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MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN İMAM 
RIZA’YI ÖVEN ŞİİRİ ÜZERİNE

Hasan ÇİFTCİ*

Giriş
Hâlid-i Bağdâdî, (Ebû’l-Behâ Ziyâuddîn Hâlid b. Ahmed b. Huseyn eş-

Şehrezûrî veya el-Bağdâdî el-Kürdî) 1193 (1779) yılında Irak’ın Süleymaniye 
şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. 

Şeşengoşt (Altıparmak) lakabıyla tanınan babası Pir Mikail de Kadiriyye ta-
rikatına bağlı bir sûfi, annesi de bölgenin ünlü bir sûfi ailesine mensuptu. So-
yunun baba tarafından Hz. Osman’a ulaştığı kaydedilmektedir. Hâlid, Nakşi-
bendiyye mensupları arasında Mevlânâ unvanıyla tanınmaktadır. Karadağ’da, 
Berzenc ailesinden Şeyh Abdürrahim ve kardeşi Şeyh Abdülkerim başta olmak 
üzere çeşitli hocalardan ders alıp medrese öğrenimini tamamladı. Daha sonra 
mantık ve kelam ilmi üzerine yoğunlaşarak bölgedeki Erbil, Süleymaniye ve 
Senendec gibi yörelerde ve Bağdat’ta da ilim tahsil etti. Medreselerdeki tartış-
ma ortamı ruhunu pek tatmin etmediği için çıktığı Hac yolculuğu dönüşünden 
sonra bir mürşit bulmak için İran’dan Tahran Bistâm, Harakan, Meşhet ve Afga-
nistan üzerinden Hindistan’a Şeyh Abdullah Dihlevî’ye gidip ona mürit oldu. 
Bir yıl kendisinden tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra, onun izni dâhilinde Batı 
Asya’da halkı irşad etmek üzere halife olarak geri döndü. Bölgede uzun süre 
irşad faaliyetlerinde bulunduktan ve birçok taraftar kazandıktan sonra 1242 
(1827) yılında vefat etti. Nakşbendi tarikatının onunla başlayan Hâlidiyye kolu, 
Mevlânâ Hâlid’in yüzlerce halifesi aracılığı ile son derece geniş coğrafyalara 
nüfuz etti. Hâlidilik Balkanlar ve Kırım’dan Güneydoğu Asya’ya kadar yayıldı. 
Ancak tarikatın asıl etki alanı Osmanlı Devleti’ne bağlı Kuzey Irak, Güneydoğu 
Anadolu ile Kuzeybatı İran bölgeleriydi.1 

* Prof.Dr., Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (hciftci@bingol.edu.tr).
1	 Algar,	Hamid,	 “Hâlid	 el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	 283-285;	 İsmail	 Şems,	Hâlid-i	Nakşbendî”,	

DMBİ,	 Tahran	 XXI,	 659-663;	 Krş.	 Abdurrahman	 Açıl,	 Mevlânâ Hâlid’e Göre İrade-i 
Cüziyye Meselesi,	Harran	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Yüksek	
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Mevlânâ Hâlid Nakşbendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu sûfî, 
mürşid ve şeyh kimliğiyle öne çıkmakla birlikte o aynı zamanda önemli bir mü-
selles şair ve yazar olarak bilinen bir ediptir. Üç dilde (Farsça, Arapça ve Kürtçe) 
şiir söyledi ve hatırı sayılır bir divan geride bıraktı.

Çok aksiyoner ve mücadeleci bir yaşam sürdüren Mevlânâ Hâlid ayrıca ta-
savvuf, hadis, edebiyat, akaid ve fıkıh gibi farklı alanlarda risale, şerh, haşiye, 
mektup vs. tarzlarda irili ufaklı birçok (18’den fazla) eser de kaleme aldı. 

Mevlânâ Hâlid’in geride bıraktığı divanı ağırlıklı olarak Farsça, ayrıca Arap-
ça ve Kürtçe şiirlerden oluşmaktadır. Elimde farklı baskılarda hem şiir şekilleri-
nin sayısı hem beyit sayısı açısından farklılıklar görülmektedir. Bazısında 1088 
beyti Farsça, 135 beyti Arapça, 37 (bazı baskılarda 146 Kürtçe beyit, bk. Yâdî 
Merdân, I, 621-637; Mehînduxt, neşri, s. 363 vd.) beyti de Kürtçe’dir olmak üzere 
bazı baskılarda 1260 beyit bazısında 1350 küsur beyitten oluşur. Şiirleri gazel, 
kaside, mesnevi, terkîb-i bend, müfret, muhammes, müseddes, rubâi tarzların-
da olmakla birlikte, kemiyet açısından ağırlıklı olarak tasavvufi heyecan ve vec-
din ifade edilmesine daha çok uygun düşen gazel türü öne çıkmakta ve divanın 
4/3’nü teşkil etmektedir.2 

Divanı ilk defa 1844 yılında matbu hale getirilmiştir. Ayrıca şiirleri merhum 
Sadreddin Yüksel tarafından Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Divân ve Şerhi adıyla 
Türkçe’ye tercüme edilerek 1977 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır.3 İlave olarak 
Abdulcebbar Kavak tarafından da eserin, Dîvân-ı Mevlânâ Hâlidi Bağdâdî adıy-
la tercümesi ve şerhi yapılmıştır. Daha sonra divan üzerinde, Mevlânâ Ḫâlid-i 
Baġdâdî’nin Dîvânı (Tenkitli metin), adıyla Seyhan Kardeş tarafından bir yüksek 
lisans (Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014) çalışması yapıl-
mıştır. Türkiye dışında da divanı ve diğer eserleri ayrı yahut külliyat şeklinde 
neşredilmiştir. Özellikle Mela Abdülkerim Müderris tarafından Yâdî Merdân 
(Yâdî Merdân: Mevlânâ Hâlid-ê Neqşbendî, İntişârât-ê Kurdistân, Senendec 1385 
hş.) adıyla Kürtçe hazırlanan çalışma oldukça önemlidir. İki cilt halinde hacimli 
bir eser olan bu çalışmada biyografisine, şeyhine, hocalarına, halifelerine, şiir-
lerine ve diğer eserlerine, tasavvuf anlayışına ve adına yayılan Hâlidîliğe geniş 
şekilde yer verilmiştir. Bazı eserlerini ve şiirlerini ihtiva eden bir eser de İran’da 
Mehînduxt Mu‘temedî (Naqşî ez: Molâna Xâlid-ê Neqşbendî û Peyrevân-ê Tarîqet-ê 
Û, Pâjeng, Tehran 1368 hş.) neşredilmiştir. 

Ne yazık ki çok önemli bir şahsiyet ve edip olan Mevlânâ Hâlid’in divanı, 
dağınık şiirleri, mektupları başta olmak üzere eserlerinin ilmî usullerle neşre-
dildiği, tercüme edildiği veya şerh edildiği söylenemez.

Lisans Tezi, 2013, s. 7.
2 Bk.	 Seyhan	 Kardeş,	 Mevlânâ Ḫâlid-i Baġdâdî’nin Dîvânı (Tenkitli Metin),	 Kırıkkale	

Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi	2014,	s.	27.
3 Sadreddin Yüksel, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Divân ve Şerhi,	İstanbul	1977;	Kardeş,	s.	27.

 Hasan ÇİFTCİ
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Divan’da Bidil ve Mir Derd gibi Hint-İran gazel üstatlarının etkisi altında 
yazılan Farsça gazellerin bir kısmı Hâlid’in hayal gücünü yansıtan inceliklerle 
doludur; fakat şiirlerinin sanat değeri genel olarak vasattır. Eser, ihtiva ettiği 
biyografik malumat açısından ayrıca önemlidir.4

Mevlânâ Hâlid’in divanında Şîilerin aşırı şekilde kutsadığı İmam Rıza’yı 
abartılı ifadelerle öven 45 beyitlik bir kaside de yer almaktadır. Kasideden 38 
beyit İmam Rıza’nın övgüsünü 7 beyit de ziyaretine gitmeye çalıştığı mürşidi 
Abdullah Dihlevî’nin övgüsünü ihtiva eder. Hint yolculuğu esnasında İran’dan 
geçerken uğradığı Meşhed’de yazdığı bu kaside Şîilerin kutsadığı oniki imama 
da övgüler içermektedir. 

Aşağıda da işaret edileceği gibi Ehli Beyt’e derin bir saygı ve sevgi besleyen 
Mevlânâ Hâlid’in şiirleri ve eserlerinde Şîilerin bazı aşırı görüşlerine yönelik 
sert eleştirileri de bulunduğu bilinmektedir.5 

Mevlânâ Hâlid’in Şîilere Bakışı ve Meşhed Ziyareti
Kaynakların ittifakı ve kendi eserlerinin içeriğine göre Mevlânâ Hâlid katı 

bir Sünnî olarak bilinir. Aynı zamanda şiirlerinde de görüldüğü gibi, Ehli Beyt 
ve 12 imama da derin saygı duyan bir şahsiyettir. Fakat Şîa’nın aşırı görüşlerine 
de şiddetle karşı olduğu; ümmetin birliği anlayışından yola çıkarak Osmanlı 
yönetimini desteklediği; müritlerine ve halifelerine aynı görüşleri tavsiye ede-
rek Osmanlı’nın bekası için dua ettiği de bilinmektedir.

Kayıtlara göre Mevlânâ Hâlid, kendisine mürit olacak Hintli Abdullah 
Dihlevî’nin talebesi Mirzâ Abdürrahim ile birlikte 1224 (1809) yılında Hindistan’a 
gitmek üzere yaya olarak yola çıktı. Yolculuk esnasında çeşitli İran şehirlerine 
uğrayarak Tahran’a vardı. Haydarîzâde adıyla meşhur Seyyid İbrahim Fasîh 
Efendi (ö. 1299/1882)’ye göre orada “Önünde aklî ilimlerle ilgili metin, şerh ve 
haşiye türü kitaplar bulunan Şiî âlim ve hâfız İsmail el-Kâşî ile bir araya geldi. 
Onun talebelerinin huzurunda aralarında uzun bir tartışma yaşandı. Şeyhimiz 
–Allah sırrını kutsasın- şeyhi [Abdullah Dehlevî] yanına varıp teşrif ettiği sırada 
şeyhinin övgüsünde inşad ettiği Arapça kasidede ilgili olaya değindiği gibi onu 
susturup mat etti [Öğrencisi bir kanıtımız kalmadı diye itiraf etti. el-Hânî, s.607] 
sonra mizah türü sözlerle onunla alay etti...”6

4 Hamid	Algar,	 “Hâlid	 el-Bağdâdî”,	DİA,	 XV,	 283-285;	 İsmail	 Şems,	 Xâlid-ê	 Neqşbendî”	
DMBİ, 659-663.

5 Bk. Müderris, Melâ Abdülkerim, Yâdî Merdân (Yâdî Merdân: Mevlânâ Hâlid-ê Neqşbendî, 
İntişârât-ê	Kurdistân,	Senendec	1385	hş.,	I,	641-651.

6	 Kayıtlara	 göre	 söz	 konusu	 tartışma	 şöyle	 sonuçlanmıştır:	 “Nitekim	Şeyhimiz	 –Allah	 sırrını	
kutsasın-	bazı	Şîi	tefsirlerde	Yüce	Allah’ın,	“Bedir	gazâsındaki	esîrleri	salıverdiğin	için	Allah	
seni	affetti”	[et-Tevbe	43]	şeklindeki	sözünün	Ebû	Bekir’i	-Allah	ondan	razı	olsun-	azarlamak	
üzere	 nazil	 olduğunun	 kaydedildiğini	 okumuştu.	 Bu	 sebeple	 şeyhimiz	 el-Kâşî’ye	 sordu:	
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Aslında Mevlânâ Hâlid’in mutedil Şîilere karşı bir kin veya nefret taşıdığı 
söylenemez. Nitekim bir müridine gönderdiği (189. Mektup) mektupta Allah’ın 
yarattığı sebeplerle sâliklerin birlik olduğunu ve onları sermest eden manevi 
şarabın kokusuyla bu ortamda; “Bu meyhanede [dünyada] ne Ömerî Sünnî’nin 
Caferî Şîiden zerre kadar bir incime olur; ne Kureyşli Şerif’in Habeşli bir köle 
ile düşmanlığı olur; ne de sultanların nedimlerinin miskin fakirlere bir üstün 
meziyet ve iftiharı olur.”7

Mevlânâ Hâlid’in İmam Ali er-Rızâ’yı Öven Kasidesi
Şiîler tarafından Sekizinci İmam olarak kabul edilen İmam Rızâ’nın künyesi 

ve Hz. Ali’ye kadar giden soyu şöyledir: Ebu’l-Hasan Ali er-Rızâ b. Musa Kâzım 
b. Câfer-i Sâdık b. Muhammed Bâkır b. Ali Zeyne’âbidîn b. Hüseyin b. Ali b. 
Ebî Tâlib. 

Nitekim Abbâsî halifesi Me’mûn, kendisine veliaht tayin ettiği İmam Ali er-
Rıza ile birlikte Merv’den dönerken Senâbâz’a uğrayıp birkaç gün orada kaldı 
ve İmam Ali er-Rıza aniden hastalanıp ölünce (818/ 203) Me’mûn onu, dokuz 
sene önce vefat eden (193/809) ve aynı yerde medfun olan babası Harun Reşîd’in 
türbesi içindeki mezarının başucunda (Batı tarafında) defnetti. O sırada küçük 
bir köy olan Senabaz, bu olayın ardından bütün Şiîler için önemli bir ziyaretgâh 
ve yerleşim alanı haline gelerek büyük gelişme kaydetmiş ve zamanla “Meş-
hed” (şehitlik, şehadet yeri, mübarek mezar, mübarek türbe) veya Meşhedu’r-
Rizâ, Meşhed-ê Muqeddes diye anılmaya başlandı8 ve günümüzde çok büyük bir 
şehir haline geldi. Türbe de Harun Reşîd Türbesi yerine zamanla imam Ali er-Rıza 
Türbesi adını ve en son Âsitân-ê Quds (veya Âsitân-ê Quds-ê Rezevî) adını aldı. 
Türbe yapıldığı tarihten itibaren tarihi süreçte çok büyük değişimler geçirerek 
günümüzde, yılda oniki milyon ziyaretçisi bulunan ve muazzam sanat eserleri-
ni içeren mega bir külliye haline gelmiştir.

Kasidenin ilk beyitleri İmam Rızâ’nın ravzasının tasviri ve onun bu ravzaya 

“Peygamberlerin	 –hepsine	 selam	olsun-	masumiyeti	 konusunda	ne	dersin?”	 el-Kâşî	 “Bütün	
peygamberler	masûmdur”	dedi.	Bunun	üzerine	şeyhimiz,	“Yüce	Allah’ın,	‘Bedir	gazâsındaki	
esîrleri	salıverdiğin	için	Allah	seni	affetti’	sözü	hakkında	ne	dersin;	oysaki	affetmek	bir	günahın	
işlendiğini	gerekli	kılar.”	Bunun	üzerine	el-Kâşî;	“Bu	Ebû	Bekir’i	azarlamak	için	nazil	olmuş;	
Peygamber	–Ona	selam	olsun-	için	değil.”	Bunun	üzerine	şeyhimiz,	“Öyleyse	Yüce	Allah	‘Ebû	
Bekir’i	 affettim’	 buyuruyor	 da	 siz	 Şîiler	 niçin	 onu	 affetmiyorsunuz?”	 deyince,	 el-Kâşî	mat	
ve	fena	şekilde	rezil	oldu.”	Haydarîzâde,	Seyyid	İbahim	Faṣîh,	el-Mecdu’t-tâlid fî-menâqibi 
Şeyh Hâlid,	Matbaâ-yı	Âmre,	İstanbul	1292,	s.	30;	el-Ḫânî,	Abdulmecid	b.	Muhammed,	el-
Hedâyiku’l-verdiyye fî-hakâiki ecillâi Nakşbendiyye, Erbil 2002, s. 306.

7 Müderrisî, I, 321-322.
8 İlhanlılar	 devrinde	 sikkeler	 üzerinde	 görülen	 Nükan	 adının	 yerini	 730’1ardan	 (1330)	

itibaren	Meşhed	almış,	şehir	daha	sonraları	Meşhed-i	Ali	b.	Musa	er-Rızâ,	Meşhed-i	Rızâ,	
el-Meşhedü’r-Rezavî,	Meşhed-i	Tûs,	Meşhed-i	Mukaddes	olarak	da	anılmıştır.	Mustafa	Öz,	
“Meşhed”,	DİA, 29, 363-365.
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kattığı manevî değerle ilgilidir. Şiirin ilk beş beyti ve çevrileri şöyledir:

است؟ منور  عامل  مهه  گنبدش   وزنور 
است  در  شش  به  چهارم  چرخ  نرد  ختته   در 
است  مسندر  پای  لغزش  جای  سنگ،   بر 
است  مکّسر  طاق  پی  دل  شکسته  َکسری 

 

بر درگهش هزار چو خاقان و قیصر است

است؟ برتر  عرش  کز  کیست  بارگاه   این 
مشس کعبتنی  زرش  شموسهای  شرم   وز 
او آتشنی  گل  صورت  انعکاس   وز 
اش َخَورنق  اساس  طرح  ز  خجل  نعمان، 

 

هبر نگاهبانی کفش مسافران

Mevlânâ Hâlid şiire, belagat açısından muhatabı büyüleyen şaşırtıcı bir so-
ruyla başlar ve bununla bağlantılı olarak sarayın olağanüstü güzel niteliklerini 
bir bir sayar. İlk beş beyitte şair daha çok sarayın fiziki unsurlarını abartılı şekil-
de tasvir eder ve Rızâ’nın medfun olduğu mekânı Ravza-ê Rızâ şeklinde anar.

Arştan daha yüce, kümbetinin nuru bütün âlemi aydınlatan bu saray kimindir?
Bu sarayın altın kümbetinin şemselerinden utanan güneşin zarı, dördüncü semanın 
tavla tahtasında çıkmaza girmiştir.
Bu sarayın otağının ateş renkli gül resminin kamaştırıcı yansımasından dolayı; ta-
şının üzerinde, semenderin kaymış ayak izleri vardır.
Bu saray karşısında Nu’man, Havarnak Sarayı planından utanç duyar; Kisra’nın 
kalbi, sarayının yıkılmış kemerinden dolayı üzgündür. 
Bu sarayda ziyaretçilerin ayakkabılarını korumak için kapısında, Hakan ve Kayser 
gibi binlerce hizmetçi var.
Eski anlayışa göre dördüncü semada bulunan güneş, kâinatı aydınlatan bu 

harika güzel kümbet karşısında şaşkınlığa uğrayarak çıkmaza girmiş; güzel-
liğini göstermekten çekinerek görevini yapmada; doğup ışık saçarak dünyayı 
aydınlatmada tereddüt etmektedir.9

3. beyitte semender ve ateş sözcükleriyle müraatü’n-nezir sanatı oluşturulmuş. 
Çünkü eski anlayışa göre semenderin yiyeceği ateşten ibaretti.

Ayrıca şiirin bu kısmında tarihi ve mitolojik unsurlara da yer verir. Şiirde 
geçen Kisra Sarayı (Tâq-ê Kisra veya diğer adı Eyvân-ê Medâyîn veya Eyvân-ê 
Kisra) Sasanî şahlarının Irak’ın eski Tîsfûn şehrindeki (Bağdat’ın 37 km güneyin-
de Dicle’nin doğu kıyısında eni 275 ve uzunluğu 365 metre) en muhteşem sarayı 
sayılır. Kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Birinci Şapûr zamanında (224-241) 
ve Birinci Hüsrev zamanında (531-578) restore edildiği tartışma konusudur. 

Havarnaq-ê Nu’man ise Sasanîlere bağlı Lahmî hükümdarı Nu’man (b. İru’l-
qays)’ın İran kralı Birinci Yezdgerd’in emriyle oğlu Behrâm-ê Gûr (420-438) için 
yaptırdığı sarayın adıdır. Varyantlara göre Nu’man bu sarayı yaptırmak için 
çok yetenekli bir mimar arayışına girer ve kendisine baba tarafından İranlı, 
anne tarafından Romalı Sinimmar adında bir mimarı önerirler. Siminnar sade-

9 Mîr	Âqâ’î,	Seyyid	Hâdî,	“Cilvehâ-yê	İrâdet	be	İmâm	Rızâ	(a.s.)	Der	Eş‘âr-ê	Movlânâ	Hâlid-ê	
Naqşbendî,	Faslnâme-ê Tahassusi-yê Heblu’l-Metîn,	III/9,	Zemîstan	1393	hş.,	s.	31.
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ce usta bir mimar değil aynı zamanda astrolog ve jeolog idi. Sarayın inşasında 
ve renklerinde bütün yeteneklerini kullanarak muhteşem bir yapı meydana ge-
tirdi. Öyle ki saray günün belli zamanlarında farklı renklere; örneğin genelde 
mavi, öğle vakti altın sarısı ve akşamları da beyaz renge bürünürdü.10 Necef’in 
bir mil doğusunda iki nehir arasında Hîre’de yer alan bu saray o dönem Arap 
şairleri tarafından dünyanın otuz harikasından biri şeklinde nitelenmiştir.11 

Şair adı geçen iki benzersiz tarihi sarayın manevî değerleri ve koruyucuları 
olmadığı için yıkılmaya mahkûm olduklarını, ama İmam Rızâ’nın türbesi ve 
külliyesi manevî kimliğiyle sapasağlam durduğunu ima eder.

Ravza’nın hizmetçilerini de İslam öncesi Türk kralları Hakanlar ve Roma 
kralları Kayserlerden üstün olduğunu belirtir. 

Şair girizgahla (methiye kısmına geçişle) birlikte şu dört beyitte de İmam Ali 
Rızâ’nın bu saraya kattığı manevî değere ve bilhassa Hz. Peygamber’e dayanan 
soyunun kutsallığına vurgu yapmaktadır:

است پیمرب  چشم  دو  نور  خوابگاه   این 
است گسرت  سایه  جهان  قاف  به  تا   وزقاف 
است جعفر  زگلستان  گلی  نو   سریاب 

نوباده ی حدیقه ی زهرا و حیدر است

اولیاست  ساالر  قافله  بارگاه   این 
غرب  به  تا  شرق  از  است که  حضرتی  بارگاه   این 
است  کاظم  فرزند  که  رضاست  ی  روضه   این 

سرو سهی زگلشن سلطان انبیاست 

Burası, evliya kafilesi önderinin sarayıdır; burası Peygamberin iki göz nurunun 
uyuduğu yerdir.
Burası, Doğudan Batıya kadar, baştanbaşa dünyaya himmet gölgesini yayan bir 
hazretin sarayıdır.
Burası Kâzım’ın oğlu Rıza’nın ravzasıdır; Cafer’in gül bahçesinden suya kanmış 
taze bir güldür.
Peygamberler sultanı Gülşen’inden bir selvi boyludur; Zehra ile Haydar’ın taze 
meyvesidir.
Şair şu beyitlerde de aşırı duygusallığa kapılarak İmam Rızâ’nın manevî şah-

siyetini kavrayıp ifade etmenin beşer aklını aştığını itiraf eder ve ravzayı Kâbe 
ile karşılaştırır. Kâbe’ye mahsus bazı özelliklerin bu mekânda da bulunduğunu 
ifade eder. Yeryüzünü ruh taşıyan bir kişiliğe sokar (teşhis sanatı). İmam Rızâ’nın 
bedenini kucakladığı için onu; canlı bir varlık şeklinde algılayarak, onun gökyü-
zünden daha üstün olmakla övünmeyi hak ettiğini söyler. Ona göre İmam Rızâ’ya 

10 A.g.e., 32-33.
11 Efsaneye	göre	sarayı	yapan	mimar,	sarayla	ilgili	sırra	vakıf	olduğu	(bir	taş	çıkarılsa	sarayın	

tamamı	yıkılacağı)	veya	Nu’man	ona	az	para	verdiği	ve	daha	fazla	para	verseydi	daha	güzel	
bir	 saray	 yapabileceğini	 söylediği	 için	 açılıştan	 önce	Nu’mân	 tarafından	 saray	 damından	
aşağıya	atılarak	öldürülmüş.	Nizâmî-ê	Gence’î,	Heft Peyker	adlı	mesnevisinde	olayı	ayrıntılı	
şekilde	dile	getirmiştir.	Bk.	Abdulkerim	Attârzâde,	“Xeverneq”,	Dânişnâme-ê Cihân-ê İslâm, 
XVI:	http://rch.ac.ir/article/Details?id=8884.
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bağlanan kişi dünya saltanatı tacına asla tenezzül etmez; bu taç ona ar gelir. 

است کبوتر  عبور  جمال  کی  کعبه   بر 
است اخضر  چرخ  این  بر  فخر  هزار  را   او 
است مضمر  مصّفاش،  ضمری  ی  گوشه  در 

 

است مقرّر  احسان،  موافق  جزاها  آری، 

 

ننگش ز تاج سلطنت هفت کشور است

پرد  منی  کمالش  کاخ  به  خرد   مرغ 
برگرفت  به  پاکش  تن  زمنی  جان  مهچو   تا 
است  باطن  اسرار  ز  چه  آن  ظاهر  اهل   بر 
او  مجال  از  کند  نور  کسب   خورشید، 

آن کس به بندگیش شد آزاد از دو کون

Akıl kuşu, onun kemal sarayına uçamaz; güvercinin Kâbe üzerinden uçma imkânı 
olur mu?
Yeryüzü, onun temiz bedenini can gibi kucağına alalı; bu mavi feleğe karşı binlerce 
iftihar hak etti.
Batın ehlinin gördüğü sırlar; onun tertemiz gönlünün köşesinde saklıdır.
Güneş ışığını onun cemalinden alır; evet karşılık, ihsana göre belirlenir.
Ona köle olmaktan dolayı iki dünyadan da azad olan şahıs; yedi kıtanın saltanat 
tacını kabul etmekten utanç duyar.
Eski kanıya göre Kâbe’ye özgü şaşırtıcı işlerden biri de orada bulunan sayı-

sız güvercinler ve diğer kuşların bu mekâna konmaması ve üzerinden uçmama-
sıdır. Genellikle müşahede edildiği üzere bir güvercin bütün Harem üzerinden 
uçarken Ka’be’nin hizasına geldiği zaman yönünü değiştirerek başka tarafa gi-
der. Derler ki sadece hasta kuşlar Kâbe’nin üzerine konar ya hemen ölürler ya 
da şifa bulurlar.12

Güneşin ışığını onun cemalinden aldığını ifade ederken sahihliği tartışma 
konusu olan “Reddü’ş-şems” hadisine işrette bulunur.13 

Güya vahiy geldiği esnada Hz. Peygamber’in sırtını Hz. Ali’nin kucağına da-
yadığı ve vahyin gelişi uzun süre devam ettiği için ikindi namazını geçirdikleri 
ve ikindi namazını kılmak için batmış olan Güneşin geri gelerek onlara İkindi 
namazını kılma fırsatını verdiği; İmam Rızâ’nın da onun dedelerine önceden 
yapmış olduğu bu iyilikten dolayı güneşe ışık vermektedir.14 

12 İbn	Batûta,	Sefernâme-ê İbn Bâtûta	(Farsçaya	çev.	Muhammed	Ali	Muvahhid),	1376	hş.,	I,	
176-177.

13 Hüseyin	 b.	Ali’den	 rivayetine	 göre;	Allah	 Rasûlü	 (s.a.v)’nün	 başı	 Hz.	Ali’nin	 kucağında	
idi.	O	 sırada	Allah	Rasûlüne	vahiy	 geliyordu.	 (Güneş	 batmak	üzere	 idi.)	Vahiy	 sona	 erip	
Peygamberimiz	(s.a.v)	açılınca	Hz.	Ali’ye;	“İkindi	namazını	kıldın	mı?”	diye	sordu.	Hz.	Ali	
(r.a):	“Hayır”,	dedi.	Peygamberimiz	(s.a.v):	“Allahım!	Sen	gayet	iyi	biliyorsun	ki,	O	senin	
tâatinde	ve	Rasûlünün	tâatinde	idi.	Onun	için	güneşi	iade	et”,	buyurdu.	Allah	da	onun	için	
güneşi	iade	etti.	Bunun	üzerine	Hz.	Ali	(r.a)	ikindi	namazını	kıldı.	Sonra	da	güneş	battı.

14 Yüksel,	s.	33-34.
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است اکرب  حج  صد  چو  نه  توقفی  جا   کاین 
کاین دولتی است رشک روان سکندر است

روان  مشهدش  سوی  به  حاجیا   برگرد 
بی طی ظلمت، آب خضر نوش بر درش 

Ey Hacı, geri dön; onun şehri Meşhed’e doğru git; orada bir miktar vakfede bulun; 
bu vakfe yüzlerce Haccı Ekber gibidir. 
Karanlığı kat etmeden onun kapısında Hayat Suyunu iç; zira bu, İskender’in ruhu-
nun kıskandığı bir devlettir.
Dini ve mitolojik unsurları da barındıran şu beyitlerde Şeyh Hâlid aşırı şekil-

de sûfiyâne duyguların verdiği vecdin etkisinde kalmış şathiyatta bulunmuştur. 
İnsanları İmam Rızâ’nın türbesini ziyaret etmeye teşvik eder; onun Meşhed’ine 
girmelerini ve onlara hacıların Arafat’ta yaptıkları vakfe’nin bir benzerini bu-
rada da yapmalarını önerir. Bu davranışın sevabının yüzlerce Haccülekber 
(Arafat’a çıkılan günün Cuma’ya denk geldiği yılda yapılan hac) karşıladığını 
söyleyecek derecede duygulara yenik düşer. 

Şiâ’nın bu hususta hadis olarak kabul ettiği şu söze de telmih ettiği düşünü-
lür:

»ستدفن بضعة منی خبراسان ما زارها مكروب اال نفس اهلل كربته و ال مذنب اال غفراهلل ذنوبه« 
“Benim bir parçam (evladım) Horasan’da defnedilecektir; onu ziyaret eden 

her sıkıntılının sıkıntısı giderilir ve her günahkârın günahı affedilir.”15

Ya da Süleyman B. Hams’ın Musa b. Cafer’in şöyle dediğini aktarır: “Kim evla-
dım Ali’nin mezarını ziyaret ederse Allah ona 70 mebrur haccın sevabını yazar”16

Mevlânâ ikinci beyitte, İmam Rızâ’nın türbesini ziyaret edenlerin manevi açı-
dan; İskender’in onca zahmete rağmen elde edemediği Hayat/ Hızır Suyunu zah-
metsiz içmiş gibi olduğunu ifade eder. Hızır’ın hayat suyunu içmeye muvaffak 
olması ile İskender’in bundan mahrum kalması hikâyesine de işaret vardır.

است مصدر  معنی  به  دلیل  بلی،   مشتق، 
است لنگر  آل  زسلسله  ورا  نه   گر 
است زشهپر  مفرشش  قدسیان،  خیل   کز 

پیوسته کارشان مهه جاروب این در است

زتربتش  )ص(  حمّمد  بوی  شنید  بتوان 

 

زمنی کشتی  شدی  خرد  فتنه  موج   از 
هنید  پا  آهسته  وی  حرمی  بر   زوار 

غلمان خلد کاکل خود دسته بسته اند 

Onun türbesinden Muhammed’in kokusu geliyor; evet, türemiş sözcük, kök sözcüğe 
(mastara) kılavuzdur.
Eğer liman gibi olan Ehli Beyt olmasaydı; yeryüzü gemisi fitne dalgasından parça-
lanırdı.
Ey ziyaretçiler, onun hareminde adımınızı yavaş atın; melek sürüsünden dolayı bü-

15 Mîr	Âqâ’î,	s.	35.	Şîi	kaynaklarda	yer	alan	bu	söz	Sünnî	kaynaklara	göre	hadis	değildir.	Bk.	
https://islamqa.info/ar/215204

16 Mîr	Âqâ’î,	s.	34.	Şîi	kaynaklarda	yer	alan	bu	söz	de	Sünnî	kaynaklara	göre	hadis	değildir.	Bk.	
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=21760.
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tün sergiler melek kanadıdır.
Ebedi cennetin Gilmanları kâküllerini deste deste bağlamış; bütün işleri sürekli bu 
dergâhı süpürüp temizlemektir.
İslâm kültüründe Makedonyalı İskender’in Doğuya düzenlediği sefer-

deki bir amacı da hayat suyunu arayıp bulmak şeklinde yorumlanmış ve bu 
çerçevede çok sayıda menkıbe uydurularak konu mesnevî tarzında yazılan 
İskendernâme’lerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.17 

Şu beyitlerde de soyuna ve ailesine işaretle İmam Rızâ’nın türbesinden Hz. 
Peygamber’in kokusu geldiğini gramer kuralı kelime türetme metaforunu kul-
lanmıştır. Arapça’da kelimeler mastardan türetildiği için aynı kökten seslere sa-
hiptir. İmam Rızâ da kökünün yani soyunun niteliklerini taşımaktadır. 

Şair ikinci beyitte dünyayı bir gemiye benzetir ve dünyadaki fitneleri de fır-
tınaya benzeterek Âl-ê Lenger tabiriyle şu hadise işaret etmektedir. Ebû Zer 
el-Gaffârî Peygember (s) şöyle dediğini rivayet eder:

“Ehli Beyt’imin aranızdaki konumu Nuh’un gemisi gibidir; ona binen kurtu-
lur; ondan geri kalan boğulup helâk olur.” (Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed 
b. Hambel, Müsned, III, 157.)

Hâlid ardından iki beyitle İmam Rızâ’nın ravzasını meleklerin dolaştığını 
ziyaretçilerin adım atarken dikkat etmelerini önerir. Ardından Ravza’nın hiz-
metçilerini cennete mahsusu Gilmanlara benzetir. 

Ardından İmam Rızâ’ya “Şâhâ!” (Ey Şahım!) şeklinde hitab eder. Çün-
kü İmam Rızâ’nın meşhur bir lakabı da “Sultân-ê Horâsân” (Horasan’ın 
Sultanı)’dır.18 Hâlid de onun bu özelliğini belirtmeyi ihmal etmemiş ve akıl üstü 
olduğunu düşündüğü niteliklerini anlatmanın, güneşi cilalama işine benzediği-
ni ve bunun imkânsızlığını dile getirmiştir.

است؟! برتر  عقل  از  تو  توان که وصف  می   کی 
صیقل زدن به آیینه مهر انور است

من  زبان  و  عقل  به  تو  ستایش   شاها 
اوصاف چون تو پادشهی از من گدا 

Ey Şah, aklımızla ve dilimizle seni hakkıyla övmek nasıl mümkün olur; zira senin 
faziletini anlatmak aklı aşar.
Ben dilencinin senin gibi bir padişahı methetmesi; ışık saçan güneş aynasını parlat-
maya çabalamak gibidir.
Kasidenin bu bölümünde Mevlânâ Hâlid, İmam Rızâ’ya hitaben, ilkin Hz. 
Peygamber ve Hz. Ali, ardından Şîa’nın oniki imamını tevessül veya şefaatçi 

kılarak onların hatırı için bağışlanmak üzere dua eder. Her bir imamı, diğerle-
rinden ayıran kendine has özellikleriyle anmayı ihmal etmez. Şeyh Hâlid başka 

17 Ayrıntılar	için	bk.	İsmail	Ünver,	“İskender”,	DİA, XXII, 557-559.
18 Mîr	Âqâ’î,	s.	36.
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bir şiirinde de Şîanın 12 imamını “Dinin süsü/zineti” şeklinde anarak isimlerini 
tek tek sayar.19

İlk beyitte sûfîlerin çokça başvurduğu ve mevzu olduğu halde hadis olarak 
bilinen sözün başında yer alan “Lewlâke” sözüyle başlar. Ardından dünyanın, 
zehir içirilerek şehid edilen Hz. Hasan’ın mateminden dolayı hala gözyaşı dök-
tüğünü; gökyüzünün Kerbelâ’da şehid edilen Hz. Hüseyin için akıttığı kanlı 
gözyaşlarından dolayı ufukların kızıla boyandığı şeklinde yorumlar. İlave ola-
rak Hz. Ali’nin Hayber kalesinin fethi konusundaki rolünü anlatan tarihi olaya 
ve Hz. Peygamber’in hadisine (Buharî’de yer alan hadis) de işaret edilmiştir.

“Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da 
Allah ve Resûlünü sever. Allah, onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.”

است افسر  اولوالعزم،  شهان  تارک   بر 
است خیرب  باب  هنرش  زدفرت   بابی 
است سخنور  عقل  حریت  و  زبان   قفل 
است تر  جهان  چشم  دو  هنوز  مامتش   کز 
است امحر  خونابه  به  چرخ  کنار  وی   کز 

انشای بو فراس زیک قطره کمرت است

شرف  کز  »لوالک«  مسند  شاه  به   جانا 
روزگار  اوراق  بر  که  آن  حق  به   دیگر 
او  نام  که  کس  آن  عصمت  نور  به   دیگر 
ای  داده  زهر  آن  ی  سینه  سوز  به  گه   آن 
کربال  سلطان  ناحق  خون  به   دیگر 

دیگر به حقِّ آن که ز حبر مناقبش 

Ey canım (Ali Rıza)! Şerefinden dolayı Ûlûl’azm şahların (peygamberlerin) başları 
tepesine taç olan “Lewlâke” oturağının Şahı (Hz. Muhammedin’in) hakkı için;
Bir de, sanatının bir konusu, zamanın sayfalarındaki (tarihteki) Hayber kapısını 
açmak kadar değeri olan zatın (Hz. Ali’nin) hakkı için;
Bir de, adı dilin anahtarı olan ve sanatperver aklı hayrete düşüren zatın (Hz. 
Fatıma’nın) ismetinin nurunun hakkı için; 
Mateminden dünyanın iki gözü hala gözyaşı dökmekte olduğu, Zehir içirilmiş bağrı 
yanan zatın (Hz. Hasan’ın) hakkı için; 
Bir de, kanlı gözyaşları akıttığı için göğün eteğinin kızıla boyandığı Kerbelâ Sulta-
nının (Hz. Hüseyin) haksız yere akıtılan kanının hakkı için;
Ebû Firâs’ın20 söylediği methiyeler, menkıbeleri deryasından bir damlayı karşılama-
dığı zatın (Zeynelâbidin’in) hakkı için;

19 Kardaş,	s.	30
20 Hâris	b.	Sa’îd	b.	Hamdân	(d.	320/932,	katli	357/968)	Arapça	şiir	söyleyen	Hamdânîlerden	

emirzade	olup	Ehli	Beyt’i	öven	bir	Şîi	şairdir.	
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است در  را  اسرار  جواهر  خمزن   مر 
است داور  عرفان  در  از  لبالب   حبر 
است سرور  اشراف،  و  اعاظم  ی  زمره   بر 
است خاور  مشس  و  چهارده  ماه   شرمنده 
است مهه جسم جوهر  به عسکری که  آن گه   و 

با بره، شریه شرزه، بسی ِبه زمادر است

او  قلب  که  باقر  اقدس  روح  به  گه   آن 
اش  سینه  که  جعفر  باطن  نور  به   دیگر 
او  از  بعد  که  کاظم  موسی  حقِّ  به  گه  آن 

 

اش  اشعه  کز  تو  طلعت  قرص  به   دیگر 
نقی  پاکی  و  تقی  نیکی  به   دیگر 

دیگر به عهد پادشهی کز سیاستش 

Bir de, göğsü sırlar cevheri mahzeninde sır incisi olan Bâqır’ın kutsal ruhu için;
30.Ve bir de, göğsü İlâhî irfan deryasıyla dolup taşıyan Cafer’in gizli nuru hakkı için;
Kendisinden sonra gelen büyük eşraf zümresinin önderi olan Musa Kâzım’ın hakkı için;
Ondan sonra, senin (ey Ali Rıza), onun ışığında on dördündeki mehtap ve Doğunun 
güneşinin mahcup olduğu değirmi yüzünün hakkı için;
Bir de Takî’nin iyiliği ve Nakî’nin temizliği hakkı için ve ayrıca bütün bedeni mücevher 
olan Askerî’nin hakkı için;
Siyasetinde yırtıcı aslanın kuzuya annesinden daha iyi davrandığı padişahın 
(Mehdî’nin) adaleti hakkı için;

است حمشر  روز  زمزمه  زبیم   لرزان 
است ستمگر  نفس  و  سرکش  دیو   مغلوب 
است! از جور اگر خالص شود، وُه چه در خور 

 

نا اهل و اهل، پیش کرمیان، برابر است

بید  مهچو  پیوسته  که  رحم  آر  »خالد«   بر 
زار،  گدای  این  دادگری  پادشاه   تو 
ای  بنده  ستمدیده  شاه  تو  چون  لطف   از 

نا اهلم و سزای نوازش ِنیم، ولی

35.Mahşer günü gürültüsü korkusundan sürekli söğüt dalı gibi titreyen Hâlid’e acı!
Sen adil bir padişahsın; bu inleyen dilenci ise asi şeytana ve zalim nefse yenik düşmüş.
Zulme uğramış kul, senin gibi bir padişahın lütfuyla eğer kurtuluşa erse ne güzel olur!
Layık değilim ve okşamaya da değmem; ancak layık olanla layık olmayan cömertlere 
göre eşittir.21

Sonuç
Hem Şîi şairler hem Sünni şairler büyük çoğunlukla Hz. Peygambere, Ehli 

Beytine ve arkadaşlarına derin bir saygı duymuş, onları muhabbetle öven şiirler 
kaleme almış ve İslam kültüründe yaygın hale gelen menkıbelerini dile getir-
miştir. Bu şairler aynı zamanda bu tür şiirlerinde sahip oldukları dini, tarihi, 
mitolojik vs. malumatlarını işaret eden sembolleri de aktarmak suretiyle şiirsel 
yeteneklerini göstermeye çalışmıştır. 

Şîa’dan aşırı ve batıl inançları taşıyan guruplara karşı hassas olan, ancak Ehli 
Beyt’e büyük bir muhabbet besleyen Mevlânâ Hâlid de ağırlıklı olarak İmam 

21 Kardeş	(Farsça	Metin),	s.	4-6.
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Rızâ’yı ve diğer imamları öven bu şiiri kaleme almakla duygularını yansıtmaya 
ve sanatsal gücünü ispatlamaya çalışmıştır.
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