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KUR’AN SURELERİNE DAİR YAZILMIŞ MANZUM BİR ÖRNEK
DAHA: SENÂ’Î VE SUVERÜ’L-KUR’AN’I
ONE MORE POETIC SAMPLE WHICH WAS WRITTEN ON
QURAN'S SURA: SENA'İ AND HIS SUVERÜ'L-KUR'AN
Yunus KAPLAN 

Öz
Klâsik Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar arasında İslâmî unsurların önemli bir yeri vardır.
Bu dinin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve sahip olduğu çeşitli özellikler de bunlardan biridir.
Divan şairleri birçok İslâmî unsur gibi Kur’an-ı Kerim’deki sureler, ayetler ve ayetlerdeki bazı
kelimeleri; peygamberler ve bunların başından geçen olaylar ile gösterdikleri mucizeleri şiirlerinde
sıkça kullanmışlardır. Kur’an’da adı geçen 114 sure ve bunların sahip oldukları bazı özellikler de
şairler tarafından çeşitli beyitlerde sıkça dile getirildikleri gibi müstakil şiirlere de konu edilmişlerdir.
Genellikle “suverü’l-Kur’an” adıyla anılan ve sure isimlerinin daha çabuk öğrenilmesi için manzum
şekilde kaleme alınan bu türdeki şiirlerin sayısı edebiyatımızda oldukça sınırlıdır. Bu türde şimdiye
kadar Latîfî, Şeyhülislam Yahya, Dâ’î, Seyyid Muhammed ve Şakir Ahmet Paşa gibi şairlerin
suverü’l-Kur’an sahibi oldukları bilinmektedir. Klâsik edebiyatımızın farklı ve renkli bir yönünü
yansıtan bu türde eser yazan şairlerimizden biri de 17. yüzyıl şairlerinden Sirozlu Senâ’î’dir.
Bu çalışmada, Senâ’î’nin kaside nazım şekliyle kaleme aldığı ve 49 beyitten müteşekkil olan
Suverü’l-Kur’an’ının şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak tespit edilebilen tek
nüshasından hareketle metnin çeviri yazısına yer verilecektir.
•
Anahtar Kelimeler
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Abstract
Islamic factors have got important place in source that the classical Turkish literature lived in
them. Quran which is the holy writ of this region and its various properties are one of them. Ottoman
poets used suras, verses and some words in verses in Quran such as many Islamic factors; prophets
and their miracles which they reflected them with events that they experienced frequently in their
poetries. 114 suras in Quran and some of their properties were mentioned often in various couplets by
poets and also they were entreated to the private poetries. Generally, the number of poetries in the
form which was mentioned with the name of "Suverü’l-Kur’an" and which was written in a poetic
form in order that the name of suras was learned more quickly was quite restricted. It is known that
poets such as Latîfî, Şeyhülislam Yahya, Da'i Seyyid Muhammed and Şakir Ahmet Paşa have had
Suverü’l-Kur’an in this form up to now. One of our poets who wrote a work in this form to reflect
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different and various aspect of our classical literature is Sirozlu Senâ’î’ who was among poets of 17.
century.
In this study, the text's translated form will be given from the point of view in the single copy
which could have been found as depending on the form and contents of Suverü’l-Kur’an that Senâ’î
wrote it in the form of ode poetry and consisted of 49 couplets.
•
Keywords
Classical Turkish Literature, Senâyî, Suverü’l-Kur’an.
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GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatının hayal ve kavram dünyasının oluşmasında şekillenmesinde bazı
unsurların önemli bir rolü vardır. Özellikle divan şairlerinin içinde yaşadıkları toplumun sahip
olduğu maddi ve manevi birçok unsur, onlara ilham kaynağı olmuş ve şairler de bunları her
fırsatta şiirlerine yansıtmaktan geri durmamışlardır. Şairlere ilham kaynağı olan bu unsurlar
arasında toplumun inanç dünyasının temelini oluşturan İslâm dini ve bu dinin temel öğretileri,
prensipleri ve akidelerinin önemli bir yeri vardır. Bu unsurların kullanımının belirli şiirlerde
yoğunlaşması neticesinde edebiyatımızda tevhid1, naat2, münâcât3, mevlid4, miraciyye5, hilye ve
şemail6 gibi dinî muhtevalı birçok edebî tür doğmuştur.
İslâm dininin ilahi kitabı olan Kur’an-ı Kerim de hem şekil hem de muhteva açısından sahip
olduğu çeşitli özellikleriyle Klasik Türk Edebiyatında manzum ve mensur eserlere konu
olmuştur. Şair veya nasirler, gerek müstakil gerekse de herhangi bir eserde bölüm şeklinde
olsun Kur’an-ı Kerim ve onun özelliklerini dile getirmişlerdir. Bazı sureler, ayetler ve bunlardan
yapılan iktibaslar, peygamberler ve bunların başlarından geçenlerin anlatıldığı kıssalar ve
gösterdikleri mucizeler Kur’an-ı Kerim’le ilgili akla ilk gelen unsurlardır. Yusuf ile Züleyha
mesnevileri, miraciyyeler, Ashab-ı Kehf manzumeleri, Hızır-nâmeler, esmâü’l-hüsnâ şerhleri,
manzum veya mensur kırk ayet tercümeleri bu unsurların kullanımıyla oluşmuş eser türleridir
(Kaplan 2016: 268).
Kur’an-ı Kerim’le ilgili karşımıza çıkan en yaygın eser türlerinden birisi de manzum tercüme
ve tefsirlerdir. Ancak şimdilik Kur’an-ı Kerim’in tam bir tercüme veya tefsirine yönelik manzum
bir eser tespit edilememiştir. Ancak çeşitli surelerin manzum tercüme ve tefsirlerine dayanan
eserlerin sayısı bir hayli fazladır. Bu tür eserlerde daha çok Fatiha, İhlâs, Yasin, Mülk, Nebe gibi
surelerin tefsir ve tercümeleri yapılmıştır.7
Fezâ’il-i Kur’an, Havâss-ı Kur’an adlarıyla surelerin faziletlerinden bahseden eserler, ilm-i
tecvid ve kıraat hakkında yazılmış eserler, manzum fâl-i Kur’anlar da yine edebiyatımızda
Kur’an-ı Kerim’le ilgili yazılmış olan eser türlerinden bazılarıdır (Çelebioğlu 1998: 354-56, Uzun
2002: 414-17).
Kur’an-ı Kerim’deki sure isimleri ve bunların bazı özellikleri divan şairleri tarafından
şiirlerde kaynak olarak kullanılmıştır. Şairler, çoğu zaman sure isimlerini sahip oldukları
kelime anlamlarıyla çeşitli çağrışımlarla birlikte beyitlerde kullanırken bazen de bu sure
isimlerinin daha çabuk öğrenilmesi ve hafızada tutulması için manzum veya mensur çeşitli
eserler kaleme almışlardır.
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Daha geniş bilgi için bk. Haluk Gökalp, Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler, Kesit Yayınları, İstanbul 2016.
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Daha geniş bilgi için bk. Abdulhakim Koçin, Türk Edebiyatında Münâcât, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara
2011.
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Üniv. SBE., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2000.
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Sözlükte ‚sıçramak, duvara tırmanmak‛ anlamındaki sevr (sevre) kökünden türeyen sure
kelimesi ‚yüksek ve güzel bina, evin bir bölümü veya katı, yüce mertebe, şan ve şeref, alâmet
ve nişan‛ manalarına gelir ve çoğulu suverdir. Terim olarak ‚Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerinin bir
araya getirilmesi sonucunda oluşan, sınırları vahiy doğrultusunda Hz. Peygamber tarafından
belirlenen bölüm.‛ demektir (Birışık 2009: 538).
Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure bulunmaktadır. Tertip sırasına göre ilk sure Fatiha,
sonuncusu ise Nâs’tır. Bu surelerden hicretten önce inenlere Mekkî, hicretten sonra inenlere ise
Medenî sure denir. Bu sureler içinde en uzun olanı 286 ayetlik Bakara Suresi, en kısa olanı ise üç
ayetlik Kevser Suresi’dir. Enfal ve Tevbe sureleri hariç bütün sureler, besmele ile birbirlerinden
ayrılır (Birışık 2009: 538-39).
Sure isimleri, surede anlatılan kıssalarda adı geçen şahıslardan (Yunus, Hûd, Yusuf,
İbrahim, Lokman gibi), toplumlardan (Âl-i İmrân, Nisâ, Â’râf, Hicr, Kehf, Ahzâb, Sebe’, Kureyş
gibi), surede anlatılan olayı hatırlatan sembol kelimelerden (Bakara, Mâide, Enâm, Enfâl, Tevbe,
Ra’d, Nahl, İsrâ gibi) yahut ilk kelimelerinden (Tâhâ, Yâsîn, Sâd, Kâf, Nûn gibi) almaktadır.
Genel olarak surelere ad olan kelimeler, surelerin içinde geçer. Fatiha ve İhlâs surelerinin
isimleri ise sure içerisinde geçmez. Çoğu surelerin bir adı varken, bazı sureler için birden fazla
isim sayılmıştır (Akpınar 2009: 6).
Bakara ile Âl-i İmrân sureleri Zehrâveyn (çifte güller); ‚hâ-mîm‛le başlayan Mü’min,
Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sureleri Havâmîm (hâ-mîmler) veya Âlü hâ-mîm
(hâ-mîmli, hâmîmle başlayan); ‚tâ-sîn‛ veya ‚tâ-sîn-mîm‛le başlayan Şuarâ, Neml, Kasas
sureleri Tavâsîn; Allah’ı tesbihle başlayan Hadîd, Haşr, Saf, Cum’a, Tegâbün sureleri Müsebbihât;
‚kul‛ (söyle) emriyle başlayan Cin, Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs sureleri Kalâkıl; Kâfirûn ile
İhlâs, İhlâseyn; ayrıca bu ikisiyle Felak ve Nâs sureleri Mukaşkışeteyn (tedavi eden); İhlâs, Felak
ve Nâs sureleri Muavvizât; yalnız Felak ve Nâs sureleri, Muavvizeteyn diye anılmıştır (Birışık
2009: 539).
Klasik Türk edebiyatında Kur’an-ı Kerim’deki sure isimlerinin anlamları ve temel özellikleri
ile bunların kolay ezberlenmesi için de bazı eserler yazılmıştır. Bu eserler, manzum ve mensur
olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Kadı Iyaz’ın (öl. 1736-37) sureleri tertip sırasıyla zikreden hutbesi, Kânî Efendi’nin (öl. 1791)
Kur’an surelerini sondan başa doğru (Nâs suresinden Fatiha suresine kadar) tertip üzere inşa
ettiği mensur eseri, yine Kânî’nin bu türden duası ve Hacı Hasan Rıza hattı ile yazılan ve
mushafların sonuna konan, içinde surelerin isimleri bulunan hatim duası (Akpınar 2009: 7-8) bu
amaçla mensur şekilde kaleme alınmış eserlerden bazılarıdır.
Klasik Türk edebiyatında bu türde manzum olarak kaleme alınan eserlerden bazıları ise
şunlardır:
1. Esmâ-i Süverü’l-Kur’an: Lâtîfî (öl. 1582)’nin ‚fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün‛ vezniyle 29
beyit hâlinde yazdığı bir risaledir. Şair, bu şiirinde Kur’an-ı Kerim’in Cebrail’in indirdiği gibi
hiçbir değişikliğe uğramadan Peygamber’e indirildiğini, Hz. Osman’ın huzurunda tertip
edilerek sure, cüz ve aşirlere ayrıldığını belirterek 114 sureyi Fatiha’dan başlayarak Nâs’a kadar
zikretmiştir (Sevgi 1987: 135).
2. Tertîb-i Süverü’l-Kur’an: Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin (öl. 1644) Manzûme-i Şeyhü’l-İslam
Yahyâ Efendi fî Tertîbi Süverü’l-Kur’an adlı manzum eseridir. Eserde, Fatiha Suresi’nden başlayıp
Mülk Suresi’ne kadar surelerin isimleri sayılmış, Mülk ve Nebe’ cüzlerinde bulunan sureler
herkesin malumu olduğu için sayılmamıştır. Daha sonra bu iki cüzdeki sureler aynı vezinle bir
başkası tarafından tamamlanmıştır (Akpınar 2009: 8).
3. Nazm-ı Sûre-i Kur’an: Es-Seyyid Muhammed b. İbrahîm b. Muhammed Âgâh tarafından
1750’lerde ‚fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün‛ vezniyle kaleme alınan eser, 49 beyitten
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müteşekkildir. Fatiha’dan başlayarak Nâs’a kadar sureler, sahip oldukları çeşitli özellikleriyle
dile getirilmiştir (Akpınar 2009: 9-18).
4. Tertîb-i Nefîs: Trabzonlu Şâkir Ahmed Paşa (öl. 1819)’nın 1797 yılında kaleme aldığı bu
eser, Kur’an’daki 114 surenin üçer beyitle açıklandığı 478 beyitlik bir mesnevidir. Muteber
kaynaklardan, özellikle Şâtibî’den çokça yararlandığını söyleyen şair, birinci beyitlerde
surelerin ismi, ikinci beyitlerde kaç ayetten oluştukları, üçüncü beyitte ise ihtilaf edilen ayet
sayılarını belirtmektedir. Her surenin başında sure ismi ile söz konusu surenin Mekke’de mi
yoksa Medine’de mi nazil olduğu bilgisi (Mekkî veya Medenî) başlık olarak vermiştir (Yıldız
2008: 182-84).
5. Medhiyye-i Sultân Murâd Hân Be-tertîb-i Sûre-i Kur’an: Eser, Dâ’î mahlaslı bir şair
tarafından kaleme alınmıştır. Ancak Dâ’î’nin hayatı hakkında elde kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Dâ’î’nin bu şiirini muhtemelen III. Murat 1574-1595 veya IV. Murat (16231640)’a ithaf etmesinden hareketle III. Murat veya IV. Murat dönemi şairlerinden olduğunu
söylemek mümkündür. Dâ’î’nin Suverü’l-Kur’an’ı manzum şekilde olup, 51 beyitten
müteşekkildir. ‚Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün‛ vezninde ve mürdef kafiyeye sahip olan bu
şiirinde şair, Kur’an-ı Kerim’deki 114 sure isminin hepsini her beyitte ikişer üçer adet olmak
üzere zikretmiştir (Kaplan 2016).
Senâ’î ve Suverü’l-Kur’an’ı
Hayatı
Sirozludur. Asıl adı, Abdulbaki’dir. Ali Efendi-zade sanıyla meşhur olmuştur. Öğrenimini
tamamladıktan sonra devrin âlimlerinin birinden mülazım oldu. 1085 yılının Zilhicce ayında
(Şubat/Mart 1675) Solak-zade Halil Efendi’nin yerine Belgrad kadısı oldu. 1087 yılının Zilkade
ayında (Ocak/Şubat 1677) bu görevinden azledildi. 1091 Şevvalinde (Ekim/Kasım 1680) Edirneli
Murtaza Efendi’nin yerine Filibe kadısı olduysa da 1093 Rebiülevvelinde (Mart/Nisan 1682) bu
görevden de azledildi. 1097 Muharreminde (Kasım/Aralık 1685) Sadrazam Bosnalı Süleyman
Paşa’nın Nemçe Seferi’nde ordu kadısı oldu. 1099 Muharreminde (Kasım/Aralık 1687) Saydi
Yusuf Efendi’nin yerine Edirne kadısı olarak atandı. Ancak aynı yılın Cemaziyelevvel ayında
bu görevden ayrılan Abdulbaki Efendi, 1100/1688-89 yılında vefat etti (Özcan 1989: 25-26;
Akbayar 1998: 1515; Coşkun 1985: 80; Kurnaz-Tatcı 2001: 454).
Çeşitli ilimlere vakıf iyi bir âlim olan Abdulbaki Efendi, aynı zamanda şairliğiyle de
tanınmış ve şiirlerinde Senâ’î mahlasını kullanmıştır (Özcan 1989: 26). Yaptığımız araştırmalar
neticesinde Senâ’î’nin herhangi bir eserine ulaşamadık. Vakâyiü’l-Fudâlâ yazarı Şeyhî Mehmed
Efendi, şaire ait sadece aşağıdaki beyti örnek olarak vermiş; Mehmed Nail Tuman da bu beyti
iktibas etmiştir.

Şöyle ser-mest eylemişdür neş’e-i ruhsâr-ı yar
Bâde vü meyhâne vü pîr-i mugân bilmem nedür (Özcan 1989: 26, Kurnaz-Tatcı 2001: 454).
Eseri/Suverü’l-Kur’an
Senâ’î’nin Suverü’l-Kur’an’ı kaside nazım şekliyle kaleme alınmış olup toplam 49 beyitten
müteşekkildir. ‚Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün‛ vezninde ve mücerred kafiyeye sahip olan
bu şiir, kaside formatında yazılmış olsa da klasik bir kasidede olması gereken ‚nesip, girizgâh,
methiyye, fahriyye, dua‛ gibi bölümlere sahip değildir. Manzume, bu hâliyle şeklen kaside
özelliği taşımaktadır.
Senâ’î bu şiirde, Maide Suresi hariç Kur’an-ı Kerim’deki 113 surenin ismini direk veya
dolaylı olarak zikretmiştir. Bu sureleri zikrederken Kur’an’daki sıralamayı göz önünde
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bulundurarak ilk sure olan Fatiha’dan başlamış ve sonuncu sure olan Nâs Suresi’yle kasidesini
tamamlamıştır. 3. beyitten başlayarak genellikle her beyitte ikişer üçer adet olmak üzere 113
sure ismini zikretmiştir. Bu 113 sureden 105’inin ismi aynen, 8 tanesi (Furkan, Fâtır, Fussilet,
Kalem, Abese, İnfitâr, Mutaffifin ve Hümeze) ise dolaylı olarak zikredilmiştir.
İsmi geçmeyen surelerden Kalem Suresi’nin ilk kelimesi olan (Nûn) kullanılmıştır:

Nÿnı Óaúú Cell èalÀ itdi medÀr arżın
ÓÀúúa oldıàı gün vÀúıf olur bÀy u gedÀ b. 32
Kur’an-ı Kerim’in 104. suresi olan Hümeze de kasidede ismi geçmeyen surelerdendir.
Ancak şair, bu sureyi ihsas ettirmek için ilk kelimesi olan ‚V’elleyl‛i çağrıştıracak leyl
kelimesini kullanmıştır:

Şems-i feyyÀø ile açılmadadur Leyle-i àam
TÀb-baòş olmadadur èÀleme her vaút-i ëuóÀ

b. 41

Fâtır Suresi, ilk ayetinde geçen ‚Melâike‛ kelimesinden dolayı bu adla da anılır. Senâ’î de
kasidesinde Fâtır Suresi için ‚Melâike‛ ismini kullanmayı tercih etmiştir:

Umarum senden İlÀhì ki MelÀéik oúuyup
Rÿóuma sÿre-i YÀsìni ideler ihdÀ

b. 18

Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden biri de Furkan’dır. Bu kelime, aynı zamanda 25. surenin de
ismidir. Senâ’î, Furkan kelimesinin yerine Kur’an kelimesini kullanmıştır:

İderüm ãıdú ile ÚuréÀna hezÀrÀn sevgend
Naèt-ı peyàamberi şevú ile iderler ŞuèarÀ

b. 12

Fussilet Suresi’nin diğer isimleri Secde, Hâmîmî, Mesâbîh ve Akvât’tır. Bu sure için de Mesâbîh
kullanımı tercih edilmiştir:

Müémine oldı MeãÀbìó-i çerÀàı ìmÀn
Rÿz-ı deycÿr-ı úıyÀmete olınca ŞÿrÀ

b. 20

Kur’an-ı Kerim’in 80. suresinin ismi “yüzünü ekşitti, surat astı” anlamına gelen Abese’dir.
Bu surenin ismi de aynen zikredilmemiş, bu kelimenin müştakı olan ‚abûs‛ kelimesi
zikredilmiştir:

NÀzièÀtı bize gösterme meded òÀtimede
YÀ İlÀhì baúamaz vech-i èAbÿsa bu gedÀ

b. 37

Senâ’î’nin isimlerini zikretmeyip müştaklarını kullandığı surelerin diğer ikisi de ‚yarılmak‛
anlamına gelen İnfitâr ve ‚ölçüde hile yapanlar‛ anlamına gelen Mutaffifîn’dir. Kasidede bu
sure isimlerinin müştakları olan ‚fatr‛ ve ‚tatfîf‛ kelimelerinin tercih edildiği görülmektedir:

Şems-i Tekvìr olunup çünki ola Faùr-ı úubÿr
Keffe-i èadle ÒudÀ virmeye Taùfìfe rıøÀ
b. 38
Felak ve Nâs sureleri ‚muavvizeteyn‛; Felak, İhlas ve Nâs sureleri ise ‚muavvizât‛ diye
adlandırılır. Muavvizât; Kur’an’ın üçte birine denk gelen fazileti, şifa verici ve koruyucu
özellikleriyle bilinir (Yaşaroğlu 2006: 392-93). Şiirde bu iki surenin de ismi geçmemekte, bu iki
sure için nazardan korunmak için okunmalarından dolayı muska anlamına da gelen ‚Ta’vîz‛
kelimesi kullanılmıştır:
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Naãr olup pìşrevüñ yoà ise óıúd ile Leheb
Eyle İòlÀã ile Taèvìõ budur semt-i rıøÀ
b. 48
Senâ’î, sure isimlerini beyitlerde kullanırken bu isimleri hem gerçek anlama gelecek şekilde
kullanmış hem de onlara gerçek anlamlar dışında anlamlar yükleyerek farklı anlam
çağrışımlarında bulunmuştur. Bu türden kullanımlara verilebilecek bazı örnekler aşağıda
gösterilmiştir.
Aşağıdaki beyitte ‚Peygamberlerin mezarına yüz sürüp hac yapalım. O toprak ile
müminlerin yüzü nurla dolsun.‛ diyen şair, ‚enbiyâ, hac, mü’minîn‛ ve ‚nûr‛ kelimelerini hem
sözlük anlamlarıyla hem de sure isimlerini çağrıştıracak şekilde kullanmıştır:

EnbiyÀ merúadine yüz sürelüm Óacc idelüm
Müéminìnüñ yüzi ol òÀk ile pür-Nÿr ola b. 11
Yine ‚O anda senin mağaranın önünün perdecisi örümcek oldu. Rum (Anadolu)a kadar
çabalasalar da boşuna.‛ derken ‚ankebût‛ ve ‚Rûm‛ kelimelerini hem sözlük anlamlarıyla hem
de sure isimlerini çağrıştıracak şekilde kullanmıştır:

èAnkebÿt oldı ser-i àÀrÿñ o dem perdekeşi
Rÿma dek eyleseler gÿşişi olurdı hebÀ

b. 15

Şair başka bir beyitte ise ‚Her gece ay ve yıldız, felek üzerinde ortaya çıkarak çok
bağışlayan Allah’ın birliğini göstermeye yardımcı olur.‛ diyerek ‚Necm, Kamer‛ ve ‚Rahmân‛
kelimelerini aynı anlam ilgisi içinde kullanmıştır:

Her gice Necm ü Úamer ôÀhir olup çarò üzre
Vaódet-i Óaøret-i RaómÀnı iderler inhÀ
b. 26
Nüsha Tavsifi
Senâ’î’nin Suverü’l-Kur’an’ının şimdilik bilinen tek nüshası bulunmaktadır. Leipzig
Kütüphanesi’nde b. Or. 68 numarada kayıtlı olan Refdî Divanı’nın sonunda 75b-77b sayfalarında
kayıtlı olan eser, kütüphanede ayrıca b. Or. 68-02 arşiv numarasıyla kayıt altına alınmıştır. Çift
sütun ve on üç satır hâlinde, nestalik hatla kaleme alınmıştır. Başlık ve sure isimlerini belirtmek
için kullanılan işaretler kırmızı mürekkeplidir. 33. beyit derkenardadır. Eserin istinsah tarihi
belli olmayıp ketebe kaydına göre Osman b. el-Hac Mehemmed el-Mısrî tarafından Budin’de
istinsah edilmiştir.
Metin
Úaãìde-i Monla Es-Seyyid SenÀyì èAbdu’l-bÀúì Efendi Es-Sirozì Der-Óaúú-ı Sÿre-i Naôm-ı Úur’Àn-ı
Şerìf

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün
1.

Çünki tertìb iledür Muãóaf-ı Úur’Àn-ı ÒudÀ
Lìk øabù eylememiş sÿreleri her dÀnÀ

2.

Luùf-ı óaúúıyla yüz on dört süveri naôm itdüm
Eyledüm işbu nesaú üzre cemìèüñ imlÀ
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3.

Sÿre-i FÀtióa’dur mebdeé-i Úur’Àn-ı Kerìm
Baúara cümleden iècÀz ile ãÿret-pìrÀ

4.

Ál-i èİmrÀn’da olan sırr-ı èacìbi fehm it
Bay ider èÀlemi ÀyÀt-ı mevÀrìå-i NisÀ

5.

MÀèide muècize-i èÌsi-i Meryem oldı
Oúusa münkire EnèÀm’ı sezÀ ehl-i semÀ

6.

BÀà-ı cennet görinür ehl-i caóìme AèrÀf
CÀnı EnfÀl ider idi ele girse dünyÀ

7.

Tevbe it ãıdú ile tÀ rütbe-i Yÿnus bulasın
Úavm-i Hÿd’a olan olmaya bu dünyÀda saña

8.

Ùıfl iken daòi murÀda irişüp İbrÀhìm
Óacer anasını hìç itmedi bir gün aãàÀ

9.

Ravøa-i muãóafa Naòl oldı miåÀl-i ÙÿbÀ
Gösterür sÿre-i İsrÀ ile dest-i beyøÀ

10. Kehf olup Meryem’e her demde serÀy-ı èiãmet
Bir betül idi o pÀkìze be-óaúú-ı ÙÀhÀ
11. EnbiyÀ merúadine yüz sürelüm Óacc idelüm
Müéminìnüñ yüzi ol òÀk ile pür-Nÿr ola
12. İderüm ãıdú ile ÚuréÀn’a hezÀrÀn sevgend
Naèt-ı peyàamberi şevú ile iderler ŞuèarÀ
13. Raèd’vÀr itmeye mi naèrayı ehl-i maènÀ
Úıããa-i Yÿsuf ile vÀãıl olur çün óÀle
14. ŞÀh olursañ da eger görme ãaúın Nemli øaèìf
Úaãaã’a eyle naôar gör ki nedür bu dünyÀ
15. èAnkebÿt oldı ser-i àÀrÿñ o dem perdekeşi
Rÿm’a dek eyleseler gÿşişi olurdı hebÀ
16. Óikmeti eyledi Óaú Óaøret-i LoúmÀn’a naãìb
Secde-i şükre úuãÿr itmez idi ãubó u mesÀ
17. Fikr-i AòzÀb ile ol külbe-nişìn-i ùÀèat
Úıããa-i Àl-i Sebeéden yetişür óiããe saña
18. Umarum senden İlÀhì ki MelÀéik oúuyup
Rÿóuma sÿre-i YÀsìn’i ideler ihdÀ
19. äaffÀt añladılar remzini bir òoş äÀd’uñ
Zümer’üñ óÀl-i úıyÀmetde èaceb nice ola
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20. Müémine oldı MeãÀbìó-i çerÀàı ìmÀn
Rÿz-ı deycÿr-ı úıyÀmete olınca ŞÿrÀ
21. Zuòruf-ı èÀlemi itmekde DuòÀn mestÿr
Zìbine? CÀåiye’dür yine baúarsañ èuúalÀ
22. Ol Nebì eyledi AókÀf ile her dem inõÀr
Yine kÀr itmedi ol úavm-i leèìme aãlÀ
23. Ser-i levlÀk ile mümtÀz Muóammed’dür kim
MuècizÀtı ile Fetó olmada gün gün aèdÀ
24. Dehr-i dÿn içre saña bÀàı görünsün ÓucurÀt
DÀmen-i ÚÀf-ı úanÀèatda gerekdür meévÀ
25. ÕÀriyÀt-ı kerem-i óaøret-i Óaú olmayıcaú
Münkere hìç eåer itmez nice Ùÿr-ı SìnÀ
26. Her gice Necm ü Úamer ôÀhir olup çarò üzre
Vaódet-i Óaøret-i RaómÀn’ı iderler inhÀ
27. Bir èaceb VÀúıèa’dur yevm-i úıyÀmet ki o dem
Bìmden úalb-i Óadìd olmadadur ÀbÀsÀ
28. MÀlik-i nÀr-ı caóìm ile MücÀdil itmeye
Rÿz-ı Óaşr içre meded úıl bana ey bÀr-ı ÒudÀ
29. Zen-i dünyÀ gibi hìç müémine yoú Mümteóine
äaf ãaf ÀrÀyiş ile olmadadur çehre-küşÀ
30. Ehl-i İslÀma olup Cumèa yine èìd-i saèìd
Külli üsbÿéı MünÀfıúlaradur rind-i belÀ
31. ZìnhÀr olma TeàÀbün ile meyyÀl-i ÙalÀú
Olmasun bÀèiå-i Taórìm saña Mülk-i beúÀ
32. Nÿn’ı Óaúú Cell èalÀ itdi medÀr arżın
ÓÀúúa oldıàı gün vÀúıf olur bÀy u gedÀ
33. Cesed-i pÀki ile gitdi nicemüz bulamam
Rÿóa gerçi görinür nice MeèÀric ammÀ8
34. Nÿó içün mÀé-i èaõÀb èÀlemi àarú-Àb itdi
èAsker-i Cinn’e meger irmedi seyl-Àb-ı fenÀ9

8
9

Yazmada bu beytin mısralarının yerleri değiştirilmiştir. Kafiye gereği düzeltme yoluna gidilmiştir.
Yazmada bu beytin mısralarının yerleri değiştirilmiştir. Kafiye gereği düzeltme yoluna gidilmiştir.
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35. Oldı Müzzemmil ü Müddeååir ile çünki òiùÀb
Ol nebì itdi hemÀn emr-i kerìmi icrÀ
36. Óaúdur elbette ÚıyÀmet görecekdür İnsÀn
MürselÀt’uñ Nebeé-i Óaúúını ol demde aña
37. NÀzièÀt’ı bize gösterme meded òÀtimede
YÀ İlÀhì baúamaz vech-i èAbÿsa bu gedÀ
38. Şems-i Tekvìr olunup çünki ola Faùr-ı úubÿr
Keffe-i èadle ÒudÀ virmeye Taùfìfe rıøÀ
39. İnşiúÀú ile úaçan emr olına õÀt-ı Burÿc
Nÿr-ı ÙÀrıú’ıyla ãırÀù ola ùarìú-ı AèlÀ
40. áÀşiye sırrını fehm eyler iken şÀm u Fecr
Bir Beledde yine èÀmil yoú anuñla èulemÀ
41. Şems-i feyyÀø ile açılmadadur Leyle-i àam
TÀb-baòş olmadadur èÀleme her vaút-i ëuóÀ
42. İnşirÀó ile ÒudÀyÀ bizi maóşÿr eyle
Tìn’veş úalmaya úalbümde benüm àuããa belÀ
43. Úanı ol dem ki èAlaú pÀre iken cism-i øaèìf
Úadr’e irgördi seni rÿó virüp ol MevlÀ
44. Naãã-ı úÀùıè gibi hìç Beyyine yoú ZilzÀl’a
èÁdiyÀt ehli ile faòr iderüz rÿz-ı cezÀ
45. Çün ola ÚÀrièa seyr eyle TekÀåür nicedür
Ol èAãır’da ne úaãır var ne nişìmen ne livÀ
46. Veyldür cÀy-ı maúarr úavm-i òabìå-i Fìle
äıdú-ı teslìm-i Úureyş ile güm oldı aèdÀ
47. Dìn-i İslÀma giren Kevåer içer cennetde
KÀfirÿn nÀr-ı caóìm ile olındı meczÀ
48. Naãr olup pìşrevüñ yoà ise óıúd ile Leheb
Eyle İòlÀã ile Taèvìõ budur semt-i rıøÀ
49. YÀ İlÀhì bula cennetde maúÀm-ı èÀlì
Her geh òayr ile SenÀéì úuluña ide duèÀ
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SONUÇ
Suverü’l-Kur’an, klâsik Türk edebiyatında Kur’an-ı Kerim’de adı geçen sure isimleri ve
bunların sahip oldukları çeşitli özellikler hakkında kaleme alınmış bir türdür. Genellikle sure
isimlerinin daha çabuk öğrenilmesi ve hafızada kalıcı hâle getirilmesi için manzum veya
mensur şekilde kaleme alınan bu türde yazılmış olan şiirlerin sayısı edebiyatımızda oldukça
sınırlıdır. Latîfî, Şeyhülislam Yahya, Seyyid Muhammed, Şakir Ahmet Paşa ve Dâ’î gibi şairler
bu türde şiirler yazdığı bilinmektedir. 17. yüzyılda yaşayan ve iyi bir ilim adamı olmasının
yanında şair kimliğiyle de bilinen Senâ’î de bu türden eser kaleme alanlardan biridir.
Senâ’î’nin Suverü’l-Kur’an’ı kaside nazım şeklinde ve 49 beyitten müteşekkildir. Senâ’î,
klâsik kaside formatında olmayan bu manzumesinde, Kur’an-ı Kerim’deki 114 surenin biri hariç
(Mâide) hepsini söz konusu yapmıştır. Şair, ilk sure olan Fatiha Suresi’nden başlayarak son sure
olan Nâs Suresi’ne kadar sure isimlerini genellikle her beyitte ikişer üçer adet olmak üzere
zikretmiştir. Bu surelerden büyük çoğunluğunun isimlerini aynen zikretmiş, bazıları içinse
delalet ettikleri manalara uygun kelimeler kullanmayı tercih etmiştir. Senâ’î, tevriye ve cinas
gibi edebî sanatlarla birlikte hem sure isimlerini gerçek anlama gelecek şekilde kullanmış hem
de onlara gerçek anlamlarının dışında anlamlar yükleyerek farklı çağrışımlarda bulunmuştur.
Tanıtımını yaptığımız Senâ’î’nin bu eseri, hem klâsik Türk edebiyatında az rastlanan bir
türe örnek teşkil etmesi bakımından hem de sahip olduğu özelliklerle Kur’an-ı Kerim’in divan
şairlerince şiire kaynak olarak kullanımının farklı bir yönünü aksettirmesi bakımından
önemlidir.
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