankara 2007, s.41. 



BIRiNCI OTURUM 151 

olsa bulunan halifenin Müslümanları temsil etmesi meselesi, onu tereddüde 
sevkediyordu. Yanında bulunan iki büyük islam Alimi olan Zembilli Ali Efendi 
ile ibn Kemal Paşalar her ne kadar onu, Mısır'ın fethiyle ilgili ikna edici deliller 
ortaya koysalar da, onun içi içini yemekte, bir işaret ve beşaret beklemekteydi. 

işte bu minval üzere gözlerine uyku girmeyen bir gecenin sabahında Yavuz 
Sultan Selim, sırdaşı olan Hasan Can'ı çağırarak ona: 

Nerelerdeydin göremedim? der. O da Efendim birazcık dalmışım cevabını 

verince, o zaman rüyanı anlat der. Buna şaşıran Hasan Can, kayda değer her
hangi bir rüya görmediğini söyleyince, bu defa Sultan daha da hayret verici 
cümlesini söyler. Olacak iş mi! insan bu kadar uyur da bir rüya görmez mi? 

Hasan Can, hayrete sevkeden bu cümlenin tesiri altında huzurdan ayrılır. 

Ayrılır ama aklı hep söylenen cümlededir. Tam da bu esnada başka bir Hasan 
ile karşılaşır. Bu Hasan da Kapıcıbaşı Hasan Efendidir. Kapıcıbaşı Hasan Can'a 
yaklaşarak: 

"Bu gece garip bir rüya gördüm ama, padişaha bu nasıl anlatılır ki?" der. 

Tam da aradığını bulma sevinciyle Hasan Can, Kapıcıbaşını hemen Sultanın 
yanına götürür. Kapıcıbaşı gördüğü rüyayı başlar anlatmaya: 

"Sultanın geceleyin çadırın ızın önünde nöbetteydim. Bir ara dalmış gibi 

oldum ya da ona benzer bir hal oldu. Çünkü mekan aynı mekan ve ben de 
ayakta duruyordu m. Yarı uyanık gibi bir ha Idi. Bir de ne göreyim çadırınıza dört 
atlı yaklaşıyor. Eken davranıp karşıianna durdu m. Güya onların kim olduklarını 

sorgulayacak geri çevirecektim. Ancak betim benzim attı, dona kaldım. Gör
düğüm manzara çok farklıydı. Ziraatlar çok asil ve yere bastıklarını da görmü
yordum. Atlılar hem hem heybetli hem de cana yakın ve sevimliydiler. Bırakın 

parola sormayı, eteklerine kapanmak, ellerini öpmek için yanıp tutuşmaya 
başladım. Sultanımızı sordular. Çadırdan dışarıya ışık sızıyordu. Galiba meş

guller dedim. ön sıradaki atlı, o zaman rahatsız etme, sabahleyin g~ldiğimizi 
kendilerine il et dedi. Biz Ka inatın Efendisinin ashabıyız. Efendimiz (s.a.s.) Selim 
Han'a selam söyledi ve buyurdular ki, Haremey'nin hizmeti kendisine verildi. 

Asil atlarla gelen bu nurani şahsiyetler, geldikleri gioi uzaklaştılar ve bir 

anda gözden kayboldular. Arkalarında helezon bir çizgi bıraktılar. Tam da bun
lar kim ki diye düşünürken, bir ses: "Nasıl tanımazsın, öndeki Ebubekir, yanın
dakiler Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali:' dedi. 

Rüyayı dinleyen Yavuz Sultan Selim heyecanlanmıştır. Rüyayı göz yaşlarıy
la ve pür dikkat dinler sonra da Hasan Can'a dönerek, ResQiullah'la (s.a.s.) olan 
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manevi irtibatını şöyle dile getirir: "Bilmez misin Hasan Can, biz emir olunma

clıkça kıpı rdamayız. işte şimdi tamam Mısır yolu gözüktü:'33 

b. Hadimu'I-Haremeyn 

Osmanlı Sultanları, Allah Resulüne (s.a.s.) karş ı büyük bir saygı içerisin

dedirler. Bu saygıları sadece Zatına karş ı değil, aynı zamanda O'nun hayatın ı 

geçirdiği ve dinimizce de kutsal sayılan beldelere karşı da gösterilmiştir. işte 

Yavuz Su ltan Selim, bu saygıyı zirveye taş ıyanlardandı r. 

Yavuz, bir taraftan Şah ismail'i saf dışı bırakırken, bir taraftan da yıldırım 

hızıyla Mısır ordularını, Mercidabık (24 Ağustos 1516) ve Ridaniye'de (26 Mart 

1517) mağlup etmiş, böylece bütün Arap ülkeleri onun hakimiyetine girmiş

ti. Bunun üzerine Mekke-Medine emiri Mukaddes şehirlerin anahtarlarını 

"Sahibu'I-Haremeyn" ünvanıyla kendisine teslim etti. Ancak bu edep abidesi 

büyük insan, böyle bir ünvanı ResOiullah'a (s.a.s.) ve bu beldelere karş ı bir say

gısızlık kabul etti. "Sahibu'I-Haremeyn" ünvanını "Hadimu'I-Haremeyn"şekline 

çevirdi. 

Yavuz Selim, mukaddes beldelere ulaşmak için Mısır'da ikametini uzatın

ca, askerler arasında vatan hasreti had safhaya ulaşmıştı. Asker, şii rlerle zaman 

zaman bu hasretini dile getiriyordu. Bunlardan birinde Kemal Paşa Zade bir 

askerin: 

Nem iz kaldı bizim mülk-i Arab'de 

Nice bir dururuz Şam u Haleb'te 

Cihan halkı kamu iş u tarabde 

Gel ahi gidelüm Rum illerine 

şeklindeki mısralarını duyunca, bunu Sultan'a haber verdi. Bunun üzerine Pey

gamber sevgisiyle dolu olan ve bu sevgiden başka gözü bir şey görmeyen Ya

vuz: 

"Ben Hadimu'I-Haremeyn" olmak için bekledim. Şimdi muradım hasıl 

oldu. Şimdi vatana dönebiliriz:' dedi ve ordu böylece istanbul'a doğru hare

kete geçti.34 

33 Turan, Türk Cihan Hakimiyeti MefkuresiTarihi, 2175-76. 

34 Hoca Sadeddin, Tdcut-Tevôrih, (Selim Name) lstanbul1279, 2/615, (Turan, Osman 2/77-78 den nak

len:) 
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c. Mukaddes Emanetler 

Yavuz, Müslümanların düşmanlarının emellerini ve yapmak istediklerini 
çok iyi takip ediyordu. Onun gayesi zaten ne dünyevi bir makam ne de nail 
olmayı-düşündüğü bir paraydı. Onda derin bir Allah aşkı, Allah ResQiü (s.a.s.) 
sevgisi, ehl-i beyte karşı muhabbet ve müslümanların birlik ve dirl iği vardı. 

Şah İsmail, bozgunculuğunu müslüman ların yaŞadığı dört bir yana yay
mış, yaymaya da devam ediyordu. Insanlar arasında ektiği fıtne tohumları se
meresini veriyor, islam ve Müslümanlar bundan çok zarar görüyordu. 

Kutsal topraklar olan Mekke, Medine ve mukaddes Emanetler Memluk
lar tarafından istismar ediliyor, fıtne ve kargaşa için kullanılıyordu. Haremeyn'i 
fv1emluklular'ın bu kötü emellerinden kurtarmayı öyle hayatının gayesi haline 
getirmişti ki, çölü n ölüm saçan sıcağı, uzun ve yorucu yolculuk ve bedevileri n 
yağma ve ölüm saçan saldırıları, ona vız geliyordu. Divanda bunlar münakaşa 
edilirken, o vezirlere şöyle sesleniyordu: 

"Ak Deniz'i Kızıl Deniz'e bağlar, karadan gidemezsem, deniz yoluyla 
Hindistan'a çıkar, yine Haremeyn'i onların elinden kurtarırım.35 

Osman Turan'ın ifadesiyle Büyük vatan şairi Yahya Kemal, tarihi Türk Cihan 
Hakimiyeti ve dünya nizarn ı mefkuresiyle tutuşur. Ayasofya'da okunan Kur'an 
ve yapılan duaların manevi kudretini düşün ür. islam birliği davasıyla Yavuz'un 
cihangirane hamlelerine hayran olur. Ecelin onu erken götürmesinden ve bü
tün dünyanın islam nuruna kavuşmamış olmasından üzüntü duyar.36 Nitekim 
bu üzüntüsünü de şu muhteşem mısralarla belirtir: 

Emr-i bülendsin ey ezan-ı Muhammed(, 
Kafi değil sadana cihan- ı Muhammed!. 
Sultan Selim-i Evvel'i ram etmeyip ecel, 
Fethetmeliydi alemi şan- ı Muhammed?. 
Gök nO ra gark olur nice yüz bin minareden, 
Şehbal açınca ruh-ı revan-i Muhammed( 
Ervah cümleten görür Allahu ekber'i 
Aks eyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. 

Ve yine Rihlet adlı şiirinde Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim'in kısa ömürlü 
olmasını, onun Hz. Muhammed'e (s.a.s.) olan aşkına bağlar. Ve der ki: 

Tevhid maksadıyla geçirmişti ömrünü 
Ref'etti armağanını dergah-i vahdete; 

3S Ahmet, Uğur, Yavuz Sultan Selim'in Siyasi ve Askeri Hayatt, M.E.B, i st. 2001, s.130. 

36 Turan, age; s.86. 



541 KÜLTÜR COGRAFYAMIZDA HZ. MUHAMMED -1 

· Rayatı gölgesinde feday-i hayat eden, 

Ervaha pişdar olarak girdi Cennet'e; 

Didar-i Fahr-i Alemi görmekti gayesi, 

Gark-ı huşu çıktı huzur-i Risalete; 

Alnından öptü fahrederek Fahr-i Kainat, 

Şabaş sundu sarfedilen bunca himmete. 

KANONi SULTAN SÜLEYMAN'IN RÜYASI 

Cihan Sultanı Kanuni, gördüğü bir rüyada Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kendi

sine, "Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerini feth edesin, sonra da benim şehri

mi imar edesin:' demişti. O da gördüğü bu müjdeli rüya sonrasında Mekke ve. 
Peygamber şehri olan Medine'yi imar etmiş, vasiyet ederek, şahsi servetiyle 

kurulacak bir vakıfla hacılar için su getirilmesini istemişti. 

Kanuni Sultan Süleyman, olanca ilerlemiş yaşına rağmen Zigetvar seferi
ne ·rüyasında Allah Resulünü görmesinden dolayı çıkmış ve burada da şehid 
olmuştur. Nitekim rivayetlere37 göre sefere çıkılmadan önce Şeyh Muslihud

din Kadir Gecesi Hz. Peygamber'i (s.a.s.) rüyasında görmüş, Resuluilah (s.a.s.) 

Muslihuddin'e: "Süleyman'a benden selam ed üp farize-i ci ha dı niçün terkeyle

di deyü söyle!" demiş, o da bunu Kanuniye anlatınca, yaşlı lığına rağmen ordu

nun başında sefere ç ıkmaya karar vermiştir. 

Kanuni, Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) olan sevgisini ve bağlılığını şu mıs-

ralarıyla dile getirmişti r: 

"Nur-i alemsin bugün hem dahi mahbub-i Huda 

Eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda 

Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem-be-dem 

Dertli gönlüme devadır can bulur ondan safa 

Umarım her bir adın başka şefaat eyleye 
Ahmed ü Mahmud Epu'I-Kasım Muhammed Mustafa"38 

SULTAN 3. MURAD'iN DERiN SEVGiSi 

Sultan 3.Murad, Resulullah'a (s.a.s.) karşı büyük bir sevgi ve saygı içerisin

de olan ve bunu şu beyitlerinde aç ıkça ortaya koyan bir padişahtır. 

37 Abdulaziz, Ravzôt'ui·Ebrôr, istanbul1247, s. 461. (Osman Turan, Tıirk Cihan Hakimiyetinden naklen, 

s705). 

38 Yeniterzi, Emine, Tıirk Edebiyatmda Na'tlar, DiyanetVakfı Yayınları, Ankara 1993, s.23. 



Ehad'den oldu zahir çünki Ahmed 
Çü geldi aleme dendi Muhammed 
Vücudu mürtefı ol muş ulada 
Onunçün ism ü resmidir müebbed 
Miyan-ı"ma u ve't-tin" iken Ad em 
Resul idi özü dini müeyyed 
Delil-i enbiya ve evliyadır 
Musaffadır küduret ondan eb'ad 
Gele çün kim zuhura yevmi mahşer 

MURAD'a pes ricas ı oldu mesned 
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Görüldüğü gibi Sultan Murad, Allah Resulü'nün, Cenab-ı Haıkk katındaki 
önemli yerine vurgu yapar, Adem Nebi'nin henüz su çamur karışımı bir safha
dayken görevlendirilmiş olan bir resul olduğu gerçeğini hatırlatır, bütün nebi 
ve velilerin Hz. Peygamber'in nübüwet delili olduklarını, her yönüyle seçkin 
olup, her türlü lekeden uzak ve beri olduğunu belirtir. Bu övgü mısralarından 
sonra da Resulullah'ın (s.a.s.) mahşer gününde kendisi için bir dayanak olması 

ricasını belirtir. 

SULTAN lll. MEHMED'iN HIRKA-i ŞERiF ZAFERi 

lll. Mehmed, Eğri Seferi'ne giderken, Hırka-i Saadeti de yanına almış ve 

bir an bozgun durumu baş gösterince, Vakanüvis Hoca Saadeddin Efendi'nin: 
"Padişahım, siz gibi Al-i Osman Sultanı, Peygamber Efendimiz yolunda halife 
olduktan geru, H ırka-i Saadet'i böyle anda giymek, Hak Teala'ya dualar eyle
mek elbet münasibtir!" sözü üzerine tekbirleri e H ırka-i Saadet'i giyerek, asker
lerine aşıladığı yeni heyecan ve hamle ruhuyla zafere ulaşmıştır. 

SULTAN 1. AHMED'iN SORGUCU 

Kainat'ın Efendisi (s.a.s.) gönülden seven diğer bir sultan 1.Ahmed'dir. 
Sultan Topkapı Sarayındaki Mukaddes Emanetler bölümünü gezı;rken, Allah 
Resulü'nün (s.a.s.) ayak izini görünce büyük bir saygı ve edep içerisinde onu 
eline alır ve bir süre seyre dalar. Büyük bir aşk ve vecd içerisinde bu esnada şu 
mısralar dökülür ağzından39: 

Nola tacım gibi başımda götürsem daim 
Kadern-i pakini ol Hazret-i Şah-ı Resul'ün 
Gül-i gülzar-ı nübüwet o kadem sahibidir 
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün 

39 Kara, Mustafa, Din Hayat Sanat Açısmdan Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yayınevi, istanbuı1977. 
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Hatta konuyla ilgili şu detay da bir hayli ilginçtir: Bu kadern-i şerifı, Kahire'de 

Sultan Kayıtbay Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) neslinden gelen birinden 20 
bin dinara satın alarak kendi türbesine koymuş, Sultan 1.Ahmed bunu oradan 
getirterek önce Eyüb Sultan Türbesine, sonra da inşası tamamlanınca Sultan 
Ahmed Camii'ne yerleştirmiştir. 

Sultan Ahmed Camii'ne nakli n gerçekleştirildiği günün gecesinde padişah 
bir rüya görür. Bütün peygamberlerin toplandığı bir meclis kurulmuş, Hazret-i 
Peygamber (s.a.s.) kadılık makamına geçmiştir. Sultan Kayıtbay, türbesinde zi
yaret edilen ve ruhuna Fatiha okunmasına vesile olan Kadern-i Şerif'i kendi ca
mii ne naklettiği için Sultan Ahmed'den davacıdır. Neticede Allah ResOiü (s.a.s.) 
Kadern-i Şerif'in iadesine hüküm verir. Ertesi gün bu rüyayı tabir ettiren Sultan 
Ahmed, Mısır'a iade etmeden önce değerli taşlarla süslü, Kadern-i Şerif şek
linde altından bir sorguç yaptırıp üzerine de yukarıdaki mısraları yerleştirir. Ve 
bu sorgucu Cuma, Bayram selamlıkları ve diğer önemli günlerde sarığa takar. 

Tarihçi Tayyarzade, bu sorgucun kendi zamanında (1880) Sultan Ahmed 
Türbesi'nde sandukanın sağ ve solunda padişaha ait eşyaların konulduğu do
laplardan soldakinde bulunduğunu zikretmektedir. Sultan Ahmed aynı şekli 
ayrıca bir tahta üzerine de resmettirip Aziz Mahmud Hudai hazretleri ne gön
derir. O da bunu Üsküdar'daki dergahının duvarına asar.40 

Bundan başka Sultan Ahmed, babası lll. Mehmed'den kalma SO bin sikke 
ve üzerinde 227 elmas taş bulunan bir yüzüğü Ka'be'nin tamiri için bağışla
mıştır. 

SULTAN 2. MUSTAFA'NIN ŞEFAAT DiLEMESi 

Allah Resulüne büyükbir sevgi içerisindeolan diğerbirsultan 2. Mustafa'dır. 
Efendimize yazdığı Meftun! mahlaslı Na't'ında her kıtasını salat selamlarla bi
tirerek, ResOiullah'a adeta yalvardığ ını görürüz. Öncelikle Hz. Peygamber'in 
kainatın övünç vesilesi olduğunu, bunun için de Kur'an-ı Kerim'de "Aiemlere 
Rahmet" o larak tavsif edildiğini belirtir, mahşer gününde yardımını ta lep eder, 
günahkar olduğunu, kendisini kurtaracak bir arnelinin olmadığını, dolayı
sıyla ResOiullah'ın (s.a.s.) şefaatine şiddetle muhtaç olduğunu beyan ederek, 
Peygamber'e (s.a.s.) karşı büyük bir özlem içerisinde olduğunu, ümmetin en 
alt derecesinde bulunmasına rağmen, yaptığı salat ve selamları kabul buyur
ması ricasında bulunur. 

Sultan 2. Mustafa'nın Na'tından bazı bölümler şöyledir: 

40 Aydın, Hilmi, Htrka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanet/er, Kaynak Kitaplığı, Istanbul 2004, s. 115-

118 • . 



El-meded ey fa h r-i alem hem Şefıa'I-Müznibin 
Nazil oldu hakkına hem "Rahmeten li'l-alemin 
işitelden vasfını budur lisanımda hernin 
·Es-Salat u ve's-selam ya Sadıka'I-Va'di'I-Emin 

Ümmetinden en hakir ü bi kesem ben ya Resul 
Hazretine ettiğim vird ü salatı et kabul 
Aciz u MEFTÜNi'yi Cennat-ı adne et kabu l 

Es-Salat u ve's-selam ya Sadıka'I-Va'di'I-Emin 
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SULTAN 3. AHMED'iN KÖLESi OLDUGUNU iFADESi 

Peygamber aşıklarından bir diğer sultan 3.Ahmed'dir. Kendisini peygam

berin eşiğinde bir hizmetçi olarak gören, O'na aşık olduğunu beyan eden ve 

bu dünyadaki saltanattan daha değerli ve k ıymetli olanın şeyi, O'nun eşiğinde 

bir.köle olmak olarak kabul eden bu padişah, Allah ResOiü'ne olan bu sevgisini 

NECTBA mahlasıyla yazdığı şu mısralarla dile getirir: 

Zat-ı pak-i Mustafa'ya aşıkım 
Can ile fahru'l-veraya aşıkım 

Muksim u feyz ü nevadırol şerif 

Menba-ı cad u ataya aşıkım 

Enbiyanın umdesi ser-defteri 
Asfiyanın kıdvesi hem ·rehberi 

Kainatın zübdesi ve mefhari 
Aşk ile bedrü'd-dücaya aş ıkım 

Eşiğinde abd-i memiOk ol müdarn 

Ondan özge yoktura'la-y-ı meram 
Saltanat budur NECTBA bil tamam 

Şimdi Zat-ı Mücteba'ya aşıkım 

Osmanlının ilme verdiği değer, o dönemde yapılan· kütüphaneler ve ki

taplara verilen önemden de açıkça görülmektedir. işte Topkapı Sarayı'nda bu

lunan kütüphane ve bu kütüphanenin duvarında bulunan Sultan 3.Ahmd'e ait 

şu şiir, onun ResOiullah'a (s.a.s.) karşı olan sevgisini ve bu sevginin bir tezahürü 

olan Kur'an ve sünnete verdiği değeri göstermektedir. Aynı zamanda bu şiiri 

Sultan Ahmed bizzat kendisi yazmıştır.41 

41 Ortaylı, age, s. 91·92. 
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Eşhedü en lailahe illailah 
Yaptım bu makamı limerzatillah 
Okundukça tefasir u ehadis 
Şefaattı r ümidim ya Resaleilah 

1. ABDULHAMiD VE HÜCRE KASiDESi 

Osmanlı padişahların yirmi yedincisi olan Sultan 1. Abdülhamid, Sultan 
lll. Ahmed'in oğludur. Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı devresinde tahta çıkan 
Birinci Abdülhamid, Rusların Kırım halkına yaptığı zulümler nedeniyle olduk
ça zorlu zamanlar geçirmiştir. Dönemindeki en önemli olaylardan biri de Kı
rım'daki Özi ve Hotin kalelerinin Rusların eline geçmesidir. 1784'de Rusya'nın 
bu ülkelerde yaptığı mezalimle ilgili raporu dinlerken üzüntüsünden felç ge
çirmiş ve bu hastalık nedeniyle 1789'da vefat etmiştir.42 

Dini veeibelerini yerine getirmekte oldukça hassas olduğu bilinen Sultan 
Birinci Abdülhamid, Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt'ini çok severdi. Bunun 
için Mekkeve Medine'ye hizmette özel bir itina göstermiştir. Bunun neticesi ola
rakda Ravza-i Mutahhara için Arapça bir kaside yazmıştır. Bu kasideyi Ravza-i 
Mutahhara'nın, Hz. Peygamber'in nuriandırdığ ı odanın (Hücrenin) duvarlarına 

yazılmasını sağlamıştır. Bundan dolayı bu kaside"ei-Kasidetu'I-Hucriyye -Hücre 
Kasidesi" olarak anılmıştır. Uzun süre Mekke ve Medine'de kalmış ve "Mir'atu'I
Haremeyn" adıyla Mekke ve Medine'nin o zamanki tarihini konu alan bir eser 
yazmış olan Eyüp Sabri'nin verdiği bilgilere göre, bu kaside Hücre-i Saadet'in 
kıble duvarına sağ taraftan başlayarak nakşedilmiştir. Aynı kasidenin biryazma 
nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud No: 3989'da bulunduğu 
da belirtilmektedir. Kasideye: "Efendim! Ey Allah'ın Elçisi! Tutuver elimden" di
yerek başlayan Abdulhamid'in bu kasidesi, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) olan aşk, 
sevgi ve özlemle doludur. Aynı zamanda bu kasidenin Mescid-i Nebevi'nin du
varlarında hala mevcut olduğu da belirtilmektedir. Ancak bu araştırmayı yap
tığını söyleyen Selami Bakırcı, kasidenin bazı kıs ımlarının levhaların arkasında 
kaldığından dolayı görülm~diğini, bazı yerlerinin de sıvama, kırılma vs. değişik 
şekillerde tahribata uğradığını belirtmektedir. Kasideyi Bakırcı'nın Yeni Ümit 
Dergisindeki tercümesiyle sunuyoruz: 

KASiDENiN ÇEViRiSi 

1. Efendim! Ey Allah'ın Resulü! Tutuver elimden! Senden başka hiçbir şe
yim yok. Hiçbir kimseye de sığınamam. 

42 Bkz: Cevdet, Ahmet, Tarih-i Cevdet, 1303 istanbul, 4/196-197; Uzunçarşılı, ismaiı Hakkı, Osmanlı Ta

rihi, Ankara, 1988 (Türk Tarih Kurumu Yayını), 4/S46. 
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2. Sen, bütün kainatta hidayetin nurusun. Sen cömertliğin sırrısın. Ey en 
hayırlı güvencem! 

3. Gerçekten Sen, bütün yaratıkların yardımcısısın. insanları hidayet sahibi . 
Allah'a ulaştıran Sen'si n. 

4. Doğurulmamış ve doğurmam ış, Bir ve Tek olan (AIIah)'ın Makam-ı 
mahmCıdunda tek başına duran Ey Zat! 

5. Ey iki parmağından nehirler fışk ıran ve imdada koşarak orduyu suya 
kandıran Zat! 

6. Bana, korkutan bir s ıkıntı isabet ettiğinde derim ki: "Ey Efendilerin Efen
disi, ey güvence m, 

7. Günahiarımdan dolayı Rahman (olan Allah)'a benim için şefaatçi ol! Ha
yal bile edemediğim şeylerle bile bana ihsanda bulun!'~ 

8. (AIIahım!) bana daima hoşnutluk nazarıyla bak! Sonsuza dek kusurları-
mı lütfunla ört. · 

9. Beni bürüyen affınla bana ihsanda bulun! Çünkü ben, ey Mevlam, 
Sen'den başkasını rab bilmedim. 

1 O. Göklere seyahatle Vahid u Ehad'in sırrına erenleri n en şerefi isi, en seç
kini ile Sana yöneldim. 

11. Ne yücedir O'nu yaratan cemal sahibi Allah! Bütün yaratılmışlar içeri
sinde O'nun gibisini bulamadım. 

12. O, mahlukatın en hayırlısı; Peygamberlerin en yücesi, insanların en iyisi 
ve onlara hidayet yolunu gösterendir. 

13. Sadece O'nu vesile yaparak Rabbime sığındım umulur ki Allah beni 
bağışlar. Budur benim inancım, budur benim itikadım. 

14. O'nu övmek ömür boyu benimişim olsun. O'nu sevmek Arş'ın sahibi 
katında benim güvencemdir. 

15. En güzel salat u selamlar ebediyen O'na olsun, sınırsız ve sayısız selam
larla birlikte, 

16. Ve şeref sahibi, cömertlik denizi, sehavet erbabı bütün al ve ashabına 
olsun.43 

43 Sadi ÇÖGENLi, seıami BAKlRCI. 1. Abdülhamit ve Hücre Kasidesi, Yeni Ümit Dergisi, Sayı 69 Eylül, 
200S. 
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SULTAN ll. MAHMUD'UN KUBBET'ÜL-HADRASI 

ll. Mahmud, O'na olan sevgisinin bir alameti olarak Hz. Peygamber'in 
Kabr-i Şerifı üzerindeki Yeşil Kubbe'yi (Kubbetu'l Hadra) yaptırmıştır. Ayrıca, 
1820'de patlak veren Vehhabi Isyanında yıkılan bütün eserleri yeniden inşa ve 
ihya etmiştir. Bu münasebetle, Hücre-i Saadet'e hediye ettiği şamdanla birlik
te gönderdiği şiir, onun Resulullah'a (s.a.s.) hürmet ve muhabbetinin beliğ bir 
vesikasıdır: 

Şamdan ihdaya eyledi m cüret ya ResOla Ilah! 
Muradımdır Ulyaya hizmet, ya Resulalla h! 
Değildir ravzaya şayeste destavri-i naçizim, 
Kabulünde kıl ihsan ve inayet, ya ResOlallah! 
Kimim var hazretinden gayrı, halimeyleyem i'lam, 
Cenahındandır ihsan ve mürüvvet, ya Resulalla h! 
Dahilek, el-eman, sad-el-eman, dergahına düşdüm 
Terahhüm kıl, bana eyle şefaat ya Resulallah! 
Dü-alemde kıl istishab han-ı Mahmud-i adliyi, 
Senindir evvel ve ahirde devlet ya Resalallah! 

ABDÜLMECiD'iN EMSALSiZ HÜRMETi 

Sultan Abdülmecid'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) ve Haremeyn'e sonsuz bir 
saygı beslediği ilmiye Salnamesinde şöyle anlatılmıştır:"Cennetmekan Abdül
mecid Han Hazretleri Ravza-i Mutahhara-i Risaletpenahinin tamir ve tezyin-i 
zahiresine fevkalade sureti itina gösterdi:' devamla, kıymetli levhalar, avizeler, 
kitaplar ve çeşitli sanat eserlerini hazırlatıp göndereceği sırada, bir levhada 
"Şah-ı şahan-ı cihan (Cihan Padişahı) Abdülmecid" yazısını görünce, hemen 
müdahale ederek; "Çaker-i Fahr-i Resul Abdulmecid" (Resulullah'ın kölesi Ab
dülmecid) ibaresini yazdırdı. Ve:"Ben kimim ki Sultan u'! Enbiya Efendimiz Haz
retlerinin tahtg·ah- ı risaletpenahilerinde böyle evsaf ile ya d olunayım ?"dedi. 

SULTAN ABDULAZiZ'iN DERiN SEVGiSi 

Abdülaziz'in Hazret-i Peygamber'in (s.a.s) ruhaniyetine hitaben kale
me aldığı ve kendi eliyle mühürleyip Ravza-i Mütahhara'ya koyulmak üzere 
Medine'ye gönderdiği mektup, her nasılsa lstanbul'a geri geldiğinden, gü
nümüzde Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunuyor. Sultan Abdülaziz, mektupta, 
Hazret-i Peygamber'e (s.a.s.) ümmet, Mekke ve Medine'ye hadim olmak şere
fine kavuştuğunu belirtip, müminlerin kendisine emanet edildiğini, inkarcı ve 
inatçıların elinde hor ve hakir kaldığını belirtiyor. Bu yolda dünya ve ahirette 
şefaat ve yardım talep ediyor. Üzerindeki bütün emanetlerin icabın ı layıkıyla 
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yerine getirmek, Allah ve kul haklarını eda etmek, Müslümanların kendi ida
resinde olan mallarını israfa düşmeden yerli yerine sarf etmek, gizli ve açık 
bütün düşmanlar üzerine galip gelmek, bütün mürninler ile birli kte sıhhat ve 
afiyet'içinde, rıza-i ilahiyyeye muvafık ömür sürmek, mahşerde ilk girenlerle 
beraber Cennet'e girmek için Resallulah'ın (s.a.s) şefaatine sığınıyor. Günahkar 
haliyle böyle bir arzuhal takdimine cüret ettiği için tekrar tekrar özürler diliyor. 

Tarihçilerin naklettiğine göre Sultan Abdülaziz, Hazret-i Peygamber'e 
(s.a.s) son derece hürmetkar bir padişahmış. Medine-i Münevvere'den ne za
man mektup gelse abdest tazeler: "Bunlarda Medine-i Münevvere'nin tozu 
var:' diyerek öpüp alnına koyar, daha sonrcı başkatibe okuturmuş. Bir defasında 
da hasta yatağında yatarken Medine mücavirlerinden bir dilekçe gelmiş. Padi
şah: "Derhal beni ayağa kaldırınız. Haremeyn'den gelen talepleri ayakta dinle
yeyim. Allah Resalü'ne komşu olanların talepleri, böyle ayak uzatılarak edebe 
mugayir bir şekilde dinlenmez:' demiş. Mektuptaki ifade tarzında bu hürmet 
ve muhabbet hemen kendisini gösteriyor. · 

Oldukça a·ğdalı dili olan mektup, büyük boy kağıt üzerine güzel bir ne
sih hattıyla yazılmış. Padişah, zarf üzerine rik'a hattıyla "BismihiTeala. Hazret-i 
Fahr-i Kainat Sallallahü Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin Ravza-i Mübarekeleri'ne 
takdim"hitabını yazıp isminin baş harfi olan ayın'ı parafe etmiş. Mektubun zar
fı, sarı renkli kağıttan kesilip katlanarak hazırlanmış. Sultan Abdülaziz, kendi 
eliyle hazırladığı zarfı iki yerinden kırmızı mum ile mühürlemiş. 

Sultan Abdülaziz'in Ravza-i Mübareke'ye takdim ettiği arzuhalin metni 
şu şekildedir: Elhamdülillahi vahdeh Bismillahirrahmanirrahim Essalatü ve's 
selamü aleyke ya Resalallah. Es salatü ve' s selamü aleyke ya Habiballah. Essalatü 
ve's selamü aleyke ya Resale Ümmet. Essalatü ve's selamü aleyke ya Şefı'a üm
m et. Essalatü ve' s selamü aleyke ya Hateme'l Enbiya i ve'l Mürselin .. Salevatüllahi 
ve selamüha aleyhim ve ala alihim ve Ashabihim ecme'in. Ol hakk-ı hakk-ı hul
liyyet ve hazret-i risaletpenahi vü vücCıd-i kerem-i cad-i rahmet şinasilerinde 
"levlake levlake lema halaktü'l eflak" hitab-ı izzet-i eceliyyetiyle muhatab 
olan mefhar-i mevcadat ve seyyid-ü seyyidi's sadat aleyhi ekmeiü't tehıyyat 
efendimiz şefi'-i müşeffe'imiz ve melce-i penahımız hazretlerinin nazif ü latif 
gubar-ı pür enver-i saadet ve maye-i kimya-i mualla vücad-i terbiyet-i feyz-i 
asar-ı muattar ve saye-i Mitab-ı sipihr-i rahmet efendimiz hazretlerinin gubar-ı 
pür enveri maye-i kimya-i seadet vücad-i terbiyet muattar feyz-i asarı saye-i 
afıtab-ı sipihr-i rahmet olan ser zümre-i enbiya-i izam ve mülteca-yı a'zam-i 
rusül-i kirarn server-i serdar-ı ahval-i divan-ı raz-i kıyamet şefi'-i mücriman-ı 
ümmet bala nişin-i bezm-i vahdet, zib-i suffe-i eyvan-ı risalet, fermanferma
yı divan-ı nübüvvet salikan-ı rah-ı hüda-yı halim, mahbab-i cenab-ı rabb-i 
rahim, a'nl bihl Hazret-i Muhammedeni'l Mustafa sallallahü tea la aleyhi ve sel-
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lem efendimiz hazretlerinin şebeke-i münevvere ve merkad-i mütahhareleri 
türab-ı ber ab-ı zlşanına h ezaran şi rm ü h icab ve bl paya n tazarru' ve ada b ile 
ruy-i siyah-ı acizaneme cür'et ve safha-i cibah-ı mücrimanem malide kılınub 
sad hezar şi rm ü haya ve ada b ile atebe-i mu attara-i alilerine takdim-i arzuhal-i 
meal-i pür melalime cür'et olunur ki; bu alem-i mevcudatı, ketm-i adernden 
sahra-yı vücuda ve şühOda getürü.b vahid ü samed ü layezal olan Allahü 
azimü'ş şan celle şanühO hazretleri nev'-i ademi halk buyurduğu vakit"elestü 
birabbiküm" hitab-ı celilesinde "bela" kelamiyle mazhariyette olanlara nazaran 
elhamdülillahi teala hidayet-i rabbaniyeye nail olub ve bizzat bedr-i büdOr-i 
efiak-i melekOt ve şems-i münir-i asüman- ı ceberOt kendisinden istifaza-i 
nur etmekten hadi ve mahcOb olageldiği mahbOb-ı feyyaz-ı kerim ve halil-i 
vehhab-ı rahlm olan serdar-ı etkıya aleyhi efdalü't tehaya hazretlerine sıdk u 
safa, izz ü vefa ile ümmet-i hassa olmağa tevfik u inayet buyurduğundan fazla 
cemi mevcCıdat ve mümkinata maye-i asliyye ve mahiCıkata esas-ı aliyye ve 
mahlukat içinden muazzam ve mükerremata nimet-i naime olan mübarek ve 
muazzez ve kemal derecede muhterem vücOd-ı ayn-ı cOd-i rahmet mecma'-i 
kemalat-ı melekOtiyesinden müfarakat eden elbise-i saadet nefıselerine mu
hafızıyyet ve manzar-ı cenab-ı ilahiyye ve tecelliyat-ı sübhaniyye olan atebe-i 
aliyye ve ravza-i pak-i mutahharesine ve alem-i şühOdu şerefkudOmiyle ihya 
buyurdukları kıblegah-ı mü'minin ve müteveccih-i agahı müvahhidin olan 
beytullahi'l harem hizmet-i ma bihi'l mefhariyyetine kalben ve kalıben, malen 
ve beden en, sıdkan ve diyaneten, irsen ve intikalen hadim-i mübah! olmamızla 
asl-ı hilkatte ve kendisine intima ve nisbette ale's seyyan olan kaffe-i mü'minin 
yed-i acizanemde vedia-i kübra ve nüsha-i esna olub ve kaffe-i münkirln ve 
muannidin taht-ı kah rı mda hor ve zelil ve e dna ve şeriat-i Ahmediyyevetarikat-i 
Muhammediyyesini sırat-ı müstakim olarak hıfz ve icrasına ve mu'anidin-i 
zenadıkanın yed-i zulmiyyelerini mahv ve im h aya bi'l me'mCıriye min gayr-i is
tihkakın zıll-i zalil-i ilahiyyeye muvaffak olduğum gibi inşaallahü tea la "yevme 
la yenfe'u malün ve la benOn" olan yevm-i cezada şefaat-i uzmanıza mazhari
yetle 'darünnaim'e du hO 1-i evvelin ile vas ıl olmağa gece ve gündüz tazarru' ve 
niyazda olan ümmetinizden işbu mücrim ü asi ve her bir karı asi Abdülaziz Han 
bin Mahmud Han Gazi ümmetini nezd-i risaletpenahinizde cürm-i isyanı he
sab olunacağını mu kır ve mu'terif olarak der-i merhamet medarınıza arzuhal-i 
pür melal takdimine cür'et eyledim. Cemi' günahlar>ma estağfırullah süm
me ve sümme estağfırullah. Bu dünya-i fanide, vakt-i ahir zamanda, hadim-i 
harerneyn-ı muhteremeyn ve hami'! ibadi ve'l müslimin ve mahi'l küffar-ı ve'l 
mu'anidin olmakahd-i ahidesiyle halife-i şer'-i mü bin olan Abdülaziz Han bin 
Mahmud Han Gazi ümmetine bi tevfikiliahi teala ruhaniyet-i risaletpenahiniz 
ile imdad-ı gaib erenlerini imdadına ta'yin edüb şer'-i şerifınizi kemal mertebe
de icra ederek kendime ferah- ı kal b ve sürür-ı bal ve neşat-ı fuad ihsan olunub 
ve mü'minin mü'minat ümmetierine rahmet-l hüda ata kılın u b, bahusOs cümle 
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ümmet-i Muhammed ile mean asi mücrim bu günahkar ümmetini hal-i haya
tında sıhhat ve afıyette dest-i acizanesiyle cümleten hukukuilah ve hukuku'n 
nas deynini eda etmek müyesser edüb ve katfe-i vedayi'-ı kübra mihver-i . 
layıkında hüsn-i tesviye ve beytülmal-i müslimini mahalline sarf ve israftan 
hıfz etmeğe muvaffak ve saniyen iki cihan bela ve mihnetlerinden emin eyle
yüb cemi'-i memalik-i islamiye sekenesiyle bile bakıyye-i ömrümüzü ol kadir-i 
kayyum Allahü azimü'ş şan hazretlerinin rıza-i şerifine muvafık arneller ile 
u mOr-ı husOsatlarımizı tevfikat-ı aliyyelerine mazhar ve mukari n olmalarıyçün 
mübarek hak-i pay-i risaletpenahinize arzuhal takdimine cesaret kılınd ı . Aman 
el-aman ya ResCılallah, mahrum gönderme ve bahusus devlet-i aliyyenize ve 
şeriat-i Ahmediyyenize adüv olan yakın ve ırak zahiren ve bat>nen alenen ve 
hafıyyen cümlesi def' olu b ve din-i islama ikrarı olmayan küffarın üzerine ga
lib asakir-i Muhammediyyenizi her halde mansur ve muzafferiyetleri ve esbab-ı 
hayriyyeye tevfik ve selametleri hazret-i nübüvvetpenahilerinden istimdad ve 
isti'ane kema l-i tazarru' ve ibtihal ile istirhama ve bab-ı rahmet nisabın ızdan 

başka mahall-i iltica m ız olmayub katfe-i ümmetinize şefaat ve şefkat-i seniyye
niz ile cü rm ü isyanlarım ızı afv ve mağfiret ve şayan-ı rahmet olmasıyla ve cüm
le aciz ümmetierine ve bu sahib-i arzuhal kuluna bu dar-ı fenada vakti tamam 
olu b dar-ı ukbaya davetçi geldikde son nefesde "Eşhedü en la ilah e illailah ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühO ve resulühu"kelimesiyle dünya-i taniden 
çıkub ruz-i arasatta dahi beyne'! halaik ırzımız yıkılmayarak bais-i necatımız 
olan şefaat-i uzma ve hassanızı ihsan buyurmanız içün mübarek hak-i pay-i 
aliyyenize arzuhal takdim eyledim. El aman ya Resulallah ve ya Habiballah. 
Essalatü ve's selamü aleyke ya Resulallah. Essalatü ve's selamü aleyke ya Habi
ballah. Essalatü ve's selamü aleyke ya eba Fatımatü'z-Zehra radıyallahü an ha. 
Essalatü ve's selamü aleyke ya cedde'l Haseni ve'l Hüseyn. Essalatü ve's selamü 
aleyke ya seyyide'l evveline ve'l ahirin. Salevatüllahi teala aleyhim ve ala alih im 
ecmein ve selam ün ale'l mürselin ve'l hamdü Iiliahi rabbi'! alemin. Allahümme 
tekabbel minni haza bihurmeti'l Fatihati mea's salevat. Amin bikudretike ya 
Kaviyy ü ya Metin. 

Ene'l abdü'l müznibü'd daif, el muhtacü ila füyuzati'l meliki'llatif, el münci 
ve'l münteci ila ra'feti'r rauf, el müsemma bi Abdilaziz Han ibni'l Gazi Mahmud 
Han sellemehü'l melikü'l mennan:'44 

ABDÜLHAMiD HAN'IN HASSASiYETi 

Abdülhamid Han, Haremeyn'e karşı gönülden duyduğu bağlılığı, demir 
yollarıyla maddeten de gerçekleştirip, Istanbul-Hicaz demiryolunu yaptır
dığında, raylar Medine'ye yaklaşınca: "Mümkün olan bütün aletlerin üzerine 

44 Aydın, Hilmi, age, s. 272-275. 



64/ KÜLTÜR COGRAFYAMIZDA HZ. MUHAMMED -1 

keçeler sarınız ki, fazla gürültü olmasın ve Ehl-i Beyt'in ve burada yatanların 
ruhları rahatsız olmasın:' diye emir vermişti. Bu emir üzerine raylara keçeler 
döşenmiş, Ravza-i Tahire'nin azametine gölge düşmesin diye trenler şehre çok 
düşük bir hızla giriş yapmışlardı. 

Hz. Peygambere ve O'nun davasına, ataları gibi en fazla gönül verip, ken
dini adayan hakanlardan bir başkası · da Sultan ll. Abdülhamid idi. Abdülha
mid Han, Peygamberimize olan tazim ve muhabbetini, O'nun kutsal beldesine 
hizmetler götürmekle ve islam Birliği gayesini gerçekleştirmeye çabalamakla 
göstermiştir. Yaptığı ilk işlerden biri, Kubbetu'l Hadra'nın üzerine 24 ayar som 
altından bir alem diktirrnek olmuştur. 

Hicaz bölgesiyle bağları kuvvetlendirrnek ve ulaşımı kolaylaştırmak mak
sadıyla hayata geçirdiği Hicaz ve Bağdat Demiryolu ise hizmetlerinin zirvesi
dir.45 Projenin gerçekleşmesi için bizzat 50 bin lira bağışta bulunmuştur. De
miryolu yapımının Medine'ye ulaştığı esnada, Sultan'ın verdiği şu özel talimat; 
onun, Ehl-i Beyt'in şahsında Hz. Peygambere (s.a.s.) sevgi, saygı ve bağlılığını 
göstermesi açısından emsalsiz bir misaldir: "Aletlerin üzerine keçeler sarınız 
ki, fazla gürültü olmasın ve Ehl-i Beyt'in ve burada yatanların ruhları rahatsız 
olmasın!"46 

Bir kişiyi seven, sevdiğine karşı hakaret, iftira ve uygun olmayan tavırlar 
gördüğünde tepkisini koyar, onu savunur. Bu hakareti, kendisine yapılmış bir 
hakaret olarak kabul eder. Bunun böyle olması, gerçek sevginin gereğidir. Ab
dulhamid Han hazretleri, Allah ResCılü'ne karşı bir hakaret duyduğunda onu 
önlemek için bütün tehlikeleri göz önüne alarak hemen harekete geçer ve 
durduruncaya kadar da asla geri durmazdı. 

Paris'te Hz. Peygamber'i (s.a.s.) tezyif edici bir piyesin sahneye konulacağı 
bilgisini alan Sultan Abdulhamid, elçilik vasıtasıyla piyesin hemen durdurul
masını, aksi halde bunu siyasi bir mesele yapacağını Fransa hükümetine bildi
rir. Fransızlar piyesi durdururlar. Ancak piyesi yapan din düşmanları duramaz 
ingiltere'de ortaya çıkarla r. Londra'da oynatma teşebbüsünde bulunurl'ar. Bu 
defa Sultan Abdulhamid, aynı haberi ingiltere'ye gönderir. Fakat ingiliz hükü
meti, uyarıda geç kalındığı, zira biletierin çoktan satıldığını, aynı zamanda böy
le biryasağın insanların hürriyetini kısıtlama anlamına geldiği gibi bahanelerle 

45 Hicaz Demiryolu Projesinin stratejik ve diğer yönleriyle ilgili bkz: Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, lstanbul2000. 

46 Daha geniş bilgi için bkz: Çolak, ls mail, Doğu-Batı Kavşağmda Osmanlı, Istanbul 2004, Okul Yayınları; 

Çolak, ismail, Osmanlı'nın Keşfedilmemiş Sırları, lstanbul2007, Akis Kitap; Tekin, Zübeyr, Peygamber 

Sevgisi, Rehber Yayınları, lstanbul2006. 
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piyesi kaldırma teklifini reddeder. Bu defa Abdulhamid Han, Fransa'da hürri
yetin hakim olduğunu, ancak buna rağmen piyesin kaldırıldığını hatırlatması 

üzerine küstah ingiliz Hükümeti şu karşılığı verir: 

"o"rası Fransa'dır, burası ise ingiltere. Fransa'da hürriyetin sınırı işte bu ka
dardır:' 

Verilen bu küstahça cevap karşısında Abdulhamid Han'ın damarlarında 
sanki beş yüz yıllık cesaret kanı harekete geçer ve onlara şu ültimatomu verir: 

"Alem-i islam'a beyanname neşredeceğim. ingi lizler Peygamberimizi tez
yif ediyorlar diye!..:' Bu sert ve kararlı uyarı .karşısında ingiliz hürriyeti ve ingiliz 
gururu birlikte iflas eder; itaat eder ve piyes durdurulurY 

SULTAN REŞAD 

1. Dünya Savaşı yıllarında Emanetlerle ilgili önemli bir olay da Anadolu'ya 
nakilleri meselesidir. Savaşın en hararetli günlerinde istan.bul'un düşman eline 
geçme tehlikesi belirince, Topkapı Sarayı'ndaki hazine eşyası Konya'ya gönde
rilmiş, en son H ırka-i Saadet ve Emanetlerle beraber Sultan Reşad'ın da gitmesi 
kararlaştırılmıştı. Hatıralarda anlatıldığına göre Su ltan Reşad, haberi alınca son 
derece şaşırmıştır. H ırka-i Saadet memurlarından ve Padişahın berberbaşısı 
olan Şükrü Bey tıraş için gittiğinde, Padişah şaşkınlıktan sandalyede oturamaz 

haldeymiş. Şükrü Bey Padişaha: 

"Padişahım, görüyorum ki çok üzgünsünüz. Müsaade buyurursanız bu 
Emanat-ı Mukaddes'e istanbul'da durdukça düşman ayak basamaz. Bu nakil 
işini tasvip buyurmayınız ve Konya'ya gitmeniz de doğru olmaz" demiş. Sultan 
Reşa d bu sözleri işitince "Evet doğrudur" deyip boynundan havluyu çıkartmış 
ve Mukaddes Emanetler'in yüzyıllardır muhafaza edildiği mekandan çıkartıl
ması teşebbüsü gerçekleşmemiştir. Bu vesileyle Hırka-i Saadet dairesi esaslı 
bir tamir görmüştür. Dairenin sırma işlemeli perdeleri de bir ziyaret sırasında 
Kisve-i Saadet'i eskimiş halde görüp üzülen ve: "Daireyi ziyaretiı:n sırasında 
hem müteessif hem de mahcup oldum. Benim üstümdeki elbiseler parıl parıl 
parlasın da, perdeler kapkara olsun . . . Ben Peygamberimiz Efendimiz'in (s.a.s.) 
kölesiyim. Köle öyle olur da efendisi böyle mi olurrdiyen aynı padişah tarafın
dan yeni lenmiştir.48 

Osmanlı'nın son dönemlerinde padişahlar Dolmabahçe Sarayı'nda ika
met ediyorlardı. Ancak H ırka-i Saadet ziyaretleri ihmal edilmiyordu. Sultan Re-

47 Topçu, Nureddin, Büyük Fetih, Hareket Yayınları, istanbul1968, s.45-46. 

48 Aydın, Hilmi, age, s. 265. 
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şad, H ırka-i Saadet odasına o denli büyük bir saygı içerisindeydi ki, vefatından 

on gün önce bu mübarek yeri Dolmabahçe Sarayı'ndan ziyarete geldiğinde 

oldukça mecalsiz ve ağır hastaydı. Çevresindekiler, hasta lığından dolayı ziya
retten geri dönülmesi noktasında ısrar etmelerine rağmen, o bunu kabul et
memiş, ayakta duramayırıca bir a ralık başını Hırka-i Saadet sandığına koyup 
dinlenmiştir. On gün sonra padişah aynı yere getirilerek kefenlenmesi de bu
rada yapılmıştır.49 

SONUÇ 

Peygamber'e (s.a.s.) karşı sevgi, din in gereğidir. Allah'tan dolayı gösterilen 
böyle bir sevgide de hiçbir sakınca yoktur. Ashaptan itibaren her dönemde 
Müslümanlar, bu sevgilerini, farklı şekillerde ortaya koymuşlardır. Osmanlı Sul
tanlarında ise bu sevgi, daha yoğun ve geniş bir şekilde görülmektedir. Onlar, 
Hz. Muhammed'i (s.a.s.) dini konularda uyulması gereken bir peygamber ola-

. rak kabul etmelerinin yanında, imanın gereği olan sevgilerini de hiçbir zaman 
esirgememiş ve bunu hayatın her alanına yaymışlardır. 

Osmanlı Sultanları, Allah ResOiü'ne karşı olan bu sevgilerini, kimi za
man şii rlerinde ortaya koymuş, kimi zaman O'ndan geriye kalan Mukaddes 
Emanetler'e karş ı gösterdikleri büyük bir hassasiyetle izhar etmiş, kimi zaman 
O'na karşı yapılan saygısızilkiara verdikleri korkusuz bir cesaretle sergilemiş, 
kimi zaman da hayatlarını ResOiullah'ın (s.a.s.) hedef olarak gösterdiği şeyleri 

yapmağa adamakla göstermişlerdi r. 

Hz. Peygamber'e (s.a.s.) karşı gösterilen bu derin saygı ve muhabbet, bel
ki de devletin daha uzun ömürlü olmasında da büyük bir bereket vesilesi ol
muştur. Biz terunlara düşen şey, bu saygı değer büyük Osmanlı Sultanlarının 
gösterdikleri saygı ve sevgiyi kendimize örnek alma ve alemiere rahmet olarak 
gönderilen Efendiler Efendisi'ne (s.a.s.) gerçek bir ümmet olmadır. 
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