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Arap þairi hemen hemen yok gibidir (bk.
BEDÎÝYYÂT; METHÝYE; MEVLÝD; MUHAM-
MED [Arap Edebiyatý]).

™ FARS EDEBÝYATI. Fars edebiyatýn-
da Ýslâm’dan sonra Yeni Farsça ile yazýlan
mensur ve manzum eserlerde genellikle
tevhidin ardýndan Hz. Peygamber’i öven
bölümlere yer verilmiþtir. Ayrýca imamlar,
ilk dört halife ve din büyükleri övülerek
onlar hakkýndaki menkýbeler aktarýlmýþtýr.
Mensur eserlerde besmele ve hamdele-
den sonra çok defa eserin muhtevasýyla
ilgili cümlelerle Resûl-i Ekrem methedil-
miþtir. Bu övgü bazan manzum parçalarla
da yapýlýr. Bu tarzýn iþlendiði mensur eser-
ler arasýnda TârîÅ-i Bel£amî, Râ¼atü’½-
½udûr ve âyetü’s-sürûr, Terceme-i Tef-
sîr-i ªaberî, ¥udûdü’l-£âlem, Lübâbü’l-
elbâb, Te×kire-i Na½râbâdî, Te×kiretü’l-
evliyâß, Keþfü’l-ma¼cûb ve Merzübân-
nâme sayýlabilir.

Fars þiirinde belli bir nazým þekli olma-
yan na‘tlar daha çok kaside, terci, kýta ve
mesnevi tarzýnda yazýlmýþtýr; gazel þek-
linde na‘tlara da rastlanýr. Ýlk dönem Fars
þairlerinin divanlarýnda müstakil na‘t yer
almaz; ancak bazý kasidelerin baþlangýç
bölümlerinde bu içerikte beyitler bulunur.
Meselâ Ferruhî-i Sîstânî, Hz. Peygamber’i
bir beyitle övmüþtür. Bu hususun, þairle-
rin daha çok hükümdarlarý methederek
hediye almaya yönelmelerinden kaynaklan-
dýðý düþünülebilir. Gazneliler devrinde yay-
gýn olan övgü þiirleri içinde Kisâî-yi Mer-
vezî ve özellikle Nâsýr-ý Hüsrev’in manzu-
melerinde dinî içerikli konular aðýr basar.
Daha sonra baðýmsýz na‘tlar yazýlmaya baþ-
lanmýþ, bunda tasavvufun büyük etkisi ol-
muþtur. Hükümdar ve devlet büyüklerin-
den bir beklentisi olmayan, zühd ve tak-
vâyý ön planda tutan mutasavvýf þairler
çeþitli na‘tlar yazmýþlardýr (bk. MUHAMMED
[Fars Edebiyatý]).

Firdevsî Þâhnâme’sinde tevhidden son-
ra Resûl-i Ekrem’in na‘týna yer vermiþtir.
Fahreddin Es‘ad-ý Gürgânî’nin Vîs ü Râ-
mîn mesnevisinde, Esedî-i Tûsî’nin Ger-
þâspnâme’sinde, Nâsýr-ý Hüsrev’in Dî-
vân’ýnda “Muhammed” redifli birer na‘t
bulunur. Tasavvufî þiirin önemli temsilcile-
rinden olan Senâî-yi Gaznevî’nin Dîvân’ýn-
da, ¥adîšatü’l-¼aš¢ša’sýnda, ªarîšu’t-
ta¼š¢š ve £Iþšnâme’sinde birçok na‘t yer
alýr. Cemâleddîn-i Ýsfahânî’nin Hz. Peygam-
ber’i methettiði terkibibendi bu türde Fars
edebiyatýnýn þaheserlerinden sayýlýr. Hâka-
nî-i Þirvânî gerek Dîvân’ýnda gerekse Tu¼-
fetü’l-£Irâšeyn adlý eserinde Resûlullah’ý
övmektedir. Ferîdüddin Attâr’ýn Dîvân’ýn-

da, Ýlâhînâme, Esrârnâme, Man¹ýšu’¹-
¹ayr ve Mu½îbetnâme mesnevilerinde ve
rubâîlerinden oluþan MuÅtârnâme’sinde
Hz. Peygamber’i metheden þiirler yer alýr.
Nizâmî-i Gencevî’nin hamsesindeki mes-
nevilerinin hepsinde bir ya da birkaç na‘t
vardýr. Kemâleddîn-i Ýsfahânî na‘t olarak
bir terkibibend yazmýþtýr. Mevlânâ, Me¦-
nevî’sinin birçok yerinde Resûl-i Ekrem’-
den ve ona olan sevgisinden söz etmiþtir.
Fahreddîn-i Irâký’nin Dîvân’ý ve £Uþþâšnâ-
me’sinde (Dehnâme), Emîr Hüsrev-i Dih-
levî’nin Dîvân’ýnda, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Dî-
vân’ýnda kaside þeklinde na‘tlar ve Bos-
tân’ýnda övgü manzumeleri vardýr. Evha-
düddîn-i Merâgý’nin Câm-ý Cem mesnevi-
sinde bir, Dîvân’ýnda kaside þeklinde iki
na‘tý, Hâcû-yi Kirmânî’nin Dîvân’ýnda Hz.
Peygamber hakkýnda kaside, musammat
ve terkibibendden oluþan üç þiiri yer alýr.
Þiirlerinde na‘ta yer veren diðer þairler
arasýnda Ýbn Yemîn-i Tuðrâî, Selmân-ý Sâ-
vecî, Þemseddin Kâtibî, Ni‘metullah-ý Velî,
Abdurrahman-ý Câmî, Hilâlî-i Çaðatâyî, Eh-
lî-i Þîrâzî, Nüvîdî-i Þîrâzî, Vahþî-i Bâfký, Muh-
teþem-i Kâþânî, Örfî-i Þîrâzî, Nazîrî-i Nî-
þâbûrî, Abdürrezzâk el-Lâhîcî, Þifâî-i Ýs-
fahânî, Sâib-i Tebrîzî, Lâmi-i Dermiyânî,
Müþtâk-ý Ýsfahânî ve Âþýk-ý Ýsfahânî sayý-
labilir.

Na‘t geleneði XIX ve XX. yüzyýl þairleri
tarafýndan da sürdürülmüþtür. Sabâ-yi Kâ-
þânî, Visâl-i Þîrâzî, Kaânî-i Þîrâzî, Âþýk-ý Ýs-
fahânî, Þekîb-i Ýsfahânî, Dâverî-yi Þîrâzî,
Sürûþ-i Ýsfahânî, Yaðmâ-i Cendekî, Galib
Mirzâ Esedullah ve Meliküþþuarâ-yi Sa-
bûrî bunlarýn baþýnda gelir. Meliküþþua-
râ-yi Bahâr’ýn 1903’te Hz. Peygamber’in
doðum yýl dönümü münasebetiyle Meþ-
hed’de Âsitân-ý Kuds-i Rezavî’de okuduðu
“Der Medh-i Hazret-i Hatmî -mertebet”
baþlýklý na‘tý meþhurdur. Þiirde na‘t gele-
neði Muhammed Hüseyin Þehriyâr, Edîb-i
Ferâhânî, Îrec Mirza, Muhammed Ýkbal,
Emîrî Fîrûzkûhî, Rehî-yi Muayyerî ve son
dönemde Abbâs-ý Þehrî, Muhammed Rý-
zâ Hazâilî, Abdülhüseyn-i Ferzîn, Bânû Nûrî
Geylânî ile devam etmiþtir. Urdu edebiya-
týnda da daha teþekkül devrinden itibaren
na‘t önemli bir yere sahiptir (bk. MUHAM-
MED [Urdu Edebiyatý]).
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Hz. Peygamber için yazýlan
övgü þiiri.
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Sözlükte na‘t kelimesi “nitelemek, iyi ve
güzel þeyleri abartýlý biçimde dile getirmek;
nitelik, vasýf” mânalarýnda kullanýlýr. Arap
edebiyatýnda övgü þiirleri daha çok “me-
dih” baþlýðý altýnda ele alýnýr. Na‘t, özellikle
Fars ve Türk edebiyatlarýnda Resûlullah’ý
öven þiirlerin yaygýn adý haline gelmiþtir.
Ýlk Peygamber methiyeleri, Ýslâm dininin
yayýlýp müslümanlarýn Medine’de bir güç
haline gelmesinden itibaren görülmeye
baþlanmýþtýr. Bedir, Uhud, Hendek, Hay-
ber savaþlarýnýn sebep olduðu gerilim ve
mücadele ortamýnda müslümanlarla müþ-
rikler ve yahudiler arasýnda karþýlýklý þiir
atýþmalarý olmuþtur. Hassân b. Sâbit, Kâ‘b
b. Mâlik, Kâ‘b b. Züheyr, Abdullah b. Revâ-
ha gibi þair sahâbîlerin söylediði þiirlerde
Hz. Peygamber’i yüceltme, özellikle Mek-
keli müþriklere karþý savunma ve getirdi-
ði yeni dinin tanýtýlýp yayýlmasýna katkýda
bulunma gibi hedefler güdülmüþtür. Da-
ha sonraki yüzyýllarda bütün Ýslâm coð-
rafyasýnda þairler Resûlullah’a olan sev-
gilerini gerek muhtevalarý gerekse sanat
özellikleri bakýmýndan farklý isimlerle aný-
lan þiirlerle dile getirmiþlerdir. Öyle ki Al-
lah resulü hakkýnda methiye yazmayan
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gazel, mesnevi, kýta, müstezad, terciibend
ve terkibibend, musammat, rubâî, tuyuð,
müfred ve mýsra þeklinde pek çok na‘t
örneði bulunmaktadýr. Divan þiirinde ör-
neði nâdir görülen müsebba‘, müsem-
men ve muaþþer gibi musammatlarla ka-
leme alýnan na‘tlar þairlerin na‘t yazma ve
bu vadide yenilik getirme gibi gayretlerinin
göstergesidir. Divanlarýn gazeliyyât bölüm-
lerinin kafiyelere göre sýralanmasý usulün-
de her harf baþlýðýndan sonra tevhid, mü-
nâcât ve na‘t mahiyetinde olanlarýn önce-
likle yer almasý da bir gelenek olmuþ ve
kafiye harfini belirten baþlýðýn hemen ar-
kasýndan ilk gazelin na‘t olmasýna dikkat
edilmiþtir (Nazîm ve Þeyh Müþtak Baba di-
vanlarýnýn gazeliyyât bölümünün tama-
mýnda, Hamdullah Hamdi, Zâtî, Fuzûlî,
Hayâlî, Rûhî-i Baðdâdî, Ýffet-i Bursevî ve
Nigârî de bazý gazellerinde bu kuralý uy-
gulamýþtýr).

Na‘tlarda þairler Hz. Peygamber’i tarif
ve tavsif için divan þiirinin bütün söz sa-
natlarýný, belâgat kurallarýný ve geleneðin
kültür birikimini kullanarak hünerlerini
gösterme imkânýný bulmuþlardýr. Bunun-
la beraber Kur’ân-ý Kerîm’i Resûlullah’ýn
þanýný âleme ilân eden bir methiye kabul
ederek Allah’ýn övdüðü o yüce zâtý met-
hetmekteki âcizliklerini de itiraf etmiþler-
dir. Fahriyelerde kendilerini öven þairler,
na‘ta gelince Allah kelâmý ile övülen bir
þahsý methetmeye güçlerinin yetmeyece-
ðini ifade eder. Samimi bir sevginin ürü-
nü olan na‘tlar bu özellikleriyle çok defa
hitâbî bir üslûpla kaleme alýnmýþ lirik þi-
irlerdir.

Muhteva itibariyle na‘tlarda Hz. Peygam-
ber’in isim ve sýfatlarý, kâinatýn efendisi,
yaratýlýþýn gayesi ve Allah’ýn habibi oluþu,
örnek ahlâký, üstün vasýflarý, fizikî özellik-
leri, mûcizeleri, diðer peygamberlerden üs-
tünlüðü âyet ve hadislere dayanýlarak dile
getirilir; son bölümlerde þair günahkârlý-
ðýný itiraf edip þefaat talebinde bulunur.
Ardýndan kýyamet gününün tasviri, o çe-
tin günde þefaat yetkisinin yalnýz Peygam-
ber’e ait olduðu, zira onun âlemlere rah-
met olarak gönderildiði vurgulanýr.

Türk edebiyatýnda ilk na‘t örneðine Ku-
tadgu Bilig’de rastlanmaktadýr. Yûsuf
Has Hâcib ile baþlayan bu gelenek Edib
Ahmed Yüknekî’nin Atebetü’l-hakåyýk ve
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ý Hikmet’inden
sonra Anadolu sahasý dýþýnda pek çok þa-
ir tarafýndan devam ettirilmiþtir. Çaðatay
edebiyatýnda Ali Þîr Nevâî, divan ve mes-
nevilerinin tamamýnda ve mensur eserle-
rinde yer verdiði pek çok na‘t örneðiyle
na‘t þairi unvanýna lâyýk görülmüþtür.

Anadolu sahasýnda Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin Farsça, Yûnus Emre’nin Türkçe
na‘tlarýyla bu tür XIII. yüzyýldan itibaren
edebiyatýn vazgeçilmez bir türü halini al-
mýþtýr. XVII. yüzyýldan baþlayarak sadece
nat‘lardan ibaret divanlar tertip edildiði
görülmektedir. Nazîm’in beþ mürettep di-
vanýnda deðiþik nazým þekillerinden top-
lam 297 na‘t bulunmaktadýr. Neccârzâde
Rýzâ’nýn beþ bölümden oluþan divanýnýn
büyük kýsmýný gazel tarzýnda yazýlmýþ na‘t-
lar teþkil eder. XVIII. yüzyýl þairi Salâhî Uþ-
þâký’nin üç divanýndaki þiirleri arasýnda 201
na‘t vardýr. Ayný gelenek XIX. yüzyýlda Sey-
yid Mehmed Tevfik, Mehmed Fevzi Efendi
ve Nazîfî’nin eserlerinde devam etmiþtir.

Bazý þiir mecmualarý tamamýyla na‘tlara
hasredilmiþ olup bunlar “mecmûa-i nuût”
olarak anýlmaktadýr. XVI, XVII ve kýsmen
XVIII. yüzyýl þairlerinin na‘tlarýnýn derlen-
diði bu eserlerin en hacimli ve önemli ör-
neði olan Abdülbâki Efendi’nin düzenlediði
mecmuada (Süleymaniye Ktp., Hamidiye,
nr. 1210) elli iki þaire ait 103 na‘t mevcut-
tur.

Divan edebiyatýndaki binlerce na‘t için-
de þöhreti ve etkisiyle doruða ulaþanlar
arasýnda ilk sýrayý Fuzûlî’nin “Su Kasidesi”
diye meþhur olan na‘tý alýr. Daha sonra Þeyh
Galib’in, “Sen Ahmed ü Mahmûd ü Mu-
hammedsin efendim / Haktan bize sultân-ý
müeyyedsin efendim” beytiyle müseddes-i
mütekerrir þeklindeki na‘tý, Fehîm-i Ka-
dîm’in daha çok edebî muhitlerde þöhret
kazanan ve Nazîm, Vahîd-i Mahtûmî, Ne-
þâtî, Þeyh Galib ve Ýzzet Molla gibi þairler
tarafýndan nazîre yazýlan “rûz ü þeb” re-
difli na‘tlarý zikredilebilir. Nâbî’nin, hac yol-
culuðu esnasýnda Medine yolunda söyle-
diði rivayet edilen, “Sakýn terk-i edebden
kûy-ý mahbûb-ý Hudâ’dýr bu / Nazargâh-ý
ilâhîdir makam-ý Mustafâ’dýr bu” matla‘lý
na‘tý meþhurdur.

Na‘tlar, Tanzimat’tan sonra geliþen ye-
ni Türk edebiyatýndaki örneklerle günü-
müze kadar devam etmiþtir. Ziyâ Paþa,
Muallim Nâci, Makbûle Leman, Ýsmâil Sa-
fâ, Mahmud Celâleddin Paþa, Recâizâde
Mahmud Ekrem, Trabzonlu Muallim Cû-
dî, Mehmed Âkif Ersoy, Ali Ekrem Bola-
yýr, Yaman Dede, Ýbnülemin Mahmud Ke-
mal, Yahya Kemal Beyatlý, Kemal Edip
Kürkçüoðlu, Abdullah Öztemiz Hacýtahi-
roðlu, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, Muh-
sin Ýlyas Subaþý, Mustafa Ruhi Þirin bu
geleneðin önemli halkalarýný teþkil eder.
Türkiye Diyanet Vakfý’nýn 1990 Kutlu Do-
ðum Haftasý münasebetiyle açtýðý na‘t ya-
rýþmasýna yaklaþýk 2500 na‘t gönderilmiþ-
tir.
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ÿMustafa Çiçekler

™ TÜRK EDEBÝYATI. Türk edebiyatýn-
da esmâ-i nebî, sîre, mevlid, mi‘racnâme,
mu‘cizât-ý nebî, hilye, kýrk hadis gibi türler
arasýnda örnekleri en bol ve yaygýn olan
na‘t XI. yüzyýldan itibaren Türkler’in ya-
þadýðý hemen bütün bölgelerde yazýlmýþ,
günümüze kadar da kuvvetli bir gelenek
halinde devam etmiþtir. Sayýlarý binlerle
ifade edilebilecek olan na‘tlar ayrýca bes-
telenerek cami ve tekkelerde okunmuþ,
birçok beyti hattatlar eliyle levhalara nak-
þedilip mescid, dergâh, ev ve dükkân gibi
mekânlarý süsleyen birer sanat eseri ola-
rak itibar görmüþtür.

Þairleri na‘t yazmaya sevkeden çeþitli
sebeplerin baþýnda Hz. Peygamber’e du-
yulan sevgi gelir. Kur’ân-ý Kerîm’in birçok
âyetinde ahlâký ve üstün þahsiyeti methe-
dildiðinden Cenâb-ý Hakk’ýn da habibi olan
Resûl-i Ekrem’e duyulan bu sevgi ayný za-
manda Allah’ýn arzusuna uymayý ifade et-
mektedir. Na‘t yazma geleneðinde bir di-
ðer husus Resûlullah’ýn þefaatine nâil olma
isteðidir. Kâ‘b b. Züheyr’in Æa½îdetü’l-bür-
de’yi yazmak suretiyle Hz. Peygamber’in
affýna mazhar olmasý gibi þairler de na‘t-
larý ile Resûl-i Ekrem’in mahþerde tecelli
edecek olan þefaatini ümit etmiþlerdir. He-
men bütün na‘tlarda yer almýþ olan bu
motif, na‘t türünün ayný zamanda bir is-
tiþfâ ve istimdad (þefaat ve yardým dileði)
ifadesi özelliðini göstermektedir.

Yazýlmasýnda bu gibi âmillerin önem ka-
zandýðý na‘tlar, Ýslâm edebiyatlarý çerçeve-
sinde zamanla birtakým kurallarý olan bir
gelenek halini almýþtýr. Dinî, ilmî ve edebî
hemen bütün eserlere “hamdele” ve “sal-
vele” ile baþlanmasý âdeti bir süre sonra
bunlarýn yanýnda na‘tlara da yer vermeye
yol açmýþtýr. Divan ve mesnevilerde ise tev-
hid ve münâcâttan sonra bir na‘týn varlý-
ðý hemen hemen zaruret sayýlmýþtýr. Bazý
mürettep divanlarýn doðrudan doðruya
na‘t ile baþladýðý, bunun yanýnda bazý þa-
irlerin divanlarýnýn mukaddimesinden iti-
baren hemen her bölümünde na‘ta yer
verdikleri görülmektedir. Nitekim kaside,


