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NA‘T

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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™ 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,
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ce devirhanlarýn okuduðu Kur’ân-ý Kerîm’in
ardýndan ta‘rifhanýn ayaða kalkarak Hz.
Peygamber’e salâtü selâm getirip camiyi
yaptýranýn hayýrlarýný da sayarak dua et-
mesinden sonra na‘than tarafýndan yapý-
lýrdý. Bir kiþinin genellikle irticâlî okuduðu
na‘tlarýn bestelenmiþ ve günümüze ka-
dar gelmiþ örnekleri bulunmaktadýr (Sup-
hi Ezgi, Türk Musikisi Klasiklerinden Tem-
cit -Na’t -Salât -Durak, Ýstanbul 1945). M.
Ekrem Karadeniz ve Bekir Sýtký Sezgin,
besteli na‘tlarýn duraklarda olduðu gibi
usule uyulmaksýzýn serbest bir yorumla,
fakat asýl melodik yapýyý bozmamaya özen
gösterilerek icra edilmesi gerektiðini ifa-
de ederken Suphi Ezgi, na‘tlarýn muhak-
kak durak evferi ve darb-ý Türkî usulleriy-
le okunmasý icap ettiðini söyler. Dört mýs-
ralý bir na‘t beste formunda olduðu gibi
1, 2 ve 4. mýsralar zemin, 3. mýsra meyan
olarak bestelenir. Aðýr bir ritimle seyre-
den na‘tlarda ilâhilere göre daha sanatlý
bir üslûp kullanýlmýþtýr. Ayrýca na‘t þeklin-
de yazýlmýþ, özellikle Hz. Peygamber’in do-
ðumuna ait methiyelerden ibaret olan
güftelere ilâhi formuyla bestelendiðinde
tevþih adý verilir. Bu bakýmdan na‘t türün-
de kaleme alýnmýþ þiirler için Türk-din mû-
sikisinde na‘t ve tevþih olmak üzere iki
form bulunmaktadýr.

El yazmasý güfte mecmualarý incelen-
diðinde daha çok Eþrefoðlu Rûmî, Dede
Ömer Rûþenî, Þemseddin Sivâsî, Seyyid
Nizamoðlu, Aziz Mahmud Hüdâyî, Abdü-
lahad Nûri, Niyâzî-i Mýsrî, Sultan II. Mus-
tafa, Ýsmâil Hakký Bursevî ve III. Ahmed’in
na‘t güftelerinin bestelendiði görülür. Na‘t
bestekârlarý arasýnda Sütçüzâde Îsâ, Ha-
tîb Zâkirî Hasan Efendi, Hâfýz Post ve III.
Selim önde gelen isimlerdir. Ýslâmî Türk
edebiyatýnda en çok na‘týn yazýldýðý XVIII.
yüzyýldaki na‘t þairleri içinde Yahyâ Na-
zîm’in ayrý bir yeri vardýr. Kendi þiirlerine
yaptýðý besteler yanýnda Nazîm’in na‘tlarý
ayrýca birçok mûsikiþinas tarafýndan bes-
telenmiþtir. Bunlarýn en meþhuru ayný dö-
nem bestekârlarýndan Niznâm Yûsuf Çele-
bi’nin rast makamýndaki, “Âfitâb-ý subh-i
mâ evhâ habîb-i kibriyâ / Mâhtâb-ý þâm-ý
ev ednâ habîb-i kibriyâ” beytiyle baþlayan
eseridir. Na‘t bestekârlarý arasýnda Ka-
zasker Mustafa Ýzzet Efendi’den de özel-
likle söz etmek gerekir. Onun güfte ve
bestesi kendisine ait, “Ey habîb-i kibriyâ
vey matla-ý nûr-ý Hudâ” mýsraýyla baþlayan
hüzzam na‘tý bu formun baþarýlý eserle-
rindendir. Her iki eser ayrýca tevþih olarak
da bestelenmiþtir.

Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin rast
makamýnda bestelediði, “na‘t-ý Mevlânâ”

diye anýlan eseri formun en güzel örnek-
leri arasýnda yer alýr. Notasý günümüze ula-
þan, Farsça sözleri Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’ye ait olan ve, “Yâ habîballah resûl-i
Hâlik-ý yektâ tüyî” mýsraýyla baþlayan bu
eser, Mevlevî âyinlerinin baþýnda neyzen-
baþýnýn yapacaðý post taksiminden önce
bazan bir, bazan da meþkleri ayný olan iki
kiþi tarafýndan ayakta okunur. Sadettin
Nüzhet Ergun ise bu na‘t için belli bir güf-
tenin bulunmadýðýný, Mevlânâ’nýn Dîvân-ý
Kebîr’inden seçilen, vezni ezgiye uygun bir
manzumenin bu besteye giydirilerek oku-
nabileceðini belirtmektedir (Türk Musiki-
si Antolojisi, II, 469). Na‘t-ý Mevlânâ günü-
müzde melodik temaya baðlý kalýnarak
serbest bir üslûpla icra edilmektedir.

Eskiden tekke, mevlevîhâne ve camiler-
de “na‘thanlýk” adý altýnda bir görevin bu-
lunduðu ve na‘thanlýðýn âdeta bir meslek
haline geldiði bazý vakýf kayýtlarýndan an-
laþýlmaktadýr. Dönemlerinde na‘thanlýk-
la þöhret bulmuþ kiþiler arasýnda Eminö-
nü Vâlide Camii (Yenicami) na‘thaný Küçük
Ýmam Mehmed Efendi, Yavuz Sultan Se-
lim Camii na‘thaný Niznâm Yûsuf Çelebi,
Yenikapý Mevlevîhânesi’nde okuduðu na‘t-
larýyla tanýnan Hamâmîzâde Ýsmâil Dede
Efendi, ayný mevlevîhânenin kudümzenba-
þýlarýndan þiirlerinde Na‘tî mahlasýný kul-
lanan Ahmed Hüsâmeddin Dede, son de-
virde Aksaray Vâlide Camii müezzinbaþýsý
Hâfýz Cemal Gürses, Arap Camii müezzin-
baþýsý Hâfýz Ahmed Efendi, kudümzen Eþ-
ref Özkul ve kudümzen Kâni Karaca zik-
redilebilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müstakimzâde, Mecmûa-i Ýlâhiyyât, Süleyma-
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 3397, vr. 2b; Mecmûa-i
Ýlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Kadý Burhâneddin,
nr. 47, vr. 1b; Ruþen Ferit [Kam], Bestegâr -Þair
Nazîm: Hayatý, Eserleri Hakkýnda Tetkikat, Ýs-
tanbul 1933, s. 11, 19; Subhi Ezgi, Nazarî -Amelî
Türk Musikisi, Ýstanbul 1935, II, 50-53, 56-57;
III, 54-59; a.mlf., Türk Musikisi Klasiklerinden
Temcit -Na’t -Salât -Durak, Ýstanbul 1945, s. 14-
26; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Anto-
lojisi, Ýstanbul 1943, II, 468-469, 634; Nuri Öz-
can, On Sekizinci Asýrda Osmanlýlarda Dînî Mû-
sýkî (doktora tezi, 1982), MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, s. 40-41, 873-875; M. Ekrem Karadeniz,
Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esaslarý, Ankara
1983, s. 163-164, 656-657, 702-708; Emine Ye-
niterzi, Divan Þiirinde Na’t, Ankara 1993, s. 69-
78; Recep Tutal, Türk-Din Mûsikîsinde Na’t, Tes-
bih ve Temcidler (yüksek lisans tezi, 1994), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 31-50; Halil Can,
“Dinî Türk Musikisi Lûgatý”, MM, sy. 220 (1966),
s. 121; Bahaeddin Yediyýldýz, “Vakýf Müessesesi-
nin XVIII. Asýr Türk Toplumundaki Rolü”, VD,
sy. 14 (1982), s. 15 (maddenin yazýmýnda Bekir
Sýtký Sezgin’den elde edilen bazý þifahî bilgiler-
den de faydalanýlmýþtýr).

ÿNuri Özcan

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mecmûa-i Kasâid ve Nuût, Millet Ktp., Man-
zum, nr. 773; Mecmûa-i Nuût, Millet Ktp., Man-
zum, nr. 779; Nuût-ý Nebeviyye Mecmuasý, Sü-
leymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1211; Mi‘râciyye
ve Na‘t-ý Þerîfler Mecmuasý, Süleymaniye Ktp.,
Lala Ýsmail, nr. 773; Mehmed Fevzi Efendi, et-Te-
vessülâtü’l-Fevziyye fi’n-nuûti’n-nebeviyye,
Ýstanbul 1303; Ahmed Esad, Mir’ât-ý Muhamme-
dî (yâhud Safâ-yý Rûh), Ýstanbul 1302; Fevziye
Abdullah Tansel, Tanzimat Devri Edebiyatý’nda
Dinî Þiirler, Ankara 1962; Abdullah Öztemiz Ha-
cýtahiroðlu, Hazret-i Peygamber’e Þiirler Antolo-
jisi (Na’tlar), Ýstanbul 1966; Selçuk Eraydýn, XVII.
Asýr Yazma Divanlarýndaki Tevhid ve Na’tlar
ve Beyitlerde Geçen Tasavvufî Remizler (öðre-
tim üyeliði tezi, 1972), Ýstanbul Yüksek Ýslâm Ens-
tütüsü; a.mlf., “17. Asýr Tevhid ve Na’tlarý”, To-
hum, sy. 73, Ýstanbul 1972, s. 16-17; Tarih Ýçinde
Hicret ve Na’tlar Antolojisi, Ýstanbul 1982; Halil
Ýbrahim Þener, Mi’râciye ve Na’t-ý Þerifler Mec-
muasýndaki Na’tlarýn Ýþleniþi (öðretim üyeliði
tezi, 1985), Ýzmir Yüksek Ýslâm Enstitüsü; a.mlf.,
“Türk Dîvan Edebiyatýnda Na’t ve Bazý Na’t
Mecmualarý”, DÜÝFD, III (1986), s. 147-160; Gü-
nümüz Dilinden Hz. Peygamber’e Naatlar, An-
kara 1991; Emine Yeniterzi, Divan Þiirinde Na’t,
Ankara 1993; a.mlf., Türk Edebiyatýnda Na’tlar
(Antoloji), Ankara 1993; a.mlf., “Türk Edebiya-
týnda Na’tlara Dair”, Türkler (nþr. Hasan Celal
Güzel v.dðr.), Ankara 2002, XI, 762-767; a.mlf.,
“Türk Edebiyatýnda Na’tlar”, Yaðmur (Na’t özel
sayýsý), IV/15, Ýzmir 2002, s. 10-15; Âmil Çelebi-
oðlu, Eski Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ýstan-
bul 1998, s. 349-365; Mehmet Akkuþ, Hz. Pey-
gamber’e Na’tlar (Dîvân-ý Nu’ût-ý Salâhî), An-
kara 1999; Ali Budak – Ali Belbaðý, Kâinâtýn Efen-
disine Na’t Antolojisi, Ýstanbul 2004; Ali Nihad
Tarlan, “Na’tlar Arasýnda”, Hilâl, III/26, Ankara
1962, s. 4; IV/43 (1963), s. 3; IV/44 (1964), s. 3;
IV/45 (1964), s. 1; Agâh Sýrrý Levend, “Dinî Ede-
biyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri”, TDAY Belleten
(1972), s. 35-80; M. Esad Coþan, “Türk Edebiya-
týnda Na’tlar”, Hakses (Hicret özel sayýsý), XV/
177-178, Ankara 1979, s. 37-39; Nevzat Özkan,
“Edebiyatýmýzda Dînî Konular ve Hz. Muham-
med Sevgisi”, Erciyes, VIII/91, Kayseri 1985, s.
1-7; Rýdvan Caným, “Divan Edebiyatýnda Tevhid,
Na’t ve Münâcâtlar”, Ýslâmî Edebiyat, sy. 4, Ýs-
tanbul 1990, s. 9-11, 59; Kemal Yavuz, “Müþtak
Baba ve Na’tlarý”, Ýlmî Araþtýrmalar, sy. 5, Ýstan-
bul 1997, s. 259-277; “Na’t”, TDEA, VI, 529-530.

ÿEmine Yeniterzi

™ MÛSÝKÝ. Ýslâmî Türk edebiyatýnda Hz.
Peygamber için kaleme alýnmýþ methiye-
ler Türk mûsikisi makam, usul ve kaide-
leri çerçevesinde irticâlen veya beste ile
okunmuþtur. Arapça ve Farsça bazý örnek-
leri bulunsa da genellikle Türkçe yazýlan
na‘tlarýn güfteleri mutasavvýf þairlerin þi-
irlerinden seçilmiþ olup nâdiren mensur
þekillerine de rastlanmaktadýr. Dinî güfte-
lerin pek çoðu hakkýnda kullanýlan “nutk-ý
þerif” tabiri na‘t için de geçerlidir.

Cami ve tekke mûsikisinin ortak þekil-
lerinden olan na‘tlarýn icrasý büyük cami-
lerde, cuma ve bayram namazlarýndan ön-

NA‘T


