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ÖNSÖZ 

 

Urfalı Yusuf Nâbî, Türk edebiyatının usta Ģair ve münĢilerindendir. Türkçe 

Divan, Farsça Divânçe, Hayrâbâd, Hayriyye, Fetihnâme-i Kamaniçe, Sûrnâme gibi 

manzûm eserleri ile Ģiirdeki ustalığını kanıtlamıĢ olan Nâbî; Hadis-i Erba‟în 

Tercümesi, Tuhfetü‟l-Harameyn, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Münşe‟ât‟ıyla nesir 

alanındaki hünerini göstermiĢtir.  

Zeyl-i Siyer-i Veysî; Nâbî‟nin Hz. Muhammed‟e duyduğu sevginin bir 

tezahürü olarak ortaya çıkmıĢ, Veysî gibi bir ustanın yarım kalmıĢ Siyer‟ini 

tamamlamak için yazılmıĢ bir eserdir. Anlatım Ģekli ile usta iĢi bir sanat eseri olan, 

yazma nüshasının fazlalığı çok okunduğunu gösteren, yararlanılan kaynaklar 

doğrultusunda sağlam bir siyer olan bu eser klasik edebiyatımız için önemlidir. 

Ayrıca bu eser, kaynakçası itibariyle Nâbî‟nin ilmî kiĢiliğini ortaya çıkaran bir delil 

mahiyetindedir. 

Hazırlanan çalıĢmanın GiriĢ Bölümü‟nde çalıĢmanın problem, amaç ve 

yöntemi açıklanmıĢtır. Ġkinci olarak siyer kavramı ile siyer türünün geliĢiminin 

anlatıldığı ve Türk edebiyatında Nâbî‟ye kadar verilen siyer örneklerinin tanıtıldığı 

“Siyer Yazıcılığı ve Türk Edebiyatında Siyer” baĢlıklı bölüme yer verilmiĢtir. Ayrı 

baĢlıklar halinde “Nâbî‟nin Hayatı, Edebi KiĢiliği ve Eserleri”; “Veysî‟nin Hayatı ile 

Dürretü‟t-Tâc fî-Sîreti Sâhibi‟l-Mi‟râc Adlı Eseri” ve “Zeyl” hakkında bilgiler 

sıralanmıĢtır. “Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin Ġncelemesi” baĢlıklı bölümde eserin adı, 

yazılıĢ zamanı, konusu, yazılıĢ sebebi tartıĢılmıĢ; eserin dil, üslup vb. yönlerden 

incelemesi yapılmıĢtır. “Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin Nüshaları ve Metni” baĢlığı altında 

eserin nüshaları hakkında bilgi verilmiĢ, metin teĢkilinde izlenen yol açıklanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın asıl sebebini oluĢturan eserin tenkidli tam metnine yer verildikten sonra 

“Sonuç”, çalıĢmada faydalanılan kaynakların sıralandığı “Kaynakça” ve metindeki 

özel isimlerin sıralandığı “Ġndeks” bölümü ile çalıĢma sonlandırılmıĢtır. ÇalıĢmaya 

ek olarak faydalanılan nüshaların ilk ve son sayfalarının fotoğrafları eklenmiĢtir. 

ÇalıĢmada kimi hadisler “ġâmile Programı” yardımıyla bulunmuĢ ve eserler burada 

geçen künyeleri ile kaydedilmiĢir. 

ÇalıĢmanın Erzurum ayağında yardımını gördüğüm kardeĢim Mert 

ALTUNMERAL‟e, yine Erzurum‟da yapılan çalıĢmalarda yardımını esirgemeyen 

kıymetli dostum Okt. Bahattin ġĠMġEK‟e, metindeki Arapça ve Farsça ibarelerin 

okunmasında yardımcı olan Hayretullah BARLAS‟a ve Shoayib Mohammed 
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MASOUD‟a, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin yazma nüshalarını temin etmede yardımcı olan 

kıymetli büyüğüm Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERSAL‟a, Zeyl-i Siyer-i Veysî üzerinde 

çalıĢmamızdan bir süre önce eserin yayınını yapan ve çalıĢmasından faydalanmamıza 

izin verip çalıĢmamıza destek olan Doç. Dr. Hasan GÜLTEKĠN‟e, eserde geçen 

hadisler konusunda yol gösteren Yrd. Doç. Dr. Veli ABA‟ya, Nâbî‟nin kaynakları 

konusunda yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN‟a, tez savunması 

sırasında fikirleri ve önerileri ile katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Sadettin EĞRĠ‟ye ve 

Prof. Dr. Ali DUYMAZ‟a, tez izleme jürimizde yer alan ve görüĢleriyle çalıĢmamıza 

katkı sağlayan Prof. Dr. Bahattin KAHRAMAN‟a, tez süresi müddetince 

Ġstanbul‟dan Balıkesir‟e gelerek büyük fedakarlıklarda bulunan ve aynı zaman bu 

çalıĢmaya teĢvik eden Prof. Dr. Mahmut KAPLAN‟a ve doktora eğitimim boyunca 

her an yardımını gördüğüm, üzerimde emeği olan kıymetli hocam, danıĢmanım Yrd. 

Doç. Dr. Abdülkerim GÜLHAN‟a teĢekkürü bir borç bilirim. 

 

Mehmet ALTUNMERAL  

Balıkesir 2015   
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NÂBÎ’NĠN ZEYL-Ġ SĠYER-Ġ VEYSÎ’SĠ 

(ĠNCELEME-METĠN) 

 

 

ALTUNMERAL, Mehmet 

Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim GÜLHAN 

2015, VIII + 493 sayfa 

 

Yusuf Nâbî, Türk edebiyatının meĢhur Ģair ve münĢilerindendir. Türkçe 

Divan, Farsça Divançe, Hayriyye, Fetihnâme-i Kamaniçe, Surnâme, Tuhfetü‟l-

Harameyn, Tercüme-i Hadis-i Erba‟în, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve MüĢe‟at Ģâirin 

eserleridir.  

Nâbî‟nin nesri nazmı kadar güçlüdür. Nâbî 1095/1684 yılında Veysî‟nin 

yazdığı Siyer-i Veysî adlı esere bir zeyl yazmaya baĢlamıĢtır. Bu eserde Nâbî‟nin 

süslü ve sağlam bir cümle yapısı bulunmaktadır. Bu zeyl Zeyl-i Siyer-i Veysî adı ile 

ün kazanmıĢtır. Kütüphanelerde yazma nüshası fazlaca bulunan Zeyl-i Siyer-i Veysî 

çokça okunmuĢ ve teveccüh görmüĢtür.  

Bu çalıĢmada eserin Osmanlıca metni edisyon kritik yöntemi ile latin 

harflerine aktarılmıĢtır. Yine bu çalıĢmada eserin dil, üslup vb. yönlerden 

incelemesine yer verilmiĢtir. AraĢtırmacıların çalıĢmadan kolayca faydalanabilmeleri 

için çalıĢmaya sözlük ve indeks eklenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nâbî, Veysî, siyer, zeyl, Zeyl-i Siyer-i Veysî  
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ABSTRACT 

 

NABĠ’S BOOK OF  ZEYL-Ġ SĠYER-Ġ VEYSÎ 

(EXAMĠNATĠON-TEXT) 

 

 

ALTUNMERAL, Mehmet 

Phd Thesis, Department of Turkish Language and Litterature 

Adviser: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim GÜLHAN 

2015, VIII + 493 pages 

 

Yusuf Nabi is one of the most famous poets and writers in Turkish Literature. 

The poet‟s works include Turkish Divan, Persian Divan, Hayriyye, Fetihnâme-i 

Kamaniçe, Surnâme, Tuhfetü‟l-Harameyn, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Zeyl-i Siyer-i 

Veysi and MünĢeat.  

His proses are as strong as his poems. In 1095/1684, Nabi began to write an 

additional text for Veysi‟s Siyer-i Veysi . The work reflects the ornate and strong 

sentence structure of Nabi. This addition is known as Zeyl-i Siyer-i Veysi.  Zeyl-i 

Siyer-i Veysi that has a lot of manuscript copies at libraries has been read and 

favored for many times.  

Ġn this study, Ottoman Turkish text of the work was transfered to latin 

alphabet by means of critical edition method. The study also includes the analysis of 

the work in terms of language, style,etc . The dicitionary and the index were added to 

the study for the researchers to benefit easily. 

 

Key Words: Nabi, Veysi, siyer, zeyl, Zeyl-i Siyer-i Veysi  
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1. GĠRĠġ 

 

Türklerin Ġslâmiyet‟i kabul etmesiyle birlikte gündelik hayatta ve inanç 

sisteminde değiĢiklikler meydana gelmeye baĢlamıĢtır. Bu değiĢim zamanla Türk 

insanının eserlerine de yansımıĢ ve bu yeni inanç dairesini anlatan, onu öğreten 

eserler kaleme alınmıĢtır. Özellikle Hz. Muhammed‟in doğumu, yaĢayıĢı, nübüvveti, 

savaĢları, mirâcı vb. hayatının her ânı anlatılmıĢ belki de en hassas ve sanat özelliği 

taĢıyan eserler onun için meydana getirilmiĢtir.  

Tertip edilen divânlar, mesnevîler vb. edebî eserlerde Hz. Muhammed için 

na‟atlar yazıldığı gibi ayrı kitaplar halinde doğumu için mevlidler, Mirâcı için 

mirâciyyeler, hadislerini ihtiva eden kırk hadis-yüz hadis-bin bir hadisler, vücut 

özelliklerini anlatan şemâiller ve hilyeler, hayatını anlatan siyerler yazılmıĢtır.  

Sözlük anlamı “ahlak ve yüksek vasıflar” olan siyer; Hz. Muhammed‟in 

hayatını, ahlakını ve yaĢayıĢını anlatan eserlere verilen addır. Edebiyatımızda hem 

manzum hem mensur siyer örnekleri yazılmıĢtır. Tarihi gerçeklere dayalı olarak 

yazılan bu eserler dinî, edebî ve tarihî değer taĢımaktadır. Edebiyatımızda Erzurumlu 

Kadı Darîr‟in Kitâb-ı Siyer-i Nebî‟si, ilk Türkçe siyer kitabı olması ve Alaşehirli 

Veysî‟nin siyeri, kendisine birçok zeyl yazılması açısından önemlidir.  

ÇalıĢma ile ilgili bir hususu burada dile getirmek gerekmektedir. 2013 yılı 

baĢlarında baĢladığımız tez çalıĢması öncesinde yaptığımız görüĢmelerde Nâbi‟nin 

bu eserinin çalıĢılmadığı ve eserin çalıĢılmasının gerekli olduğu konusunda bilgiler 

aldık. Altı nüsha üzerinden metin teĢkilini oluĢturduğumuz çalıĢmamızın üçüncü tez 

izlemesini yapmadan bir hafta önce eserin Doç. Dr. Hasan Gültekin tarafından dört 

nüsha üzerinden doçentlik takdim çalıĢması olarak hazırlandığını öğrendik. Bu 

doğrultuda Hasan Gültekin ile görüĢerek çalıĢmasından haberdar olduğumuzu 

belirttik. Hasan Gültekin‟in de izniyle çalıĢmaya devam ettik ve iki çalıĢmanın metin 

bölümündeki okuyuĢ farklarını dipnotlarda gösterdik. 

 

1. 1. ÇalıĢmanın Problemi, Amacı, Yöntemi  

 

1. 1. 1. Problem 

Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eseri mensurdur. Oldukça hacimli olan bu 

eser fazla yazma nüshası bulunduğu için çok okunduğu ve değer gördüğü kanaatini 
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uyandırmaktadır. Veysî gibi bir edebî simaya zeyl olarak yazılan bu önemli eserin 

günümüz edebiyat dünyasına kazandırılması gerekmektedir.  

Denilebilir ki bu çalıĢmanın problemini “Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟sini 

günümüz edebiyatının nesir sahasına kazandırmak ve klasik edebiyatımıza bir örnek 

daha dahil etmek” oluĢturmaktadır. 

 

1. 1. 2. Amaç 

Türk edebiyatının usta Ģair ve münĢilerinden biri, aynı zamanda hikemî tarzın 

edebiyatımızda öncüsü olan Urfalı Yusuf Nâbî‟nin bir eserini çalıĢarak edebiyatımıza 

kazandırmak, günümüz edebiyat araĢtırmaları ve araĢtırmacıları için önem arz 

etmektedir.  

Yapılan bu çalıĢmada ilk amaç Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserin tenkitli metnini 

ortaya çıkarıp gerekli incelemelerle eseri günümüz edebiyat dünyasına tanıtmaktır. 

Ġkinci amaç ise azınlıkta olan nesir çalıĢmalarına önemli bir örnek daha eklemektir. 

 

1. 1. 3. Yöntem 

ÇalıĢmamız Ģu aĢamalardan oluĢmaktadır: Metin incelemesi, tenkidli metin 

oluĢturma, sözlük ve indeks. 

ÇalıĢmamızın ilk aĢaması olarak ortaya çıkan metin çerçevesinde incelemeler 

yapılmıĢtır. Eserin ismi, yazılıĢ tarihi, konusu, yazılıĢ sebebi edebî kaynaklar 

çerçevesinde tartıĢılmıĢtır. Nâbî‟nin eserini hazırlarken faydalandığı kaynaklar 

araĢtırılarak veriler çalıĢmaya kaydedilmiĢtir. Eserin üslup ve dil özellikleri metinden 

alıntılar yapılarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Nâbî‟nin eserde yer verdiği aynı 

zamanda Divan‟ına da kaydettiği manzum parçalar tespit edilip çalıĢmada 

belirtilmiĢtir. Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟den sonra yazdığı ikinci zeylden 

öğrenilen bilgiler doğrultusunda eserin yazıldığı zamanda gördüğü ilgiyi anlatan ve 

Nâbî‟nin kendi eseri için yaptığı yorumları içeren “Nâbî‟nin Gözünden Zeyl-i Siyer-i 

Veysî” adlı bölüm hazırlanmıĢtır.  

Tenkitli metin oluĢturma, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin altı nüshası üzerinden 

yapılmıĢtır. Bu nüshalardan 3‟ü Nâbî hayatta iken çoğaltılmıĢ nüshalardır. 

Nüshalardan biri ise matbudur. Bu nüshaların tenkidinde kelime farkları dipnotlarda 

gösterilmiĢ, cümle ile uyumlu ve nüshalarda ekseriyetle kullanılan kelimeler metin 

içinde verilmiĢtir. Yapılan bu metin tenkidi ile Nâbî‟nin kaleminden çıkmıĢ orijinal 

nüshaya en yakın metin oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada metinde geçen 
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Arapça ve Farsça ibareler aslî Ģekli ile verilmiĢ, bunların Türkçe anlamları dipnotlara 

kaydedilmiĢtir. 

ÇalıĢmadan araĢtırmacıların daha rahat faydalanabilmeleri için eserde geçen 

Arapça-Farsça kelimelerin anlamlarının verildiği bir sözlük ile metinde geçen özel 

isimlerinin kaydedildiği indeks hazırlanmıĢtır. 
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2. SĠYER YAZICILIĞI VE TÜRK EDEBĠYATINDA SĠYER 

 

2. 1.  Siyer  

Arapça‟da insanın tuttuğu yol, gidiĢ; ahlak, tavır; hâl tercümesi gibi anlamlara 

gelen “sîret veya sîre” kelimesinin çoğulu olan “siyer”, Hazret-i Muhammed‟in 

hayatından bahseden eserler için kullanılan bir tabirdir.
1
  

“Siyer yalnızca Hz. Peygamber‟in hayatı için kullanılan bir terim haline 

gelmiĢ, sîret ise baĢka Ģahsiyetlerin hayatlarını anlatan Sîretü‟l-Hüseyn, Sîretü Ömer 

b. Abdil‟azîz, Sîretü Ahmed b. Hanbel gibi kitapların adlarında da yer almıĢtır. Siyer 

terimi aynı zamanda savaĢ, esirler ve ganimetler baĢta olmak üzere devletler hukuku 

dallarına giren konulara isim olarak verildiği gibi bu alanda yazılan Evzaî‟nin Kitâbü 

Siyeri‟l-Evzâ‟î, Ebû Yûsuf‟un Kitabü‟r-Red alâ Siyeri‟l-Evzâ‟î, Ebû Ġshak el-

Fezârî‟nin Kitâbü‟s-Siyer ve Muhammed b. Hasan eĢ-ġeybânî‟nin es-Siyerü‟l-

Kebîr‟i vb. kitapların isminde yer almıĢ, ayrıca fıkıh kitaplarının bir bölümünün adı 

olmuĢtur.”
2
  

Bu tabirin yanında Hazret-i Muhammed‟in savaĢlarının anlatıldığı savaĢ yeri 

veya savaĢ manasına gelen “mağza” kelimesinin çoğulu olan “megâzî” kelimesi de 

kullanılmıĢtır.  

“Siyer, târihin bir koludur. Bu sebeple siyer yazarları hep tarih metod ve 

üslûbunu kullanırlar. Zaman bakımından 570 yılına tekaddüm eden yılların bir 

değerlendirmesi ile baĢlar ve 632 yılını tâkip eden olaylarla ilgi kurarak biter. Hazret-

i Peygamber‟in doğumu, çocukluğu, gençliği, evliliği, peygamberliği, Mekke dönemi 

olayları, hicreti, Medîne devri hâdiseleri, hastalığı, vefâtı ve sonrası Ģeklindeki  

zamanı tesbît edip inceler.”
3
 “Esâsen megâzî, siyerin içinde bir bölümdür. Ancak o, 

sadece “Gazevât-ı Celîle-i Peygamberî”den bahseder; Hazret-i Peygamberin diğer 

yönleri ile ilgilenmez.”
4
  

 

 

                                                             
1 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü C.3, Ġstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi,. s. 243; Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, C.4, Ġstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1322, s. 

44; Neclâ Pekolcay ve Diğerleri, İslâmî Türk Edebiyâtında Şekil ve Nev‟îlere Giriş, Ġstanbul: Kitabevi 

Yayınları, 2000, s. 202; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın 

Kitabevi, 2002, s.959; Ahmet Mermer-Neslihan Koç Keskin, Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, 

Ankara: Akçağ Yayınları, 2005, s. 92. 
2 Mustafa Fayda, Siyer ve Megâzî Maddesi, DİA, C. 37, 2009, s. 319. 
3 Ali Yardım, Peygamberimiz‟in Şemâili, Ġstanbul: Damla Yayınevi, 2005, s. 20. 
4 Yardım, age,s. 21.  
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2. 2.  Siyer Ġlminin DoğuĢu ve GeliĢmesi 

Siyer sahasındaki çalıĢmalar Ġslâm dünyasında târihe duyulan ilgi ve tarih 

yazıcılığının baĢlamasıyla yakından alakalıdır. Bu husus çeĢitli sahalardaki kültürel 

ve ilmî geliĢmelerin bir parçası Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bütün bu geliĢmelerin 

esasını da Kur‟ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber‟in hayatı ve Ģahsiyetinin arz ettiği 

hususiyetler teĢkil etmiĢtir.
5
   

Diğer önemli unsur olarak; Müslümanların, Resûlullâh‟ın örnek ve model 

(sünnet) insan olma vasıflarını sonraki nesillere bir bütün olarak aktarma arzusu 

karĢımıza çıkar. Nitekim Kur‟ân‟ın Hz. Peygamber‟e ittibâ etmeyi emreden ayetleri 

siyer araĢtırmalarına yönelen Müslümanları teĢvik etmiĢtir.
6
 Yine bu duruma bağlı 

olarak Hz. Peygamber baĢta olmak üzere sahabenin haberlerini ve ilk Müslümanların 

yaĢadığı hadiseleri kaybolmaktan koruma düĢüncesi Hz. Peygamber‟in siyerinin 

toplanmasına katkıda bulunmuĢtur.
7
 

Ġslâm‟ın iki ana kaynağı olan Kur‟ân‟ın yorumu ve sünnet/hadisin konumunu 

belirlemede Hz. Muhammed‟in sîretini bilmenin hayati önemi vardır. Hukuki 

birtakım sorunlara çözüm bulma ihtiyâcı âlimleri ferdî veya kamu hukukuna misâl 

teĢkil edebilecek vâkıaların tespiti için siyer araĢtırmalarına yöneltmiĢtir.
8
  

Bunlar gibi daha birçok sebebi sıralayabileceğimiz doğuĢ döneminden sonra 

siyer ilminin geliĢimine etki eden faktörler Ģöyle sıralanmıĢtır: 

 

“- Kur‟ân‟ın yorumu ve sünnetin bağlayıcılığı hususu, 

- Ġslâm öncesi dinî-kültürel (Yahudi-Hristiyan) geleneğin devamı, 

- Hukukî ve sosyal alanda duyulan birtakım ihtiyaçlar, 

- Resmî otoritelerin yönetim alanında karĢılaĢtıkları sorunlar ve tarihî model 

arayıĢları, 

- Entelektüel uğraĢ, 

- Dinî münazaralar.”
9
 

 

                                                             
5 Mustafa Fayda, “Siyer Sahasındaki Ġlk Telif ÇalıĢmaları”, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları 

Sempozyumu16-18 Eylül, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 357. 
6 ġaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora tezi, Ankara, 2006, s. 29. 
7 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 1982, s. VII.  
8 Ayhan Tergip, “Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer Ġlmine Katkıları”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi C. 3, S. 15, s. 223. 
9 Öz, agt, s. 31. 
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Bu temeller üzerinde siyer ilminin ilk örnekleri verilmeye baĢlanır. 

Örneklerin verildiği dönemler Ģöyle tasnif edilmektedir:  

“- BaĢlangıç Dönemi: Müslüman ilim çevrelerince Hz. Peygamber‟in hayatını 

araĢtırmaya duyulan ihtiyaçların hâsıl olduğu, bunun teknik ve üslubunun 

Ģekillenmeye baĢladığı dönemdir. [Ka‟bu‟l-Ahbâr (32/652), Abdullah b. Selâm 

(43/663), Vehb b. Münebbih (114?/732)] 

- Risaleler Dönemi: Hz. Peygamber‟in hayatından değiĢik kesitleri konu alan 

veya belirli bir râviye ait rivâyetlerin risalelerde ve sahifelerde toplanması dönemidir. 

[Urve b. Zübeyr (94/713), ġurahbil b. Sa‟d (123/740), Âsım b. Ömer (120/737), 

Abdullah b. Ebî Bekr (135/752), Ebân b. Osman (105/723)] 

- Cem‟ dönemi: Risaleler ve sahifelerde dağınık halde bulunan siyer 

malzemesinin bir araya getirildiği dönemdir. [Zührî (124/741)] 

- Tasnif-Telif Dönemi: Ġlk özgün siyer eserlerinin telif dönemidir. Müellifler, 

cem‟ olunan veya henüz risalelerde bulunan malzemelerin konularına göre tasnifini 

yaparak belli bir kronoloji dâhilinde ilk eserlerini telif etmiĢlerdir. Bu dönemin en 

bariz vasıflarından biri siyer malzemesinin geniĢlemeye baĢlamasıdır. [Musâ b. Ukbe 

(141/758), Ġbn Ġshak (151/768), Ma‟mer b. RâĢid (153/770), Ebû Ma‟Ģer es-Sindî 

(170/787), Vâkıdî (207/882)] 

- Klasik Nakil Dönemi: Bir önceki dönemde telif edilen eserlerin 

nakledilmesi dönemidir. Ancak bu dönemin müellifleri sadece üstadlarının eserlerini 

nakletmekle yetinmemiĢler, kendi buldukları rivâyetleri de eklemiĢler, gerekli 

gördükleri yerlerde tenkit, yorum ve Ģerhlerini zikretmiĢlerdir. [Yûnus b. Bükeyr 

(199/814), Ġbn HiĢâm (218/828)] 

- KarĢılaĢtırmalı Nakil Dönemi: Ġslâmî siyer yazıcılığının en uzun dönemidir 

ve Ġbn Sa‟d‟la baĢlamıĢtır. Bu dönemde müellifler kendilerinden önceki eserleri 

karĢılaĢtırmalı olarak nakletmiĢlerdir. Vâkıdî‟nin eserlerini nakletmesi ile klasik 

nakil dönemi içerisinde yer alan Ġbn Sa‟d haberleri karĢılaĢtırmalı olarak nakletmesi 

ile de yeni bir çığır açmıĢ, kendisinden sonraki takipçileri etkilemiĢtir. [Ġbn Sa‟d 

(230/845)]”
10

  

Hicri birinci yüzyıl sonu ve ikinci yüzyıl baĢında siyer türünün öncülüğünü 

yapan önemli Ģahsiyetler arasında Urve b. Zübeyr (ö. 94/712), Ġbn ġihâb ez-Zührî (ö. 

                                                             
10 ġaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora tezi, Ankara, 2006, s. 464-465.  
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124/741) ve Ġbn Ġshak (ö. 151/768) sayılabilir.
11

 Ġlk siyer örneğinin ez-Zührî 

tarafından verildiği kabul edilmekle beraber megâzî ve siyer ilmini geliĢtiren, bu 

ilmin temel kurallarını koyan ve bu ilmi belirli bir Ģekilde toplayan Ġbn Ġshak‟tır. Ġbn 

Ġshak kendinden önce yazılan megâzî ve siyer kitapları ile özel çalıĢmaları sonucu 

topladığı malzemeleri alıp yeni bir çerçeve içerisinde düzenlemiĢtir.
12

 

2. 3.  Türk Edebiyatında Siyer 

 Hz. Muhammed‟in hayatının, ibadet Ģeklinin, ahlakının ve güzel 

davranıĢlarının tüm Müslümanlara örnek olduğu Kur‟an‟da  bildirilmiĢtir.
13

 Bu en 

önemli örneği her yönüyle tanımak ve anlamak, onun olaylar karĢısında takındığı 

tavırları ve insanlığa gerekli olan öğretileri ile sonradan ortaya çıkabilecek dinî 

meseleleri çözebilmek; yanında yaĢayan, savaĢan Müslümanların hayat hikayelerini 

kaybolmaktan kurtarmak gibi sebepler siyerlerin yazılmasına sebep olmuĢtur. 

Her devrin âlimleri Hz. Muhammed‟i anlatmayı manevi bir görev addederek 

gerek tercüme gerekse telif siyer metinleri kaydetmiĢlerdir. Ġlk siyer örnekleri daha 

çok tercüme olarak karĢımıza çıkmıĢ daha sonra bu tercümelere nazım veya nesir 

birçok Ģey eklenmiĢtir.
14

 XX. yüzyıla kadar yazılan Türkçe siyer kitapları nispeten az 

sayıdadır. XIX. ve XX. asırlarda ise Türkçe siyer yazıcılığında artıĢ olmuĢtur.
15

  

Edebiyatımızdaki siyer çalıĢmalarına bakıldığında -sanatsal yönü ağır bastığı 

ve halk arasında fazlaca okunduğu için- mensur siyer metinlerinden ziyade manzûm 

siyer metinlerinin edebiyat dünyasına kazandırılmasına ağırlık verildiği 

görülmektedir. Manzum siyerler üzerinde yapılmıĢ iki çalıĢma mevcuttur.
16

 Nihat 

Öztoprak çalıĢmasında manzum siyerlerin genel özelliklerini Ģöyle sıralar:  

“1- Manzum siyerlerin çoğu mesnevî nazım Ģekliyle yazılmıĢ, genel tertibe 

uygun olarak besmele, tevhid, münacât, na‟t, methiye türündeki manzumeler ve 

sebeb-i teliften sonra ana konuya geçilmiĢ, hatime ve dua ile bitirilmiĢtir. 

                                                             
11 Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığındaki DeğiĢim Üzerine”, Kutlu Doğum Sempozyumu 2002: 
Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam, Ankara, 2007, s. 201. 
12 Nihat Öztoprak, “Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum 

ŞaheseriUluslararası Mevlid Sempozyumu, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 52. 
13 Örnek olarak bkz. Âl-i Ġmrân: 32; Ahzâb: 6, 21; Nisâ: 136; Kalem: 5; ġûrâ: 13; Cum‟â: 2-3. 
14 “Siyer”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. VII, s. 31. 
15 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 1982, s. XL. 
16 Ali Öztürk, “Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı 

Sempozyumu 20-22 Nisan, Ankara: Ġslâmî Ġlimler Dergisi Yayınları, 2007, 213-216; Nihat Öztoprak, 

“Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum 

ŞaheseriUluslararası Mevlid Sempozyumu, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 51-70. 
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2- Vezin olarak 11‟li hece ölçüsüne de uygun kısa basit kalıplar tercih 

edilmiĢtir. Doğru anlaĢılır ve samimî bir Ģekilde Hz. Peygamber‟in hayatını anlamak 

gayesiyle yazılan bu eserlerde vezin kusurları oldukça fazladır. 

3- Arap Edebiyatındaki 63, 99 beyitlik kısa siyerlere karĢılık Türk 

Edebiyatında umumiyetle iki binden baĢlayıp 33 bine kadar hacimli siyerler yazılmıĢ, 

bilhassa ilk dönemde hacimli siyerler tercüme veya telif edilmiĢtir. Bilinen en 

hacimli manzum Türkçe siyer Münîrî Ġbrahim Çelebi‟nin 33 bin beyitlik Siyer-i 

Nebîsi‟dir. 

4-  Türk Edebiyatında tercüme siyerlerin yanında telif siyerler de çoktur. 

Özellikle manzum eserlerde Ģairin metne katkısı, konuyu yorumlaması daha fazladır. 

5- Mensur eserlerden farklı olarak manzum siyerlerde konular daha edebî, 

daha duygusal ve Ģairin konuyla ilgili his ve yorumlarını da kapsayan bir yapıya 

sahiptir. Bu yüzden Türk milleti tarafından manzum ve mensur da olsa edebî siyerler 

daha çok tercih edilmiĢtir.”
17

  

Mensur siyerlerin özelliklerini ise Ģöyle sıralayabiliriz: 

1- Genellikle hacimli eserlerdir. (Bâkî‟nin Meâlimü‟l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi‟l-

Mürselîn‟i, Siyer-i Veysî) Hatta bazı siyerler yarıda kalmıĢ (Siyer-i Veysî, Nevizâde 

Ataullah‟ın Siyer-i Veysî Zeyli) bazıları bu eksik siyerlerin zeyli olarak ortaya 

çıkmıĢtır. (Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si baĢta olmak üzere Veysî‟nin siyerine 

yazılan zeyller, Bağdatlı Nazmizâde Hüseyin Murtazâ‟nın Zeyl-i Siyer‟i)  

2- Mensur siyerlerin çoğu Arapça ve Farsça‟dan tercümedir. (Manisalı 

Mahmud‟un el-Mevahibü‟l-Ledüniyye bi‟l-Minahi‟l-Muhammediyye Tercümesi, 

Vahyîzâde Ahmed b. Ahmed‟in Siyer-i Kazerûnî Tercümesi, Üsküplü Çıkrıkçızâde 

Mehmed‟in Meâricü‟n-nübüvve Tercümesi) 

3- Mensur siyerlerde sık sık ayet ve hadislerle anlatılanlar delillendirilir. 

Bunun sebebi okuyucu veya dinleyiciye bilgi vermek ve onu etkilemektir. 

4- Konunun derinleĢtiği veya duygu yoğunluğunun olduğu yerlerde beyit, kıta 

veya daha uzun Ģiirler söylenerek eserin değeri artırılır.  

5- Yazar, mensur siyerlerde faydalandığı kaynaklardan bahsederek eserine 

ilmî bir özellik kazandırır. Bu durum, o eser üzerinde sonraki zamanlarda yapılacak 

çalıĢmalarda araĢtırmacıya yol gösterici olur. 

                                                             
17 Nihat Öztoprak, “Türk Edebiyatında Manzum Siyerler”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum 

ŞaheseriUluslararası Mevlid Sempozyumu, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 69-70. 
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6- Sanat amacıyla yazılan manzum siyerlerde kapalı ve uzun terkiplerin 

kullanıldığı bir söyleyiĢ kendini gösterir, kısım kısım secili anlatıma yer verilir. 

(Veysî‟nin Dürretü‟t-Tâc fî Sîreti Sâhibi‟l-Mi‟râc, Nâbî‟nin Zeyl-i Siyer-i Veysî‟si, 

Karaçelebizâde Abdüalziz Efendi‟nin el-Fevâyihü‟n-Nebeviyye fi‟s-Siyeri‟l-

Mustafaviye‟si) 

 

2. 4.  Nâbî’ye Kadar Türk Edebiyatında Siyer Örnekleri 

2. 4. 1. Kitâb-ı Siyer-i Nebî:  

Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr‟in  (ö. 795/1393‟ten sonra) Mısır‟da yazdığı 

eser olup Türk edebiyatındaki ilk siyer örneğidir. Eser, Ebu‟l-Hasan Ahmed   bin 

Abdullâh el-Bekrî‟nin el-Envâr ve Miftâhü‟s-Sürûr ve‟l-Efkâr fî Mevlidi‟n-Nebîyyi‟l-

Muhtâr adlı Arapça eserinin mensur tercümesidir.
18

 

 

2. 4. 2.Siyerü’n-Nebî:  

Ahmedî Tacuddîn Ġbrâhim‟e (ö. 815/1412) atfedilen manzum bir siyer 

örneğidir.
19

  

 

2. 4. 3. Muhammediye:  

Yazıcıoğlu Mehmed‟nin (ö. 855/1541) Arapça olarak yazdığı Megâribü‟z-

Zamân adlı eserine yine kendi tercümesi ile nazmen yazdığı eserdir. Eser 9008 

beyitten oluĢmaktadır. GeniĢ kitleleri etkilemesi açısından önemli olan eser üzerinde 

Âmil Çelebioğlu‟nun bir çalıĢması mevcuttur.
20

 

 

2. 4. 4. Siyer-i Nebî:  

Muhammed (Abdurrahman) adında bir zat tarafından yazılan eser manzum 

olarak kaleme alınan siyer örnekleri içerisinde en hacimlilerinden olup Darîr‟in 

                                                             
18 Eser hakkında daha fazla bilgi için bkz: M. Faruk Gürtuna, Kitâb-ı Siyer-i Nebî, Ġstanbul: Sağlam 

Yayınları, 1977; Mustafa Erkan, Sîretü‟n-Nebî (Tercümetü‟z-Zarîr)İnceleme-Metin I-IV, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1986; Leyla Karahan, Erzurumlu Darîr, 

Ġstanbul: MEB Yayınları, 1985; Yıldıray Kaplan, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr‟in Kitâb-ı Siyer-i 

Nebî‟si, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2006.  
19 Kaplan, age, s. 25. 
20 Âmil Çelebioğlu, Muhammediye (2 C), Ġstanbul: MEB Yayınları, 1996. 
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eserinin manzum hale getirilmiĢ Ģeklidir.
21

 Eser halk arasında çok yaygınlık 

kazanmıĢ, kahvehânelerde ve toplantılarda makamla okunmuĢtur. 
22

 

 

2. 4. 5. Şevâhidü’n-Nübüvve Tercümesi:  

Câmî‟nin aynı adlı eserinden Bursalı Lâmiî Çelebi‟nin (ö. 1231) hazırladığı 

tercümedir. Eser 815/1509 senesinde tamamlanmıĢtır.
23

 Eser üzerinde bir doktora 

çalıĢması mevcuttur.
24

 

 

2. 4. 6. Manzûm Siyer-i Nebî:  

Amasyalı Münîrî‟nin (ö. 1521?) mesnevi formunda yazdığı Türkçe siyer 

kitaplarının en hacimlisidir. Yedi ciltten oluĢan eser 33.000 beyit civarındadır. Eser 4 

ayrı doktora tezi çalıĢması ile edebiyatımıza kazandırılmıĢtır.
25

  

 

2. 4. 7. İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-Nebeviyye Tercümesi:  

Aydınlı Eyyub b. Halil‟in (ö. 986/1578) Ġbn HiĢâm‟ın siyerinden yaptığı 

tercümedir.
26

 

 

2. 4. 8. Meâricü’n-Nübüvve fî Medârici’l-Fütüvve Tercümesi:  

16. yüzyıl ulemasından olan, Koca NiĢancı adıyla bilinen Celâlzâde Mustafa 

Çelebi‟nin (ö. 975/1567) eseridir. Eser, Kanunî Sultan Süleyman‟ın emri ile Molla 

Muin Miskin el-Ferâhî‟nin Farsça olarak yazdığı eserden tercüme edilmiĢtir.
27

 

 

                                                             
21 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 1982, s. XLVIII-

LV. 
22 “Siyer”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. VIII, s. 31. 
23 H. Bilen Burmaoğlu, Bursalı Lamii Çelebi Divanı‟ndan Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1989, s. 21. 
24 Erdem Can Öztürk, Lâmi'î Çelebi'nin Şevâhidü'n-nübüvve Tercümesi: İnceleme-Tenkitli Metin-

Dizin,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Manisa 2014. 
25 Ümran Ay, Münîrî (öl. 1521?)‟nin Manzûm Siyer-i Nebîsi Cilt 1 (İnceleme Metin), Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, Ġstanbul 2007; Reyhan Çorak, 

Münîrî‟nin Manzum Siyer-i Nebî‟si II-III, Marmara Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, 

Doktora Tezi, Ġstanbul 2007; Mustafa Özkat, Münîrî‟nin Manzum Siyer-i Nebî‟si IV-V, Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, Ġstanbul 2007); Yılmaz Top, Münîrî‟nin 

Manzum Siyer-i Nebî‟si VI-VII, Marmara Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, 

Ġstanbul 2007. 
26 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1982, s. 

XLVIII-LV. 
27 el-Shaman, age, s. LIX-LXII. 
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2. 4. 9. Meâlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn:  

Ġmâm Kastalânî‟nin (ö. 923/1517) Mevâhibü‟l-Ledüniyye veya Mevahibü‟l-

Kastalâni adıyla bilinen eserine Ģair Bâkî‟nin (ö. 1008/1599-1600) Vezir Sokullu 

Mehmed PaĢa‟nın emri ile yaptığı tercümedir.
28

  

 

2. 4. 10. el-Mevâhibü’l-Ledüniyye ve bi’l-Minâhi’l-Muhammediyye 

Tercümesi:  

Ġmâm Kastalanî‟nin eserinin ikinci Türkçe tercümesidir. Eser, Manisalı 

Mahmud adlı bir kiĢi tarafından tercüme edilmiĢtir.
29

 

 

2. 4. 11. Siyer-i Kazerûnî Tercümesi:  

Ġznikli Vahyîzâde Mehmed bin Ahmed (ö. 1018/1609) tarafından 1595‟te 

Üsküdar Dârü‟l-Hadis‟te müderris iken tercüme edilen eserin aslı Farsça olup Siyer-i 

Afif veya Siyer-i Kazerûnî adıyla meĢhurdur.
30

 

 

 2. 4. 12. Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî 

veya Meâricü’n-Nübüvve Tercümesi:  

Molla Muin Miskin‟in eserinin Türkçe ikinci tercümesidir. Altıparmak adıyla 

meĢhur Üsküplü Çıkrıkçızâde Mehmed  (ö. 1033/1623) tarafından tercüme edilen 

eser “Altıparmak Tarihi” ismiyle Ģöhret bulmuĢtur.
31

 

 

2. 4. 13. Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc veya Siyer-i Veysî:  

AlaĢehirli Veysî‟nin (ö. 1037/1627) kaleme aldığı siyerdir. Ġlerleyen 

bölümlerde Veysi ve Siyer-i Veysî hakkında geniĢ bilgi verilecektir. 

 

2. 4. 14. Siyer-i Veysî Zeyli:  

Veysî‟nin eserine yazılan ilk zeyldir. Nevizâde Ataullâh (ö. 1044/1634) 

tarafından yazılmıĢ ve müellifin vefâtı sebebiyle yarım kalmıĢtır.
32

 

 

                                                             
28 el-Shaman, age, s.LXII-LXIV. 
29 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 1982, s.LXIV-

LXVI. 
30 el-Shaman, agt, s. LXVI-LXVII. 
31 el-Shaman, agt, s.LXVIII-LXIX; M. Faruk Meyan, Mearicü‟n-Nübüvve Tercümesi, Ġstanbul 1976. 
32 el-Shaman, agt, s.LXXII-LXXIII. 
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2. 4. 15. Siyer-i Veysî Zeyli:  

Bosnalı Sâmî Abdülkerim (ö. 1096/1684) tarafından kaleme alınmıĢtır.
33

 

 

2. 4. 16. Siyer-i Kazerûnî Tercümesi:  

Karaçelebizâde Abdulaziz Efendi (ö. 1068/1657) tarafından yapılan bu 

tercüme, Sultan IV. Murad‟a ithaf edilmiĢ olup eser 1041/1631‟den evvel 

bitirilmiĢtir.
34

 

 

2. 4. 17. Siyer-i Nebî:  

Riyâzî Mehmed Efendi (ö. 1054/1644) tarafından yazılmıĢtır.
35

 

 

2. 4. 18. el-Fevâyihü’n-Nebeviyye fi’s-Siyeri’l-Mustafaviyye:  

Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi (ö. 1068/1657) tarafından yazılan ikinci 

siyer kitabıdır. Dili sanatlı olup secili bir üslup görülmektedir.
36

 

 

 

  

                                                             
33 Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe 

Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 1982, s.LXXIII. 
34 el-Shaman, agt, s. LXXXI. 
35 el-Shaman, agt, s.LXXXI. 
36 el-Shaman, agt, s. LXXXII-LXXXIII. 
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3. NÂBÎ’NĠN HAYATI, EDEBÎ KĠġĠLĠĞĠ VE ESERLERĠ 

 

3. 1. Nâbî’nin Hayâtı 

Nâbî, 1642‟de Urfa‟da (Eski ismi Ruha) dünyaya gelmiĢtir. Asıl adı 

Yusuf‟tur. Genç yaĢlarda arzuhalcilikle uğraĢan Nâbî; Urfa‟da eğitimini 

tamamlayarak 1665‟te Ġstanbul‟a gelmiĢ, Musahip Mustafa PaĢa‟ya intisap ederek 

onun divan kâtibi olmuĢtur.  

Musahip Mustafa PaĢa‟nın himayesinde Ģöhrete kavuĢan Nâbî, Sultan IV. 

Mehmet ile Lehistan Seferine katılmıĢ, 1678‟de padiĢahın izniyle Hacca gitmiĢ, Hac 

dönüĢü Mora seraskeri olan Mustafa PaĢa‟nın kethüdası olarak onunla Mora‟ya 

gitmiĢtir. Musahip Mustafa PaĢa‟nın ölümü üzerine 1685‟te Halep‟e yerleĢmiĢ ve 25 

yıl kadar orada ikamet etmiĢtir. Çorlulu Ali PaĢa‟nın 1670‟li yıllarda Halep 

sadaretine getirilmesiyle Nâbî‟nin huzuru bozulmuĢ, aylığı kesilerek evi elinden 

alınmıĢtır. Baltacı Mehmet PaĢa‟nın Halep‟e sadarazam olmasıyla Nâbî tekrar huzura 

kavuĢmuĢ ve onunla birlikte Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Ġstanbul‟da darphane eminliği, 

baĢmukabelecilik ve mukabele-i süvari gibi görevlerde bulunmuĢtur. 

Ġstanbul‟a geldiğinde yaĢı ilerlemiĢ olan Ģâir, iki sene sonra 3 Rebiülevvel 

1124/12 Nisan 1712‟de vefat ederek Üsküdar‟daki Karacaahmet Mezarlığı‟na 

defnedilmiĢtir.
37

 

 

3. 2. Nâbî’nin Edebî KiĢiliği 

Nâbî, hem Ģiir hem de nesir alanında tanınmıĢ eserler kaleme almıĢ bir edebî 

Ģahsiyettir. Onun edebî kiĢiliği hakkında yapılan tespitlerin bazıları Ģu Ģekildedir: 

“Nâbî edebiyatımızda düĢünce Ģiiri çığırını açmıĢtır. Hikemî Ģiir mektebinin 

kurucusu odur. Nâbî‟nin Ģiirlerinde heyecan ve duygu unsurları azdır. ÂĢıkâne 

gazellerinde bile hikmetler görülür... Nâbî‟nin nazım dili devrine göre bir hayli sâde, 

üslûbu sağlam ve akıcı, tekniği kuvvetlidir. Rahat, kolay bir söyleyiĢi ve anlatıĢı 

vardır... Mensûr eserlerinde kullandığı dil, manzûm olanlardaki gibi sâde, açık ve 

akıcı değildir; bir hayli ağır ve külfetlidir. ġiirde sâde bir dil kullanan ve gazel 

                                                             
37 Bu kısım yazılırken kullanılan kaynaklar ve Nâbî‟nin hayatı hakkında daha geniĢ bilgi için bkz. 

Abdülkadir Karahan, Nâbî, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987; Mehmet Kurtoğlu, 

Urfalı Nabi (Şair Nabi), Ġstanbul: ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2008; 

Mahmut Kaplan, Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî, Ankara: ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Yayınları, 2012. 
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kitabının lugat kitabı demek olmadığını haklı olarak belirten Nâbî, nesirde sâdeliği 

pek tatbik etmemiĢtir.”
38

 

“Nâbî, devrindeki Ģairlerin Ģiir anlayıĢını beğenmez, öz bakımından eski Ģiir 

geleneğini devam ettirmelerini kınar ve çağdaĢlarını Ģiire yenilik getirmemekle 

suçlar.”
39

 

“GeniĢ bir hayal dünyasına, coĢkun hislere sahip olmayan ve yaratılıĢı 

duymaktan çok düĢünmeye uygun olan Nâbî, Ġranlı çağdaĢı Saib‟in Ģiirde kullandığı 

bu didaktik, hakimane tarzı benimsemiĢ ve Ģiirinde kullanmıĢtır. Böylece Nâbî, bir 

yandan emniyete, rahata ve huzura susamıĢ bir toplumun insanı olarak diğer yandan 

da Ģiirde düĢünceye yer veren Ġranlı çağdaĢı Saib‟in tarzını benimseyerek Türk Ģiirini 

yeni bir vadiye, fikir ve hikmet vadisine götürmüĢtür.”
40

 

Mahmut Kaplan, edebiyat tarihçisi, bilim adamı ve yazarların Nâbî 

hakkındaki görüĢlerinden yola çıkarak Nâbî‟nin edebî yönünü Ģu iki noktada 

özetlemektedir: 

“1. Nâbî, klasik Ģiire olan vukûfu, derin bilgi ve görgüsü; bu edebiyatın bütün 

imkanlarından yararlanması; çağına göre dilinin oldukça açık ve anlaĢılır olması; 

Ġstanbul ağzıyla baĢarılı eserler yazması; Ģiirlerinde atasözlerine ve deyimlere; sosyal 

hiciv ve eleĢtiriye yer vermesi; dile hakimiyeti; hikmete, düĢünceye verdiği önem... 

2. Nazım, nesir bütün ifade türlerinde pek çok yazmıĢ olması; bunun sonucu 

tekrara düĢmesi; divânın “nüsha-i kâmûs” olamayacağını savunmasına rağmen yer 

yer dilinin çok ağır olması; basmakalıp bazı hikmetleri mısralaĢtırması; Ģiirlerinin öz 

bakımından zayıf olması...”
41

 

 

3. 3. Nâbî’nin Eserleri 

3. 3. 1. Manzûm Eserler 

3. 3. 1. 1. Türkçe Divân 

Nâbî‟nin Türkçe Divân‟ı hacimli bir eser olup yazma eser kütüphanelerinin 

çoğunda nüshaları bulunmaktadır. Elifbâ sırasına göre tertib edilmiĢ olan Divân‟da 

                                                             
38 Faruk Kadri TimurtaĢ, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1999, s. 283-285. 
39 Abdülkadir Karahan, Nâbî, Hayatı, Sanatı, Şiirler, Ġstanbul: Varlık Yayınları, 1987, s. 16.  
40 Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi, Nâbî, Ankara: AKM Yayınları, 1992, 

s.27. 
41 Mahmut Kaplan, Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî, Ankara: ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Yayınları, 2012, s. 40. 
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değiĢik nazım Ģekilleri bulunmaktadır. Nâbî, eserinin bir özelliği olarak her bölüm 

baĢına bir rubai kaydetmiĢtir. Eser Ali Fuat Bilkan tarafından yayımlanmıĢtır.
42

 

 

3. 3. 1. 2. Farsça Divânçe 

Nâbî Divânı ile birlikte eski harflerle basılan Divânçe‟de 30 gazel ile Ġran 

Ģairlerinden Hâfız-ı ġirâzî, Molla Câmî, Feyzi-i Hindî, ġifaî, Örfî, Sâib, Kelîm, 

Nazîrî, ġevket, Meylî, Garîbî ve Tâlib‟in gazelleri ile Mevlânâ ve Yavuz Sultân 

Selîm‟in gazellerine yazılan tahmisler yer almaktadır. Divânçe‟de 20 kadar tahmis 

vardır.
43

 Eser üzerinde yapılmıĢ iki yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
44

 

 

3. 3. 1. 3. Hayriyye 

Hayri-nâme olarak da bilinen eser, 1113/1701‟de Halep‟te yazılmıĢtır. Nâbî, 

Hayriyye‟yi oğlu Ebu‟l-Hayr Mehmed Çelebi için kaleme almıĢtır. Nasihat-nâme 

türündeki bu eser aruzun feilâtün/feilâtün/feilün kalıbıyla yazılmıĢ olup 1660 beyittir. 

Nâbî‟nin oğluna verdiği nasihatleri içeren Hayriyye, devrinin Osmanlı toplumu 

hakkında bilgiler vermesi ve içerdiği eleĢtiriler bakımından dikkat çekicidir. Eser 

üzerinde Mahmut Kaplan
45

 ve Ġskender Pala‟nın
46

 çalıĢmaları mevcuttur. 

 

3. 3. 1. 4. Tercüme-i Hadis-i Erba’în 

Nâbî‟nin Ġranlı Ģâir Câmî‟nin aynı adlı eserinden yaptığı tercümedir. Eser 

aruzun feilâtün/ mefâilün/feilün kalıbıyla yazılmıĢtır.
47

 

 

3. 3. 1. 5. Hayr-âbâd 

Konusunu Ġran Ģairi Attâr‟ın İlâhî-nâme isimli mesnevisinden alan Hayr-

âbâd, 1117/1705‟te Halep‟te yazılmıĢ olup mefûlü/mefâilün/feûlün kalıbıyla kaleme 

alınmıĢtır. 1996 beyitten oluĢan eser “Hikâyet-i Fahrüddîn-i Gürgânî ve Gulâm-ı 

                                                             
42 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divanı (2 Cilt), Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.  
43 Mahmut Kaplan, Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî, Ankara: ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Yayınları, 2012, s. 23. 
44 Nedim ġengül, Nâbî‟nin Farsça Divançesi (Tahkikli Metin), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2005; ġerife Ördek, Nâbî‟nin Farça Divânçesi: Ġnceleme-

Türkçeye Çeviri-Tenkitli Metin, NevĢehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

NevĢehir, 2012. 
45 Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, Ankara: AKM Yayınları, 2008. 
46 Ġskender Pala, Hayriyye, Ġstanbul: Bedir Yayınevi, 1989. 
47 Mahmut Kaplan, Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî, Ankara: ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Yayınları, 2012, s. 24-25. 
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Sultân” baĢlıklı hikayenin geliĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Hayr-âbâd üzerinde 

yapılmıĢ bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
48

 

 

3. 3. 1. 6. Sûr-nâme 

Nâbî‟nin Sultan IV. Mehmed‟in Ģehzadelerinin sünnet düğünlerini anlatmak 

için kaleme aldığı 587 beyitlik mesnevidir. Feilâtün/feilâtün/feilün vezniyle 

yazılmıĢtır. Eserde ġehzade Ahmed ve ġehzade Mustafa‟nın Edirne‟de yapılan ve 15 

gün süren sünnet düğünü etraflıca anlatılmaktadır.
49

 

 

3. 3. 2. Mensur Eserler 

3. 3. 2. 1. Fetih-nâme-i Kamaniçe 

Eser, Gaza-nâme adıyla da bilinmekte olup IV. Mehmed‟in 1671 yılında 

çıktığı Lehistan Seferi‟ni konu edinmektedir. Eser yüksek lisans tezi olarak 

çalıĢılmıĢtır.
50

 

 

3. 3. 2. 2. Tuhfetü’l-Harameyn 

Seyahat-nâme türünde bir eser olan Tuhfetü‟l-Harameyn, Nâbî‟nin Hac 

vazifesi için yaptığı yolculukta geçtiği Ģehirlerin ve yolcuğun anlatıldığı ve 

Mekke‟deki faziletli mekanların tanıtıldığı bir eserdir. Eser 1090/1679 senesinde 

yazılmıĢ olup eser üzerinde Menderes CoĢkun‟un hazırladığı bir kitap 

bulunmaktadır.
51

 

 

3. 3. 2. 3. Münşe’ât 

Nâbî‟nin kaleme aldığı mektupların toplandığı kitaptır. Nâbî‟nin hayatı ve 

dönemi hakkında önemli bilgiler barındırmaktadır. Eser üzerinde lisans üstü 

çalıĢmalar yapılmıĢtır.
52

 

                                                             
48 Sibel Ülger, Nâbî‟nin Hayr-âbâd‟ı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Van, 1996. 
49 Eser hakkında daha fazla bilgi için bkz. Agah Sırrı Levend, Nâbî‟nin Surnâmesi, Ġstanbul: Ġnkılap 

Yayınevi, 1944; Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Surnameler (Osmanlı Saray Düğünleri 

ve Şenlikleri), Ankara: AKM Yayınları, 2000, s. 625-684. 
50 Hüseyin Yüksel, Gazavat-nameler ve Nabi‟nin Fetih-name-i Kamaniçe Adlı Eserinin Metni, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 1997. 
51 Menderes CoĢkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî‟nin Tuhfetü‟l-

Harameyn‟i, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002. 
52 Adnan Oktay, Nâbî‟nin MünĢeât‟ı: Ġnceleme-Metin, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Doktora Tezi, Diyarbakır, 2014; Yusuf Can TıraĢ, Nâbî‟nin MünĢeâtı, Adnan Menderes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2014. 
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3. 3. 2. 4. Zeyl-i Siyer-i Veysî 

Üzerinde çalıĢılan eser olup hakkında geniĢ bilgi ve eserin tenkidli tam metni 

ilerleyen kısımda verilmiĢtir. 
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4. ALAġEHĠRLĠ VEYSÎ VE DÜRRETÜT’T-TÂC FĠ SÎRETĠ SÂHĠBĠ’L-

MĠRÂC ADLI SĠYERĠ 

 

4. 1. AlaĢehirli Veysî ve Eserleri
53

 

Asıl adı Üveys olup Aydın vilayetine bağlı AlaĢehir kasabasında 969/1561‟de 

dünyaya gelmiĢtir. Mehmed isimli bir kadının oğludur. Eğitimine AlaĢehir‟de 

baĢlamıĢtır. Divan katipliği, naiplik, kadılık, mal müfettiĢliği gibi değiĢik görevlerde 

bulunmuĢtur. Akhisar, Tire, Saruhan, Siroz, Ruscuk, Macaristan, PiriĢtine, Tırhala, 

Eğriboz, Ġnebahtı ve Üsküp görev yaptığı Ģehirlerdir. Veysî, Üsküp‟te uzun bir 

müddet yaĢamıĢ, burada kadılık yaparken yedi kez görevden azledilmiĢ sonra tekrar 

görevine iade edilmiĢtir. 14 Zilhicce 1037/14 Ağustos 1627‟de vefat eden Ģairin 

mezarı Ġstanbul Üsküdar‟dadır. 

Edebiyatımızda Veysî, çağdaĢı Nergisî ile birlikte süslü nesrin önemli 

temsilcilerinden kabul edilir. Mine Mengi, Veysî ve Nergisî için Ģu yorumu yapar: 

“Her ikisi de Arapça ve Farsça kelime kullanımının arttığı, seci yani iç kafiye 

yaparak zincirleme tamlamalarla sözün olabildiğince uzatıldığı, buna karĢın 

anlatılmak istenen düĢüncenin ikinci plana bırakıldığı süslü nesir üslubunun tanınmıĢ 

temsilcileridir.”
54

  

Hâb-nâme, Veysî‟nin 1608‟de haleme aldığı önemli bir eserdir. Eser, 

Veysî‟nin rüyada gördüğü I. Ahmed ile Ġskender-i Zülkarneyn arasındaki 

konuĢmaları konu edinmektedir. Faruk Kadri TimurtaĢ eser için Ģu yorumu yapar: 

“Hâb-nâme, Osmanlı Ġmparatorluğundaki ahlâk ve nizâm bozukluğunu, bundan 

duyulan üzüntüyü ve bunu düzeltme çarelerini göstermesi bakımından mühim bir 

eserdir. Nergisî‟ye nazaran daha geniĢ bir münevver zümresi tarafından okunan 

Veysî‟nin Hâb-nâme‟sinin tesiri Tanzimat devrine kadar devam etmiĢtir.”
55

 Eser 

üzerinde muhtelif çalıĢmalar bulunmaktadır.
56

   

                                                             
53 Bu bölüm yazılırken Ģu eserlerden faydalanılmıĢtır: Faruk Kadri TimurtaĢ, Tarih İçinde Türk 

Edebiyatı, Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1999; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: 
Akçağ Yayınları, 2004; Ahmet Kartal, Ahmet Atilla ġentürk, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı 

Tarihi, Ġstanbul: Dergah Yayınları, 2004; Bayram Ali Kaya, Veysî Maddesi, DİA, C. 43, 2013, s. 76-

77. 
54 Mine Mengi, age, s. 203. 
55 Faruk Kadri TimurtaĢ, age, s. 300-301. 
56 Nuran Yılmaz, “Habnâme-i Veysî”, Bir Dergisi Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı, S. 9-10, 

Ġstanbul 1998, s. 651-659; A. Tunç ġen, “The Dream of 17th Century Ottoman Intellectual: Veysi and 

His Habname”, Sabancı Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2008; Vehbi Günay, "Osmanlı 

Nasihat ve Islahatname Geleneğinde Veysi ve Habname'sinin Yeri", Perspectives on Ottoman 

Studies:Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and 
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Veysî‟nin diğer eserleri Ģunlardır: Necmeddîn Firuzâbâdî‟nin Ebî Nasr Ġsmail 

ibn Hammâd el-Cevherî‟ye ettiği itirazlara cevap olarak yazdığı Marece‟l-Bahreyn
57

; 

Şehâdet-nâme olarak da bilinen, Ġslâmın beĢ Ģartını anlattığı eseri Düstûrü‟l-Amel; 

Mısır‟ın fethinin anlatıldığı Fütûh-ı Mısr; mektuplarının toplandığı Münşeât;Asr 

sûresinin tefsiri olan Gurretü‟l-Asr fî Tefsîri Sûret el-Asr; Akaid ve ahlâk konularının 

iĢlendiği Hediyyetü‟l-Muhlisîn ve Tezkiretü‟l-Muhsinîn ve Zeynüddîn-i Hafî‟nin 

sözlerini ile hikmetlerini anlatan Tevbe-nâme.
58

 

Mensur eserler yanında Ģiirler de kaleme alan Veysî‟nin Divân‟ı 

bulunmaktadır.
59

 

 

4. 2. Dürretüt’t-Tâc fi Sîreti Sâhibi’l-Mirâc (Siyer-i Veysî) 

Veysî‟nin Hz. Muhammed‟in hayatını anlattığı eseridir. Siyer sahasında telif 

edilmiĢ ilk eser kabul edilmektedir. Siyer-i Veysî, Veysî‟nin ömrü vefa etmediği için 

yarım kalmıĢ bir eserdir. 

Mekkî ve Medenî olmak üzere iki bölümden oluĢan eserin Mekkî bölümü 23 

makaleden, Medine devrini anlatan Medenî bölümü ise 14 makaleden oluĢmuĢtur.
60

 

Arapça ve Farsça kaynaklardan faydalanılmıĢ, anlatılanlar ayet ve hadislerle 

desteklenmiĢtir. Eser, kullanılan kaynaklar ve içerisinde barındırdığı bilgiler yönüyle 

güvenilir bir kaynak olarak görülmüĢtür. Siyer yazıcıları Veysî‟nin eserini bir nevi 

esas kabul etmiĢ ve kimi yazarlar Siyer-i Veysî‟ye zeyl yazarak eseri tamamlama 

amacı gütmüĢlerdir. Nevizâde Ataullah ve Nâbî baĢta olmak üzre Bosnalı Sâmi-i 

Abdülkerîm, Ahmet Tıflî Efendi ve Koçhisârîzâde Süleymân Tâlip tarafından zeyl 

edilmiĢtir.
61

 

Ağır bir dil ve sanatlı bir üslupla yazılmasına rağmen bu eser fazlaca 

okunmuĢ ve değer görmüĢtür. Bunun nedenini Mine Mengi Ģöyle açıklar: “Dillerinin 

güç anlaĢılır hatta yer yer anlaĢılmaz olmasına rağmen duygularındaki samimiyet 

                                                                                                                                                                             
Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb, 2008, s. 303-313; Mustafa Altun, Hâb-nâme-i 

Veysî, Ġstanbul: Mtv Yayıncılık, 2011.  
57 Saadet ġensoy, Veysi (Üveys b. Muhammed el-AlaĢehri) ve Eseri Merace‟l-Bahreyn‟in Tahkîki, 

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1985. 
58 Daha geniĢ bilgi için bkz. Ahmet Kartal, Ahmet Atilla ġentürk, Üniversiteler İçin Eski Türk 

Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul: Dergah Yayınları, 2004, s. 387; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, 

Ankara: Akçağ Yayınları, 2004, s. 203. 
59 Zehra Toska, Veysi Divanı: Hayatı, Eserleri ve Edebi KiĢiliği, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1985;  Fazıl Hoca, Veysî Divanı Tahlili, Ġstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2002. 
60 Nuran Yılmaz, “Veysî‟nin Dürretüt‟t-Tâc Adlı Siyeri ve Nüshalarının Tanıtımı”, Sosyal Bilimler 

Dergisi, S. 8, 1999, s. 39. 
61 Geniş bilgi için bkz: Mustafa Erkan, Dürretü‟t-Tâc Maddesi, DİA, C. 10, 1994, s. 33-34. 
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nedeniyle Hâb-nâme ve Dürretü‟t-Tâc dönemin aydınları tarafından beğenilip 

okunan eserlerdir.”
62

 

Birçok yazma nüshası olan Siyer-i Veysî, h. 1245‟te iki cilt halinde Bulak‟ta 

ve h. 1286‟da Ġstanbul‟da basılmıĢtır. Eser üzerinde Nuran Öztürk ve Nuran 

Yılmaz‟ın çalıĢmaları bulunmaktadır.
63

 

  

                                                             
62 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 203. 
63

 Nuran Öztürk, Siyer Türü ve Siyer-i Veysî, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 

Tezi, Kayseri 1997; Nuran Yılmaz, “Veysî‟nin Dürretü‟t-Tâc Adlı Siyeri ve Nüshalarının Tanıtımı”, 

Erciyes Üniv. SBE. Dergisi S. 8, Kayseri 1999, s. 35-44; Nuran Yılmaz, “Siyer-i Veysî‟deki Hikâye-i 

Latîfe  Çerçevesinde Tolerans, Müsamaha ve HoĢgörü Kavramlarının Yeniden Değerlendirilmesi”, 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, Temmuz-Aralık 2003, s. 139-150. 



21 
 

5. ZEYL 

 

Zeyl kelimesi sözlükte “etek; son; kuyruk; bir Ģeyin altı, devamı, eki” 

anlamlarına gelmektedir.
64

 Telif edebiyatında zeyl, bir asıl metnin veya içeriğini 

tamamlamak için ona ek olarak yazılan eserdir. Ġslâm telif geleneğinde zeylle eĢ 

anlamlı veya yakın anlamda birçok terim kullanılmıĢtır. Bunlar “sıla, tekmîl, tekmile, 

ikmal, tetimme, tamam, itmam, fâit, fevât, istidrâk, müstedrek, ziyâde, ziyâdât, 

zevâid” ve daha az kullanılan “tehzîb, teznîb, tatrîz, vâfî, muktefî, viĢâh, tevĢîh, mâ 

ağfelehû, medd, sebt” gibi kelimelerdir.
65

  

“Niteliklerine göre zeyller Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Kâmil-mübâşir zeyil: Adında zeyil olduğuna dair bir terim geçen, temel 

iĢlevi nasların tekâmül ve devamını sağlamak olan, ana metnin sonuyla zeylin 

baĢlama noktası belirli olan tam bağımsız zeyiller bu kategoriye dahildir. 

2. İstidrâk zeyli: En çok hadis ve lugat kitaplarında görülen bu türde asıl 

eserin metninin doğru olarak tesbiti, daha düzgün ifade ile inĢası, hata ve 

noksanlarının telâfisi hedeflenir. Bir eserin hâlis zeyil ve hâlis istidrâk olduğunun 

tesbiti güçtür. Zeyil ve istidrâki ilgilendiren bilgilerinin birbiri içinde girmesi daima 

mümkündür. Ġbn Hacer‟in Ref‟u‟l-İsr‟ına ġemseddin es-Sehâvî‟nin yazdığı 

Bugyetü‟l-„Ulemâ ile adından da açıkça anlaĢıldığı üzere Ġbn Abdülmelik el-

MerrâküĢî‟nin ez-Zeyl ve‟t-Tekmile li-Kitâbeyi‟l-Mevsûl ve‟s-Sılâ adlı eserleri bu 

kategoridendir. 

3. Tekrîm Zeyli: Genellikle edebiyat ve antolojilerde görülen bu kategoride 

daha fazla seçilmiĢ metnin eklenmesi hedeflenir. 

4. Zeylimsi Zeyil: Beyhâkî‟nin Vişâhü‟d-Dümye‟sinde görüldüğü üzere 

(Bâharzî) maksadı açıkça belirtilmemiĢ, “ġu esere zeyil gibidir” ifadesine yer 

verilmiĢ olanlardır. 

5. Terâcim/Biyografi Zeyilleri: Ġslam telif geleneğinde IV. (X.) yüzyıldan VII. 

(XIV) yüzyıla kadar kesintiye uğramadan çeĢitli âlimlerce asır asır yazılmıĢ biyografi 

eserleri açıkça birbirinin zeyli olduğu belirtilmese de bu konuma sahip zeyil dizini 

niteliğindedir. 

6. Mütemmim Kitap Niteliğinde Zeyl: Keşfü‟z-Zünûn‟a bazı eserler ekleyen 

Riyâzî-zâde‟nin Esmâü‟l-Kütübi‟l-Mütemmime li-Keşfü‟z-Zünûn‟u böyledir. 

                                                             
64 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ġstanbul: Aydın Kitabevi, 2002, s. 1184. 
65 Ġsmail DurmuĢ, Zeyil Maddesi, DİA, C. 44, 2013, s. 339. 
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7. Eser İkmali: Müellifin tamamlayamadan vefat ettiği eserin tamamlanması 

zeyilden çok ikmal iĢlemidir. Moğultay‟ın İkmâlü Tehzibi‟l-Kemâl‟i (Mizzî) ve 

Süyûtî‟nin Tekmiletü Tefsiri‟l-Celâl el-Mahallî‟si, Ġbn Asker el-Gassânî‟nin el-İkmâl 

ve‟l-İtmâm‟ı bu tür eserlerdendir.”
66

 

“Osmanlılarda zeyil yapılan eserler arasında ilk akla geleni TaĢköprizâde 

Ahmed Efendi‟nin eş-Şekâiku‟n-Nu‟mâniyye fî-Ulemâ‟i‟d-Devleti‟l-Osmâniyye‟sidir. 

Devletin kuruluĢ yıllarından baĢlayıp müellifin ölümüne kadar (1030/1621) gelen 

Osmanlı ulemâsı ve meĢâyihinin tercüme-i hallerini ihtiva eden eser, Ģair tezkireleri 

hariç alanında ilk çalıĢma olmuĢ daha müellifin sağlığında tercüme ve zeyilleri 

yapılmıĢtır.”
67

 

Edebiyatımızda zeyl, daha çok tezkire ve biyografi kitapları için 

kullanılmaktadır. Tezkire ve biyografi yazarları kendilerinden önce yazılan aynı 

türdeki eserlere eklemelerde bulunarak onları tamamlama amacını gütmüĢlerdir. 

“Örneğin; Kafzâde Faizî‟nin (ö. 1622) 1622‟de bitirdiği Zübdetü‟l-Eşâr‟ını daha 

önce Yümnî‟nin (ö. 1622) 1622 ve Âsım‟ın (ö. 1675) 1675 yılına kadar zeyl ettiği, 

Beliğ‟in (ö. 1729) de eseri 1727 yılına kadar getirdiği bilinmektedir. Benzer Ģekilde 

Râmiz (ö. 1784), Esad Efendi (ö. 1848) ve Fatin (ö. 1866) de Sâlim‟in (ö. 1743) 

Tezkire-i Şu‟arâ‟sına zeyl yazmıĢlar; Râmiz 1720-1784, Esad Efendi 1722-1835 ve 

Fatin de 1721-1853 yılları arasında yaĢamıĢ Ģairleri tezkirelerine konu ederek 

Sâlim‟in 1722 yılına kadar getirdiği eserin tamamlayıcısı olmuĢlardır.”
68

 

Sanat değeri olduğu düĢünülen ve döneminde ilgi gören kimi edebî ve tarihî 

eserler için de zeyller yazılmıĢtır. Siyer konusunda AlaĢehirli Veysî‟nin yazdığı ve 

vefat ettiği için bitiremediği Dürretüt‟t-Tâc fi Sîreti Sâhibi‟l-Mirâc adlı eseri, padiĢah 

biyografilerinin yer aldığı Osmanzâde Ahmed Tâib‟in Hadîkatü‟l-Mülûk‟u, 

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi‟nin Ģühyülislam biyografilerini kaydettiği 

Devhatü‟l-Meşâyih‟i, Kâtib Çelebi‟nin Keşfü‟z-Zünûn‟u zeyl yazılan önemli 

eserlerdir.
69

 

 

 

  

                                                             
66 Ġsmail DurmuĢ, Zeyil Maddesi, DİA, C. 44, 2013, s. 340. 
67 Abdülkadir Özcan, Zeyil Maddesi (Osmanlılar), DİA, C. 44, 2013,  s. 345.  
68 Tuba IĢınsu ĠSEN-DURMUġ, “Osmanlı ġuara Tezkirelerinde Zeyl Geleneği”, Turkish Studies, 

International Periodical For The Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 

2012, s. 1321. 
69 GeniĢ bilgi için bkz: Abdülkadir Özcan, agm, s. 345-348. 
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6. ZEYL-Ġ SĠYER-Ġ VEYSÎ’NĠN ĠNCELEMESĠ
70

 

 

6. 1. Eserin Ġsmi 

Nâbî eserinde, “±eylü‟s-Siyer-i Nebevµ ile ta¡yµn-i nâm …ılındı” diyerek eserin 

ismini kaydetmiĢtir. Buna karĢın eserin ismi Mehmet Tevfik‟in Mecmu‟atü‟t-

Terâcim‟i
71

, Bursalı Mehmed Tâhir‟in Osmanlı Müellifleri
72

‟, Muallim Nâci‟nin 

Osmanlı Şairleri
73

 gibi edebî kaynaklarda Zeyl-i Siyer-i Veysî Ģeklinde verilmiĢtir. 

Sâlim, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ
74

‟sında eser için Siyer-i Veysî‟ye Zeyl ismini kullanırken, 

Safâyî eserin Veysî‟ye zeyl olarak yazıldığını belirtmiĢ ve isim vermemiĢtir.
75

   

Eserin kütüphane kataloglarında ismi genellikle Zeyl-i Siyer-i Veysî Ģeklinde 

geçmekle birlikte kütüphane katalogları üzerinden eser hakkında bilgi veren Franz 

Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
76

 adlı eserinde “Nihâyet Nâbî Siyer-i 

Veysî‟ye zeyl yazmıştır. Buna daha çok Zeyl-i Siyer-i Veysî derler.” Ģeklinde bir 

açıklamada bulunmuĢtur. 

Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki eserin ismi  Zeylü‟s-Siyer-i Nebevî olup 

Zeyl-i Siyer-i Veysî nâmı ile meĢhur olmuĢtur.  

 

6. 2. Eserin YazılıĢ Tarihi 

Zeyl-i Siyer-i Veysî nüshalarında eserin yazılıĢ tarihi hakkında herhangi bir 

bilgi bulunmazken Nâbî kendi zeyline ek olarak kaleme aldığı ikinci zeylin baĢ 

kısmında Ģunları söyler “vâ§ıl-ı târi« «amµs ü tis¡µn oldıπı sâlde âsitâne-i sa¡âdetde 

oldıπı √âlde …abâ-yı nµm-dûz-ı Siyer-i Veysµ-i mer√ûm‟ı tav§µl-i ≠eylle itmâm 

dâ¡iyesiçün ta√rµk-i sûzen-i yerâ¡a-i ¡âcizâne idüp...”77 Buradan anlaĢıldığına göre 

Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟yi 1095/1684‟te Ġstanbul‟da yazmaya baĢlamıĢtır. Eserini 

ne zaman tamamladığı konusunda bilgi vermemiĢtir. Nâbî, ikinci zeylini 

1123/1711‟de yazdığını belirtmiĢ ve bu eserini ilk zeylinden 20 sene sonra yazdığını 

                                                             
70 Bu bölümde inceleme yapılırken metinden yapılan alıntılar, çalıĢmada bulundukları sayfa 
numaraları ile verilmiĢtir. 
71 Ruhsâr Zübeyiroğlu, Mecmu‟atü‟t-Terâcim Mehmet Tevfik Efendi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1989, s. 225.  
72 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri C. 2; Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2000,  s. 448 
73 Muallim Nâci, Osmanlı Şairleri, Hazırlayan: Cemâl Kurnaz, Ankara: MEB Yayınları, 1995, s. 315. 
74 Sâlim Efendi, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ, Hazırlayan: Adnan Ġnce, Ankara: AKM Yayınları, 2005, s. 630. 
75 Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, Hazırlayan: Pervin Çapan, Ankara: AKM Yayınları, 2005, 

s. 630. 
76 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren: CoĢkun Üçok, Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 2000, s. 262. 
77 Esad Efendi, v. 160b. 
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söylemiĢtir.
78

 Bu durumda eserin yazılıĢ tarihinin 1103/1692 olması ihtimali 

doğmaktadır. Ama Esad Efendi nüshasının istinsah tarihinin 1100/1689 olarak 

kaydedilmesi bu çıkarımı çürütmektedir. 

 

6. 3. Eserin Konusu 

Eser, edebiyat tarihimizde büyük teveccüh gören Siyer-i Veysî‟ye zeyl olarak 

yazılması münasebetiyle Veysî‟nin bıraktığı yerden yani Bedir Gazâsı‟nın sonundan 

baĢlar. Burada ilk baĢlık olarak karĢımıza Gazve-i Benî Kaynuka çıkar. Kronolojik 

bir sıra ile devam eden eserde Uhud SavaĢı, Hendek SavaĢı, Hudeybiye AntlaĢması, 

çevre ülkelere Ġslam‟a davet mektuplarının gönderilmesi, Kaza Umresi, Hayber‟in 

Fethi, Mute SavaĢı gibi konular esas teĢkil etmekle birlikte aradaki küçük gazveler, 

doğum, izdivaç vb. konular da anlatılmıĢtır. Eserden söz eden kimi kaynaklar
79

 

eserin Mekke‟nin Fethi‟ne kadar yazılıp tamamlandığı konusunda bilgi vermektedir. 

ÇalıĢmada gördüğümüz üzere eser Mekke‟nin Fethi‟ne kadar değil Mekke‟nin 

Fethi‟nin anlatımı ile biter ki bu kısım ortalama 15 varak civarındadır.  

 

6. 4. Eserin YazılıĢ Sebebi  

Nâbî, Veysî‟nin yazdığı eserin yarım kaldığını ve kendisinin bunu 

tamamlamaya niyet ettiğini Ģöyle söyler: 

 

ol πonce-i nµm-şüküfte-i çemenistân-ı â&ârı âb u hevâ-yı dem ü kalem ile 

mânende-i gül-i §ad-berg ârâyiş-i destâr-ı i√titâm ve ol meyve-i nµm-pu«te-i 

şâhsâr-ı esrârı germiyyet-i âfitâb-ı himmetle meyve-i kemâl-resµde gibi 

nihâde-i ýaba…-ı itmâm itmege …ıllet-i bi≥â¡atle küstâ«âne niyyet idüb bu 

niyyet-i bâhirü‟l-meymenete cesâretde bir nice mülâ√azât-ı sâ‟ibe dâmen-

zen-i âteş-i şev… olmaπın reh-güzer-i beyâne ber-âverde …ılınma… münâsib 

görülmüşdür. (s. 64) 

 

Nâbî eserini hazırlama sebebini dört Ģekilde açıklar: 

                                                             
78 Bu bahis “Zeyl-i Siyer-i Veysî‟den Sonra” baĢlığı altında, ilerleyen sayfalarda iĢlenmiĢtir.  
79 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınevi, 2004, s. 196; Seyfettin ErĢahin, 

“Osmanlı Toplumunun Hz. Muhammed Hakkındaki Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Bibliyografya 

Denemesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 3, s. 348; Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk 

Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1982, s. LXXVI. 
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1. Veysî gibi bir üstadın Hz. Muhammed hakkında yazdığı bir eserin yarım 

kalmasının ârifler açısından bir eksikliğe sebep olacağını belirtir:   

 

bir mülâ√a≥a budur ki şâ«-nişµn-i dev√a-i πufrân mer√ûm Veysµ-i şeker-

zebân gibi bir bülbül-i âteşµn-safµrüñ riyâ≥-ı ev§âf-ı Mu√ammedµ‟de 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm âπâz eyledügi zemzeme-i «oş-âyendesi dâ‟ire-i 

¡âlemde …arârın bulmama… ma…âm-şinâsân-ı u§ûl-i ¡irfâna na…µ§e-i himmet 

olmaπın ol naπme-i πam-zedânuñ niyyet-i tevşµ√iyle ney-pâre-i …aleme 

irâde-i nef«-i dem eyleyene …ulûb-ı erbâb-ı nefes dem-sâz-ı teveccüh 

olaca…ları ta…viyet-ba«şâ-yı «âtır-ı fâtirdür (s. 70) 

 

2. Hz. Muhammed‟in hayatını konu alan bir siyer eserinin yarım halde 

dururken bu nefes hazinesini kiĢilerin övgüsünde, Ģarap ve sevgilinin vasıflarında 

kullanmanın açıkça hüsran olduğunu savunur: 

 

bir mülâ√a≥a da«i budur ki ¡illet-i πâ‟iyye-i tertµb-i kâ‟inât olan √a≥ret-i 

eşref-i  mevcûdât ¡aleyhi ef≦âlü‟§-§alavâtuñ âvi«te-i ýâ…-ı sipihr-i iştihâr olan 

nüs«a-i siyer-i mu¡teberleri mâh-ı nâ-şüde-i bedr gibi nâ-temâm ýururken 

¡atiyye-i ilâhµ olan gencµne-i enfâsı medâyih-i kesân u ev§âf-ı mey ü 

«ûbânda i≥â¡at itmek √üsrân-ı mübµn idügi nümâyândur (s. 70) 

 

3. Diğer bir sebep Ģudur ki Hz. Peygamberin hayatını yazmak ve anlatmak 

isteyenler için böyle bir eserin olması bilgi, hayal gibi konulardan yardımcı olacaktır: 

 

Bir mülâ√a@a da√i budur ki tenhâ-rev-i refref-nişîn-i dest-ârâ-yı 

mihmânkede-i ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ va…âyi¡-i 

cihân-tâb-ı @uhûrların pµrâye-i §a√âyif-i â&âr itmek dâ¡iyesine dil-beste 

olanlara lâ-şekk miftâ√ü‟l-πayb tevfi…iyle ebvâb-ı ma«âzin-i me¡ânµ güşâde 

ve esbâb-ı meyâmin-i rû√ânµ âmâde olub ribâý-ı çâr-§uffe-i derûnunda nev-

be-nev …avâfil-i tevfµ…-i teng-güşây-ı metâ¡-ı gûn-â-gûn-ı «ayâl ü çâr-sûy-ı 

≥amµrinde tâze tâze perend-i nev-≥uhûr-ı kârgâh-ı ta√…µ… zµver-i dûş-ı dellâl-

i ma…âl olacaπı şâ‟ibe-i iştibâhdan berµdür (s. 71) 
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4. Yaralı gönülden ortaya çıkan bu sözlerin ve anlatılanların halkın gözünde 

bir değer ifade etmese de Hz. Peygamber ve Allah katında gerekli karĢılığı 

bulacağını, bunun da kendisi için yeterli olduğunu söyler:   

 

Bir mülâ«a≥a da«i budur ki micmere-i dil-i pür-za«mdan nümâyân olan ¡ûd-

pâre-i ¡ibârât ü ¡anber-rîze-i isti¡ârât meşâm-ı idrâk-i müşkil-pesendân-ı 

¡âleme «âm göründügi §ûretde bârµ ≥ımnında münderic olan râyi√a-i fâyi√a-i 

§alât ü selâm resµde-i pµşgâh-ı mu…addes-i risâlet-penâhµ ve pesendµde-i 

cenâb-ı İlâhµ olma… mertebesi ki bûy-ı iştibâhumdan «âlµdür, bu «aste-i 

zükâm-zede-i derd-i ser-i ma¡§iyete kâfµdür (s. 71) 

 

Nâbi Ģu dörtlüğünde tüm bu anlattığı sebepleri özetlemektedir: 

 

Ümµdüm «al…dan Nâbµ ne i√sân u ne ta√sµndür 

Mücerred «ıdmet-i Peyπamberµ‟de şev…-i muýla…dur 

Tekâpû-yı siyerden ârzû-yı …alb-i ma«zûnum 

Rı≥â-yı server-i ¡âlem …abûl-i √a≥ret-i ◊a…dur (s. 72) 

 

6. 5. Eserin Hazırlanmasında Nâbî’nin Kullandığı Kaynaklar 

Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟yi kaleme alırken 36 kaynaktan yararlanmıĢtır. Bu 

kaynaklar ilk dönem siyer örnekleri olmakla birlikte tanınmıĢ siyer kitapları, Kütüb-i 

Sitte‟de bulunan hadis kitapları, Arapça ve Farsça tarih ve fıkıh kitaplarıdır. Nâbî bu 

kaynakları kullanarak eserine ilmî bir özellik katmıĢ, dinî konularda sahip olduğu 

bilgi ve kaynak zenginliğini okuyucuya göstermiĢtir. Ayrıca Nâbî‟nin yararlandığı 

kaynaklar, onun döneminin usta Ģairlerinden olmasının yanı sıra entelektüelleri 

arasında da olduğuna bir delildir. Bu siyer eserinde sadece siyer ve hadis 

kitaplarından değil de fıkıh, tarih ve akaid kitaplarından faydalanılması eser üzerinde 

yapılacak çalıĢmalarda çok yönlü bir inceleme yapma gereğini doğurmaktadır. Bu 

nedenle eser üzerinde yapılacak tarihî ve fıkhî incelemeler yararlı olacaktır. 

Nabî eserinde kaynaklarını kullanırken tam bir künye vermez, kimi zaman 

eserin müellifini kimi zaman eserin ismini kaydeder. Sadece müellifin isminin 

verildiği kaynaklarda hangi eserden faydalandığı sorusu akla gelmektedir. 
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Ġncelendiğinde sadece müellifinin adının verildiği durumlarda tek eserin olduğu veya 

eserin ilerleyen kısmında müellifin eserinin isminden de bahsedildiği görülmüĢ ve bu 

sorun ortadan kalkmıĢtır. Hakkında bilgi bulunan kaynaklar aĢağıda sıralanmıĢ olup 

Tahlisü‟l-Megâzî, Ebû Râfi‟-Müntekâ, Me‟âlim ve Mutavvelât-ı Bâsit hakkında bilgi 

bulunamamıĢtır. 

 

6. 5. 1. Sadece Müellifin Ġsmi Verilen Kaynaklar 

6. 5. 1. 1. Zührî  

Ġlm-i siyerde Medine ekolünün kurucusu olan Ebû Bekr Muhammed bin 

Müslim bin Ubeydullâh bin ġihâb ez-Zührî (ö.124/741) Mekke‟de doğmuĢtur. 

Eserinin ismi Kitâbü‟l-Megâzî‟dir. Bu eserde Hz. Muhammed‟in hayatı doğumundan 

vefatına kadar kronolojik olarak anlatılmıĢtır.
80

  

 

6. 5. 1. 2. Ġbn Ġshâk  

Tam adı Ebû Abdullah Muhammed bin Ġshak (ö.151/768) olup Zührî‟nin 

talebesidir. Hz. Muhammed‟in hayatını tam olarak anlatan ilk eser olması sebebiyle 

siyer ilminin kurucusu kabul edilen Ġbn Ġshak, kendisinden sonra siyer ve megazî 

konusunda eser veren müelliflere kaynak teĢkil eden Kitâbu‟s-Sîre ve‟l-Megâzî 

(Kitâbü‟l-Meb‟âs ve‟l-Megâzî) adlı eserin sahibidir. Nâbî‟nin de sıkça baĢvurduğu 

kaynak olan bu siyerde Ġbn Ġshak Medîne ve Mısır‟da topladığı hadislerden yola 

çıkarak eserini meydana getirmiĢtir.
81

  

 

6. 5. 1. 3. Vâkıdî  

Muhammed bin Ömer el-Vâkıdî (ö.207/822) Ġbn Ġshak‟ın yetiĢtirdiği 

öğrencilerin meĢhurlarındandır. Fazlaca eser veren Vâkıdî‟nin günümüze kadar 

ulaĢan tek eseri Nâbî‟nin de eserinde sıkça baĢvurduğu Hz. Muhammed‟in hayatını 

tarihler ve rivayetlerle kronolojik olarak anlattığı Kitâbü‟l-Megâzî‟dir.
82

  

                                                             
80 Gerekli bilgi için bkz: ġaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2006, s. 197-230; Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk 
Edebiyatında Siyerler ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1982, s. XIII; Fayda Mustafa Fayda, “Siyer Sahasındaki Ġlk 

Telif ÇalıĢmaları”, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu16-18 Eylül, Ġzmir: Dokuz 

Eylül Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 365-366. 
81 Gerekli bilgi için bkz: Öz, agt, s. 255-328; Mithat Eser, “Eseri Günümüze UlaĢan Ġlk Siyer Müellifi 

Ġbn Ġshâk‟ın Güvenirliği”, İstem Dergisi, Yıl 7, S. 13, 2009, s. 261-280. 
82

 Gerekli bilgi için bkz: Kasım ġulul, İlk Siyer ve Mağazi müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. 

Vakıd el-Vakıdi, (H.130-207/M.747-823), Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri, Uludağ 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa; Ahmet Kaya, Vâkıdî‟nin Hayatı ve 
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6. 5. 1. 4. Ġbn Sa’d   

Vâkıdî‟den sonra ilk dönem siyer müelliflerinin önemlilerinden sayılan ve 

Vâkıdî‟nin katibi olarak bilinen Ġbn Sa‟d‟ın asıl ismi Ebû Abdullah Muhammed bin 

Sa‟d bin Menî‟ el-Basrî‟dir (ö.203/845). Ġbn Sa‟d Tabakatü‟l-Kübrâ adlı bir eser 

kaleme alır ve bu eserin ilk iki cildinde Hz. Muhammed‟in hayatını anlatır. Eser 

kronolojik olarak değil konulara göre tertip edilmiĢ olup eserde Hz. Muhammed‟in 

ahlakı, peygamberlik alametleri ve fizikî özelliklerinin anlatıldığı kısımlar dikkat 

çekicidir.
83

 

 

6. 5. 1. 5. Ġbn HiĢâm  

Ġbn HiĢâm‟ın asıl ismi Ebû Muhammed Abdülmelik bin HiĢâm bin Eyyûb el-

Himyerî‟dir. (ö.218/828) nahiv, lugat, Arap dili ve siyer alanında döneminin önde 

gelen âlimlerindendir. Ġbn Ġshak‟ın eserinden faydalanarak Siret-i İbn Hişâm olarak 

bilinen Es-Sîretü‟n-Nebeviyye adlı eseri meydana getirmiĢtir. Eser üzerinde 

Abdülvehhab Öztürk
84

 ve Hasan Ege
85

‟nin çalıĢmaları mevcuttur. Abdülvehhab 

Öztürk, Ġbn HiĢam ve eser hakkında Ģunları söyler: “Biz biliyoruz ki Ġbn HiĢâm bu 

kitapta Ġbn Ġshak‟tan uydurma olduğu açıkça bilinen Ģiirler nakleder, onların 

hakkında da kesin olarak konuĢmaz ve onlardan naklederek: Ġlim adamları bize bu 

Ģiirleri aktadılar der, bunları değerlendirirken kendi zevk-i selimini hakem kılmaz... 

O, Ġbn Ġshak siretinin kendisine ulaĢtığı en son kiĢidir. Kitap onun adıyla bilinmiĢtir. 

Onun kitap üzerindeki emeği Ġbn Ġshak‟ınkinden daha az değildir.”
86

 

 

6. 5. 1. 6. Tirmizî 

Ġslâm dünyasının sekiz büyük hadis bilgininden birisi olan Tirmizî, Kütüb-i 

Sitte olarak anılan en güvenilir altı hadis derlemesinden birinin sahibidir. Dördüncü 

Müslüman kuĢak (etbau etbau't-tabiin) içinde yer alır. Hadis ilminde en yüksek 

                                                                                                                                                                             
Tarihçiliği, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükesk Lisans Tezi, Samsun 

1998; Gerekli bilgi için bkz: ġaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2006, s.  352-412 
83 Öz, agt, s. 434-451. 
84 Abdülvehhab Öztürk, İslam Tarihi Siret-i İbn Hişam 4 Cilt, Ġstanbul: Kahraman Yayınları: 2004. 
85

 Hasan Ege, Sîret-i İbn-i Hişâm-İslam Tarihi, Ġstanbul: Kahraman Yayınları: 2006. 
86 Öztürk, age, s. 25. Ġbn HiĢam hakkında daha fazla bilgi için bkz: Öz, agt, 418-433; Mustafa Özel, 

“Bir Tefsir Kaynağı Olarak Ġbn HiĢâm‟ın es-Sîre‟si”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi S. XIII-XIV, Ġzmir 2001, s. 205-215; Ġsmail Cerrahoğlu, “Ġbn HiĢam ve Siresindeki Garibü‟l-

Kur‟ânı”, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi S. 3, Ankara 1977, s. 1-28. 
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dereceye ulaĢanlara mahsus olan "hâfız" unvânına sahip ender kiĢilerdendir. Eserinin 

adı Sünen-i Timizî‟dir.
87

 

 

6. 5. 1. 7. Dârimî 

Büyük hadîs hâfızlarından olan Dârimî‟nin asıl ismi Abdullah bin 

Abdurrahmân bin Fadl bin Behrâm, künyesi Ebû Muhammed'dir. 181 (m.797) 

târihinde Semerkant'ta doğup, 255 (m.869)'da Bağdât'ta vefât etmiĢtir. Sünen-i 

Dârimî olarak bilinen eser fıkıh bâblarına göre tasnif edildiği için en faydalı hadis 

kitaplarından kabul edilir.
88

 

 

6. 5. 1. 8. Ebû Dâvud 

Asıl ismi Süleyman bin el-EĢ‟as bin ġeddâd bin Amr bin Âmir‟dir. Hadis 

alanında en ileri noktaya ulaĢmıĢtır. Hadis metinleri, senedleri, ravilerin ittifak ve 

itilafları konusunda derin bilgiye sahiptir. Eserinin ismi Sünen-i Ebû Dâvud‟dur.
89

 

 

6. 5. 1. 9. Taberânî 

MeĢhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden olan Taberânî‟nin asıl ismi 

Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eĢ-ġâmi el-Lahmi et-Taberani olup 

künyesi Ebul-Kasım‟dır. 260/873 senesi Safer ayında ġam‟ın Taberiyye kasabasında 

doğan Taberânî, 360/970  senesi Zilkâde ayının sonlarına doğru 100 yaĢlarında vefat 

etmiĢtir. YazmıĢ olduğu baĢlıca eserleri; Mu‟cem-ül-Kebir, Mu‟cem-ül-Evsat ve 

Mu‟cem-üs-Sagir‟dir.
90

 Nâbî‟nin bunların hangisinden yararlandığı konusunda bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

6. 5. 1. 10. Ġmâm Beyhâkî 

Hadis âlimlerinin ileri gelenlerinden ve ġafii fıkhının önemli simalarından 

olan Ahmed bin Hüseyin Beyhaki, ġaban 384/994‟te NiĢabur'da dünyaya gelmiĢ 

olup künyesi Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali el-Beyhaki Ģeklindedir. Hz. 

                                                             
87 Gerekli bilgi için bkz: Abdullah Parlıyan, Sünen-i Tirmizî (3 Cilt), Konya: Konya Kitapçılık, 2007. 
88 Gerekli bilgi için bkz: Abdullah Parlıyan, Sünen-i Dârimî Tercümesi, Konya: Konya Kitapçılık, 

2012  
89 Gerekli bilgi için bkz: Ebu Davud Süleyman b. EĢ‟as Es-Sicistani, Sünen-i Ebu Davud (17 Cilt), 

Ġstanbul: ġâmil Yayınları, 2000. 
90 Gerekli bilgi için bkz: Abdülkadir Palabıyık, “Taberânî ve el-Mu‟cemü‟s-Sağîr Adlı Eseri”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XIII-XIV, Ġzmir 2001, s. 191-203. 



30 
 

Muhammed‟in mucizelerini topladığı Delailü‟n-Nübüvve adlı eseri en önemli 

olanıdır.
91

 

 

6. 5. 1. 11. Ebû Na’îm  

Hadis âlimlerinden olan Ebû Na‟îm‟in asıl ismi Nafi' Bin Abdurrahman Bin 

Ebû Naîm‟dir.
92

  

 

6. 5. 1. 12. ġa’bî 

Ġmam ġa‟bî, Nâbî‟nin eserinde yer verdiği hadis âlimlerindendir.
93

 

 

6. 5. 1. 12. Ahmed bin Sâlih 

Ahmed bin Sâlih et-Taberî Mısırlı hadis âlimidir. Ġbnü‟t-taberî olarak bilinir. 

Kaynaklar Kitâbü‟s-Sahâbe adlı bir eseri olduğundan bahsetmektedir.
94

  

 

6. 5. 2. Sadece Eser Ġsminin Verildiği Kaynaklar 

6. 5. 2. 1. Şevâhidü’n-Nübüvve 

Abdurrahman Molla Câmî‟nin telif ettiği Farsça eserdir. Hz. Muhammed‟in 

vasıfları, peygamberlik alametleri, mucizeleri eserde anlatılmıĢtır. Eser Lamiî Çelebi 

tarafından Türkçe‟ye tercüme edilmiĢ ve yakın zamanda eser üzerinde bir doktora 

tezi yapılmıĢtır.
95

  

 

6. 5. 2. 2. Târih-i Hamîs 

Kâdî Hüseyin bin Muhammed bin el-Hasen ed-Diyârbekrî‟nin kaleme aldığı 

eserdir. Eserin asıl ismi Târîhu‟l-Hamîs fî Ahvâli Enfüsi Nefîs olup ansiklopedik bir 

tarih kitabı olarak bilinen bu eser, esasen bir siyer kitabıdır.
96

 

 

6. 5. 2. 3. Tavzîh 

                                                             
91 Gerekli bilgi için bkz: Yusuf ġevki Yavuz, Delâilü‟n-Nübüvve Maddesi, DİA, C 9, 1994, s. 117; 

Yusuf ġevki Yavuz, Delâilü‟n-Nübüvve Maddesi, DİA, C 9, 1994, s. 117-118. 
92 Gerekli bilgi için bkz: Bizimsahife.org, Nafi' Bin Abdurrahman Bin Ebû Naîm, 

http://www.bizimsahife.org/kutuphane/islam_alimleri_ans/cild/02Cild/3/56.htm.  (15 Ocak 2015) 
93 Ahmed Ürkmez, “Tarih Kaynaklarından Özgün Bir Hadisçi Portresi: ġa‟bî, Selçuk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi C. 28, Güz 2009, s. 123-152. 
94  Gerekli bilgi için bkz: Kemal Sandıkçı, Ahmed b. Sâlih et-Taberî Maddesi, DİA, C. 2, 1989, s. 132. 
95 Erdem Can Öztürk, Lâmi'î Çelebi'nin Şevâhidü'n-nübüvve Tercümesi: İnceleme-Tenkitli Metin-

Dizin,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Manisa 2014. 
96 Gerekli bilgi için bkz: Abdülkerim Özaydın, Diyârbekrî Maddesi,  DİA, C. 9, 1994, s. 472-473. 

http://www.bizimsahife.org/kutuphane/islam_alimleri_ans/cild/02Cild/3/56.htm.%20%20(15


31 
 

Hanefî âlimi ġadrüĢĢerîa‟nın eseridir. ġadrüĢĢerîa, fıkıh eseri olan Tenkîhu‟l-

Usûl‟ü bazı değiĢilikler, eklemeler ve çıkarmalarla Ģerh etmiĢ  ve bu esere et-Tavzîh 

fî Halli Gavâmizi‟t-Tenkîh adını vermiĢtir. 
97

 

 

6. 5. 2. 4. Şerh-i Mevâkıf 

Ebü‟l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eĢ-ġerîf el-Cürcânî el-

Hanefî‟nin (ö. 816/1413) yazdığı bir kelâm kitabıdır. Bu eser çok teveccüh görmüĢ 

ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuĢtur.
98

 

 

6. 5. 2. 5. Kitâb-ı İktifâ 

Muhaddis ve fakîh olan Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdisselâm b. Hamdûn 

el-Bennânî‟nin eseri olup eserin asıl ismi Me‟âni‟l-Vefâ‟ bi-Me‟âni‟l-İktifâ‟dır.
99

 

 

6. 5. 2. 6. Şifâ’ü’l-Garâm 

Mekke tarihi hakkındaki eserleriyle tanınan Mâlikî fakihi Ebü‟t-Tayyib 

Takıyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Alî el-Hasenî el-Fâsî‟nin Şifâ‟ü‟l-Garâm bi-

Ahbâri‟l-Beledi‟l-Harâm adlı eseridir. Eser Mekke ve Medine tarihi 

hüviyetindedir.
100

 

 

6. 5. 2. 7. Tefsîr-i Keşşâf  

Mu‟tezile âlimlerinden ZemahĢerî‟nin ağırlıklı olarak dirayet metoduyla 

yazdığı tefsiridir. Eserin tam adı el-Keşşâf „an Haka‟ikı Gavamizi‟t-Tenzîl ve 

Uyûni‟l-ekâvil fî Vücûhi‟t-Te‟vîl‟dir.
101

 

 

6. 5. 2. 8. Zehâ’irü’l-Ukbâ 

Mekke kadısı, muhaddis ve ġâfiî fakihi olan Ebü‟l-Abbâs (Ebû Ca„fer) 

Muhibbüddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî‟nin Zehâirü‟l-

„Ukbâ fî Menâkibi Zevi‟l-Kurbâ adlı bu eseri Ehl-i Beyt‟in faziletini anlatmaktadır.
102

  

                                                             
97 Gerekli bilgi için bkz: ġükrü Özen, Tenkîhu‟l-Usûl Maddesi, DİA, C. 40, 2011, s. 454-458. 
98 Gerekli bilgi için bkz: Sadrettin GümüĢ, Cürcânî Maddesi, DİA, C. 8, 1993, s. 134-136; Faiz Kalın, 

“Zaman Kavramı Açısından el-Cürcânî‟nin ġerhu‟l-Mevâkıf‟ına Genel Bir BakıĢ, Dinbilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi II (2002) S. 2, s. 161-170. 
99 Gerekli bilgi için bkz: M. YaĢar Kandemir, Bennânî Maddesi, DİA, C. 5, 1992, s. 459. 
100 Gerekli bilgi için bkz: Cevat Ġzgi, Takıyyüddin Fâsî Maddesi, DİA, C. 12, 1995, s. 212-213. 
101 Gerekli bilgi için bkz: Ali Özek, el-KeĢĢâf Maddesi, DİA, C. 25, 2002, s. 329-330. 
102 Gerekli bilgi için bkz: Ġbrahim Hatiboğlu, Muhibbüddîn et-Taberî Maddesi, DİA, C. 31, 2006, s. 

38-39. 
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6. 5. 2. 9. Zehr-i Bâsim 

Hadis hâfızı, tarih ve ensâb âlimi Ebû Abdillâh Alâüddîn Moğultay b. Kılıç b. 

Abdillâh el-Bekcerî el-Hikrî‟nin ez-Zehrü‟l-Bâsim fî Sîreti (Siyeri) Ebi‟l-Kâsım adlı 

eseridir. Siyer kitabıdır.
103

  

 

6. 5. 3. Hem Müellifin Hem Eserin Ġsminin Verildiği Kaynaklar 

6. 5. 3. 1. Buhârî, Sahîh-i Buhârî  

Asıl ismi Muhammed bin Ġsmail bin Ġbrahim bin el-Mugîre bin Berdizye 

(ö.810-869) olup künyesi Ebû Abdullâh‟tır. 21 Temmuz 810‟da dünyaya gelen, hadis 

âlimi olan Buhârî‟nin Sahîh-i Buhârî nâmıyla bilinen el-Câmiu‟s-Sahîh adlı eseri 

Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabından biridir. Nâbî, bu eseri genellikle 

fıkıhla ilgili konuları iĢlediği bölümlerde kullanmıĢ ve özellikle bu kitaptaki Ebû 

Hüreyre ve Ġbn Abbâs‟a ait rivâyetlere eserinde yer vermiĢtir.
104

 

 

6. 5. 3. 2. Kastallânî, Mevâhibü’l-Ledüniyye  

Nâbî‟nin -özellikle- eserinin baĢ kısmında sıklıkla atıfta bulunduğu eserdir. 

ġihabuddîn Ahmed el-Kastallânî (ö.923/1517), Mevâhibü‟l-Ledüniyye veya 

Mevahibü‟l-Kastallâni isimleri ile bilinen el-Mevâhibü‟l-Ledünniye fi Minahi‟l-

Muhammediye adlı meĢhûr siyerin sahibidir. Edebiyatımızın usta Ģairlerinden Bâkî 

bu eseri Sokullu Mehmed PaĢa‟nın isteği ile Meâlimü‟l-Yakîn fî Sîret-i Seyyidi‟l-

Mürselîn ismiyle tercüme etmiĢtir. Bu eser Dârü‟l-Âmire Matbaası‟nda basılmıĢtır. 

Eserin sadeleĢtirilmiĢ yayınları mevcuttur.
105

 

 

6. 5. 3. 3. Molla Miskin Muînüddîn, Mearicü’n-Nübüvve 

Molla Miskin Muînüddîn Muhammed Emin bin Hâc Muhammed Hirevî‟ye 

ait olan eserin asıl ismi Meâricü‟n-Nübüvve fî Medârici‟l-Fütüvve‟dir. Eser Farsça 

                                                             
103 Gerekli bilgi için bkz: M. YaĢar Kandemir, Moğultay b. Kılıç Maddesi, DİA, C. 30, 2005, s. 229-

231. 
104 Gerekli bilgi için bkz: Mustafa Zeki Terzi, “Buhârî‟nin Sahih‟indeki Siyer ve Meğâzî Rivâyetleri”,  

Büyük Türk-Ġslâm Bilgini Buhârî (811-869) –Uluslararası Sempozyum- 18-20 Haziran 1987, Erciyes 

Üniversitesi Matbaası, Kayseri 1996, s. 159-164; Muharrem Tan, Câmiü‟l-Ehadis, Ġstanbul: Moralite 

Yayıncılık, 2005. 
105 Necip Fazıl, Gönül Nimetleri, Ġstanbul 1967; Ġhsan Uzungüngör, Mevâhib-i Ledüniye, Ġstanbul 

1972. 
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aslından Celâlzâde Mustafa Çelebi
106

 ve Altıparmak Mehmed Efendi tarafından 

Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî adıyla Osmanlı 

Türkçesi'ne çevrilmiĢtir. Ġkinci tercüme çevirenin adına nisbetle daha çok Altıparmak 

diye meĢhur olmuĢ ve M. Faruk Meyan tarafından sadeleĢtirilerek yayımlanmıĢtır.
107

 

 

6. 5. 3. 4. Ataullah Cemâleddin el-Muhaddis, Ravzatü’l-Ahbâb 

Asıl ismi Emîr Cemâlüddîn Atâullâh b. Mahmûd b. Fazlillâh el-Hüseynî ed-

DeĢtekî eĢ-ġirâzî olup Ġran‟ın meĢhur vâiz ve tarihçilerindendir. 900/1494-95 yılında 

tamamladığı Ravzatü‟l-ahbâb fî siyeri‟n-nebî ve‟l-âl ve‟l-ashâb adlı eseri Ali ġîr 

Nevâî‟nin isteği üzerine yazmıĢ ve ona ithaf etmiĢtir. Eserin ilk bölümü Hz. 

Muhammed‟in siretini ihtivâ etmektedir.
108

 

 

6. 5. 3. 5. Ġmâm Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl 

Ebû Abdillâh ġemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-

Türkmânî el-Fârikî ed-DımaĢkî hadis hafızı, kıraat âlimi ve tarihçidir. Târîhu‟l-İslâm 

ve Vefeyâtü‟l-(Tabakātü‟l-) Meşâhîr ve‟l-A‟lâm Zehebî‟nin en hacimli eseri olup 

Nâbî Sâhib-i A‟lâm diyerek bu müellif ve esere atıfta bulunmuĢtur. Nâbî‟nin kaynak 

olarak kullandığı diğer eser ise Zehebî‟nin zayıf râvilerle ilgili çalıĢmalarının en 

önemlisi olan Mîzânü‟l-İ‟tidâl fî Nakdi‟r-Ricâl‟dir.
109

  

 

6. 5. 3. 6. Ġbnü’l-Cevzî, Telkîh 

Asıl ismi Ebü‟l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-

Bağdâdî olan Ġbnü‟l-Cevzî; tarih, biyografi, hadis, tefsir ve akaid alanlarında eser 

telif etmiĢtir. YaĢamı boyunca çok sayıda öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Telkîhu Fühûmi 

Ehli‟l-Eser fî Uyûni‟t-Târîh Ve‟s-siyer adlı eseri Nâbî‟nin eserinde kullandığı bir 

kaynaktır. Bu eser tarih, tabakat, siyer ve hadis ilimleriyle ilgili olup sahâbe, tâbiîn, 

diğer meĢhur râvi ve Ģahısların alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana gelmiĢtir.
110

 

 

 

                                                             
106 Harun Arslan, “Türk Edebiyatında Esmâ-yı Nebî ve Celâlzâde Mustafa‟nın Tercüme-i Me‟âricü‟n-

Nübüvvesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C. 7, S. 31, s. 49-52. 
107 M. Faruk Meyan, Mearicü‟n-Nübüvve Tercümesi, Ġstanbul 1976. 
108 Gerekli bilgi için bkz: Mehmet Aykaç, Cemâl el-Hüseynî Maddesi, DİA, c. 7, 1993, s. 303-304. 
109 Gerekli bilgi için bkz: M. YaĢar Kandemir, Mîzânü‟l-Ġ‟tidâl Maddesi, DİA, C. 30, 2005, s. 218-

219; Tayyar Altınkulaç, Zehebî Maddesi, DİA, C. 44, 2013, s. 180-188. 
110 Gerekli bilgi için bkz: Yusuf ġevki Yavuz, Casim Avcı, “Ġbnü‟l-Cevzî Maddesi, DİA, C. 20, 1999, 

s. 543-549. 
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6. 5. 3. 7. Ġmâm Tahavî, Şerh-i Âsâr 

Ebû Ca„fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî el-Hacrî el-Mısrî et-

Tahâvî, Hanefî hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Nâbî, Tahavî‟nin fıkıh sistematiğine 

göre mezhepler arasında tartıĢılan hadisleri incelediği Şerhu Me‟âni‟l-Âsâr adlı 

kitabından faydalanmıĢtır.
111

 

 

6. 5. 3. 8. Kadı Ġyâz, Eş-Şifâ 

Tam adı eş-Şifâ bi-(fî) Ta‟rîfi Hukūki (fî Şerefi)‟l-Mustafâ olan eş-Şifâ Kadı 

Ġyâz‟ın peygamber sevgisini ve Hz. Peygamber‟in müslümanlar üzerindeki haklarını 

anlattığı eseridir. Yazıldığı tarihten itibaren Ġslâm dünyasında büyük ilgi görmüĢ; 

üzerinde Ģerh, hâĢiye, ihtisar ve tercüme Ģeklinde pek çok çalıĢma yapılmıĢ; 

medreselerde öğrencilere, camilerde halka okutulmuĢ bir eserdir.
112

 

 

6. 5. 3. 9. Kâzerûnî, el-Müntekâ 

Muhammed b. Mes„ûd el-Kâzerûnî‟nin Arapça el-Müntekā min Sîreti‟l-

Mevlidi‟n-Nebiyyi‟l-Mustafâ adlı meĢhur siyer kitabıdır.
113

 

 

6. 5. 3. 9. Ahmed bin Hanbel, Müsned 

Asıl adı Ahmed bin Muhammed bin Hanbel bin Hilal bin Esed olup künyesi 

Ebû Abdullah‟dır. Müsned adlı hacimli hadis külliyatının sahibidir.
114

   

 

6. 6. Eserin Üslup Özellikleri 

1. Nâbî eserinde her bahis öncesi anlatacağı konu ile ilgili kalıp cümleler 

kurar. Bu kalıp cümlelerdeki asıl unsur, okuyucuya sunacağı konuyu daha önceki 

siyer kitaplarının rivâyet etmesidir. Nâbî, anlatılacağı konuları önceden araĢtırdığını 

                                                             
111 Gerekli bilgi için bkz: Davut ĠltaĢ, Tahâvî Maddesi, DİA, C. 39, 2010, s. 385-388; Ayhan TekineĢ, 
“Tahâvî‟nin ġerhu Me‟âni‟l-Âsâr‟da Hadisleri Anlamada Takip Ettiği Yöntemler, Dîvân 2002/1, s. 

161-184. 
112 Gerekli bilgi için bkz: Akif Köten, “Kadı Ġyaz, Hayatı, Eserleri ve eĢ-ġifâ‟sının Özellikleri”, 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, C. 7, S. 7, 1998, s. 269-278; M. YaĢar Kandemir, eĢ-ġifâ 

Maddesi, DİA, C. 39, 2000, s. 134-138. 
113 Gerekli bilgi için bkz: Ġsmail DurmuĢ, Mevlid Maddesi, DİA, C. 29, 2004, s. 481; Mustafa Uzun, 

Siyer ve Megâzî Maddesi, DİA, C. 37, 2009, s. 325. 
114 Gerekli bilgi için bkz: Muhammed Abdurrauf, “Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i, Tercüme: Müteba 

Uğur, Diyanet Dergisi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, S. 1, Ocak-ġubat 1975, s. 21-33. Ġmam 

Ahmed bin Hanbel, El Müsned (21 Cilt), Tercüme: Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, 

Ankara: Ocak Yayıncılık, 2014. 
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göstermek ve bunları tarafsız bir gözle okuyucuya aktardığını açıklamak için bu 

cümleleri kurar. 

 

¡Alem-efrâzân-ı püşte-i dirâyet bu vech ile şu……a-güşây-ı râyet-i rivâyet 

olmışlardur ki (s. 72)  

Da…µ…a-şinâsân-ı pervµzen-i siyer bu resmle idâre-i ýavâ«µn-i «aber 

eylemişlerdür (s. 74) 

¢â‟idân-ı …aýar-ı a«bâr bu ýarz üzre tertµb-i mehâr-ı güftâr eylemişlerdür ki 

(s. 75) 

¡U…de-güşâyân-ı serâyir-i siyer bu siyâk üzre ten…µ√-i «aber eylemişlerdür ki 

(s. 83) 

 

2. Eser‟de Nâbî kullandığı kaynakların isimlerini vererek ve onlara atıflarda 

bulunarak siyerine ilmî bir özellik kazandırmıĢtır: 

 

ta¡yµn-i Mevlânâ Mu¡µnü‟d-dµn-i Miskµn ¡aleyhi‟r-ra√me üzre perde-i ¡ahd bu 

ta…rµb ile çâk-«urde-i pençe-i na…≥ oldı ki (s. 72) 

ol ma«mûrân-ı meykede-i ≦alâli sµr-âb-ı selsâl-ı µmân eyledügi ta§√µ√-kerde-

i ¡Allâme-i ¢astallânµ‟dür (s. 78) 

»âme-i nâdire-nigâr-ı Vâ…ıdµ ¡aleyhi‟r-ra√me bu vechile …aýre-çekân-ı 

ta√…µ… olmışdur ki (s. 79) 

İbn İs√a… ra√metu‟llâhuñ πılâf-ı ¡anber-pûş-ı dehânından leme¡ân iden 

rivâyât-ı §a√µ√adandur ki (s. 99) 

§a√µfe-i Bu«ârµ olan mu¡teberât-ı rivâyetdendür ki (s. 106) 

ru«sâre-i zµb-i §a√µfe-i Ma¡âricü‟n-Nübüvve olan ferâyid-i rivâyâtdandur ki 

(s. 107) 

 

3. Konunun ihtilaflı olduğu kısımlarda Nâbî rivayetleri aynen kaydeder ve bu 

durumu belirtir:  
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Merbûý-ı ezµmme-i iπtinâm olan cimâlden ba¡d-ı ifrâzü‟l-«umus her πâzµ-i 

nµk-ba«t bir …avlde ikişer rivâyet-i u«râda üçer re‟s-i şütür-i ser-mestle (s. 

76) 

◊a≥ret-i ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anh pâsdâr-ı «ilâfet-«âne-i kübrâ buyrılub 

bir …avlde çâr-§ad …avl-i â«erde heft-§ad πa≥anfer-i ¡adû-şikârla Cebel-i 

±âtü‟r-Ri…â¡ cânibine şu……a-güşây-ı livâ-yı i…bâl oldılar (s. 169) 

Silsile-i siyeh ü sepµd-i eyyâm u leyâlden bir …avlde şeş-rûz …avl-i â«erde 

on-rûz rivâyet-i â«irµde pânzdeh-rûz in…a≥âsında cenâb-ı tevbe-pe≠µr-i 

güneh-kârân (s. 232) 

Süb√a-i si-dâne-i eyyâm-ı §ıyâmdan bir …avlde dü-dâne …avl-i â«erde deh-

dâne mürûr eyledükde (s. 397) 

 

4. Nâbî, konu baĢlarında ve yer yer konuyu irdelerken bazı açıklamalarda 

bulunur. Bu açıklamalar konuya derinlik kazandırmak içindir. 

 

Bu πazve-i i¡câz-e&er elsine-i mu√addidân-ı mebânµ-i siyerde πazve-i ±µ-

emer ile da«i mevsûmdur ki ¡âlâ-kile‟t-ta…dµreyn arâ≥µ-i Necid‟den bir 

mev≥i¡ ismi oldıπı &übût-yâfte-i fe≥â-yı ta¡ayyündür (s. 76) 

bu πazvede müddet-i neh≥at-ı müteberrikeleri on bir gün oldıπı nüvişte-i 

mu√âsebân-ı â&ârdur (s. 78) 

nâm-ı yümn-ittisâmın ◊asan &ebt eylediler nâm-ı ferzendân-ı Hârûn 

¡aleyhi‟s-selâm ki luπat-ı ma«§û§alarında Şübeyr ü Şeber‟dür lisân-ı 

¡Arabµ‟de ism-i ◊asan u ◊üseyin ile müterâdifen olmaπın taýbµ…an lehümâ 

işâret-i emµn-i va√y ile ta¡yµn olundıπı ba¡≥ı cerâyid-i â&ârda çeşm-gü≠âr 

olmışdur (s. 89) 

 

5. Nâbî eserin yaklaĢık yarısına kadar, kullandığı kaynak isimlerine nadiren 

yer verirken eserin son kısmına doğru -özellikle Hudeybiye AntlaĢması‟ndan sonra 

anlattığı kısımda- kullandığı eserlerin isimlerini sıkça vererek onlara atıflarda 

bulunmuĢtur. Bu durumu Ģöyle açıklayabiliriz: Nâbî baĢlangıçta eserini sanat eseri 

olarak yazmak istemiĢ, bir müddet bunu devam ettirmiĢtir. Nâbî‟nin kullandığı 

kaynakların artması ve okuyucuya daha fazla bilgi verme amacı onu teĢekküllü bir 
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siyer yazma derdine düĢürmüĢtür. Buna delil olarak eserin ilerleyen kısımlarında yer 

yer dil sadeleĢmesini, kelime tekrarlarının artmasını ve Nâbî‟nin kullandığı 

kaynakların isimlerini sık sık kaydetmesini gösterebiliriz. Bu kısımlarda sanat eseri 

özelliğinden ziyade tafsilatlı bir siyer kitabı özelliği karĢımıza çıkmaktadır. Nâbî bu 

bölümlerde ilgili eserlerin ittifâk halinde olduğu kısımları aynen nakletmiĢ ama 

aralarında muhalefet bulunan rivâyetleri elindeki kaynaklar nisbetinde değelendirmiĢ 

ve bir sonuca varmıĢtır. Yer yer Hanefi ve ġafii fıkıh kitaplarını kaynak göstermiĢtir. 

Ayrıca bu kısımlarda ve sonrasında Buhârî ve eseri olan Sahîh sık sık baĢvurulan bir 

kaynak konumuna gelmiĢtir. Abdullah bin Ömer ile Ebû Hüreyre‟nin rivayetleri 

mûteber kabul edilmiĢtir.  

Özellikle Hz. Ali‟nin ikindi namazını kılmadığı bir gün Hz. Peygamber‟in 

duası ile güneĢin tam batacakken bir müddet beklediği ve Hz. Ali‟nin namazını 

kıldığı rivayeti vardır ki burada Nâbî elindeki kaynakları kullanarak bir sonuca varır. 

Bu bölüm, Nâbî‟nin anlattığı konuda kendini ikna etmeye çalıĢtığı hissini 

uyandırmaktadır. 

 

İmâm-ı mi√râb-ı velâyet kerrema‟llâhü vechehü edâ-yı farµ≥a-i ¡a§r idinceye 

dek …andµl-i mihr-i münµr dµvâr-ı erza…fâm-ı felekde âvµ«te oldıπı mir‟ât-ı 

dükkân-ı â&ârdur ekâbir-i e‟imme-i ◊anefiyye‟den İmâm ‰a√âvµ 

ra√metu‟llâh şer√-i â&ârında هذا حديث ثابت رواته ثقات
115  ta¡biri ile sedd-i 

müdâ«il-i i«tilâf eylemişdür... Yâ«ûd bu neyyir-i ¡âlem-tâbuñ maşrı…-ı 

dehânlarından ýulû¡ı cenâb-ı Murta≥â‟ya vâ…ı¡a-i redd-i şems tâc-ı ser-i 

mübâhât olmazdan mu…addem uf…-ârâ-yı @uhûr olmış ola diyüb fµ‟l-cümle 

√adµ&-i Ebµ Hüreyre da«i bu emr-i bedµ¡üñ im…ân-ı vu…û¡ına delµl-i …avµdür 

diyü tenvµr-i meclis-i müdde¡â eylemişdür. (s. 349-350) 

 

6. Nâbî, Rum Kralı Herakl‟in Ġslam‟a davet ediliĢi konusunu iĢlerken Ebû 

Süfyân ile Herakl arasındaki konuĢmaları soru, cevap ve tevcîh bağlamında aktarır. 

Bu kısımda 10 ayrı soru, cevap ve tevcîh bulunmaktadır. 

 

                                                             
115 Bu hadisin de rivayet edenin de sahihliği sabittir. 
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Su‟âl-i Evvel-i Hera…l Ol dürr-i yetµm-i dürc-i nübüvvetüñ miyâne-i 

¡ummân-ı ensâb-ı …abâ‟ilde §adef-i lâl-perver-i nesebi ne keyfiyyetle 

mutta§ıfdur? Cevâb-ı Ebµ Süfyân Ey nigehbân-ı memâlik-i …ay§erµ beyne‟l-

A¡râb silsile-i ensâb-ı ¡Adnânµ gibi şecere-i asliyye-i ≠ât-ı vâlâ-…adr-i Ebµ„l-

enbiyâ İbrâ√µm »alµlu‟llâh √a≥retine bâz-beste olmaπla muπaylânzâr-ı 

…abâ‟ile nisbet nesl-i kerµm-i ¡Adnânµ eşcâr-ı baπzâr-ı ¡Adn me&âbesinde ve 

ol ¡ır…-ı ¡Arµ… beyninde da«i aπ§ân-ı silsile-i Benµ Hâşim-i bµd ü çenâre 

nisbet nihâl-i verd-i ýarrâ menzelesinde şerµf ü mükerrem olmaπın ol pµrâye-

i destâr-ı nübüvvet olan gül-i «oş-bûy-ı nev-şikefte-i muýarrâ §â√ib-i 

şerµfterµn-i asl u neseb idügi mertebe-i …µl ü …âlden berterdür didim. Tevcµh-i 

Hera…l El-√a… …amer-pµrây-ı iklµl-i mura§§a¡-kâr-ı nübüvvet olan gevher-i 

girân-…adr-i ¡âlµ-tebâr ber-âverde-i kân-ı a§µl ü perverde-i dûdmân-ı şerµf 

olmaπa mu√tâcdur ki zµr-i zer-küngüre-i iýâ¡atine mültecµ olan eşrâf ü e¡âlµ-i 

¡âlemüñ dâmen-i mütâbi¡atları sevâd-endûde-i πubâr-ı neng ü ¡âr olmaya 

didi. (s. 279) 

 

7. Eserlerin genelinde olduğu gibi sanat yapma amacıyla yazılan Zeyl-i Siyer-i 

Veysî‟nin mukkaddimesi sayılabilecek baĢ kısmında kullanılan dil, metnin genelinde 

kullanılan dille karĢılaĢtırıldığında en külfetli olanıdır: 

 

Güher-çinân-ı ma¡âdin-i â&âra nümâyândur ki yekke-tâz-ı ser-zemµn-i inşâ 

mer√ûm Veysµ-yi şµrµn-sü«an-ı pâkµze-edâ riyâ≥-ı siyer-i mu¡teber-i «ayrü‟l-

beşerde ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm na«l-nişân-ı e&er olub bâπbân-ı tab¡-ı 

çemen-perveri nâvdân-ı hâme-i ¡anber-ni&ârdan isâle-i cûybâr-ı zülâl ile bir 

√adµ…a-i muýarrâ terbiye eylemişdür ki her §af√a-i rengµni bir ta«ta-i şükûfe-i 

nâmdâr ve her fı…ra-i nemekµni bir deste-i nâz-bûy-ı nef√a-ni&ârdur silsile-i 

süýûrı §aff-ı benefşezârdan dil-cûyter ve külli şer«-i ser-sü«anları gül-deste-i 

bihiştden «oş-bûyterdür. Ta¡birât-ı cihân-pesendi zµb-i destâr-ı iştihâr ve 

telmi√ât-ı dil-güşâsı mümtâz u müsellem-i a§√âb-ı â&ârdur elfâ@-ı nâtı…a-

nevâzı sünbül-deste-i ser-şµşe-i fe§â√at ve me¡ânµ-i kinâye-perdâzı zµr-i 

li√âf-ı fe§â√atde hem-h∙âbe-i ¡arayis-i belâπatdür... (s. 70) 
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8. Agah Sırrı Levend‟e göre Osmanlı nesrinin en güzel eserlerinden biri 

olan
116

 Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de Nâbî, Tazaaru‟nâme gibi sanat eserlerinde görülen 

secili anlatıma fazlaca yer vermemiĢtir. Anlam karmaĢası olan girift cümleler de yok 

denecek kadar azdır. Her ne kadar sanat eseri yazmaya niyetlense de eserinin 

mukaddime kısmında anlattığı eserini yazma sebepleri onu okuyanın etkilenmek 

yanında anlayabileceği bir eser kaleme almaya zorlamıĢtır diyebiliriz. Eserden 

seçilmiĢ bu örnekler de düĢüncemizi kanıtlar niteliktedir: 

 

bir gün bâzâr-ı Benµ ¢aynu…a¡da bir mühimm içün bir Yahûdµ zergerüñ 

kenâre-nişµn-i dükkânı iken ol zerger-i âteş-dest ol pâk-dâmenüñ ≠eyl-i 

pesµnin sûzen-i iπfâlle püştine ta¡lµ… itmegin hengâm-ı …ıyâmda cây-ı 

mestûrı memerr-i na@ar-ı «â§ u ¡âmm olıca… √u≥≥âr-ı Yehûd √o……a-güşây-ı 

√ande-i istihzâ oldılar (s. 72) 

riyâ≥-ı rı≥â-yı İlâhµ‟ye …anevât-ı gelû-yı ≥e√âyâdan isâle-i mâ‟ü‟l-√ayât-ı 

«ûn u ru«sâre-i ¡arâyis-i ta…vâyı gül-gûn eylediler (s. 75) 

Ebâ Râfi¡ gûş-res olan ne §adâ idi diyü …a§d-ı isti¡lâm-ı menâm eyledükde 

ben da«i bilmem bir şa«§ bir şemşµr-i cân-güdâz √avâle eyledi ammâ hele 

≥arârından ma§ûnum diyü yine i@hâr-ı §adâ eyleyicek (s. 85) 

 

9. Eserde sanat yapma yöntemi -tıpkı Tuhfetü‟l-Harameyn adlı eserinde 

olduğu gibi- Arapça-Farsça kelimeleri ve tamlamaları arka arkaya sıralamaktır. Bu 

nedenle böyle bir eseri okuyabilmek için sık sık sözlük kullanmak gerekmektedir. 

Eserde, Arapça ve Farsça kelimelerle yapılan zincirleme tamlamaların beĢ kelimeyi 

geçtiği çok nadirdir: 

 

ta√§µl-i re‟sü‟l-mâl imâle-i ¡ar≥-ı ifti…âr u isti…râ≥-ı eý¡ime vü e&mârdan πayrı 

eshel ü sâ‟il olmadıπını bµ«te-i pervµzen-i efkâr idüb (s. 80) 

pµşgâh-ı √abµbu‟llâha gelüb tamπa-yı sümm-i sütûr-ı sebük-tâzlarına bast-ı 

…âlây-ı esâmµ-i ýarµ… idüb birine √avâle-i ser-engüşt-i işâretle didi ki (s. 305) 

                                                             
116 Agah Sırrı Levend, Nâbî‟nin Surnâmesi, Ġstanbul: Ġnkılap Yayınevi, 1944, s. 17. 
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◊âlâ pµrâye-i siyeh-rişte-i müjgânım olan …aýarât-ı mürvârµd-i sirişk idrâr-ı 

tµre-mµπ-i √üzn ü endûh degül belki fevvâre-i nüzhetkede-i şev… ü 

meserretdür (s. 329) 

 

10. Nâbî, konuları tafsilatlı olarak anlatma gayesinden kimi zaman 

vazgeçmiĢ, uzunca anlatılabilecek bir vakayı tek bir cümlede yoğun bir Ģekilde 

anlatmıĢtır. Hz. Osman‟ın izdivâcını anlattığı kısım buna örnek olarak verilebilir: 

 

Riyâ≥-ı §a√âyif-i cild-i Medenµ‟de dest-nişân-ı baπbân-ı …alem-i Veysµ-i 

¡uýârid-tüvân oldıπı üzre mu…addemâ ser-i sa¡âdetmend-i ◊a≥ret-i ¡O&mân 

üzre sâye-ba«ş-ı sitâre-i izdivâc olan Ru…iyye binti Resûlu‟llâh §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellemüñ nihâl-i çemen-fürûz-ı vücûdı §adme-i tünd-bâd-ı 

fenâdan şikest olmaπla bu sâl-i meserret-me‟âlde şem¡a-i √arem-serây-ı 

¡i§met çerâπ-ı dûdmân-ı nübüvvet Ümm Gül&üm binti seyyid-i ¡âlem 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ol pâsbân-ı gencµne-i şerm ü √ayâ √a≥retlerine 

şebistân-serây-ı «alvet-«âne-i izdivâc buyrulmaπın i√râz-ı la…ab-ı ±µ‟n-

nûreyn ile &âli&-i neyyµreyn oldılar (s. 86) 

 

11. Nâbî, eserinde hemen hemen bütün söz sanatlarını ustalıkla kullanmıĢ, 

benzetme ve tasvir etme yöntemlerine daha fazla baĢvurmuĢtur. KiĢi, mekan, olay ve 

doğa tasvirleri eserde çokça yer tutmaktadır. 

KarĢımıza tasviri en fazla yapılan Ģahıs olarak eserin baĢ kahramanı, konu ve 

olayların etrafında geliĢtiği, eserin yazılma sebebi olan Hz. Muhammed çıkar. Eserde 

Nâbî, Hz. Muhammed‟in ismini kullanmak yerine onun vasıflarını anlatan kelime ve 

kelime gruplarına yer vermiĢtir. Eserde dört yerde Muhammed Mustafa kelimesi 

geçmekle birlikte Hz. Muhammed için kullanılan vasıflar Ģunlardır: 

 

nâzenµn-i bâlâ-«âne-i ¡illiyyµn, pµşgâh-ı seyyid-i kâ‟inât, şâh-bâz-ı âşiyâne-

nişµn-i risâlet, sâmi¡a-res-i …âfile-salâr-ı enbiyâ, imâm-ı §aff-ı enbiyâ, «ıýýa-i 

risâlet, seyyid-i ¡âlem, mir‟ât-ı şuhûd-ı ekrem-i mevcûd, şâhenşeh-i erµke-

nişµn-i belâπ, tenhâ-rev-i bâlâ-«âne-i isrâ, cerµ√a-dûz-ı dil-rişân-ı ¡âlem, 

nihâl-i mülâyim-sirişt-i √adµ…a-i «ul…-i ¡a≠µm, nâmûs-ı ekber, çerâπ-ı dûde-i 
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kâ‟inât, şâhenşeh-i …alem-rev-i eflâk, sulýân-ı serâ-perde-i levlâk, √a≥ret-i 

«aýµb-i minber-i nüh-pâye-i eflâk, «ulâ§a-i kârgâh-ı âferµniş, seyyid-i Burâ…-

süvâr-ı sidre-mesµr, şâh-beyt-i ma…ta¡-ı risâlet, mer√ale-peymâ-yı …âbe 

…avseyn, seyyid-i evvelµn ve â«irµn, √a≥ret-i fa«r-i kâ‟inât, bâlâ-nişµn-i 

mesned-i da¡vet, kûh-ı ¡âlµ-esâs-ı şefâ¡at, seyyid-i ins ü cânn, √a≥ret-i 

§âdı…u‟l-va¡dü‟l-emµn, «âtime-i silsile-i enbiyâ ◊a≥ret-i Mu√ammedü‟l-

Mu§ýafâ, sulýân-ı bârgâh-ı âsumân u zemµn, «usrev-i memâlik-i levlâk, 

girâmµ-güher-i nüh-dürc-i kâ‟inât, sulýân-ı …urb-ârâ-yı «alvet-«âne-i 

Yezdânµ, şârı…-ı âsumân-ı risâlet, e§da…-ı mevcûdât, rûşen-sâz-ı dµde-i 

¡âlemiyân, sulýân-ı âsumân-rikâb, «∙âce-i ¡âlem, √a≥ret-i kâşifü‟d-dücâ, 

sulýân-ı erµke-nişµn-i nübüvvet, kürsµ-nişµn-i ma√fil-i risâlet, serv-i «oş-

«ırâm-ı bâπ-ı belâπ, …âfile-sâlâr-ı nûr u hüdâ ya¡ni cenâb-ı «ayrü‟l-verâ, 

şehenşâh-ı mu¡allâ-livâ-yı «ıýýa-i bi¡&et 

 

Nâbî eserinde yer yer nazım parçaları ile Hz. Muhammed‟n tasvirini yapar:  

 

Mâh-ı münµr-i memleket-ârâ-yı ýâ vü hâ 

Şâh-ı serµr-i mesned-i a¡lâ-yı yâ vü sµn (s. 122) 

 

Na…dgân-ı âferµnµş dürr-i deryâ-yı vücûd 

Mµve-i ma…§ûd-ı hestµ bâ¡i&-i icâd-ı nâs (s. 174) 

 

Dest-gµrende-i cism-i nâsût 

Çeşm-bµnende-i mülk ü melekût (s. 240) 

 

Mekkµ-i Ye&rib-mekân u seyyid-i â«ir zemân 

Ma√rem-i sırr-ı nihân u hâdµ-i râh-ı hüdâ 

Hem-nefes-i rû√-ı …uds dürr-i «alevât-ı «afµ 

Hem-sefer-i Cibrµl birr-i derecât-ı ulâ (s. 335) 
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Eserde Hz. Muhammed‟den sonra en fazla ismi geçen, tasviri yapılan, Hz. 

Muhammed dıĢında adına Ģiir söylenen tek kiĢi Hz. Ali‟dir. Ehl-i Beyt‟den olan Hz. 

Ali‟nin özellikle Hayber‟in kalelerinden Kamûs‟da gösterdiği insanüstü yiğitlik, her 

savaĢta ortaya koyduğu bahâdırâne tavır Nâbî tarafından övülmüĢ ve eserde geniĢ yer 

bulmuĢtur. Nâbî‟nin Hz. Ali için kullandığı tabirler ve onu tasvir ettiği Ģiirleri 

Ģunlardır: 

 

şµr-i »udâ ¡Aliyyü‟l-Murta≥â, gülbün-i √adµ…a-i velâyet ¡Aliyyü‟l-Murýazâ, 

√a≥ret-i şµr-i şemşµr-zen kerrema‟llâhü veche, şµr-i §aff-der, yeke-tâz-ı ¡ar§a-i 

velâyet, √a≥ret-i meydân-pµrây-ı velâyet, imâme-i müsebbi√a-i kerâmet, şeh-

süvâr-ı √ilye-i lâ-fetâ, bedr-i hâle-i velâyet seyyâre-i burc-ı imâmet, 

mü‟essis-i mebânµ-i veπâ 

 

Şeh-i serµr-i velâyet imâm-ı «ıýýa-i şer¡  

Mu√iý-i ¡âlem-i dâniş ¡Aliyyen veliyyu‟llâh (s. 209) 

 

¡Alµm-i defter-i menzil mufa§§al-sâz-ı her mücmel 

Va§iyy-i A√med-i mürsel veliyy-i ◊ayy-i bµ-hemtâ 

ya¡nµ ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â (s. 257) 

 

Ya¡ni der-i medµne-i ¡ilm ü kerem ¡Alµ 

Dürr-i nefµs-i dürc-i ¡Arâb a…demü‟l-kirâm 

Ya¡ni ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerremâ‟llâhu vechehü (s. 318) 

 

Mı§bâ√-ı fürûzende-i eyvân-ı imâmet 

‰âvus-ı «ırâmende-i bostân-ı tevekkül (s. 323) 

 

Degül ta…lµde …âbil pençe-i şµr-i »udâ‟dur bu 

Bu …uvvet «â§§a-i dest-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟dur bu (s. 327) 

 

Hilâl-i nûr-fürûz-ı meýâli¡-i ikrâm   

Nihâl-i fey≥-resân-ı √adµ…a-i in¡âm (s. 400) 
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Na«l-i riyâ≥-ı kerem sebze-i bâπ-ı İrem 

Burc-ı meh-i nev keşf-i dürc-i dürr-i lâ-fetâ (s. 426) 

 

Metâ¡-ı dûş-ı kerâmet ra≦µ¡-i şµr-i hüdâ 

Sebû-yı sırr-ı √a…µ…at ¡Ali veliyyu‟llâh (s. 426) 

 

Eserde Hz. Ebûbekir Cenâb-ı ~ıddµ… ismi ile anılmıĢ, Hz. Muhammed‟e 

katıksız bağlılığı sebebi ile şemse-i eyvân-ı ta§dµ… Ebûbekir ~ıddµ…, dµbâce-pµrây-ı 

nüs√a-i ta√…µ… Ģeklinde tasvir edilmiĢtir. Hz. Osmân ◊a≥ret-i ±i‟n-nûreyn nâmıyla 

anılmıĢ; hilm ve hayâ meclislerinin meĢhuru sayıldığı için dµbâce-i dµvân-ı şerm ü 

√ayâ ¡O&mân bin ¡Afvân, menba¡-i cûybâr-ı √ilm ü √ayâ Ģeklinde vasfedilmiĢtir. Hz. 

Ömer ◊a≥ret-i Fâru… ismi ile esere kaydedilmiĢ olup onun da vasfı melâ≠-ı a§√âb 

◊a≥ret-i ¡Ömer bin el-»aýýâb, ◊a≥ret-i Fâru…-ı √o……a-i √amiyyet, ◊a≥ret-i Fâru…-ı 

refµ¡ü‟l-cenâb, ◊a≥ret-i Fârû…-ı A¡@âm Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Ehl-i Beyt ve Ashab-ı Kiram‟la ilgili yapılan tasvir örnekleri ise Ģu Ģekildedir: 

 

gevher-i ¡âlem-bâhâ-yı ma¡den-i imâmet hilâl-i engüşt-nümây-ı uf…-ı velâyet 

πonce-i ser-sebz-i gülistân-ı şeref imâm-ı &ânµ-i mi√râb-nişµn-i Necef …urre-i 

¡ayn-ı ¡Ali el…âb-yâfte-i ýayyib ü ta…µ vü ≠ekµ vü seyyid ü sıbý ü velµ ya¡ni 

İmâm Hasan-ı meyd ü sıbý (s. 88) 

Nesµbe binti Ka¡b nâm şµr-zen-i merd-endâz (s. 126) 

seyyidü‟Ģ-Ģühedâ ◊azret-i ◊amzâ (s. 132) 

§adef-i gevher-i cihân-tâb-ı velâyet ya¡ni mâder-i şµr-i »udâ Fâýıma binti 

Esed (s. 161) 

Cüveyriyye nâm du«teri ki …âmet-i nigeh-rübâsı çemenzâr-ı melâ√atde bir 

nihâl-i nevres ve gµsû-yı girih-gµr-i ¡anber-şikeni ýâ‟ir-i ârâma tel-…afes idi 

(s. 172) 

çerâπ-ı dûde-i ¡ismet ya¡ni ◊a≥ret-i ~ıddµ…a (s. 178) 
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râzdâr-ı seyyidü‟l-ebrâr mülâzım-ı «ıdmet-i √abµb-i kirdigâr a«faz-ı a«bâr-ı 

Mu§ýafâviyye eşher-i rüvât-ı e√âdµ&-i nebevµ ya¡ni cenâb-ı Ebµ Hüreyre (s. 

300) 

  

Nâbî tâife-i küffârı da sözlerinden dönmeleri, kara yüzlü ve taĢ yürekli 

olmaları, kimi sevilmeyen hayvanların tabiatlerinde olmaları yönüyle tasvir etmiĢtir: 

 

müşrik-i dûza«µ-nihâd, dûza«iyân-ı jekâl-ýıynet, bed-¡ahd, √aşerât-ı hevâm-

sirişt-i müşrikân, mütere§§idân-ı kemµn-i ≦alâl, ber-geştenµ-i bed-âyµn, dil-

siyehân-ı ¢ureyş, nâ-meymûn-ı ¢ureyş, sitem-kârân-ı âhen-dil, kefere-i 

bed-endµş-i ¢ureyş, zâπ-ı siyeh-rûy 

ser-i …âfile-i nifâ… ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl-i bed-a«lâ… 

¡∏avre& nâm bir şa«§-ı ¡avret-sµmâ 

no…ýa-i bed-nümây-ı vücûd-ı Ka¡b‟ı 

Ebû Râfi¡-i tâcir nâm √aml-i &a…µl-i bendergâh-ı fesâduñ 

pâ-nihâde-i meydân-ı ≦alâl olan Ebû ¡Âmir-i fâ§ı… 

 

Nâbî olay, doğa ve mekan tasvirlerine de eserinde sıkça yer vermiĢtir. 

Bunlarla ilgili örnekler Ģöyledir: 

 

vâ…ı¡a-i Bedr-i  Kübrâ ¡a…µbinde ýanýana-i kûs-ı nevbet-i nübüvvet ýabl-ı 

zerrµn-i âfitâbı şikest ü mâhçe-i livâ-yı risâlet …ur§-ı …ameri pest eyledügin 

gördükde (s. 72) 

¡∏avre& nâm bir şa«§-ı ¡avret-sµmâ-yı nâ…ı§ü‟l-idrâk ifsâdıyle mev≥i¡-i 

mârrü‟≠-≠ikrde «argele-bend-i cem¡iyyet ve cânib-i Dârü‟l-hicreye bâr-âver-

i «âr-ı e≠iyyet oldu…ları gûşzed-i «ıýýa-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-ta√iyyat 

olmaπın (s. 76) 

Cibrµl-i Emµn fermân-ı Rabbü‟l-¡âlemµn ile pertâb-ı şitâb olub sµne-i 

∏avre&‟e bir püşt-dest-i ≦arb eyledi ki re‟s-i …ademiyle tebdµl-i ma…âm-ı 

¡ulvµ vü süflµ idüb …ab≥a-i şemşµri ser-rişte-i fur§at gibi destinden bµrûn 

olıca… (s. 76-77) 
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Temµme-i sµmµn-i bedr-i rama≥ân şebistân-ı ¡âlemde âvµ«te-i ýâ…-ı gehvâre-i 

âsumân oldu…da (s. 88) 

ki peymâne-i mâh-ı şevvâl sâl-i çehârüm-i hicrµ encümen-i gerdûnda gerdân 

oluncaya dek du«ter-i lâle-ru«sâr zer-dâmençe-i sâπar-ı gûn-â-gûnla ra…§-

engµz-i mecâlis-i mey-güsârân idi ya¡ni çerâπ-ı encümen-tâb-ı şerâb-ı nâb 

fânûs-ı miyâneden meclis-fürûz-ı tµre-dilân-ı «umâr olub hilâl-i şafa…-rµz-i 

…ade√ henûz engüşt-nümây-ı i¡tibâr u câygâh-ı §urâ√µ vü sebû serµr-i dûş-ı 

iştihâr idi (s. 165) 

bânû-yı zer-tutu…-ı âfitâb «argâh-ı jengâr-gûn-ı şafa…-ýırâzdan ýulû¡a …arµb 

olub hevdec-i zer-endûde-i ¡arûs-ı «âverµ ba«tµ-i gerden-keş-i gerdûna bâr 

olaca… hengâm idi (s. 178) 

Neheng-i düşmen-i âşâm-ı ±ü‟l-fi…ârı bâzû-yı velâyetle bir vechile √avâle 

eyledi ki √amle-i evvelµde ser-i bed-man@ar-ı ¡Amr hinduvâne-i Ebû Cehl 

gibi ferş-i meydâne πalýân olub √a≥ret-i imâm-ı gül-nâbuñ tekbµr-i @aferi 

pµrâye-i kitâbe-i ýâ…-ı a«≦ar eyledi bu √âlet müşâhedesinden ýaraf ýaraf 

velvele-i sitâyiş ü ta√sµni zelzele-ba«ş-ı ýârem-i heftümµn eylediler (s. 207) 

»ayme-i sµm-gûn-ı hilâl-i ≠i‟l-…a¡de §a«râ-yı uf…-ı πarbµde medd-i ýanâb-ı 

envâr eyledükde (s. 232) 

zµbende-¡arûs-ı zer-bur…a¡-ı «âverµ «argâh-ı pµrûze-gûn-ı bâ«terde nihân 

olmışiken tekrârına ser-i ¡âlem-i zer-nigâr-§ıfat ref¡-i …âmet idüb temâmµ-i 

§afa√ât-ı sâhireye ir«â-yı şu……a-i envâr eyledi (s. 349) 

 

◊arµm-i «â§§-ı İlâhµ meýâf-ı ins ü melek 

Serây-ı her-dü-serâ …ıble-i …ıbâb-ı felek  

ya¡ni beyt-i mu¡allâ-yı ¡anberµn-…abâ (s. 241) 

 

Nâbî benzetme sanatını oldukça fazla kullanır. Özellikle Ģahıslar için yapılan 

bu sanatla ilgi Ģu örnekler verilebilir: 

 

mânende-i penç-engüşt hem-dest-i ittifâ… oldılar (s. 80) 

a§√âb-ı «ams mânende-i ýavârı… dervâze-i √i§âr-ı Ka¡b‟a nüzûl idüb (s. 81)  
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yedi yüz neferi mânende-i timsâ√ zırh-pûş idi (s. 90) 

Ebû Süfyân mânende-i seng-i «ârâ (s. 98) 

◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Mürte≥a ra≦ıya‟llâhu ¡anh mânende-i kûh ol çirk-âb-ı 

sâbâý-ı fesâduñ ser-i râhın sedd eyleyüb (s. 100) 

mânend-i sûhân-ı dendân-rµ«te √ıf@-ı şikâfa vâfµ nigehbândan «âlµ göricek 

(s. 105) 

mânende-i üştür-i ser-mest cânib-i â«ire ¡aýf-ı ¡inân eyledükde (s. 108) 

şühedâ-yı «ûnµn-bedende dü-çeşm-i müka√√al-i mâzâπ-ı nebevµ «irmen-i 

gül miyânesinde iki nergis mi§âl fürûzân u zµr-i miπfer-i zer-nişânda dâmen-

i ýârem-i fµrûze-gûnda iki sitâre-i enver gibi dıra«şân olurdı (s. 119) 

 

12. Nâbî eserinde Türkçe, Farsça ve Arapça manzum parçalara yer vermiĢtir. 

Türkçe Ģiirler genellikle okuyucuya soluk aldırmak, konu ile ilgili hikmetli söz 

söylemek ve yer yer de söylenilmiĢ olmak için yazılmıĢ hissini okuyucuda uyandıran 

parçalardır. Hikemî tarzda kaleme alınmıĢ beyit örnekleri Ģöyledir: 

 

Kesmem ümmµdümi i√sân-ı Hudâdan zµrâ 

Kerem ü luýfı füzûndur benüm ümmµdümden (s. 189) 

 

Çend-rûz eylese de sûy-ı «ilâfa cereyân 

Yine mecrâ-yı …adµmin bulur âb-ı i√sân (s. 190) 

 

Fevvâre-§ıfat tâcuñı eflâke atarduñ 

Bilseñ cereyânını eger cûy-ı murâduñ (s. 201) 

 

Belâ ýûfânına §abr eyleyen mânend-i Nû√ â«ir 

Çı…ar deryâ-yı πamdan bir kenâre rûzigâr ile (s. 223) 

 

Her kim olsa tâ ezel leb-teşne-i fey≥-i hüdâ 

Âb-nûş-ı çeşme-i şµrµn-güvâr-ı dµn olur (s. 239) 

 

Germine serdine §abr eyleyerek dünyânuñ 
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Alınur na«l-i emelden &emer inşâ‟a‟llâh (s. 260) 

 

Nâbî‟nin eserinde yer verdiği Farsça Ģiirler; genellikle sanat yaptığı, duygu 

yoğunluğunun olduğu kısımlarda söylediği Ģiirlerdir. Arapça Ģiirler ise ashabın 

olaylar esnasında söylediği, siyer ve Ġslam tarihi kitaplarında yer verilen Ģiir 

örnekleridir: 

 لب بجنبان كه بجان بنده شود روح مسج

117
 مرغ خوش زمزمه كلشن اعجاز را

 

13. Nâbî eserinde yer verdiği nazm parçaları çoğu zaman konu içerisine 

yerleĢtirerek anlatımı kesmemiĢ, konuya dıĢarıdan katılan bu parçalarla anlam ve 

anlatım bütünlüğü bozulmamıĢtır: 

 

ba¡≥ı «ıredmendân-ı pür-hüner-kâr mu¡âyene itmekle  

beyt 

Zevâl-i ¡a…la «alý-ı nuý…a şuπl-i fıs…a bâ¡i&dür  

Mey-i tel«-i güneh-zâdan √azer ümmü‟l-«abâyi&dür 

diyü ol câdû-yı âteş-rµz-i «um-süvârla âmµz-şoden-i itti…â iderler idi (s. 166) 

 

ba¡≥ı heves-kârân-ı germiyyet nûş-â-nûş §o√bet-i leb-âlâ-yı ¡u§âre-i ¡inebµ 

oldu…ları §ûretde yine  

Beyt li-münşihi 

Pürdür mi&âl-i şµşe-i derûnum √arâmdan  

Bilmem ne nef¡ ola bu sücûd u …ıyâmdan 

diyerek ev…ât-ı müsteýâbe-i §alâtda kisve-i şu¡ûrların «ûn-ı kebûterden taýhµr 

iderler idi (s. 167) 

 

Cüveyriyye  

beyt 

Cihânda devlet anuñ kim esµr-i zülfüñ ola 

Her âdemüñ serine sâye-i hümâ düşmez  

                                                             
117 Sen konuşunca Mesih İsa‟nın ruhu hapsolur; gül bahçesinin şarkılar söyleyen kuşu âciz kalır. 
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ma…âliyle ¡izâr-ı âteş-gûnunda şu¡le-i inşirâ√ u meserret füzûn oldı (s. 173) 

 

14. Nâbî yer yer Farsça mısralara eserinde yer vermiĢtir ki bu sözler atasözü 

veya özlü söz mahiyetindedir.  

 

شكوه بسيارست اما قدرت اظهار نيست
118

 

دالور بود در سخن بى كناه
119   

بسا لطيفه كه درضمن نامراديهاست
120  

 

 15. Dil ve üslup açısından Zeyl-i Siyer-i Veysî Nâbî‟nin diğer bir mensûr 

eseri olan Tuhfetü‟l-Harameyn‟e benzemektedir. Aralarındaki en temel fark 

Tuhfetü‟l-Harameyn‟de daha fazla manzum parça bulunmasıdır. Bu manzum 

parçalar Fuzûlî, Bâkî, Cinânî, ġeyhü‟l-Ġslâm Yahyâ, Mantıkî, Nef‟î ve Nâ‟ilî‟nin 

Ģiirleridir. Nâbî, bu Ģiirleri metnine kaydederken Ģairini de belirtmiĢtir. 

 

6. 7. Eserin Dil Özellikleri 

1. Eserde Türkçe cümle yapısı korunarak özne-yüklem iliĢkisi açısından 

genellikle kurallı cümleler kurulmuĢtur. 

 

bu «aber-i πam-âver sâmi¡a-gü≠âr-ı seyyidü‟l-beşer oldu…da mir‟ât-ı 

≥amµrlerine vesµle-i keder olub Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ 

¡anhı tecessüs-i keyfiyyet-i √âl içün «afiyyeten irsâl buyurdılar (s. 103) 

Bu «aber-i cân-güdâz Yehûd-ı »ayber‟e fürûzµne-i engüşt-i √ayret olub 

sipendâsâ üft ü «µz-i medhûşâneye giriftâr oldılar (s. 304) 

 

2. Eserde kimi cümleler bağlaçlar ve zarf-fiil eki almıĢ fiilller ile uzatılmıĢtır.  

 

«âne-i niyâzı lev√a-i icâbete na…ş-endâz olub kâse-nûş-ı ¡asel-i mu§affâ-yı 

şehâdet oldu…dan §oñra teng-çeşmân-ı küffâr §ad-şütür-i ma¡hûde dest-res 

sevdâsıyla meýâyâ-yı âmâllerin girânbâr idüb ol sa¡âdetmendüñ küngüre-i 

                                                             
118 ġikayet çokdur ama göstermeye kudret yoktur. 
119 Günahsız sözünde cesurdur. 
120 İstenilmeyen durumlarda bir latife yeter. 
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ser-i mübârekin küvâre-i bedeninden dûr itmege mücidd oldu…ları √âlde 

fermân-ı Rabbü‟l-¡âlemµn ile zenâbµr-i bµ-√esâb gird-â-gird-i √avâlµsinde 

§aff-beste-i √irâset olub her kim cânib-i ¡Â§ım‟a kâm-cünbân olsa yekbâre 

hücûm itmege tekbµr-i ittifâ… olup nµş-i ser-tµz-i zehr-âlûd √avâle iderler idi. 

(s. 148) 

nâ-çâr ol müsta√fa@ân-ı …al¡a-i hüdânuñ teferru…ı ümµdiyle bi-√asebü‟l-¡âde 

zünbûrân-ı sµm-per-i nücûm ýulû¡una ümmµdvâr oldılar ammâ dûd-ı şeb 

tefrµ…-i zenâbµr eyledükde bi-emri‟llâh se√âb-ı deryâbâr-ı ra√met cânib-i 

bâlâdan hezârân rişte-i sµmµn iýâle idüb ve emvâc-ı seyl-âb-ı √imâyet cânib-i 

pestden âπûş-ı i¡zâz içün pµçµde-i …ımâý-ı âb idüb dµde-i a¡dâdan nihân 

eylediler. (s. 148) 

 

3. Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de Nâbî yer yer Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait 

dil özelliklerini kullanmıĢtır.
121

 

 

Zarf-fiil ekleri olarak kullanılan –ıcak/-icek ve -dıkda/dükde/dukda/dükde; 

 

ru«-sûde-i zemµn-i ≥arâ¡et olıca…/ @uhûr eyleyicek / helâkden himâye idicek 

şebâne-rûz oldu…da/ nümûne-i mecmû¡a-i √akkâk eyledükde/ Cüveyriyye‟ye 

gü≠âr eyledükde 

 

Ġkinci çoğul Ģahıs eki olan –sız/ -siz; 

 

niçün §âbit olmazsız/ beni âgâh idesiz/ müşâhede-i §ûret-i perµşânµ 

eyleyesiz/ ta…sµm buyurasız 

 

6. 8. Nâbî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’de Yer Verdiği ve Divânı’na Kaydettiği 

Türkçe ġiirler 

Nâbî -Tuhfetü‟l-Harameyn‟inde ve ikinci zeylinde olduğu gibi- eserinde 

kaydettiği kimi Türkçe beyit ve rubaileri Divân‟ına da eklemiĢtir.  

                                                             
121 Bu kısmımda Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz‟un hazırladığı çalıĢmadan faydalanılmıĢtır. Gürer 

Gülsevin-Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004. 
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Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

İtdüm heves-i niyyet-i tekmµl-i siyer 

Sulýân-ı rüsül ¡aş…ına âsân eyle122 

 

Bahr-ı derdüñ esµr-i gird-âbı 

Hedef-i cevr Yûsuf-ı Nâbµ123 

 

Ni&âr-ı «âk-i rehi olmayan dürr-i sü«anuñ 

¡Ayâr-ı kadri olur …adr-i pµleverden dûn124 

 

Ümµdüm «al…dan Nâbµ ne i√sân ve ne ta√sµndür 

Mücerred «ıdmet-i Peyπam-berµ‟de şev…-i muýla…dur 

Tekâpû-yı siyerden ârzû-yı …alb-i ma«zûnum 

Rı≥â-yı server-i ¡âlem …abûl-i √a≥ret-i ◊a…dur125 

 

Fedâ o na«le sehµ-…âmetân-ı sµmµn-ber 

Ki sâyesin ide cây-ı nişest-i peyπam-ber126  

 

Yâr içün eylemege ýâ‟ir-i ma…§ûdı şikâr  

Dâne-i eşk §açub dâm-ı nezâket …uraruz127 

 

»oşâ sa¡âdet ü devlet zihµ √u≥ûr u §afâ 

Ki seyyid-i dü-cihân eyleye bu gûne du¡â128 

 

Pûşµde midür kâr-ı nihân ol dile kim  

                                                             
122 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1222.  
123 Bilkan, age, C. 2, s.1246. 
124 Bilkan, age, C. 2,  s. 1258. 
125 Bilkan, age, C. 2, s. 1143. 
126 Bilkan, age, C, 2, s. 1249. 
127 Bilkan, age, C.2, s. 1253. 
128 Bilkan, age, C. 2, s. 1235. 
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Meşhûdı ola na…ş-ı serâ-perde-i πayb129 

 

Fikr-i neşâý u neşve vü bµm-i «umârla 

Hem terk-i bâde müşkil ü hem i«tiyâr güç 

 

Ne câm-ı gül ne gül-i câme …oydı raπbetimüz 

Birinde fikr-i zükâm ü birinde renc-i «umâr130 

 

Na…dgân-ı âferµnµş dürr-i deyâ-yı vücûd 

Mµve-i ma…§ûd-ı hestµ bâ¡i&-i icâd-ı nâs131 

 

Bir du¡â k‟ola zebân-ı Nebevµden §âdır 

¢udsiyân dirler ise n‟ola ser-â-ser âmµn132 

 

Pµçµde olur söz bün-i dendân-ı √usûda 

Aπzın açamaz vâhime-i müşt-i …a≥âdan133 

 

‰ınâbâsâ ýutarlar pençe-i raπbetle dâmânın 

Olunca pây-ber-câ bârgâh-ı devlet-i İslâm 

Gelürler ≠erreâsâ cünbüş-i µmâna şev…inden 

≤iyâ-pâş oldıπınca âfitâb-ı şevket-i İslâm134 

 

¡Acemµ olsa zebân âşinâ-yı …avm-i diger 

◊abµb-i ekremüñ i¡câzıla sefµrâtı  

Gelürdi pµşgeh-i ¡izzetinde güftâre 

İderdi berre vü seng ü şecer sü«an râyı135 

 

                                                             
129 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011,  s. 1248. 
130 Bilkan, age, C.2, s. 1249. 
131 Bilkan, age, C.2, s. 1254. 
132 Bilkan, age, C. 2, s. 1258. 
133 Bilkan, age, C. 2, s. 1258. 
134 Bilkan, age, C. 2, s. 1157. 
135 Bilkan, age, C. 2, s. 1234 
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Çı…maz kitâb-ı dildeki na…ş-ı mu√abbetüñ 

Tâ olmayınca zµb-i yemµn nâme-i ¡amel 

Olsa πarµ…-i ba√r-ı fenâ «âtem-i vücûd 

Bulmaz sevâd-ı na…ş-ı cebµni yine «alel136 

 

Meger a¡mâ ola kim eyleye √üsnün inkâr 

Bu …adar nûr ile ol mihr-i cihân-tâbı gören137  

 

Rûy u çeşmüñde nümûdâr beşâşet e&eri 

Sende vardur var ise kûy-i murâduñ «aberi138 

 

Ey besâ-kes ki bu bâzµçegeh-i ¡âlemde 

Cidd §anur şµve-i lu¡betkede-i eyyâmı 

¡Â…ıbet hezl ü firµb oldıπın idrâk idicek 

Kendüye vâsıýa-i «aclet olur encâmı139 

 

Pür itdi zemzeme-i √amd künbed-i ¡arşı 

Sipihri eyledi âvâz-ı ≠i…r mâl-â-mâl140 

 

∏adµre-cûylar eýrâfdan revân oldı 

Temevvüc eyledi deryâ-yı bµ-kerân oldı141 

 

Tamâm sen de görürsün «urûş-ı ba√r-ı πamı  

Sen eyle şimdi baña …âdir olduπuñ sitemi142 

 

 

 

                                                             
136 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1211. 
137 Bilkan, age, C. 2, s. 1258. 
138 Bilkan, age, C. 2, s. 1147. 
139 Bilkan, age, C.2, s. 1267. 
140 Bilkan, age, C. 2, s. 1255. 
141 Bilkan, age, C. 2, s. 1247. 
142 Bilkan, age, C. 2, s.1247. 
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6. 9. Zeyl-i Siyer-i Veysî’den Sonra 

Zeyl-i Siyer-i Veysî, zeyl olarak yazıldığı Siyer-i Veysî kadar Ģöhret sağlamıĢ 

ve bu esere de Nâbî‟nin kendi eklemesinden ayrı iki zeyl yazılmıĢtır.  

Zeyllere geçmeden önce Nâbî‟nin ek olarak yazdığı ikinci metin hakkında 

bilgi vermek gerekmektedir. Burada Nâbî, Mekke‟nin Fethi‟nden Hicretin 9. yılına 

kadar yaĢananları anlatmıĢtır. Edebî kaynaklar (tezkire/biyografi) bu zeylden 

bahsetmemektedir. ÇalıĢmada kullanılan Esad Efendi nüshasında bu ikinci zeylin 

metni bulunmaktadır. Bu nüshaya göre Nâbî esere bir rubâi ile baĢlar. 

 

“Yâ Rab baña fevc-i keremüñ râm eyle 
Âπâzumı πıbýa-senc-i encâm eyle   
No…§ânlarumı cerµde-i ¡âlemde 
A…lâm-ı ¡inayetüñle itmâm eyle143” 

 
Eserin sonu ise 

¡Âlemüñ ek&er olur eyler iseñ isti¡lâm 

Cilvesi §ûret-i ta√…µ…de na…ş-ı evhâm144” şeklindedir. 

 

Nâbî bu ikinci zeyli ilk zeylden 20 sene sonra 1123/1711‟de Halep‟te 

yazmıĢtır. Bu zaman içerisinde Nâbî gayet sıkıntılı günler geçirmiĢ ve sonra Sultân 

II. Ahmed‟in himmeti ile sıkıntıdan kurtulmuĢtur. Bu nedenle eserde Sultan II. 

Ahmed‟in övgüsü bulunmaktadır.
145

  

 

Lâkin e&er-i mer…ûmuñ fet√-i Mekke-i Mükerreme‟den §oñra nâ‟il-i im≥â-yı 

«âtem ü vâ§ıl-ı ser-√add-i itmâm olmadıπına ba¡≥ı ¡avâýı…-ı ta…dµr ü âmµz-

gµr-i te‟«µr olub yigirmi sene mi…dârı ma¡mûre-i meşhûre-i belde-i ◊alebü‟ş-

Şehbâ‟da kûşe-nişµn-i ¡uzlet ü tûşe-güzµn-i …anâ¡at olub fı…dân-ı ser-mâye-i 

tâb u tevân u derecât-ı mir…ât-ı √ayât √add-i heftâdı gü≠erân sebebiyle gül-

geşt-i gülistan-serây-ı Rûm‟dân bi‟l-külliyye çeşm-bend-i ye‟s ü √irmân 

oldıπum eyyâmda ol diyârlarda nedret-i «arµdâr u …ıllet-i raπbet ü i¡tibâr 

e&er-i mer…ûmuñ dâ¡iye-i itmâm-ı mesûdesin ≥amµrdine √akk itmişiken besâ 

                                                             
143 Esad Efendi v. 159b 
144 Esad Efendi v. 197b. 
145 Esad Efendi, v. 162b. 
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laýµfe ki der-≥ımn-ı nâ-murâdµhâst ýaba…çe-i eyyâm-ı sa¡âdet-ni@âm ◊a≥ret-i 

A√med-i ◊ânµ ... sâ√a-i e…âlµm-i seb¡ayµ hem-sirişt-i heşt-bihişt ve sâye-i 

ma¡delet-fermây-ı √â…ânµ ¡ar§a-i πabrâ-yı binâ-yı ferâdµs-cenâbla hem-«işt 

itdügi hengâmlarda no…ýa-i devâ‟ir-i pergâr-ı a¡vâm §ad-bµst ü se merkezinde 

«ırâm eyledügi eyyâmda meger dµde-i fa…µr güzµde-i müşahede-i ru√sâre-i 

devletle …arµr ü pµşânµ-i ârzû ve mâliş-i âsitâne-i sa¡âdetde hem-kevkebe-i 

mihr-i münµr olma… nüvişte-i cerµde-i ta…dµr olmaπla cevâ≠ib-i iltifât ba¡≥ı 

vükelâ-yı devletle cünbüş-ba«ş-ı ta«t-ı revân-ı himmet ü zµn-keş-i rehvâr-ı 

niyyet-i ¡azµmet olmaπla vâ§ıl-ı ser-menzil-i pây-ta«t-ı sa¡âdet oldu…da bi-

√amdi‟llâh müşâhede-i kemâl-i iltifât-ı vükelâ-yı devlet ile vâ§ıl-ı ¡ömr-i şâfµ 

vü nâ‟il-i menâ§ıb-ı refµ¡e-i dµvânµ oldu…da πayret-keşµde-i leb-i «ûrşµd-i 

şeref dâmen-bûs-ı şehriyârile a…§â-yı medâric-i âmâl ü emânµ olma… 

müyeser oldı.146 

 

- Ġlk zeyl Ģâir ve tarihçi Nazmizâde Hüseyin Murtazâ‟ya aittir. Nazmizâde 

Hüseyin Murtazâ, Bağdatlı Seyyid Ali Efendi‟nin oğlu olup Bağdatlıdır. Öğrenimini 

tamamladıktan sonra devlet hizmetine girmiĢ, maliyede rûzmaneci halifeliği 

yapmıĢtır. Ömrünün büyük bir kısmını Bağdat‟ta geçirmiĢ olup Osmanlı valilerine 

hizmet etmiĢtir. Bağdat‟ta vefat eden Ģairin ölüm tarihi ise ihtilaflıdır.  

Eserleri: Gülşen-i Hulefâ, Terceme-i Tarih-i Timûr, Şerh-i Kaside-i Ferezdak, 

Zeyl-i Siyer, Tezkire-i Evliyâ-yı Bağdâdî, Şerh-i Lügati‟t-Târih-i Vassâf, Terceme-i 

Kâbusnâme, Terceme-i Kenzü‟l-Ârifîn, Tercüme-i Tuyûr-ı Çârihâ ve Zevâ‟ir-i Sây, 

Dîvân, Tercüme-i Kitâb-ı Fezâyilü‟l-Hâl, Şerh-i Şevâhid-i Muğni‟l-Lebîb ve 

Münşe‟ât. 

Nazmizâde Hüseyin Murtazâ‟nın Zeyl-i Siyer‟i Halid b. Velid ile Amr bin 

As‟ın seriyyelerinden Hz. Muhammed‟in vefatına kadar olan olayları 

anlatmaktadır.
147

 

                                                             
146 Esad Efendi, v. 162a-162b. 
147 Nazmizâde Hüseyin Murtaza, eserleri ve Zeyl-i Siyer hakkında bilgi için bkz. Franz Babinger, 

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren: CoĢkun Üçok, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

2000, s. 274-277; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri C. 3; Ankara: Bizim Büro Basımevi, 

2000, s. 152-154; Sâlim Efendi, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ, Hazırlayan: Adnan Ġnce, Ankara: AKM 

Yayınları, 2005, s. 623-624; Ġsmail Beliğ, Nuhbetü‟l-Âsârli-Zeyl-i Zübdeti‟l-Eş‟âr, Hazırlayan: 

Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Ankara: AKM Yayınları, 1999, s. 374; Mehmet KarataĢ, Nazmî-zâde 

Murtezâ‟nın Gülşen-i Hulefâ‟sının Tenkitli Tarnskripsiyonu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2001. Massad Süveylim Ali el-Shaman, Türk Edebiyatında Siyerler 
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- Ġkinci zeyl Hassa ordusu silahĢörlerinden Koçhisarizâde Süleyman Talib 

tarafından  1206/1792‟de kaleme alınmıĢtır. Beni Kaynuka Gazvesi‟nden Hudeybiye 

Musalahası‟na kadar olan dönem anlatılmaktadır. Tek yazma nüshası Berlin Kraliyet 

Kütüphanesi‟ndedir.
148

  

Nâbî ve Nazmizâde gibi Tıflî Ahmed Çelebi de Veysî‟ye zeyl yazmıĢtır. 

Onun zeylinin özelliği Nâbî ve Nazmizâde‟nin yer vermedikleri rivayet ve olayları 

eserinde yer vermesidir.
149

 

 

6. 10. Nâbî’nin Gözünden Zeyl-i Siyer-i Veysî 

Nâbî Siyer-i Veysî‟ye yaptığı ikinci zeylin baĢ kısmında (Esad Efendi v. 

159b-161a) ilk zeyli olan Zeyl-i Siyer-i Veysî hakkında bazı bilgiler verir, eserinin 

yazıldığı dönemde gördüğü ilgiyi anlatır ve yorumlarda bulunur.  

Nâbî‟ye göre Zeyl-i Siyer-i Veysî, anlatım Ģekli ile herkesin beğenisini 

kazanmıĢ, Merhûm Veysî‟nin Ģöhretini yenilemiĢtir: 

 

selâset-i ¡ibârât ü melâ√at-ı nikât ve isti¡ârâtı bir vechde §ûret-yâb-ı √üsn-

ni@âm ve bir mertebe ma@har-ı …abûl-i müşkil-pesendân-ı enâm olmış idi ki 

bµ-tekellüf nüs«a-i Siyer-i Veysµ-i Mer√ûm‟a hem bâ¡i&-i nes«-i şöhret ve 

hem vâsıýa-i tecdµd-i i¡tibâr u raπbet olub ¡aynı ile mâh-ı §ıyâm ≠eylinde 

@uhûr iden revna… u ârâyiş ve neşâý-ı ıyd-ı eyyâm-rûzenüñ ev…ât-ı «∙âb-âlûd 

u eyyâm-ı imsâk-nümûdına vesµle-i nisyân u hengâm-ı i&mâr u √adâyi… ü 

besâtµn-i mevsim-gü≠eşte-i evrâ… u e&mârına vâsıýa-i rüc√ân oldıπı gibi... 

 

Nâbî‟ye göre Zeyl-i Siyer-i Veysî‟ye sahip olanlar bu eserle iftihar etmiĢtir. 

Bu eseri edinemeyenlerin de üzülmekten baĢka çaresi yoktur: 

 

                                                                                                                                                                             
ve İbn Hişam‟ın Siyeri‟nin Türkçe Tercümesi I-II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora Tezi, Ankara, 1982, s. LXXVI-LXXVII; Seyfettin ErĢahin, “Osmanlı Toplumunun Hz. 

Muhammed Hakkındaki Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, İslami Araştırmalar 

Dergisi, C. 18, S. 3, s. 349.  
148 Seyfettin ErĢahin, “Osmanlı Toplumunun Hz. Muhammed Hakkındaki Bilgi Kaynakları Üzerine 

Bir Bibliyografya Denemesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 3, s. 349.  
149 ErĢahin, agm, s. 349. 
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kütüb-«âne-i kibâr u zµver-i pµşta«ta-i i¡tibâr ve enµs-i çeşm ü dil ü cân √üsn-

şinâsân-ı â&âr olmaπla mâlik olanlar temellükini ser-mâye-i ifti«âr ve dest-

res bulmayanlar te‟essüf-i bµ-i«tiyâr olma… mertebelerine irti…â eyledi  

 

Hatta Veysî ve Nâbî‟nin bu iki önemli eseri aynı kitapta ciltlenmiĢ ve bu 

durum Veysî‟nin Ģöhretini tazelemiĢtir:  

 

√attâ ba¡≥ı me…âdir-şinâsân-ı fa≥l u hüner ve «arµdârân-ı gevher ek&er 

kemâl-i şev… u raπbetlerinden mânende-i bâdâm-ı dü-maπz u mi&âl-i 

âbisten-i tev‟em cild-i zer-şemse-i vâ√idde «aýý-ı vâ√id ile cem¡ itmeleriyle 

Siyer-i Veysµ-i Mer√ûm pµr-i ferzend-resânende gibi ser-lev√a-i zerrµn ü 

cedvel-i rengµn ile tecdµd-i libâs-ı ¡unvân ve ta√§µl-i şöhret ü şân eyledügi 

da…µ…a-sencân-ı mµzân-ı in§âfa ¡ıyân ve …ıymet-şinâsân-ı inşâya nümâyândur 

 

Nâbî son olarak böyle bir eser yazmanın kiĢi için övünme ve gururlanma 

sebebi olduğunu ama kendisinin böyle bir eserden dolayı Ģükrettiğini söyler: 

 

egerçi bu zebân-gü≠âr-ı …alem-i iddi¡â olan şemâme-i ta¡bµrât-ı hüner-

fürûşân ve dest-bûy-ı ta√rµrât-ı √od-sitâyâna râyi√a-i fa«r ü mübâhâtdan «âlµ 

olmadıπı mu√a……a…dur ammâ li‟llâhi‟l-√amd sirişt-i ta«mµr-i fa…µr ol 

ma…ûle gâh rµze-i zu¡m u pindâr u çirk-âbe-i na«vet ü dalâl-i câhilâneden 

mu§affâ olmaπla muýla…â ta√dµ&-i ne¡am u edâ-yı şükr-i Vâhibü‟l-Kerem 

oldıπı mu√âý-ı ¡ilm-i İlâhµ‟dür 
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7. ZEYL-Ġ SĠYER-Ġ VEYSÎ’NĠN NÜSHALARI 

 

7. 1. Nüshalar Hakkında Bilgi 

Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin yurt içi ve yurt dıĢı 64 adet yazma nüshası tespit 

edilmiĢtir. Bu nüshalar içerisinde müellif hattı olan nüshaya ratlanılamamıĢtır. Eserin 

ulaĢılabilen nüshaları ve nüshalar hakkındaki arĢiv bilgileri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Ġlerleyen bölümde çalıĢmada kullanılan nüshalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildiği 

için bu sıralamaya dahil edilmemiĢtir. 

1. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 01 Mü 2263, 210x147-

160x100mm, 248 yaprak, 17 satır, Dîvânî kırması. 

2. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 18 Hk 338. 

3. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 23 Hk 3314, Müstensih: 

Muhammed b. Mustafa, 190x135-160x80 mm, 431 yaprak, 19 satır, Talik. 

4. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Diyarbakır Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv No: 21 Hk 521, 

225x130-170x75 mm, 229 yaprak, 23 satır, Talik. 

5. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Manisa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv No: 45 Hk 5050, 

Müstensih: Ġbn ġeyh Sağîr, 220x120-160x70 mm, 204+1 yaprak, 25 satır, Nesih. 

6. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 60 Hk 37, 207x125-150x66 mm, 

IV+200+1 yaprak, 21 satır, Talik. 

7. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Trabzon Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv No: 61Hk 512, Ġstinsah 

Tarihi: 1217 (1801), 220x130, 120 yaprak, 21 satır, Talik. 

8. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, ArĢiv No: 07 

Tekeli 457, Ġstinsah Tarihi: 1133 (1720), 220x130-160x75 mm, 197 yaprak, 21 satır, 

Talik. 

9. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Sü-

Tarlan 103, 216x115-143x57 mm, 317 yaprak, 19 satır, Talik. 

10. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Manisa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv No: 45 Hk 2741, 

205x125-165x75, 263 yaprak, 21 satır, Talik. 

11. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 06 Hk 4114, 205x147-

150x96/160x90 mm, 207 yaprak, 23-14 satır, Nesih. 

12. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Manisa Ġl Halk Kütüphanesi, ArĢiv No: 45 Ak Ze 197, 

Müstensih: Muhammed b. Ġsmail, Ġstinsah Tarihi: 1104 (1691), 225x122-160x76, 

176 yaprak, 25 satır, Nesih. 
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13. Tekmîle-i Zeyl-i Siyer-i Veysî, Almanya Milli Kütüphanesi, ArĢiv No: 

Ms.or.quart.1371, 255x145-180x80 mm, 25 yaprak, 23 satır, Nestalik. 

14. Tekmîle-i Zeyl-i Siyer-i Veysî, Hidiv Kütüphanesi Kahire/Mısır, ArĢiv No: 

9132/2, 35 satır, Nesih. 

15. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Almanya Milli Kütüphanesi, ArĢiv No: Ms.or.oct.984 

Staatsbibliothek, Berlin, 215x150-170x80 mm, 178-209b yaprak, 23 satır, Talik. 

16. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Serez (Süleymaniye 

Ktb.) No. 1778, Müstensih: Ebâbilzâde, Ġstinsah Tarihi: 1130 (1718), 260x140mm, 

155 yaprak, 25 satır, Talik. 

17. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Pertev PaĢa (Millet Ktb) 

No. 487/2, Müstensih: Abdurrahman, Ġstinsah Tarihi: 1140 (1728), 210x110-150x70, 

257 yaprak, 19 satır, Talik. 

18. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Atıf Efendi Ktb No. 

1751, Müstensih: Kâsım, Ġstinsah Tarihi: 1141 (1729), 210x140-150x75, 201yaprak, 

21 satır, Talik. 

19. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Nuruosmaniye Ktb. No. 

3307/1, Ġstinsah Tarihi: 1147 (1735), 305x175-220x110, 228 yaprak, 25 satır, Nesih. 

20. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Hekimoğlu Ali PaĢa 

(Millet Ktb.) No. 769/2, Müstensih: Ġstanbullu Mustafa b. Ahmed, Ġstinsah Tarihi: 

1151 (1739), 210x120-150x62, 244 yaprak, 21 satır, Talik. 

21. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Esad Efendi  

(Süleymaniye Ktb.) No. 2442, Müstensih: Ġbrahim, Ġstinsah Tarihi: 1164 (1751), 

214x130-160x67, 244yaprak, 25 satır, Talik. 

22. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Hacı Mahmud Efendi 

(Süleymaniye Ktb.) No. 4381, Ġstinsah Tarihi: 1167 (1754), 200x130 mm, 239 

yaprak, 21 satır, Nesih. 

23. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Hüsrev PaĢa Ktb. No. 

392, Müstensih: Nüzhet, Ġstinsah Tarihi: 1167 (1754), 215x132-155x73, 212 yaprak, 

25 satır, Nesih. 

24. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Zühdi Efendi (Bayezid 

Umumi Ktb.) No. 209, Müstensih: Mehmed Hüsrev, Ġstinsah Tarihi: 1176 (1763), 

200x137-160x85, 167 yaprak, 23 satır, Talik. 

25. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Selim Ağa Ktb. No. 807, 

Ġstinsah Tarihi: 1179 (1799), 200x137-165x85 mm, 255 yaprak, 21 satır, Talik. 
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26. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Bağdatlı Vehbi Efendi 

(Süleymaniye Ktb.) No. 1536/1, Müstensih: Esad, Ġstinsah Tarihi: 1182 (1769), 

277x150-214x75 mm, 313 yaprak, 25 satır, Talik. 

27. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Bağdatlı Vehbi Efendi 

(Süleymaniye Ktb.) No. 1246, Müstensih: Ömer b. Ġbrahim, Ġstinsah Tarihi: 1224 

(1809), 205x145-150x90 mm, 177 yaprak, 21 satır, Nesih. 

28. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Hafız Ahmed (Köprülü 

Ktb.) No. 235/2, Müstensih: Hüseyin Hamî, 233x148-163x90 mm, 160 yaprak, 23 

satır, Talik. 

29. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Hâlet Efendi 

(Süleymaniye Ktb.) No. 732/1, 210x142-175x70 mm, 160 yaprak, satır sayıları 

değiĢik, Talik. 

30. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Âtıf Efendi Ktb. No. 

1750, 210x140-165x80 mm, 233 yaprak, 19 satır, Nesih. 

31. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Âtıf Efendi Ktb. No. 

1759, 215x120-270x70 mm, 187 yaprak, 23 satır, Talik. 

32. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Nuruosmaniye Ktb. No. 

3308, 205x115-152x62 mm, 239 yaprak, 19 satır, Talik. 

33. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Nuruosmaniye Ktb. No. 

3345, 200x115-147x60 mm, 205 yaprak, 21 satır, Talik. 

34. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Ali Emirî Efendi (Millet 

Ktb.) No. 351, 222x135-160x72 mm, 226 yaprak, 21 satır, Talik. 

35. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Atıf Efendi Ktb. No. 

1749, 210x140-160x80 mm, 227 yaprak, 21 satır, Talik. 

36. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul Kütüphaneleri, ArĢiv No: Nuruosmaniye Ktb. No. 

3351/2, 227x128-145x64 mm, 427 yaprak, 25 satır, Talik. 

37. Tekmîle-i Zeyl-i Siyer-i Veysî, Mısır Milli Kütüphanesi, ArĢiv No: Tarihi Türkî 

164, 120x215 mm, 31 yaprak, 21 satır, Nesih. 

38. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 06 Mil Yz A 2292/9, Ġstinsah 

Tarihi: 1162 (1748), 205x120-178x75 mm, 105b-167b yaprak, 35 satır, Talik. 

39. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No:  06 Mil Yz A 1226, 197x133-

123x67 mm, 66 yaprak, 13 satır, Nesih. 

40. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, ArĢiv No:  06 Mil Yz A 8823/1, 200x125-

150x66 mm, 234 yaprak, 21 satır, Talik. 



60 
 

41. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Atf 

1749, 210x140-160x80 mm, 227 yaprak, 21 satır, Arap-Talik. 

42. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Atf 

1750, 210x140-165x80 mm, 233 yaprak, 19 satır, Arap-Nesih. 

43. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Atf 

1751, 210x140-150x75 mm, 201 yaprak, 21 satır, Arap-Talik. 

44. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Atf 

1759, 215x120-270x70 mm, 187 yaprak, 23 satır, Arap-Talik. 

45. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Nk 

3307/1, 305x175-220x110 mm, 154 yaprak, 25 satır, Arap-Nesih. 

46. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Nk 

3351/2, 227x128-145x64 mm, 427 yaprak, 25 satır, Arap-Talik. 

47. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Nk 

3308, 205x115-152x62 mm, 239 yaprak, 19 satır, Arap-Talik. 

48. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Nk 

3345, Ġstinsah Tarihi: 532 (1137) 205x115-147x60 mm, 205 yaprak, 21 satır, Arap-

Talik. 

49. Zeyl-i Siyer-i Veysî, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Ha 235/2, 

61 yaprak, Arap. 

50. Zeyl-i Dürretü‟t-Tâc fî Sîreti‟s-Sâhili‟l-Mi‟râc: Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul 

Millet Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Ae Tarih 350, Müstensih: es-Seyyid Muhammed 

b. Es-Seyyid Ahmed el-Bursavî, 212x134-175x87 mm, 149 yaprak, 29 satır, Arap-

Rika 

51. Zeyl-i Dürretü‟t-Tâc fî Sîreti‟s-Sâhili‟l-Mi‟râc: Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ġstanbul 

Millet Kütüphanesi, ArĢiv No: 34 Ae Tarih 351, 217x128-162x75 mm, 226 yaprak, 

21 satır, Arap-Rika 

52. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, New Jersey Amerika, ArĢiv No: Garrett  Collection 

 Littmann Series Ottoman Turkish 397L. 

53. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, New Jersey Amerika, ArĢiv No: Garrett  Collection  

Littmann Series Ottoman Turkish 399L. 

54. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, New Jersey Amerika, ArĢiv No: Garrett  Collection  

Littmann Series Ottoman Turkish 403L, Ġstinsah Tarihi: 1215 (1800). 

55. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, New Jersey Amerika, ArĢiv No: Garrett  Collection  

Littmann Series Ottoman Turkish 404L, Ġstinsah Tarihi: 1302 (1884). 
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56. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, New Jersey Amerika, ArĢiv No: Garrett  

Collection Yahuda Series Ottoman Turkish 1467ġ. 

57. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 

Decourdemanche, 240x155 mm, 251 yaprak, Nesih. 

58. Zeyl-i Siyer-i Nâbî, Milli Kütüphane, ArĢiv No: 06 Mil Yz A 4954, Müstensih: 

Molla Hatab Mesud, Ġstinsah Tarihi: 1257 (1841), 225x155-150x90 mm, 279+II 

yaprak, 17 satır, Nesih. 

Hazırlanan çalıĢmada Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin aĢağıda bilgileri verilen 6 

nüshası kullanılmıĢtır. Bu nüshalardan A, E ve ġ kısaltmaları ile verilen nüshalarının 

seçilme sebebi Nâbî hayatta iken çoğaltılmıĢ olmasıdır. Bu nüshaların kullanılması 

ortaya çıkacak metnin sıhhat derecesi açısından önemlidir. M nüshası matbu metin 

olması açısından tercih edilmiĢtir. T1 ve T2 nüshaları ise yazmalar arasındaki metin 

farklarını daha iyi görmek amacıyla çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan 

nüshalar hakkındaki bilgiler Ģöyledir: 

 

1. Millet Genel Kütüphanesi: Ali Emiri Efendi-Tarih Kısmı, No:350 (A) 

210x135-170x76 mm. ölçülerindeki bu nüsha 149 yapraktır. Eserin istinsah 

tarihi 1086 (1675) olarak kaydedilmiĢtir.
150

 Nüshanın müstensihi Es-seyyid Mehmed 

bin Es-Seyyid Ahmed el-Hüsrevî‟dir. Her varakta 29 satır bulunmaktadır. Cetveller 

ilk çift sayfa yaldız, diğerleri kırmızı, baĢlık güzel tezhipli, sözbaĢları kırmızı, 

kahverengi meĢin, Ģemseli ciltten oluĢan bir nüshadır. Vakıf mührü vardır. 

Metnin baĢı: 

Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm. 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

Metin sonu: 

cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür 

  

 2. Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi Kısmı, No:2443/1 (E) 

 227x134-160x70 mm. ölçülerindeki bu yazmanın müstensihi Kuburîzâde 

Abdurrahman b. Halil b Ġbrahim‟dir. Ġstinsah Tarihi 27 Rebiü‟l-âhîr 1100 (1689) 

olarak kaydedilmiĢtir. Her varakta 23 satır olup 159 varaktır. Cetveller ilk çift sayfa 

                                                             
150 Nâbî, eserin yazılmaya baĢlandığı tarih olarak 1095/1684 yılını göstermektedir. Bu durumda 

yazmanın sonuna kaydedilen 1086/1675 tarihi hatalı olmalı.  
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yaldız, diğerleri kırmızı, baĢlık tezhipli, sözbaĢları kırmızı, meĢin, üstü yeĢil kumaĢ 

kaplı, miklepli cilt nüshanın özellikleridir. 162. yapraktan aĢağı Nabinin ikinci zeyli 

vardır. Vakıf mührü Nüshada Arapça ayet, hadis ve konuĢma cümlelerinin üzeri 

kırmızı kalemle çizilmiĢtir.  

 Metin baĢı: 

Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm. 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

 Metin sonu:  

 cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür va‟lâhu a¡lem 

bi‟§-§avâb 

 

 3. Süleymaniye Kütüphanesi: Şehid Ali Paşa Kısmı, No:1895/2 (Ş) 

 220x130-160x80 mm. ölçülerindeki bu nüshanın müstensihi Sâlih olup 120 

varak tutarındadır.  Nüshanın istinsah tarihi 1119 (1708), yazı türü nesihtir.  

Nüsha özelikleri: Cetveller altın, baĢlık tezhipli, nakıĢlı, sözbaĢları kırmızı, 

kahverengi meĢin, yaldızlı, Ģemse kaplı, miklepli cilt. Bu nüsha, içinde bulunduğu 

mecmuanın 117. yaprağından baĢlar. Evvelinde Siyer-i Veysî vardır. Vakıf mührü 

basılıdır. 

Metnin baĢı: 

Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm. 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

Metin sonu: 

cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür 

 

 4. Universty of Michigan: Turkish 418 (T1) 

213 x 125 x 23 mm ölçülerindeki nüshanın müstensihi Halil bin Muhammed 

Ali‟dir. Ġstinsah tarihi 1165 (1752) olup 222 varaktır. Her varakta 25 satır bulunup 

nesih hatla yazılmıĢtır. Sayfalar altın cetvellidir. Nüshada baĢlıklar, beyt, nazm, Ģi‟r 

gibi tabirler kırmızı kalemle yazılmıĢtır. Bu nüshada 104. sayfadan sonra 105 yerine 

104 yazılmıĢ ve metnin sayfa numaralandırılması bir sayfa eksik olarak devam 
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etmiĢtir. Metin oluĢturulurken numaralandırılmada nüshadaki bu hataya 

uyulmamıĢtır.  

Metnin baĢı: 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

Metin sonu: 

cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür 

 

5. Universty of Michigan: Turkish 464 (T2) 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan nüsha nestalik hatla yazılmıĢtır. 

Her varakta 21 satır bulunmaktadır. Öncesinde Siyer-i Veysî bulunan nüshada Zeyl-i 

Siyer-i Veysî 149b-328a arasında bulunmaktadır. Nüshada cetveller yaldızlı olup 

baĢlıklar, beyt, nazm, Ģi‟r gibi tabirler kırmızı kalemle yazılmıĢtır. 

Metnin baĢı: 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

Metin sonu: 

cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür va‟llâhu te¡âlâ 

a¡lem 

 

 6. Matbu Nüsha (M) 

 Bulak Matbası‟nda m/1248‟de basılmıĢ olan nüsha 268 yapraktan 

oluĢmaktadır. Her yaprakta 29 satır bulunmaktadır. 

Metnin baĢı: 

Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm. 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâm-ı reyyân eyle 

Metin sonu: 

cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden müsteb¡id degüldür va‟llâhu te¡âlâ 

a¡lem. 

ÇalıĢmada kullanılan nüshaların Ģeceresini Ģu Ģekilde gösterebiliriz. 
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Müellif Hattı (?) 

 

   M     

         A           E        ġ    T1  T2 

 

7. 2. Metin OluĢturmada Ġzlenilen Yol 

- ÇalıĢmada altı nüshadan faydalanılarak tenkitli metin oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢ
151

 ve nüshalar arasındaki farklar dipnotta gösterilmiĢtir. Faydalanılan 

nüshalar ve bunların kısaltmaları Ģu Ģekildedir: 

 

1. Millet Genel Kütüphanesi, Ali Emîrî Efendi-Tarih Kısmı, No: 350. (A) 

2. Süleymaniye Kütüphanesi, Es‟ad Efendi Kısmı, No: 2443/1. (E) 

3. Süleymaniye Kütüphanesi, ġehid Ali PaĢa Kısmı, No: 1895/2. (ġ) 

4. Universty of Michigan, Turkish 418. (T1) 

5. Universty of Michigan, Turkish 464. (T2) 

6. Beyazıt Kütüphanesi, Matbu. (M) 

 

- Metin tenkidinin asıl gayesi müellifin kaleminden çıkan orijinal nüshaya en 

yakın neĢri gerçekleĢtirmektir.
152

 Bu amaçla çalıĢma hazırlanırken altı nüsha 

içerisinde ekseriyetle kullanılan, cümle ile bağlantılı ve anlamlı olan kelimeler metin 

içerisinde kullanılmıĢ; bunun dıĢındaki farklar dipnotta yer aldığı nüshanın kısaltması 

ile verilmiĢtir. Tüm nüshaların varak numaraları metinde [ ] Ģeklinde köĢeli parantez 

içinde gösterilmiĢtir.  

- ÇalıĢmada tenkitli metin oluĢturulurken Ġsmail Ünver‟in “Çeviriyazıda 

Yazım Birliği Üzerine Öneriler
153

” adlı makalesi esas alınmıĢtır. Lafz-ı celâlle 

yapılan tamlamalar “√abµbu‟llâh” örneğindeki gibi yazılmıĢ, vâv-ı ma‟dûle (خوا) ise 

                                                             
151

 Hasan Gültekin‟in hazırladığı çalıĢma 4 nüsha üzerinden olup bu nüshalar: 1. Siyer-i Veysî ma‟a 

Zeyl-i Nâbî Michigan Univetsity Library, Nr: Isl. Ms. 377; 2.  Zeyl-i Siyer-i Nâbî: Michigan 

University Library, Nr:ISL. Ms. 675; 3. Nâbî, Zeylü‟s-Siyer: Harvard University, Houghton Library, 

Nr: MS Turk 19; 4. Zeyl-i Nâbî „alâ-Siyer-i Veysî (Matbu). Bu nüshalardan iki Michigan nüshası ile 

matbu nüsha hazırlanılan bu çalıĢmada da kullanılmıĢtır, ortaktır. Hasan Gültekin‟in çalıĢmasından 

farklı olarak kullanılan üç nüsha ise Ali Emiri, ġehid Ali PaĢa ve Esad Efendi nüshalarıdır. 
152 Ahmet AteĢ, “Metin Tenkidi Hakkında (Dâsıtân-ı Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osmân Münâsebeti Ġle)”, 

Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 256. 
153 Ġsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, C. XI, S. 1, 

Ankara 1993, s. 51-91. 
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(∙) Ģeklinde gösterilmiĢtir. Yine çalıĢmada “-up, -üp” zarf-fiil eki metindeki Ģekline 

sadık kalınarak “-ub, -üb” olarak yazılmıĢtır.  

- ÇalıĢmada, metinde geçen Arapça ve Farsça ibareler aslî Ģekli ile verilmiĢ 

Türkçe anlamları dipnotta gösterilmiĢir. BaĢta Hz. Muhammed olmak üzere önemli 

tarihî ve dinî Ģahıslar için kullanılan saygı ifadeleri “§alla‟llahu ¡aleyhi ve-sellem, 

¡aleyhi‟r-ra√me, ra≦ıya‟llâhu ¡anh, ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟&-&a…aleyn, ¡aleyhi ecmelü‟t-

tahiyyat...” Ģeklinde yazılmıĢtır. 

- ÇalıĢmada manzum parçalar alt alta verilmiĢ, bu parçaların baĢında bulunan 

beyt, nazm, Ģi‟r vb. ifadeler italik olarak; eserdeki baĢlıklar kalın punto ile 

yazılmıĢtır.  

- Okunamayan ve anlamı sözlüklerde bulunamayan kelimeler (?) ile 

belirtilmiĢtir.  

- ÇalıĢmada geçen Arapça özel isimler Abdülvehhab Öztürk‟ün hazırladığı 

İslam Tarihi Siret-i İbn Hişam (Es-Sîretü‟n Nebeviyye) adlı eserdeki kullanımlarıyla 

verilmiĢtir. 

 

7. 3. Transkripsiyon Alfabesi 

Uzun Ünlüler: 

 â : ى û : و µ : ى â  : ا

Sessizler 

 π غ  ≠  ذ  ‟ ء

 f ف  r  ر  b  ب

 … ق  z ز  p پ

 k/g/ñ ك  s  س  t  ت

  l  ل  ş  ش  &  ث

 m م  § ص  c  ج

 n ن  ≤/≧ ض  ç  چ

 v و  ý  ط  √  ح

 h ه  @ ظ  »  خ

 y ى  ¡ ع  d  د
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7. 4. Eserde Geçen Konu Başlıkları 

1. ∏azve-i Benµ ¢aynu…a¡ ez-Siyer-i ◊ayrü‟l-beşer ¡aleyhi‟§-§alâtu ve‟s-

selâm 

2. Vâ…ı¡a-i ∏azvetü‟s-Sevµk 

3. Va…âyi¡-i Sene-i ¿âli&e-i Hicriyye Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ¢ar…aratü‟l-Küdr 

4. Vâ…ı¡a-i ∏azve-i Enmâr 

5. Seriyye-i Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh ve ¢atl-i Ka¡b bin 

Eşref-i Yahûdµ 

6. Vâ…ı¡a-i İhlâk-i Ebû Râfi¡-i Müşrik-i Tâcir-i Fâcir 

7. Vâ…ı¡a-i Zifâf-ı ◊a≥ret-i ¡O&mân ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

8. ¡Akd-i İzdivâc-ı ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ 

9. Vilâdet-i ◊a≥ret-i İmâm-ı ◊asan bin ¡Aliyyü‟l-Murta≥â ra≦ıya‟llâhu 

¡anhümâ 

10. ∏azve-i Muva√√işe-i U√ud 

11. ∏azve-i ◊amrâü‟l-Esed 

12. Va…âyi¡-i Sâl-i Çehârüm-i Hicrµ-i Evvelen Vâ…ı¡a-i Seriyye-i Recµ¡ 

13. Seriyye-i ¡Abdu‟llâh bin Enµs ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

14. Vâ…ı¡a-i Hâ‟ile-i Bi‟r-i Ma¡ûne 

15. Vak¡a-i ∏azve-i Benµ‟n-Na≦µr-i Bed-Ta«mµr 

16. ∏azve-i Bedr-i Mev¡id 

17. Vâ…ı¡a-i Ta«rµm-i »amr 

18. ±ikr-i Va…âyi¡-i Sâl-i »âmis-i Hicrµ ∏azve-i ±âtü‟r-Ri…â¡ 

19. Vâ…ı¡a-i ∏azve-i Dûmetü‟l-Cendel 

20. ∏azve-i Müreysµ¡ vü Tesemmµ ∏azve-i Benµ‟l-Mu§ýalı… 

21. Mu«â§ama-i Sinân u Cehcâh 

22. Vâ…ı¡a-i İfk-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ 

23. Vâ…ı¡a-i Nüzûl-i Âyet-i Teyemmüm 

24. Vâ…ı¡a-i ∏azâ-yı »ehde… ve Tesemmµ ∏azvetü‟l-A√zâb 

25. ∏azve-i Benµ ¢uray@a 

26. Va…¡a-i İnti…âl-i Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

27. Ma…dem-i Bilâl bin ◊âri&-i Müzenµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh 
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28. Va…âyi¡-i Sene-i ~âdise ez-Hicret-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi ef≦alü‟§-

§alâtü ve eşrefü‟t-teslµm 

29. Va…¡a-i ¡Acµbe-i ¡Ukal ü ¡Ureyn 

30. Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ~ul√-engµz-i ◊udeybiye 

31. Vâ…ı¡a-i İrsâl-i Mekâtib Be-Mülûk-ı Eýrâf 

32. Mektûb-ı Sulýânü‟l-Enbiyâ be-Hera…l-ı Sulýân-ı Rûm be-Dı√ye 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

33. Kitâb-ı Fa«r-i ¡Âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ilâ-»usrev Pervµz-i 

Kisrâ-i ¡Acem 

34. Kitâbe-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile‟l-Mu…av…ıs-ı 

Sulýân-ı Mı§r 

35. Kitâbü‟n-Nebµ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ile‟l-»âri& bin Ebµ Şemirü‟l-

∏assânµ ◊âkim-i Bilâd-ı Dımış… 

36. Kitâb-ı Fa«rü‟l-Mürselµn ilâ Hev≠e bin ¡Ali-i ◊anefµ ◊âkim-i Memleket-i 

Yemâme 

37. ¢udûm-i ◊a≥ret-i Ebµ Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

38. Va…âyi¡-i Sâl-i Heftüm-i Hicrµ Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ¡Aliyye-i »ayber ez-

∏azavât-ı Seyyidü‟l-Beşer §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

39. Cem¡ ü Ta…sµm-i ∏anâyim-i »ayber 

40. Tesmµm-kerden-i Yehûd-ı »ayber ◊a≥ret-i Fa«rü‟l-Enbiyâ-râ ¡aleyhi‟§-

§alâhü ve‟s-selâm 

41. Vâ…ı¡â-i Fet√-i Fedek 

42. Vâ…ı¡a-i Reddü‟ş-Şems li-¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhü veche 

43. Vâ…ı¡a-i Fet√-i Vâdi‟l-¢urâ ez-∏azavât-ı Seyyidü‟l-Verâ ¡aleyhi 

ecmelü‟t-tehâyâ 

44. Vâ…ı¡a-i Fet√-i Teymâ 

45. İcmâl-i Serâyâ 

46. Vâ…ı¡a-i ¡Umre-i ¢a≥â 

47. Va…âyi¡-i Sâl-i Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü‟l-Mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem ü İslâm-ı »âlid bin  Velµd ra≦ıya‟llâhu ¡anh u İslâm-ı E√ad-ı 
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Dühâtü‟l-¡Arâb ¡Amr bin ¡Â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anh İslâm-ı ¡O&mân bin Ebµ 

‰al√a-i ¡Abderµ ◊âfı@-ı Miftâ√-ı Beytü‟l-◊arâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

48. Vâ…ı¡a-i ¡U@mâ-yı ∏azve-i Mu‟te 

49. Vâ…ı¡a-i ¡A@µme-i A¡@amü‟l-Fütû√ât u Eşrefü‟l-∏azavât Fet√-i Mekke-i 

Mu√tereme şeref√a‟llâhü te¡âlâ 
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8. TENKİDLİ METİN 
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±eyl-i Siyer-i Veysµ 

Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm154 

Yâ Rab se√âb-ı fey≥i bârân eyle 

Ol fey≥ ile kişt-i kâmı reyyân eyle 

İtdüm heves-i niyyet-i tekmµl-i siyer 

Sulýân-ı rüsül ¡aş…ına âsân eyle155 

Güher-çinân-ı ma¡âdin-i â&âra nümâyândur ki yekke-tâz-ı ser-zemµn-i inşâ 

mer√ûm Veysµ-yi şµrµn-sü«an-ı pâkµze-edâ riyâ≥-ı siyer-i mu¡teber-i «ayrü‟l-

beşerde156 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm157 na«l-nişân-ı e&er olub bâπbân-ı ýab¡-ı çemen-

perveri nâvdân-ı hâme-i ¡anber-ni&ârdan isâle-i cûybâr-ı zülâl ile bir √adµ…a-i muýarrâ 

terbiye eylemişdür ki her §af√a-i rengµni bir ta«ta-i158 şükûfe-i nâmdâr ve her fı…ra-i 

nemekµni bir deste-i nâz-bûy-ı nef√a-ni&ârdur. Silsile-i süýûrı §aff-ı benefşezârdan 

dil-cûyter ve gül-i sür«-i ser-sü«anları gül-deste-i bihiştden «oş-bûyterdür. Ta¡birât-ı 

cihân-pesendi zµb-i destâr-ı iştihâr ve telmi√ât-ı dil-güşâsı mümtâz u müsellem-i 

a§√âb-ı â&ârdur. Elfâ@-ı nâtı…a-nevâzı sünbül-deste-i ser-şµşe-i fe§â√at ve me¡ânµ-i 

kinâye-perdâzı zµr-i li√âf-ı fe§â√atde hem-h∙âbe-i ¡arâyis-i belâπatdür. El-√a… na……âş-

hâme-i bedâyi¡-i nigârından159 çekµde olan πarâ‟ib-i â&âr kitâbe-i ýâ…-ı iştihâr ve 

lev√a-i160 sµne-i i¡tibâr olmaπla vâ-reste-i minnet-i ta¡rµfdür ammâ mezra¡a-i ümmµdi 

mevsim-i √a§âda mev§ûl ve sünbüle-i [M-3] ser-ber-âverde-i ma…§ûdı «irmen-dâde-i 

ma√§ûl olmadın ya¡ni sûzen-i [T1-2a] «âme-i ¡anberµn-â§ârı …âmet-i şâhid-i 

merâmına dükkân-ı müte«ayyilede dû«te itdügi câme-i [E-1b] girân-bahâ-yı ma…âlüñ 

ýırâz-ı dâmenin itmâma161 muvaffa… olamayub nüs«a-i Medenµ‟si da«i cild-i 

Mekkµ‟si gibi kisve-i ¡anber-gûnla cilve-pe≠µr-i «itâm olmadın ¡a…µb-i ta√rµr-i ∏azve-i 

Bedr-i Kübrâ‟da [A-2a] …â≦µ-i rû√-ı ma√keme-nişµn-i bedeni man§ıb-ı çâr-nâ√iye-i 

√ayâtdan ma¡zûl ve ma√sûl pµş-ta«ta-i §adrı olan nu…ûd-ı müte¡â…ibü‟l-vürûd-ı enfâsı 

                                                             
154 Bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm A, M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
155 Bu kıta Nâbî Divânı‟nda da mevcuttur. Bkz. Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Akçâğ Yayınları, 
Ankara 2011, s. 1222.  
156 mu¡teber-i «ayrü‟l-beşerde A, M, E, T1, T2; mu¡teberü‟l-beşerde Ş 
157 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm A, M, E, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellem T1, T2. 
158 ta«te-i A, M, T1, E, Ş; ri«te-i T2  
159 nigârından A, M, T1, E; nigârlarından T2 
160 lev√a-i A, M, T1, E, Ş; ser-lev√a-i T2 
161 itmâmına, Gültekin, s. 103. 
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ma√lûl olub sicill-i ma√fû@-ı âmâli maývµ vü mektûm ve √üccet-i kâýı¡â-i √ayâtı 

mum≥µ vü ma√tûm olmaπın cenµn-i meşµme-nişµn-i ≥amµri mertebe-i tekmµl-i a¡≥âya 

fâ‟iz olamayub ne pµçµde-i …ımâý-ı vara…-ı şuhûd162 [Ş-118a] ve ne gehvâre-nişµn-i 

mücelled163-i vücûd olmış idi. Benâberµn bu su…âýe-çµn-i nevâle-i ¡irfân;  

beyt 

Bahr-ı derdüñ esµr-i gird-âbı 

Hedef-i cevr Yûsuf-ı Nâbµ164 

Ol πonce-i nµm-şüküfte-i çemenistân-ı â&ârı âb u hevâ-yı dem ü kalem ile 

mânende-i gül-i §ad-berg ârâyiş-i destâr-ı i√titâm ve ol meyve-i nµm-pu«te-i şâhsâr-ı 

esrârı germiyyet-i âfitâb-ı himmetle meyve-i kemâl-resµde gibi nihâde-i ýaba…-ı 

itmâm itmege …ıllet-i bi≥â¡atle küstâ«âne niyyet idüb bu niyyet-i bâhirü‟l-meymenete 

cesâretde165 bir nice mülâ√azât-ı sâ‟ibe dâmen-zen-i âteş-i şev… olmaπın reh-güzer-

i166 beyâne ber-âverde …ılınma… münâsib görülmişdür. Bir mülâ√a≥a budur ki şâ«-

nişµn-i dev√a-i πufrân mer√ûm Veysµ-i şeker-zebân gibi bir bülbül-i âteşµn-safµrüñ 

riyâ≥-ı ev§âf-ı Mu√ammedµ‟de ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm  âπâz eyledügi zemzeme-i 

«oş âyendesi dâ‟ire-i ¡âlemde …arârın bulmama… ma…âm-şinâsân-ı167 u§ûl-i ¡irfâna 

na…µ§e-i168 himmet olmaπın ol naπme-i πam-zedânuñ niyyet-i tevşµ√iyle ney-pâre-i 

…aleme irâde-i nef«-i dem eyleyene169 …ulûb-ı erbâb-ı nefes dem-sâz-ı teveccüh 

olaca…ları ta…viyet-ba«şâ-yı «âtır-ı fâtirdür. Bir mülâ√a≥a da«i budur ki ¡illet-i 

πâ‟iyye-i tertµb-i kâ‟inât olan √a≥ret-i170 eşref-i [T1-2b] mevcûdât ¡aleyhi ef≦âlü‟§-

§alavâtuñ âvi«te-i ýâ…-ı sipihr-i iştihâr171 olan nüs«a-i siyer-i mu¡teberleri mâh-ı nâ-

şüde-i [E-2b] bedr gibi nâ-temâm ýururken ¡atiyye-i ilâhµ olan gencµne-i enfâsı 

medâyih-i kesân u ev§âf-ı mey ü «ûbânda i≥â¡at itmek √üsrân-ı mübµn idügi 

nümâyândur. 

beyt 

                                                             
162 şuhûd A, E, M, T1; meşhûd T2. 
163 mücellid, Gültekin, s. 104. 
164 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s.1246. 
165 cesâretle, Gültekin, s. 104. 
166 reh-gü≠er-i A, E, Ş, T1, T2; reh-gü≠âr-ı M 
167 -şinâsân-ı A, E, Ş, M, T1; -şinâs-ı T2. 
168 na…µ§e-i A, E, Ş, T1, T2 : na…≥a-i M 
169 eyleyene A, E, Ş; ile M; itmesine T1; eylemesine T2 
170 √a≥ret-i M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
171 sipihr-iştihâr, Gültekin, s. 104. 
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Ni&âr-ı «âk-i rehi172 olmayan dürr-i sü«anuñ 

¡Ayâr-ı kadri olur …adr-i173 pµleverden dûn174 

Bir mülâ√a@a da√i budur ki tenhâ-rev-i refref-nişµn-i dest-ârâ-yı mihmânkede-

i ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm [T2-150b] √a≥retlerinüñ va…âyi¡-i cihân-tâb-ı 

@uhûrların pµrâye-i §a√âyif-i â&âr itmek dâ¡iyesine dil-beste olanlara lâ-şekk 

miftâ√ü‟l-πayb tevfi…iyle ebvâb-ı ma«âzin-i me¡ânµ güşâde ve esbâb-ı meyâmin-i 

rû√ânµ âmâde olub ribâý-ı çâr-§uffe-i derûnında nev-be-nev …avâfil-i tevfµ… teng-

güşây-ı metâ¡-ı [M-4] gûn-â-gûn-ı «ayâl ve çâr-sûy-ı ≥amµrinde tâze tâze perend-i 

nev-≥uhûr-ı kârgâh-ı ta√…µ… zµver-i dûş-ı dellâl-i ma…âl [A-2b] olacaπı şâ‟ibe-i 

iştibâhdan berµdür.  

beyt 

 بكاه وضع قلم درصحيفه وصفش

175
 نفس بسينه نكنجد زازدحام خيال

Bir mülâ«a≥a da«i budur ki micmere-i dil-i pür-za«mdan176 nümâyân olan 

¡ûd-pâre-i ¡ibârât ü ¡anber-rîze-i isti¡ârât meşâmm-ı idrâk-i müşkil-pesendân-ı ¡âleme 

«âm göründügi §ûretde bârµ ≥ımnında münderic olan râyi√a-i fâyi√a-i177 §alât ü selâm 

resµde-i pµşgâh-ı mu…addes-i risâlet-penâhµ ve pesendµde-i cenâb-ı İlâhµ olma… 

mertebesi ki bûy-ı iştibâhumdan178 «âlµdür bu «aste-i zükâm-zede-i derd-i ser-i 

ma¡§iyete kâfµdür. Bu ta§avvurât-ı mütenâsı…a tâziyâne-i yekrân-ı sebük-¡inân-ı şev… 

olmaπın متوكال على هللا ومستفضا عن روحانية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
179  fe≥â-yı180 merâma 

imâle-i licâm181 ve182 ±eylü‟s-Siyer-i Nebevµ ile ta¡yµn-i nâm …ılındı. Kâse-i deryûze-

i dest-i du¡â ber-dâşte-i bârgâh-ı kibriyâ …ılınur ki silsile-i enfâs cünbüş-i [T1-3A] 

esb-i tünd-«µz-i eyyâmdan183 güsiste olmadın [Ş-118b] vâ§ıl-i ser-i menzil-i i√titâm 

                                                             
172 rehi A, M, Ş, T1, T2; deri E 
173 …adr-i A, E, Ş, T1, T2; seng-i M 
174 Bilkan, age, C. 2, s. 1258. 
175 Onun vasfının sayfasına kalem bastığı an hayal yoğunluğundan (dolayı) nefes göğüse sığmaz. 
176 pür-@a«mdan M, E, Ş, T1, T2; @a«mdan A 
177 fâyi√a-i M, E, Ş, T1, T2; fâti√a-i A 
178 iştibâhımdan A, E, Ş; iştibâhdan M, T1, T2 
179 Allah‟a sığınarak ve Hz. Muhammed‟in ruhaneiyetinden feyizlenerek 
180 fe≥â-yı M, T1, T2, Ş; …a≥â-yı A; cânib-i M 
181 licâm-ı, Gültekin, s. 105. 
182 ve A, E, Ş; T1, T2, M‟de yok. 
183 silsile-i enfâs-ı cünbüş esb-i tünd-«µz-i eyyâmdan,  Gültekin, s. 105. 
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idüb ber-ma§dû…a-i manýû…a-i مامن شئ يشنى االوقديثلث
184  nümûne-i [E-3a] fer…adân olan 

dü-cild-i mü‟ellef-i Veysµ-i be…â-mesµr şekl-i …ıt¡a-i elmâsda cilve-pe≠µr olmaπla 

na…ş-ı185 nigµn-i «âtem-i itmâm eyleye âmµn. 186
  بحرمة من له قيام السموات واالرضين

…ıý¡a187 

Ümµdüm «al…dan Nâbµ ne i√sân u ne ta√sµndür 

Mücerred «ıdmet-i Peyπam-berµ‟de şev…-i muýla…dur 

Tekâpû-yı siyerden ârzû-yı …alb-i ma«zûnum 

Rı≥â-yı server-i ¡âlem …abûl-i √a≥ret-i ◊a…dur188 

[T2-151a]Veysµ-i mer√ûmuñ siyer-i mü‟ellefi bu ma√alle geldükde nûr-ı 

dµde-i dest-i ta…dµr olmaπın itmâma şürû¡ olunmuşdur.189  

∏azve-i Benµ ¢aynu…a¡ ez-Siyer-i ◊ayrü‟l-beşer ¡aleyhi‟§-§alâtu ve‟s-

selâm190 ¡Alem-efrâzân-ı püşte-i dirâyet bu vech ile şu……a-güşây-ı râyet-i rivâyet 

olmışlardur ki √avâlµ-nişµnân-ı Dârü‟l-Hicre-i müteyemmeneden191 ýâ‟ife-i Yehûd 

Benµ ¢aynu…a¡ ki ibtidâ «ıdµv-i ¡illiyyµn-serµr ¡aleyhi‟§-§alâtu ve‟s-selâm √a≥retleri 

teşrµf-i «ıýýa-i Ye&rib buyurdu…ları eyyâmda bârû-yı müdârârâya tevârµ idüb ma√all-i 

i…ti≥âda e√ibbâ vü a¡dâ-yı İslâmiyâna muvâfa…at u mu«âlefet şarýıyla binâ-yı §ul√a 

isti√kâm virmişler idi. Ammâ vâ…ı¡a-i Bedr-i  Kübrâ ¡a…µbinde ýanýana-i kûs-ı nevbet-

i nübüvvet ýabl-ı zerrµn-i âfitâbı şikest ü mâhçe-i livâ-yı risâlet …ur§-ı …ameri pest 

eyledügin gördükde192 kânun-ı dil-i pür-kµnleri193 lehµb-efrâz-ı √ased olub bu gûne 

şerâre-feşân-ı hezeyân oldılar ki fır…a-i İslâmiyân bir ýâ‟ife ile §aff-zede-i te§âdüm 

oldılar ki mu…âbele-i fenn-i mu…âtelede câhil idiler. Eger bizümle fet«-i derµçe-i 

per«âş itseler dakµ…a-i [A-3a] dest-bürd ne resm üzre oldıπı ma¡lûmları olurdı diyü 

ta«rµb-i vi&â…-ı mµ&â…a √arµ§ oldılar ta¡yµn-i Mevlânâ Mu¡µnü‟d-dµn-i Miskµn ¡aleyhi‟r-

                                                             
184 İki kez yapılan bir şey üçüncü kez de yapılabilir. 
185 na…ş-ı A; T1, T2, E, Ş, M‟de yok 
186 Yerin ve göğün kendisi için ayakta durduğu (Hz. Muhamed‟din) hürmeti için. 
187 …ıý¡a M, T1,T2; li-münşi‟i E; na@m Ş; beyt A 
188 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1143. 
189 Veysµ-i mer√ûmuñ siyer-i mü‟ellefi bu ma√alle geldükde nûr-ı dµde-i dest-i ta…dµr olmaπın itmâma 
şürû¡ olunmuşdur A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok.  
190 Veysµ-i mer√ûmuñ siyer-i mü‟ellefi bu ma√alle geldükde nûr-ı dµde-i dest-i ta…dµr olmaπın itmâma 
şürû¡ olunmuşdur. ∏azve-i Benµ ¢aynu…a¡ ez-Siyer-i ◊ayrü‟l-beşer ¡aleyhi‟§-§alâtu ve‟s-selâm A, T1, 
T2; E, Ş, M‟de yok. 
191 meymeneden, Gültekin, s. 105. 
192 gördükde A, E, Ş, T1, T2; gördüklerinde M 
193 pür-kµnleri M, E, Ş, T1, T2; pür-kµneleri A  
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ra√me üzre perde-i ¡ahd bu ta…rµb ile çâk-«urde-i [T1-3b] pençe-i na…≥ oldı ki bir 

mer‟e-i mü‟mine bir gün bâzâr-ı Benµ ¢aynu…a¡da bir mühimm içün bir Yahûdµ 

zergerüñ kenâre-nişµn-i dükkânı iken ol zerger-i âteş-dest ol [M-5] pâk-dâmenüñ 

≠eyl-i pesµnin sûzen-i iπfâlle püştine ta¡lµ… itmegin194 hengâm-ı …ıyâmda cây-ı 

mestûrı memerr-i na@ar-ı «â§ u ¡âm olıca… √u≥≥âr-ı Yehûd √o……a-güşây-ı √ande-i 

istihzâ oldılar. Ol mestûre-i ma√cûbe kemâl-i infi¡âlinden feryâd-«µz-i vâveylâ 

oldu…da √umât-ı [E-3b] dµnden birisi bu mu¡âmeleye nâ@ır bulınub şiryân-ı √amiyyeti 

≦arabân itmegin ol müşrik-i dûza«µ-nihâdı bâri…a-i şemşµr ile güda«te-i pûte-i ¡adem 

eyledi. ‰â‟ife-i Yehûd da«i ol mü‟min-i «âli§ü‟l-¡ayyârı sikke-yâb-ı dârü‟l-…urb-ı195 

şehâdet itmeleriyle âteş-i tµz-«µz-i fesâd-bünyân196 mu§âle«ayı sûzân idüb zebâne-i 

mu«â§amet revâ…-ı kâ«-ı @uhûra ta¡allu… eyledi. Bu «aber nigehbân-ı «ıýýa-i risâlet 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerine gûş-res oldu…da gûş-mâl-i ¡i§âbe-i işrâk içün 

evvelâ kelânterân-ı …abµleyi i√≥âr buyurub levâzım-ı terhµb ve ta«vµfle [T2-151b] 

dârü‟l-emn-i √avza-i İslâm‟a teklµf buyurdı…larında çeşm-i bed-bµnlerindeki sebel-i 

cehl mu¡âyene-i râh-ı hüdâ‟ya mâni¡ olmaπın ceng-cûyâne ýavr ile √uzûr-ı mu…addes-

i nebevµden be-der oldılar. Ol e&nâda bülbül-i sidre-nişµn [Ş-119a] √a≥ret-i Cibrµl-i 

Emµn gül-deste-i kerµme-i  َ  ِِ197َوِ مَّن  َ َ َ نَّن  ِمن  َقْو ٍ  ِ َ  اَ ً   َ اِن ْ   ِاَْ ِ  ْ  َعَلى َسَو ء ِ  َّن   اّل َ   َ   ُِ ُّب   اَ ا iblâπıyla 

ta√rµk-i §ar§ar-ı ¡azm itmegin §aff-der-i âsumân-ma…arr ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

√a≥retleri Ebû Lübâbe ra≦ıya‟llâhu ¡anhı dârü‟l-√ikem-i ýayyibede câ-nişµn buyurub 

techµz-i leşker-i @afer-medârla ol dûza«iyân-ı jekâl-ýıynetüñ müste…arları olan √i§ârı 

man…al-ı198 pür-ateşvâr ma√§ûr idüb sene-i &âniyye-i hicriyye şevvâlinüñ 

munta§ıfından pânz-deh-i199 [T1-4a] şebâne-rûz i¡mâl-i levâzım-ı ta≥yµ… ü tenkµl 

eylediler. Kemân-ı sµm-tûz-ı πurre-i ≠i‟l-…a¡de dûş-ı âsumânda dıra«şân oldu…da 

ýabla-i sµne-i Yehûd hedef-i nâvek-i ı≥ýırâb olmaπın bi‟l-cümle emvâlleri müsellem-i 

ta§arruf-ı πuzât olma… şarýıyla dâ¡iye-i istµmâna ru«§at-cûy oldılar ammâ cânib-i 

nebevµden ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ¡adem-i müsâ¡adeden nâşµ bi‟≥-≥arûre sâ√a-i 

                                                             
194 itmegin A, E, Ş, M, T1; idüp T2. 
195 dârü‟l-…urb-ı A, T1, T2; dârü‟≦-≦arb-ı E, M, Ş 
196 fesâd-bünyân-ı, Gültekin, s. 106. 
197“Sen anlaşma yaptığın bir kavmin hıyanet etmesinden endişe edersen karşılıklılık ilkesine uyarak 
(savaştan önce) anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir.” Enfâl Sûresi; 58. 
198 man…al-ı M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
199 panz-deh-i A, E, M; yânz-deh T1, T2 
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teslµme nüzûl eylediler. Şümârları resµde-i derece-i seb¡a-mi‟e idi. Emr-i200 rekµz-i201 

[A-3b] ≥amµr-i seyyid-i ¡âlemiyân ol bed-¡ahdlerüñ «ûnıyla fe≥â-yı202 §a√râyı pâre-i 

mercân itmek oldıπından dest-i peymân-şikestlerin …ufl-i203 §andû…a-i …a≥â 

itmekiçün Mün≠ir bin ¢uddâme-i Sülemµ‟ye işâret buyurdılar. Ol «ilâlde ser-i …âfile-

i nifâ… ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl-i bed-a«lâ… pµşgâh-ı seyyid-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-

§alâtda204 «âr-ı [E-4a] «od-rûy-§ıfat nümayân205 ve dâmen-i recâ-yı iclâya âvizân oldı 

her-çend nâzenµn-i bâlâ-«âne-i ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm i@hâr-ı çµn-i cebµn 

idüb ma…âl-i melâl-engµzinden i¡râz-ı veche-i iltifât iderlerdi. Ammâ ol bed-sirişt-i 

nifâ…-âlûduñ mübâlaπa-i ibrâmı √add-i müdâfa¡adan tecâvüz itmegin ¡â…ıbet [M-6] 
206

 cevâbı ile evýân-ı me‟lûfelerinden celâya ru«§at virüb خلوهم لعنهم هللا ولعنه معهم

¡Ubâdet bin e§-~âmit ra≦ıya‟llâhu ¡anh mânende-i §abâ-yı «âşâk-rûb ol «as-ýıynetân 

üzre ta¡yµn buyırulub arâ≥µ-yi Şâm‟dan Ezri¡ât nâm ma√alle iclâ eylediler. Ma√all-i 

ma¡hûdda müddet-i …alµle içinde bi‟l-cümle [T2-152a] dergeh-nişµn-i …a¡r-ı207 

ca√µm208 oldu…ları i&bât-kerde-i da…µ…a-sencân-ı siyerdür. Havâlµ-i riyâ≥-ı Ye&rib ol 

«âr-menişândan taýhµr olundu…da esli√a vü emvâlleri beyne‟l-a§√âb …ısmet buyrulub 

√i§§e-i «â§§e-i mu…addes-i nebevµ [T1-4b] ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm da«i ba¡≥ı 

cigerdârân-ı A§√âb-ı Kirâm‟a in¡âm buyurıldı.  

Vâ…ı¡a-i ∏azvetü‟s-Sevµk 

Da…µ…a-şinâsân-ı pervµzen-i siyer bu resmile idâre-i ýavâ«µn-i «aber 

eylemişlerdür209 ki Ebû Süfyân ma¡reke-i ¢ureyş-sûz-ı rûz-ı210 Bedr‟den be-der 

olıca… ne≠r eyledi ki leşker-i @afer-şikârdan a«≠-i inti…âm itmedükce ne cism-i πam-

fersûdın firâş-ı nisvânda temkµn ve ne ser-i hevâ-perestin ¡âdet-i ¡Urbân üzre tedhµn 

eyleye. Bir rivâyetde çihil-nefer ve bir rivâyetde dü-§ad müşrik-i herze-gerd ile 

cânib-i Medµne‟ye ta√rµk-i …âdime-i nâdime eyledi. E&nâ-yı ýarµ…de …abµle-i Benµ‟n-

                                                             
200 emr-i T1; A, Ş,  E, T2, M‟de yok 
201 rekµz-i A, E, Ş, M, T1; rekµn-i T2 
202 fe≥â-yı A, M, E, Ş; √a§â-yı T1, T2 
203 fe≥â-yı §a√râyı pâre-i mercân itmek oldıπından dest-i peymân-şikestlerin …ufl-i M, E, Ş, T1, T2; 
A‟da yok. 
204 ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtda A, E, T1, T2, Ş; ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü ve‟s-selâmda M 
205 nümâyân E, M,Ş, T1, T2; nihân A 
206 Onları çözün, Allah‟ın laneti onların üzerine olsun. 
207 …a¡r-ı E; A, Ş, M, T1, T2‟de yok. 
208 ca√µm M, Ş, T1, T2; √amµm A 
209 eylemişlerdür A, E, M, T2, itmişlerdür T1 
210 rûz-ı T1, T2, Ş, A, E, M‟de yok. 
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Na≦µr‟den ◊uyey bin A√ýab‟uñ der-i «ânesine mânende-i deryûzeger-i nevâle-cûy 

tevcµh-i maýiyye-i nüzûl [Ş-119b] murâd eyledükde derµçe-i ma…§ûd-ı bµ-sûdı gibi 

der-i dâr-ı rûy-ı ümmµdine sedd ü sµne-i ârzûsın nişâne-i ýabanca-i redd itmegin nâ-

çâr «âne-i Selâm bin Müşkim‟de basý-ı √a§µr-pâre-i me≠ellet eyledi. Selâm tertµb-i 

lâzıme-i mihmândârµ ve temâm-ı şeb birbiriyle idâre-i a…dâh-ı211 mey-güsârµ212 

itmekle Ebû Süfyân mâfi‟≥-≥amµri olan dürd-i maπşûş213 efkârı rµ«te-i piyâle-i [E-4b] 

ta§rµ√ eyledi va…t-i se√er Medµne-i Müteberrike‟ye bir fersa« mi…dârı ma√alde vâ…i¡ 

nâhiye-i ¡Arµ≥‟de bir mü‟min-i En§ârµ müzdverµ ile kârbend-i meşπale-i zirâ¡at iken 

sünbüle-i √ayâtların214 √avâle-i dâs-ı memât eyledi ve iki na«l-i «urmâyı da«i şerâre-i 

ma@lûm-sûzıyla ol reh-revân-ı215 be…âya meş¡al-i âteş-feşân eyleyüb zu¡m-ı bâýılı 

üzre bâr-ı ¡ahdi dûş-ı iltizamından ıs…aý itmekle cânib-i Mekke‟ye [A-4a] ¡inân-

gerdân olduπı şâh-bâz-ı âşiyâne-nişµn-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerine 

ma¡rû≥ oldu…da Ebû Lübâbe‟yi [T1-5a] nigehbân-ı mesned-i «ilâfet216 buyurub iki 

yüz ¡i…âb-ı §a¡ve-şikârla ≠übâle-i hevâ-girân-ı işrâkden ecin√a-güşây-ı isti¡câl oldılar. 

Küffâr güriz-pây-ı217 vâhime-i ¡a…ab-gµrândan sebükbâr olmaπiçün tûşe-i râhları olan 

enbân-ı Sevµ…i ki revπenle âlûde ârddan ¡ibâretdür efgende-i beyâbân-ı telâş idüb 

na§µb-i √av§ala-i πuzât olmaπın bu √areket-i pür-bereket [T2-152b] ∏azve-i Sevµ… 

nâmıyla âsiyâb-ı efvâhda dâ‟ir oldı. Dârü‟l-…arâr-ı Medµne‟ye vu§ûl218 «ilâlinde §aff-

ârâ-yı §alât-ı ¡ıyd-ı a≦√â olub bi‟l-cümle [M-7] aπniyâ-yı a§√âb ile ra≦ıya‟llâhu 

¡anhüm riyâ≥-ı rı≥â-yı İlâhµ‟ye …anevât-ı gelû-yı ≥e√âyâdan isâle-i mâ‟ü‟l-√ayât-ı «ûn 

ve ru«sâre-i ¡arâyis-i ta…vâyı gül-gûn eylediler.  

Va…âyi¡-i219 Sene-i ¿âli&e-i Hicriyye Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ¢ar…aratü‟l-Küdr 

¢â‟idân-ı …aýar-ı a«bâr bu ýarz üzre tertµb-i mehâr-ı güftâr eylemişlerdür ki 

kefere-i sa…µm-dilân-ı220 Benµ Süleym ve ∏aýafân‟dan bir şir≠ime-i şerr-endµş ı≥râr-ı 

müslimµne intihâz-ı fur§at ümmµdiyle ¢ar…ara nâm ma√alde ¡a…d-i cem¡iyyet 

                                                             
211 a…dâ√-ı A, E, Ş, T1, T2; …adeh-i M 
212 meygüsârµ E, M, Ş, T1, T2; meygüsâr A  
213 maπşûş-ı, Gültekin, s. 108. 
214 √ayâtların E, M, Ş, T1, T2; √ayâtlarını A;  
215 reh-revân-ı E, M, Ş; reh-revâdan A; reh-erv-i T1, T2 
216 mesned-i «ilâfet A, E, Ş, T1, T2; mesned-nişµn-i cây-ı «ilâfet M 
217 küffâr-ı güriz pây-ı, Gültekin, s. 108. 
218 vu§ûl E, M, Ş, T1, T2; du«ûl A, Ş 
219 va…âyi¡-i A, Ş, E, T1, T2; ez-va…âyi¡-i M 
220 dilân-ı A, E, Ş, T1, T2; dilân olan M 
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itdükleri sâmi¡a-res-i …âfile-salâr-ı enbiyâ ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟l-verâ olmaπın 

Muhâcirµn ü En§ârdan bir fır…a meydân-ı neverd-i nâverdle ma√all-i ma¡hûda ta√rµk-i 

heyûn-ı tesâru¡ buyurdu…larında gümşüdegân-ı miyân-ı beyâbân-ı221 ≦alâlden e&er 

be-dµdâr olmayub anca… Yesâr nâm bir πulâmla bir nice sârbân ra¡y-ı cimâle rehµn-i 

iştiπâl bulundu. Anlardan [E-5a] isti«bâr-ı mecma¡-ı küffâr olındu…da ¡adem-i 

ıýýıla¡ları müte¡ayyµn olmaπın bi‟l-cümle bu«tiyân u bu«tµ-keşân cânib-i Medµne‟ye 

sev… buyuruldı. İmâm-ı §aff-ı enbiyâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm edâ-yı farµ≥a-i §ub√ 

içün …andµl-i cebµn-i mübµnleriyle tenvµr-i mi√râb-ı ¡illiyyµn buyurdı…larında Yesâr 

da«i …arµ√a-i hidâyet-cûy-ı cibillµsinden nâşµ gü≠âşte-i silk-i §ufûf-ı cemâ¡at olub 

seyyid-i ¡âlemiyân [T1-5b] ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ba¡de‟§-§alâtü ve‟s-selâm222 

cânib-i Yesâr‟a tevcµh-i na@ra-i iltifât buyurdı…larında ol πulâm-ı nµk-fercâmuñ [Ş-

120a] bµ-teklµf süb√a-i lü‟lü‟-sµmâ-yı §ufûfa insilâki «âýır-ı cihân-tâblarına zerµ¡a-i 

inşirâ√ oldı. ◊u≥≥âr-ı πuzât bâre-i Yesâr‟da ta¡allu…-ı «âýır-ı seyyid-i kâ‟inâtı 

¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü ve‟t-teslµm223 ihsâs itmeleriyle her biri kemâl-i raπbetle √i§§esin 

ıs…ât idüb Yesâr-ı devletyâr mülk-i yemµn-i seyyidü‟&-&a…aleyn224 ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm olma… niyâzıyla ru«-sûde-i zemµn-i ≥arâ¡et olıca… §a√µfe-i niyâzları 

ra…am-dâşte-i …abûl oldıπından πayrı Yesâr‟uñ da«i lev√a-i gerdeninden √akk-i 

sevâd-ı rı……ıyyet buyurdılar.  

beyt li-mü‟ellifehi225  

[T2-153a] Görmeyen gülşen-i ru«sâruñı dil-şâd olamaz 

Serv-i âzâduña …ul olmayan âzâd olamaz226 

[A-4b] Merbûý-ı ezµmme-i iπtinâm olan cimâlden ba¡d-ı ifrâzü‟l-«umus her 

πâzµ-i nµk-ba«t bir …avlde ikişer rivâyet-i u«râda üçer re‟s-i şütür-i ser-mestle 

Medµne-i Müteyemmene‟de inâ«a-i nâ…a-i mu¡âvedet eylediler.227  

Vâ…ı¡a-i ∏azve-i Enmâr  

                                                             
221 beyâbân-ı M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
222 ba¡de‟§-§alâtü ve‟s-selâm A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
223 ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü ve‟t-teslµm A; ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm M, T1, T2; ¡aleyhü‟t-tahiyyat E 
224 Yesâr, devletyâr-i mülk-i yemµn seyyidü‟&-&a…aleyn, Gültekin, s. 109. 
225 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, E, T1, T2, Ş 
226 Serv-i âzâduña …ul olmayan âzâd olamaz M, T1, T2; Serv-i âzâduña …ul olmayan A; dil-şâd 
olmaz...âzâd olmaz Ş 
227 eylediler A, M, ġ, buyurdular T1, T2; eylediler va‟llâhu a¡lem E 
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Bu πazve-i i¡câz-e&er elsine-i mu√addidân-ı228 mebânµ-i siyerde πazve-i ±µ-

emer ile da«i mevsûmdur ki ¡alâ-kile‟t-ta…dµreyn arâ≥µ-i Necid‟den bir mev≥i¡ ismi 

oldıπı &übût-yâfte-i [M-8] fe≥â-yı ta¡ayyündür. Rûbâh-sµretân-ı Benµ ¿a¡lebe ve Benµ 

Mu√ârib‟den bir gürûh kâfir-i √µle-cûy ∏avre& nâm bir şa«§-ı ¡avret-sµmâ-yı nâ…ı§ü‟l-

idrâk ifsâdıyle mev≥i¡-i mârrü‟≠-≠ikrde «argele-bend-i cem¡iyyet ve cânib-i Dârü‟l-

hicreye bâr-âver-i «âr-ı e≠iyyet oldukları gûş-zed-i «ıýýa-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-

ta√iyyat olmaπın ◊a≥ret-i ¡O&mân bin ¡Affân ra≦ıya‟llâhu ¡anh mesned-i âsumân-

ýufeyle temkµn buyrulub dört yüz elli nefer-i hizebrân-ı künâm-ı [E- 5b] İslâm ile 

rikâb-engµz-i ¡azm oldılar ma√all-i ma¡hûda …arµb bir mev≥i¡de229 Cabbâr nâm bir 

bâdiye-gerd-i bâd-peymâya mülâ…µ olub isti¡lâm-ı müste…arr-ı «u§ûm [T1-6a] 

buyurdı…larında enbân-ı râzdan bu güne fekk-i ¡u…de-i ibhâm eyledi ki √aşerât-ı 

hevâm-sirişt-i müşrikân âvâze-i §â¡i…a-i §avlet-i ¡azmiñüz istimâ¡ından şikâf-ı ru‟us-ı 

cibâle tevârµ eylediler. Bµm-i bâri…a-i şemşµr-i ¡âlem-sûzuñuzdan irâ‟et-i sere …aý¡â 

iktidârları yo…dur. Seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve-sellem Cabbâr‟ı «∙ân-ı 

le≠µ≥ü‟n-nevâl-i İslâm‟a da¡vet buyurdı…larında √av§ala-i cibilliyyeti …abûl-i nevâle-i 

hidâyete müsta¡idd olmaπın ta√rµk-i ser-engüşt-i i«lâ§la dil ü dehânın230 lebrµz-i 

mâ‟ide-i µmân eyledi. Vâ…ı¡â Cabbâr‟uñ sebk-i …âlıb-ı ta…dµr itdügi üzre ef¡µ-nihâdân-

ı kûhsâr-ı «izlân «azµde-i §ûrâ«-ı i«tifâ oldı…ları müte¡ayyin olmaπın bu πazvede 

√âlet-i zed ü bürd §ûret-pe≠µr olmadı231 ammâ ol rûz-ı ra√met-fürûzda sa……â-yı se«âb 

ma…dem-i sulýânü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retine232 ni&âr-ı reşe√ât-ı 

le‟âl itmegin câme-i âsumân-ýırâzları mânende-i verd-i ýarµ233 şebnemdâr olmaπla bir 

şâ«-ı dıra«ta ta¡lµ… idüb pây-ı dıra«tı bir müddet müttekâ-yı celse-i istirâ√ât 

buyurdılar.234  

beyt 

[T2-153b] Fedâ o na«le sehµ-…âmetân-ı sµmµn-ber 

Ki sâyesin ide cây-ı nişest-i235 peyπam-ber236  

                                                             
228 mu√addidân-ı A, E, Ş, M, T2; müceddidân T1. 
229 bir mev≥i¡de M, T1, Ş, T2; E, A‟da yok. 
230 dil ü dehânın A, E, Ş, T1, T2; cân u dilden dehânın M 
231 olmadı A, E, M, ġ, T2; oldı T1 
232 ve‟s-selâm √a≥retine E, Ş, ve‟s-selâma A, M, T1, T2 
233 ýarµ-i, Gültekin, s. 110. 
234 istirâ√ât buyurdılar A, E, Ş, M, T1, T2; istirâ√atle Ş 
235 nişest, Gültekin, s. 110. 
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[Ş-120b] Mütere§§idân-ı kemµn-i ≦alâl bu √âlet müşahedesinden nâşµ ∏avre&‟i 

@uhûr-ı hengâm-ı fur§at tebşµri ile teşcµ¡ itmeleriyle mânende-i düzd-i çâlâk-…âmet 

şitâbına ilbâs-ı kisve-i «afâ vü @uhûr iderek pâ-nihâde-i [A-5a] dâ‟ire-i …urb oldu…da 

nâ-gehânµ 237
 na¡râsıyla ol se√âb-ı ¡anberbâr-ı şefâ¡at ¡aleyhi‟§-§alâtü من بمنعك اليوم منى

ve‟s-selâm üzre √avâle-i ber…-i şemşµr eyledi. Sulýân-ı her dü-serâ §ala‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem, Allâhu te¡âlâ cevâbıyla vi…âye-i himâye-i İlâhµ‟ye i¡ti§âm eylediklerinde 

der-√âl sµ-murπ-ı sidre-nişµn ya¡nµ238 Cibrµl-i Emµn fermân-ı Rabbü‟l-¡âlemµn ile [T1-

6b] pertâb-ı şitâb olub sµne-i ∏avre&‟e bir püşt-i dest239 ≦arb eyledi ki re‟s-i 

…ademiyle tebdµl-i ma…âm-ı ¡ulvµ vü süflµ idüb …ab≥a-i şemşµri ser-rişte-i fur§at gibi 

destinden bµrûn olıca… server-i melek-«ıdem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem rübûde-i 

ser-pençe-i ta§arruf idüb bu def¡a nevbet-i √iýâb [E-6a] من يمعنك اليوم منى zebân-ı 

bâri…a-feşânlarına düşicek ∏avre& lerze-künân yâ Resûla‟llâh benüm [M-9] şerer-i 

şer-şemşµrümden cism-i mübâreküñi verâ-yı cenne-i vi…âyede √ıf@ eyleyen muýla…â 

cenâb-ı §âni¡-i dost-perver ü düşmen-endâz oldıπına …at¡â kûre-i ≥amµrde engüşt-i 

iştibâhum …almadı diyüb §afâ-yı …alb ile niyâm-ı dehânın ma…arr-ı şemşµr-i kelµme-i 

şehâdet eyleyicek yine tµπin kendü destine teslµm buyurdılar. ∏avre§ henüz ibrµz-i 

İslâm‟ı me√ekk-zede-i imti√ân olmadın240 böyle hengâm-ı fur§atda yine destin âşinâ-

yı …ab≥a-i şemşµr buyurdu…larına bµ-i«tiyâr zemzeme-senc-i ta√sµn olub  وهللا النت خير

منى
241  ma…âlini tekrâr iderek …avmini râh-ı hüdâya delâlet içün rücû¡a istµ≠ân eyledi. 

Mecma¡-ı …avmine vu§ulde her biri yâ ∏avre& tek ü tenhâ «a§m-ı «ufte-i bµ-silâ√a 

√avâle-i tµπ-i inti…âm itmiş iken perende-i bâz-gûnla nigûn olma… ne cihetle ¡ârız oldı 

diyü isti…§â-yı mâcerâ242 eylediklerinde243 va‟llâhi bir merd-i sefµd-rûy-ı bülend-…add 

miyânemüzde teme&&ül eyleyüb bir püşt-i destle244 beni gûy-ı245 meydân-ı me≠ellet 

eyledi. İmdâd-ı âsumânµ idügi mütebeyyin ve Muhammed ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

firistâde-i [T2-154a] Yezdânµ idügi müte¡ayyµn olmaπın bi-√amdi‟llâh beşere-i 

                                                                                                                                                                             
236 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1249. 
237 Seni benden bugün kim korur? 
238 ya¡ni A, T1, Ş, M; E, T2‟de yok 
239 püşt-dest-i ≦arb, Gültekin, s. 110. 
240 olmadın A, E, Ş, T1, T2; itmeden M 
241 Vallahi sen benden hayırlısın. 
242 mâcerâ M, E, Ş, T1, T2; mâcerây A 
243 eylediklerinde A, M, Ş, T1, T2; itdüklerinde E 
244

 püşt-destle, Gültekin s. 110. 
245 kûy-ı, Gültekin s. 110. 
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≥amµrümi reng-i şirkden ta§fiye ve …abûl-i na…ş-ı İslâm ile ta√liye eyledüm siz da«i 

kâse-i …ulûbı246 dürd-i şir…den taýhµre müsâra¡at eyleñ didi. Ol ma«mûrân-ı meykede-

i ≦alâli sµr-âb-ı selsâl-ı µmân eyledügi ta§√µ√-kerde-i ¡Allâme-i ¢astallânµ‟dür bu 

mu¡âmele-i minnet-«µzi √âvµ güher-pâre-i kerµme-i  ْ َّن   َقْو ٌ   َ   َقْنُ ُ و ْ   ِاَْ ُن ْ   َْ ِ  َقُ  ْ  َ َن َّن   َْ ِ  َقُ  ْ  َع ُن  َ 

 ol ma√alde mürsile-i zµb-i nüzûl oldıπı müsellem-i 247  َ   َ َقُّبَ    اَّنِ  نَ   َمُ و ْ    ُْ ُ و ْ  اِْ َ  َ   اّل ِ  َعَلْ ُن ْ  ِ  ْ 

cevheriyân-ı ta√…µ…dür. Bu πazvede [A-5b] müddet-i neh≥at-ı müteberrikeleri on bir 

gün oldıπı nüvişte-i mu√âsibân-ı â&ârdur.  

Seriyye-i Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llahu ¡anh248 ve ¢atl-i Ka¡b bin 

Eşref-i Yahûdµ249  

»âme-i nâdire-nigâr-ı Vâ…ıdµ ¡aleyhi‟r-ra√me bu vechile …aýre-çekân-ı ta√…µ… 

olmışdur ki [E-6b] ma¡reke-i ¡âlem-gµr-i Bedr-i Kübrâ kitâbe-i ýâ…-ı şöhret olaldan 

«ûk-sµretân-ı [Ş-121a] münâfı…µn ü Yehûd bi‟l-cümle kebâb-ı sµ«-i reşk ü ı≥tırâb 

olmışlar idi.  

beyt 

Saña √asûd250 olanuñ çekdügi ¡a≠âba göre 

◊u≥ûr-ı bâπ-ı cinândur ca√µm içinde ¡a≠âb 

Benâberµn sükkân-ı √avâlµ-i Medµne‟den Ka¡b bin Eşref-i Yahûdµ ki zu¡mınca 

ser-i …aýâr-ı «argele-i ta¡ayyün geçinüb me≠emmet-i müslimµni a…dem-i251 a¡mâli ¡add 

iderdi. Bâri…a-i şâri…a-i fet√-i Bedr‟den ba§ar-ı bed-bµni «µrelenüb πazâ-yı küştegân-ı 

Bedr içün Mekke‟ye na…l-i bâr-ı &ı…let eyledi. Merâ&µ-i …utelâ-yı müşrikµn ve e√âcµ-i 

√avme-güzµnân-ı dµn-i mübµni müte≥ammın şûre-zemµn-i ýabµ¡at-ı «abµsesinden ber-

çµde eyledügi «azef-pâre-i müza«refi mecâlis-i sûgvârân-ı [M-10] küffâra252 neşr 

idüb mu«â§amet-i mü‟minµne iπrâ itdükden §oñra mânende-i seyyâre-i na√s yine 

menziline ric¡at eyledügi ve «aberi mir‟ât-ı şuhûd-ı ekrem-i mevcûd ¡aleyhi‟§-§alâtü 

                                                             
246 …ulûbı A, E, T1, Ş, T2; …ulûbuñuzı M  
247“Ey aman edenler! Allah‟ın size lütfettiği şu nimeti de hatırlayın. Hani bir topluluk size suikast 
düzenlemek istemiş Allah da sizi onlardan korumuştu. Öyleyse siz Allah‟ın lütfettiği nimetlere 
şükretme konusunda bilinçli olun.” Mâide Suresi; 11. 
248 ra≦ıya‟l-lahu ¡anh A, E, Ş, T1, T2; ra≦ıya‟l-lahu te¡âlâ ¡anh M 
249 Eşref-i Yahûdµ A, E, Ş, T1, T2; Eşrefü‟l-Yahûdµ M 
250 √asûd A, Ş, M, T1, T2; ¡adû E 
251 a…dem-i A, Ş,  E, T1, T2; ser-a…dem-i M 
252 küffâra A, E, T1, Ş, M; güftâra T2 
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ve‟s-selâma mün¡akis oldu…da dâmen-i ≥amµrleri müteπayyµr253 olub  اللهم اكفنى ابن

االشرف بماشئت فى اعالنه الشر وقوله االشعار
254  du¡â-i ¡aleyhi ile dµvân-«âne-i mu…addes-i 

…â≦i‟l-√âcâta tevcµh-i li√â≠e-i iştikâ buyurdılar ve âyâ …an…ı [T1-7b] şâh-bâz-ı 

âşiyâne-i himmetdür ki bu «âr-ı dil-«ırâşı şâri¡-i mü‟minµnden berkende itmege tµşe-

efrâz-ı celâdet ola diyü A§√âb-ı Kirâm‟ı veche-i «iýâb buyurdu…larında [T2-154b] 

şµr-dilân-ı en§ârdan Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh pây-ı irâdet üzre 

girih-bend-i dest-i edeb olub yâ Resûla‟llâh eger kemter-teveccüh-i ¡âlem-

gerdânuñuz temµme-i bâzû-yı ¡azm olursa bu ¡âcizterµn-i bendegân inşâ‟a‟llâhu te¡âlâ 

bu «ıdmet-i »udâ-pesendi ta√mµl-i dûş-ı iltizâm iderüm didükde şâhenşeh-i erµke-

nişµn-i belâπ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmdan i√râz-ı â&âr-ı ta√sµn idüb «ânesine geldi 

ammâ ¡uhde-i iddi¡âdan «urûc daπdaπasıyla se-şebâne rûz derbend-i gelûsı âmed-

şüd-i …avâfil-i nevâlden mu¡aýýal …aldı.  

beyt 

 ازعهده عهد اكر برون ايد مرد

255
 چه ازهركمان برى فزون ايد مرد

Â«ir yine meclis-i [E-7a] mu…addes-i nebevµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâma 

gelüb bu kâr-ı pür-«aýar temşiyetinde li-ma§la√atin na…µ§e-i a§√âbı muta≥ammın ba¡≥ı 

kelimât-ı ≥arûriyye irtikâbına isticâze eyledi. Rivâyet-i u«râda Sa¡d bin Mu¡az 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile idâre-i mi√ver-i256 [A-6a] istişâreye müşâr oldı. Tedbµr-i …a≥â-

te§µr-i Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anh257 üzre ol ¢ârûn-ı belu¡a-i fesâddan ta√§µl-i re‟sü‟l-mâl 

imâle-i ¡ar≥-ı ifti…âr ve isti…râ≥-ı eý¡ime vü e&mârdan πayrı eshel ü sâ‟il olmadıπını 

bµ«te-i pervµzen-i efkâr idüb dilµrân-ı En§ârdan Ebû Nâ‟ile ve ¡Ubâd bin Bişr ve ◊âri& 

bin Evs ve Ebû ¡Abes bin Cübr ve Mu√ammed bin Mesleme ile ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

mânende-i penç-engüşt hem-dest-i ittifâ… oldılar Ebû Nâ‟ile‟nüñ Ka¡b‟la râbıýa-i 

u«uvvet-i rı≥â-i ¡İsµ olmaπla evvelâ temhµd-i mu…addemât-ı iπfâl içün irsâl eylediler. 

Ka¡b mu…addem Ebû Nâ‟ile‟den «oş-√âl olub mürâ¡at-i …âide-i mihmândârµ «ilâlinde 

istikşâf-ı bâ¡i&-i …udûm eyledükde Ebû Nâ‟ile [T1-8a] iýâle-i ýomâr-ı gile-i258 

                                                             
253 müteπayyµr A, M, T1, Ş, T2; muπayyµr E 
254 Allah‟ım Ka‟b bin Eşref şiirler söyleyerek bize zarar veriyor, istediğin şekilde onun hakkından gel. 
255 Eğer bir erkek sözünden çıkarsa, o yiğidin erkekliğinden şüphe edilir. 
256 mi√ver-i A, E, T1, T2; mi√vâr-ı M 
257 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, E, T1, T2; M‟de yok 
258 gile-i A, E, M, T2; gileyi T1 
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perdâ«te ve güşâyiş-i enbân-ı nâle-i sâ«teye âπâz eyleyüb …udûm-ı mevkib-i [Ş-

121b] Muhâcirµnden ni@âm-ı a√vâl-i sekµne-i Ye§rib-zemµne ra«ne-i i«tilâl-i teýarru… 

itmekle menâhil-i ¡ıyşımız mükedder ve gerd-i fitne vü mu√ârebât @uhûrı ile merâyâ-

yı …ulûb-ı eviddâ bizden muπberr oldı. Vâhime-i πâretiyândan râh-ı amed-şüd 

münsedd olmaπla &ervet ü miknetümüz fa…r u i√tiyâca müte√avvil olmışdur. 

Mu…âýı¡-ı a√vâlüñ bundan §oñra tefri…aya incirârı maýâli¡inden hüveydâdur √âlâ [T2-

155a, M-11] hem-râzân-ı …adµmden ba¡≥ı dostân-ı §âf-nihâd bu mâddede benümle 

lev√a-«∙ân-ı dâsitân-ı itti√âd olub istilâ-yı şa√ne-i gelû-gµr-i i√tiyâcdan kenef-i 

¡aýâñuza ilticâya âmâdedürler eger müsâ¡de-i i…râ≥la terfiye-i e√ibbâ √avâle-i va¡de-i 

himmet buyurılur ise bi‟l-cümle sâyebân-ı in¡âmuñuza müctemi¡ olurlar diyü dâm u 

dâne-i ma…âlât-âgâh-ı firµbâne ile ol dil-siyehüñ kelâπ-ı «âýırın şikâr idüb esli√aları 

mürâhene-i isti…râ≥ olma… ¡ahdi ile ta¡yµn-i va…t-i mülâ…ât eylediler.  

beyt 

Yâr içün eylemege ýâ‟ir-i ma…§ûdı şikâr  

[E- 7b] Dâne-i eşk259 §açub dâm-ı nezâket …uraruz260 

Ebû Nâ‟ile yârân-ı kemµn-nişµn ile mülâ…µ olub ¡alâyim-i261 √u§ûl-i me‟mûlle 

tebşµr eyledi ve262 bi‟l-ittifâ… √u≥ûr-ı seyyid-i kâ‟inât ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâma 

gelüb tertib eyledügi man§ûbe-i i√tiyâli ta…rµr eyledi. Şeb-i çârdeh-i §aferü‟l-«ayrda 

bedr-i münµr-i âsumân-ı risâlet ¡aleyhi§‟§alâtü ve‟s-selâmdan cünbüş-i ebrû-yı işâret 

§âdır olmaπla ýayy-i ser-menzil-i âmâle âmâde oldılar. Tenhâ-rev-i bâlâ-«âne-i isrâ 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem263 √a≥retleri Ba…µ¡-i Şerµf‟e dek edâ-yı resm-i müşâye¡ât 

buyırub lisân-ı mu¡ciz-çekânlarından انطلقوا بسم اللهم اعنهم
264  du¡âsına reh-gü≠er buyırub 

devlet-«âne-i sidre-¡ayârlarına i¡âde-i …âdime-i i…bâl buyurdılar. [T1-8b] A§√âb-ı 

«ams [A-6b] mânende-i ýavârı… dervâze-i √i§âr-ı265 Ka¡b‟a nüzûl idüb lev√a-i bâbın 

sµne-i mâtemiyân gibi seng-zede-i firµb eylediler. ~adâ-yı da……u‟l-bâb √al…a-i gûş-ı 

Ka¡b‟a gü≠er itdükde fet√-i bâb içün irâde-i …ıyâm eyleyicek hem-«∙âbe-i ikâf-ı266 

                                                             
259 eşk A, E, Ş, T1, T2; eşki M 
260 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1253. 
261 ¡alâyim-i A, E, Ş, T1, T2; ¡alâyimi M 
262 ve E, M, T1, Ş, T2; A‟da yok 
263 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem A, E; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellem M, T1, T2 
264 Allah‟ın ismi ile gidin. 
265 √i§âr-ı A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
266 ikâf-ı M, Ş; T1, T2, E, A‟da yok 
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li√âf-ı izdivâcı yâ Ka¡b …ande gidersin diyü ta√rµk-i rişte-i isti«bâr itdükde i«ve-i 

mihr-endûzum Mu√ammed bin Mesleme ve Ebû Nâ‟ile teşrµf-kerde-i derµçe-i 

menzilümüzdür. Anlara fet√-i bâb267 içün şitâb iderüm didi hem-seri yâ Ka¡b bu 

§adâdan dâmen-i ≥amµrüme gûyâ bûy-ı268 «ûn çekµde olmadadur diyü kûşe-i 

dâmânına ta¡lµ…-i pençe-i mümâna¡at eyledi ammâ câ≠ibe-i …ullâb-ı …a≥â πâlib gelüb 

dest-i hem-serden dâmen-keşân-ı √all-i ¡u…de bâba269 şitâb eyledi. Ta…dµm-i 

merâsim-i …udûm idüb [T2-155b] her biriyle icrâ-yı te¡ânu…-ı mülâ…ât eylediler. 

Mu…addemâ Ebû Nâ‟ile ile miyânlarında ceryân iden ma…âlât-ı meveddet-«µz-i 

muvâ¡adeyi yine zebân-gü≠âr iderek bir sâ¡at hem-zânû-yı mu¡âşeret oldılar ammâ 

şiken-gµsû-yı Ka¡b‟dan bir gûne şemµm-i ¡ıýrsâ tenessüm iderdi ki meşâmm-ı yârânı 

dükkânçe-i ¡aýýâr eyler idi. Ebû Nâ‟ile ayıtdı yâ Ka¡b «am-ı kâkülüñden meşmûm 

olan ne «oş-bûy-ı dil-cûydur ki270 dimâπ-ı cânı nâfezâr-ı Tatar eyledi? [Ş-122a] Ka¡b 

ayıtdı: ◊âlâ girifte-i kemend-i nikâhum olan âhû-yı müşgµn-nâfe-i271 «oş-bûyterµn 

√acle-giyân-ı …abâ‟il olmaπın anuñ ca¡d-ı ¡anberµninden [M-12] sâyµde-i dest-i sirâyet 

olmışdur. Ebû Nâ‟ile [E-8a] gµsû-yı Ka¡b‟dan istiýâbeye cûyâ-yı ru«§at olıca… dâm-ı 

gµsûsun girifte-i dest-i raπbet idüb hem kendü istişmâm hem yârânı işmâm itdirdi. 

Muhammed bin Mesleme âyine-i eflâke nigerân olub ne «oş şeb-i mehtâbdur ki 

gürisne-çeşmân-ı [T1-9a] πanµmet-i §o√bet içün «∙ânçe-i müstedµr-i hâlede kâse-i 

sµmµn-i bedr-i münµr ¡ar≥-ı nevâle-i envâr itmededür. Âyâ müyesser midür ki böyle 

şeb-i pür-ýarabda müsâmere-gûyân u mu√âde&e-künân şa¡b-ı ¡acûr cânibine «aýve-

cünbân olub rûzgâr-ı tefri…a-endâz-ı çeşm-beste-i «∙âb-ı πaflet iken dµdâr-ı a√bâbla 

tenvµr-i dµde-i iştiyâ… ideyüz diyü ta√rµk-i silsile-i şev… idicek Ka¡b kelimât-ı dil-keş-i 

«âýır-firµbine beste olub cânib-i §a√râya imâle-i …âdime-i teveccüh eylediler. »ilâl-i 

seyrde Ebû Nâ‟ile yine şemµm-i gµsû-yı Ka¡b‟a tecdµd-i dimâπ-ı şev… idüb «∙âstgâr-ı 

istişmâm oldı. Bu def¡a «arçeng-dest-i küfür-şikestin272 şa§t-ı gµsûsına mu√kem-bend 

idüb ey çµre273-destân-ı İslâm hengâm-ı fur§atdur bu. Düşmen-i »udâ ve Resûlüñ 

cµfe-i cism-i «abµ&inde âzmâyiş-i [A-7a] şemşµr-i bürrân eyleñ didükde her ýarafdan 
                                                             
267 fet√-i bâb A, Ş, T1, T2; fet√ü‟l-bâb M, E 
268 bûy-ı M, E, T1, T2; Ş, A‟da yok 
269 dâmen-keşân √all-i ¡u…de-i bâba, Gültekin, s.113. 
270 ki A, E, T1, Ş, T2; kim M 
271 nâfezâr-ı A, T1, M; nâfe-i T2, E, Ş 
272 şikestin E, M, T1, Ş, T2; şikestden A  
273 çµre A, M, Ş, T1, T2; √µre E 
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sindân-ı âteş-gµre-i274 şerr ü fesâd olan cesed-i √ased-siriştin ≦arbgâh-ı √üsâm-ı 

inti…âm eylediler ammâ bµm ü sürûrdan275 mürekkeb telâşdan nâşµ hiç birinüñ dem-i 

tµπinden beden-i nâ-pâkinde e&er-i za«m nümâyân olmadı. ◊attâ @ulmet-i √ayret-

istµ¡âbından meş¡ale-i şemşµrüñ birisi râh-ı «aýâ‟ya gidüb ◊âri& bin Evs ra≦ıya‟llâhu 

¡anh bir za«m-ı bµ-behre-i πalaý-endâze ma≠har oldı. ¡Â…ıbet Mu√ammed bin 

Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh276 zµr-i beπalinde277 olan şemşµrçe-i kûtâhı tâfte-i ≦arb 

idüb sµnesine dek [T2-156a] çâk eyledi. Hevl-i helâk ile bir na¡ra-i heybet-âmµz çekdi 

ki sükkân-ı √i§âr cümle bµdâr olub istiýlâ¡-ı √âl içün âteş-efrûz-ı serbâm oldılar. 

Yârân-ı çâbük-dest ol seg-i küştenµnüñ ser-i şe…â-perestin278 bürµde idüb √al…a-i 

perçemi ile fânûs-ı râh eylediler. ◊âri& bin Evs‟üñ ser-çeşme-i cerµ√asından feverân 

eyleyen279 zülâl-i «ûn pây-ı i…tidârın280 …uvvet-i reftârdan ta¡ýµl itmegin ¡alâ ýarµ…ü‟l-

münâvebe ta√mµl-i [E-8b] ser ü ektâf iderek Ba…µ¡-i şerµfe vu§ûllerinde zemzeme-i 

tebşµr-âmµz-i âsumân-gµr eylediler. Bµdâr-nişµn-i «alvet-«âne-i esrâr ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ resµde-i sâmi¡a-i ¡aliyyeleri oldu…da istidlâl-i √u§ûl-i merâm 

buyurub …udûmlerine fet√-i revzene-i inti≠âr281 buyurdılar. Ser-ber-âverdegân-ı πuzât 

rû-mâl-i bisâý-ı i…bâl idüb hinduvâne-i bûstân-ı fesâd ya¡ni ser-i Ka¡b-ı bed-nihâdı 

pây-ı «ıdµv-i memâlik-i ra√met ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâma πalýân eylediklerinde 

ta…dµm-i şükr-i Bârµ idüb ma…âl-i [M-13] mu¡ciz-me‟âl-i 282
 i§dârıyla ki افلحت الوجه

işâret-i muta≥ammınu‟l-beşâretdür ser-i müfâ«aretlerin küngüresây-ı ¡arş-ı berµn 

buyurdılar ve merhem-i ber‟ü‟s-sâ¡a-i cüllâb-ı lu¡âb-ı şeker-âmµzlerin [Ş-122b] ◊âri& 

bin Evs‟üñ ra≦ıya‟llâhu ¡anh za«m-ı leb-teşnesine ýıla buyurdu…da283 bi-emri‟llâhi 

te¡âlâ ýarfetü‟l-¡aynda mânende-i §adef-i nµsân-rübâ leb-beste-i iltiyâm oldı.  

beyt 

 لب بجنبان كه بجان بنده شود روح مسيح

                                                             
274 âteş-gµre-i A, E, Ş, T1, T2; âteş-gµr-i M 
275 sürûrdan A, E, Ş, T1, T2; sürûr M 
276 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, Ş, E, M; T1, T2‟yok 
277 beπalinde E, T1, Ş, T2; biπâlinde M; na¡linde A  
278 şe…â-perestin A, E, Ş, T1, T2; şe…âvet-peresin M 
279 feverân eyleyen M, Ş; feverân-ı A, T1; feverân iden T2, E 
280 i…tidârın A, E, Ş, T1, T2; i…tidârı M 
281 inti@âr E, Ş, M, T1, T2; inti@âm A 
282 Yüzler feraha erişti. 
283 buyurdu…da A, E, Ş, T1, T2; buyurdu…larında M 
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284
 مرغ خوش زمزمه كلشن اعجاز را

Vâ…ı¡a-i İhlâk-i Ebû Râfi¡-i Müşrik-i Tâcir-i Fâcir285 

 ¡U…de-güşâyân-ı serâyir-i siyer bu siyâk üzre ten…µ√-i «aber eylemişlerdür ki 

no…ýa-i bed-nümây-ı vücûd-ı Ka¡b‟ı sütürde-i §a√µfe-i ta…vµm-i √ayât iden âhen-dilân-

ı πuzât-ı En§âr cellâd-efrâd-ı …abµle-i Evs‟den olmaπla286 şµrân-ı …abµle-i »azrec 

giriftâr-ı teb-i πayret olub ¡Abdu‟llâh bin ¡Atik ve ¡Abdu‟llâh bin Enes ve Ebû ¢atâde 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm a¡dâ-yı millet-i bey≥âdan ¡adµl-i Ka¡b olmaπa [A-7b] şâyân bir 

gürg-pµşe-i işrâk ihlâki ile dâmen-i √amiyyetden287 izâle-i πubâr-ı ¡âr itmek 

daπdaπasında bµ-…arâr oldılar. A¡mâl-i …avâ¡id-i [T2-156b] istişâre vü isti«âreden 

§oñra â«ir-i «ibâl-ârâlarını Ebû Râfi¡-i [T1-10a] tâcir nâm288 √aml-i &a…µl-i 

bendergâh-ı fesâduñ ref¡-i bâr-ı bed-kirdâr-ı vücûduna rabý idüb seyyid-i kâ‟inât 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât cenâbından da«i ru«§at-yâfte-i temşiyet-i murâd oldılar. Ebû 

Râfi¡-i bµ-rif¡at nevâ√µ-i »ayberden zemµn-i ◊icâz‟a …arµb bir √i§ârda mekµn289 

bergeştenµ-i bed-âyµn idi ki her bâr mâl ü nevâlle «u§ûm-ı İslâmiyâne ta…viyet ü 

i¡âneti lâzıme-i [E-9a] himmet-i290 @immet ¡add ider idi. ∏âzâle-i zerrµn-beden-i 

âfitâb mebµt-i uf…-ı πarbµye tevârµ eyledügi hengâmda çâbük-revân-ı İslâm dervâze-i 

√i§âra vâ§ıl oldılar. ¡Abdu‟llâh bin ¡Atµk ra≦ıya‟llâhu ¡anh yârânı kemµn-i √afâda 

tev…µf idüb kendüsi tara§§ud-ı fur§at-ı du«ûl içün …urb-ı dervâzeye geldükde bahâne-

perdâzâne bir meşπale-i beşeriyyeye iştiπâl hey‟etinde291 va…fe-güzµn-i celse-i 

tera……ub oldı. Erbâb-ı292 ahâlµ-i …al¡adan erbâb-ı √ar& ve ra¡y ma…ûleleri vetµre-i 

ma…arr-ı reh üzre dâ«il-i √i§âr oldu…ları hengâmda derbân-ı …al¡a ¡Abdu‟llâh‟ı da«i 

ahâlµ-i …al¡adan olma… i¡ti…âdıyla teklµf-i ta¡cµl-i du«ûl idicek hemân şükr-gûyâne 

§a√n-ı √i§ârı pâ-zede-i isti¡câl eyledi ammâ √avâlµ-i dervâzeden dûr olmayub miftâ√-ı 

…al¡anuñ cây-ı nühüftüne √avâle-i câsûs-nigâh eyledi. Tâ ki ýarµ…a-i me‟lûfesi üzre 

                                                             
284 Konuş ki bu kulun canına tıpkı güzel öten kuşun yaptığı gibi Mesîh‟in ruhu girsin. 
285 Vâ…ı¡a-i İhlâk-i Ebû Râfi¡-i Müşrik-i Tâcir-i Fâcir A, E, M, T2; Helâk-i Ebû Râfi¡-i Müşrik-i Tâcir-i 
Fâcir Ş; İhlâk-i Ebû Râfi¡-i Müşrik-i Tâcir-i Fâcir T1. 
286 olmaπın A, M; olmaπla E, T1, T2, Ş 
287 √amiyyetden A, E, Ş, T1, T2; √amiyyetlerinden M 
288 nâm A, E, M, Ş, T2; T1‟de yok 
289 mekµn A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
290 himmet-i M; Ş, E, T1, T2, A‟da yok 
291 hey‟etinde A, E, Ş, M, T2; beyninde T1  
292 erbâb-ı T2, Ş; A, E, M, T1‟de yok 
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derbân-ı …al¡a miftâ√ı293 bir ser-i mismâra âvi«te idüb derµçe-i çeşmin …ufl-zede-i 

«∙âb eyleyicek ¡Abdu‟llâh miftâ√ı âverde-i pençe-i ta§arruf idüb evvelâ mülâ√a@a-i 

ihtimâl-i firârla dervâze-i √i§ârı nâ-şüde-i294 ba«t-ı [M-14] İslamiyân güşâde idüb bµ-

…aydâne «âne-i Ebû Râfi¡e müteveccih oldı. Gördi ki bâlâ-«ânesinde murabba¡-nişµn-i 

visâde-i πurûr olub mu…âbilinde bir sâmir-i u¡cûbe-gûy idâre-i evrâ…-ı esmâr ider, 

¡Abdu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh encâm-ı …ı§§aya inti@âr ile kûşe-güzµn-i kemµn-i fur§at 

oldı. Tâ aña dek  ki [T1-10b] te&µr-i efsâneden âlûde-i «∙âb olub çerâπ-ı «âneyi iýfâ 

eylediler ve ¡ıyâl ü cevârµsi ile her biri ra…degâh-ı ma«§û§ûnda pµçµde-i li√âf oldılar. 

Lâkin perde-i @ulmet ¡Abdu‟llâh‟a vâsıýa-i dehşet olmaπla nûr-ı bâ§ırası ta¡yµn-i 

«∙âbgâh-ı Ebû Râfi¡e [Ş-123a] delâlet idemedi. Bi‟≥-≥arûre yâ Ebâ Râfi¡ diyü [T2-

157a] ref¡-i §avt eyledükde dehşet ile lâne-i pür-«âr-ı295 dµdesinden [A-8a] zâπ-ı 

siyeh-i pür-«∙âb ýayerân idüb ol kûh-ı girân-seng-i şe…â kimdür diyü redd-i §adâ 

eyleyicek ¡Abdu‟llâh §â¡i…a-i şemşµrin endâze-i ta«mµn ile §avb-ı §adâya √avâle 

eyledi ammâ ma…§ûda isâbet itmeyüb reh-peymâ-yı «aýâ oldıπın bildi ve vâhime-i 

giriftle der-i «âneden bµrûn oldı. [E-9b] Müddet-i cüz‟µ in…ı≥âsından §oñra yine gelüb 

ýavr-ı feryâd-resânda taπyµr-i §avtla yâ Ebâ Râfi¡ gûş-res olan ne §adâ idi diyü …a§d-ı 

isti¡lâm-ı menâm eyledükde ben da«i bilmem bir şa«§ bir şemşµr-i cân-güdâz √avâle 

eyledi ammâ hele ≥arârından ma§ûnum diyü yine i@hâr-ı §adâ eyleyicek bu def¡a 

¡Abdu‟llâh bir tµπ da«i √avâle idüb te‟&µrin da«i i√sâs eyledi ammâ ol za«mla296 

hemyân-ı çirkµn bedeni na…d-i √ayâtdan tehµ olacaπına iştibâh idüb çâpük-destâne 

nevk-i şemşµrin şekm-i «ab&-âgµn-i Ebû Râfi¡e va≥¡ idüb297 bir gûne §arf-ı …uvvet 

eyledi ki ser-i şemşµr ta«ta-i püştünden nümâyân oldı. Bu def¡a istiş¡âr-ı √u§ul-i âmâl 

idüb şemşµr-be-kef mu¡âvedet eyleyicek nâ-gâh derecât-ı mir…âtden sâ…ıý olub 

ittifâ…ân298 bir sâ…ına inkisar ¡ârı≥ oldı. Ol çâlâk-ı ¡ar§a-i şehâmet der-√âl destârıyla 

bend idüb şikeste vü beste bir …ademle ceste ceste √i§ârdan çı…ub yârâna mülâ…µ oldı. 

Pây-ı √i§ârda ol …adar299 va…fe-gµr-i inti@âr oldılar ki [T1-11a] derûn-ı …al¡adan 

feryâd-ı mâtemiyân dâmen-i çer«-i nµl-gûna resµde olıca… dükkân-ı cihândan ref¡-i 
                                                             
293 miftâ√ı A, E, Ş, T1, T2; miftâ√ını M 
294 nâ-şüde-i A; mânde-i M, E, Ş; T1, T2‟de yok 
295 pür-«âr-ı A, E, M, Ş, T1; çâr- T2 
296 za«mla A, E, T1, Ş, T2; √amleden M 
297 idüp A, E, Ş, T1, T2; eyledi M 
298 ittifâ…an T2;Ş,  A, E, M, T1‟de yok. 
299 ol …adar M, Ş, E, T1, T2; A‟da yok 
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kirbâs-ı vücûd eyledüginde iştibâhları …almayub ¡Abdu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anhı 

ta√mµl-i dûş-ı i¡zâz iderek Medµne-i ýâhireye vâ§ıl olub mev…if-i mu¡allâ-yı sipeh-keş-

i kerrûbiyâna ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ¡ar≥ eylediler. Beşere-i mübâreklerinden 

envâr-ı istibşâr tele‟lü‟ idüb ol şµrvân-ı gencµne-i murâda ni&âr-ı na…dµne-i du¡â 

eylediler ve şifâ-resân-ı şikeste-dilân-ı ma√şer olan dest-i mü‟eyyidleriyle sâ…-ı 

şikeste-i ¡Abdu‟llâh‟ı mess itdüklerinde merhem-«âne-i ¡inâyet-i ezeliyyeden ber‟-i 

¡âcil i¡ýâ olunub bi‟l-fevr [M-15] …alem-i pâyından â&âr-ı inkisâr nâ-peydâ oldı. Bu 

iki vâ…ı¡â-i ¡âlem-efrûz bürûzundan şükûh-ı mehâbet-i İslâm …ulûb-ı küffâr-ı li‟âma 

[T2-157b] bir gûne istilâ eyledi ki bµm-i şeb-girân-ı İslâmla √avâlµ-i ecfânlarından 

…âfile-i «∙âb-ı râ√at râ√ile-engµz-i va√şet olmaπa başladı.  

Vâ…ı¡a-i Zifâf-ı ◊a≥ret-i ¡O&mân ra≦ıya‟llâhu ¡anh300  

Riyâ≥-ı §a√âyif-i cild-i Medenµ‟de301 dest-nişân-ı baπbân-ı …alem-i Veysµ-i 

[E-10a] ¡Uýârid-tevân302 oldıπı üzre mu…addemâ ser-i sa¡âdetmend-i ◊a≥ret-i ¡O&mân 

üzre sâye-ba«ş-ı sitâre-i izdivâc303 olan Ru…iyye binti Resûlu‟llâh §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellemüñ304 nihâl-i çemen-fürûz-ı305 vücûdı §adme-i tünd-bâd-ı fenâdan şikest 

olmaπla bu sâl-i meserret-me‟âlde şem¡a-i [A-8b] √arem-serây-ı ¡i§met çerâπ-ı 

dûdmân-ı nübüvvet Ümm Gül&üm binti seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ol 

pâsbân-ı gencµne-i şerm306 ü √ayâ √a≥retlerine şebistân-serây-ı307 «alvet-«âne-i 

izdivâc buyrulmaπın [Ş-123b] i√râz-ı308 la…ab-ı ±µ‟n-nûreyn ile &âli&-i neyyµreyn 

oldılar.  

¡Akd-i İzdivâc-ı ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ309  

Ziynetgerân-ı ru«sâre-i siyer bu yüzden πâliye-sây-ı ýurre-i «aber olmışlardur 

ki [T1-11b] melâ≠-ı a§√âb ◊a≥ret-i ¡Ömer bin el-»aýýâb ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ310 

                                                             
300 Vâ…ı¡a-i Zifâf-ı ◊a≥ret-i ¡O&mân ra≦ıya‟l-lahu ¡anh M, A, Ş; Vâ…ı¡a-i Zifâf-ı ◊a≥ret-i ¡O&mân bin 
¡Affân ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh ve er≥ahu T1, T2; Vâ…ı¡a-i Zifâf-ı ◊a≥ret-i ¡O&mân bin ¡Affân 
ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh E 
301 Medenµ‟de A, E, Ş, T1; Medµne‟de M, T2 
302 ¡uýârid-tüvân A, E, Ş, T1, T2; ¡uýârid-dµvân M 
303 izdivâc E, Ş, M, T1, T2; ezvâc A 
304 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellemüñ A, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellemüñ E, M, T1, T2 
305 çemen-fürûz-ı A, Ş, E, T1, T2; çemen-i M 
306 şerm A, E, Ş, M, T2; T1‟de yok. 
307 şebistân-serây-ı A, T1, T2; şebistân-pµrâ-yı M, E 
308 i√râz-ı A, E, Ş, T1, T2; icrâ-yı M 
309 ¡Akd-i İzdivâc-ı ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ A, Ş; ¡Akd-i İzdivâc-ı ◊af§a ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhâ M, 
T1, T2; ¡Akd-i İzdivâc-ı ◊af§a bint ¡Ömer bin el-◊attâb ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ 
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perverde-i §adef-i §ulbleri olan ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ ki peymâne-keşân-ı şehâdet-

i Bedr‟den »uynes bin »u≠âfe-i Sehmµ‟nüñ merbûý-ı peyvend-i izdivâcı olmış idi. 

Peder-i ¡âlµ-…adri311 bir def¡a şemse-i eyvân-ı ta§dµ… Ebûbekir ~ıddµ… ra≦ıya‟llâhu 

¡anh √a≥retlerine ve bir def¡a dµbâce-i dµvân-ı şerm ü312 √ayâ ¡O&mân bin ¡Afvân 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retlerine tı…§âr-ı münâke√eye peyvend itmek içün ¡ar≥ 

eyledüginde ikisinden da«i redd ü …abûle dâll olıca… cünbüş-i kûşe-i ebrû müşâhede 

itmedüklerinden nâşµ mir‟ât-i §âf-≥amµrleri jeng-girifte-i melâl olub √attâ ◊a≥ret-i 

¡O&mân‟uñ313 ra≦ıya‟llâhu ¡anh §amt-ı müstaπniyâne ve mu¡âmele-i 

«âmûşânelerinden pµşgâh-ı seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellemde iýâle-i 

ýûmâr-ı şikâyet buyurdılar. Cerµ√a-dûz-ı dil-rişân-ı ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retleri tebessüm-i dil-nevâzâne ile nemekdân-ı √o……a-i la¡l-gûndan nemek-pâş-ı 

tesliyet olub yâ ¡Ömer beşâret saña √a≥ret-i √akµm-i bµ-¡illet ¡amme nevâlühü dµvân-

«âne-i ta…dµrde senüñ du«ter-i bülend-gevheriñe ¡O&mân‟dan bihter bir şevher ve 

¡O&mân‟a senüñ du«teriñden şerµfter bir hem-ser ta¡yµn eyledi diyüb cenâb-ı risâlet-

destgâhları bi‟≠-≠ât «∙âstgâr-ı mu§âheret oldu…ların ta§rµ√ ile cebµn-i endûh-gµn-i 

Fâru…dan √all-i girih-i314 melâl buyurdılar. Büýûn-ı mütûn-ı siyer √âmil oldıπı üzre 

[T2-158a] râbıýa-i münâke√e [E-10b] in¡i…âdından §oñra bir gün ◊a≥ret-i Fâru… 

Cenâb-ı ~ıddµ…‟den ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ leb-cünbân-ı pürsiş olub mu…addemâ ¡ar≥-ı 

tenkµ√-i ◊af§a‟da cerµde-i dü-§af√a-i şefeteyninde [M-16] √arf-i lâ vü ne¡am hüveydâ 

olmadıπınuñ √ikmetinden istµ≥â√ eyledüginde yâ ¡Ömer bir gün leb-i va√y-âzmây-ı 

nebevµden ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm «∙âhiş-i ◊af§a‟ya dâ‟ir ba¡≥ı cevâhir-i «oş-

reng-i ma…âl sâmi¡a-ýırâz-ı intibâhum olmaπın mu…âbele-i kelâmıñuzda mu¡âmele-i 

sükût i«tiyâr olunmış idi didi. Yâ ol nüvµd-i devlet-i câvid ile niçün gûş-ı ifti«ârumı 

teşnµf buyurmadıñuz didüklerinde sırr-ı nühüfte-i «∙âce-i dü-serâyı ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm ifşâ itmek mer‟e-i315 bendegâne sû-i edeb olma… mülâ√a@ası mûm-pâre-i 

ser-√o……a-i [A-9a] dehânum olmış idi diyü ta√liye-i kµse-i ≥amµr buyurdılar. Bu 

rey√ân-deste-i rengµn da√i gülşen-ýırâz-ı §a√âyif-i Mu¡µnü‟d-dµn-i Miskµn‟dür ki 

                                                                                                                                                                             
310 ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ A, Ş, E; ra≦ıya‟llâhu ¡anh M, T1, T2 
311 ¡âlµ-…adri A, E, Ş, T1, T2; ¡âlµ-…adrleri M 
312 şerm ü T2; A, Ş, E, M, T1‟de yok 
313 O&mân‟uñ M, T1, Ş, T2; ¡O&mân A, E 
314 girih-i A, E, M, Ş, T2; gird-i T2 
315 mer‟e-i A, E, Ş; ile zümre-i M, T1, T2 
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miyân-ı ümmehât-ı mü‟minµnde ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhânuñ §andu…a-i ýıyneti tünd-

«ûlu…la meş√ûn olmaπın nihâl-i mülâyim-sirişt-i √adµ…a-i «ul…-i ¡a≠µm ¡aleyhi‟t-

ta√iyyâtü ve‟t-tekrµm √a≥retleri bi‟≥-≥arûre peyvend-keş-i316 √ibâle-i ta¡allu… olmaπa 

…arâr virmişler idi. ◊a≥ret-i Fâru…-ı √o……a-i √amiyyet ra≦ıya‟llâhu ¡anh ser-cûş-ı 

πayret olub eger bu bµ-reng-i neng-âlûd reng-pe≠µr-i vücûd olursa miyân-ı a§√âbda 

âb-rûy-ı nâm ve nâmûsumuz serâb-ı deşt-i ¡adem olacaπı mu…arrerdür diyü ser-i 

sa¡âdet-medârlarına «âk-efşân-ı i≥ýırâb oldılar. Ol e&nâda nâmûs-ı ekber [Ş-124a] 

¡aleyhi‟s-selâm iblâπ-ı fermân-ı melik-i Mennân idüb yâ Resûla‟llâh ◊af§a »atun 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ şev…-i ýâ¡at-i bârgâh-ı e√adiyyetle şeb zindedâr u rûz rûzedâr 

olmaπla silk-i ezvâc-ı317 ýâhirâtdan maýrû√a-i beyâbân-ı firâ… olma… rı≥â-dâde-i İlâhµ 

degüldür. Dâr-ı â«irµde da«i perde-pûşân-ı √arµm-i nübüvvetle sâye-i serv-i318 ýûbâ-

firµbüñde gül-geşt-i çemensitân-ı bihişt idecegi beşâret-kerde-i Yezdânµdür diyü 

temhµd-i binâ-yı ülfet319 eyledi. ◊af§a ra≦ıya‟llâhu ¡anhânuñ nâ§ıye-i √âlinde bu 

mürsele-i [E-11a] men…abet-i ¡u@mâ &âbit olmaπın dâmen-i √aşre dek pµrâye-i ifti«âr-

ı dûdmân-ı ¡Ömerµ olmışdur. Sâl-i &âli&-i [T2-158b] hicrµ320 Rama≥ân-ı Şerµfinde [T1-

12b] Zeyneb binti »uzeyme ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ321 ki dârü‟l-üns-i mel√ame-i Bedr‟de 

ser-nihâde-i bâlµn-i istirâ√at-ı şehâdet olanlardan ¡Ubeyde bin el-◊âri& ra≦ıya‟llâhu 

¡anhuñ hem-«∙âbe-i münâke√esi idi. ∏ışâve-nişµn-i √arem-serây-ı izdivâc-ı nebevµ 

olma… rif¡atine nâ‟il olub sekiz ay mi…dârı322 mürûrundan soñra ¡amârµ-güzµn-i tâbût-ı 

fenâ ve Ba…µ¡-i şerµfde πurfe-nişµn-i cennetü‟l-me‟vâ oldı. İý¡âm-ı fu…arâya inhimâki 

≠erµ¡a-i ta√§µl-i la…ab-ı Ümmü‟l-Mesâkµn olmışdur.  

Vilâdet-i ◊a≥ret-i İmâm ◊asan bin ¡Aliyyü‟l-Murta≥â ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ323  

Temµme-i sµmµn-i bedr-i rama≥ân şebistân-ı ¡âlemde âvµ«te-i ýâ…-ı gehvâre-i 

âsumân oldu…da gevher-i ¡âlem-bâhâ-yı ma¡den-i imâmet hilâl-i engüşt-nümây-ı uf…-ı 

velâyet [M-17] πonce-i ser-sebz-i gülistân-ı şeref imâm-ı &ânµ-i mi√râb-nişµn-i Necef 

                                                             
316 peyvend-keş-i A, Ş; peyvend-güsiste-i M; peyvend-kesel-i T1, T2, E 
317 ezvâc-ı A, E, Ş, M, T1; izdivâc-ı T2 
318 serv-i A, E, Ş, T1, T2; ser-i M 
319 binâ-yı ülfet M, Ş, E, T1, T2; binây A 
320 hicrµ A, Ş, T1, T2; hicriyye M, E 
321 ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ A, Ş, E; ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhâ M, T1, T2 
322 mi…dârı M, Ş, T1, T2; mürûrundan E; A‟da yok 
323 Vilâdet-i ◊a≥ret-i İmâm-ı ◊asan bin ¡Aliyyü‟l-Murta≥â ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ A, Ş, M, T1, T2; 
Vilâdet-i bâ-Sa¡âdet-i ◊a≥ret-i İmâm-ı ◊asan bin ¡Aliyyü‟l-Murta≥â ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ E 
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…urre-i ¡ayn-ı ¡Ali el…âb-yâfte-i ýayyib ü ta…µ ve ≠ekµ ve seyyid ve sıbý ü velµ ya¡ni 

İmâm ◊asan ra≦ıya‟llâhu ¡anh324 √a≥retleri uf…-ı meşµme-i Zehrâ‟dan dira«şân u 

«ırâmân-ı gülşen-serây-ı imkân oldılar.  

beyt325 

 [A-9b] زبرج سعادت نمود اخترى  

  عيان شد زدرج شرف كوهرى

 زچين كرم نافه شد بديد

 كه بويش باطراف عالم رسيد

 درخشيد از اسمان شرف

326
 يكى كوكبى سعدمه را خلف

Server-i kâ‟inât ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyât …adem-i feleksâlarıyla327 «âne-i 

Zehrâ‟yı hem-kevkebe-i mele‟-i a¡lâ buyırub derµçe-i dürc-i gûş-i mevlûd-i mes¡ûda 

gül-bâng-i ezân-ı Mu√ammedµ mengûşın ta¡lµ… buyurdılar.328 Rûz-ı heftümde yine 

tenvµr-i mesken-i Zehrâ buyırub ol meh-pâre-i hâle-nişµn-i mehd-i ¡izzetüñ mûy-ı 

müşgµn-i ser-i nâzenµnin tırâş idüb sencµde-i329 mµzân-ı tesâvµsi …adar nu…re-i «âli§ 

ta§addu…ından §oñra icrâ-yı resm-i ¡a…µ…a buyurdılar ve cerµde-i eyyâmda nâm-ı 

yümn-ittisâmın ◊asan &ebt eylediler. Nâm-ı ferzendân-ı Hârûn ¡aleyhi‟s-selâm ki 

luπat-ı ma«§û§alarında Şübeyr ve Şeber‟dür, lisân-ı ¡Arabµ‟de ism-i ◊asan ve 

◊üseyin ile müterâdifen olmaπın [E-11b] taýbµ…an lehümâ işâret-i emµn-i va√y ile 

ta¡yµn olundıπı ba¡≥ı cerâyid-i â&ârda çeşm-gü≠âr olmışdur.  

∏azve-i Muva√√işe-i U√ud 

Ta§√µ√-i «âdim-i siyer ¡Allâme-i ¢asýallânµ ra√imehümu‟llâh330 üzre πazve-i 

mer…ûme sene-i &âli&e-i hicriyye şevvâlinüñ on birinci güni yevmü‟s-sebtde vâ…i¡ 

oldıπı mecma¡-ı ¡aliyyedür  وهو جبل مشهور بالمدينة[b124-Ş]  على اقل من فرسخ منها وسمى ذلك

التوحده وانقطاعه عن جبك آخرهناك ويقال له ذرعبنين قال فى القاموس بكسرالعينو بفتحها وهوالذى قال فيه 

عليه السالم احدجبل يحبنا ونخبه قيل وفيه قبرهارون اخ موسى عليها السالم وكانت عندهالواقعة لمشهورة فى 

                                                             
324 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, Ş; ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhümâ M, T1, T2; E‟de yok. 
325 beyt A, M, E; şi¡r T1, T2; na@m Ş 
326 Saadet burcundan bir güneş doğdu. Onur kutusunda bir mücevher göründü. Çin geyiğinin 
göbeğinden misk göründü. Kokusu dünyanın etrafına ulaştı. Onur göğünden parlayıverdi. Ayın bahtlı 
yıldızının halefiydi. 
327 felek-sâlarıyla A, E, Ş, M; felek-fersâlarıyla T1, T2 
328 mengûşuñ ta¡lµ… A, Ş; mengûş-ı ta¡lµ… M, T1, T2; ta¡lµ…-i mengûş E 
329 sencµde-i A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
330 ra√imehümu‟l-lâh A, Ş; ra√metu‟l-lâhi ¡aleyh M; ra√metu‟l-lâh T1, T2; E‟de yok. 
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 …aff-ârâyân-ı ketµbe-i telfµ… bu siyâ… üzre tesviye-i §ufûf-ı ta√…µ§ شوال سنه ثالث

eylemişlerdür ki ber-cestegân-ı mel√ame-i Bedr olan e¡âzım-ı ¢ureyş ki her biri dâπ-ı 

mâtem-i e…ârib ü «µşle dil-rµş idiler, şebâne-rûz-ı şµrân-ı neyistân-ı İslâm‟ı ber…-i 

şemşµr-i inti…âmla sûzân ve «âkisterlerin nemek-i cerµ√a-i dil ü cân itmek nu«be-i 

efkârları idi. »ilâl-i ma¡reke-i Bedr‟de cânib-i Şâm‟dan tevârüd iden …âfile-i ¢ureyş 

ki vâ…ı¡a-i Bedr sünû√ına ¡illet-i tâmme olmış idi. Ek&er a§√âb-ı ticâret bey¡gâh-ı 

Bedr‟de ta«liye-i kµse-i √ayât idüb ve331 ba…ıyye-i ¢ureyş da«i meşπale-i332 

mâteme333 giriftâr olmaπın a√mâl-i …âfile ol [M-18] güne gelinceye dek mev…ûf-ı 

peyπûle-i Dârü‟n-Nedve idi. Ol eyyâmda ittifâ…-ârâ-yı fâside ile bey¡ idüb rü‟üs-i 

emvâli a§√âbına teslµmden §oñra rib√inden elli biñ dµnâr be-dµdâr oldı. Ebû Süfyân ve 

Esved bin Muýýalib ve ◊uveyý bin ¡Abdü‟l-¡Uzzâ ve ~afvân bin Ümeyye ve ¡İkrime 

bin [T1-13b] Ebµ Cehl ve sâ‟ir meşâhir-i ¢ureyş nu…re-i eşk-i √amiyyet-i câhilâne ile 

dâmen-i dµdelerin [A-10a] pür iderek bu vechile heyzüm-bend-i âteş-gµre-i ittifâ… 

oldılar ki334 ol mâlı bi‟l-cümle §arf-ı râh-ı inti…âm ve ta√§µl-i ser-mâye-i merâm 

iderler. Â«ir bu [E-12a] tedbµr335 im≥â-keş-i …avl ü …arâr olub dört nefer-i nâýı…a-

perdâz-ı çerb-zebân ki ¡Amr bin el-¡Â§ ve biri Hübeyre bin Ebµ Veheb336 ve biri 

İbnü‟z-Zeb¡arµ337 ve biri Ebû ¡∏urre şâ¡ir Cumehµ idi, …abâ‟il-i eýrâfdan sev…-i leşker 

içün irsâl eylediler.  

beyt338 

 بهر سو فتنه انكيزى روان شد

339
 زهر سو لشكرى آتش عيان شد

[T2-159b] Müddet-i yesµrde üç biñ veπâ340-cûy-ı şe…âvet-nihâdı341 merbûý-ı 

peyvend-i ihtişâd eylediler ki yedi yüz neferi mânende-i timsâ√ zırh-pûş idi ve iki 

yüz feres ü üç biñ şütür âmâde-i çerâgâh-ı temellük idi. E&nâ-yı √arbde te≠kâr-ı 

                                                             
331 ve M; E, Ş, T1, T2, A‟da yok 
332 meşπale-i A, E, Ş; meş¡ale-i M, T1, T2 
333 mâteme A, E, Ş, T1, T2; mâtemle M 
334 ki A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
335 tedbµr A, E; tedbµre M, T1, T2 
336 Veheb A, M, Ş, T1, T2; Leheb E 
337 ez-Zebâri¡ A, E, Ş, T1, T2; er-Rebi¡ M 
338 beyt A, E, M, T1, T2; me&nevµ Ş 
339 Her tarafa fitne yayıldı, her taraftan âteş askerleri göründü. 
340 veπâ A, M, T1, Ş, T2; πavπâ E 
341 şe…âvet-nihâdı A, Ş, T1, T2; şekâvet-nihâd M, E 
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…utelâ-yı Bedr ile tehyµc-i şerâyµn-i kµn ve teşci¡-i müşrikµn itmekiçün on beş ¡amârµ 

ile nisvân ve cevârµ âmâde eylediler. Bu neh≥at-ı nâ-mübârekde dil-siyehân-ı 

¢ureyş‟den hiçbirisi te«allüf itmeyüb i…dâm-ı itti√âd ile ýayy-i râh-ı «ilâf eylediler. 

◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol ma√alle dek henüz gevher-i imânı süpürde-i 

ceyb-i kitmân idüb Mekke-i Mu√arremede342 kûşe-güzµn-i mir§ad-ı fur§at idi. Benµ 

∏ifâr‟dan bir berµd-i sebük-seyr ile bu «aber-i ârâm-güdâzı ber-vech-i taf§µl bir 

nemµ…a-i ser-be-mühr ile cânib-i seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve selleme iýâre 

eyledi. Ma√all-i343 ¢ubâ‟da nâme-i hilâl-sµmâ pençe-i âfitâb-ı risâlete ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm vâ§ıl oldu…da Übeyy bin ¢a‟b ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ vesâýet-i tercümân-

zebânıyla §a√µfe-i sâmi¡a-i ¡aliyyelerine mersûm oldu…da bu sırr-ı nühüfte âşinâ vü 

bµgâneden i«fâ olmaπiçün344 tav§iye buyurdular. [Ş-125a]  

beyt 

 خوشا دردىكه چشم بد انديشان نهان باشد

345
 خوشا چاكى كه چون خورما بجيب استخوان باشد

Sekene-i ma√alle-i ¢ubâ‟dan Sa¡d bin er-Rebµ¡ ra≦ıya‟llâhu ¡anh ki rü‟esâ-yı 

En§âr‟dan idiler ma…dem-i cihân-tâb ile346 «ânelerin tenvµr buyırub bu zµr-i estâr-ı 

ta…dµrden §ûret-nümâ olan vâ…ı¡a-i hâ‟ileyi gûşe-i «alvetde anlar ile zebân-gü≠âr 

buyırub anlara da«i tav§iyye-i ketm itdükden §oñra Medµne-i Müteyemmene‟ye 

i¡âde-i âfitâb-ı dµdâr buyurdılar. Meger hem-ser-i Sa¡d bin er-Rebµ¡ pes-i divârdân 

istirâ…-ı serµre-i √âl itmegin ol da«i bir râzdârına âvµze-i gûş idicek [E-12b] hemân ol 

günde devr-i ma√âric-i efvâh [M-19] ve medâ«il-i esmâ¡ iderek şu¡le-i dil-güdâz-ı 

esrâr zµr-i «âkister-i kitmândan leme¡âne başladı. Yehûd u münâfu…µn âyâ ne √âlet 

√âdi& olma… gerek ki bu …â§ıd-ı ∏ıfârµ‟nüñ vürûdı Mu√ammedµleri rehµn-i «adşe-i 

ı≥tırâb eyledi diyü kûşe kûşe mu¡âmele-i «arf-endâzµ-i kem-fur§atâneye347 [A-10b] 

başladılar. Dâver-i √ıýýa-i risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat348 √a≥retleri ◊ubab bin el-

Mün≠ir ra≦ıya‟llâhu ¡anhı [T2-160a] tecessüs-i müşrikµn içün irsâl buyurdılar. 

                                                             
342 mu√arremede A, E, Ş; mu√teremede M; mükerremede T1, T2 
343 ma√all-i M, Ş, T1, T2; ma√alle-i A 
344 olmaπiçün A, Ş, T1, T2; olma… içün M, E 
345 Derdin kötümserden gizli kalması ne güzel. Hurma çekirdeğinin kapatılması gibi kesiğin 
kapatılması ne güzel. 
346 cihân-tâb ile A, T1, T2; cihân-tâblarıyla M, E, Ş 
347 fır§âtâneye A, E, Ş,  M, T1; fır§âtiyâneye T2 
348 ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat A, E, M, Ş; §alla‟llâhu ¡aleyhi te¡âlâ ve sellem T1, T2  
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Mer√ale-i ¡Arµ≥‟de, ki Medµne-i Münevvere‟ye bir menzildür, keyfiyyet ü 

kemiyyetlerin ve a¡dâd-ı dürû¡ u merâkiblerin ve cevârµ vü ¡amârµlerin bi‟l-cümle 

şâri¡-i na@ardan imrâr idüb yegân yegân √u≥ûr-ı mu…addes-i nebevµde merbûý-ı 

silsile-i ta…rµr eyledi. ¢âleb-i ta√rµr-i349 ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anha muýâbı… gelmegin 

حسبناهللا ونعم الوكيل اللهم بك احوال وبك اصول
350  du¡âsıyla netµce-i umûrların351 vi…âye-i 

Rabbânµye tefvµz buyurdılar. Ol şeb-i bü‟l-¡aceb ki leyle-i seyyidü‟l-eyyâm idi. 

Nu…abâ-yı En§âr‟dan Sa¡d bin Mu¡â≠ ve Sa¡d bin ¡Ubâde ve Üseyyid bin »u≥ayr 

cigerdârân-ı ma¡ârik-i heycâdan bir cem¡le çerâπ-ı dûde-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-

§alavâtuñ pirâmeninde pervânevâr devr idüb tâ-be-se√er ol gencµne-i ¡arş-efrûza352 

pâsbânlı… şerefin i√râz eylediler.  

beyt 

»∙âb görmez çeşmimüz endµşe-i aπyârdan 

Pâsbân-ı genc-i esrâruz velâyet beklerüz353 

Ol gice çeşm-i »udâ-bµn-i Resûl-i Emµn‟de354 nevbe-i «afµfe âπûş-ı girifte-i 

müjgân-ı ¡anberµn oldu…da fe≥â-yı ¡âlem-i mi&âlde bu vechile meşhûdları oldı ki ýâ‟ir-

i lâ-mekân-mesµr-i355 cism-i nâzenµnleri bir …afes-i dır¡-ı müsta√kemde cilve-sâz olub 

dehen-i müşrik-şiken-i ±ü‟l-fi…âr‟da bir ra«ne-i inkisâr be-dµdâr olmış ve bir ba…ar ve 

bir kebş ser-bürµde-i me≠ba√a-i fenâ olmış. Sepµde-dem şâhenşeh-i …alem-rev-i eflâk 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri bu rü‟yâ-yı ¡ibret-endûzı mengûş-ı sâmi¡a-i 

a§√âb buyurdılar. Her biri desµse-i ta¡bµrin yine356 lev√a-i lev√-âşinâ-yı ≥amµrlerinden 

istikşâf itmeleriyle bu vechile şâne-zen-i357 ýurre-i ta¡bµr oldılar ki dır¡ √a§µn-i √i§âr-ı 

Medµne‟dür ki mu√µý-i bedenimizdür ve dem-i ±ü‟l-fi…âr da nümâyiş-i &elme-i 

inkisâr kendü ≠âtımuza ¡ârı≥ [Ş-125b] bir mu§µbete dâlldür. Ba…ara-i [E-13a] 

me≠bû√a esâýµn-i a§√âbdan birinüñ indirâsına işâretdür. Kebş-i küşte ¡uzemâ-yı 

ketµbe-i e¡âdµden birinüñ sµr-âb-ı şimşµr-i inti…âm olacaπına ¡alâmetdür. ¡Âmme-i 

                                                             
349 ta√rµr-i A, Ş, E, T1, T2; ta√zµr-i M 
350 Allah ne güzel vekildir, Allahım sen onu kötülüklerden ve saldırılardan koru. 
351 netµce-i umûrların A, Ş, M, T2; netµcelerin T1, E 
352 ¡arş-efrûza A, M; ¡arş-efrûz üzre E, T1, T2, Ş 
353 Pâsbân-ı genc-i esrârız velâyet bekleriz A, T1, T2, Ş; Pâsbânuz genc-i esrâr-ı velâyet bekleriz M 
354 Emµn‟de M, Ş, T1, T2; Emµn‟e A; Emµn E 
355 ýâ‟ir-i lâ-mekân-mesµr-i E, M, Ş, T1, T2; ýâ‟ir-i mesµr-i lâ-mekân-ı A  
356 yine A, Ş, E, T1, T2; M‟de yok 
357 şâne-zen-i M, Ş, T1, T2; şâne-zede-i A, E 
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kütüb-i siyer √âvµ oldıπı üzre re‟y-i cihân-ârâ-yı nebevµ ber-ýıb…-ı rü‟yâ-yı §âli√a 

Medµne-i Müteyemmene‟de kûşe-güzµn-i bârû-yı temkµn olub firâz-ı cidârân-ı358 

tevekkülden müşâcere itmek idi [T2-160b] √attâ ki359 a§√âb-ı güzµnle basý-ı sofra-i 

istişâre idüb bu nevâl-i tel«-i nâ-güvârı der-miyân360 buyurdılar. Ek&er Muhâcirµn ü 

En§âr re‟y-i πarrâ-yı361 peyπam-berµye [M-20] peyrev oldılar.  

beyt 

  پاى رفتن نيست زين بزمم كه در بيرون

362
 بخت دارد دركمين هجر كريبان كيررا

◊attâ ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl-i münâfı… da«i isti§vâb-ı [A-11a] ta«a§§unda 

tehâlük idüb eyyâm-ı câhiliyyetde363 nice def¡a istilâ-yı e¡âdµ vu…û¡ında mürâ¡at-ı 

&ebât-ı merâkiz itdükce na«çµr-i @afer-şikâr pây-bûsumuz364 olub hevâ-cûy-ı 

mu…âbele oldıπımuz §ûretde ¡aks-i me‟mûl ile rücû¡ mücerrebimüzdür diyü i…âmet-i 

berâhµn ile temhµd-i …â¡ide-i temkµn eyledi ammâ √adµ…a-i @aferbâr-ı [T1-15a] Bedr‟e 

¡adem-i √u≥ûrdan nâşµ nev-bâve-i fütû√dan şµrµn-kâm olmayan ba¡≥ı şübbân-ı ceng-cû 

mi≥mâr-ı mü§âdemeye raπbet-nümây-ı şev… oldu…larından mâ¡adâ gerd-engµz-i 

mu√ârib ◊a≥ret-i ◊amza bin ¡Abdü‟l-Muýýalib ra≦ıya‟llâhu ¡anh ve Sa¡d bin ¡Ubâde 

ve Nu¡mân bin Mâlik ve Evs ve »azrec‟den cemm-i πafµr ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm tercµ√-

i mu…âbelede yek-zebân-ı eýbâ…365 olub yâ Resûla‟llâh ma@alle-i ta√a§§unda 

isti…rârımuz ¡acz ü ı≥ýırârımuza ma√mûl ve düşmen-i bed-sikâl366 kesb-i cesâret 

derecesine mev§ûl olacaπı müte¡ayyendür.367  

beyt368 

 زشهرست شير غرين ناصبور

 بصحرا كند صيد اهو وكور 

 زشهرتست برغازيان كار تنك

369
 كه دركوچه تنكست ميدان جنك

                                                             
358 cidârân-ı M, E, Ş, T1, T2; cidârdan A 
359 ki A; Ş, E, T1, T2, M‟de yok 
360 der-miyân T1, T2; der-meydân A, E; der-miyân-ı beyân M, Ş  
361 re‟y-i πarrâ-yı A, Ş, E, T1, T2; πazâ-yı M 
362 Bu şenlikten dışarı çıkmaya ayağım varmıyor. (Çünkü) bu hicran afeti için baht pususu vardır.  
363 câhiliyyetde A, E, Ş,  M, T1, câhiliyyede T2 
364 pây-bûsumuz A, E, Ş; pây-resenimiz M; pây-resimiz T1, T2 
365 eýbâ… A; ýıbâ… M, T1, T2, Ş 
366 bed-sikâl M, T1, T2, Ş; bed-şikâl A 
367 müte¡ayyendür A, Ş, M, T1, T2; mu…arrerdür E 
368 beyt A, M, E; na@m Ş, T1, T2 
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Bâ-«u§û§ ke&ret-i müşrikµn ve …ıllet-i mü‟minµn daπdaπasınuñ def¡ine rûz-ı 

nu§ret-fürûz-ı Bedr‟de bâ-vücûd-ı zi√âm-ı a¡dâ yine şâhid-i fet√ ü nu§ret-i §ûret-

nümâ oldıπı mâye-i tesliyetdür. Bi-√amdi‟llâh bu ma¡rekede ise ¡uddet ü übbehet-i 

İslâmiyân ol zamândan efzûndur pµşgâh-ı şefâ¡at-penâhuñda süyûf-ı cevherµ-i ervâ√ı 

âzâde-i niyâm-ı ebdân itmek içün bir böyle rûz-ı [E-13b] fur§ata ârzûmuz ço…dan 

nühüfte-i bey≥a-i fu‟âd idi didiler. Mâlik bin Sinân ayıtdı: Ey ber-güzµde-i bârgâh-ı 

kibriyâ …asem be-»âlı…-ı ¡âlem ki bu bende-i cân-sipâr mev…ûf-ı merkez-bµnü‟l-

cenneteynüm ki @afer ve şehâdetden ¡ibâretdür. Her …an…ısı nüvişte-i cerµde-i ta…dµr 

olmış ise mar≥iyy-i §amµm-i derûnumdur.  

beyt 

 تا دامن كفن نكشم زيرپاى خاك

370
 باور مكن كه دست زدامن بدارمت

Nu¡mân bin Mâlik ve ba¡≥ı a§√âb ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm te‟yµd-i tedbµr-i te…âbül 

itmeleriyle bi‟≥-≥arûre sulýân-ı serâ-perde-i levlâk §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retleri da√i im≥â-yı i«tiyâr-ı me…âbele buyurdılar. »aýµb-i şa¡şa¡a-tµπ-i âfitâb 

câmi¡-i bülend-sa…f-ı gerdûnda minber-i vasaýü‟s-semâya irti…â eyledükde √a≥ret-i 

«aýµb-i minber-i nüh-pâye-i eflâk ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri [T1-15b] bir 

«uýbe-i belµπa ile te≠kâr-ı fe@â‟il-i cihâd [Ş-126a] ve ta¡dâd-ı ma√âsin-i §abr u sedâd 

buyurub techµz ve i√tişâd-ı ecnâda işâret buyurdılar. Edâ-yı §alât-ı ¡a§rdan §oñra 

hücre-i mu…addeselerine dâ«il oldu…larında √a≥ret-i şey√eyn-i mükerremeyn 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ sâyevâr-ı …arµn-i ¡izz-i refâ…atları [M-21] olub âfitâb-ı cism-i 

mu…addeslerin mestûr-ı dır¡-ı se√âb-gûn ve ¡amâme-i371 [A-11b] nûr-tâbların pµrâye-i 

ser-i «urşµd-nümûn372 eylediler. Ek&er vücûh-ı a§√âb ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm bâb-ı 

hücre-i mu…addesede ol mihr-i maýla¡-ı nübübbet ýulû¡ına §aff-zede-i inti@âr oldılar. 

Sa¡d bin Mu¡â≠ ve Üseyyid bin »u≥ayr √avâlµ-i bâb-ı devlet-me‟âbda olan A§√âb-ı 

Kirâm‟ı ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm veche-i «iýâb-ı µtâb-âmµz idüb «ulâ§a-i kârgâh-ı âferµniş 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri va√y-i âsumânµ ile müeyyed ve √areket ü 

                                                                                                                                                                             
369 Sabırsız kükreyen ünlü aslan çölde ceylan ve zebra avlıyor. Gazilere bu zordur ki savaş meydanı 
sokaklardadır.  
370 Toprak altına kefenimi çekene kadar senden vaz geçeceğime inanma. 
371 ¡imâme, Gültekin, s. 125. 
372 nümûn M, E, Ş, T1, T2; nümûne A 
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isti…rârları işâret-i Yezdân ile mümehhed iken ol âfitâb-ı âsumân-ı risâleti re‟y-i 

mu«târlarından ta√vµl eylediñüz diyü serzeniş eylediler.  

beyt 

 ابلق افالك كردن بسته فرمان اوست

373
 بىوقوف ازباعث تدبير چون كاو خراث

Ol ma√alde şeh-süvâr-ı meydân-ı mülk ü melekût √a≥retleri âsumânvâr zırh 

der-ber ve kûh-manend şemşµr der-kemer afitâbâsâ nµze-i bedest-i gül-bµn-§ıfat siper 

der-nişâne-i südde-i sa¡âdet-medârdan nümâyân oldu…da en@âr-ı na@@âre-giyân374 ol 

nûr-ı dµde-i ¡âlemiyâna ta¡allu… eyledükde mu…addemâ §udûr iden ibrâmları mâye-i 

nedâmet olub yâ Resûla‟llâh ta§vµb-kerde-i re‟y-i √a…µ…at-bµniñizüñ [E-14a] istid¡â-yı 

«ilâfı bu @âhir-şinâsân-ı lev√a-i mecâzuñ √addi degüldür. Mesbûk-ı ≦arbe-i irâde 

buyurılan na…ş-ı «âýır-pesendiñüzi [T2-161b] ârâyiş-i mu√afa@a-i i«tiyâr buyuruñ 

diyü mecmû¡a-i niyâza şµrâze-dûz-ı te‟kµd oldılar ammâ bu def¡a «∙âce-i kâ‟inât 

¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyât ta…lµb-i mu…allib-i …abûl buyırub mebâdµ-i istişârede her-

çend tercµ√-i mevâdd-ı &ebât eyledikçe bâl-engµz-i hevâ-yı te…âbül olduñuz.375 Biz 

da«i [T1-16a] irâdeñüze ittibâ¡ eyledük. Bu mertebeden §oñra televvün-i teπayyür 

şâyeste-i şân-ı nübüvvet degüldür fermân-ı Rabbü‟l-¡âlemµn ne §ûret üzre cilve-pe≠µr-

i @uhûr olursa gerden-nihâde-i teslµm ü iýâ¡atüz. Eger şecere-i §abr metânet-i 

…ulûbuñuzda &âbit olursa inşâ‟a‟llâhu te¡âlâ √u§ûl-i &emere-i @afer me‟mûldür diyü 

evc-i nihâl-i râyeti berg-âver-i şu……a-i @afer eyleyüb livâ-yı Evs Sa¡d bin ¡Ubâde 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retlerine ve livâ-yı ◊azrec Hubâb bin el-Mün@ir ra≦ıya‟llâhu 

¡anh √a≥retlerine ve livâ-yı Muhâcirµn Mu§¡ab bin ¡Umeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

√a≥retlerine zµver-i dûş-ı ihtimâm buyurılub ¡Abdu‟l-lah bin Ümm Mektûm 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhı Medµne-i Müteyemmene‟de nigehdârende-i merkez-i «ilâfet 

buyurdılar. İtmâm-ı levâzım-ı neh≥at siyâ…ında pây-ı mu…addes-i lâ-mekân-

peymâlarıyla tenvµr-i çeşm-i rikâb eyleyüb bedre…a-i tevekkül ile cebel-i376 U√ud 

cânibine ta√rµk-i e¡inne-i ¡inâyet-medâr buyurdılar.  

beyt 

                                                             
373 Göklerin alacaları durmadan dönen değirmen öküzü gibi hep onun emrinde. 
374 na@@âre-giyân A, E,  Ş, T1, T2; na@@âregân M 
375 olduñuz A, Ş, E, T1, T2; oldular M 
376 cebel-i E, Ş, M, T1, T2; A‟da yok. 
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 خضر مسافران توكل عزيمتست

377
 سيل بهار همسفر استخاره نيست

A¡dâd-ı kümât-ı İslâm resµde-i şümâr-ı hezâr idi ki anca… §ad-nefer378 

mânende-i âb-ı §âf mevce-pûş-ı zırh-ı [A-12a] âhenµn idi ve anca… [M-22] iki re‟s-i 

tekâver mevcûd idi ki birisi seyyid-i Burâ…-süvâr-ı379 sidre-mesµr §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem [Ş-126b] √a≥retlerinüñ birisi da«i ecille-i a§√âbdan Ebû Bürde ra≦ıya‟llâhu 

¡anh √a≥retlerinüñ zµr-rân-ı temellüki idi. Ol şâh-beyt-i ma…ta¡-ı380 risâlet ¡aleyhi‟-

teslµm ve‟t-ta√iyyat √a≥retlerinüñ pµşgâh-ı mu…addes-i «atmµ-penâhlarında zırh-pûşân 

a§√âb ikişer ikişer mânende-i mu§arra¡µn-i …a§â‟id-i na¡t «irâm eyleyüb sâ‟ir A§√âb-ı 

Kirâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ol metn-i metµn-i nüs√a-i nübüvveti sevâd-ı √âşiye gibi 

cevânibden i√âýâ eylediler. Menzil-i Şeb√an‟da(?) ki miyâne-i Medµne vü U√ud‟da 

vâ…i¡ ýarafeyni da«i nı§f sâ¡atlik mesâfedür [E-14b] niyyet-i beytûtet ile πıbýagâh-ı 

menazil-i eflâk buyurdu…larında evlâd-ı A§√âb-ı Kirâm‟dan [T1-16b] ¡Abdu‟llâh bin 

¡Ömer ve Zeyd bin ¿âbit ve Üsâme bin Zeyd ve Zeyd bin Er…am ve Berâ‟ bin ¡Âzib 

ve Üseyyid [T2-162a] bin ªuhayr ve ¡Arâbe bin Evs ve Ebû Sa¡µd bin »u≦rµ ve 

Semûre bin Cündüb ve Râfi¡ bin »adµc ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm  tâze-nihâlân-ı nâdµde-i 

germ ü serd olmaπın mura««a§-ı in§ırâf buyurdılar lâkin Râfi¡ bin »adµc ârzû-yı 

murâfa…atle ªuhayr ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan niyâzmend-i terbiyyet ü şefâ¡at381 olmaπın 

yâ Resûla‟llâh Râfi¡ gerçi382 «urd-sâldür ammâ meleke-i remy-i sihâma fâ‟izdür. İ≠n-

i mürâfa…at erzânµ buyurılsa383 münâsibdür diyü terπµb eyledügi e&nâda Râfi¡ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh medâr-ı ru«§at olma… dâ¡iyyesiyle dµde-i seyyid-i pest ü bülend 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavâta vâ-reste-i √add-i §ıbâ görinmekçün miyân-ı eýfâlde re‟s-i 

e§âbi¡-i …ademi üzre irti…âya sa¡y eyler idi. Benâberµn i≠n-i mürâfa…at ile ser-efrâz 

olıca… Semüre ibn Cündüb giriftâr-ı teb-lerze-i πayret olub Müreyy bin Sinân 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh vesâýetiyle cûyende-i destûr-ı mürâfa…at oldı ve √µn-i mu§âra¡ada 

kirâren Râfi¡e taπallübüm mü&betdür diyü teklµf-i imti√ânı ¡ilâve-i niyâz eyledi. Ber-

vef…-i recâ nâmver-i âzmâyiş oldı…larında vâ…ı¡â Semüre-i nµrû-yı bâzû-yı celâletle 
                                                             
377 Hızır yolcularının yolu tevekküldür. Bahar seli hayırlı yoldaş değildir.  
378 nefer A, E, Ş, T1, T2; neferi M 
379 Burâ…-süvâr-ı E, Ş, M, T1, T2; Burâ…-ı A 
380 ma…ýa-ı A, E, Ş, T1, T2; maýla¡-i M 
381 ü şefâ¡at A, Ş, M, T1, T2; E‟de yok. 
382 gerçi A; egerçi M, Ş, T1, T2, E 
383 buyurılsa A, E, Ş, T1, T2; buyurılur ise M 
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Râfi¡üñ dûşânesin yine bûse-dâde-i ferş-i meydân eyleyicek ol da«i müsâ¡de-i i≠n-i 

refâ…ate sezâvâr oldı. Dâver-i nûrânµ-sipeh-i pµrûze-serµr-i «âveri384 zµr-i «argâh-ı 

nµlûferµde mu…µm olıca… Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh elli nefer-i 

√umât-ı mebânµ-i şehâmetle ýullâbe-i mu¡asker-i İslâm ta¡yµn buyurılmaπın tâ-be-

se√er pergârvâr devr-i pµrâmen-i no…ýa-i µmâniyâna der-kâr oldılar. Cânib-i mu¡asker-

i «i≠lândan da«i ¡İkrime bin Ebµ Cehl ol gice pâsdâr-ı gencµne-i ≦alâl ta¡yµn olındı. 

Perde-i @alâm ir«â-yı dâmen-i siyehfâm eyledükde ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl-i 

münâfı… [A-12b] kendüyle râzdâr-ı dakµ…a-i nifâ… olan &e-§ad nefer erbâb-ı şi…â…la385 

rû-gerdân-ı ma¡reke-i merdân oldılar. [T1-17a] ¡Abdu‟llâh bin ¡Amr bin »arâm 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol seg-i386 beyâbân-gerd-i ≦alâlüñ ¡a…abinden irişüb tâ Medµne-i 

[M-23] ýâhireye dek her-çend kelimât-ı mü‟e&&ire ile ta√rµk-i mevâdd-ı √amiyyet ve 

neşr-i lâ‟l-i pend ü na§µ√atle rücû¡a teşvµ… itdükce dil-i âhenµninde387 …abûl-i na…ş-ı 

te‟&µr be-dµdâr olmayub,  

beyt [T2-162b] 

 اى ابر تو برما مفشان كوهر تحقيق

388
نشناسم [a15-E]ماسنك دالن نشو ونما را   

diyerek bµ-siper-i râh-ı «ilâf oldılar bil-â«ere leb-i πayret-âlûdın peymâne-i 

düşnâm iderek [Ş-127a] √a≥ret-i Bârµ ¡azze ismühü ¡an-…arµb √aýab-ı cism-i bed-sirişt-

gµri kül«an-fürûz-ı dergeh-i ca√µm idüb Resûlini ve mü‟minµni sizüñ neng-i 

i¡ânetiñüzden vâ-reste eyleye diyüb bi‟≥-≥arûre yine «aymegâha mu¡âvedet eyledi. 

Sepµde-dem serâ-perde-i nµlµ tutu…-ı389 eflâkden ýalµ¡a-i envâr ýulû¡a başladı…da 

mer√ale-peymâ-yı …âbe …avseyn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri bi‟l-cümle 

pelengân-ı kûhsâr390 va…ârla cebel-i U√ud dâmenine vâ§ıl olub bir çûbe-i «âne-

nümûn ile tesviye-i süýûr-ı §ufûf ve tertµb-i §unûf buyurdılar. Bir vechile ki Medµne-i 

müteyemmene mu…âbelede ve cebel-i U«ûd …afâda ve kûh-ı ¡Ayneyn ýaraf-ı yesâr‟da 

vâ…i¡ oldı. Kûh-ı ¡Ayneyn‟üñ vasaýında vâ…ı¡ şikâf-ı kemµngâh-ı rûbâh-nihâdân-ı işrâk 

olma… i√timâlinden nâşµ ¡Abdu‟llâh bin Cübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh elli nefer-i tµr-
                                                             
384 «âveri M, T1, T2; «âver A, Ş; E‟de yok. 
385 şi…â…la A,Ş,  E, T1, T2; şi…â ile M 
386 seg-i A;Ş,  E, T1, T2, M‟de yok 
387 âhenµninde A, Ş, T1, T2; âhenµnde M 
388 Ey bulut, sen değerli mücevherlerini saçıp dur. Biz katı kalpliler büyüp gelişmeyi bilmeyiz. 
389 nµlµ-tutu…-ı, Gültekin, s. 128. 
390 kûhsâr-ı, Gültekin, s. 128. 
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endâz-ı sa«t-kemânla memerr-i hâ‟il muhâfa@asına tev…µf buyurılub bir mertebe-i 

&ebâtla tav§iye buyurdılar ki eger ber…-i şemşµr-i İslâmiyân tûde-i √ısn-ýıynetân-ı 

eşrârı ser-te-ser «âkister-i âyine-zedâ-yı391 fenâ iderse de yine anlar sevdâ-yı tûtiyâ-yı 

πanµmetle çeşm-güşây-ı iltifât olmayub na@ra-i ba§µretlerin nigehdârµ-i med«alden 

ta√vµl itmeyeler yâ«ûd ber-¡aks-i me‟mûl πalebe-i «âr-menµşân-ı muπaylânzâr-ı işrâk 

gül-berg-i «ırmen-i İslâmiyân‟ı âzürde-i tefri…a-i hezµmet iderse de yine anlar 

daπdaπa-i i¡ânetle zelzele-endâz-ı &ebât olmayub iki §ûretde bile [T1-17b] seyyid-i 

kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât cânibinden işâret vürûd itmedikce ol mevrid-i 

«aýµrden irti√âl itmeyeler.  وفى المواهب اللدنيه للعالمه القسطالنى رحمة هللا جعلالنبى صلى هللا عليه

وسلم على الرمات وهم خمسون رجال عبدهللا بن جبير وقال ان رايتمونا يتخطفونا فال تبرحوامكا نكم هذا حتى 

ارسل اليكم وان رانميونا هزمنا القوم واوطانهم فال تبرحو حتى ارسل اليكم كذا فى البخارى من خديث 

البراء
392  Sultân-ı kâ‟inât [T2-163b] ¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyât meymene-i §ufûfı 

¡Ukkâşe bin Mi√§an-ı Esedµ‟ye ve meysereyi Ebû Mesleme bin ¡Abdü‟l-esed-i 

Ma«zûmµ [A-13a] ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâya tefvµ≥ buyurub Ebû ¡Ubeyde bin el-Cerrâ√ 

ve Sa¡d bin Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ mânende-i dü-tµr [E-15b] rûy terkeş-i 

pµşgâh-ı leşkere ta¡yµn ve sâ…a-i πuzât Mi…dâd bin ¡Amr ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile ta√sµn 

buyurıldı ve dest-zede-i §an¡atkede-i i«tirâ¡-ı dâveri olan pµrâhen-i âhenµni beden-i 

[M-24] mu…addeslerinde mü&ennâ idüb gevher-i ¡arş-ârâ-yı re‟s-i mübâreklerin dürc-

i küleh-i «od-ı &üreyyâ-nigârda nihân eylediler.  

beyt393 

  هردرع كه دست كبريا بافت

 خاص ازپى قد مصطفى بافت

 در دامن درع ان مظفر

394
 نه چرخ زحلقه ايست كمتر

Meymene-i nâ-meymûn-ı ¢ureyş‟de da«i »âlid bin Velµd ve meyserede 

¡İkrime bin Ebµ Cehl …â‟im olub Ebû Süfyân mânende-i seng-i «ârâ …albgâhda 

                                                             
391 âyine-zedâ-yı T1, T2, E; izdirâ-yı A, Ş; tµh-i M 
392 Allâme Kastallânî‟nin Mevâhibü‟l-Ledüniyyesi‟nde (şöyle geçmektedir): Hz. Peygamber Abdullah 
bin Cübeyr‟i elli kişilik okçuların başına komutan tayin etti ve şöyle söyledi: Yırtıcı kuşların orduyu 
parçaladığını görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber 
vermedikçe yerinizden ayrılmayın.Buhârî‟nin, Berâ‟dan rivâyetidir. Muhtasar Sahîhü‟l-İmâmü‟l-
Buharî, cüz 2, s. 325. 
393 beyt A, E; na@m M, Ş; T1, T21‟de yok. 
394 Hangi zırhı ki Allah dokuduysa yalnızca Mustafâ‟nın boynuna dokumuş. O zafer kazananın 
zırhının eteğinden dokuz felek değersizdir. 
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mu…µm oldı. ~afvân bin Ümeyye ve ¡Amru bin el-¡A§ kendü eýbâ¡larıyla mu…âbele-i 

ra«ne-i kûhda müste…arr olub ¡Abdu‟llâh bin Ebµ395 Rebµ¡a‟yı emµr-i remiyye-i sihâm 

eylediler livâ-yı menkûsların Benµ ¡Abdü‟d-dâr‟dan ‰al√a bin Ebµ ‰al√a‟ya teslµm 

idüb πavânµ-i recez-«∙ân;  

recez396 

 نحن بنات طارق

 نمشىعلىالنمارق

 ان تقتلو افعنق

 اوتدبرو انفارق

فراق غير وامق
397

b[127]Ş-  

Ma…ûleleri recez-i şûr-engµz-i pµçµde-i e§vât iderek398 iπlâ-yı …udûr-ı şer u 

şûra der-kâr idiler. İbn İs√a… [T1-18a] ra√metu‟llâhuñ πılâf-ı ¡anber-pûş-ı dehânından 

leme¡ân iden rivâyât-ı §a√µ√adandur ki sipeh-keş-i enbiyâ ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟l-verâ 

dest-i cihân-güşâlarında âfitâbâsâ bir şemşµr-i şu¡â¡-rµz tuýarlar idi ki §a√µfe-i âyµne-

gûnunda bu ma…âl-i √amiyyet-fezâ münte…ış idi.  

şi¡r399 

  فى الجبنى عامروفى االقبال مكرمة

والمرأ بالجبن الينجو من القدر
400  

Seyyid-i evvelµn ü â«irµn401 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bu §am§âm-ı «ûn-bârı 

edâ-yı √a……ına402 ta¡ahhüd şarýıyla …an…ı dilµr-i rezm-âzmâ …abûl ider diyü ¡umûm403 

a§√âbı veche-i «iýâb buyurdılar. Bir …aç şöhre-i meydân-ı404 celâdet «∙âst-gâr oldu…da 

anlara ta¡lµ…-i li√â@a-i iltifât buyurmadılar. ¡Â…ıbet Ebû Dücâne-i En§ârµ ki ebýâl-i 

ma¡ârik-i i…ti√âmdan idi. Yâ Resûla‟llâh ¡uhde-i405 √a……-ı şemşµr nedür diyü isti¡lâm-ı 

«aybe-i ≥amµr eyledükde sµmâ-yı elif-nümûnı sûret-pe≠µr-i dâl oluncaya dek ya¡ni 

                                                             
395 Ebµ A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
396 recez A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok.  
397 Biz Tarık‟ın kızlarıyız. Eğer ilerlerseniz bıyunlarınıza sarılırız. Ayaklarınızın altına döşekler 
sereriz. Ya da kaçarsanız sizden ayrılırız, bir daha sevmemecesine. Öztürk, age, C.3, s. 96. 
398 Ma…ûleleri recez-i şûr-engµz-i pµçµde-i e§vât iderek A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
399 şi¡r A; beyt E; Ş, T1, T2, M‟de yok. 
400 Korkaklıkta utanma, atılmakta şeref ve saygı vardır. Bir adam kotkarak kaderinden kaçamaz.  
401 seyyid-i evvelµn ü â«irµn A, M, Ş; seyyidü‟l-evvelµn ve‟l-â«irin E,T1, T2 
402 √a……ına A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
403 ¡umûm-ı, Gültekin, s. 130. 
404 meydân-ı E, Ş, M, T1, T2; seyyidân-ı A 
405 ¡uhde-i A, E, T1, T2; M‟de yok 
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…âmet-i müsta…µmü‟l-hey‟etinde kisve-i in√inâ @uhûr idinceye dek çehre-i efkâr-ı 

küffâre ≦arb eylemekdür buyurdu…larında Ebû Dücâne ra≦ıya‟llâhu ¡anh ta¡ahhüd-i 

şarý-ı406 ma¡hûd itmegin i¡ýâ buyurdılar. Cibilliyet-i bahâdırâneden nâşµ [E-16a] 

me¡ârik-i meπâzµde «irâm-ı bµ-bâkâne resm-i me‟lûfı olmaπın bu def¡a iltifât-ı √a≥ret-

i fa«r-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟t-407-ta√iyyât ilâve-i şev… olmaπla408 mu¡tâddan efzûn 

temâyül-i müftehirâne ile mu…addeme-i §ufûfe-i ýâvus gibi «ırâmân [A-13a] oldu…da 

seyyid-i ma«lû…ât ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri reftâr-ı Ebû Dücâne 

ra≦ıya‟llâhu ¡anha işâret buyurub 409
 adµ&-i» انها لمشية بغضها هللا تعالى اال فى هذه المواطن

şerµfi leb-i mu¡ciz-çegânlarından tereşşu√ eyledi. Râst-revân-ı menâhic-i â&âr ta¡yµni 

üzre ibtidâ pâ-nihâde-i meydân-ı ≦alâl olan Ebû ¡Âmir-i fâ§ı… idi ki …able‟l-bi¡&e 

…udûm-ı nebevµden i«bâr itmegin @uhûr-ı nûr-ı Mu√ammedµ [T1-18b] hengâmında 

πaleyân-ı dµg-i √asedden nâşµ rû-gerdân-ı meslek-i inkâr olmışdur. Ol bed-sirişt elli 

nefer kendü410 etbâ¡ıyla §a√n-ı sitµz [M-25] gâhı nümûne-i pµşezâr-ı pür-gürâz 

eyleyüb ≠ikr-i nâm-ı bed-fercâmıyla âyµne-i hevâyı telvµ& eyledi ve cânib-i ser-

sebzân-ı çemenzâr-ı µmâna emýâr-ı …aýarât-ı sihâma âπâz eylediler ammâ şâh-bâzân-ı 

şâhi…a-i İslâm âşiyâne-i kemândan bir vechile iýâre-i ýâ‟ir-i nibâl eylediler ki Ebû 

¡Âmir-i fâsı… fese…a-i etbâ¡ıyla beyâbân-ı idbâre rû-gerdân oldıπından πayrı πavânµ-i 

naπmesâr da√i te¡â…ub-ı ýabance-i ni§âlden vâveylâ-gûyân-ı411 verâ-yı devâyir-i 

§ufûfa âheng-i gürµz eylediler. Şüce¡ân-ı …abµle-i Hevâzin √i≠â-yı kemândârân-ı 

İslâma düşmekle terâküm-i zünbûr-ı peykândan nâ-çâr siper-i @ahre-i isti@hâr 

eylediler.  

beyt412 [T2-164a] 

  بخون ريختن از كمانها خدنك

  چوغمزه زابروى خوبان شنك

 سرتيردرسينه كاوش كرفت

413
 زچشم زره خون تراوش كرفت

                                                             
406 şarý-ı A, E, Ş, M; şurýa-i T1, T2 
407 ef≦alü‟t M; ecmelü‟t A, Ş, E, T1, T2  
408 olmaπla E, M, Ş, T1, T2; olmaπın A  
409 Böyle bir yürüme, Allah‟ın sadece böyle durumlarda izin verdiği diğer zamanlarda hoşlanmadığı 
bir yürüyüştür. 
410 Nefer-i künd ü, Gültekin, s.130. 
411 vâveylâ-gûyân, Gültekin, s. 131. 
412 beyt A, E, T1, T2; na@m M, Ş 



102 
 

Râyet-efrâz-ı414 πavâyet olan ‰al√a bin Ebµ ‰al√a bâre-engµz-i ¡ar§a-i 

mübârezet olub [Ş-128a] hel min mübâriz na¡rasın hevâgµr-i evc-i πurûr eyledükde 

nu…âve-i dudmân-ı veπâ ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Mürte≥â ra≦ıya‟llâhu ¡anh mânende-i kûh 

ol çirk-âb-ı sibâýe-i415 fesâduñ ser-i râhın sedd eyleyüb bir ≦arbe-i şemşµr ile bey≥a-i 

ser-i şa…â-perestin bir vechile dü-nµm eyledi ki maπz-ı «ûn-âlûdı fevvâre-i mesµre-i 

bµ‟se‟l-ma§µr olub «âne-i zeyninden ser-nigûn oldı. ◊âlet-i sü…ûýda cây-ı ¡avreti 

münkeşif olmaπın √a≥ret-i edeb-âmûz-ı debistân-ı416 velâyet nüs«a-i bed-nümûd-ı 

vücûdundan √akk-ı no…ýa-i re‟sine iltifât buyurmayub yine merkez-i a§lµlerine rücû¡ 

buyurdu…da417 Mu§¡ab bin ¡Umeyr ra≦ıya‟l [E-16a] lâhu ¡anh edâ-yı «ıdmet-i vekâlet 

eylediler. Mezbûr ‰al√a, Kebş-i Ketµbe la…abıyla şöhret-yâb-ı çerâgâh-ı işrâk 

olmaπın ber-ýıb…-ı rü‟yâ-yı nebevµ ser-bürµde-i mesla«-ı fenâ [T1-19a] oldı…da 

√a≥ret-i server-i ¡âlem §alalla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem gül-bâng-ı tekbµr-i πulπule-

engµz-i felek-i e&µr418 eylediler. Livâ-yı nigû-nisâr-ı küffâr ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a 

destinde isti…râr bulıca… ◊a≥ret-i ◊amza ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ419 §â¡i…a-i420 şemşµr-i 

kûh-şikâf ile ber-dest-i dûşânesi [A-14a] terkµb-i vücûdundan mehcûr olub ol §ûretle 

deryûze-i dervâze-i ca√µme ¡azm eyledi. Ba¡dehü Ebû Sa¡µd bin Ebµ ‰al√a √âmil-i 

râyet-i nekbet olıca… Sa¡d bin Ebµ Va……a§‟uñ ra≦ıya‟llâhu ¡anh421 bir nâvek-i ciger-

dûz-ı ef¡µvâr sürâ«-ı gelûsına «arµde422 olub derµçe-i memerr-i enfâsı dû«te-i mismâr-ı 

¡adem oldı andan §oñra Mesâfi¡423 bin ‰al√a ref¡-i ¡alem-i «ilâf idicek ¡Â§ım bin ¿âbit 

bin Ebµ‟l-Eflâ√ ra≦ıya‟llâhu ¡anh bir …aýre-i peykân-ı ciger-dûzıyla sµr-âb-ı serâb-ı 

fenâ eyledi. Ba¡dehü ◊âri& bin ‰al√a ¡alem-engµz-i mu¡âdât olıca… ol tµre-nihâd da«i 

yine şem¡a-i nâvek-i ¡Â§ımla reh-bürde-i424 dehlµz-i425 târµk-i ¡adem oldı anuñ 

¡a…abince birâderi Kilâb bin ‰al√a ¡alem-rübâ-yı i«ti§âm olıca… √amle-i Zübeyr bin 

                                                                                                                                                                             
413 Ok, yaylardan sevgilinin gamze ve ebrûları gibi kan akıtmak için atıldı. Ok göğüse saplandığında 
zırhın gözlerinden kanlar aktı.  
414 râyet-efrâz-ı A, E, Ş; râyet-efzâ-yı M; râyet-efrûz-ı T1, T2 
415 sibâýe-i E, Ş, M, T1, T2; sâbâý-ı A  
416 debistân-ı E, M, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
417 buyurdu…da A, Ş, E, T1, T2; eyledükde M 
418 felek-e&µr, Gültekin, s. 131. 
419 ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ A, E, Ş; ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhuñ M, T1, T2 
420 §â¡i…a-i E, M, T1, T2; A‟de yok 
421 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A; ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh M, T1, T2 
422 «arµde A, E; cârµ M; «azµde T1, T2, Ş 
423 Mesâfi¡ A, Ş, E, T1, T2; Nâfi¡ M 
424 rehbürde-i A, Ş, M, T1, T2; reh-neverd-i E 
425 dehlµz-i E, Ş, M, T1, T2; dehlµze-i A  
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[M-26] el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile ser-i kûçe-i √ayâtdan def¡-i &ı…let [T2-164b] 

eyledi. Ba¡dehü birâderi Cüllâs bin ‰al√a ref¡-i râyet eyledükde râyet-i √ayâtı §adme-i 

‰al√a bin ¡Abdu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile nigûn426 oldı. Mâ-√a§al meşâhir-i Benµ 

¡Abdu‟d-dâr‟dan yedi nefer-i birâderân ve peder ü a¡mâm bir sâ¡atde encümen-gµr-i 

dergeh-i sa¡µr oldılar. Erýât ibn Şüra√bµl ¡alem-dâşt-ı şi…â… olıca… √amle-i sâ…µ-i 

kev&er ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile peymâne-ceş-i427 zehr-âb-ı fenâ oldı. Ba¡dehü Şürey√ bin 

¢âri@ ref¡-i ¡alem eyledi ol da«i a§√âbdan birinüñ za«mıyla kûşe-nişµn-i siccµn oldı. 

Benµ ¡Abdu‟d-dâr‟dan √amle-i livâ olmaπa müste¡id kimesneler …almayıca… ~avâb 

nâm bir πulâm ref¡-i livâ-yı şe…â-fercâm eyledi ol da«i §a√µ√terµn-i a…vâl üzre √amle-i 

¢uzmânla âşiyân-gµr-i peyπûle-i nµrân oldı yerâ¡a-i müşk-bâr-ı [T1-19b] Vâ…ıdµ 

¡aleyhi‟r-ra√me bu siyâ… üzre πarµbe-nigâr-ı na…ş-ı â&âr olmışdur ki fermân-ı mâre‟≠-

≠ikr √asede-i kec-endµşân-ı nifâ…dan idi hengâm-ı intihâ≥-ı İslâmiyân‟da Medµne‟de 

mekµn-i kemµn-i te«allüf olmış idi. Nisvân-ı …abµle-i girih-güşâ bµ-ýa¡ne-i serzenµş ü 

istihzâ olmalarıyla bi‟≥-≥arûre mu¡asker-i İslâm‟a [Ş-128b] mül√a… olub §aff-ı 

evvelde428 mu…µm oldı √attâ §aff-ı küffâra ibtidâ burc-ı kümâtdan [E-17a] iýâre-i 

kebûter-i «adeng eyleyen ¢uzmân idi. Bir mertebe revâc-engµz-i bâzâr-ı kârzâr oldı 

ki yedi müşrik anuñ delâlet-i §ademâtıyla resµde-i ser√add-i ca√µm oldılar. Kendünüñ 

zemµn-i cisminden da«i bisyâr429 yenâbi¡-i za«m feverân itmegin emârât-ı inti…âl ile 

meydâna nigûnsâr oldıπı √âlde ¢atâde bin Nu¡mân ra≦ıya‟llâhu ¡anh yâ Ebâ el-

∏aydâ… şerbet-i şehâdet «oş-güvâr olsun diyü idâre-i peymâne-i pürsiş-i √âl 

eyleyicek ¢uzmân ayıtdı ki benüm gûşişüm √imâye-i dµn içün degüldür ve 

mülâ√a@a-i §ıyânet-i dµn da«i reh-yâfte-i √avâlµ-i ≥amµrüm olmamışdur. Anca… 

na«listân-ı Medµne dest-zede-i târâcgerân-ı ¢ureyş olmama… içün idi. Â«ir zi√âm-ı 

za«mla √ayâtdan [A-14b] me‟yûs olıca… kendünüñ şemşµrine sürresin niyâm idüb 

na…d-i rû√un «azne-i nµrâne teslµm eyledi. Her bâr nâm-ı ¢uzmân elsine-i a§√âba 

ceryân eylese seyyid-i kevneyn ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü ve‟t-teslµm ¢uzmân cümle-i 

dûzâ«iyândandur diyü zebân-gü≠âr buyurırlar idi. Mu√a§§ıl-ı şµr-i merdân-ı müşrik-

                                                             
426 nigûn E, M, Ş, T1, T2; ser-nigûn A 
427 peymâne-ceş-i A, E, Ş; peymâne-keş-i M; peymâne-çeşen-i T1, T2 
428 evvelde A, E, M, T1, T2; oldu…da Ş 
429 bisyâr-ı, Gültekin, s. 132. 
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sûz ýaraf ýaraf hücûm-ı √imâm-efrûzla430 bir vechile inâre431-i kânûn-ı sitµz [T2-165a] 

eylediler ki «as-tab¡ân-ı vâdµ-i «i≠lân berhem-zede-i tefri…a-i ı≥ýırâb oldılar. ◊attâ ol 

gün şµr-i »udâ ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟yla Ebû Dücâne-i Ensârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdân 

§udûr iden â&âr-ı şecâ¡at ma…ûle-i «ar…-ı ¡âdet idi. Sû-be-sû sevdâgerân-ı çâr-sûy-ı 

meπâzµ na…d-i peykân u bi≥â¡a-i şemşµr-i sür«-çegânla lifâfe-i ebdân-ı küffârdan [T1-

20a] …ab≥-ı metâ¡-ı √ayât iderler [M-27] idi. ¡Â…ıbet eczâ-yı müşrikµnüñ şµrâze-i 

inti@âmları nâ«un-ı şemşµr-i πuzâtla mün√all olub mehçe-i i¡lâmları ni¡âl-i maýâyâyla 

hem-√âl ve gûy-ı serleri «aýve-i çevgân-ı çâpük-revân-ı İslâmla pâ-mâl olıca… §aff-ı 

ra§µnleri müte√allil432 u &ebâtları gürµze müte√avvil433 oldı. El√ân-ı zenân naπme-

zenân-ı libâs-ı nev√ada ma…âm-ı nâhµde-i resµde oldı. Ol √âletde dilµrân-ı şµr-i 

i…ti√âm târâc-ı emvâl ü esr-i nisvâna iýâle-i dest-i iπtinâm eylediler. Egerçi bµ-

tera……ub u inti@âr dârü‟n-nevâl-i mi√mân-«âne-i πaybdan bu gûne nevâle-i şµrµn-

ýa¡am-ı fet√ ü @afer gürisne-i çeşmân-ı celâdete pµş-nihâd …ılındı ammâ her lo…ma-i 

şehiyye ≥ımnında bir seng ve her nûş-ı dâmeninde bir nµş-i ta¡biye eylemek434 πâlibâ 

¡âdet-i mu…arrere-i çâşnigµr-i ta…dµr oldıπı ≠â‟i…adârân-ı intibâha nümâyândur.  

beyt 

من سنك نهفته است فلك [b-17-E] بس كه درلقمه   

435
 بىتكللف نكزارم بجكردندانرا

¡Âmme-i mû-şikâfân-ı ted…µ…ât-ı siyer şedd-i √ayâl-i itbâ… itmişlerdür ki 

va…¡a-i fütû«-âmµz-i Bedr-i Kübrâ‟da ber-¡aks-i rı≥â-yı Rabbânµ istifdâ-yı üsârâ-yı 

¢ureyş‟e raπbet-i müstevcib-i nekâyet olub ¡aded-i giriftârân-ı Bedr …adar 

√ilyedârân-ı436 İslâm fedâ-yı istiπnâ-yı ◊a≥ret-i ±ü‟l-Celâl olma… nühüfte-i ¡uhde-i 

ta…dµr idi. Bu ma√alde ber…-i ¡âlem-sûz-ı …a≥â şiryân-ı se√âb-ı …uvvetden çehende-i 

«ırmenzâr-ı fi¡l olmaπa der-kâr oldı. [Ş-129a] Bu teşbµb-i dil-«irâş «ulâ§ası budur ki 

va…tâ ki dilµrân-ı İslâm fâ‟iz-i fur§at-ı iπtinâm oldu…ların «afa@a-i437 şikâf olan 

kemân-gµrân-ı a§√âb mu¡âyene itmekle ârzû-yı πanµmet râbıýa-i §abr u &ebâtların 

                                                             
430 √imâm-efrûzla A, E, Ş, T1, T2; câm-efrûzla M  
431 inâre, Gültekin, s. 133. 
432 müte√allil, Gültekin, s. 133. 
433 müte√avvel, Gültekin, s. 133.  
434 eylemek E, M, Ş, T1, T2; eylemeklik A 
435 Felek lokmama o kadar taş gizlemiş ki yüreğimi diş ağrısından teklifsiz bırakmaz. 
436 √ilyedârân-ı E, Ş, M, T1, T2; √µledârân-ı A  
437 «afa@a-i E, Ş, M, T1, T2; «ıf@-ı A 
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güsiste ve sûhân-ı tµz-dendân-ı √ır§ πâret-i ¡i…âl-i438 ı§ýıbârların şikeste idüb cânib-i 

su…âýa-i πanâ‟ime şitâbân oldılar. ¡Abdu‟llâh bin Cübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh [T2-165b] 

her-çend râh-ı şitâblarına dµvâr-ı nâle vü feryâd keşµde [A-15a] idüb [T1-20b] ey 

√âmiyân-ı √ûze-i İslâm süpürde-i peyπam-berµ üzre ri¡âyet-i mu√âfa@â-i merkezde 

niçün §âbit olmazsız ve439 kerâyim-i müdda«irât-ı u«reviyyeyi müza«refât-ı 

dünyeviyyeye fedâ idüb vâdµ-i nâ-fermânµye revân440 olmañ441 rı≥â-yı nebevµye 

mu«âlefet şe‟âmetinden endµşnâk oluñ442 diyü terhµb ü ta√≠µr eyledikce √ır§-ı 

πanâyim πışâve-i sâmi¡a-i idrâkleri olmaπla âvi«te-i gûş-ı …abûl itmediler ammâ 

¡Abdu‟llâh bin Cübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh ¡aşµreden443 nâ…ı§-ı femânberân-ı râsi«ü‟l-

…adem ile pâ-füşürde-i &ebât oldılar. Kerµme-i  َ  َ ِاَقَ   َوِم ُن  مَّنن  ُ ِ  ُ   ا  bu iki 444 ِم ُن  مَّنن  ُ ِ  ُ   ا ُّب

fır…anuñ beyân-ı √âllerin445 muta≥ammın-ı §a√µfe-pirâ-yı tenzµl olmışdur ve446 ketµbe-

i ¢ureyş‟den »âlid bin Velµd ve ¡İkrime bin Ebµ Cehil ol ra«ne-i cebeli ma@anne-i 

med«al oldıπını teya……un itmekle bir…aç def¡a ol §avba hücûma niyyet idüb lâkin 

bµm-i sihâm-ı pâsdârân şikâfbâre-i [M-28] ¡azmlerine fütûr virmiş idi. Ammâ kemµn-i 

fur§atda kûşe-i çeşmin ol reh-gü≠er-i ¡ayndan447 dûr itmeyüb tesâhül-i nigehbâne 

cûyâ-yı fur§at idiler.448 Bir def¡a da«i icâle-i câsûs-ı na@ar eyledükde449 mânend-i 

sûhân-ı dendân-rµ«te450 √ıf@-ı şikâfa vâfµ [E-18a] nigehbândan «âlµ göricek hemân 

intihâz-ı fur§at idüb bir mi…dâr şidâd-ı bed-nihâdla mânende-i seyl-âb-ı belâ ol 

mevridden hücûm idüb ¡Abdu‟llâh bin Cübeyr‟i ba…ıyye-i √ıf@ ile laýma-«∙âr-ı 

cûybâr-ı şehâdet eylediler. Andan §oñra verâ-yı leşker-i İslâm‟dan §ar§ar-ı nâ-gehânµ 

gibi hübûb idüb bµ-«aberân meşπale-i târâcuñ …afasından sû«te-i zebâne-i şemşµr 

                                                             
438 ¡i…âl-i, Gültekin, s. 134. 
439 ve M; E, Ş, T1, T2, A‟da yok 
440 devân, Gültekin, 134. 
441 revân olmañ A, E, Ş; niçün revân eylersiz M, T1, T2 
442 endµşnâk oluñ A, Ş, E, T1, T2; niçün endµşnâk olmazsız M 
443 ¡aşµreden M, T1, T2; ¡aşereden A, E, Ş  
444“... Bir kısmınız dünya malı (ganimet) peşinde koşuyor bir kısmınız da âhireti düşünerek canla 
başla savaşıyordu... Âl-i İmrân Sûresi: 152. 
445 √âllerin A, Ş, T1, T2; √âllerini M, E 
446 ve A; Ş, E, T1, T2, M‟de yok. 
447 ¡ayndan A, E, Ş; ¡aynından M; πaybetden T1, T2 
448 idiler A, Ş, E, T1, T2; eylediler M 
449 eyledükde A, Ş, T1, T2; eylediklerinde M; itdükde E 
450 mânend-i sûhân-ı dendân-rµ«te A; mânened-i dehân-ı dendân-ri«te A, Ş, E,T1, T2; M‟de yok 
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itmege başladılar. Tarfetü‟l-¡aynda mir‟ât-ı …a≥â §ûret-i bâz-gûne göstermegin 

mü‟minµn ve müşrikµn def¡aten mübâdele-i451 câme-i fet√ ü kesr eylediler.  

beyt452 

 چنين است آيين اين كهنه كاخ 

  كه كه برتو تنكست كاهى فراخ

 نخنديده برطرف كلشن كلى

453
 كه نكريست برماتمش بلبلى

Bu gûne [T1-21a] ma√all-i nâ-ma¡hûddan gerdiş-i peymâne-i …a≥â @uhûrı 

mestân-ı sülâfe-i İslâm‟ı bir vechile medhûş-ı «umâr-ı √ayret eyledi ki âşinâ vü 

bµgâne far…ından ¡âciz olub pµş-i na@arda kime [T2-166a] dûçâr olurlarsa √amle-i 

tµπla dûçâr iderler idi. Ol «ilâlde şerâre-endâz-ı nâ‟ire-i kµn iblµs-i la¡µn ýavr-ı nµk-

endµşânede اخوبكم يا عبادهللا
454  na¡râsıyla pµş-revân-ı πuzâta zelzele-i teşvµş ü telâş 

virmekle cânib-i …afâya ta…lµb-i vech-i istiýlâ¡ eyledüklerinde455 …afâ-rev olan πuzâtı 

düşmen ta§avvur itmekle üzerlerine sell-i seyf-i √ayf eylediler.  

beyt 

[A-15b] جمع كردن  خويش رادرعهدغيرتمشكاست  
 پيش رو نتوان كرفتن لشكر بركشته را 456

[Ş-129b] ∏alebe-i neşve-i ma¡cûn-ı dehşetden dµdeleri âb-gµne-i revzene-i 

√ayret olmaπın a√bâbı kisvet-i a¡dâda müşâhede eylediler. Kerµme-i ُسَن َرى َوَم  ُ   ِبُ َن َرى 

-me‟âli nümâyân oldı √attâ Üseyyid bin »u≥ayr ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ çemen 457َوتَقَ ى  ا َّن اَ 

i bedeninde cûybâr-ı şemşµr-i İslâmiyân‟dan iki gül-i za«m «andân oldı ve ◊u≠eyfe 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ pederi Yemân ra≦ıya‟llâhu ¡anhı458 sâ…µ-i şemşµr-i İslâmiyân 

sergerdân-ı459 cur¡a-i şehâdet eyledi. ◊u≠eyfe ra≦ıya‟llâhu ¡anh herçend iş¡âr-ı 

¡alâyı…-ı übüvvet idüb çâre-cûy-ı isti«lâ§ oldı ammâ istµlâ-yı √ayretden hiç birinüñ 

sâmi¡a-i bµ-şu¡ûruna te‟&µr itmedi. Beyâbân-ı neverd-gürµz olan küffâr da«i bi‟l-cümle 

                                                             
451 mübâdele-câme-i, Gülketin, s. 134. 
452 beyt A, E, T1, T2; na@m M, Ş 
453 Bu eski sarayın kuralı böyle, zaman zaman dar gelir bazen de ferahlaşır. Bülbül mateminden dolayı 
gülmedi diye gül bahçeinde bir gül bile gülmedi. 
454 Allah‟ın kulları arka tarafınıza dikkat edin! 
455 eylediklerinde A, E, Ş, T1, T2; eyledükde M 
456 Şaşkık anında kendini toplamak ve önden gidip geri dönen güçsüz askeri tutmak müşkildir.  
457... İnsanları sarhoş gibi görürsün... Hac Sûresi: 2. 
458 Yemân ra≦ıya‟llâhu ¡anhı A, Ş, E, T1, T2; Yemân da«i ra≦ıya‟llâhu ¡anhı M 
459 ser-gerdân-ı M, T1, T2; ser-girân-ı A, E, Ş 
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i¡âde-i ¡inân-ı hücûm idüb «ûn-ı A§√âb-ı Kirâm‟ı gül-gûne-i rûy-ı zemµn eylediler. 

~ar§ar-ı na«l-endâz-ı ta…dµr-i perverdigâr «ırmen-i mezra¡a-i µmânı târumâr eyleyicek 

sehµ-serv-i bâπ-ı belâπ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm tek [E-18b] ü tenhâ …alub gülbün-i 

√adµ…a-i velâyet ¡Aliyyü‟l-Murýazâ [M-28] kerrema‟llâhu vecheden πayrı sâye-i 

sa¡âdet-mâyelerinde kimesne …almadı âfitâb-ı ru«sârları sitâre-rµz-i ¡ara…-ı √amiyyet 

olub yâ ¡Ali [T1-21b] ne ¡aceb sen da«i birâderân-ı gürµzendeye pey-rev olmaduñ 

buyurdı…larında yâ Resûla‟llâh 460
 cevâbı ile fâ«tevâr ol الكفر بعد اال ايمان ان لى بك اسوة

serv-i riyâ≥-ı âferµnişüñ pµrâmenine devr eyler idi.461  

beyt 

  نه چنانست بتو رابطه رشته جان

462
 كه مخالف بتواند بد وصد تيغ بريد

◊a≥ret-i463 bâlâ-nişµn-i mesned-i da¡vet §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ¡a…µb-i464 

remµdegân-ı İslâm‟dan ايها الناس انى رسول هللا قد وعدنى النصر فالى اين الفرار
465  diyü …âmet-i 

§adâların [T2-166b] ref¡ itdükce penbe-i dehşet §ımâ«-ı sâmi¡alarında yârâ-yı ı§πâ 

…omazdı. Ol «ilâlde kemµn-gµrân-ı «i≠lândan bir fır…a-i dûza«-mesµr ol kûh-ı ¡âlµ-

esâs-ı şefâ¡at üzre hücûm eylediler. Yâ ¡Ali bu bed-kâmlaruñ şerâre-i şerrin ıýfâ466 

eyle diyü işâret buyurdı…larında √a≥ret-i şµr-i şemşµr-zen kerrema‟llâhü vechehü 

√amle-i «ârâ-şikâfla pµş-revleri olan Hişâm bin Ümeyye-i Ma«zûmµ‟yi reh-nevred-i 

fenâ idicek ba…ıyyesi rû-nihâde-i girµve-i gürµz oldılar. Nigâşte-i §a√µfe-i Bu«ârµ olan 

mu¡teberât-ı rivâyetdendür ki ol günde da«i zâviye-nişµnân-ı bu…¡a-i melekût fermân-

ı cihân-âferµn-i celle şânühü ile §aff-beste-i ma¡reke-i nâsût olmışlar idi. Ammâ ýaraf-

ı √akµm-i √ikmet-endûzdan mura««as-ı …attâl olmamışlardı. ◊a≥ret-i Cibrµl ve 

Mµkâ‟µl ¡aleyhimü‟s-selâm §ûret-i insânµde …abâ-yı sepµd ile yemµn ü yesâr-ı [A-16a] 

eşref-i mevcûdât ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyâtda467 mürâ¡ât-ı lâzıme-i √ıf@ u §ıyânet 

iderler idi ol «ilâlde telâýum-ı deryâ-yı √ayretden kenâre-gµr olan on dört nefer-i 

A§√âb-ı Kirâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ki yedi neferi Muhâcirµnden ◊a≥ret-i ~ıddµ…-i 
                                                             
460 İmandan sonra benden küfre düşmemi bekler misin? 
461 eyler idi A, M, Ş, T2; iderler idi T1, E 
462 Can ipini bağlamak sana kötü ve yüz keskin kılıç karşısında durmakla aynı şey değildir. 
463 √a≥ret-i E, Ş, M, T1, T2; A‟da yok 
464¡a…µb-i E, Ş, M, T1, T2 ¡a…ab-ı A 
465 Ey insanlar topluluğu, ben size gönderilmiş bir peygamberim. Bana bir zafer vaat edildi, öyleyse 
bu kaçış nereye? 
466 ıýfâ E, M, Ş, T1, T2; luýf A 
467 ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyâtda A, Ş, E, T1, T2; ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâhü ve‟t-ta√iyyâtda M 
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Ekber ve ¡Aliyyü‟l-Murýazâ, ¡Abdu‟r-rahmân bin ¡Avf, Sa¡d bin Ebµ Va……â§, Zübeyr 

bin el-¡Avvâm, [T1-22a] ‰al√a bin ¡Ubeydu‟llâh, Ebû ¡Ubeydet bin el-Cerrâ√ ve 

En§ârdan ◊ubâb bin el-Mün≠ir, Ebû Dücâne, [Ş-130a] ¡Â§ım bin ¿âbit, ◊âri& bin 

~ımme, Sehl bin ◊anµf, Üseyyid bin »u≥ayr, Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

ecmâ¡µn merkez-i mu√µý-i nübüvvet ¡aleyhi‟t-ta√iyyât ve‟t-teslµm √a≥retlerinüñ 

√avâlµsinde ¡a…d-i dâ‟ire-i [E-19a] cem¡iyyet idüb anlardan da«i ◊a≥ret-i Murýazâ468 

ve ‰al√a ve Zübeyr ve Ebû Dücâne ve ◊âri& ve ◊ubâb ve ¡Â§ım ve Sehl pµşgâh-ı 

şâhenşâh-ı kevneynde µ&âr-ı na…d-i √ayât itmek şarýıyla seyyid-i kâ‟inât §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve selleme dest-dâde-i mübâya¡at oldılar. Ammâ vi…âye-i İlâhµ‟de mecmû¡-ı 

§ademât-ı …a≥âdan ma§ûn oldılar. Ebû Dücâne ve Sehl bin ◊anµf ra≦ıya‟llâhu 

¡anhümâdan ol ýılsım-ı gencµne-i risâletüñ469 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm şemşµr-i 

bürehne ile bâlâ-yı ser-i sa¡âdet-medârlarında edâ-yı …â¡ide-i [M-30] nigehbânµ 

iderler idi  

beyt [T2-167a] 

  كريزد ازصف ماهركه مرد غوغا نيست

470
 كسى كه كشته نشد از قبيله مانيست

Ol √âletde eşrârdan bir gürûh da«i √a≥ret-i server-i sâdât ¡aleyhi ef≦alü‟§-

§alavât üzre dest-efrâz-ı hücûm oldu…da yâ ¡Ali bunlaruñ mekâyidin da«i def¡ eyle 

buyurdılar. Şµr-i §aff-der ra≦ıya‟llâhu ¡anh pµş-…adem-i küffâr olan ¡Amr bin 

¡Abdu‟llâh Cuma√µ‟yi471 reyyân-ı cur¡a-i seyf idüb ba…ıyyesini da«i √amelât-ı 

müte¡â…ıbe-i cân-güdâzla beyâbân-cûy-ı idbâr eyledükde ◊a≥ret-i Cibrµl-i Emµn bµ-

i«tiyâr girih-güşây-ı leb-i âferµn olub yâ Resûla‟llâh √a……â ki ma¡re≥-i hümâyûnuñda 

yekke-tâz-ı ¡ar§a-i velâyet ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â‟dan §udûr iden mertebe-i cân-sipârµ 

resµde-i a¡lâ-yı ýaba…ât-ı muvâsâtdur diyü berât-ı şecâ¡at-i Murta≥avµye ýuπra-keş-i 

ta√sµn oldu…da seyyid-i ¡âlemiyân ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri انه منى[b22-

1T] وانا منه
 472

  √adµ&-i mu¡ciz-nigârıyla lev√a-ýırâz-ı men…abet-i ◊ayderµ oldılar. 

◊a≥ret-i Emµn da«i  وانا
473

منكما  ferµdesi ile telâ√u…-ı silsile-i itti√âdı mâye-i fa«r u 

                                                             
468 ◊a≥ret-i Murýa≥â A, M, Ş, T1, T2; ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â E 
469 risâletüñ A, M, Ş, T1; risâlet T2, E 
470 Bizim safımızdan kaçan savaş meydanının yiğidi değildir, ölmeyen kişi bizim kabileden değildir. 
471 ◊acemµ‟yi, Gültekin, s. 137. 
472 Ben ondanım o da bendendir. 
473 Ben de sizdenim. 
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mübâhât eyledi. Nâ-gâh fır…a-i diger da«i meyve-i nihâl-i risâlet ¡aleyhi ebha‟t-

ta√iyyete µ§âl-i âsµb-i ma≥arrat niyyeti ile hücûm eylediklerinde ◊a≥ret-i Kerrâr-ı 

§aff-endâz ra≦ıya‟llâhu ¡anh anlardan da«i Bişr bin Mâlik-i ¡Âmirµ‟yi müsellem-i 

mâlik-i dûzâ« eyledükde ba…ıyyesi ýayy-i ¡ar§a-i &ebât eylediler. Andan §oñra [A-

16b] seyyid-i enbiyâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm cânibine hücûma küffârdan474 pây-ı 

cesâret …almadı. Ru«sâre-i zµb-i §a√µfe-i Ma¡âricü‟n-Nübüvve olan ferâyid-i 

rivâyâtdandur ki πalebe-i mu≦ârebeden §am§âm-ı ≥ırπâme-i »udâ ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

rişte-i bed-¡ahdân gibi şikest olmaπın √a≥ret-i dâver-i «ıýýa-i kâbe-…avseyn ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâm ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â kerrema‟llâhü vechehü475 [E- 20a] kemer-beste-i 

ýarµ…-ı fütüvvet idüb ya¡ni ol ma√alde ±ü‟l-fikâr-ı âteşbâr gibi bir şemşµr-i nâmdâr 

i√sânıyla476 şecâ¡at-ı fıýriyyesin dü-bâlâ eylediler. ◊a≥ret-i meydân-pµrây-ı velâyet 

şev…-i temellük-i ±ü‟l-fi…âr ile bir gûne dest-bürd-i πa≥anferâne gösterdiler ki 

sevâkin-i ýaba…ât-ı pest ü bülend-i mülk ü melekût ni&âr-ı la¡l-i ta√sµn idüb fermân-ı 

cihân-âferµn-i ≠ü‟l-celâlle477 πurfe-i zebercedfâm- [T2-167b] man@ar-ı478 ýârem-i 

«a≦râdan [Ş-130b] Rı≦vân nâm bir ferişte-i nûrânµ-sirişt lâ fetâ illâ ¡Ali lâ seyfe illâ 

±ü‟l-fi…âr zemzemesin mesâmi¡-i sekene-i zemµne iblâπ eyledi. Lücce-i bµ-…a¡r-ı 

velâyetüñ ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu zemzemeden emvâc-ı «urûşân-ı şev…i çar«-sây olub 

vedµ¡a-i a§dâf-ı ¡urû…-ı fıýratı olan mürvârµd-i479 şecâ¡ati pµşgâh-ı seyyid-i ins ü 

cânnda ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm meydân-ı rezme ni&âr eyledi.  

beyt 

 سرذلفقارش كه [T1-23a; M-31] خونبار بود

480
 چو ال از پى نفى كفار بود

¢ays bin Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ pederi Sa¡d‟dan ol da«i √a≥ret-i Ley&-i 

∏âlib ¡Ali bin Ebµ ‰âlib‟den kerrema‟llâhü vechehü ta«rµk-i silsile-i rivâyet ider ki 

baña dest-i a¡dâdan on481 altı ≦arbe i§âbet eyledi ki dört ≦arbede saý√-ı zemµnde 

mefrûş oldum her su…ûýda «ûb-rûy u «oş-bûy bir merd-i sütûde-peyker dest-i i¡ânetin 

                                                             
474 hücûm-ı küffârdan, Gültekin, s. 137. 
475 ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â kerremal-lâhü veche A, Ş, M, T1, T2; ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â‟yı M 
476 i√sânıyla A, Ş, E, T1, T2; ile M 
477 âferµn-i ≠ü‟l-celâlle A, M, Ş, T1, T2; âferµn ile E 
478 zebercedfâm-man@ar-ı M; zeberced-man@ar-ı A, E, T1, T2, Ş  
479 mervârµd-i, Gültekin, s. 138. 
480 Zülfikâr‟ın ucundan kan akması kâfirleri men etmek içindir.   
481 on A, E, Ş, T1, M; T2‟de yok 
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baña √al…a-bâz idüb «âkden ref¡ iderdi ve sebµke-i gûşişüñ muýâbı…-ı …âlıb-ı rı≥â-yı 

»udâ vü Resûl‟dür diyü mu…âteleye iπrâ iderdi482.  Sükûn-ı lehµb-i √arbden soñra 

mu¡âmele-i gü≠eşteyi merfû¡-ı ma¡rez-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

eyledügimde483 beyniñüzde mu¡ârefe seb…at itmiş midür didiler. Hiç ol va…tden 

mu…addem man@ûr-ı dµde-i idrâküm olmamış idi. Anca… sµmâ-yı Dı√yetü‟l-Kelbµ‟ye 

mümâ&il idi didüm. Yâ ¡Ali dµde-i i…bâlüñ rûşen olsun ki Cibrµl-i Emµn ¡aleyhi‟§-

§elâm ile nâ‟il-i ¡izz-i mülâ…ât olmışsun diyü buyırdılar. ~a√µ√-i Bu«ârµ‟de 

ra√imehümu‟llâh ra…am-zede-i ta§√µ√dür484 ki mebâdµ-i tefri…a-i485 πuzâtda âb-rûy-ı 

mu√ârib ◊a≥ret-i ◊amza bin ¡Abdu‟l-Muýýalib ra≦ıya‟llâhu ¡anh Sibâ¡ bin ¡Abdü‟l-

¡uzzâ ile mu…âbele idüb bir şemşµrle ýu¡me-i sibâ¡ eyledi ve mânende-i üştür-i ser-

mest cânib-i â«ere ¡aýf-ı ¡inân eyledükde Va√şµ nâm πulâm menkû√a-i Ebµ Süfyân 

Hind binti ¡Utbe‟nüñ ârzû-yı mevâ¡µd-i i√sânıyla ¡akab-ı ◊amza ra≦ıya‟llâhu ¡anhda 

dµde-dûz-ı tara§§ud-ı fur§at [A-17a] olmış idi. Ol «ilâlde dil-i [E-20a] sengµni gibi bir 

§a«ra-i §ammâ sâyesine486 tevârµ idüb destinde olan √arbe-i ser-tµzi ki na-dâniste-i 

râh-ı «aýâ idi ol §â√ib-…ırân-ı saff-şiken bµ-«aber gü≠er iken endâ«te eyledi câygâh-ı 

mu«âlefete487 ta¡allu… itmegin ýûýµ-i rû√-ı …udsµsi ma≥µ…-ı …afes-i bedenden şâ«sâr-ı 

[T1-23b,T2-168a] me‟vâya ýayerân eyledi. Ol …urbân-ı mesla«-ı √a…µ…atüñ §adr-ı 

münevverin şer√ idüb pâre-i cigerin Hind‟e ihdâ eyledükde Hind ta√…µ…-i müdde¡â 

içün ma§ra¡ı üzre gelüb bµni ve gûş-ı gül-nümûnın bürµde-i mühennede-i kµn eyledi 

ve şerâb-ı tel«-i mâtem-i pederin ferâmûş itmek dâ¡iyesiyle ciger-i seyyid-i şühedâyı 

kebâb itmekle Âkiletü‟l-Ekbâd la…âbıyla şöhre-i ¡âmm488 oldı  

beyt 

  صبح اقبالى اكردرافق امكان هست

489
 رخنه سينه چاك جكرمردانست

                                                             
482 ve sebµke-i gûşişüñ muýâbı…-ı …âlıb-ı rı≥â-yı »udâ vü Resûl‟dür diyü mu…âteleye iπrâ iderdi Ş, E, 
M, T1; sebµke-i gûşişüñ muýâbı…-ı …âlıb-ı rı≥â-yı »udâ vü Resûl‟dür diyü mu…âteleye µmâ iderdi T2; 
A‟da yok. 
483 eyledügimde A, E, Ş; eyledükde M, T1, T2 
484 ta§√µ√dür A, E, Ş, T2, M; ta§√µ√-i rivâyetdür T1 
485 tefarru…a-i, Gültekin, s. 138. 
486 sâyesine A, T2, Ş; sâyesinde M, T1, E 
487 mu«âlefete A, E, Ş, M; mu«âlifµne T1, T2. 
488 şöhre-i ¡amm A, Ş, M, T1, T2; şöhret-yâb-ı ¡âlem E 
489 İkbâlin sabahı eger ufuktagörünmüşse göğün yarılması ve ciğerin parçalanması yiğitlerindir. 
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Vâ…ıdµ ¡aleyhi‟r-ra√me nâ…ildür ki Veheb bin ¢âbûs-ı Müzenµ ve birâder-

zâdesi ◊âret bin ¡Ukbe ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ki her biri dilµr-i ceng-âzmâ ve şeh-

süvâr-ı ma¡reke-ârâ idiler. Ma…tele-i …ıyâmet-√µz-i U√ud vu…û¡ından bµ-«aber cebel-i 

Müzeyne‟den ziyâret-i seyyid-i enâm niyyeti ile rikâb-engµz-i ¡azm [Ş-131a] olmışlar 

idi. ‰aybe-i ýayyibede490 merkez-i İslâm‟ı seyyid-i ¡âlµ-cenâb ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâmdan ve encümen-i a§√âbdan [M-32] √âlµ göricek keyfiyyet-i √âli istiş¡âr idüb 

hemân,  

beyt 

 كونين بچكار ايدم اربا تو نباشم

491
 بى دولت وصل تونعيم دوسراهيچ

diyerek √u≥ûr-ı seyyid-i âfâ…a bâl-güşây-ı iştiyâ… olub ol ma√alde dâ«il-i 

¡arbedegâh oldılar ki şemâme-i «oş-nümây-ı mecma¡-ı İslâm henüz dest-«oş-ı 

inhizâm olmış idi. Bu «ilâlde bir gürûh-ı müşrik-i şer-perest492 sulýân-ı kevneyn 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri üzre gird-engµz-i hücûm oldu…da من لهذه الفرقه 

buyurdılar ya¡ni kimdür ki bu seyl-i tünd-rev-i belâya sedd ola ve Veheb bin ¢âbûs 
493

-diyerek sefîr-i494 nâvek-i düşmen-dûz ile ol ber-geşte-ba«tları reh-girâ انا ياسول هللا

yı vâdµ-i idbâr eyledi. Yine bir fır…a-i ≦alle da«i müte¡â…ıben hücûm eyledi, yine 
495

 cevâbına müte§addµ olub bâri…a-i انا ياسول هللا buyurdu…da Veheb yine منلهذه الكتيبة

şemşµrle ol «âr-menişânı rûy-tâb-ı vâdµ-i gürµz eyledi. Def¡a-i &âli&ede bir fır…a-i bed-

âmûz da«i nümâyân oldu…da yine 496
انا ياسول  buyurdu…larında yine Veheb من يقوم لهؤالء

cevâbı ile [T2-168b] §ûret-nümây-ı şev… olıca… √a≥ret-i §âdı…u‟l-va¡dü‟l-emµn 497 هللا
قم 

 kelâm-ı [E-20b] beşâret-encâmın Veheb ra≦ıya‟llâhu ¡anha gûşvâre-i وابشربالجنة

benâgûş-ı isti¡dâd eylediler. Bu nüvµd-i devlet-i câvid nakd-i ârâmın târâc idüb 

miyâne-i mu…atele-i498 âşûb- [A-17b] «µze şitâbân olub gerd-i a¡dâyı dâmen-i şafa…-

gûn-ı gerdûna µ§âl eyledi. Â«ir …abâ-yı şengerf-gûn-ı şehâdetle √ulle-«âne-i firdevse 

                                                             
490 ýayyibede A, Ş, E, T1, T2; ýayyibe M 
491Es ki âlem ne işime yarar sana sahip olmadıkça. Seninle vuslat devletine ulaşmadıkça iki dünya 
nimeti hiçtir. 
492 -perest A, E, Ş, T1; -sirişt M, T2 
493 Ben ey Allah‟ın Resûlü! 
494 sefµr-i A, Ş, E, T1, T2; M‟de yok 
495 Buna kim karşı koyacak? 
496 Bunların gelmelerini engelleyecek olan kim? 
497 Kalk ki seni cennetle müjdelerim. 
498 ma…tele-i, Gültekin, s. 140. 
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dâmen-be-miyân-ı ¡izzet oldı. İsti…râr-ı ýûfân-ı peygâr «ilâlinde seyyid-i kâ‟inât 

¡aleyhi e&enü‟t-ta√iyyât ser-zemîn-i şehâdetgâhına teşrîf idüb 499
رضى هللا عنك فانى عنك 

  .du‟âsıyla rû√un tervµ√ buyurdılar راض

beyt 

  خوشم بهمت انكس كه در رياض حيات
500

 فشاند دانه الماس تخم مرهم سوخت

◊a≥ret-i ¡Ömer bin el-◊aýýâb ra≦ıya‟llâhu ¡anh ýarµ…a-i501 Veheb-i Müzenµ 

üzre √afa@a-i gencµne-i ervâ√a teslµm-i na…d-i √ayât itmegi ¡inâyet-i Rabbânµden 

«∙âstkârım diyü her-bâr zebân-gü≠âr buyururlar idi. Sa¡ bin Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh rûz-ı U√ud‟da ben ¢âbûs-ı Müzenµ‟den meşhûd-ı bâ§ıra-i i¡tibârum olan πalebe 

vü neberd502-âzmâyµ ve lâzıme-i cigerdârµ bir ma¡rekede bir kimesneden çeşm-

gü≠ârum503 olmamışdur diyü ni&âr-ı lâl-i ta√sµn iderler idi ve anuñ mevti hezâr √ayâta 

râci√dür diyü ribâý-ı dehânların …âfile-i πıbýaya menzilgâh iderler idi. Vâ…ıdµ 

¡aleyhi‟r-ra√menüñ yerâ¡a-gü≠âr oldıπı nu…ûldendür ki ¡Amr bin ¿âbit bin Va…ş 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ ol güne gelince mâdde-i ta√a……u…-ı504 İslâm‟da dâmen-i ≥amµri 

πubâr-âlûde-i iştibâh idi. Yârân-ı nühüfte-dânı ke-≠âlik edille-i …âýı¡a ile lev√a-i 

i¡ti…âdından √akk-i sevâd-ı şekke [M-33] gûşiş [Ş-131b] itdükce mir‟ât-ı «âýırı da«i 

ziyâde mükedder olurdı.  

beyt 

  دست وپاى ميتوان زد بنداك ربردست وپاى

505
 واى برجانى كرفتارى كه بندش بردلست

Tâ ol zamân ki zinde-dilân-ı İslâm U√ud‟a müteveccih oldılar √a≥ret-i 

miftâ√ü‟l-ebvâb derµçe-i ≥amµrinde olan …ufl-i πafleti şikest idüb serâçe-i sµnesi506 

refte-i çârüb-i ¡inâyet fer-i tâbişgâh-ı âfitâb-ı hidâyet oldı. Ser-engüşt-i zebân-ı 

ya…µnle idâre-i süb√a-i tev√id iderek meydân-ı kârzâra şitâb idüb √ulle-pûş-ı sa¡âdet-

                                                             
499 Ben senden razıyım Allah da senden razı olsun. 
500 Hayat bahçesinde yanıklara merhem tohumu ve elmas tanesi saçan onun himmetiyle mutluyum,  
501 ýarµ…a-i A, E, Ş, T1, M; T2‟de yok 
502 neberd E, M, Ş, T1, T2; dest-bürd A  
503 çeşm-gü≠ârum Ş, E, M, T1, T2; çeşm-güdâzum A  
504 tah…µ…-i Gütekin, s. 140. 
505 Eğer prangalar el ve ayaktaysa çırpınabilirsin. Eyvah o cana ki prangası kalptedir. 
506 sµnesi E, Ş, M, T1, T2; sµnesini A 
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i507 şehâdet oluncaya dek508 -kârgâh-ı sitµzi germ eyledi. Çeşm-bend-i vµrânezâr-ı 

fenâ oldıπı ma√alde sâbı…a-i √âline ıýýılâ¡ iden a§√âbından ba¡≥ısı isti…§â-yı mâfi‟≥-

≥amµr itdüklerinde bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ «amµr-i pûte-i ≥amµr olan na…d-i maπşûş-ı 

iştibâh [E-21a] kimyâ-gârµ-i ¡inâyetle âb-rµz-i √âli§-i µmâna müte√avvil509 oldı. 

◊âlâ510 µ&âr-ı bi≥â¡a-i √ayât itdügim muýla…â511 şükrâne-i makdem-i √ayât-ba«ş-ı 

µmân içündür diyü ¡azm-i râ√at-serây-ı be…â eyledi. Bu «aber sâmi¡a-res-i seyyidü‟l-

mürselµn oldu…da 512
 buyurdılar. Ek&er-i kütüb-i meπâzµde mu§arra√dur انه لمناهل الجنة

ki a√bâr-ı Benµ İsrâ‟il‟den Mu«ayrµ… nâm dânâ-yı ve…âyi¡-âzmâ513 ki &ervet ü yesârla 

§a«µfe-i √ayâtı müzeyyen idi. ~a√âyif-i kütüb-i  …adµmeye [A-18a] va¡de-i …udûmı 

pµrâye-i ru√sâr olan «âtime-i silsile-i enbiyâ ◊a≥ret-i Mu√ammedü‟l-Mu§ýafâ 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm oldıπına …alem-i idrâki ta…rµ≥-nüvµs-i ta√…µ… olmış idi. 

Lâkin ýâ‟ife-i Yehûd ile âmµziş-i üns ü ülfeti def¡aten çâk-i perde-i işrâke ≠erµ¡a-i 

te‟«µr olmış idi. Rûz-ı hevl-endûz-ı U√ud ýulû¡unda şu¡le-i @ulmet-sûz-ı µmân genc-i 

derûnundan te…a≥â-yı i@hâr-ı fürûπ idüb …asem-künân ma¡şer-i Yehûd‟ı bu ma…âlle 

mu«âýab eyledi ki ber-vef…-i kütüb-i âsumânµ √âlâ ma¡reke-efrûz-ı §admegâh-ı U√ûd 

olan şerhiyâr-ı bülend-âsitân nebiyy-i mev¡ûd-ı â«irü‟z-zamân oldıπı şâ‟ibe-i 

i«tilâfdan514 «âli§ ve i¡ânetde fedâ-yı ma…dûr itmek cümleye vâcibdür. ‰â‟ife-i [T1-

25a] Yehûd bugün yevmü‟s-sebtdür ki fihrist-i mecmû¡a-i ¡ibâdâtımız olmaπla sâ‟ir 

meşâπil-i mühimmemüz bile endâ«te-i peyπûle-i ferâπ …ılınmış iken emr-i 

mu√ârebeye …ıyâm nice muta§avverdür diyü veche-i i¡tibârlarına dµvâr-keş-i i¡ti≠âr 

oldu…larında Mu«ayrµk bu ma…âlle fe≠leke-ba«ş-ı iddi¡â oldı ki ke-≠âlik şerµ¡ât-ı 

nâsi«â-i Mu√ammediyye ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm515 ¡azm-i516 §a√µfe-i eyyâmdan 

a√kâm-ı mürâ¡ât-ı yevmü‟s-sebti √akk ü nes« itmişdür. Hemân bir nefes mu…addem 

tenvµr-i @ulmât-ı …ulûb u …avâlib itmek gerekdür diyüb cânib-i U√ud‟a şitâb eyledi. 

»ilâl-i √arbde √a≥ret-i seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellemüñ pâ-nihâde-i 

                                                             
507 sa¡âdet-i A; Ş, E, T1, T2, M‟de yok 
508 oluncaya dek A, Ş, T1, T2; idinceye dek M; olunca E 
509 müte√avvel, Gültekin, s. 141. 
510 √âlen, Gültekin, s. 141. 
511 muýla…an, Gültekin, s. 141. 
512 O cennet ehlindendir. 
513 ve…âyi¡-âzmâ A, T1, Ş, T2; ve…âyi¡-idrâ M; ve…âyi¡-edvâr E 
514 i«tilâfdan A, Ş, E, T1, M; iştibâhdan T2 
515 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm A, Ş, E; T1, T2, M‟de yok 
516 ¡azm-i M, T1, T2; Ş, E, A‟da yok 
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isti…râr oldıπı ma√alle vâ§ıl olub ta√rµk-i livâ-i ser-engüşt-i [M-34] µmân eyledükden 

§oñra [T2-169b] yâ Resûla‟llâh eger nâ‟il-i ser-mâye-i şehâdet olursam meş√ûn-ı 

§andû…a-i temellüküm olan emvâlümi bi‟l-cümle ma§rûf-ı mühimmât-ı πuzât 

buyuruñ [E-21b, Ş-132a]  

na@m 

 باز آمدم كه شوق تو برتن درآورم

 اين طوق بند كيت بكردن دراورم

 در زير خاك تيره زهر استخوان خويش

شمع زاستان تو روشن درآورم
517  

diyüb miyân-ı mu…atele-i518 «ûn-bâre pertâb eyledi. Bir nice kâfiri endâ«te-i 

«ende…-i fenâ eyledükden §oñra kendü da«i …ulle-i bülend-küngüre-i şehâdete ¡urûc 

eyledi. Fa«r-i enbiyâ ¡aleyhi mine‟§-§alâtü ezkiyâ ol reh-bürde-i mer√ale-i hidâyet 

√a……ında Mu«ayrµk «ayrun Yehûd buyurdılar. Vâ…ıdµ ¡aleyhi‟r-ra√menüñ ser-zede-i 

riyâ≥-ı rivâyet-i olan eşcâr-ı â&ârındandur ki »an@ala bin Ebû ¡Âmir-i fâsı…519 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh520 ki cân-sipârân-ı mu√abbet-i seyyid-i ebrârdan idi. Ma¡reke-i 

U√ud vu…û¡ından mu…addem Cemµle binti ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl‟i âverde-i silk-i 

izdivâc idüb lâkin henüz «alvet-güzµn-i şebistân-ı zifâf olmamışlar idi. Ol şeb ki 

§abâ√ı mev¡id-i te§âdüm-i ferµ…eyn idi. Perde-çµn-i [A-18b] ma…§ûre-i ma…§ûd olub 

§ub√-dem sûr-«âne-i πazâya πalebe-i şev… ile kâm-cünbândan olıca… ma√alde [T1-

25b] Cemµle dört kimesne i√≥âr idüb binâ-yı bekâreti nüşâbe-i »an@ala‟dan vµrân 

oldıπına işhâd eyledi. Bu √areket-i nâ-çespânuñ √ikmetinden pürsân olanlara Cemµle 

bu vechile sü«an-ýırâz-ı cevâb oldı ki bu gice cevlângeh-i521 mi§âlde şöyle 

meşhûdum oldı ki dµvâr-ı bâlâ-«âne-i âsumânda bir fürce hüveydâ olub »an@ala ol 

revzeneden dâ«il-i seyrânkede-i melekût olıca… mânende-i derµçe-i ümµd yine nâ-

peydâ oldı. Mu¡abbir522-i ≥amµr bu vâ…ı¡ayı şehâdet-i »an@ala ile ta¡bµr itmegin 

vâhime-i töhnetden taýhµr-i dâmen-i ¡ismet itmek içün bu emr-i ba¡µd şevâhid ile 

temhµd olundı.  

                                                             
517 Yine senin zevkini tenime sarmaya geldim. Bu kulluk prangasını boynuma takmaya geldim. Kara 
toprak altında her kemiğimi senin şehrinin mumu gibi yandırmaya geldim. 
518

 ma…tele-i, Gültekin, s. 142. 
519 fâsı… A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
520 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
521 cevlângeh-i A, Ş, E, T1, T2; ¡âlem-i M 
522 muπber, Gültekin, s. 142. 
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beyt 

 يك كلى كامى زباغ ارزو ناچيده دل

523
 ميخلد صد خارنوميد بپاى جان ما

»an@ala mebâdµ-i tesviye-i §ufûfda resµde-i §aff-ı mu¡asker olub câm-ı şµrµn-

güvâr-ı şehâdet tecerru¡ idinceye dek idâre-i a…dâ√-ı kifâ√ eyledi.  

beyt [T2-170a] 

 پسازمشاهده ذوق جان فشانها 

كجا بچشم كسى عمرجاودان ايد
524 

Sulýân-ı bârgâh-ı âsumân u zemµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem525 isti…râr-ı 

ýûfân-ı veπâ526 «ilâlinde bu gûne ≠ülâl-efşân-ı tekellüm oldılar ki feriştegân-ı kirâm 

miyâne-i ar≥ u semâda »an@ala‟nuñ kisve-i terkµb-i ¡un§ûrµsin şüste-i ebârµ…-i √ıyâ≥-ı 

riyâ≥-ı na¡µm eyledikleri527 nigeh-gü≠ârum oldı. Âyâ bâ¡i&-i iπtisâl nedür diyü Ebû 

Üseyyid Sâ¡idµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan mervµdür ki zebân-ı güher [E-22a] -efşân-ı 

risâletden bu kelâm-ı beşâret ittisâm-ı ferµde-i gûş-ı i¡tibârum oldu…da »an@ala‟nuñ 

pehlû-zede-i «∙âbgah-ı şehâdet olduπu ser-zemµne perrân [M-35] olub icâle-i fevvâre-

i na@ar eyledükde re‟yü‟l-¡ayn müşâhede eyledüm ki henüz ser ü rûyundan …aýarât-ı 

cûybâr-ı bihişt cereyân itmede idi. Mâcerâ-yı ma¡rı≥-ı528 mu¡allâ cenâb-ı risâlete 

gelüb ¡ar≥ eyledüm. Medµne-i Müteyemmene‟ye ¡avedden §oñra Cemµle‟den [T1-

26a] √a…µ…at-i a√vâli isti«bâr [Ş-131b] buyurdu…larında ¡ar§a-i cihâda şev… ü 

inci≠âbından529 nâşµ mu√tâc-ı iπtisâl iken pirâhen-i çirkµn-i cenâbetden te¡arrµ 

eylemedin meydân-ı veπâya müsâra¡atın pµrâye-i destgâh-ı beyân eyledi. ¡Amm-i 

Enes bin Mâlik Enes bin en-Na≦µr ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ki nâ-resµde-i vâ…ı¡a-i Bedr 

olamaπla nüs«a-i ≥amµri terkµb-i telehhüfle mu«aşşµ idi. Telâfµ-i mâfât niyyeti ile 

sitµzegâh-ı U√ud‟a şitâbân olub bir ma√alde pâ-nihâde-i kenâre-i meydân oldı ki 

«irmen-i µmâniyân §adme-«ûrde-i §ar§ar-ı takdµr olmış idi. A§√âbdan bir nice 

sergeşte-√âl âsiyâb-ı √ayrete [A-19a] dûçâr olub √âl-i seyyid-i ebrârdan ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selam pürsân oldu…da §aff-ârâ-yı şühedâ oldu…ları sâmi¡a-resimiz oldı 

                                                             
523 Arzı bağından tek bir gül koparmadan günlümüzün ayağına yüz diken saplanır. 
524 Can verenlerin neşesini görünce insan bâkî hayata nasıl göz diker. 
525 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem A, E; §alla‟llâhu  ¡te¡âlâ aleyhi ve sellem M 
526 veπâ E, M, T1, T2; A‟da yok 
527 eyledikleri E, M, T1, T2; eylediklerinde A 
528 ma¡re≥-i, Gültekin, s. 143. 
529 inci≠âbından A, E,  T1, T2; incilâbından M 
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didiler. Yâ siz niçün ta«rµb-i çâr-dµvâr-ı √ayât itmezsiz ki530 ol şem¡-serây-ı âferµniş 

ıýfâsından §oñra bisâý-ı ¡âlemden ne gûne pertev-i âsâyiş ümmµd idersiz. 

beyt531 

  طرف چمن وهواى بستان

 بى جلوه يارخوش نباشد

  جان نقد محقرست حافظ

532
 ازبهر نثار خوش نباشد

diyerek firâ…-ı seyyid-i ins ü cânnla na…d-i cân-be-kef bâzâr-ı cân-fürûşâna 

[T2-170b] hücûm eyledi. »ilâl-i mu≦ârebede Sa¡d bin Mu¡a≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anha 

mülâ…µ olub …asem eyledi ki nev-be-nev cânib-i U√ud‟dan meşâm-ı câna şemµm-i 

¡anber-şiken-i bihişt isti…bâl itmededür. ¡Â…ıbet ber-vef…-i merâm ≠immet533-keş-i 

menzil-i «ayrü‟l-ma…âm oldı. Dest-i @aleme-i işrâkdan metâ¡-ı vücûd-ı pür-sûdında 

heştâd za«m-ı tµr ü nµze vü tµπ-i dehen-güşây olmaπla miyân-ı şühedâda temyµzi 

resµde-i √add-i eşkâl olmış idi. ¡Â…ıbet cevâhir-i engüştünde olan a«ter-i «âl-i siyâhla 

reh-bürde-i temyµz ü ya…µn oldıπı …alem-güzâr-ı serµre-dânân-ı siyerdür. İmâm534 

‰aberânµ ¡aleyhi‟r-ra√me bu rivâyetle [E-22b] gül-gûne-sây-ı ¡ârı≥-ı ta√…µ… [T1-26b] 

olmışdur ki meşâhir-i fecere-i ta¡a§§ub-kârdan dört nefer-i bed-nijâd-ı tµre-nihâd 

«usrev-i memâlik-i levlâk ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmuñ nihâl-i şefâ¡atbâr-ı ≠ât-ı 

giranmâyelerin √âşâ √adµ…a-i √ayâtdan berkende itmege mu¡âhede eylediler ki esâmµ-

i «abµ§eleri bunlardur: ¡Abdu‟llâh bin ¢amiyye ve ¡Abdu‟llâh bin Şihâb-ı Zührµ ve 

Übeyy bin »alef ve ¡Utbe bin Ebµ Va……â§ la¡nehümu‟llâh idiler. İbn-i ¢amiyye-i 

bed-a«ter ol dev√a-i bihişt-ârâ-yı risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyet cânibine bir merte 

sengbâr-ı mel¡anet oldı ki mu§√af-ı nâ§ıye-i ¡arş-erfûzlarında olan suýûr-ı cebµn-i ser-

sûre-i la¡lfâm-ı «ûnla gül-gûn olub √attâ mûy-ı ma√âsin-i tâbnâkleri seylân-ı …aýarat-ı 

«ûnla silk-i süb√a-i mercâna [M-36] mümâ&il oldı ve vi…âye-i ser-i sidre-gü≠ârları 

olan ser-penâhuñ iki √al…ası şikest olub mânende-i cevher âyµne-i mir‟ât-ı ru«sâr-ı 

tâbdârlarında nihân oldı. Ol «âtem-i enbiyânuñ nigµn-i cemâl-i bµ-mi&âli «ûnla yâ…ût-

                                                             
530 ki E; Ş, A, M, T1, T2‟de yok. 
531 beyt A, M; na@m E, Ş,  T1; …ıý¡a T2 
532 Bahçe ve bostanın havası yârin yüzü olmadan güzel değildir. Ey Hâfız cân değersizdir, sevgili için 
saçmak hoş değildir. 
533 ≠immet A, E; ra«t M, T1, T2, Ş 
534 ammâ, Gültekin, s. 144. 
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gûn oldu…ça [Ş-132a] kûşe-i ridâ-yı şerµfe-i535 mu…addesleriyle taýhµr idüb eger bir 

…aýre «ûn §a«µfe-i πabrâya çekµde olursa lâ-me√âle536 vâsıýa-i cûşiş-i deryâ-yı πa≥ab-ı 

¢ahhârµ olub bu…¡a-nişµnân-ı ar≥µn müsteclib-i nüzûl-i ¡a≠âb olurlar diyü buyururlar 

idi ve âyâ ol ýâ‟ife-i heyzüm-sirişt ser-pençe-i bâlâ-gµr-i [A-19b] zebâna nµrândan ne 

§ûretle ta«lµ§-i girµbân-ı cân iderler ki tengnâ-yı derekât-i cehlden pinhâ-serây-ı 

ni¡met-«âne-i µmâna da¡vet iden peyπam-berlerine bu gûne mu¡âmele-i cebhe-«ırâş-ı 

e≠iyyet-engµzi revâ göreler diyerek [T2-171a] mir‟ât-ı şikeste-ru«sâr-ı tabdârların 

…ur§-ı külef-dâşte-i …amer gibi eyvân-ı zeberced-gûn-ı âsumâna teveccüh idüb  اللهم اهد

قومى فانهم ال يعلمون
537  [T1-27a] du¡âsıyla ol «µre-serân-ı ma¡cûn-ı ≦alâlüñ hûşyâr-ı 

neş‟e-i felâ√ olmaların niyâz iderlerdi. Ol «ilâlde ¡Utbe bin Va……â§-ı bµ-edeb ki 

◊a≥ret-i Sa¡d bin Ebµ Va……â§‟la mânend-i pµş ü cedvâr bir bµ«den ser-zede-i zehr ü 

tiryâ… idiler. Ol sû«tenµ-i538 fettâk ki,  

beyt 

Bed-endâm u bed-a«ter bed-nümâ bed-«ul… u bed-gevher 

¢abâ√atden mürekkeb ser-te-ser539 peydâ vü pinhânµ  

Bir bed-reng-i540 siyeh-derûn idi ol girâmµ-güher-i nüh-dürc-i [E-23a] kâ‟inât 

¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyât cânibine bir seng-i keffe-i cefâ endâ«te eyledi ki √o……a-i 

yâ…ûtfâm-ı leb-i zµrµnlerin mânende-i şikâf-ı gül-nâr şa…… idüb silk-i &üreyyâ-yı 

dendânlarından a«ter-i vâlâ-güher berceste oldı.  

beyt541 

  باوى انانكه درجنك زدند

 درج ياقوت اودرسنك زدند

  كوهرين جام لبش را خستند

542
 ساغر دولت خود بشكستند

~andû…a-i §a√â‟if-i Ma‟âricü‟n-Nübüvve‟de meş√ûn olan cevâhir-i 

a«bârdandur ki gül-berg-i leb-i nâz-perverlerinden543 …aýarât-ı sür«-âb-ı «ûn te…âýura 
                                                             
535 şerµfe-i M; Ş, E, T1, T2, A‟da yok. 
536 lâ-mu√âle, Gültekin, s. 144. 
537 Allah‟ım sen o kavme yardım et çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar. 
538 sû«tenµ-i A, Ş, M, T1, T2; küşetnµ-i E 
539 ser-te-ser A, M, Ş, T1, T2; ser-be-ser E, Ş 
540 bed-reng-i A, Ş, M, T1, T2; bed-reg-i E 
541 beyt A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
542 Seninle savaşanlar senin yakut kutusuna taş atarlar, dudağının incili kadehini isterler, kendi 
mutluluk kadehlerini kırarlar. 
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şürû¡ idüb ammâ henüz πâzesây-ı ¡ârı≥-ı zemµn olmamışdı ki sµ-murπ-ı sidre-nişµn 

ya¡nµ ◊a≥ret-i Cibrµl-i Emµn544 cenâ√-ı tâb-şitâb olub kûşe-i şehper-i sidre-pµrâsıyla 

rubûde eyledi ve bu vechile şebnembâr-i çemenzâr-ı ta…rµr oldı ki yâ Resûla‟llâh 

…asem-be-celâl ü ¡a@amet-i Rabbânµ ki eger kemter-i …aýre-i «ûnuñ no…ýa-i §a√µfe-i 

πabrâ olursa mevsim-i «irmengâh-ı rüstâ«µze dek mezâri¡-i âr≥µden bir giyâh-ı sebz 

ser-zede olma… mu√âldür. ◊âlâ545 fermân-ı Rabbânµ bu vechile cârµ olmışdur ki leb-i 

gül-gûn-ı şefâ¡at-ni&ârından tereşşu√ iden gül-âb-ı sür«-âbı «izâne-i546 encümen-

serây-ı bihişte ihdâ eyleyem tâ ki √ûrân-ı …â§ırâtü‟ý-ýarf mâye-i gül-gûne-i ru«sâr 

eyleyeler.  

beyt [T1-27b-T2-171b] 

Ey cebµn-i mihr-i tâbuñ cûşgâh-ı mevc-i nûr 

Reş√a-i cism-i şerµfüñ πâze-i ru«sâr-ı √ûr 

Ol √âletde pâdişâh-ı ins ü cânn ¡aleyhi‟§-§alâtü [M-37] ve‟s-selâm √a≥retleri 

süb√a-i girân-…adr-i dendânlarından sâ…ıý olan dürr-i şâhvârı dest-i ¡âlem-güşâlarında 

cilve-sâz itmişler idi ki rû√u‟l-…uds na…d-i cânla «arµdâr olub ey ber-güzµde-i mülk ü 

melekût bu gevher-pâre-i kevneyn-i pinhânµ bu çâker-i [A-20a] kemterµne ¡inâyet 

eyle ki vâhime-i [Ş-133b] celâl-i «udâvendµden √ırzu‟l-emân-kerden-i cân ideyüm 

diyü leb-güşây-ı §adef-i niyâz oldu…da ey birâder-i mihr-bânum, ben anı şikeste-

bâlân-ı â«irü‟z-zamân içün vedµ¡a-i ceyb-i cân itsem gerekdür ki rûz-ârâm-ı sûz-ı 

¡ara§atda serâ-perde-i celâl-i e√âdiyyetden yâ Mu√ammed ümmetân-ı ma¡§iyet-

kâruñ547 fermânumı şikest eylediler diyü tevbµ«-i dil-güdâ≠-ı «udâvendi teveccüh 

eyledükde »udâyâ senüñ bendegân-ı nâ-fermânuñ [E-23b] da«i benüm ¡a…d-i 

dendânuma µ§âl-i şikest eylediler, yâ Mu√ammed senüñ berâverde-i meşµme-i ¡adem 

bir bendeñ iken mu¡âmele-i ¡afv meslegin i«tiyâr eyledi. Sen ki cerµde-i vücûd-ı 

Mu√ammed‟e ra…am-keş-i hestµ iken mu¡âmele-i ¡afv u âmirziş şân-ı ra√met-i 

âferµnüñe da«i şâyânterdür diyü ≠erµ¡a-i isti¡fâ-yı güneh-kârân-ı ümmet itsem 

gerekdür diyü548 buyurdılar.  

                                                                                                                                                                             
543 leb-i nâz-perverlerinden M, Ş, T1, T2; nâz-perverdlerinden A, E 
544 Emµn A, Ş, E, T1, T2; M‟de yok 
545 √âlen, Gültekin, s. 145. 
546 «izâne-i E, M, T1, T2; «azne-i A  
547 ümmetân-ı ma¡§iyet-kâruñ A, E, Ş, T1, T2; ma¡§iyet-kârân-ı ümmetüñ M 
548 diyü M, Ş, E; T1, T2, A‟da yok 
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beyt549 

Zihµ şefµ… ki dendân u leb-şikeste iken 

◊imâyet itmededür ümmet-i güneh-kârı 

»urûş-ı mevc-i belâdan şikeste-zevra… iken 

Kenâre çekmede müstaπra…ân-ı evzârı 

◊a≥ret-i ~a¡d bin Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anh birâder-i bed-a«teri ¡Utbe-i 

«abµ&ü‟l-¡ır…dan §udûr iden fi¡l-i nâ-şâyeste inti…âmı içün miyân-ı ma¡reke-i «ûn-

bârda her-çend tekâpû eyledi. Bir ýarµ…le dûçâr olamayub destinde mâr-ı dü-ser-i 

kemânı «amyâze-keş-i ta√assür ve şem¡-i şu¡le-i peykân-ı nâvek-i cânsitânı zebân-

efgen-i ta√ayyür oldı. eş-Şey« Sa¡µdâ-yı [T1-28a] Na…şbend be-işâret-i √od,  

na@m550 

 ازخجلتى كه يك حجرى جسته كوهرش

 افتادهاستدردلهرسنك صد شرار

 جوشدعرق زخجلت كردارسنك را

تاموميا جريمه ده خلق رابكار
551 

Ol e&nâda İbn ¢amiyye-i bed-kâr vâsıýa-i kâgâh-ı âferµniş ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm √a≥retleri üzre fur§at bulub bir se√âb-ı âteşbâr-ı tµπ √avâle eyledi ki 

şiddet-i §adme-i şemşµr552 pµrâye-i beden-i [T2-172a] mu…addesleri olan iki zırh-ı 

√a§µnüñ &a…ali ≥amµme olmaπın bir seng-i «ârâ sâyesinde ma√fûr maπâk içre ol dürr-i 

yetµm-i §adef-i kevneyn553 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri πalýân ve dµde-i âşinâ 

vü bµgâneden nihân oldılar. İbn ¢amiyye-i zişt-kâr √âşâ Mu√ammed‟i menzil-gµr-i 

fenâ eyledüm diyü na¡ra-i mübâhâte ta§addµ eyledükde Ebû Süfyân eger bu pµlever-i 

makâlüñ süfte-i mi&…ab-ı ta√…µ… olursa zûrmendân-ı ketµbe-i ekâsire gibi §â¡idüñi 

üsvere-i zerrµnle tezyµn itmek ¡ahde-i himmetime deyn olsun diyü i@hâr-ı beşâret 

eyledi. [M-38] Ol ma√alde ser-fitne-i dûde-i mekr ü √ased ya¡ni iblµs ¡aleyhi‟l-la¡ne 

االانمحمد اقدقطل
554  [A-20b] §adâsını bir vechile bülend eyledi ki tâ555 mesâmi¡-i sekµne-

                                                             
549 beyt A, T1, T2; rubâ¡µ M.i li-münşi‟i E; na@m Ş 
550 na@m A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
551 Onun cevherine atılmış taşın utancından bütün taşların gönlüne yüz kıvılcım düşmüştür. Taş 
amelin utancından tere batmış, cezasını tâ mumya olana kadar halka hizmetle öder. 
552 şemşµr A, T1, T2; şemşµre M, E, Ş 
553 §adef-i kevneyn M, T1, Ş, T2, E; §adef-güzµn A  
554 Haberiniz olsun Muhammed öldü. 
555 tâ A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
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i dârü‟s-sekµneye vâ§ıl olub ◊a≥ret-i Zehrâ ve sâ‟ir nisvân-ı Hâşimiyye vecenât-ı 

nesrµnfâmları üzre gµsû-yı sünbül-gûnların [E-24a] derhem idüb sµne-kûbân-ı 

vâveylâ-gûyân ýavr-ı mâtem-zedegâne ile durub ‰aybe‟ye perµşân oldılar. Berhem-

zedegân-ı a§√âb-ı dûr u nezdµk bu âvâze-i cihân-âşûb istimâ¡ından lerzân olub,  

beyt [Ş-134a] 

Heb senüñçündür benüm dünyâ cefâsın çekdügim 

Yo«sa ¡ömrüm vârı sensüz neylerüm dünyâyı ben 

diyü bir fır…ası câme-i √ayâtı isti&…âl idüb pµrâhen-i gül-reng-i şehâdet i«tiyâr 

eylediler. Bir fır…a da«i556 şi¡âb u zevâyâ-yı cibâle tevârµ idüb cem¡-i endek-şümâr 

cânib-i Medµne‟ye [T1-28b] reh-siper olub ba…ıyye-i cellâd-ı a§√âb reme-i remµdeâsâ 

miyâne-i gird-âb-ı belâda sergeşte ve dest ü pâ-zede-i √ayret oldılar.  

na@m557 

 باخر زناسازى روزكار 

  شد اسالميان درميان بيقرار

 بملك فنا اين جهان را دريست 

درو هرزمان نوبت دكريست
558 

Mu√ammed bin Şüra«bµl ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ pederinden na…l-i §a√µfe-i 

rivâyet ider ki Bin ¢amiyye-i tµre-ba«t şu……a-ýırâz-ı ¡alem-i muhâcirµn olan Mu§¡ab 

bin ¡Umeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh üzre mânend-i ebr-i belâ musallaý [T2-172b] olub dest-i 

râstı ki beste-i meşπale-i …ayd-ı ¡alem idi. ∞arbe-i şemşµrle dev√a-i sâyedâr-ı 

bedeninden mehcûr eyledi. Ol bâlâ-dest-i mi≥mâr-ı √a…µ…at livâ-yı İslâm‟ı dest-i çepi 

ile ≥abý idüb  ُ 559َوَم  ُ َ َّن ٌ  ِ  َّن  َرُسووٌ  َ  ْ  َ َل ْ  ِمن  َقْنِل ِ   ا ُّبُس ferµdesi §adef-i dehânından leme¡ân 

eyledi. Ol dûza«µ-i siyeh-derûn bir şemşµr ile dest-i çepin da«i pµrâye-i mura……a¡-

zemµn eyledükde ol şinâver-i bâzû-endâz-ı lücce-i sa¡âdet dü-bâzû-yı berµdesi ile 

…âmet-i mevzûn-«irâm-ı ¡alemi der-âπûş idüb  ُ َوَم  ُ َ َّن ٌ  ِ  َّن  َرُسووٌ  َ  ْ  َ َل ْ  ِمن  َقْنِل ِ   ا ُّبُس kelâmın 

tekrâr eyledi560 rivâyet-i §ı√√at-πâyât ile vâ§ıl-ı √add-i ta√…µ…dür ki561 bu sünbül-i 

                                                             
556 da«i M, E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
557 na@m E, T1, Ş, T2; beyt A; me&nevµ M 
558 Zamânın düzensizliğinden sonsuza kadar müslümânlar kararsızca ortada kaldı. Bu âlemin yokluk 
dünyasında bir kapı vardır ki orada her zaman nöbet değişir. 
559 Muhammed sadece (ölümlü) bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Âl-i İmrân, 
144. 
560 eyledi A, E, Ş, T1, T2; idüp M 
561 rivâyet-i §ı√√at-πâyât ile vâ§ıl-ı √add-i ta√…µ…dür ki E, T1; A, Ş, M, T2‟de yok. 



121 
 

nev-demµde-i §a√µfe-i Fur…ânµ henüz cedvel-i suýûr-ı lev√-i ma√fû@dan ber-çµde vü 

pµşgâh-ı mu…addes-i bâπbân-ı risâlete resµde olmamışken ol dµde-güşây-ı lev√-i 

√a…µ…atüñ zebânından cârµ oldı. Â«ir Bin ¢amiyye-i tebeh-kâruñ bir ýa¡n-ı nµzesi ile 

şu……a-i nevred-i livâ-yı √ayât olıca… fermân-ı İlâhµ ile sµmâ-yı Mu§¡ab‟da bir ferişte-i 

¡ulvµ-sirişt pânihâde-i ¡ar§a-i πabrâ olub ¡alem-i ¡âlem-tâb-ı İslâm‟ı nigûn olmadan 

§ıyânet eyledi. ◊attâ encâm-ı vak¡ada sipehsâlâr-ı enbiyâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

√a≥retleri [T1-29a] تقدم يا مصعب
562  [A-21a, E-24b] buyurdı…larında yâ Resûla‟llâh ben 

Mu§¡ab degülüm zevâyâ-nişµn-i melâ-i a¡lâdan bir melegüm ki bârgâh-ı mu…addes-i 

İlahµ‟den ref¡-i livâ-yı İslâm içün me‟mûr oldum diyü birâder-i Mu§¡ab Ebû‟r-Rûm‟a 

teslµm eyledügi meslûk-ı yerâ¡a-i â&ârdur. [M-39] Mu√a……i…ân-ı πavâmı≥-ı siyer 

rahimehümu‟llâh bu vechile le‟âli-efşân-ı «aber olmışlardur ki sulýân-ı …urb-ârâ-yı 

«alvet-«âne-i Yezdânµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri ol maπâk-ı563 âπaşte-be-

«ûn u «âk içre ebdân-ı şühedâ beyninde bir vechile mestûr olmışlar idi ki e√ibbâ vü 

a¡dâdan ol ma√alden gü≠er idenlerin sebbâbe-i nigâhı reh-bürde-i teşa««u§ olamayub 

li√âfe-i sündüs-i «izâne-i bihişte ta¡lµ…-i çeşm-kûşe-i iltifât itmeyen nâzenµn-i 

mihmân-serây-ı ceberût √a≥retleri ber-vef…-i irâde-i √ikmet-âmµz-i Rabbânµ ol √a≥ret-

i564 ber-geşte-i «ûn-âlûdı bir müddet cism-i lâ-mekân-mesµrlerine me‟men-i istirâ√at 

eylediler.  

Beyt li-mü‟ellifehi565 

Rı≥â-yı yârıla kül«an çemenistân görinür 

Olur çemen teh-i dûza« «ilâf-ı «∙âhiş-i yâr566 

[T2-173a, Ş-134b] ¡Â…ıbet Ka¡b bin Mâlik ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol ma√alden 

serâsime gü≠er ider iken rµsmân-ı nigâhı nâ-gâh ol √ufre-i567 çâh-sµmâya müte¡alli… 

olub ne gördi miyân-ı şühedâ-yı «ûnµn-bedende dü-çeşm-i müka√√al-i mâzâπ-ı 

nebevµ «ırmen-i gül miyânesinde iki nergis mi§âl fürûzân ve zµr-i miπfer-i zer-

nişânda dâmen-i ýârem-i fµrûze-gûnda iki sitâre-i enver gibi dıra«şân olurdı. Ser-

engüşt-i bâ§ıra-i Ka¡b ra≦ıya‟llâhu ¡anh ta√…µ…-i nab≥-ı √âl idicek hemân derûn-ı 

                                                             
562 Öne geç ey Mus‟ab! 
563 maπâ…-ı A, E, T1, Ş, T2; maπâ…da M 
564 √a≥ret-i M, Ş, T1, T2; √ufre-i A, E 
565 li-mü‟ellifehi M; Ş, E, T1, T2, A‟da yok 
566 yâr M, E, Ş, T1, T2; târ A  
567 √ufre-i A, E, Ş, T1, T2; √a≥ret-i M 
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cândan bir na¡ra-i meserret-engµz çekdi ki ey ma¡şer-i mü‟minµn beşâret-bâd ki şârı…-ı 

âsumân-ı risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-ta√iyyet [T1-29b] √a≥retleri maπrib-i memâta 

πurûb itmeyüb √âlâ568 tâbende-i uf…-ı √ayâtdur bu §adâ-yı cân-ba«ş dil-mürdegân-ı 

ye‟s olan a§√âb-ı perµşân-√âle mânend-i §ûr ifâ≥â-yı √ayât-ı tâze itmegin birbirine 

nüvµd-resân u tehniyet-gûyân ol serv-i pehlû-zede-i gülzâr-ı …udsüñ sâyesine şitâbân 

olub endûh u neşâýdan mürekkeb eşk-i «ûn-âmµzi «âk-i pây-ı sa¡âdetine ni&âr iderek 

ilbâs-ı kisve-i …ıyâm itmege müsâra¡at eylediler. Ta§√µ√-i mu√addi&µn 

ra√imehümu‟llâh üzre cism-i mu…addes-i server-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

siper-i heftâd-≦arbe-i şemşµr olmaπla çemen-i bihişt-i zµb569 ten-i [E-25a] 

nâzikterµnlerinde gül-i cerµ√a-i ¡adµde-i dµde-güşâ oldıπından πayrı iki zırhgerân da√i 

¡ilâve-i ≥a¡f-ı beden-i müteyemmenleri olmaπın bµ-pây merdµ-i yârân ol maπâkdan 

«urûcları rehµn-i §u¡ûbet idi. Benâberµn ◊a≥ret-i570 ‰al√a bin ¡Ubeydu‟llâh571 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh kürsµ-i dûşânesin pµş-i pây-ı ¡arş-mesµrlerine ferş idüb imâme-i 

müsebbi√a-i kerâmet kerrema‟llâhu vechehü [A-21b] dest-i mu¡ciz-peyvestlerinden 

tutub ol gevher-i küngüre-pµrây-ı ¡arş-ı a¡@amı ber-âverde-i √ufre-i «âk eylediler. 

Vâ…ıdµ ¡aleyhi‟r-ra√meden men…uldür ki ol rûz-ı ¡ibret-endûzda ‰al√a bin 

¡Ubeydu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh572 kendü cism-i vefâ-siriştin [M-40] ol na«l-i sâyedâr-

ı şefâ¡ate siper idüb lâne-i  kinânesinde olan pencâh murπ-ı çûbµn-i âhenµn-min…âruñ 

her birine …ullâb-ı kemândan güşâd virdikce yâ Resûla‟llâh  نفسى دون نفسك وجعلنى هللا

فداك
573  [T2-173b] ma…âlin âmµ«te-i §adâ-yı kemân ider idi. Şümâre-i sihâm i«titâm 

buldu…da seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem §a√n-ı zemµnde bulunan çûbe-i 

giyâh-ı «uşkleri çµde-i [T1-30a] enâmil-i mu¡cize-fürûz idüb ارمى ياطلحه
574  diyü teslµm 

buyururlar idi. »âne-nişµn-i kemân eyledükde dest-i perdâ«te-i üstâd-ı §un¡ bir tµr-i 

ciger-dûz olub sµne-i a¡dâyı πırbâl-i mezra¡a-i helâk eyler idi.  

beyt 

 اثرناله ما ازدل افالك بپرس

                                                             
568 √âlen, Gültekin, s. 149. 
569 zµb-i, Gültekin, s. 149. 
570 ◊a≥ret-i A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
571 ¡Ubeydu‟l-lâh A, E, Ş; ¡Abdu‟l-lâh M, T1, T2 
572 ¡Ubeydu‟l-lâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, E, Ş; ¡Abdu‟l-lâh ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh M, T1, T2 
573 Sensiz olacağıma Allah benim canımı alsın. 
574 At ey Talha! 
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575
 ناوك سخت كمانرا نشان بايد جست

Ol «ilâlde bir nice def¡a şir≠ime-i şer-pµşe-i müşrikµn sulýân-ı kevneyn 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm üzre hücûm eylediler. Ol şerze-i şµr-i düşmen-gµr yemµn ü 

yesârdan hücûmla rû-nihâde-i bµ-pâyân-ı idbâr idüb rekµz-i niyâm-ı fıýratı olan tµπ-i 

celâdet ilmâ¡ında ta…§µr itmedi. Benâberµn e§da…-ı mevcûdât ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyât 

من احب ان بنظر الى رجل يمشى فى الدنيا وهو من اهل الجنة فلينظر الى طلحة بن عبدهللا
576  cevâhiri ile 

ta¡lµ…-i [Ş-135a] gûşvâre-i beşâret buyurdılar. Büýûn-ı mütûn-ı meπâzµden ser-zede 

olan mevâlµd-i rivâyetdendür577 ki ol va…tde yine bâzâr-ı cân-fürûşân-ı germ olıca… 

sevâdgerân-ı578 bender-i √a…µ…atden Ziyâd bin es-Seken579 ra≦ıya‟llâhu ¡anh on dört 

nefer-i şübbân-ı §âdı…u‟l-vedd-i en§ârla √al…a-i pervânegân-ı580 şem¡-i cihân-fürûz-ı 

risâlete şitâb idüb [E-25b] neşµde-i ciger-sûzın mânende-i silkü‟l-le‟âl ni&âr-ı …adem-i 

seyyid-i ¡âlem idüb yegân yegân nu…ûd-ı sür«-reşe√ât-ı «ûnla câme-i gül-reng-i 

şehâdet «arµd eylediler.  

beyt581 

 مارا همه در روى بود زخم شهادت

ماضربت سيلى قفا را نشناسيم
582  

Nevbet-i şehâdet Ziyâd bin es-Seken‟e inti…âl eyledükde sitem-kârân-ı âhen-

dil ol [T1-30b] na«l-i berûmend-i µmânı za«m-ı tµπla ârâyiş-i ferş-i meydân idüb 

meyve-i pµşres-i re‟sin çµde-i engüşt-i şemşµr itmek §adedinde iken işâret-i sulýân-ı 

risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmla bir nice çâbük-«µzân-ı583 [T2-174a] tµz-dest-i 

İslâm miyân-ı584 küffârdan rübûde-i dûş-ı ihtimâm eylediler. Ma√bûb-ı bârgâh-ı …uds 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm [A-22a] √a≥retleri ol ¡âlµ-ba«t-ı mes¡ûdü‟l-¡â…ıbetüñ seri -

sa¡âdetmendin kenâr-ı mübârekine va≥¡ idicek dest-i na@ra-i vâ-pesµnin585 gül-çµn-i 

cemâl-i «udâpesend-i Mu√ammedµ iderek seyr-i şükûfezâr-ı na¡µme ýayerân eyledi.  

beyt 
                                                             
575 Çığlığımın etkisini göklerin gönlünden sor, yay namlusundan hedef aranma. 
576 Her kim dünyada yürüyen bir cennet ehli görmek istiyorsa Talha b. Abdullah‟a baksın. 
577 rivâyâtdandur ki M, E, Ş, T1, T2; rivâyetdendür ki A 
578 sevâdgerân-ı A, Ş, T1, T2; sevdâgerân-ı M, E 
579 es-Seken A, E, Ş, T1, T2; es-Sekene M 
580 pervânegân-ı T1, T2, E, Ş; pµrâmengâh-ı A; pervânegâh-ı M  
581 beyt A, E, M, T1, T2; na@m Ş 
582 Şehadet yarası tamamen yüzümüzdedir. Biz enseye atılan tokatın etkisini tanımayız. 
583 çâbük-«µzân-ı A, E, T1, T2, Ş; çâbük-nizân-ı M 
584 miyân-ı A, E, T1, Ş, T2; miyâne-i M 
585 vâ-pesµnin A, E; vâ-pesµn M, T1, T2, Ş 
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Reşk ol şehµde kim ola bâlµn-i zµr-i ser 

Teslµm-i cân deminde kenâr-ı Mu√ammedµ 

Râst-nefsân-ı serâyir-i siyer ittifâ…ı üzre rimât-ı sihâm-ı işrâkden ◊ayyân [M-

41] bin el-¡Ara…a586 ve Mâlik bin Züheyr-i Çeşmµ587 …arµb-i mekân-ı server-i 

¡âlemiyâna gelüb pey-der-pey i√âle-i588 nibâl itmekle a§√âb-ı remµde «âýır-endek-i 

şümârı ta≥yµ… eylediler. Server-i enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ Sa¡d bin Ebµ Va……â§ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anha zânû-zede-i ma…arr-ı müdâfa¡at olmaπiçün kûşe-i kemân-ı ¡anber-

tûz-ı ebrûyla işâret buyurub yâ Sa¡d ارم فداك امى وابى
589 «iýâbıyla kûşe-i külâh-ı rif¡atin 

ser-sûde-i ýâk-ı sipihr buyurdılar. Bu lü‟lü-i ¡âlµ-…ıymet-i iltifât ◊a≥ret-i Sa¡d‟dan 

πayrı a§√âb-ı ¡âlµ-cenâbdan bir kimesnenüñ pµrâye-i benâgûş-ı men…abeti olmadıπına 

πavvâ§ân-ı lücce-i e√âdi& nefs-güsil-i itti√âddur. Ümmµ Eymen ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ ki 

miyân-ı ma¡rekede teşnegân-ı za«m-dâşte-i590 a§√âbı591 sµr-âb-ı …arâbe-i âb ider idi. 

◊ayyân-ı √ayye-nijâduñ bir tµri ile πalýân olub perde-i @eyli berendâ«te olıca… 

◊ayyân-ı bµ-√ayâ ber-vech-i ifrâý …ah…aha-i maπrûrâne-i gelû-şikâfla meydânı lebrµz 

eyledi. Bu mu¡âmele-i müstehziyâne-i sefâhat-nümûn mir‟ât-ı «âýır-ı seyyid-i 

¡âlemiyâne vâsıýa-i keder olmaπın bir «adeng-i bµ-peykânı dest-i …avµ-şast-ı Sa¡d‟a 

teslµm buyurub cânib-i ◊ayyân‟a remy içün fermân eylediler.592 [E-26a] ¢uvvet-i 

mu¡cize-i nebevµ ile ol nµm-sehm-i şikeste sµne-i ◊ayyân‟dan gü≠er idüb püşti «âk-

i593 helâke na…ş olıca… ol bed-nihâduñ [Ş-135b] da«i cây-ı ma¡hûdı perde-i nâmûsı 

gibi münkeşif oldı. Bu mu¡âmele-i …ı§â§-nümûn müşâhedesi seyyid-i ¡âlemiyâna 

mâye-i neşâý ü inbisâý olub bir mertebede594 dehen-güşây-ı √o……a-i tebessüm oldılar 

ki le‟âl-i berµ…-i dendân-ı [T2-174b] pµşµnleri leme¡ân eyledi. Ol ma√alde bâre-i Sa¡d-

ı sa¡âdetmende «izâne-güşây-ı sitâyiş olub √il¡at-i girân-bahâ-yı du¡â-yı  اجاب هللا دعوتك

وسدد رمبتك
595  ilbâsıyla …âmet-i √âlin tezyµn buyurdılar. Ol günden §oñra sihâm-ı @âhirµ 

ve bâýınµnüñ hedef-i i§âbetinden ¡adem-i te«allüfi müttefi…en ¡alyehdür. Nâdire-

                                                             
586 el-¡Urfe, Gültekin, s. 150. 
587 el-◊aşimµ, Gültekin, s. 150. 
588 i√âle-i A, E, Ş, T1, T2; icâle-i M 
589 Ey Sad anam, babam sana feda olsun! 
590 za«m-dâşte-i A, Ş, M, T1, T2; za«mdârân-ı E 
591 a§√âbı M, E, Ş, T1, T2; a§√âba A  
592 eylediler A, M, Ş, T1, T2; eylediler E 
593 «âk-i A, E, T1, Ş, T2; çâk-i M 
594 mertebede A, E, T1, Ş, T2; mertebe M 
595 Allah duana karşılık versin, attığını hedefe ulaştırsın. 
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sencân-ı â&ârdan ◊a≥ret-i İmâm Beyha…µ ve Ebû Na¡µm ra√imehümu‟llâh bu vechile 

kef-i zµb-i terâzû-yı a«bâr olmışlardur ki meşâhir-i fecere-i ¢ureyş‟den Übeyy bin 

»alef-i nâ-«alef ki [A-22b] «ub&-ı bâýın u ≠emâyim-i ef¡âlde &ânµsi ve √ased ü buπ≥ u 

herze-derâyende müdânµsi πavπakede-i ¡âlemde nâ-bûd idi.  

beyt596 

 چون كبر ناماليم وچون كينه سخت رو

 چون مرك دركمين وچو ايام كينه كير

 بدخو چو مرك خانه برانداز چون

نا اعتماد چون غضب وتيره دل چو قير
597  

Bir bed-kâr-ı [T1-31b] mâder-be-«aýâ idi. Sâbı…ân va…¡a-i Bedr‟de ser-pençe-i 

ta…dµr dest-i İslâmiyân‟a esµr itmiş iken edâ-yı fidye ile reh-bürde-i necât oldu…dan 

§oñra neş‟e-i zehr-âbe-i bµ-şermi ile muvâcehe-i sulýân-ı dü-serâda yâ Mu√ammed bir 

cevâd-ı §ar§ar-tek-i ber…-¡inânı her gün bir §â¡ şa¡µr-i lu‟lu‟-¡ayârla terbiye ve ta…viye 

itmedeyüm ki anuñ «âne- [M-42] nişµn-i zeyni oldıπum √âlde √âşâ seni reh-girâ-yı 

beyâbân-ı ¡adem eyleyem diyü iddi¡â-yı kµne-güzârµ idüb √a≥ret-i server-i §âdı…u‟l-

«aber da«i inşâ‟a‟llâhu te¡âlâ cµfe-i cism-i bed-siriştüñ ol ra«şa bâr iken ben seni 

nigûnsâr-ı √ufre-i bevâr iderüm diyü mu¡âmele-i va¡µd-i √u§ûmet seb…at itmiş idi. 

Benâberµn ol germiyyet-i bâhûr-ı veπâ «ilâlinde  

beyt 

Mâh-ı münµr-i memleket-ârâ-yı ýâ vü hâ598 

Şâh-ı serµr-i mesned-i a¡lâ-yı yâ vü sµn599 

¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ √a≥retleri Übeyy bin »alef lâ-mu√âle beni cüst ü cûda 

olmaπın ol bed-güherden eymen degülüm. Eger cânib-i ¢ufâ‟dan @uhûr iderse beni 

âgâh idesiz diyü √u≥≥âr-ı a§√âba sipârişlerin [E-26b] itmâm buyurmuşlar idi ki bir 

ýarafdan nâ-gâh ol «ûk-ı bed-«û ال نجوت ان تجوت
600  na¡rasıyla esb-i ma¡hûdı √a≥ret-i 

şeh-süvâr-ı ¡arş-mesµr ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm üzre tâzân idüb ef¡µ-i nµzesin ýılsım-

ı gencµne-i nübüvvet ¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyat üzre √avâle eyledi. A§√âb-ı Kirâm 

                                                             
596 beyt A; rubâ¡µ M, na@m T2, Ş; …ıý¡a T, E 
597 Yumuşak olmayan kibir gibi ve sert yüzlü kin gibi; ölüm misali pusuda kin tutan gün gibi; ev yıkan 
kötü huylu biri gibi; itimad edilemeyen kara yürekli kızgın katran gibi.  
598 ýâ vü hâ A, E, Ş, T1, T2; ýaha M 
599 yâ vü sµn A, E, Ş, T1, T2; yâsµn M 
600 Sel kurtulursan ben kurtulmam. 
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def¡ine ta§addµ üzre iken anları men¡ buyurub şµr-âne pençe-i cihân-güşâlarına küşâd 

virüb …uvvet-i bâzû-yı i¡câzla ol nâ-«alef-i mâder-zâduñ nµzesin ≥abt eylediler ve 

…uvvet-i câ≠ibe-i nübüvvetle çeküb destinden rübûde idicek yine kendü √arbesin 

mânend-i şihâb ol iblµs-i ins ýarafına endâ«te eylediler. Ser-nµze-i düşmen-dûz ol bed-

ba«tuñ √ablü‟l-verµd-i gerden-i nâ-pâkin [Ş-136a] za«m-dâşt idicek hemân bi‟l-fevr 

¡inân-gerdân olub √aşr-ı ¢ureyş‟e vâ§ıl oldu…da «âne-i zµnden zemµne nigûn olub 
601

 .feryâdıyla πubâr-ı meydânı berkende-i nâ«un-ı ı≥ýırâb ider idi وهللا لقد قتلنى محمد

Nây-ı gelû-yı bed-bûyundan mânende-i ba…ar bir §adâ-yı hevlnâk-i münker ≠uhûr 

eyler idi ki mesâmi¡-i [A-23a] müstemµ¡ine µrâ&-ı dehşet ü nefret ider idi. Egerçi 

za«m-ı nµş-i mâr gibi e&er-i ≠âhiri çendân-ı ma√sûs degül idi ammâ dest-sâz-ı i¡câz-ı 

Mu√ammedµ olmaπın târek-i cânına602 te‟&µr idüb maýba«-ı dûd-endûd-ı derûnında603 

nefes-be-nefes cigerin kebâb-ı si«-i ı≥ýırâb604 ider idi.  

beyt 

 عدوى ذات شريفش نميشود ازاد

درين جهان زعذاب ودران جهان زنكال
605  

Bu …adar cerµ√a-i cüz‟µ ile ceza¡ ü feza¡-ı bµ-endâzenüñ keyfiyetinden pürsân 

olanlara hiç bilür misiz bu kimüñ za«mıdur elbetde bu za«m beni deryûzeger-i 

«âkister-i «âne-i ca√µm ider diyü helâkine im≥â ider idi.  

beyt 

 عقل داند كه چو مهتاب زند دست به تيغ

 رد زخمش نه باندازه درع قصبست

¡Â…ıbet Merrü‟@-ªehrân mer√alesinde606 ¡azµmet-i şµvenkede-i bi‟se‟l-…arâr 

eyledi. Vâ…ıdµ ra√imehümu‟llâh bin ¡Ömer ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan râvµdür607 ki bir 

seferde Baýn-ı Râbi¡ mer√alesinde rabý-ı maýiyye-i nüzûl olunmuş idi. »ayme-i [M-

43] nµlµfâm-ı şâm medd-i ýınâb-ı @alâm eyledükde nâ-gâh gördüm ki [T2-175b] bir 

âteş-i zebâne-keş ammâ peyker-i insânµye mümâ&il şu¡le-i cevvâle gibi eýrâf-ı §a√râda 

gerdiş idüb §ay√a-keşü‟l-¡aýş olmada idi. Beni gördükde baña müteveccih oldı, …arµb 

                                                             
601 Vallahi Muhammed beni öldürdü. 
602 cânına A, E, M, Ş, T1; câna T2 
603 derûnunda A,T1, Ş, T2, E; derûnundan M  
604 cigerin kebâb-ı si«-i ı≥ýırâb A, E, Ş, T1, T2; ciger-i ı≥ýıtâb M 
605 O kutlu zatın düşmanı olanlar bu dünyada azaptan öbür dünyada akıbetinden kurtulamaz. 
606 mer√alesinde A, E, M, Ş, T2; nâm mer√alede T2 
607 râvµdür M, Ş, E, T1, T2 ; rivâyetdür A 
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oldu…da müteşa««ı§ oldı608 ki [T1-32b] bir …âlıb-ı insânµdür ki be-her-sû silsile-i 

âteşµnle mu…ayyed olub [E-27a] deryûze-i âb itmededür. Nâ-gâh ýaraf-ı â«erden bir 

peyker-i diger da√i @uhûr idüb baña tenbµh ü ta√≠µr eyledi. Bu dûza«i-i bed-sirişti 

is…âdan √a≠er eyle ki bu şa…µ-cibillµ küşte-i dest-i seyyidü‟l-enbiyâ Ebµ bin »alef‟dür 

ki tâ-be-√aşr giriftâr-ı teb ü tâb-ı609 √amµm olmışdur. Güzâr-ı vâhü‟l-Beyha…µ;  

beyt 

 لباس واليش سزد دوختن

عدويش نشايد بجز سوختن
610  

Te‟&µr-i du¡â-yı seyyid-i ebrâr ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile İbn ¢amiyye-i 

siyeh-kâr611 da«i Mekke‟ye rücû¡dan §oñra çend-rûze mürûrunda bir …ulle-i kûhda 

âlûde-i «∙âb-ı πurûr iken bir teys-i …aviyyü‟l-a¡≥â-yı beyâbânµ deşne-i şâ«-ı ser-tµzi ile 

enbân-ı da…µ…a-i «abâ&et olan şikemin bir gûne nişân eyledi ki tâ çenber-i gelûsundan 

ser-zede olub ber-ýıb…-ı du¡â-yı  اقامك هللا وازلك
612  ol bed-ba«t-ı tµre-rûz tekrµr-i nâle-i 

613
-iderek dergeh-i dârü‟≠-≠ille-i ca√µme üftân oldı la¡netu‟llâhi ¡aleyh. Ra…am واذاله

zede-i vakâyµ¡-ýırâzân-ı siyerdür ki Mâlik bin Züheyr bir §a«re mekmeninde nühüfte 

olub √afa@a-i gencµne-i nübüvvete √eyyât-ı sihâm-ı zehr-âlûd √avâle itmekle nice 

A§√âb-ı Kirâm‟ı mecrû√ ve nicesin bµ-rû√ [A-23b, Ş-136b] eyledi. Bir def¡a da«i 

remy-i tµr içün irâ‟et-i ser-i bµ-devlet eyledükde Sa¡d bin Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu 

¡anhuñ bir «adeng-i dµde-dûzı mânende-i mâr sûrâ«-ı çeşm-i bed-µnine «ezµde olub 

…afâ-yı serinden perrân oldı. Mü‟minµn-i «âýır-figâr ol bed-encâmuñ ma≥arratından 

rehâ-yâb oldılar. Ma√rûmân-ı √ilye-i µmândan ¡O&mân bin Muπµretü‟l-Ma√zûmµ-i 

bed-sigâl da«i nâ-gâh bir ýarafdan seyyidü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acem cânibine bir esb-i 

mükemmel ve müsella√ [T1-33a] püştünden ilmâ¡-ı tµπ-i sitµz iderek hecme-i 

mu¡âdâta ta§addµ eyledi ammâ614  

پيچيده شود بپاى هركس علمش
615  

                                                             
608 oldı A, E, Ş, T1, T2; eyledi M 
609 teb-tâb-ı, Gültekin, s.153. 
610 Sevgi elbisesi dokunmaya değerdir, düşmanını yandırmamaya değmez. 
611 siyeh-kâr A, E, Ş, T1, T2; siyeh-kârµ M 
612 Allah senin hakkından gelsin. 
613 Beni alçalttı. 
614 ammâ E; A, M, Ş, T1, T2‟de yok. 
615 Herkes kendi amelinden sorumludur. 
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Vef…ınca Ebû ¡Âmir-i fâsı… laπziş-i pây-ı616 İslâmiyân niyyeti ile √afr itdügi 

maπâkden birine mânende-i seg müsella«-ı πalýân olıca… ◊âri& bin ~ımme [T-176a] 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh hemân bâz-ı şikâr-endâz gibi pertâb idüb ke-≠alik tµπle sâ…ın …alem 

ve mânend-i ba…ar nây-ı gelûsın âlûde-i «ûn-ı ba……am eyledi. Esb ü sâz u selbi617 ki 

ma…ûle-i reπâyib idi ýarµ…a-i kedd-i yemµn üzre na§µb-i ◊âri&-i düşmen-gµr oldı. 

Ma¡reke-i U√ud‟da andan §oñra618 andan πayrı esb ü selb619 dest-zede-i ta§arruf-ı 

πuzât olmadıπı yerâ¡a-gü≠âr-ı mu√a……i…ân-ı â&ârdur. Aña müte¡â…ib ¡Ubeyd bin 

¡Âcir-i620 ¡Âmirµ [M-44] ◊âri& bin ~ımme ra≦ıya‟llâhu ¡anh üzre tevcµh-i rûy-ı kifâ√ 

idüb bir za«m-ı tµπle dûş-ı ◊âri&‟e ta¡lµ…-i ridâ-yı sür« [E-27b] idicek nerre-şµr-i 

düşmen-gµr Ebû Dücâne ra≦ıya‟llâhu ¡anh bir ≦arbet-i §â¡i…a-sµmâyla ¡Ubeyd‟i 

mu¡alla…-endâz-ı lu¡betgeh-i621 fenâ idüb gûsâle-§ıfat √ul…ûmını bûsegâh-ı deşne-i 

«ûn«∙âr eyledi. Anuñ da«i …atli vesµle-i inşirâ√-ı622 πam-keşân-ı623 İslâmiyân oldı. 

Defâtir-i müşgµn-ra…am-ı siyerde mu√arrerdür ki Nesµbe binti Ka¡b nâm şµr-zen-i 

merd-endâz ki hengâm-ı germµ-i heyecân-ı heycâda merdân-ı per«âş-kârı âvi«te-i 

fitrâk-ı i¡tibâr itmez idi. Ol gün şevheri ∏uzye ve iki ferzend-i pür-cigeri ¡Ammâr ve 

¡Abdu‟llâh ile √u≥ûr-ı seyyidü‟l-mürselµnde deryâ-yı pür-âşûb-ı veπâda bir gûne624 

şinâh625 eylediler ki dost u düşmen dehen-güşây-ı ta√sµn olub beden-i Nesµbe on üç 

za«m-ı cân-şikâfa cilvegâh oldı. Ol mertebe cerµ√a-i «ûn-pâşla yine şehver ü 

ferzendânın dârû u gµre-i [T1-33b] ta√rµ≥ iderdi. ◊attâ pµşgâh-ı sulýân-ı server-i626 

her-dü-serâda bir kâfirüñ sâ…in-i …alem ü menzilin ¡adem idicek √a≥ret-i fa√rü‟r-

rüsülüñ beste-i nemek-rµzleri bir gûne tebessüm-«µz oldı ki ¡a…d-i bâdâm-ı şeker-

âmµzleri leme¡ân idüb bµ-i«tiyâr [A-24a] dü-dest-i gencµne-güşây-ı şefâ¡atlerin 

                                                             
616 pây-ı M, T1, Ş, T2; E, A‟da yok 
617 selebi, Gültekin, s. 155. 
618 andan §oñra M, Ş; πayrı T1, T2;  E, A‟da yok 
619 seleb, Gültekin, s. 155. 
620 ¡Âcir-i A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
621 lu…betgeh-i A; lu…betkede-i M, E; la¡netkede-i T1, T2 
622 inşirâ√-ı A, E, Ş, T1, M sürûr-ı T2 
623 πam-keşân-ı M, E, Ş, T1, T2; πam-güşâ-yı A 
624 gûne E, M, T1, Ş, T2; kûteh A 
625 şinâh A, E, Ş, T1, T2; şinâverlik M  
626 server-i A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
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dergâh-ı kibriyâya bâz idüb اللهم اجعلهم رفقائى فى الجنة
627  du¡âsın zµver-i kitâbe-i …a¡r-ı628 

icâbet buyurdılar.  

Beyt li-münşihi629 

»oşâ sa¡âdet ü devlet zihµ √u≥ûr u §afâ 

Ki seyyid-i dü-cihân eyleye bu gûne du¡â630 

Pµrâye-i cerâ‟id-i â&ârdur ki ¡Abdu‟llâh bin Ca√ş ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ e&nâ-yı 

te≦ârubda [T2-176a] şemşµri mânende-i rişte-i ¡ahd-i seng-dilân dü-nµm olmaπın 

√a≥ret-i gencûr-ı «izâne-i i¡câz [Ş-137a] ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm dest-i mu¡cize-

ýırâzlarıyla bir şâ«çe-i «urmâyı i¡ýâ buyurub isti¡mâline tµπ-i cevher-şiken-i 

ebrûlarıyla işâret buyurdılar. ‰arfetü‟l-¡aynda perdâ«te-i kûre-i …udret bir tµπ-i âteş-

tâb olub ber…-§ıfat leme¡âna başladı. Encâm-ı kâre dek anuñla kârzâr idüb câme-i 

i¡câz dûş-ı şemşµrden sâ…ıý olmadı. Tâ ¡ahd-i ¡Abbâsiyâna dek ¡Urcûn nâmıyla devr-i 

eyâdµ-i tevârü& ü temellük iderek ümerâ-yı Mu¡tasımiyyeden Bu…ây-ı Türk Baπdâd‟a 

iki yüz dµnâra iştirâ eyledügin §â√ibü‟l-Mevâhib ¡Allâme-i ¢asýallânµ  ârâyiş-i …ırâb-ı 

ta√…µ… eylemişdür. Bu lev√a-i tâbdâr-ı rivâyet da«i ârâyiş-i sµne-i ümmehât-ı â&ârdur 

ki e&nâ-yı …ıtâlde ¢atâde bin en-Nu¡mân ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ dµde-i cihân-bµnine 

çeşm-i za«m-ı eyyâm i§âbet idüb bir «adeng-i ser-tµz ile «âtem-i √ada…ası631 nigµn-i 

zücâcµ-i632 heft- [E-28a] tûydan tehµ oldı. [T1-34a] Ol √âletle merdüm-i dµde-i 

¡âlemiyân ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √u≥ûrunda çeşm-i ≥arâ¡eti zemµn-sây idüb yâ 

Resûla‟llâh şebistân-pµrây-ı [M-45] izdivâcum olan bir meh-pâre-i gül-ru«sâr-ı âhû-

nigehdür633 ki ýarafeynden râbıýa-i ma√abbet müteşâbik olmışdur. Şimdi bu §ûretle 

bâπ-ı ¡âr≥ımı çeşme-i çeşmden «âlµ gördükde lâ-mu√âle nâz-bûy-ı ma√abbeti ≠übûl-

yâfte-i istikrâh olacaπı emr-i634 müte¡ayyendür diyü isâle-i girye-i «ûn-bâr eyledi. 

Rûşen-sâz-ı dµde-i ¡âlemiyân ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri çeşm-i bµrûn-ı 

fütâde-i ¢atâde‟yi «âne-i √ada…asına va≥¡ idüb engüşt-i meh-şikâf-ı mu¡cize-

                                                             
627 Allah‟ım onları cennette bana komşu et. 
628 …a¡r-ı A; …a§r-ı M, T1, T2, Ş 
629 li-münşi‟i M; Ş, T1, T2, A‟da yok 
630 du¡â A, E, T1, Ş, T2; M‟de yok. Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 
2011, s. 1235. 
631 √ada…asıE,  M, Ş, T1,T2; §ada…ası A 
632 zücâcµ-i A, E, T1, Ş, T2; zücâce-i M 
633 nigehdür A, E, Ş, T1, T2; nigehdâr M 
634 emr-i A, E; T1, Ş, M; T2‟de yok 
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perdâzlarıyla635 mes√ eylediklerinde fµ‟l-√âl burc-ı cemâlinde mânende-i kevkeb 

fürûzân u keffe-i çeşm-i §a√µ√ ile fer…adânâsâ hem-seng-i terâzû-yı leme¡ân oldı. 

Dµbâce-pµrây-ı nüs√a-i ta√…µ… Ebûbekir ~ıddµ… ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retleri gevher-

endâz-ı sâ√il-i rivâyet olmışlardur ki mu§√af-ı cemâl-i dil-ârâ-yı seyyid-i kâ‟inât 

¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyâtda mi§âl-i gül-na…ş-ı beyne‟l-âyeteyn câygµr olan iki √al…a-i 

lâcüverd-gûn636 miπferüñ isti√râcı dâ¡iyesinde idüm ki nâ-gâh Ebû ¡Ubeydet bin el-

Cerrâ√ ra≦ıya‟llâhu ¡anh bir ýarafdan [T2-177a] nesµm-i sebük-seyr gibi şitâbla @âhir 

olub «âlı…-ı zemµn ü zemân [A-24b] √a≥retlerinüñ celle şânühü nâm-ı mu…addesine 

yemµn virüb ol «ıdmet-i ¡aliyye edâsı içün ta√rµk-i silsile-i ibtihâl eyledi. Ben da√i 

ber-vef…-i me‟mûl-i mura««a§ eyledigümde kelbetân-ı dendânıyla za«m-ı …aranfil-

gûn-ı nebevµden bir vechile nez¡-i √al…a-i nâl eyledi ki her √al…ada silk-i &eniyyâtdan 

biri sâ…ıý olmaπın ol günden §oñra la…ab-ı Ehemm(?) ile şöhret-yâfte-i efvâh-ı 

cihâniyân oldı. Cerµ√a-i [T1-34b] √al…adan fevvâre-i «ûn cûşiş itmegin Mâlik bin 

Sinân ra≦ıya‟llâhu ¡anh şefeteynüñ za«m-ı nebevµye ser-pûş eyleyüb kemâl-i raπbetle 

tecerru¡ eyledi. Mülâ√a@a-i mes‟ele-i √ürmet-i dem √u≥≥âr-ı a§√âbı ra≦ıya‟llâhu 

¡anhüm nev¡an ta«dµş itdüginden πayrı be-ta«§µ§637 dem-i cism-i mükerrem-i seyyid-i 

¡âlem oldıπı ¡ilâve-i istişkâl olmış iken [Ş-137b] müşkil-güşây-ı mesâ‟il-i kevneyn 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri  من احب ان ينظر الى من خالط دمه دمى فلينظر الى مالك بن

سنان ومن مسه دمه دمى لم يصبه النار
638  meşkûtı639 ile izâle-i @alâm-ı iştibâh buyurdılar. 

Ke≠â fµ Mevâhibü‟l-¢asýallâniyye ve Ma¡âricü‟l-Mu¡µniyye ser-zede-i «âne-i müşk-

pâş-ı rivâyetdür ki dµbâce-i cerµde-i µcâd ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ 

miyâne-i [E-28b] emvâc-ı suýûrsân-ı640 ýûfân u veπâdan kenâre-gµr olmaları §avâb-

dµd-i ba…ıyye-i a§√âb olmaπın bâlâ-yı cebel-i U√ud‟a ta√rµk-i «uýuvât-ı i…bâl buyurub 

lâkin âsµb-i ≥a¡f-ı cerâyi√ zirve-i kûha dâmen-gµr-i irti…â olmaπın şi¡b-i641 cebelde 

va≥¡-ı lenger-i isti…râr buyurub cemâ¡at-i vâlâ-…adr-i a§√âbla …â¡iden edâ-yı §alât-ı 

@uhra mu…tedâ olub §ûret-nümây-ı besmele [M-46] ve suýûr oldılar. Ta√rµr-i rüvât-ı 

                                                             
635 perdâzlarıyla A, E, Ş, T1, T2; pervâzlarıyla M 
636 lâcüverdgûn-ı, Gültekin, s. 155. 
637 be-ta«§µ§ A, E, Ş,  T1, T2; ta«§µ§-i M 
638 Kanımın kanına karıştığı birini görmek isteyen varsa Malik bin Sinan‟a baksın. Kanımın kanına 
karıştığı kişiyi ateş yakmaz. 
639 meşkûtı M, E; T1, Ş, T2, A‟da yok 
640 süýûr-resân-ı, Gültekin, s. 156. 
641 şa¡b-ı, Gültekin, s. 156.  
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§ı√√at-simât üzre meydân-ı kârzâr merdân-ı kârgüzâr-ı İslâm‟dan642 tehµ …aldı…da 

nisvân-ı recez-«∙ân naπamât-ı neşâý-âmµziyle i≥hâr-ı bâzµçe-i inbisâý iderek miyân-ı 

şühedâya gü≠âr643 idüb Hind-i ciger-«∙âreye i…tidâ vechi üzre πasµlü‟l-melâ‟ike 

◊an@ala‟dan gayrı bi‟l-cümle cemâl-i bihişt-ârâ-yı şühedâyı644 ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

√ilye-i ünûf u esmâ¡dan ¡ârµ eylediler ve defâyin-i cevâhir-i [T1-35a] µmân olan 

§anâdµ…-i bevâýınların şa…… idüb pâre-i ekbâdların ¡a…d-i ¡a…µ… gibi …ılâde-i §udûr u 

a¡nâ… ve isvere-i sevâ¡id ü a¡≥â eylediler.  

beyt645 

 ندارد وفا آسمان وزمين

 چنين بوده وهست وباشد چنين

 زدست ستم كس درين باغ نيست

كه چون الله برسينه اش داغ نيست
646  

Ol «ilâlde ba…ıyye-i muva√√idµnden çend-merd-i kûh-endâz şi¡b-i U√ûd üzre 

pµrâmen-i mâh-ı [A-25a] münµr-i risâlet ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyatda &üreyyâvâr 

ferâhem oldu…larına Ebû Süfyân‟uñ çengâl-i √adµd-i ba§arı ta¡allu… eyleyicek bir 

gürûh-ı seg-i derende-i bed-sigâl ile bâlâ-yı serlerine √avâle olma… sevdâsıyla ýarµ…-ı 

â«erden …a§d-ı istilâ eyledikleri sulýân-ı âsumân-rikâb ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

√a≥retlerinüñ meşhûdları olıca… 647
 du¡âsın mu§a¡ad-ı a¡lâya tevcµh اللهم ليس لهم ان يعلونا

buyurdu…larında bi-emri‟llâhi te¡âlâ her rµze-i seng-i bµ-vücûd veche-i küffâre bir 

sedd-i sedµd olub ol dereceden bir «aýve da«i irti…âya fur§at bulamadılar. Ol sâ¡atden 

§oñra te‟&µr-i du¡â-yı seyyid-i kâ‟inâtla bu√rân-ı fitne vü âşûba sekte-i648 fütûr ¡ârı≥ 

olmaπa başladı. Ebû Süfyân istµ§âl-i nu«be-i649 a§√âbdan me‟yûs olıca… √a≥ret-i 

«∙âce-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellemuñ ve cenâb-ı şey«eyn-i mükkerremeyn 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümânuñ yegân yegân isti«bâr-ı mevt ü √ayâtları sevdâsına düşüb 

cem¡iyetgâh-ı ¡âlµ-ma…âm-ı İslâm ýarafına iýâle-i kemend-i [E-29a] feryâd eyledi. 

Men¡-i √ükm-senc-i nebevµ i…ti≥âsı üzre ol âvâre-i beyâbân-ı «amâ…atüñ cevâbında 

                                                             
642 meydân-ı kârzâr-ı merdân kârgüzâr-ı İslâm‟dan, Gültekin, s. 156. 
643 gü≠âr A, E, Ş, T1, T2; gü≠er M 
644 şühedâ-yı A, E, Ş, T1, T2; şühedâ M 
645 beyt A, E T1, T2; me&nevµ M; na@m Ş 
646 Yer ve gök vefasızdır. Böyleymiş, böyledir ve böyle olacaktır. Lale gibi yüreği kara olanlar dışında 
zulümden kimse bu bahçede yok.  
647 Allah‟ım onları bizden güçlü kılma. 
648 sekte-i A, Ş, E, T1, T2; şikeste-i M 
649 nu«be-i A, E, Ş, T1, T2; pµ«-nu«be-i M 
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üç def¡a i«tiyâr-ı sükût eylediler. Ebû Süfyân ¡adem-i §udûr-ı cevâbdan nâşµ a§l-ı a§µl-

i [T1-35b] İslâmiyân ¡âzim-i şehr-i «âmûşân oldu…larına …arâr virüb temâm-ı inbisâý-

ı kâm-revân ile √azele-i ¢ureyş‟e tevcµh-i çehre-i istibşâr eyledi ve bu vechile enbân-

güşây-ı [Ş-138a] hezeyân oldı ki ey vücûh-ı ¡aşµre beşâret-bâd ki Mu√ammed ü 

Ebûbekr ü ¡Ömer ber-tıb…-ı merâm pehlû-zede-i câme-i «∙âb-ı in¡idâm oldu…larında 

…aý¡â reyb …almadı zµrâ eger650 henüz cilveger-i mesµre-i √ayât olsalar idi be-her-√âl 

mürâ¡at-ı nâmûs-ı πayret içün i&bât-ı vücûd iderler idi didükde hemân ◊a≥ret-i Fâru…-

ı refµ¡ü‟l-cenâbuñ «um-ı √amiyyeti ser-pûş-endâz-ı §abr u ta√ammül olub ey 

herzegerd-i bâdiye-i ≦alâl hiç peymâne-i dehânuñ bµ-hûde [M-47] âlûde-i …a≠ûrât-ı 

ki≠b itme ki a«bâr-ı √ayâtları dûş-ı ârâmgeh-i bâr olanlar bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ [T2-

178a] √âlâ651 eyvân-nişµn-i çâr-§uffe-i zindegânµdür diyü nevrûz-ı neşâýın şeb-i yeldâ-

yı endûha ta√vµl eyledi. Ebû Süfyân‟uñ peymâne-i ümµdi bâz-gûn oldıπından çeşme-i 

inbisâýı muπberr olıca… kelimât-ı bµ-hûde-i mütelâşiyâneye ta§addµ idüb bilâ-mesâs-ı 

tenâsüb اعلهبل
652  elfâ@-ı bµ-fâ‟idesiyle sitâyiş-i a§nâma şürû¡ eyledi. İşâret-i «∙âce-i 

kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyâtla A§√âb-ı Kirâmdan birisi هللا اعلى واجل
653  cevâbıyla 

sµne-i ma…âl-i bµ-me‟âline √avâle-i tabanca-i redd eyledi. Ebû [A-25b] Süfyân 
654

 …kelâmıyla kendü zu¡mınca vara…-kerdân-ı mübâhât olıca الغرى لنا وال غيرى لكم

işâret-i seyyid-i enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmla 655
 cevâbıyla هللا موالنا والمولى لكم

derâ-yı dehân-ı herze-derâyın giyâh-agµn eylediler. Andan §oñra Ebû Süfyân  يوما بيوم

والحراب سجال وموعدكم البرد فىالعام القابل
656  ma…âlâtına leb-cünbân olıca… yine işâret-i 

mef√ar-i mevcûdat ¡aleyhi ekmelü‟t-teslµmâtla A§√âb-ı Kirâm 657
 mev¡id-i نعم بيننا وبينكم

kelâmın mühre-i felâ«an-ı cevâb eylediler. Andan §oñra √a≥ret-i mu…allibü‟l-…ulûb 

kânûn-ı derûn-ı küffârda olan lehµb-i cesâret-i658 şirrµrâneyi659 seyl-âb-ı «avf 

                                                             
650 eger A; E, T1, Ş, T2, M‟de yok 
651 √âlen, Gültekin, s. 156. 
652 Yüce Hübel! 
653 Allah şanı yüce ve ulu olandır. 
654 Bizim Uzza‟mız var sizin Uzza‟nız yok! 
655 Allah bizim mevlamızdır, sizin ise mevlanız yok! 
656 Bugün Bedir günü gibidir. Savaş lehimize de aleyhimize de sonuçlanabilir. İleride Bedir buluşma 
yerimiz olsun. 
657 Tamam gelecek yıl Bedir‟de buluşalım. 
658 cesâret-i M, T1, Ş, T2, E; «asâret-i A  
659 şerµrâneyi, Gültekin, s. 158. 
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@uhûrıyla ıýfâ idüb &ebâtları in§ırâfa müte√avvil660 olmaπa başlayub gürûh gürûh 

cânib-i Ümmü‟l-¢urâ‟ya ¡inân-tâb-ı maýâyâ-yı mu¡âvedet oldılar. Mı§ra¡661 

بخير كذشت [b29-E]رسيده بودباليى 
662  

Lâkin şer-gµrân-ı663 bâdiye-i «i≠lân sevâd-ı Medµne-i ýâhireyi dest-zede-i nehb 

ü târâc itmege intihâcları mülâ√a@ası ¡avâ…ıb-endµşân-ı a§√âba µrâ&-ı «adşe-i ı≥ýırâb 

itmegin şeh-süvâr-ı √ilye-i664 lâ fetâ ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu 

vechehü tecessüs-i √âl içün dünbâle-i küffârdan irsâl buyrılub bu ýarµ…la tav§iye-i 

√ikmet-endûz buyurdılar ki eger «uyûli keşµde-i efsâr-ı «aybet665 idüb ecsâm-ı 

«abµ&elerin püşt-i cimâle bâr itmişler ise niyet-i ¡azmleri Ümmü‟l-¢urâ‟yadur yâ«ûd 

ber-¡ak§-i ta§avvur ise πâret-i Medµne‟ye çeşm-dû«te-i iltizâmlarıdur. ◊a≥ret-i şâh-ı 

velâyet ber-ýıb…-ı mel√û@-ı nebevµ rükûb-ı cimâl ile pey-bürde-i râh-ı Mekke 

oldu…ları «aberin resânµde-i mev…if-i mu¡allâ idüb emn-ba«şâ-yı «avâýır-ı a§√âb 

oldılar. Nu…âve-i nu…ûl-i mühre-i siyerdür ki âvâze-i mâtem-engµz-i iblµs ¡aleyhi‟l-

la¡ne mesâmi¡-i sekene-i [T2-178b] Medµne‟ye zelzele-endâz-ı ı≥ýırâb oldu…da 

◊a≥ret-i Zehrâ ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ ba¡≥ı perde-nişµnân-ı [Ş-138b] √arem-serây-ı 

risâletle cânib-i U√ud‟a …âdime- [T1-36b] engµz-i şitâb olmışlar idi. İn§ırâf-ı e¡âdµ 

[M-48] «ilâlinde cây-ı ma¡rekeye vâ§ıl olub lâkin lev√a-i i¡ti…âd-ı Zehrâ‟da peder-i 

vâlâ-güherlerinüñ ta√…µ…-i şehâdetleri münte…ış666 iken muπâyir-i ta§avvur-ı tekye-

zede-i visâde-i √ayât bulub anca… nüs«a-i ta¡vµ≠-i beden-i mu…addeslerinde nice 

dâ‟ire-i za«m-ı la¡l-çekân göricek bµ-i«tiyâr ol nihâl-i ser-sebz-i şefâ¡ate §arılub 

√a≥ret-i fa«r-i ¡âlemiyân §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem667 √a≥retleri da«i ciger-pâre-i 

endûh-zede-i sûgvârın kenâre-i âπûş-ı √asrete çeküb ýarafeynden eşk-i «ûn-âmµz-i 

ri……at [a-26a] cûş u «urûş eyledi. Bûy-ı dil-cû-yı Mu√ammedµ ◊a≥ret-i Zehrâ‟yı 

na…d-i şu¡ûrdan tehµ-dest eyleyicek reşe√ât-ı girye-i şükr-i meserret yine tedârik-i 

mâ-fât eyledi. ◊a≥ret-i ser-çeşme-i velâyet kâse-i siper ile âb getürüb ◊a≥ret-i Zehrâ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhânuñ mir‟ât-ı tâbnâk-ı ru«sârların şüst ü şû eyledi. Gûşiş-i Zehrâ ile 

                                                             
660 müte√avvel, Gültekin, s. 159. 
661 mı§ra¡ E, T1; Ş, A, M, T2‟de tok. 
662 Bir bela gelmişti fakat hayırla geçti. 
663 şer-girân-ı A, T1; şµr-girân-ı M, Ş; ser-girân-ı T2; şirrµrân-ı E 
664 √ilye-i E, M, Ş, T1, T2; √albe-i A 
665 «aybet A, E; cenµbet M, T1, T2, Ş 
666 münte…aş, Gültekin, s. 158. 
667 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem A, E, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellem M, T1, T2‟de yok 
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cûşiş-i cûy-ı «ûn va…fe-gµr-i sükûn olıca… bir …ıý¡a √a§µri sûzân idüb «âkister-i iksµr-

¡ayârın sürme-i çeşm-i cerâyi√ eyleyicek münsedd oldıπı §af√a-pµrây-ı Ma¡âric ve 

Mevâhibdür. Andan §oñra √a≥ret-i sulýân-ı mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

√a≥retleri tefa√√u§-ı a√vâl-i a§√âb u şühedâya …ıyâm buyurub evvelâ Sa¡d bin er-

Rebµ¡ ra≦ıya‟llâhu ¡anh [E-30a] cilveger-i dâ‟ire-i √u≥ûr degüldür ayâ ne √âletdedür 

diyü mevt ü √ayâtdan isti«bâr içün Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anhı 

ta¡yµn-i «ıdmet-i i√tiyâý buyurdılar. Miyân-ı …utelâda bir √âletde buldı ki rişte-i enfâsı 

in…ıýâ¡a …arµb olub rû√-ı revânı ýayy-i mesâfe-i668 √ayât itmege bir nice …adem [T1-

37a] anca…669 …almış idi. Selâm-ı √abµb-i melik-i ¡allâmı iblâπ idüb ya Sa¡d miyân-ı 

a§√âbda ¡adem-i şuhûdıñuzdan «âýır-ı enver-i fa«r-i kâ‟inât ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyât 

πubâr-endûd-ı melâl olub bu bendelerin tefa……uda670 ta¡yµn buyurdılar didükde 

zebân-ı Sa¡d mâhµ-i cûybâr-ı ma…âl olub yâ Mu√ammed;  

beyt671 

 چاك جكرم بخيه صحت نپذيرد

چاك دلمن مرهم صحت نشناسد
672  

bi-√amdi‟llâh ben müntehâ-yı merâtib-i emânµ olan derece-i şehâdete irti…âyla 

kâm-revâ oldum. Benüm [T2-179a] selâm-ı √asret-engµzümi673 pµşgâh-ı mu¡allâ-

cenâb-ı risâlete ta…dµm idüb bu bende-i cân-sipârµ cânibinden 674
جزاك هللا عنا خير اما 

 du¡âsın teblµπ eyleyesin ve …abâyil-i En§âr‟ın mesâmi¡-i i¡tibârlarına جيزى به نبيا عن امته

bu le‟âl-i felâ√-ba«şâ-yı va§iyyetümi ta¡lµ… eyleyesin ki eger server-i â«irü‟z-

zemânuñ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm «ıdmet-i ¡aliyyesinde nâ§ıye-i √âllerinde 

yekser675 mû-girih-i tekâsül gösterirler ise √u≥ûr-ı dâdâr-ı dµvân-«âne-i ¡ara§âtda √arf-

i i¡ti≠ârları nüvişte-i cerµde-i …abûl olma… i√timâli ber-ýarafdur diyüb gevher-i [M-49] 

girânmâye-i rû√un genc-«âne-i ervâ√a teslµm eyledi. Mu√ammed bin Mesleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh §ûret-i √âli berdâşte-i mev…if-i refµ¡ eyledükde [Ş-139a] fa«rü‟l-

enbiyâ ¡aleyhi ef«arü‟t-te√âyâ √a≥retleri ol sa¡âdetmend-i ¡âlµ-…adr √a……ında  اللهم ارض

                                                             
668 mesâfe-i A, E, M, Ş, T1; mesâfât T2 
669 anca… A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
670 tefa……uda A, E, T1, Ş, T2; tefa……ud içün M 
671 beyt A, M, E, Ş; şi¡r T2; na@m T1 
672 Yüreğimin yarasını kimse dikemez, yüreğimin yarası hiç düzelmekten anlamaz. 
673 √asret-engµzümi A, E, T1, Ş, M; meserret-encâmumı T2 
674 Allah ümmmetinden ötürü peygamberlere verilen en nimetlerle sizleri nimetlendirsin. 
675 yekser-i, Gültekin, 160. 
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عن سعد بنالربيع
676  du¡âsın rû-be-râh-ı dergâh-ı İlâh buyurdılar. Ol e&nâda hiç ¡amm-i 

mu√teremim ◊amza «ırâmende-i §a√râ-yı şuhûd degüldür âyâ677 anlar [A-26b] da«i 

ne √âletdedür diyü ta√rµk-i leb-i isti«bâr buyurdu…larında meger cenâb-ı Murta≥â 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i tefa√√u§-ı seyyidü‟ş- [T1-37b] şühedâya «aýve-cünbân 

olmışlar idi. Ol ma√alde irişüb girye-künân ýayy-i bisâý-ı √ayât eylediklerin iş¡âr 

idicek ser-i seyyidü‟ş-şühedâya sâye-endâz-ı şuhûd olub ol peleng-i şµr-i §avleti 

zµver-i gûş u bµninden sâde ol vechile √ufre-i √a…ârete üftâde göricek bµ-i√tiyâr ol 

şâhi…a-i temkµne zelzele-i ı≥ýırâb-ı √amiyyet ¡ârı≥ olub ber…-i πayret se√âb-ı ¡anber-

gûn-ı müjgânlarından emtâr-ı …aýarât-ı √asret [E-30b] iderek  ما وقفت موقفا قطا اغيظ لى من

هذا
678  ma…âli leb-i âteşfâmlarından tereşşu√ eyledi ya¡ni a§lâ bundan πay≥-engµzter bir 

ma…âmda ýurmadum.  

beyt 

Vardı peleng-i kûh-ı veπâ «∙âb-ı râ√ata 

Kuhsâr-ı kibriyâda ýuran nerre-şµr-i gör  

Ve eger ba¡de‟l-yevm âhen-dil-i679 ¢ureyş güdâ«te-i küre-i @afer olma… 

müyesser olursa bu va≥¡-ı nâ-şâyeste mükâfâtı içün yetmiş nefer-i kâfiri mü&le 

itmekçün …asem buyurdılar. Ol sâ¡atde emµn-i va√y-i mübµn ¡aleyhi‟s-selâm √a≥retleri 

«izâne-i lev√-i ma√fû@dan bu gevher-pâre-i tesliyet-ba«şâyı pµrâye-i benâgûş-ı 

nebevµ eyledi ki  َ680 َوِ  ْ  َع  َقْنُت ْ   َقَ  ِ ُنو ْ  ِ ِْ  ِ  َم  ُعوِ ْنُت  ِب ِ  َواَِئن َ نَقْ  ُْ  َ ُوَ  َ  َقْ ٌ  اِّلللَّن ِب  ن seyyid-i ¡âlemiyân 

[T2-179b] ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ber-vef…-i rı≥â-yı Rabbânµ ol dâ¡iyeden ta«liye-

i ≥amµr buyurub edâ-yı kefâret-i …asem eylediler ve bu mu…âbelede rû√-ı seyyidü‟ş-

şühedâ içün yetmiş def¡a istiπfâr buyurdılar ve ◊a≥ret-i Zehrâ o hemşµre-i seyyidü‟ş-

şühedâ ~afiyye binti ¡Abdü‟l-Muýýalib ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâya tevcµh-i na@ra-i iltifât 

buyurub beşâret olsun ki √âlâ birâder-i va√y-âverim [T1-38a] Cibrµl-i Emµn iblâπ-ı 

peyâm-ı nüvµd eyledi ki nâm-ı ¡amm-i mu√teremim ◊amza‟yı la…ab-ı Esedu‟llâh ve 

Esedü‟r-resûl ile nigâşte-i elvâ√-ı fµrûze-reng-i heft-âsumân eylediler.  

                                                             
676 Allah‟ım Sad bin Rebi‟den razı ol. 
677 âyâ A, Ş, T1, T2, E; yâ M 
678 Bana bundan hazla sıkıntı veren başka bir yerde konaklamadım. 
679 âhen-dil-i A, M, T1, T2; âhen-dilân-ı E, Ş 
680 Birine ceza vereceğiniz zaman, size yapılanın aynısıyla karşılık vermekle yetinin (aşırı gitmeyin). 
Eğer sabrederseniz bilin ki sabrınız sizin için çok daha hayırlıdır. Nahl Sûresi: 126. 
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beyt681 

 حمزه كه قربان شده درراه دوست

 سيد هرجا كه شهيديست اوست

 الله زخونش شده خونين كفن

داغ نهاده بدل خويشتن
682  

Nüsa«-ı siyer-i seniyye nâýı… oldıπı üzre a¡dâd-ı şühedâ bâliπ-i derece-i seb¡µn 

idi ki altmış altı nefer bahâdırân-ı En§âr‟dan ve dört nefer şµrân-ı Muhâcirµn idi.  

beyt 

 ياران تمام جانب داربقا شدند

تنها [M-50] كذاشتند جهان خرابرا
683  

¢utelâ-yı kefere-i ¢ureyş otuz nefer idi ki yalnız on üç neferi cisr-i şemşµr-i 

¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟dan beyâbân-ı fenâya gü≠er itmişler idi. ~alât-ı cenâze-i U√ud 

mâddesinde §udûr iden e…âvµl-i mu«telife-i e‟imme-i ◊anefiyye ve Şâfi¡iyye‟yi 

ra√imehümu‟llâh [A-27a] büýûn-ı muýavvelât-ı kütüb-i basµýe √âvµ [Ş-139b] olmaπın 

…avl-i mu«târ ile iktifâ §avâb-dµd-i yerâ¡a-i nâdire-zâ684 olmışdur. Ma¡âricü‟n-

Nübüvve‟de mesýûr oldıπı üzre mecmû¡ şühedâ-yı «ûnµn-kefenüñ beden-i gül-

pirehenlerin cenâze-i seyyidü‟ş-şühedâ ile hem-pehlû eyleyüb her birine zâd-ı râh-ı 

â«iret …ılınan [E-31a] mâ‟ide-i §alâtdan √a≥ret-i seyyidü‟ş-şühedâyı da«i √i§§emend 

buyururlar idi. Bu ýarµk üzre √a≥ret-i esedu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh yetmiş def¡a §alâta 

ma@har oldılar. Ba¡≥ı kütüb-i siyerde ýo…uzar şehµd685 ile hem-pehlû …ılınub her 

tis¡aya ¡âşir olmaları da«i mervµdür. Encüm-serây-ı fânµde râbıýa-i üns ü ülfetleri 

mün¡a…id olanlaruñ ikisin ve üçün birer mer…adde kûşe-güzµn-i «alvet-«âne-i «âk 

eylediler.  

beyt [T2-180a] 

 اعضاى پاره پاره من بخيه كيرنيست

درخاك بسپريد باهستكى مرا
686  

                                                             
681 beyt A, E, T2; me&nevµ M; na@m T1, Ş 
682 Hazma aşk yolunda kurban olmuş. Her nerde şehit olsa onların başıdır. Lale kendi kanından şehit 
olmuş, kendi yüreğini ateşe vermiş. 
683 Dostların tamamı sozsuzluk yolu tarafına gittiler. Harabe dünyâyı yalnız bıraktılar. 
684 nâdire-zâ M, E, Ş, T1; nâdire T2; nâdire-râ A; 
685 şehµd A, M, Ş; şühedâ T1, T2, E 
686 Benim parça parça olmuş azalarım dikişle birleştirilemez. Beni rahat ve yavaş toprağa bırakın. 
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Emvâtın Medµne‟ye na…l idenlerüñ bile i¡âdesine fermân-ı nebevµ §âdır olub 

¡Abdu‟llâh bin Ca√ş ki «âher-zâde-i seyyidü‟ş-şühedâ idi. ◊âl-i ¡âlµ-…adrleri ile bir 

mer…adde ¡Abdu‟llâh bin ¡Amr bin »arâmi, »ârice bin Zeyd ile ve ¡Amr bin el-

Cemû« ile üçün bir mer…adde ve Nu¡mân bin Mâlik ve ¡Ubeydet bin el-◊aş√âş ve 

Mu√≠ir bin Ziyâd‟ı da«i üçün bir mer…adde hem-nişµn-i dârü‟l-enes-i türâb eylediler 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ecmâ¡µn687. Vâ…ıdµ ra√metu‟llâh nigâşte-i cerµde-i ta√…µ… 

itmişdür ki ◊a≥ret-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ ba¡≥ı zenân-ı Hâşimiyye ile istikşâf-ı 

√âl-i seyyidü‟l-mürselµn içün cânib-i U√ud‟a ¡azµmet-künân idiler. E&nâ-yı râhda 

zevce-i ¡Amr bin el-Cemû√, Hind bint-i ¡Abdu‟llâh bin ¡Amr »irâmi‟ye mülâ…µ 

oldılar ki bir şütür-i bârdâruñ zimâmın süvâr-ı sâ¡id eyleyüb cânib-i Medµne‟ye revân 

idi. ◊a≥ret-i ~ıddµ…a keyfiyyet-i bâr-ı şütürden ta√rµk-i şefe-i isti«bâr eyledükde yâ 

~ıddµ…a bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ √a≥ret-i nebiyy-i ins ü cânn mu…µm-i fe≥â-yı688 

«ayâtdur. Her mu§µbet ki verâ-yı mâtem-i peyπam-berµ ola sehldür diyü cevâb virdi. 

Tekrâr ◊a≥ret-i ~ıddµ…a bu √ulle-pûşân-ı şehâdet kimlerdür didükde şevherüm ¡Amr 

bin el-Cemû√ ve birâderüm ¡Abdu‟llâh ve püserüm »allâd‟dur ki defn içün 

Medµne‟ye na…l iderüm diyü cevâb viricek ◊a≥ret-i ~ıddµ…a ma√abbet-i dµn-i 

Mu√ammedµ‟de ol mu«addere-i ¡i§met-penâhuñ §abr u &ebâtına engüşt-gezâ-yı 

ta¡accüb oldı. Ol e&nâda ol cemel-i cemµlü‟l-√aml kürsµ-i dü-zânûsı [T1-39a] üzre 

…u¡ûd eyledi. Yine ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ yâ Hind bârı girân olmaπla [M-51] 

πâlibâ √arekete i…tidârı mef…ûddur didükde Hind ayıtdı; nice def¡a bundan ziyâde 

girânbâr olmışdur lâkin bu √âlet bu âna dek man@ûr olmamış idi. ∏âlibâ bu emre 

bâdµ ¡âlem-i â«erden [A-27b] olma… gerekdür didi. [E-31b] Nâ-gâh bu«tµ-i gerden-

keş-i zimâmın ta«lµ§ idüb cânib-i U√ûd‟a şitâbân oldı. Tekrâr Hind ≥abý-ı zimâm idüb 

Medµne‟ye sev… eyledükde yine [Ş-140a] serkeşlikle zimâmın rehâ idüb U√ûd‟a 

intihâc idicek Hind bi‟≥-≥arûre √u≥ûr-ı sulýânü‟&-&a…aleyne [T2-180b] gelüb sâbı…a-i 

a√vâli ma¡rû≥ idicek 689
 ferµdesi ile gûyâ olub ¡Amr‟uñ a√vâlin Hind‟den ان الجمل لمأمور

isti«bâr buyurdu…larında yâ Resûla‟llâh √µn-i ¡azµmet-i cihâdda ra√met-i İlahµ‟den 

«∙âst-gârım ki pây-ı lengle cevlân-sâz-ı ¡ar≥-ı bihişt olam diyüb 690
 اللهم التردنى الى اهلى

                                                             
687 ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ecmâ¡µn A, E, Ş; ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhüm ecmâ¡µn M, T1, T2 
688 fe≥â-yı A, E, Ş, T1, M; T2‟de yok. 
689 Deveye emredilmiştir . 
690 Allah‟ım aileme geri döndürme. 
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du¡âsın tekrâr iderdi didi. Yâ Hind, beşâret saña ki √âlâ şevher ü birâder ü püserüñ 

dest-be-dest gül-geşt-i çemenzâr-ı bihişt itmededürler diyü nâ‟ire-i derûnuna 

kev&er691-pâş-ı tesliyet oldılar. Ta¡yµn-i müda……i…ân-ı siyer üzre henûz kelle-i «ûnµn-i 

âfitâb mer…ad-i πarba692 tevârµ itmemiş idi ki mâhçe-i râyet-i nebevµ cânib-i ‰aybe‟ye 

cünbân olub ol cân-fürûşân-ı bâzâr-ı şehâdet üzre  ِ693 َسَ  ٌ  َعَلْ ُن  ِ َ  َ نَقْ  ُْ   َِ ْ  َ  ُعْ َ    ا َّن ر 

cevâhirin ni&ârla vedâ¡ idüb cânib-i Medµne-i dârü‟l-…arâra694 «ırâmân oldılar.  

beyt 

 حسرت روى تو از بسكه دلم برد بخاك

حسرت دمد ازخاك مزار [b39-1T]تابحشرم كل 
695  

Mervµdür ki reh-gü≠erde vâ…i¡ olan …abâ‟ilüñ ricâl ü nisvânı696 reh-gü≠er-i 

şehriyâr-ı mülk-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmda §aff-beste-i inti@âr-ı selâm olub 

yâ Resûla‟llâh pµşgâh-ı şefâ¡at-destgâhuñda µ&âr-ı ser-mâye-i √ayât idenler cümlesi 

bilâ-gerdân ≠ât-ı …udsiyyü‟§-§ıfâtuñ olsunlar ve cûd-ı girân-mâye-i kem-yâbuñdan 

πayrı mu§µbet cümle vesµle-i meserret belki cây-ı tehniyetdür.  

beyt 

 باشادئى ديدار تو درعين سالمت

غمهاى جهان جمله فراموش توانكرد
697  

diyerek √ayât-ı pür-berekât-ı seyyid-i ¡âlem içün şükr-gü≠ârµ iderler idi. 

Seyyidü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem  √a≥retleri da«i 698
اللهم اذهب 

 .ma…âl-i şef…at-me‟âlini zebân-gü≠âr-ı tesliyet buyururlar idi حزن قلوبهم واجبر ميبتهم

Men…ûldür ki dürre-i §adef-i §ulb-i seyyidü‟ş-şühedâ Fâýıma ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ 

mülâkât-ı pederµ ümmidiyle va…fe-gµr-i ser-râh-ı inti@âr olub peder-i ¡âlµ-güheri 

riyâ≥etkede-i cihâddan gürisne gelmek i¡ti…âdıyla bir mi…dâr şµr ü «urmâ da«i hem-

râh itmiş idi. Andan bµ-«aber ki ol mi√mân-ı ≥iyâfet-«âne-i na¡µm sµr-ýab¡-ı mâ‟ide-i 

[E-32a] şµrµn-güvâr-ı şehâdet olmışdur. Leşker-i İslâm gürûh gürûh durub Medµne‟ye 

                                                             
691 kev&er A, E, T1, M, Ş; gevher T2 
692 mer…ad-i πarba A, E, Ş, T1, T2; mer…ade M 
693 Selam olsun size! (Tebrikler!) Sıkıntılara göğüs gerdiniz, sonunda ne hoş bir sonuca ulaştınız. Ra‟d 
Sûresi: 24.  
694 Medµne-i dârü‟l-…arâra A, E, Ş, M, T1; Medµne‟ye T2 
695 Senin yüzünün hasreti gönlümü toprağa gömüyor. Mezarımda haşre kadar gül kokusu eser. 
696 reh-gü≠erde vâ…i¡ olan …abâ‟ilüñ ricâl ü nisvânı M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
697 Sağlıkta seninle buluşmak mutluluğu dünyanın tüm kaderini unutturur. 
698 Allah‟ım onların kalplerindeki üzüntüleri gider, belalarına çâre ver. 
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[M-52, T2-181a] vürûd eyledikçe peder-i bülend-gevheri699 ol miyânede çeşm-gü≠âr-

ı700 inti≠ârµ olamadıπından701 ◊a≥ret-i ~ıddµ…-ı Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan isti«bâr-ı 

…udûm-i pederiçün [A-28a] leb-güşây-ı ≥arâ¡et olıca… bu √are…et-i ¡âlem-sûz-ı 

su‟âlden ciger-i ~ıddµ… kebâb-ı ı≥tırâb olub âb-ı «ûn-âlûd perde-i çeşminden [T2-40a] 

seyelân iderek ¡an-…arµb mevkib-i «âtim-i risâlet gelür diyerek gü≠âr eyledi.  

beyt 

 بهركه دست ميزنم ازدست رفتاست

درخيرتم كه ازكه بپرسم نشان دوست
702  

[Ş-140b] Â«ir mevkib-i ¡âlem-tâb-ı Mu√ammedµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

nümâyân oldu…da sâye-i livâ-yı ¡arş-ı sâde olan gürûh-ı şµr-dilân beyninde da«i 

man@ûrı olmayaca… dest-i ı≥ýırâbın √al…a-i ¡inân-ı nebevµ idüb yâ Resûla‟llâh 

pederüm …andedür ki nihâl-i …âmet-i dil-cûsı sâye-endâz-ı ser-çeşme-i çeşmüm 

degüldür didükde rişte-i müjgân-ı seyyid-i ¡âlemiyân ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

lü‟lü‟-çekân-ı eşk-i firâ… olub yâ Fâýıma ba¡dezµn pederüñ ben olayum diyü 

mu¡âmele-i nevâziş-i yetµmâneye ta§addµ buyurdu…larında yâ Resûla‟llâh bu 

ma…âlden meşâm-ı câna bûy-ı «ûn teveccüh itmededür diyü dest-i feryâdıyla çâk-

efgen-i girµbân-ı ı§ýıbâr olıca… ◊a≥ret-i seyyid-i enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ve 

√u≥≥âr-ı A§√âb-ı Kirâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm yek-pâre âvâze-i nev√a-«µz-i703 

Fâýıma‟ya dem-sâz oldılar.  

beyt 

 ماندهام بادلى ازهجر عزيزان مجروح

ديدهام غرقه طوفان چو جكر كوشه نوح
704  

Ma¡âricü‟n-Nübüvve‟de mer…ûm olan rivâyât-ı mu¡teberedendür ki ol 

ma√alde nâ-gâh cânib-i ýâ…-ı fµrûze-gûn-ı âsumândan sâmi¡a-i fa«r-i cihâna bir §adâ 

ta¡allu… idüb mâh-ı zemµn-tâb-ı ru«sârların §avb-ı semâya tevcµh buyurdu…da705 

√a≥ret-i seyyidü‟ş-şühedâyı ra≦ıya‟llâhu ¡anh706 miyâne-i ar≥ u semâda kisve-i cism-i 

                                                             
699 gevheri A, E, Ş, T1, T2; güheri M 
700 çeşm-gü≠âr-ı A, E, T1, Ş, T2; çeşme-gü≠âr-ı M 
701 olamadıπından A, E, Ş ;olmadıπından M, T1, T2 
702 Her kime  ki elimi atsam elimden gitti. Hayretteyim ki dostun izini kimden sorayım. 
703 âvâze-i nev√a-√µz-i E, Ş, T1, T2, M; âvâz-ı teveccüh-√µz-i A 
704 Dostların ayrılığından gönlüm yaralandı. Nuh‟un ciğer köşesi gibi tufanda boğulduğunu gördüm. 
705 buyurdu…da A, E, Ş, T2; buyurdu…larında M, buyurup T1 
706 ¡anh A, E, Ş, T1, T2; te¡âlâ M 
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insânµde müşâhede buyurdılar ki yâ Resûla‟llâh benüm Fâýıma-i yetµmümi nigâh-ı 

şef…at ü iltifât-ı [T1-40b] πarµb-nevâzâne-i mekremetüñden mehcûr eyleme diyü 

ta√rµk-i zebân-ı niyâz eyler idi. ◊a≥ret-i nigeh-bân-ı gencµne-i emânet ¡aleyhi‟t-

ta√iyyat √a≥retleri ey ¡amm-i ¡âlµ-…adr707 mir‟ât-ı «âýırıñı πubâr-ı daπdaπadan ¡ârµ eyle 

ki anı ben «â§§a-i du«terlige …abûl ve na@ar-ı √ıf@ u terbiyetüme meşmûl eyledüm 

didüklerinde [E-32b] nâ-gâh verâ-yı sürâdı…-ı πaybdan bir nidâ-yı cân-ba«şâ avµze-i 

sem¡-i hümâyûn-ı nebevµ oldı708 ki yâ Mu√ammed sen ki du«ter-i ◊amza‟yı âverde-i 

sâye-i revâ…-ı übüvvet eyledüñ bizüm da«i πalebe-i ¡afv u ra√metümüz bu 

mu…âbelede pe≠µrende-i ¡u§ât-ı ümmetüñ olmışdur feli‟llâhi‟l-√amdi ve‟l-minne.  

beyt 

 فرداى حشرتابنمايم عطاى دوست

709
ثابت كنم بخويش دوعالم كناره را  

◊a≥ret-i fahrü‟r-rüsül §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem menzil-i mu¡allâ-

cenâbların ma…dem-i mes¡ûdlarıyla tenvµr [M-53] buyurdu…larında «âne-i seyyidü‟ş-

şühedâdan πayrı ek&er [a-28b] menâzil-i şühedâ-yı En§ârdan âvâze-i nev√a vü feryâd 

resµde-i gûş-ı melâl olur idi. Seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem  ولكن حمزة

البواكى له
710  buyurdu…ları Sa¡d bin Mu¡â≠ ve Üseyyid711 bin »u≥ayr ve ba¡≥ı En§âr 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhüme gûş-res olmaπla bi‟l-cümle ahâlµ-i √aremlerin «âne-i seyyidü‟ş-

şühedâda inâre-i712 tenevvür-i şµven ü figân itmek içün irsâl eylediler. Nµm-şeb 

âşiyân-ı müjgân-ı nebevµden713 ýâ‟ir-i «∙âb remân olub vâ…ıf-ı setµre-i √âl 

oldu…larında ra≦ıya‟llâhu ¡anh رضى هللا عنكن وعن اوالد كن وعن اوالد اوالدكن
714  du¡âsın 

nisvân-ı En§âr √a……ında pµrâye-i §a√µfe-i eflâk eylediler. ~ub√-dem vücûd-ı 

Muhâcirµn ve En§âr [Ş-141a] ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ma√fil-i hidâyet-endûz-ı risâlete 

müctemi¡ oldu…larında ey √umât-ı [T1-41a] bey≥a-i İslâm ma…tele-i dil-«irâş-ı 

U√ud‟da gü≠er iden mu¡âmele-i ta…dµr-i İlâhµ ki muta≥ammın-ı hezârân-da…âyı…-ı 

πâmı≥a-i √ükmdür. Bi-√amdi‟llâh resµde-i ser√add-i encâm oldı. Beşâret-bâd ki 

                                                             
707 ¡âlµ-…adr A, E, Ş, T1, M; ¡âlµ-…adrüm T2. 
708 oldı E, Ş, M, T1, T2; oldılar A 
709 Dostun yardımını mahşerden sonraya kadar gözleyeyim, günahımı iki dünyada bekleyeyim. 
710 Ama Hamza için ağlayanlar yoktur. 
711 Üseyd, Gültekin, s. 165. 
712 enâre, Gültekin, s. 165. 
713 nebevµden A, E, Ş, T1, T2; nebevµde M 
714 Allah sizden, sizin çocuklarınızdan ve onların da çocuklarından razı olsun. 
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ba¡de‟l-yevm ser-pençe-i istilâ-yı ¢ureyş‟üñ girµbân-ı İslâmiyân‟a ta¡allu… ve i¡tilâsı 

nâ-müyesserdür ve √ûze-güzµnân-ı imâna ¡an-…arµb fet√-i celµl-i Mekke-i Mu√tereme 

ve da«i nice fütû√ât-ı ¡aliyye müte¡â…ıbetü‟§-§udûrdur diyü merhem-ba«ş-ı 

cerµ√adârân-ı inkisâr oldılar ve merâtib-i fe≥â‟il-i715 şühedâ-yı U√ud beyânında bu 

vechile ser-pûş-endâz-ı √o……a-i râz oldılar ki ervâ√-ı muýahhara-i şühedâ …afes-i 

iştibâ√-ı ebdândan şâ«sâr-ı be…âya bâl-engµz oldu…larında √a≥ret-i Kerµm-i bende-

nevâz celle şânühü ýuyûr-ı sebz-endâm-ı pervâzgâh-ı …uds ecvâfında cây-sâz idüb her 

rûz tâ716-şebgâh [T2-182a] kenâr-ı717 enhâr-ı bihiştde aýyeb-i me‟kül ve ele≠≠-i 

fevâkih-i bihiştµ ile tena¡um ve gâh ra√µk ü selsebµl ü tesnµmden tecerru¡ idüb gâh 

menâzil ü mesâkin-i Dârü‟l-…arârı seyrân ve gâh mesâyir-i riyâ≥-ı ra≥râ≥-ı ferâdµse 

ýayerân idüb şeb-hengâm ârâyiş-i sâ…-ı İlâhµ olan …anâdµl-i ýılâ-dûz-ı rû√-erfûz 

büýûnunda câ-girifte-i [E-33a] âsâyiş olurlar.  

beyt 

 معاثر حور وجنت جاى ومى كوثر ملك چاكر

خدا ازچشم بدمحفوظ دارد صحبت مارا
718  

Bu menşûr-ı devlet-i câvµd dest-i istis¡âdlarında719 bedµd oldu…da »udâyâ 

tengnâ-yı fenâda hem-kâr-ı meşπale-i muvâneset oldıπımız i«vânımuz bu bendegân-ı 

sa¡âdet-resµde fâ‟iz oldıπı tereffüh-i gûn-â-gûndan √aber-yâb olmalarına 

niyâzmendüz diyü dest-efrâz-ı bârgâh-ı ∏anµ bµ-niyâz oldu…larına binâen [T1-41b] 

◊a≥ret-i Kerµm-i şâmilü‟l-¡aýâ ¡azze ismühü ey «oş âyendegân-ı mihmân-«âne-i rı≥â 

sizüñ merâtib-i rif¡at ü derecât-ı meziliñüzi bi‟≠-≠ât ben i¡lâm ideyüm diyü  َ ِع  َ  َر ِِّل ْ   َُقْ َ ُ و 

[A-29a] َو َ  َ َْ َ َّن   اَّنِ  نَ   ُِتُلو ْ  ِ   َسِن  ِ   اّل ِ   َْمَو تً  َب ْ  َ ْحَ  ء [M-54]  ِ 720 َ  ِِح َ  ِ َ   تَ ُ  ُ   اّل ُ  ِمن َ ْ ِل nazm-ı kerµm-

i beşâret-ni@âmın pµşgâh-ı şu¡ûr-penâh-ı seyyidü‟l-mürselµne irsâl buyurdı. Rivâyet-i 

u«râda √a≥ret-i mu«bir-i §âdı… ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm Câbir bin ¡Ubeydu‟llâh el-

Ensârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anha tevcµh-i beşere-i beşâret buyurdılar ki yâ Câbir «a≥ret-i 

                                                             
715 fe≥â‟il-i A, E, T1, Ş, T2; fu≥alâ-yı M 
716 tâ A, E; Ş, T1, T2, M‟de yok 
717 kenâr-ı M, T1, T2, Ş, E; kenâre-i A  
718 Cennet, hurilerin izleri, kevser şarabı, melek hizmetçi... Allah kötü gözden sohbetimizi korusun. 
719 istis¡âdlarında A, E, Ş, T1, T2; istiş¡ârlarında M  
720 Sen Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sama. Bilakis onlar Allah katında diridirler. Onun 
nimetlerine nâil olmaktadırlar. Onlar Allah‟ın kendilerine lutfettiği nimetlerden dolayı sevinç 
içindedirler. Âl-i İmrân: 169-170. 
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»udâ-yı bµ-hemâl721 ¡azze şânühü mecmu¡-ı √ulle-pûşân-ı şehâdetle verâ-yı perde-i 

¡a@ametden ilmâ¡-ı envâr-ı tekellüm buyurub nevbet-i «iýâb peder-i mükerremüñ 

¡Ubeydu‟llâh-ı sütûde-sirişte geldükde miyâneden ref¡-i √icâb-ı kibriyâ buyurılub 
722

 teşrµfine723 sezâvâr buyurıldı. Pederüñ ser-girân-ı neş‟e-i iltifât عبدى سئلنى اعطيك

olıca… İlâhµ kerem-i «udâvendµden niyâzmendüm ki mühre-i rû√um tekrâr √o……a-i 

bedene i¡âde buyurıla ki râh-ı mu«abbetüñde bir da«i ta«liye-i kµse-i «ayât idüb diger 

bâre le≠≠et-çeş-i nev-bâve-i şµrµn-güvâr-ı şehâdet olam.  

beyt [Ş-141b] 

 اب حيوان نخورد صيد تو ازلذت تيغ

جان بحسرت دهد انمرغ كه دردام تو نيست
724  

[T2-182b] diyü avi«te-i dâm-ı725 niyâz oldu…da yine «iýâb-ı ¡izzet bu vech 

üzre sâni√ oldı ki şem¡a-i cihân-tâb-ı rû√uñ bir da«i fânûs-ı bedene ¡avdeti muπâyir-i 

¡âdet-i √ikmet-âmµz-i §amedânum olmaπla ol maýlab √u§ûli rehµn-i ¡u…de-i 

isti«âledür. Maýlab-ı â«er teva……u¡un nigâşte-i cerµde-i ta§mµm ile benâberµn »udâyâ 

dârü‟n-nevâl-i [T1-42a] ra√metüñden bu bendeye pµş-i nihâd buyurılan ne¡am-ı 

elvân-ı ¡inâyet √âlâ encümen-gµr-i726 riyâ≥et-«âne-i √ayât olan yârânıma iş¡âr 

olunma… elýâfını727 «â∙st-kârım didükde √a≥ret-i Rabbü‟l-¡âlemµn [E-33b] ber-ýıb…-ı 

niyâz-ı mihmân-ı …arµnü‟l-i¡zâz tûtµyâ-yı dµde-güşây-ı 728
 ile والتحسين الذين قتلو فى سبيل هللا

çeşm-i «ûn-bâr-ı mâtemiyânı cilâ-yâfte-i tesliyet buyurdı. Fe-li‟llâhi‟l-√amdi ve‟l-

menne. ¡Allâme ¢astallânµ rahimehümu‟llâh vâ…ı¡a-i Uhud‟da §ûret-nümâ olan 

tefri…a729 mâddesinde √ikem-i πâmı≥a-yı Rabbânµyye‟yi muta≥ammın nice fevâyid-i 

celµle beyânıyla mürâyâ-yı …ulûb-ı sâde-lev√ândan izâle-i jeng-i teşvµş itmekle 

vesaýet-i tercümân-ı yerâ¡a-i ¡anber-çegânla pµrâye-i gûş-ı hûşmendân …ılınma… 

münâsib görüldi.  

√ikmet 

                                                             
721 bµ-hemâl A; bµ-hemtâ M, müte¡âl T1, T2; bµ-mi&âl E, Ş 
722 Kulum, iste vereyim. 
723 teşrµfine A, E, Ş, T1, T2; şerµfine M 
724 Senin avın, kılıcının lezzetinden ölümsüzlük suyunu bile içmiyor. Senin tuzağına düşmeyen kuş 
hasretle can veriyor. 
725 dâm-ı A, M, T1, Ş, T2; dâmen-i E 
726 encümen-gµr-i Ş, A, E, T1, T2; encümengeh-i M 
727 elýâfını T1, T2, E, Ş;luýfuna A; elýâfına M  
728 Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Ali İmrân Sûresi: 169. 
729 teferru…a, Gültekin, s. 167. 
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Evvelâ730 nehy-kerde-i perπam-berµ olan emri irtikâb müstevcib-i şe‟âmet ü 

«asâret idügi √afa@a-i med«al olan a§√âbuñ terk-i mev…if itdüklerinden nâşµ hem 

kendüleri ve hem sâ‟ir sipâh-ı İslâm πavýa«∙âr-ı gird-âb-ı fenâ oldu…ları in…ırâ≥-ı 

¡âleme dek ¡âmme-i mü‟minµne ser-meş…-i intibâh olmaπiçündür.  

√ikmet 

İbtilâ-yı beliyyât ¡âdât-ı enbiyâ-yı kirâm §alavâtu‟llâhi ¡aleyhim ecma¡µn 

olmaπın √a≥ret-i seyyidü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâya da«i √av§ala-i [A-29b] 

isti¡dâd-ı ferâ«terlerine şâyân nevâle-√âne-i √ikmetinden bir öyle mâ‟ide-i merâret-

resân pµş-nihâd [M-55] …ılınma…731 i…ti≥â-yı irâde-i ezeliyyedür.  

√ikmet 

Eger pertev-i732 âfitâb-ı nu§ret her zamân riyâ≥-ı âmâl-i İslâmiyân terbiyesine 

te¡allu… eylese sebze-i bµgâne da«i şererzede-i733 mezra¡a-i iştibâh olub √an@al u 

neyşeker ve √âr u verd-i ter miyânesinden734 ref¡-i [T1-42b] imtiyâz lâzım gelürdi ve 

eger √âlet-i inkisâr her zamân …andµl-i §âf-ýıynet-i İslâmiyâna teveccüh eylese inâre-

i735 çerâπ-ı bi¡&etden istifâde-i şu¡â¡-i ma…§ûd nâ-müyesser idi. Pes cem¡-i beyne‟l-

emrµn luzûmı [T2-183a] i…ti≥âsı √ikmet-i ezeliyye idügi idrâk-i dûrbµnâne 

nümâyândur.  

√ikmet 

Ol vâ…ı¡a-i endµşe-sûz bir vezne dek dükkân-nişµnân-ı nifâ… √o……a-i 

derûnlarında736 helâhil-i fesâdı i≥mâr idüb pµrâmen-i dehânların âlûde-i tiryâ…-ı vifâ… 

göstermekle umûr-ı nühüfte-i mü‟minµne ta√§µl-i ıýlâ¡ iderler idi. Vâ…¡ıa-i Uhud‟da 

ýılsım-küşâyân-ı defâyin-i µmâne √ayyât-ı «arâbezâr-ı işrâkden ol …adarca za«m-ı 

dendân-ı zehr-âlûd i§âbetin görmekle …ârûre-i «abâ&et-i bâýınların bâz-gûn idüb 

rekµz-i √o……a-i ≥amµrlerin i¡lâna başladılar ve bu tµz-âb-ı tefri…a-i §âf u maπşûş 

temyµzine bâdµ olub ol hengâmdan §oñra telvµ√ tav≥µ√e mütebeddil [Ş-142a] ve 

telmµ√-i [E-34a] ta§rµ√e müte√avvil oldı.  

√ikmet 
                                                             
730 evvelen, Gültekin, s. 167. 
731 …ılınma… A, E, T1, Ş, T2; olunma… M 
732 pertev-i M, E, Ş, T1, T2 ; bu A 
733 şererzede-i A, E; serzede-i M, T1, T2, Ş 
734 miyânesinden A, E, T1, T2; miyânesinde M, Ş 
735 enâre-i, Gültekin, s. 167. 
736 derûnlarında A, E, Ş, T1, T2; dehânlarında M 
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İdrâr-ı feyyâ≥e-i fet√ ü @afer te¡â…ubı ile her bâr √adµ…a-i âmâl737 ser-sebz olsa 

√av§ala-i nev-bâve-cünbân-ı738 şâ«sâr-ı µmâne elbette ≠âi…a-i πaflet √â§ıl olub 

mu√âfa@a-i esbâb-ı §ûrµden tekâsül itmek lâzım gelürdi. Benâberµn ba¡≥ı mevâýında 

seyl-âb-ı nu§retüñ mecârµ-i «ilâfa cereyânı kesr-i semâ√at ü ha≥m-ı nefs içün oldıπı 

müzekkiyân-ı a«lâ…-ı ¡irfâne @âhirdür.  

√ikmet 

◊a≥ret-i √akµm-i bµ-illet cellet na¡ma‟uhû nigehdârân-ı nâmûs-ı İslâm olan 

bendelerine kerâmet-«âne-i bihişt-i berµnde tertµb eyledügi medâric-i ¡ulyâ vü 

ma¡âric-i …u§vâya mir…ât-ı a¡mâlle irtikâ nâ-müyesser [T1-43] olmaπın ecin√a-i reng-

âmµz-i şehâdeti vesµle-i pervâz-ı vu§ûl eyledi.  

√ikmet 

Rütbe-i vâlâ-yı şehâdet intihâ-yı merâtib-i …ıbâb-nişµnân-ı estâr-ı velâyet 

olmaπın …adem-i √abµb-i ekrem §alla‟llâhu ¡alehi ve sellemde fedâ-yı gencµne-i √ayât 

iden ser-bâzân-ı §âdıku‟l-i¡ti…âde ol merâtibde739 digerân-ı müsâba…at itmek içündür.  

√ikmet 

◊a≥ret-i Rabbü‟l-¡âlemµnüñ irâde-i ezeliyyesi ihlâk-i e¡âdµ-i dµne müte¡alli… 

olmaπın merâkiz-i ýuπyânda &ebât ü ı§rarları740 ve evliyâ-yı [A-30a] İlâhµye ı≥rârları 

ihlâk u ta¡≠µbe isti√…â…ların isticâb içündür. Va‟llâhu a¡lem bi-√a…âyı…ı‟l-umûr.   

∏azve-i ◊amrâü‟l-Esed  

Na…ale-i ve…âyi¡-i peyπam-berµ bu siyâ… üzre tertµb-i â&âr eylemişdür ki 

kefere-i bed-endµş-i ¢ureyş cânib-i [M-56] Ümmü‟l-¢urâ‟ya ta…lµb-i çehre-i 

nu√ûset-medâr idüb çend-mesâfe [T2-183b] ýayyinden §oñra ¡İkrime bin Ebµ Cehl 

peder-i dûza«-ma…arrından741 mevrû& oldıπı üzre â&âr-ı πubâr-ı fitneye der-kâr olub 

…âlıb-ı fesâdına muýâbı… nice hevâdâr-ı fitne ile şedd-i √ibâl-i ma…âl itdiler ki742 bu 

…adar irti…âb-ı külfe-i meşa……at ve itlâf-ı bi≥â¡at ≥ımnında âyine-i rûzgâr ber-vef…-i 

dil«∙âh §ûret-i müsâ¡ade göstermiş iken istµsâl-i «u§ûm itmeden ¡avdet itmek 

mu…te≥â-yı re‟y-i sedµd degül idi √adµ…a-i serµ¡ü‟n-nemây-ı İslâmiyân‟dan bir nice 

                                                             
737 âmâl A, E, Ş, T1, T2; âmâlleri M  
738 nev-bâve-cünbân-ı M, Ş, T1, T2; nev-bâve-çµnân-ı A, E 
739 mertebede, Gültekin, s. 168. 
740 ısrârları M, E, T1, Ş, T2; ısrârı A 
741 -ma…rûndan, Gültekin, s. 168. 
742 ki M, E, T1, Ş, T2; A‟da yok 
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aπ§ân tu¡me-i teberzµn-i fenâ olmaπla u§ûl-i eşcâr-ı tev√µde na…§-ı terettüb itmek 

degül belki ¡an-…arµb her biri bir dıra«t-ı sâyedâr u bârâver ola ki dµde-i πam-dµde-i 

¢ureyş‟e [E-34b] her berg ü şâ«ı bir tµπ ü sinân743 ü e&mârı helâhil-rµz-i gelû-yı 

¢ureyşiyân olub sâyebân-ı [T1-43b] ≥ılâli ârâmişgeh-i şµrân u pelengân ola.  

beyt744 

     نهالش كه اكنون بود فرش ساى

 بزودى درختى بود عرشه ساى

 حزركن كه چون قطره بكجا شود

شود چشمه وچشمه دريا شود
745  

Hemân vâ§ıl-ı nevbahâr-ı ta…viyet olmadan bu hengâm-ı berg-rµzi πanµmet 

bilüb rµşegâh-ı746 cem¡iyyet-i Mu√ammediyân olmaπa ¡avdet olunma… ehemdür diyü 

tµşe-gend-i dendân-ı fitneyi bµ-fesânzede-i fesâd itmede mübâlaπa eyledi ammâ 

~afvân bin Ümeyye bu tedbµri tehcµn idüb belki âteş-i mâtem-i a…ârib-i ba…ıyye-i Evs 

ü ◊azrec‟e vesµle-i iştiπâl-i πa≥ab olub [Ş-142b] √arbden ta√allüf idenler bile ittifâ… 

üzre inâre-i kânûn-ı inti…âm iderler ise √âlâ «∙ân-ı @aferden şµrµn-me≠â… olmış iken 

i√timâldür ki mevârre-i747 murâd ¡aksine gerdiş itmekle belki tel«-kâm-ı inhizâm 

olayuz diyü fes«-i ¡azµmet ýarafın tercµ√ eyledi ammâ neş‟e-i §ahbâ-yı748 πurûr 

mülâ√a@a-i inhizâmı …ade«-i şu¡ûr-i ¡İkrime‟den dûr itmegin bi‟l-â«ere rücû¡a …arâr 

virdiler. Bu «aber-i endûh-âver resµde-i sâmi¡a-i «ayrü‟l-beşer oldu…da §ıyânet-i 

nâmûs-ı dµn içün bey≥a-i bey≥â-yı millet ra«ne-yâb-ı ¡acz olmayub ükûh-ı kevkebe-i 

mevkib-i µmâniyân henüz ber-…arâr u müste¡id-i kârzâr oldu…ların [T2-184a] iş¡âr 

niyyeti ile yevm-i a√dde, ki ferdâ-yı πavπâ-yı Uhud idi, Bilâl-i ◊abeşµ ra≦ıya‟llâhu 

¡anha nidâ-yı cem¡-i a§√âb içün fermân eylediler ve kârzâr-ı U√ud √u≥≥ârından πayrı 

bir kimesne ilti√â… itmemek749 içün tenbµh buyurdılar. [A-30b]  

beyt 

 خضر مسافران راه توكل عزيمتست

                                                             
743 tµπ ü sinân A, E, Ş, T1, T2; tiπ-i dilsitân M 
744 beyt A, E, M; na@m T1, T2, Ş 
745 Onun fidanı şimdi halı gibi yayılıyorsa yakında ağaç gibi uzar. Katrenin nereye gittiğini merak 
etme. Pınarlar bir araya gelir derya olur. 
746 rµşegâh-ı M, E, Ş, T1, T2; rµşe-kâr-ı A  
747 mevvâre-i A, E, Ş, M; fevvâre-i T1, T2. 
748 §a√bâ-yı A, E, Ş, T1, M; T2‟de yok 
749 itmemek M, E, Ş, T1, T2; itmek A 
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سيل بهار سفر استخاره نيست
750  

Bilâl-i »abeşµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh ber-tıb…-ı [T1-44a] fermûde-i nebevµ şâh-

bâzân-ı dil-remµde-i şikeste-bâle idâre-i beftere-i da¡vet eyledükde her biri cilvegâh-ı 

cerâ√at-i ¡adµde iken yine fermân-ı resûl-i »udâ‟dan gerden- [M-57] pµç olmayub 

kesr-i cürû√ların cebµre ile cebr iderek sâye-i livâ-yı sulýân-ı risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟t-ta√iyyat müsâra¡at-i merhem-i ¡âfiyet-resân bildiler. Kerµme-i devlet-ba«şâ-yı 

ُ  ْ  َو تَقَّنَ و ْ  َ ْ  ٌ  َعِ   ٌ   ol râsi«-…ademân 751  اَّنِ  نَ   ْسَتَ  بُو ْ  اِّل ِ  َو ا َّنُسووِ  ِمن بَقْ  ِ  َم  َ َ  بَقُ  ُ   ْاَ ْ  ُ  اِلَّنِ  نَ  َ ْحَ ُ و ْ  ِم َقْ

câdde-i iýâ¡atüñ ser-lev√a-i dµbâce-i men…abetleridür anca… Câbir752 bin ¡Ubeydu‟llâh 

el-En§ârµ753 ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ¡iyâl-i pederinüñ tedârik-i [E-35a] mâye√tâcı 

¡özrüyle neberdgâh-ı U√ud‟dan müte«allif olmaπa bu def¡a kemâl-i ≥arâ¡etinden nâşµ 

nâ‟µl-i rütbe-i refâ…at buyurdılar. »ayme-i zer754-ýınâb-ı neyyir-i a¡@am mebµt-i755 

uf…-ı πarbµde &ebt-i evtâd eyledükde menzil-i ◊amrü‟l-esed‟de, ki ‰âbe-i 

müsteýâbeye sekiz mµl mesâfedür, medd-i ýınâb-ı bârgâh-ı celâl buyrılub fermân-ı 

◊a≥ret-i Kâşifü‟d-Dücâ ile beş yüz yerde âteş-i şeb-efrûz iş¡âl756 itmekle revâ…-sûz-ı 

«ânümân-ı @alâm oldılar. Ma¡bed bin Ebµ Ma¡bed-i »uzâ¡µ, ki henüz ol zemâne dek 

egerçi pertev-i âfitâb-ı µmânla tenvµr-i kâşâne-i ≥amµr itmemiş idi, ammâ mehtâb-ı 

mu√abbet-i Mu√ammedµ revzene-i süveydâsına ≥iyâ-ba«ş olmış idi. Meger ol e&nâda 

temşiyet-i ba¡≥ı mehâmmı içün cânib-i Mekke‟ye sev…-i cemmâze-i ¡azµmet itmişdi. 

Menzil-i mezbûrda mevkib-i İslâm‟a te§âdüf [T1-44b] itmegin …adem-i sulýân-ı 

kevneyn ¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyâta rûmâl idüb ta¡ziye-i a§√âb merâsimin edâdan 

§oñra yine cânib-i ma…§adına tevcih eyledi. Mer√ale-i &ânµyede ki Rev√â ile 

müsemmâ idi mecma¡-ı ¢ureyş‟e mülâ…µ olıca… Ebû Süfyân [T2-184b] ey Ma¡bed 

hezµmet-zedegân-ı İslâmiyân ne √aletdedürler diyü leb-cünbâb-ı pürsiş-i maπrûrâne 

oldu…da Ma¡bed bu vechile [Ş-143a] lev√a-ýırâz-ı cevâb oldı ki √âlâ ◊a≥ret-i 

Mu√ammed √u≥≥âr-ı ma¡reke-i U√ud‟dan πayrı ba…ıyye-i …abâ‟il-i πayret-keşândan 

                                                             
750 Hızır yolcularının yolu tevekküldür. Bahar seli hayırlı bir yoldaş değildir.  
751 O müminler öyle (sadık) kimselerdir ki, (Uhud‟da)başlarına büyük bir felaket geldikten sonra da 
Allah ve Resûlüne uymaya devam ettiler. Unutmayın ki o kimselerden her durumda Allah‟a ve 
Resûlüne uymaya devam eden ve bu konuda sorumlu, duyarlı bilinçli olanlar için büyük bir ödül 
vardır. Âl-i İmrân: 172.  
752 Câbµr A; T1, Ş, M; T2‟de yok. 
753 ¡Abdu‟llâh el-En§ârµ A, T1, T2; ¡Abdu‟llâh-ı En§ârµ M, Ş  
754 zer A, E, Ş, M, T1; zerrµn T2 
755 mebµt-i A, E, Ş, T1, T2; beyt-i M; mebyit, Gültekin, s. 170. 
756 iş¡âl A, E, Ş, T1, M; işti¡âl T2. 
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cemm-i πa≥ir ile ilmâ¡-ı şemşµr-i inti…âm içün Medµne‟den neh≥at eylediler. ◊attâ 

menzil-i ◊amrâü‟l-esed‟de miyâne-i «iyâmlarından gü≠âr eyledüm didükde Ebû 

Süfyân ve sâ‟ir kâr-gü≠ârân-ı757 ¢ureyş yek-deme-i girihgüşây-ı rişte-i istib¡âd olub 

anlardan …udret-i √areket ebediyyü‟l-fikdân iken buna ma…âl beyhûdedür ki zebân-

gü≠âr idersin didüklerinde Ma¡bed binâ-yı [A-31a] kelâmın esâs-ı …asem ile temhµd 

idüb ve Rabbü‟l-Ka¡be sebµke-i ma…âlüm nu√âs-ı ki≠b ü «ilâfdan «âli§dür √attâ 

benüm ta§avvurum budur ki siz bu mer√aleden şedd-i râ√ile-i ¡azµmet eylemeden 

anlaruñ mir‟ât-ı pµşânµ-i maýâyâsından müşâhede-i §ûret-i perµşânµ eyleyesiz didükde 

şübheleri zâ‟il olub der-√âl bâd-ı bürût-ı na«vetlerine fütûr ¡ârı≥ oldı. ~afvan bin 

Ümeyye görür misiz benüm ýıb…-ı endµşem nice @uhûr [M-58] eyledi hemân ýınâb-ı 

√iyâm-ı ¡ır≥ u nâmûsumuz berµde-i tµğ-i in…ılâb olmadın kenâre-gµr-i menzil-i selâmet 

olma… πanµmetdür diyü hücûm-ı seyl-âb-ı «aşyetle bürrân-ı teva……ufa mecâl 

bulamayub [T1-45a] reh-siper-i gürµz oldılar. Ma¡bed der-√âl irti√âl-i küffâr [E-35b] 

«aberini bir …â§ıd-ı fer«unde-pey-i sebük-seyr ile cânib-i sulýânü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâma i¡lâm eyledi. Bir şeb da«i mev≥i¡-i mu√arrerde basý-ı müttekâ-yı758 

i…âmet buyuruldu…dan §oñra bedre…a-i ferâπla cânib-i Medµne‟ye ta√rµk-i rikâb-ı 

müstetâb buyurdılar. ¢alem-gü≠âşte-i na…ale-i â&ârdur ki menzil-i mezbûrede bâz-

mândegân-ı …âfile-i ifsâddan iki bed-nihâd girifte-i759 dâm-kemend-i760 πuzât oldı ki 

birisi Ebû ∏urre-i şâ¡ir idi ki vâ…ı¡a-i Bedr-i Kübrâ‟da pâ-beste-i ¡u…de-i esir olmış 

iken ma@alle-i mer√amet-i nebevµye ilticâ idüb ke&ret-i benât ü ¡iyâlin @erµ¡a-i isti¡fâ 

itmekle ba¡dezµn mu√ârebe-i mü‟minµnden te√âşµ şarýıyla meccânen silsile-i esrden 

rehânµ-ba«ş olmışlar idi. Bu def¡a vâ…ı¡a-i U√ud‟da râbıýa-i ¡ahdi √avâle-i sikkµn-i 

na…≥ idüb irtikâb-ı töhmet-i √u≥ûrdan fa≥la …abâ‟il-i küffârdan sev…-i leşker itmek 

içün §arf-ı edâ-yı gûn-â-gûn-ı şâ¡irâne ile ta«liye-i enbân-ı nâýı…a eyledügi da«i 

resµde-i sâmi¡a-i hümâyûn olmış idi. Ol murπ-ı zµrek bu def¡a da761 da«i fütâde-i dâm-

ı na«çµrgµrân-ı İslâm oldıπı ≥amµr-i seyyidü‟l-beşere ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

vesµle-i inşirâ√ olub müsvedde-i çirk-âlûde-i bedeninden √akk-i maýla¡-ı re‟s-i bµ-

me‟âline tµπ-i ¡anberµn-cevher-i ebrûyla işâret buyurdılar. Bu def¡a yine …a§µde-i 

                                                             
757 -gü≠ârân-ı M, T2, E, Ş; -güzerân-ı A, T2  
758 müttekâ-yı A, E, T1, M, Ş; T2‟de yok. 
759 girifte-i A, E, M, T1, Ş; giriftâr-ı T2 
760 dâm-kemend-i A, Ş, M, T1, T2; E‟de yok. 
761 da A, T1, Ş, T2; E, M‟de yok 
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i√tiyâle gürµz idüb her-çend sefµne-i niyâze §ebt-i me≥âmµn-i ibtihâl idegördi ammâ 

nâ‟il-i §ıla-i necât olamayub seyyid-i ¡âlem bu vechile basý-ı cevâb-ı [T1-45b] 

√ikmet-medâr buyurdılar ki ol dâ¡iye müte§avver degüldür ki bu ma√alden Ümmü‟l-

¢urâ‟ya ¡âzim olub √ecr-i beytde hem-kârân-ı süfehâ-yı [Ş-143b] ¢ureyş ile 

√al…azede-i encümen-i şe…â olduπuñda [A-31b] …alem-i engüşt-i bed-siriştüñ lµ…a-i 

rµş-i lu¡âb-âludıña pµçµde iderek «ande-i müstehziyâne ile iki def¡a ◊a≥ret-i 

Mu√ammed‟i lâbe-i tezvµr-âmµz-i762 şâ¡irâneme firifte eyledüm diyü neşr-i 

müza«refât-ı mübâhât eyleseñ gerekdür. Ammâ bu def¡a nµreng-i bâzµçe-i daπal-

âmµzüñe i¡timâd ümµdinde olma diyü 763
 adµ&-i şerµfi√ اليلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين

zebân-ı gevher-feşânlarından leme¡ân eyledi. Ber-mûcib-i fermûde-i peyπam-berµ 

¡Â§ım bin ¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anha «âme-i şemşµrle neşµde-i ¡ömr-i bed-encâmuñ 

resµde-i ma…ýa¡-ı fenâ eyledi. Birisi da«i Mu¡âviye ibn Muπµre idi. ◊a≥ret-i ¡O&mân-

ı764 ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anh ib…â-yı765 mehçesi emrinde dâmen-i şefâ¡ate [M-

59] tevessül itmegin üç günden ziyâde Dârü‟l-hicrede ârâm iderse yine [E-36a] şehr-

bend-i √ayâtdan iclâ olunma… şarýıyla âzâd eylediler. Ol «ûn-girifte rûz-ı çârümde 

bile sevâd-ı Medµne‟den fur§at-ı irti√âl bulamayub bµm-i cânla bir kûşeye i«tifâ 

itmegin fermân-ı sulýânü‟&-&akaleyn ile ¡Ammâr766 bin Yâser ve Zeyd bin ◊âri&e 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ reh-rev-i beyâbân-ı ¡adem eylediler.  

Va…âyi¡-i Sâl-i Çehârüm-i Hicrµ-i Evvelen Vâ…ı¡a-i Seriyye-i Recµ¡767  

Mütera§§ıdân-ı a«bâr-ı nebevµ ve müte¡ahhidân-ı â&ar-ı Mu§ýafavµ bu vech 

üzre768 §a√µfe-nigâr-ı beyân olmışlardur ki beyâbân-gerdân-ı işrâkden Süfyân bin 

»âlid-i Hüzelµ [T2-185b] Benµ [T1-46a] ¡A≦el vü ¢âre‟den bir cem¡le tehniye-i 

¢ureyş içün Mekke‟ye ¡azm itmişler idi. Menkû√a-i kebş-i ketµbe Selâfe binti 

Sa¡d‟uñ iki püser-i bed-güheri rûz-ı U√ud‟da ¡Â§ım bin ¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ 

âyine-i şemşµrine va≥¡-ı nu…re-i √ayât itmeleriyle her kim şem¡a-i ser-i ¡Â§ım‟ı 

                                                             
762 tezvµr-âmµz-i A, M, E, Ş; tezvµr-i T1, T2 
763 Mümin yılanın deliğinden iki kez sokulmaz. Sünen-i Ebû Dâvud, Cüz: 7, s. 227;Muhtasar 
Sahîhü‟l-İmâmü‟l-Buhârî, Cüz: 4, s. 87; Sünenü‟d-Dârimî, Cüz: 1, s. 666. 
764 ¡O&mân-ı T2; Ş, A, E, M, T1‟de yok 
765 ib…â-yı M, Ş, T1, T2, E; µfâ-i A 
766 ¡Ammâr A, E, Ş, M, T1; ¡O&mân T2 
767 Va…âyi¡-i Sâl-i Çehârüm-i Hicrµ-i Evvelen Vâ…ı¡a-i Seriyye-i Recµ¡ A, E, M; Va…âyi¡-i Sâl-i 
Çehârüm-i Hicrµ-i Evvelen Vâ…ı¡a-i Seriyye-i Recµ¡ Beyânındadur T1, T2; Va…âyi¡-i Sâl-i Çehârüm-i 
Evvelen Vâ…ı¡a-i Seriyye-i Recµ¡ Ş. 
768 vech üzre A, M, T1, Ş, T2; vechile E 
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âverde-i mı…râ≥-ı şehâdet iderse yüz re‟s şütr-i kûh-endâm i¡ýâsını âmâde-i çerâgâh-ı 

ta¡ahhüd itmegin Süfyân‟uñ ı§ýabl-ı ýâmi¡ası sevdâ-yı cemâlle mâlµ olub …abµlesine 

rücû¡ eyledükde men§ûbe-i i√tiyâl-i terbiyetine şürû¡ eyledi. Ricâl-i …abµlesinden yedi 

nefer-i «ud¡ager-i bed-nijâdı Medµne-i ‰âhire‟ye irsâl idüb peder-i ¡Â§ım olan ¿âbit 

bin el-Efla√‟uñ «ânesinde rabý-ı maýiyye-i nüzûl eylediler ve √u≥ûr-ı sulýân-ı risâlete 

gelüb yâ Resûla‟llâh …abµlemizden cem¡-i ke&ir-i pelâs-ı şirki …abâ-yı girâbahâ-yı 

µmâne tebdµl eylediler ammâ miyân-ı √âlleri niýâ…-ı a√kâm-ı şerâyi¡den «âlµ olmaπın 

ta¡lµm-i ¢ur‟ân ve tefhµm-i merâsim-i İslâm u µmân içün bir nice nefer-i §a√âbe-i 

kirâm irsâline niyâzmendüz diyü tertµb-i mu…addemât-ı tezvµr eylediler ve ¡Â§ım bin 

¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anha ile bünyâd-ı …avâ¡id-i üns ü ülfet idüb [A-32a] her bâr cânib-

i …abµlelerine teşvµk ü terπµb iderek zµr-i «âr u «ass-ı mekr ü firµbde769 ta¡biye 

itdükleri dâm u dâne-i nµregn ile ýâ‟ir-i ≥amµrin rübûde-i hevâ-yı ¡azm eylediler. 

Çend-rûze [Ş-144a] mürûrundan §oñra seyyid-i enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm on 

nefer-i A§√âb-ı Kirâm‟ı ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ta¡lµm-i …abµle-i ¡A≦al ü ¢âre‟ye nâmzed 

buyurub770 e§a√√-ı a…vâl üzre ¡Â§ım ra≦ıya‟llâhu ¡anhı ol fır…aya emµr771 ta¡yµn 

buyurdılar. Esâmµ-i A§√âb-ı Kirâm772 ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm773 bu vechile yerâ¡a-zede-i 

[T1-46b] müde……i…µn-i siyerdür: ¡Â§ım bin ¿âbit, Mür&ed ibni Ebµ Mür&ed, »ubeyb 

bin ¡Adiyy, Zeyd bin el-De&ine, ¡Abdu‟llâh bin el-‰ârı…, »âlid [E-36b] bin Ebµ el-

Bükeyr, Mua¡……ıb774 bin ¡Ubeyd ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ol heft-düzd-i cân-rübâya refµ… 

olub ýarz-ı şeb-gµrânede [M-60] rûşen ile intihâ≥ eylediler. Perde-i @alâm dâmen-çµn 

oldu…ça şi¡b-i cibâlde i«tifâ iderek Hüdde nâm ma√alle nâzil oldu…larında heft-

düzdüñ biri nihânµ cüdâ olub [T2-186a] Süfyân‟a A§√âb-ı Kirâm‟uñ …udûmüñ i«bâr 

eyledi. Ol derende-seg-i cehennemi iki yüz nefer-i kilâb-ı tµz-dendânla mânende-i 

ebr-i âteşbâr-ı belâ menzil-i Recµ¡‟de sâde-lev√ân-ı a§√âb üzre √avâle oldılar. A§√âb 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm desµse-i √âle kesb-i şu¡ûr eyleyicek müntehâ-yı âmânı olan 

rütbe-i şehâdete rabt-ı «âýır idüb …ıtâle dest-efrâz oldılar. Süfyân bin »âlid, yâ ¡Â§ım 

                                                             
769 firµbde M, E, Ş, T1, T2; firµbden A 
770 buyurup A, Ş, E, T1, T2; buyurdılar M 
771 emµr A, E, T1, Ş, T2; emµn M 
772 A§√âb-ı Kirâm M; a§√âb A, E, Ş, T1, T2 
773 ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
774 Mu¡attib, Gültekin, s. 172. 
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ta≥yµ¡-i nefse mübâderet itme ki kânûn-ı derûnumuzda size µ§âl-i775 şerâre-i şer 

itmege niyyetimüz yo…dur diyü giriftâr-ı dâm-ı esir itmek sevdâsıyla √µle-i diger 

bünyâdına âπâz eyledi ammâ ¡Â§ım da«i776 ra≦ıya‟llâhu ¡anha;  

beyt777 

 ماعاشقم وكشته شدن اعتبارماست

شمشير عشق تيز زلوح مزارماست
778  

diyüb burc-ı …avsdan779 remy-i şehâb-ı nibâle780 der-kâr oldılar781.  

beyt782 

 كيانى كمانها درامد بزه

 يكى كفت بستان دكر كفت ده

 خدنك ازكمانها كسستن كرفت

زقوس قزح برق جستن كرفت
783  

Gencµne-i terkeş na…d-i ni§âlden tehµ olıca… ejder-nµze-i dü-serden âteş-efşân 

olmaπa âπâz eylediler.  

beyt 

  چوتركش تهى مايه امد زتير

كمانها فكندند وشد نيزه كير
784  

[T1-47a] Nevk-i nµze da«i …alem-§ıfat çâk olıncaya dek dest-bürd idüb â«ir 

bir müddet da«i ebr-i şemşµrden seyyâre-feşân785 oldılar. ¡Â…ıbet a§√âb-ı ¡aşereden 

altı neferi bâl-i gül-reng-i şehâdetle şâ«sâr-ı …udse «irâm idüb nevbet-i şehâdet ¡Â§ım 

ra≦ıya‟llâhu ¡anha geldükde dergâh-ı mücµbü‟d-da¡vete bu vechile dest-efrâz-ı niyâz 

oldı ki »udâyâ ben rûz-ı nu«ustµn-i İslâm‟umdan berü √imâyet-i dµn-i mübµnde ser-i 

mû-ta…§iri tecvµz itmedüm, sen da«i rûz-ı pesµn-i «ayâtumda [A-32b] benüm cesed-i 

nâçµzimi dest-zede-i düşmenân-ı nâ-pâk olmadan §ıyânet eyle diyü786 «âne-i niyâzı 

                                                             
775 µ§âl-i A, E, Ş, T1, T2; µ§âle-i M 
776 da«i M, E,Ş ; T1 T2, A‟da yok 
777 beyt A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
778 Biz âşıklarız ve öldürülmek bizim itibarımızdır. Aşkın keskin kılıcı mezarımızın levhasındadır. 
779 …udsden, Gültekin, s. 173. 
780 nibâle A, Ş, E, T1, M; nibâl-i tµz-peykâna T2. 
781 oldılar A, M, Ş, T1, T2; oldı E 
782 beyt A; me&nevµ M, şi¡r T1, T2; na@m E, Ş 
783 Hükümdârın yayları çekilince biri bahçe diğeri köy dedi. Yaydan çıkan ok gök kuşağından şişmek 
gibi sıçradı. 
784 Okluklar boşalınca mızraklar ele alındı, yaylar yere düştü. 
785 seyyâre feşân M, T1, Ş, T2; seyyâle-feşân A 
786 diyü E, Ş, T1, T2; A, M‟de yok. 
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lev√a-i icâbete na…ş-endâz olub kâse-nûş-ı [T2-186b] ¡asel-i mu§affâ-yı şehâdet 

oldu…dan §oñra teng-çeşmân-ı küffâr §ad-şütür-i ma¡hûde dest-res sevdâsıyla meýâyâ-

yı âmâllerin787 girânbâr idüb ol sa¡âdetmendüñ küngüre-i ser-i mübârekin küvâre-i 

bedeninden dûr itmege mücidd oldu…ları √âlde fermân-ı [Ş-144b] Rabbü‟l-¡âlemµn ile 

zenâbµr-i bµ-√esâb gird-â-gird-i [E-37a] √avâlµsinde §aff-beste-i √irâset olub her kim 

cânib-i ¡Â§ım‟a kâm-cünbân olsa yek-bâre hücûm itmege tekbµr-i788 ittifâ… olub nµş-i 

ser-tµz-i zehr-âlûd √avâle iderler idi. Nâ-çâr ol müsta√fa@ân-ı …al¡a-i hüdânuñ 

teferru…ı ümmµdiyle bi-√asebü‟l-¡âde zünbûrân-ı sµm-per-i nücûm ýulû¡una ümmµdvâr 

oldılar. Ammâ dûd-ı şeb tefrµ…-i zenâbµr [M-61] eyledükde bi-emri‟llâh se√âb-ı 

deryâbâr-ı ra√met cânib-i bâlâdan hezârân rişte-i sµmµn iýâle idüb ve emvâc-ı seyl-âb-

ı √imâyet cânib-i pestden âπûş-ı [T1-47b] i¡zâz içün789 pµçµde-i …ımâý-ı âb idüb dµde-i 

a¡dâdan nihân eylediler »ubeyb bin ¡Adiyy ve Zeyd bin el-De&ine ra≦ıya‟llâhu 

¡anhümâyı dest-beste-i hevân idüb metâ¡-ı girân-bahâ-yı vücûdların kefere-i ¢ureyş‟e 

fürû«t eylediler tehµ-mâyegân-ı bâzâr-ı işrâk eşher-i ◊urum in…a≥âsından §oñra 

Ten¡µm nâm ma√alde ki «âric-i √add-i ◊urum‟da bir mevzi¡ ismidür iki sütûn-ı dâr 

na§b idüb ◊ubeyb ü Zeyd‟i pây-ı dâra i√≥âr eylediler.  

beyt 

 مردانه وار كرببرندت بپاى دار

مردانه پاى دار جهان پايدار نيست 
790

 

◊ubeyb ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol √âletde «∙âst-kâr-ı mühlet-i cüz‟µ olub iki rek¡at 

namâzı â«irµn-beyt-i dµvânçe-i ¡ibâdet itmekle tâ-be-«aşr fır…a-i ma…tûlâna sünnet-i 

evvel-i ¡âlµ-ba«tdan yâdigâr …aldı. Ol «âletde ser-cûş-i ýabµ¡atlerinden bu iki beyt-i 

cân-güzâr ârâyiş-i ýâ…-ı rûzigâr oldı.  

şi¡r791 

 ولست ابالى حين اقتل مسلما

  على اى شق كانهللا مصرعى

 وذلك فى ذات االله وان يشاء

يبارك على اوصال شلو ممزع
792  

                                                             
787 âmâllerin A, Ş, E, T1, T2; âmâllerini M 
788 tekbµr-i A, E, Ş; yek-ser-i M, T1, T2 
789 içün A, T2; içre M, E, Ş; açup T1 
790 Yiğitçe seni darağacına götürlerse yiğitçe diren (üzülme), bu dünya kalıcı değildir.  
791 şi¡r A, T2, Ş; ¡Arabµ M; beyt E, T1‟de yok 
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Ve ol @aleme-i bµ-mer√amet √a……ında dest-i şikâyeti bârgâh-ı İlâhµye bu 

vechile efrâşte [T2-187a] eyledi ki اللهم احصهم عدد اواقلهم بددا
793

 وال تغادر منهم احدا
794
  

Mu√ammed bin İs√a… ra√imehümu‟llâh …alem-zen-i ta√…µ… olmışdur ki mev…i¡-i 

mer…ûm √u≥≥ârı endek müddetde ibtilâ-yı mi√en ü me§âyible reh-peymâ-yı ca√µm 

oldılar. her çend ol merd-i «âli§ü‟l-¡a…µdeye va¡d-i necâtla millet-i bey≥âdan rücû¡ 

teklµfinde i…dâm eyledikçe temâmet-i salýanat-ı …alem-rev-i cihân fedâ-yı yek-lem¡a-i 

µmândur diyü cevâb virirdi. [A-33a] Ol √âlet-i ye‟s ü perµşânda dü dest-i ≥arâ¡etin 

bârgâh-ı [T1-48a] Yezdânµye bu vechile güşâd eyledi ki İlâhâ no…ýa-i vücûd-ı 

nâçµzüm dâ‟ire-i rû-siyehân-ı [E-37b] ecânibe i√âýasında …almaπın ◊ubeyb‟üñ 

◊a≥ret-i Mu√ammedü‟l-Mu§ýafâ ¡alehi‟§-§alâtü ve‟s-selâm795 cenâbına peyâm-ı derd-

i encâmım iblâπ idecek bir âşinâ nâ-yâbdur.  

beyt 

 مى نالم و ناله را اثر نيست

مى سوزم و دوست را خبر نيست
796  

Kendü kibriyâ vü ¡a@ametüñle benüm selâmumı iblâπ eyle. Zeyd bin Eslem 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan mervµdür ki bir gün ma√fil-i fey≥-ni&âr-ı nebevµde ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟t-ta√iyyat a§√âb-ı sa¡âdet-me‟âbla √al…a-bend-i cem¡iyet olmış idi… ki nâ-

gâh beşere-i mübeşşere-i seyyidü‟l-beşerde â&âr-ı va√y leme¡an idüb §adef-i dehen-i 

müteyemmenlerinden ve ¡aley√i‟s-selâm ve ra√metu‟llâh ferâ‟idi tele‟lü‟ eyledi. [Ş-

145a] Aña müte¡â…ib gül-deste-feşân-ı beyân oldılar ki »ubeyb bin ¡Adiy Ten¡µm‟de 

cevr-i @aleme-i ¢ureyş‟le derece-i şehâdete irti…â eyledi. İblâπ-ı selâmına ◊a≥ret-i 

»udâ-yı bµ-hemtâyı [M-62] tevkµl itmegin ýaraf-ı bârgâh-ı mu…addes-i Rabbânµden797 

Cibrµl-i Emµn ¡aleyhi‟s-selâm edâ-yı sefâret-i peyâm eyledi. Mâ-√a§al »ubeyb‟i 

cânib-i Medµne‟ye tevcih ýarµ…ası üzre bâzûlarından avi«te idüb …ır… nefer-i bed-

nihâd nişâne-i nµze-i ser-tµz itmege âmâde olıca… dem-i vâ-pesµnde …ıbleden 

in√irâfından nâşµ  ِ 798  َأَ َقَ َ   تَقَواُّبو ْ   َقَ  َّن  َوْ  ُ   اّل kerµmesiyle tesliyet-ba«ş-ı «âýır-ı «azµn olmış 

                                                                                                                                                                             
792 Müslüman olarak öldükten sonra ne olursa olsun aldırmam. Bu da Allah yolundadır. Eğer o dilerse 
bu kalıpta kesilen organlara bereket verir. Öztürk, age, C.3, s. 250. 
 M بدرا ;A, E, T1, Ş, T2 بددا 793
794 Allahım onların sayılarını azalt, onları sonunda yok et, tek tek canlarını ve onları yaşatma. 
795 ¡aleyhi‟§-§aşâtü ve‟s-selâm A, E, Ş, T1, T2; §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem M 
796 İnliyorum ve inleyişimin etkisi yok; yanıyorum ve dostun (sevgilinin) bundan haberi yok. 
797 Rabbânµ‟den A, E, Ş, T1, T2; Bârî‟den M 
798 Hangi yöne dönerseniz dönün, Ona yönelmiş olursunuz. Bakara Sûresi: 115. 
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iken te§âdüm-i rimâ√dan ber-vech-i dil-«∙âh rûy-ı µkbâli mânend-i …ıble-nümâ yine 

cânib-i Beytü‟l-◊arâm‟a mün…alib olıca…  الحمد لله الذى
799

جعل وجهى نخو القبلة التى
800

 رضى 

ولنبيه ولمؤمنين [b48-1T]لنفسه   ma…âliyle erµke-i ¡ulviyyeye [T2-187b] na…l-i ra«t-ı √ayât-

ı ebedµ801 eyledi. Zeyd bin el-De&ine‟yi ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i pây-ı dârda ~afvân bin 

Ümeyye‟nüñ Bisýâs nâm πulâm-ı bed-fercâmı şu¡le-i şemşµr-i şehâdetle reh-bürde-i 

menâzil-i …uds eyledi. Bu va…¡a-i hâ‟ileyi miyân-ı …abâ‟ilde802 işâ¡a içün ol meyve-i 

şecere-i ra√meti nihâl-i dârdan dûr itmediler. ◊a≥ret-i fa«rü‟r-rüsül ¡aleyhi‟t-

ta√iyyatü ve‟t-tekrµm dâmen-i A§√âb-ı Kirâm‟a bu vechile gül-pâş-ı «iýâb oldılar ki 

şükûfe-i beden-i »ubeyb‟i şâ«ça-i dârdan perçµde itmege ayâ …an…ı mü‟min-i bâlâ-

dest dâmen-zen-i miyân-ı himmet olur ki bu «ıdmet mu…âbelesinde gül-geşt-i 

rey√ânzâr-ı bihiştle mübeşşer ola. Miyân-ı A§√âb-ı Kirâm‟dan803 iki na«l-i804 zµ-

bende-«irâm ya¡ni Mi…dâd bin Esved ve Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ 

…ıyâm idüb iltizâm-ı ¡uhde-i805 himmetle rû-be-râh oldılar. Seyyârevâr reviş-i [E-38a] 

şeb-gµrâne ile bir şeb Ten¡µm‟e vâ§ıl olub ol cigerdârân-ı [A-33b] çâbük-dest …ır… 

nefer-i pâsbân-ı «ufte miyânesinden zµr-i dâmen-i «ayme-i @ulmetde ol felke-i 

zerkâr-ı bârgâh-ı şehâdeti âheste ser-i dârdan tenzµl idüb i«fâ-yı meýâyâ itdükleri 

ma√alle getürdiler. Zübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh kendü maýiyyesine ta√mµl idüb cânib-i 

Hicret-serâ‟ya ¡inân-tâb oldılar. Şehâdet-i »ubeyb ra≦ıya‟llâhu ¡anh vu…û¡undan ol 

va…te gelince «ayâl-i fener-i eflâk çihil şebâne-rûz devr idüb ol çille-güzµn-i rif¡atüñ 

cism-i πam-fersûdı germ ü serd-i leyl ü nehâre lev√a-i âzmâyiş olmış iken yine 

beden-i muýarrâsı [T1-49a] ter ü tâze ve dµde-i cerâyi√inden pergâle-i «ûn-ı gül-gûn 

tereşşu√ eyledügi ra…am-zede-i &i…âtdur. ~ubh-dem pâsdârân-ı ¢ureyş ârâyiş-i ser-i 

şem¡a-i dâr olan şu¡le-i şeb-tâbuñ806 rübûde-i mı…râ≥-ı istirâ… oldıπın göricek dest-

zede-i a§√âb-ı Mu√ammedµ oldıπın istiş¡âr idüb yetmiş807 süvâr-ı kµne-güzâr ta¡…µbe 

şitâb eylediler. ∏ubârları man@ûr-ı Zübeyr ü Mi…dâd olıca… beden-i müteyemmen-i 

                                                             
799 Kendisinin, peygamberinin ve inananların razı olduğu kıbleye doğru yüzümü döndüren Allah‟a 
hamd olsun. 
 M الذى ;A, E, T1, Ş, T2 التى 800
801 ebedµ A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
802 …abâilde A, E, Ş, T1, T2; …abâ‟ilede M 
803 A§√âb-ı Kirâm‟dan A, E, T1, Ş, T2; a§√âbdan M 
804 na«l-i M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
805 ¡u√de-i A, Ş, E, M, T1; ¡u…de-i T2 
806 şeb-tâbuñ A, E, Ş, T1, T2; şeb-tâb ile M 
807 yetmiş A, E,Ş,  T1, T2; yetmiş nefer M 
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»ubeyb‟i vedµ¡a-i §a√n-ı zemµn idüb âmâde-i te…âbül oldu…ları √âlde [Ş-145b] bi-

emri‟llâhi te¡âlâ §adr-ı «âk mânende-i dil-i ¡uşşâ… çâk olub ol cevher-i girân-bahâyı 

sandû…-ı sµnesinde nihân eyledi. Bu emr-i bedµ¡ [M-63] @uhûrı sebebiyle Belµ¡ü‟l-ar≥ 

la…abı ile dehân-gerd-i808 ¡âlemiyân oldı. Süvârân-ı küffâr …arµb oldu…da ◊a≥ret-i 

Zübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh ser-i …amer-tâbından hâle-i destârın endâ«te idüb ey herze-

gerdân-ı beyâbân-ı «izlân ben güher-pâre-i §adef-i ~afiyye binti ¡Abdü‟l-müýýalib 

Zübeyr bin el-¡Avvâm‟um ve refµ…um Mi…dâd ibnü‟l-Esved‟dür. İkimiz da«i ¡an…â-yı 

âşiyâne-i peygâr oldıπı ¡âmme-i ¢ureyş‟e ma¡lûmdur. Bizimle sevdâ-yı per«âş i≥â¡a-i 

bi≥â¡a-i √ayâtdan πayrı &emere virmez. Ne ma…ûle âlâtla irâde olunursa âmâdeyüz 

didükde ol iki gencµne-i na…d-i şecâ¡atüñ ýılsım-ı me√âbetleri sedd-i vech-i ¢ureyş 

olub mu√ârebeye yârâ-yı miknet bulamadı…larından bi‟≥-≥arûre mu¡âvedeti mu¡âdâta 

tercµ√ eylediler. Ol neyyireyn-i âsumân-ı hüner √u≥ûr-ı «ayrü‟l-beşerde ¡aleyhi‟t-

ta√iyyatü ve‟t-teslµm çehre-sây-ı niyâz809 oldu…larında Cibrµl-i Emµn ¡aleyhi‟s-selâm 

[T1-49b] mu…âbele-nişµn-i pâdişâh-ı ta«t-ı risâlet bulunmaπın yâ Resûla‟llâh 

melâ‟ike-i ýaba…ât-ı [E-38b] eflâk bu iki peleng-i şâhi…â-i celâdetle «alvet-serây-ı 

mele‟-i a¡lâda mübâhât idüb zemzeme-i men…abet ü sitâyişlerin ârâyiş-i mecâmi¡-i 

…uds eylediler diyü serâfet-«ânelerin hem-kevkebe-i küngüre-i ¡arş-ı berµn eyledi.  

Seriyye-i ¡Abdu‟llâh bin Enµs ra≦ıya‟llâhu ¡anh  

Çünki şa…µ-i bed-peymân Süfyân [A-34a] bin »âlid-i Hüzelµ zµr-i √o……a-i 

mekrden bu gûne mühre-i «ud¡a vü πadr i@hâr idüb on nefer-i ecille-i a§√âbı endâ«te-

i √ufre-i telef itmişiken yine anuñla …anâ¡at itmeyüb «ıýýa-i Ye&rib‟e hücûm …a§dı ile 

tertµb-i leşker sevdâsında oldıπı mir‟ât-ı şu¡ûr-ı nebevµye ¡aks-endâz oldıπın 

mâyedârân-ı celâletden ¡Abdu‟llâh bin Enµs ra≦ıya‟llâhu ¡anhı ol bed-kâruñ kifâyet-i 

mühimmine nâm-zed buyurdılar. Sµmâ-yı bed-nümây-ı Süfyân mechûli olmaπın 

«∙âce-i kevneyn ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü ve‟t-teslµm √a≥retleri şekl ü hey‟etin ta¡yµn 

buyurub ¡alâmeti ibtidâ-yı rü‟yetde «âne-i ≥amµrüñe zelzele-i hirâs ¡ârı≥ olub ¡İblµs 

¡aleyhi‟l-la¡ne «alvetgeh-i810 derûnuña reh-yâb olma…dur diyü tefhµm buyurdılar. 

Bedre…a-i du¡â-yı [T2-188b] seyyid-i ebrârla Baýn-ı ¡Urne nâm mev≥i¡de nâ-gâh 

çend-nefer ile bir şa«§a mülâ…µ olıca… §a√râ-yı ≥amµrinde bµ-vâsıýa bir girdbâd-ı «avf-

                                                             
808 dehân-gerd-i A, E, Ş; dehânger-i M; dehân-gerdân-ı T1, T2 
809 niyâz E, T1, T2; A, Ş, M‟de yok 
810 «alvetgeh-i A, E, Ş, T1, T2; «alvetgehde M 
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ı mefraý811 ra…§ân olub «ayme-i vücûdın ýınâb-ı güsil-ârâm itmege …arµb oldı. ~arf-ı 

na@ar-ı im¡ân eyledükde işâretkerde-i nebevµ olan ¡alâyimi bi‟l-cümle nüs«a-i hey‟et-i 

«abµ&esinde müýâla¡a idüb [T1-50a] §adaka‟llâhü ve §ada…a resûlu‟llâh ma…âlin √ırz-ı 

bâzû-yı zebân eyledi. Süfyân‟uñ na@arı da«i ¡Abdu‟llâh‟a ta¡allük eyleyicek dâr u 

diyâr u nâm u şi¡ârından istifsâr eyledi. Bu vechile tertµb-i kemâlât-ı düşmen-firµb 

eyledi ki …abµle-i Benµ [M-64] »uzâ¡a‟ya müntesip bir yekke-süvârum ki ýâ‟ife-i 

İslâmiyân‟la mu…âtele içün leşker tedârikinde oldıπıñ [Ş-146a] sâmi¡a-zedem 

olmaπın sevdâ-yı ilti√âfla mülâzemet-i rikâbuña şitâb eyledüm. Bu ma…âl-i «oş-

âmedâne «âýır-ı Süfyân‟a vâsıýa-i istµnâs olub …udûmundan münbasıý olmaπın 

kenâre-i sâye-i «ayme-i va«µmesinde812 ta¡yµn-i mekân eyledi. ¡Abdu‟llâh 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i mu…te≥â-yı √âl üzre berây-ı813 temşiyet-i ma§la√at Süfyân‟uñ 

sitâyiş-i şecâ¡at ü mekremetini √âvµ eş¡âr inşâdıyla ve nice [E-39a] makâlât-ı sem¡a-

âmµziyle derûnunda olan mevârid-i iştibâhı bi‟l-külliye sedd eyledi. Şeb-hengâm 

ketâ‟ib-i işrâk herbiri mebyitine müteferri… olub Süfyân da«i ser-girân-ı814 peymâne-i 

«∙âb olıca… ¡Abdu‟llâh intihâz-ı zemân-ı fur§at idüb ol sevâd-ı a¡@am-ı fesâduñ burc-ı 

bedeninden …ulle-i ser-i hevâ-peymâsın tµşe-i şemşµr ile hedm idüb cânib-i 

Medµne‟ye bâl-engµz oldı. ~ub√-dem ahâlµ-i …abµle √âdi&e-i leyle-i √ublâdan âgâh 

olıca… feryâd-künân ta¡…µbe şitâb eylediler. ¡Abdu‟llâh da«i vâhime-i ¡a…ab-

girândan815 cûyâ-yı me‟men-i i«tifâ iken [A-34b] bir πâr-ı teng ü târa dûçâr olub 

peyπûlesinde nühüfte olıca… bâ-fermân-ı ~âni¡-i bµ-çün816 der-sa¡ât ¡anâ…ib-i rişte-bâf 

der-i πâre bir dâm-ı dânâ- [T1-50b] firµb ta¡lµ… eylediler ki nice sâlden berü du«ûl ü 

«urûc i√timâlini sedd eyledi. Â«ir mütefa……idân-ı küffâr ta«§µl-i dest-mâye-i ye‟sle 

rücû¡ eylediklerinde817 ol ser-bâz-ı ¡âlem ferâπ-ı818 «âýırla cânib-i ma…§ada ¡azm idüb 

seyyidü‟l-kevneyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem [T2-189a] √a≥retleri §adr-ı mescidde 

dest-ârâ-yı a§√âb oldu…ları √âlde zânû-zede-i ta√iyyet olub ser-i düşmen-i »udâ‟yı 

πalýân eyledi. ◊a≥ret-i fa√rü‟r-rüsül ¡aleyhi‟t-tahiyyatü ve‟t-tekrµm ve A§√âb-ı Kirâm 

                                                             
811 mefrat A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok 
812 «ayme-i va«µmesinde A, E, Ş; «aymesinde M, T1, T2 
813 berây-ı A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok 
814 ser-girân-ı A, E, Ş, T1, T2; ser-gerdân-ı M 
815 ¡u…ab-girândan, Gültekin, s. 178. 
816 bµ-çün E, M, T1, Ş, T2; niçün A 
817 eylediklerinde A, Ş, E, T1, T2; itmelerinden M 
818 firâπ, Gültekin, s. 178. 
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ser-cümle819 müntehic ve münşeri√ olub ¡Abdu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anha  تحضربه فى

الجنتة
820  kelâm-ı bedµ¡ü‟n-ni@âmıyla bi ¡asâ ¡aýâ¡ buyurdılar √attâ ¡âzim-i gülşen-serây-ı 

be…â oldıπı zamânda ¡a§â-yı seyyidü‟l-mürselµni hem-râh-ı √ufre-i mezâr eyledüπi 

&ebtkerde-i pµrân-ı821 ýarµ…at-ı â&ârdur.  

Vâ…ı¡a-i Hâ‟ile-i Bi‟r-i Ma¡ûne822  

beyt823  

كذارنده نامه راستان
824

 

چنين ميكند نقل اين داستان
825  

Sene-i râbi¡a-i hicriyyede şimşµr-i âb-gûn-ı hilâl-i §afer dûş-ı sipihr-i 

kµneverde leme¡ân eyleyicek …abµle-i Necd‟den Ebû Berâ‟ ¡Âmir bin Mâlik ki 

Mülâ¡ibü‟l-esinne la…âbıyla meydân-gµr-i iştihâr idi. Meclis-i826 hidâyet-ýırâz-ı 

nebevµye şeref-yâfte-i du«ûl olub yâ Resûla‟llâh kârgâh-ı √a…µ…atden berâverde 

eyledigüñ perend-i tâze-na…ş-ı dµn-i √anµfüñ …abµle-i Benµ Necd ü ¡Âmir‟de revâc-ı 

iştihârı serşâr ve «arµdârı bµ-şümârdur eger mâyedârân-ı İslâm‟dan bir cem¡ bu 

bendeye hem-râh buyrulursa ahâlµ-i …abâ‟il-i ¡adµde bi‟t-tamâm mer√ale-i 

müte¡affine-i [M-65, E-39b] işrâkden mesµre-i selµmü‟l-hevâ-yı İslâm‟a na…l-i bâr-

«âne-i i¡ti…âd itmeleri [T1-51a] me‟mûldür diyü ri…¡a-güşây-ı niyâz oldı. Egerçi 

«∙âce-i setµre-şinâs-ı ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri ma¡mûre-i ≥amµrüm 

cânib-i Necµdiyân‟dan ma√§ûre-i [Ş-146b] emn ü i¡timâd827 degüldür diyü is¡âf-ı 

merâmında teve……uf buyurdılar  ammâ Ebû Berâ‟ risâle-i niyâzına ta¡lµ…-i √âşiye-i 

te‟kµd idüb yâ Resûla‟llâh ýâyife-i Necd ü Benµ ¡Âmir bi‟l-cümle mu√âý-ı dâ‟ire-i 

iýâ¡atümdür ve firistâdegân-ı √a≥ret mültezim-i civârumdur. Anlaruñ inâre-i 

fitnesinden dâmen-i a§√âba gerd-i ta¡rru≥ i§âbet itmemege828 müte¡ahhidüm diyü 

ýınâb-ı «ayme-i ma…âlin veted-i …aseme rabý eyledüginden πayrı farrâş-ı …a≥â vü 

…ader da«i perde-âvµz-i te‟&µr olmaπın bi‟l-âhere yetmiş nefer ve …avleyn-i 

                                                             
819 ser-cümle A, E, Ş, T1, T2; cümle M 
820 Onu cennete koy. 
821 pµrân-ı A, M, E, Ş; pµrâmen-i T2; T1‟de yok 
822 Vâ…ı¡a-i Hâ‟ile-i Bi‟r-i Me¡ûne A, M, T1, Ş; Vâ…ı¡a-i Hâ‟ile-i Bi‟r-i Me¡ûne Beyânındadur T2 
823 beyt A, E, M; na@m T1; Ş, T2‟de yok 
استاند 824  A, E, T1, Ş, T2; رستان M 
825 Doğru söyleyenlerin kitabında bu destan böyle nakledilir. 
826 mecâlis-i, Gültekin, s. 179. 
827  i¡timâd M, E, Ş, T1, T2; i¡timâdda A 
828 itmemege M, E, Ş, T1, T2; itmege A 
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müte«âlifü‟l-mefhûm üzre kır… yâ otuz nefer-i …urrâ-i a§√âb ki ek&eri En§âr‟dan 

idiler ve mu¡tâdları her rûz fürû«t itdükleri [A-35a] hµmenüñ &emeniyle [T2-189b] 

fu…arâ-yı a§√âbı ta…viye vü terfiye itmekdi. İrsâle ta¡yµn buyurılub829 rü‟esâ-yı Benµ 

Necid ü ¡Âmir‟e da¡vet-i √a……a icâbet teklµfini830 √âvµ bir nemµ…a-i mu¡ciz-i nizâm 

ter…µm buyurdılar. Menzil-i bi‟r-i Ma¡ûne ki Medµne-i Müteyemmene‟ye dört 

mer√ale mi…dârı mesâfedür ma√aýý-ı İslâmiyân oldu…da ¡Amr bin Ümeyye-i ∞amµrµ 

ve ◊âri& bin ~ımme ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ra¡y-ı cimâle müte¡ayyin olub »arâm bin 

Mil√ân‟la831 ra≦ıya‟llâhu ¡anh birâder-zâde-i Ebû Berâ‟, ¡Âmir bin eý-‰ufeyl‟e ki seg-

i herze-feryâd-ı reme-i Necid idi nâme-i müşgµn-√itâme-i seyyid-i enâmı irsâl 

eylediler. Ebû Berâ‟ da«i müsta¡iddân-ı İslâm‟ı teşvµ… içün …udûm-ı a§√âbı [T1-51b] 

ahâlµ-i …abµleye i«bâre ¡azm eyledi. »arâm bin Mil√ân832 ¡Âmir bin eý-‰ufeyl‟üñ 

meclis-i bed-âyµnine va≥¡-ı …adem itdügi sâ¡at ol tµre-ba«t-ı fettâk-nâme-i √ayâtın çâk 

idüb der-√âl firistâdegân-ı resûl-i »udâ‟yla mu…âtele itmek içün ahâlµ-i …abµlesin 

cem¡e inhimâk eyledi ammâ a§√âb-ı bülend-cenâb Ebû Berâ‟nuñ √i§âr-ı civâr-ı 

iltizâmına dâ«il oldu…ları ahâlµ-i …abµleye ma¡lûm olmaπın i¡ânetinde teπafül 

eylediler. Ol tebeh-kâr-ı bed-encâm …abâyil-i Süleym ü ¡U§ayye vü Ri¡l ü ±ekvân‟a 

…â§ıdlar perrân idüb bµ-şümâr ¡avene-i ¡udvân cem¡ eyledi. Mü‟minµn …udûm-i sefµre 

inti@ârla dâ‟ire-i bir‟-i Ma¡ûne‟de fâriπ-nişµn iken her ýarafdan hevâmm-ı beyâbân-ı 

≦alâl i√âýa eylediklerin göricek gird-âb-ı belâya istiπrâ…ların [E-40a] i√sâs idüb İlâhâ 

biz peyâm-ı mâcerâ-yı mâtem-engµz ü selâm-ı ri……at-âmµzimüzi cenâb-ı ra√meten 

li‟l-¡âlemµne sen iblâπ eyle diyü cânib-i eflâke bâdbân-güşây-ı nâle vü feryâd oldılar. 

Ol ma√alde fermân-resân-ı Yezdânµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ýaraf-ı bârgâh-ı 

…udsµden ol ma@lûmân-ı sitem-dµdenüñ833 sergü≠eştlerin sulýân-ı kevneyn ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri √u≥ûrunda rµ«te-i …âlıb-ı ta…rµr idicek [M-66] süb√a-i 

siyeh-târ-ı müjgânları lü‟lü‟-pâş-ı eşk-i firâ… olub nesµm-i du¡â-yı maπfiretle dimâπ-ı 

rû√ların taýyµb ü tervµ√ buyurdılar. Mâ-√a§al ol mu…atele-i nâýı…a-i «irâşda mecmû¡-ı 

a§√âb …abâ-yı bµ-be…â-yı834 bedenlerin bâlâ-pûş-ı ebediyyü‟l-ýırâz-ı şehâdete tebdµl 

                                                             
829 buyurup A, Ş, E, T1, T2; buyurulup M  
830 teklµfini A, M, Ş, E, T1; teklµfine T2 
831 Mil√ân‟la A, Ş, T1, T2; Milcân‟la M, E 
832 Mil√ân A, T1, T2; Milcân M, E, Ş 
833 -dµdenüñ A, T1, T2; -dµdegânuñ M, E, Ş 
834 bµ-be…â-yı A, E, Ş, M, T1; be…â-yı T2 
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idinceye dek [T2-190a] be≠l-i cevher-i şecâ¡at eylediler. Anca… ra¡y-ı cimâl ta…rµbiyle 

◊âri& bin ~ımme [Ş-147a] ve ¡Amr bin Ümeyye-i ∞amrµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ bu 

ýûfân-ı …a≥âdan rehâ-yâfte-i sâ√il-i selâmet iken ◊âri& bin ~ımme‟nüñ …âmet-i 

√amiyyeti bµ-rüfe…â iktisâ-yı «il¡at-i √ayâtdan ¡âr idüb ol tenevvür-i âteş-yâb-ı [A-

35b] veπâya pertâb eyledi. Dört nefer-i heyzüm-i dûza«ı şu¡le-i şemşµrle sûzân 

itdükden §oñra kendünüñ da«i ¡anber-pâre-i bedeninden bu«âr-ı rû√-ı √ayvânµsi 

micmere-i müşebbek-i mesâmmâtından üncümen-i …udse müte§â¡id oldı. Bu dâhiye-i 

¡u@mâyı cânib-i Medµne‟ye iblâπ …a§dıyla ¡Amr bin Ümeyye-i ∞amrµ‟nüñ pây-ı 

revânın münevvere-i835 bedeninde836 ib…â eylediler. Ebû Berâ‟ ki bu va…¡a-i cân-

güdâz837 sünû√ına bâdµ olmış idi. Birâder-zâde-i bed-kârınuñ irtikâb itdügi πadr u 

sitemüñ râyi√a-i müte¡affine-i «aberi meşâm-ı şu¡ûrına vâ§ıl oldu…da esµr-i firâş-

endûh olub πalebe-i √ummâ-yı √amiyyetle çend-rûze «ilâlinde sû«te-i mu√ri…a-i fenâ 

oldı. Ta√rµr-i İmâm ¢asýallânµ ra√imehümu‟llâh üzre fa«rü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm √a≥retleri çihil-§abâ√ …abâ‟il-i Süleym ü ¡U§ayye vü Ri¡l ü ±ekvân‟ı 

hedef-i du¡â-i ¡aleyhim idüb 838
-du¡âsıyla ol bed-fi¡âlüñ serµ¡ân leked اللهم اكفنى عامرا

«∙âr-ı πa≥ab-ı Rabb olmasını niyâz eylediler. Zamân-ı yesµrde ol şerµr-i bed-ýıynet 

Selûliyye nâm fâcirenüñ «aymesinde mânende-i πudde-i şütür bir ≦arbe-i ýâ¡ûnla 

giriftâr-ı nekâl olub πalebe-i ı≥ýırâbından 839
سلوليه [b52-1T]غدت كغدة لبعير والموت فى بيت  

ma…âlin âmµ«te-i enµn-i cânsûz iderek esbine süvâr olub √âne-nişµn-i [E-40b] zµn iken 

nigûnsâr-ı √ufre-i siccµn oldı, ¡aleyhi‟l-la¡ne ve‟l-«izlân. Ahâlµ-i …abâ‟il-i ma¡hûde 

da«i hemân ol «ilâlde belâ-yı …a√ý u πalâya mübtelâ olub πalebe-i beliyye-i cû¡ ile 

ek&eri ictinâ-yı ≠a……ûm-ı ca√µme şitâb eylediler.  

beyt 

Çeksün o deñlü sâπar-ı zehr-âb-ı mi√neti 

Olsun ca√µm düşmeninüñ cây-ı râ√atı 

¡Amr bin Ümeyye-i ∞amµrµ840 ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol841 dâm-ı belâdan rehâ 

bulub cânib-i Hicret-serâ‟ya perrân iken e&nâ-yı râhda pµçµde-kelµm-i πaflet iki 

                                                             
835 münevvere-i A, M; mûze-i T1, T2, E, Ş 
836 bedeninde M, E, Ş; bedende A, T1, T2 
837  -güdâ≠ M, E, Ş, T1, T2; -gü≠âr A 
838 Allah‟ın Âmir‟i kahr et. 
839 Deve hörgücü gibi beze çıkararak Selûliye‟nin evinde ölmek. 
840 -i ∞amµrµ T1, E; A, Ş, M, T2‟de yok 
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müşrik-i ¡Âmirµ‟ye dûçâr oldı ki [T2-190b] amân-dâde-i seyyidü‟l-mürselµn idiler. 

¡Amr amân-ı nebevµden bµ-«aber olmaπla inti…âm-ı a§√âb niyyeti ile amân virmeyüb 

âlûde-i «∙âb-ı ¡adem eyledi. Meclis-i risâlet-penâha rû-mâl eyledükde mâcerâ-yı 

mev…if-i mu…addese inhâ eyledi. Seyyidü‟l-enbiyâ842 ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟l-verâ bu fi¡l 

§udûrın843 sehv-i [M-67] «aýâya nisbet idüb ber-mu…te≥â-yı a√kâm-ı şer¡-i πarrâ 

vere&elerine edâ-yı diyyetle fermân eylediler.  

Vak¡a-i ∏azve-i Benµ‟n-Na≦µr-i Bed-Ta«mµr  

Mi¡mârân-ı mebânµ-i «aber ve na……âşân-ı ýâ…-ı siyer bu resm üzre tezyµn-i 

kâşâne-i â&âr-ı «ayrü‟l-beşer eylemişlerdür ki sevâkin-i √avâlµ-i Hicret-serây-ı ‰âbe-i 

müsteýâbeden …abµle-i Yehûd Benµ‟n-Na≦µr ki [A-36a] sulýân-ı erµke-nişµn-i nübüvvet 

¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyya √a≥retlerinüñ sâye-i binâ-yı mu§ale√alarına ilticâ itmişler idi. 

Fa«r-i ¡âlem salla‟llâhu ¡aleyhi vesellem844 …abµle-i Benµ ¡Âmirânla845 da«i râbıýa-i846 

mu¡ahedeleri mün¡a…id olmaπın [T1-53a] ¡Amr bin Ümeyye [Ş-146b] küşte-i şemşµr-i 

sehv ü «aýâ itdügi  iki ¡Âmirµ‟nüñ edâ-yı diyetinde i¡ânet ümidiyle aπniyâ-yı …abµle-i 

ma¡hûdeye ilticâ eyledi. Fa«r-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri da«i 

i¡ânet-i diyete ihtimâmlarından nâşµ kibâr-ı a§√âbla bir gün …âdime-«µz-i teşrµf 

oldılar. ¢udûm-ı sâlâr-ı kirâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmdan ahâlµ-i …abµle kesb-i 

ibtihâc idüb bir «âne-i refµ¡ü‟l-binâ sâyesinde basý-ı firâş-ı mihmândârµ idüb tekmµl-i 

…â‟ide-i ≥iyâfet içün tev…iflerin recâ eylediler. ◊uyey bin A√ýab nâm Yehûd-ı nâ-

sipâs ki ol kilâb-ı jâj-feryâd beyninde §â√ib-i ta¡ayyün847 idi. »abi&-i cibilliyesi râh-ı 

isti…âmetden in√irâfına bâdµ olub bu vechile na§b-ı ¡arrâde-i fesâda şürû¡ eyledi ki ey 

ma¡şer-i Yehûd temâm-ı se√âb-ı ümµd …are-i bâr-ı murâd olaca… ma√aldür. Eger 

kimesne serbâmdan bir ≦arbe-i [E-41a] seng-i girânla √âşâ Mu√ammed‟i ser-zede-i 

mülk-i fenâ iderse istilâ-yı İslâmiyândan vâ-reste oluruz diyü çile-bend-i kemân-

girih-i tenvµr oldı ammâ yine a¡yân-ı …abµleden ¡Amr bin Ca√√âş ve Sellâm bin 

Mişkem bu endµşeyi ta«ýı‟e idüb eger sû‟-i §ani¡añuz fµ‟l-√âl cânib-i âsumândan i«bâr 

                                                                                                                                                                             
841 ol A, E, Ş, T2; o M, T1 
842 seyyidü‟l-enbiyâ A, Ş, E, T1, T2; seyyid-i enbiyâ M 
843 §udûrın A, E, T1, Ş, T2; §udûrını M 
844 Fa«r-i ¡âlem salla‟llâhu ¡aleyhi vesellem T1, T2; A, E, M, Ş‟de yok. 
845¡Âmirle M, Ş, T1, T2, E; ¡Âmirânla A 
846 râbıýa-i A, E; Ş, M, T1, T2‟de yok 
847 ta¡yµn, Gültekin, s. 182. 
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olunursa §oñra töhmet-i na…≥-ı ¡ahdle «ânümân-ı âsâyişimiz «arâb olub848 ni¡met-i 

istirâ«atden da«i ma√rûm olma… lâzım gelür [T2-191a] diyü men¡ ü ta√≠µrde edille-i 

…âýı¡a ibrâz idegördiler. Ammâ sebükserân-ı Yehûd cânib-i ma«≠ûrundan …aý¡-ı na@ar 

idüb fevt-i fur§at vesµle-i dâπ-ı √asretdür diyü ol emr-i münkere …arâr virdiler. Der-

√âl berµd-i sebükseyr-i sidre-i mesµr bâl-i isti¡câle tâb virüb mekµdet-i nühüfte-i [T1-

53b] Yehûd‟ı âyµne-i şu¡ûr-ı nebevµye na…ş eyledi.  

Beyt li-mü‟ellifehi849 

Pûşµde midür kâr-ı nihân ol dile kim  

Meşhûdı ola na…ş-ı serâ-perde-i πayb850 

Seyyid-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyât bu desµse-i ârâm-rübâyı rüfe…â-yı 

kirâma bile iş¡âr itmeyüb tecdµd-i vu≥ûya ¡azµmet ýavrında …âmet-i sidre-sµmâlarına 

pµrâye-i …ıyâm virüb âheste cânib-i Hicret-serâya «aýve-cünbân-ı rücû¡ oldılar.851 

Dâ‟ire-nişµn-i [M-68] meclis olan A§√âb-ı Kirâm «âtem-i bµ-nigµn gibi bir müddet 

…udûm-i gevher-i yektâ-yı risâlete çeşm-güşây-ı inti@âr852 bisyâr oldu…dan §oñra 

Medµne-i Münevvere‟ye ¡azµmetlerin cezm idüb anlar da«i reh-girâ-yı ¡avdet oldılar. 

Rûmâl-i …adem-i sulýân-ı dâreyne vu§ûllerinde √ikmet-i πaybiyeti853 istikşâf idüb 

setµre-i √âle ta√§µl-i ıýýılâ¡ idicek na…ş-ı perde-i esrâra √ayrân oldılar [A-36b] ammâ 

bu √âlet √udû&undan Benµ‟n-Na≦µr esµr-i ¡ukde-i teşvµş ü ı≥ýırâb olub mene¡ası854 

fa¡alesin melâmete âπâz eyledi √attâ a√bâr-ı …abµleden Kinâne bu da…µ…a cânib-i 

âsumândan i«bar olındıπına a§lâ şübhe yo…dur diyü …asemle şedd-i niýâ…-ı müdde¡µ 

eyledi ammâ seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem Mu√ammed bin Mesleme‟yi 

irsâl buyurub bu vechile µ§âl-i peyπâm eylediler ki ba¡de‟l-yevm bu diyârda 

isti…rârları müte¡a≠≠irdür celâya âmâde olsunlar diyü deh-rûze imhâl idüb müddet-i 

mu¡ayyeneden [Ş-148a] ziyâde ârâm iderlerse izâleleri ma√sûbdur diyü tenbµh 

eylediler. Benµ‟n-Na≦µr mücâzât-ı a¡mâlleri oldıπın [E-41b] fehm idüb der-sâ¡at-i 

fermân-ı nebevµye iýâ¡ate [T1-54a] müsâra¡at ve isti√≥âr-ı celâya mübâderetlerin i@hâr 

eylediler ammâ ser√ayl-i münâfı…µn ¡Abdu‟llâh bin Ebµ Selûl zµrgâh-ı fitneye icrâ-yı 
                                                             
848 olup M, E, Ş, T1, T2; olur A 
849 li-mü‟ellife M; Ş, E, T1, T2, A‟da yok 
850 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1248. 
851 oldılar A, E, Ş; eylediler M, buyurdılar T1, T2 
852 inti@âr-ı, Gültekin, s. 182. 
853 πaybiyeti A, E, T1, Ş; πaybı M, T2 
854 men¡ası, Gültekin, s. 182. 
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âb u tezvµr idüb nihânµ iblâπ-ı peyâm-ı nifâ…-âmµz eyledi ki el-√a≠er ki evýân-ı 

me‟lûfelerinden reh-girâ-yı celâ olmaπa §ûret-nümây-ı iýâ¡at olmayub [T2-191b] 

ferâπ-ı «âýırla √i§ârlarından âsûde-nişµn-i ta√a§§un ve temekkün olsunlar ki ben iki 

biñ merdân-ı peygâr-ı kâr-gerde ile âmâde-i imdâd oldıπumdan πayr-ı Yehûd Benµ 

¢uray@a ve ∏aýafân da«i bi‟l-cümle tâb-dâde-i bâl-i i¡ânet olmaπa müte¡ahhid 

olmışlardur. Bu «aber-i bµ-e&er ◊uyey bin A√ýab‟a µrâ&-ı pendâr-ı πurûr itmekle 

§ûret-i bâz-gûne-i mu√âlefet gösterüb biz ba¡de‟l-yevm ser-keşµde-i ýav…-ı iýâ¡atüz 

kendüler da«i i@hâr-ı i…tidârlarında ta…§µr itmesünler diyü cânib-i a…des-i nebevµye 

peyâm-ı bârid iblâπ itmegin sultân-ı sütûde-i fa¡âl zemzeme-i tekbµri sâmi¡a-gµr-i 

çar«-ı e&µr idüb tehiyye-i esbâb-ı πazâya işâret buyurdılar. İbn Ümm Mektûm 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh tekvµl-i mesned-nişµn-i855 dâr-ı √ilâfet856 buyrılub √i§âr-ı Benµ‟n-

Na≦µr‟e ta√rµk-i râyet-i @afer-ýufeyl buyurdılar. Kefere-i Yehûd der-i √i§ârı mânend-i 

…ulûb-ı müşrikµn bend idüb seng ü tµr ile müşâcere ve müdâfa¡aya i…dâm eylediler. 

◊a≥ret-i eşrefü‟l-mürselµn edâ-yı ¡aşâdan §oñra ◊a≠ret-i ~ıddµ… …avl-i â«erde cenâb-ı 

¡Aliyyü‟l-Murta≠â‟yı ser-sipeh-i İslâm ta¡yµn buyurub cenâb-ı nübüvvet-destgâhları 

on nefer-i a§√âbla Medµne‟de857 dârü‟s-sa¡âdelerine ¡avdet buyurdılar. [T1-54b] 

Sepµde-dem âfitâb-ı dµdârlarıyla yine «ayme-i felek-…adrlerin tenvµr buyurub [M-69] 

fet√-i ebvâb-ı √arbe iştiπâl buyurdılar. ∏azûrâ858 nâm bir Yehûd-ı tµr-endâzuñ bir 

«adengi tâ «ayme-i sulýân-ı risâlete vâ§ıl olmaπın bârgâh-ı sa¡âdeti ma√all-i â«ere 

na…l eylediler. Ol gün neyyir-i eşi¡a-sipâh [A-37a] devr-i …al¡a-i gerdûn idinceye dek 

ýarafeynden sihâm u e√câr §u¡ûd u hübûý eyledi.  

na@m859 

 زآمد شد سنك و تير و خدنك

 زمين و آسمان هردو كشتند تنك

 زپايان چو تير بباال شدى

 مشبك چو تيرى وال شدى

 زباال چو سنكى بزير امدى

زكار و زمين بانك شير امدى
860  

                                                             
855 tekvµl-i mesned-nişµn-i M; mesned-i A, E, Ş, T2; mesned-nişµn-i T1 
856 dâr-ı «ilâfet A, E, T1, Ş, T2; Yehûd der-kefere-i dâr-ı «ilâfet M 
857 Medµne‟de A, E, Ş, T1, T2; Medµne-i M 
858 ∏azûrâ M, E, Ş, T1, T2; ∏azûr A 
859 na@m T1, T2, E, Ş; beyt A; me&nevµ M  
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Sipâh-ı sitâre861 √i§âr-ı pµrûze-dµvâr-ı sipihri i√âýâ itdügi [E-42a] hengâmda 

bedr-i hâle-i velâyet seyyâre-i burc-ı imâmet kerrema‟llâhu vechehü miyân-ı πuzât-ı 

encüm-sµmâdan bir sâ¡at [T2-192a] mi…dârı nâ-peydâ oldı. Ol gevher-i şeb-tâbı sû-

be-sû cüst ü cûya A§√âb-ı Kirâm tekâpû üzre iken nâ-gâh anı gördiler ki necm-i 

dümdâr-§ıfat bir cânibden ýulû¡ idüb bir ser-bürµdeyi pây-ı seyyidü‟l-kevneyne πalýân 

eyledi. Keyfiyyet-i √âlden [Ş-148b] pürsân olıca… yâ Resûla‟llâh cânib-i √ayme-i 

sa¡âdete √adeng-endâz olan ∏azûrâ‟nuñ ser-i felâket-medârıdur didi. Keyfiyyet-i 

şikârdan isti√bâr buyuruldu…da yâ Resûla‟llâh nihâdende-i şecâ¡at merkûz oldıπın862 

«adenginden istidlâl idüb lâ-büdd ol mertebe şu¡le-i şecâ¡at perde-i şebde anı …al¡adan 

√urûca vesµle-i ictirâ olacaπın istiş¡âr itmekle mebâdâ πafletle πuzâta µ§âl-i me≥erret 

i√timâlinden nâşµ ma@anne-i √urûc olan ma√alde i«tiyâr-ı kemµn-i tera……ub [T1-55a] 

eylemişdüm ki nâ-gâh ber-tıb…-ı ta§avvur şemşµr-be-kef ýo…uz nefer-i şecâ¡atle 

…al¡adan bedr oldılar. Bir √amle-i şemşµr ile √ufre-i fenâya πalýân idüb mühre-i serin 

dest-bûy-ı ser-engüşt-i şemşµr eyledüm ammâ rüfe…âsı da«i …arµbdür eger çend-nefer-

i dilµr-i «a§m-endâz hem-râh buyrılur ise anlar da«i güzeşte-i cisr-i şemşµr olma… 

me‟mûldür diyü mev…if-i ¡ar≥a-i iblâπ eyledükde Ebû Dücâne ve Sehl İbn-i ◊anµf ile 

sekiz nefer-i A§√âb-ı Kirâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ◊a≥ret-i ◊aydar-ı Kerrâr‟e 

ma§√ûben irsâl buyruldı. Vâ…ı¡â ol gürâzân-ı remµde henûz dervâze-i √i§âre dâ«il 

olmadan irişüb gûy-ı serlerin mühre-i muşa¡bid-i tµπ eylediler. Ber-mûcib-i fermân-ı 

nebevµ rü‟üs-i Yehûd-ı şûmı «âric-i √i§ârda vâ…i¡ Benµ ◊aýme «ânelerine …andµl-i 

küngüre-i bâm eylediler. Serzede-i riyâ≥-ı rivâyât-ı §a√µ√adur ki na«µlât-ı Benµ‟n-

Na≦µr‟i ýu¡me-i tµşe-i indirâs itmek içün ol «ilâlde Ebû Leylâ-i Mâzenµ863 ile 

¡Abdu‟llâh bin Selâm  ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ýaraf-ı mu…addes-i nebevµden müşâr 

oldu…larına binâ‟en dira«t-ı ı§ýıbâr-ı Yehûd‟a vâsıýa-i inkisârdur diyü ecved-i eşcâr-ı 

temr ki ¡acve ile müsemmµdür Ebû Leylâ bµ« ü bününden berkende idüb ¡Abdu‟llâh 

bin Selâm ¡an…arµb bâπzâr-ı [M-70] Yehûd gü≠eşte-i temellük-i İslâm olur [A-37b] 

diyü «uşk-i vâridâsın istµ§âl iderdi. İkisinüñ da«i mel√û@ı bârgâh-ı …abûl-i İlâhµ‟de 

                                                                                                                                                                             
860 Taş ve okların geliş gidişinden yer ve göğün her ikisi de daraldı. Ok gibi sonsuzluğa yükselip ok 
gibi delik deşik oldu. Taş gibi yukarıdan aşağıya atıldı, Yerin öküzünden aslan kükremesi gibi 
duyuldu. 
861 sitâre A,  E, Ş, T1; seyyâre M, sitâre-şümâr-ı T2 
862 oldıπın A, E, Ş, T1, T2; oldıπını M 
863 Mâzenµ M, E, Ş, T1, T2; Nâzenµ M 
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pesendµde olub [E-42b] «u§û§an eşcâr-ı ke&iretü‟l-menâfi¡ ¡adµmetü‟l-ma≥ârruñ(?) 

[T2-192b] cânib-i nebevµden …aý¡ına vech-i §udûr-ı ru«§at e√ibbâ ve a¡dâdın ba¡≥ı 

@âhir-şinâsân-ı kûteh-endµşeye mâye-i «alecân [T1-55b] olmaπın ol iki mütefekkir-i 

mu§µbüñ hem-keşf-i «aybe-i ≥amµrlerini müş¡ir-i hem-fermân-ı nebevµnüñ √ikmetinde 

esµr-i «adşe vü tereddüd olanlara cevâb-ı müskiti864 muta≥ammın na@m-ı kerµm  َ  ِْاَ  ِس  

 ol ma√alde bâr-âver-i √adµ…a-i nüzûl 865َم  َ َ ْ ُت  مِّلن اِّل َ  ٍ  َ وْ  تَق َْ ُتُ وَ    َ اَِ  ً  َعَلى ُ ُ وِ َ   َِنِ ْ  ِ   الَّن ِ  َواُِ ْ  ِيَ 

oldı. Mâ-√a§al Benµ‟n-Na≦µr bin Selûl‟üñ rişte-i ¡ahdi binâ-yı i¡ti…âdı gibi süst ü 

va¡de-i imdâdı ef¡âli gibi nâ-dürüst oldıπın teya……un idüb ma√all-i â«erden da«i 

ümµd-i i¡ânet mesdûd olmaπın cünbüş-i nâ-pesendµdelerinden engüşt-gezâ-yı 

nedâmet oldılar. Mehâbet-i kevkebe-i mevkib-i866 İslâmiyân‟dan …ılâ¡-ı …ulûbleri 

zelzelenâk-i «avf u hirâs olub [Ş-149a] nâ-çâr bâdiye-peymâ-yı kürbet-i celâ olmaπa 

müsâ¡ade ümmidiyle dâmen-i luýfa ceng-zede-i ≥irâ¡at oldılar. Mecmû¡ sâz u selebleri 

vâ-gü≠âşte-i ta§arruf-ı πuzât olub çâr-pâlarınuñ ta√ammüli ve mertebesi anca… na…l-i 

tecemmül şarýıyla ter«µ§ buyurulmaπın altı yüz a√mâl-i cimâlle sevâd-ı √i§ârdan 

ref¡bâr-ı &ı…let idüb kimi nevâ√µ-i Şâm‟dan e≠ra¡âte ve nicesi nevâ√µ-i »ayber‟e ve 

mevâýın-ı u«râya perâkende oldılar. Ol ser-geştegân-ı beyâbân-ı «i≠lânuñ bi‟l-cümle 

≥iyâ¡ u ¡u…âr u ma√§ûlâtları sulýân-ı enbiyâ‟ya i«ti§â§ olub nicesin √âcetmendân-ı 

a§√âba hibe vü temlµk buyurdılar. Ma√sûl-i ≥iyâ¡ u ¡u…ârdan ahâlµ-i √arem-serây-ı 

nübüvvetüñ nafa…a-i yek-sâlesin tertµb buyurub fevâ≥ılın ma§rûf-ı √avâyic-i tehµ-

destân-ı a§√âb buyurdılar. A…sâm-ı esli√a [T1-56a] elli ¡aded zırh ve elli «ûd ve üç 

yüz …ır… şemşµr idi. Sulýân-ı kerem-kâr anlaruñ da«i ba¡≥ısını867 çeşmdârân-ı niyâze 

i¡ýâ buyurub ba…ıyyesi …arâr-yâfte-i temellük-i «â§§ları oldu…da ¡âmme-i En§âr üzre 

bu vech üzre ni&âr-ı gül-berg-i &enâ buyurdılar ki ey şµmedârân-ı i«lâ§ u ma√abbet ve 

ey √ilye-pe≠µrân-ı §ıd… u √amiyyet sizüñ kürbet-zedegân-ı hicret ü sitem-dµdegân-ı 

πurbet √a……ında §âdır olan mu¡âmele-i vefâdârâne ve mücâmele-i mi√mân-

nevâzâneñüz bµrûn-ı yârâ-yı teşekkürdür. [T2-193a] Be-ta«§µ§ dört senedür emâkin ü 

mesâkinüñüzde [A-38a] basý-ı kilµm-i iştirâk itmişlerdür eger §avâb-dµd-i rây-ı i§âbet-

                                                             
864 müskiti A, T1, T2; müsekkini M, E, Ş 
865 Ey mü‟minler! (Savaş sırasında) onların hurma ağaçlarını kesmeniz de onları olduğu gibi 
bırakmanız da Allah‟ın izniyle olmıştur. Bunun amacı fâsıkları (verdikleri sözde durmayan 
bozguncuları) cezalandırmaktır. Haşr Sûresi: 5. 
866 mevkib-i A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
867 ba¡≥ıısını A, E, Ş; ba¡≥ı M; ba¡≥ıını T1, T2 
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medârıñuz olursa bu esli√a vü emvâl-i bâz-mânde bi‟l-cümle sizüñ sicill-nâme-i  

temellüküñüze868 &ebt olunsun. [E-43a] Yine üslûb-ı sâbı… üzre Muhâcirµn sizüñ 

mesâkinüñüzde mânende-i şebnem ve gül kûşe-gµr-i isti…râr olsunlar yâ√ûd869 [M-71] 

Muhâcirµni nâ‟il-i ni§âb-ı …ısmet idelüm anlar güncâyiş-i dâ‟ire-i imkân üzre 

mânend-i870 bülbülân tebdµl-i ma…âm u tedârik-i berg ü nevâya mübâderet eylesünler 

diyü ¡alâ-ýarµ…ü‟t-teşâvür ser-rişte-i tedbµri dest-i isti§vâb-ı En§âre teslµm buyurdu…da 

nu…abâ-yı bülend-¡ayyâr-ı En§ârdan »a≥ret-i Sa¡d bin Mu¡â≠ ve Sa¡d bin ¡Ubâde 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ felek-i itti√adde …ırân-ı sa¡deyn idüb bu resm üzre a√kâm-

nüvµs-i ta…vµm-i ma…âl oldılar ki871 yâ Resûla‟llâh bu bendegân-ı şedµdü‟l-¡urve-i 

√ulû§uñ suýûrlâb-ı ≥amµrlerinde &âbit olan ra…am-ı zâyçe-i niyâz budur ki burûc-ı 

isti…âmetden [T1-56b] ric¡at iden men√ûslaruñ ≥iyâ¡ u emvâlin bi‟l-cümle kevâkib-i 

seyyâre-i felek-i muhâcerete ta…sµm872 buyurasız ki anlar ýomâr-ı dâr u diyârların 

ýarµk-i ma√abbet-i dµn-i …avµmde ýayy idüb mânende-i mihr ü mâh i«tiyâr-ı külfe-i 

hicret itmişlerdür ve yine ýarî…a-i sâbı…a üzre mâhvâr bezm-i hâle-i menâzilimizde 

tekye-zede-i visâde-i &ebât olsunlar ki na…ş-ı …ademleri §a√n-ı «ânemizde çeşme-i 

cûşân-ı «ayr u bereketdür didüklerinde ba…ıyye-i En§âr da«i bu ma≥mûn-ı 

müte≥ammınü‟l-irtifâ¡ üzre [Ş-149b] &u…be-i efvâhların cânib-i âfitâb-ı risâlete ber-

vech-i itti√âd güşâde idüb mâl-ı πanµmet Muhâcirµne maye-i ta…viyyet buyurulma… 

niyâzında yek-zebân-ı ittibâ¡ oldılar. Seyyid-i ebrâr ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

«a≥retleri §a√µfe-i i√lâ§-ı En§âr‟ı çeşm-i i¡tibârla müýâla¡a buyurdu…larında  اللهم ارحم

االنصار وابناء االنصار وانباء انباء االنصار
873  du¡âsın ta¡vµ≠-i bâzû-yı isticâbet idüb emvâl-i 

ma¡hûdeyi muhâcirµne ta…sµm buyurdılar anca… En§âr‟dan Sehl bin ◊anµf ve Ebû 

Dücâne ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ nuñ girµbân-ı √âlleri esµr-i ser-pençe-i i√tiyâç 

olmaπın874 √i§§e-yâb-ı sehm-i πanµmet buyurub Şemşµr bin Ebµ el-◊u…ay… ki se√âb-ı 

iştihârda bar…u‟l-lem¡ idi Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anh «a≥retlerine müsellem-i 

…ab≥a-i temlµk buyruldı ve bu sâlde sebt-i seyyidü‟l-enâm ¡Abdu‟llâh bin ¡O&mân-ı 

                                                             
868 temekkülüñüze A, T1, Ş, E, T2; temekkülüñüzde M 
869 muhâcirµn sizüñ mesâkinüñüzde mânende-i şebnem ve gül kûşe-gµr-i isti…râr olsunlar yâ√ûd A, M, 
T1, Ş; T2‟de yok. 
870 mânend-i A, Ş, E, T1, T2; mânende-i M 
871 ki M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
872 ta…sµm A, E, Ş, M, T2; i¡ýâ T1 
873 Allah‟ın ensâra, ensârın oğullarına, ve ensârın oğullarının oğullarına rahmet et. 
874 olmaπın A, E, Ş, T1, T2; olunmaπın M 
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[T1-193b] ≠µ‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ve ezvâc-ı ýâhirâtdan Zeyneb binti 

»uzeyme ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ve §adef-i gevher-i cihân-tâb-ı velâyet ya¡ni mâder-i 

şµr-i »udâ Fâýıma binti Esed ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ve Ebû Seleme bin [A-38b] 

¡Abdu‟l-Esed-i [T1-57a] Ma«zûmµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh [E-43b] terk-i çâr-dµvâr-ı 

zindân-ı ¡anâ§ır eyleyüb pµrâye-i çârsûy-ı firdevs-i berrµn oldılar ve mu«allefe-i Ebû 

Seleme-i müteveffâ Ümm Seleme ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ şümâre-i §aff-ı875 ümmehât-ı 

mü‟minµne in«irâýla kesb-i inbisât eyledi.  

∏azve-i Bedr-i Mev¡id  

Bu πazâ-yı πarrânuñ Bedr-i §uπrâ ile da«i ittisâmı nigâşte-i §a√âyif-i876 eflâk-i 

â&ârdur [M-72] reh-neverdân-ı menâzil-i siyer bu siyâ… üzre sev…-i maýıyye-i «aber 

eylemişlerdür ki mu…addemâ nigâşte-i ressâm-ı çehre-güşây-ı …alem oldıπı üzre 

ma¡reke-i U√ud‟dan rücû¡ hengâmında yine sâl-i âyendede §a√râ-yı Bedr mev¡id-i 

te≦ârub olub §âf u dürd, mü‟minµn ü müşrikµn sµne-i Bedri mânend-i bedr-i münµr 

âmi«te-i nûr u külef itmek mu¡âhedesiyle ýarafeynden silsile-i veπâ fay§al-yâb-ı 

te…âýu¡ olmış idi. Benâberµn zamân-ı incâz-ı mevâ¡ide müte…ârib olmaπın ser«ayl-i 

ýuπyân Ebû Süfyân egerçi maý¡an-ı esinne-i i¡tirâ≥ olma… vehminden i@hâr-i tecellüd-i 

tekellüf-âmµz idüb tedârik-i esbâb-ı …ıtâle-i §ûret-fürûş-ı mübâşeret olmada idi ammâ 

…ârûre-i ≥amµrinden reng-i zehr-âbe-i tevehhüm nümâyân olub «alef-i va¡d cânib-i 

İslâmiyân‟dan §udûr itmek dâ¡iyesi netµce-i âmâl-i877 emânµsi idi. Ol e&nâda sükkân-ı 

Medµne-i ýâhireden Nu¡aym bin Mes¡ûd-ı Eşca¡µ ki henüz mi§…ale-i dil-zedâ-yı µmânla 

tecelliye-i lev√a-i ≥amµr itmemiş idi ba¡≥ı me§âli√i ta…rµbiyle Ümmü‟l-…urâya ¡âzim 

olmaπın √a≥ret-i …âfile-sâlâr-ı enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ kemâl-i miknet ü 

şevketle nigehdârân-ı nâmûs-ı İslâm‟la [T1-57b] ber-mu…te≥â-yı va¡d âmâde-i ¡azm 

oldu…larında mesâmi¡-i mecâmi¡-i ¢ureyş‟e iblâπ eyledi. Bu «aber-i &ebât-güzârdan 

Ebû Süfyân ve sâ‟ir §anâdµd-i işrâküñ reng-i rûları pervâze girüb ne bµm-i §â‟i…a-i 

şemşµr-i µmâniyândan yârâ-yı ¡azµmet [Ş-150a] ve ne mu…te≥â-yı √amiyyet-i 

câhiliyyeden ferâğa miknet bulub esµr-i keşâkeş-i ser-pençe-i √ayret oldılar.  

beyt878 

                                                             
875 §aff-ı A, M, Ş, E, T1; T2‟de yok. 
876 §a√âyif-i A, Ş, E, M, T1; §a√µfe-i T2 
877 âmâl-i T2, Ş, E; A, M, T1‟de yok 
878 beyt A, E, Ş, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
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Fikr-i neşâý u neşve-i bµm-i «umârla879 

Hem terk-i bâde müşkil ü hem i«tiyâr güç 

¡Â…ıbet Nu¡aym‟ı bir kûşe-i tenhâda ma√rem-i desµse-i râz idüb didi ki egerçi 

beynimizde ol ma…ûle [T2-194a] mevâ¡ide cereyân itmişdi ammâ bu sene istilâ-yı 

…a√ý u πalâdan nâşµ kendümüzüñ ve devâbbımızuñ mevârid-i bâzâr-ı ebdânında 

metâ¡-ı …uvâ kâsıd olmaπın ketµbe-i ¢ureyş giriftâr-ı ¡acz u ı≥ýırâr olmışlardur. 

Benâberµn ¡azm-i mu…âbele cevâz-nümûde ≥amâ‟ir-i [E-44a] kârdârân-ı ¢ureyş880 

degüldür [A-39a] ammâ te‟«µr ü tevânµ881 da«i pe≠µr-i fitne-i mülâ√a@a-i dûr-

endµşânemiz degüldür zµrâ ¡acz ü ¡adem-i i…tidârımıza √aml olunmaπla ba¡de‟l-yevm 

hevâdârân-ı İslâmuñ her biri «irmen-i cem¡iyyetimize bir ber…-i «ânümân-sûz-ı belâ 

olub zµr-i …ubbe-i pµrûze-gûnda bize me‟men-i istirâ√at-ı nâ-yâb olur. Eger bundan 

Medµne‟ye per-güşây-ı rücû¡ olub Mu√ammediyânı dâ¡iye-i ¡azµmetden ta√vµl-i882 

basý-ı bâzµçe-i i√tiyâl itmekle §ûret-i «alef-i va¡d anlar cânibinden @uhûr itmege vesµle 

olursañ saña yigirmi re‟s-i şütür-i se-sâleyi pµrâye-i …aýâr-ı temellük eyleyeyüm diyü 

incâz-ı va¡dini Süheyl bin ¡Amr‟uñ ≥amânına rabý eyledi. Nu¡aym bin Mes¡ûd ı§ýabl-ı 

müte«ayyilesin √amâl-i883 âmâlle mâlµ idüb Medµne‟ye [T1-58a] vu§ûlünde ke&ret ü 

√aşmet-i [M-73] ¢ureyş‟i derecât-ı mübâlaπâta iblâπ idüb √âlâ Mekke‟den mânend-i 

seyl-i «urûşân  mevc-engµz-i «urûc oldılar diyü miyâne-i mü‟minµnde işâ¡a eyledi. 

Her mülâ…µ oldıπı a§√âba ýavr-ı «ayr-endµşâne ve üslûb-ı nµk-«∙âhende §ûret-nümây-ı 

şef…at olara… hele benüm §avâbdµd-i rây-ı sa…µmüm budur ki i…dâm-ı ¡âfiyeti pµçµde-i 

e≠yâl-i i…âmet idüb ol ýâ‟ife-i âteş-hücûmla heves-kâr-ı te…âbül olmayasız ve metâ¡-ı 

√ayât-ı ¡azµz ki anca… bir def¡ada884 kârgâh-ı imkândan …âmet-i vücûda müyesser olur 

bâzâr-ı veπâda pµrâye-i dûş-ı delâl-i fenâ itmeyesiz diyü kelimât-ı bµm-engµz-i 

vâhime-«µz ile nes«-i ta«vµf ü ta«zµre ta¡lµ…-i √evâşµ-i tezvµr eyledi. Ba¡≥ı tersµde-

çeşmân-ı İslâmiyân Nu¡aym‟uñ na…d-i maπşûş-ı ma…âline sikke-i ta§dµ… urub kûşe-i 

amân-«âne-i ýayyibede ek&eri cezm-i isti…râr eylediler «attâ semûm-ı tâb-şiken-i 

                                                             
879 Fikr-i neşâý u neşve-i bµm-i «umârla, A, E, Ş, T1; Fikr-i neşâý-ı neşve vü  bµm-i «umârla T2, M. 
880 giriftâr-ı ¡acz u ı≥ýırâr olmışlardur benâberµn ¡azm-i mu…âbele-i cevâz-nümûde-i ≥amâyir kârdârân-ı 
¢ureyş A, M, Ş, E, T1; T2‟de yok 
881 tevânµ M, T1, T2, E, Ş; terâ«µ A 
882 ta√vµl-i A, T1, T2; ta√vµle M, E, Ş 
883 cimâl-i M, Ş, E, T1, T2; √amâl-i A  
884 def¡ada Ş, M, E; def¡a A, T1, T2  
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«aşyet mizâc-ı …ulûba bir mertebe sirâyet eyledi ki seyyid-i ¡alâ-¡alem885 ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâm886 √a≥retleri şu……a-bend-i râyet-i cihân-fürûz-ı ¡azµmet oldu…ları 

ta…dµrde πuzâtdan birisi pµrâye-gµr-i esli√a-i icâbet ü iýâ¡at olacaπı …arµn-i iştibâh 

olma… mertebesi @âhir oldı. Bu gûne πubâr-ı evhâm §udûrı ¡uyûn-ı πuzâtı remed-

yâfte-i kesel itdüginden nâşµ mir‟ât-ı ¡âlem-tâb-ı887 [T2-194b] «âýır-ı nebevµde reng-i 

melâl nümâyân oldı ammâ miyân-ı a§√âbda bu tefri…a-i sâmân-sûz ◊a≥ret-i ~ıddµ…-i 

Ekber ve Fârû…-ı A¡@am ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ √a≥retlerinüñ meşhûd-ı bâ§ıra-i 

ya…µnleri oldu…da meclis-i [T1-58b, E-44b] sulýânü‟r-rüsüle gelüb pûte-i tecârüb-i 

√ekµmânede …âl [Ş-150b] olmış ve √adde-i efkâr-ı «ıredmendâneden gü≠er itmiş [A-

39b] ma…âlât-ı «âli§ü‟l-¡ayâr-ı §âyibeyi sencµde-i mµzân-ı ta…rµr itmekle na…d-i ¡azmi 

tamπa-zede-i cezm eylediler. ◊a≥ret-i «∙âce-i kevneyn ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟&-

&a…aleynüñ «izâne-i ≥amµrleri pür-gevher-i inşirâ√ olub bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ neyyir-i 

¡âlem-tâb-ı şevket-i İslâm rûz-be-rûz derece-i …uvvete isti¡lâ üzre iken şükûh-ı888 

âfâ…-gµr-i envârın mestûr-ı se√âb-ı ¡acz ü fütûr göstermek bir vechile mar≥ıyy-i 

≥amµrim degüldür eger mâhçe-i …amer-tâb-ı livâ-yı İslâm √avâlµsinde πuzât-ı nücûm-

sµmâ dâ‟ire-gµr-i ictimâ¡ olmazlar ise de mânend-i âfitâb-ı cerµde-rû ¡alem-keş-i 

menzil-i ma…§ûd olma… …arâr-yâfte-i fevâdumdur diyü mu§√af-ı gül-gûn-cild-i 

şefeteynlerin mevrid-i …asem buyurdılar. Bu ýayyib-i kelimât-ı √amiyyet-§ıfât 

şehristân-ı …ulûb-ı a§√âbdan ¡ufûnet-i √aşyeti izâle idüb encümen-i sûr-ı889 sürûr-

engµze ¡azµmet …adar kesb-i ser-mâye-i şev…-i derûn eylediler. Bu sefer-i meserret-

medârda ebýâl-i düşmen-endâzuñ şümârı biñ beş yüz idi ki i«tiyâr-kerde-i 

müde……i…ân-ı â&ârdur egerçi a¡dâd-ı tekâver ¡aşereyi mütecâviz degül idi ammâ 

ma…ûle-i emti¡a-i ticâret ma«zen-i evhâma [M-74] güncâyiş mertebesinden efzûn idi. 

¡Alem-i sepµd-şu……a-i πurre-i zµ‟l-…a¡de fe≥â-yı ufu…da cilve-sâz oldıπı şebde §a√râ-yı 

Bedr‟de na§b-ı livâ-yı şevket buyurub dâ‟ire-i Bedr‟i sevâd-ı siyeh-rûyân-ı ¢ureyş‟le 

in«isâfdan âzâde bulub bir hafta mürebba¡- [T1-59a] nişµn-i sâyebân-ı890 miknet ü 

√aşmet oldılar. Berdâşte-i «arvâr-ı temellük-i a§√âb olan mu…teneyât-ı emti¡a-i ticâret 

                                                             
885 ¡alâ-¡alem A; ¡âlem M, E, T1, T2, Ş 
886 ¡aleyhi‟§-§alâtü  ve‟s-selâm Ş, A, E; §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem M, T1, T2 
887 ¡âlem-tâb-ı A, Ş, M, E, T2; ¡âlem-nümây-ı T1 
888 şükûh-ı A, Ş, E, T1, T2; mişkât-ı M 
889 sûr-ı A, E, T1, Ş, T2; sûy-ı M 
890 sâyebân-ı A, Ş, E, M, T1; sâmân-ı T2 
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bir mertebe medâric-i revâce irti…â eyledi ki mânende-i celâcil-i def her dµnâr bir 

dµnâr-ı â«er ile hem-âπûş-ı kµse-i istifâde olub ta√§µl-i dest-mâye-i i…bâlle dârü‟l-

…arâra ¡avdet buyurdılar. Âyet-i ne¡am-ı πâyet  ٍ   َِع  ٍ  ْ َ   َّنْ  َ َْ ْ ُ  ْ  ُسوءٌ  َو تَقَّننَقُ و ْ  ِرْ َو  َ   اّل ِ  َو اّل ُ  ُ و 

 bu maddede [T2-195a] teşrµf-ba«ş-ı nüzûl oldıπı mecrâ-yı 891  َ اَ َلُنو ْ  بِِ ْ َ  ٍ  مِّلنَ   اّل ِ  َوَ ْ  ٍ 

midâd-ı ba¡≥ı müfessirµndür. Ebû Süfyân da«i iki biñ bâd-peymâyla mer√ale-i 

Merrü‟@-@ehrân‟e dek gelüb …âfile-i seyyâre-i tâb-ı İslâmiyân‟uñ892 [E-45a] menzil-

gµr-i Bedr oldu…ları «aberinden çeşm-i ¡azµmetine remed-i «avf u hirâs ¡ârı≥ olmaπın 

bahâne-i …ıllet-i893 âb u ¡alef ü ≥a¡f-ı cimâli rû-pûş idinüb yine cânib-i Ümmü‟l-

…urâya ric¡at-ı …ah…arµde nâ-güzµr olmalarıyla rânde-i ribâý-ı …ulûb-ı muva√√idµn olan 

…âfile-i bµm ü hirâs ba¡dezµn vµrânezâr-ı derûn-ı müşrikµnde inâ«â-i cimâl-i i…âmet 

eyledi bi-√amdi‟llâhi ve‟l-minne.  

Vâ…ı¡a-i Ta«rµm-i »amr  

Ser-mestân-ı sülâfe-i â&âr bu [A-40a] bu siyâ… üzre idâre-i piyâle-i a«bâr 

itmişlerdür894 ki peymâne-i mâh-ı şevvâl sâl-i çehârüm-i hicrµ encümen-i gerdûnda 

gerdân oluncaya dek du«ter-i lâle-ru«sâr zer-dâmençe-i895 sâπar-ı gûn-â-gûnla ra…§-

engµz-i mecâlis-i mey-güsârân idi ya¡ni çerâπ-ı encümen-tâb-ı şerâb-ı nâb fânûs-ı 

miyâneden [Ş-151a] meclis-fürûz-ı tµre-dilân-ı «umâr olub hilâl-i şafa…-rµz-i …ade√ 

henûz engüşt-nümây-ı i¡tibâr u câygâh-ı [T1-59b] §urâ√µ vü sebû serµr-i dûş-ı iştihâr 

idi. Bir def¡a na@m-ı …adµm   ً896 َوِمن َ ََ  اِ   ا َّنِ   ِ  َو َاْعَ  اِ  تَقتَّنِ ُ و َ  ِمْ  ُ  َسَن tenvµr-i dµde-i nüzûl idüb 

lâkin ma¡nâ-yı dil-ârâsı «um-ı §ahbâya ser-pûş-ı nehy olıca… işâretden «âlµ olmaπın 

ba¡≥ı sâde-lev√ân-ı bezmgeh-i üns ü ülfet;  

beyt 

 اين حمله بكر كه زانيده روحست

دانى چه بود حامله سيماى خم او
897  

                                                             
891 Nihayet onlar, Allah‟ın lutfuyla ticârî kazanç sağlayarak ve kendilerine hiçbir zarar gelmeden 
döndüler. Çünkü Allah rızasından başka bir şey istemiyorlardı. Bilin ki, Allah büyük lutuf sahibidir. 
Âl-i İmrân Sûresi: 174. 
892 İslâmiyân‟uñ A, Ş, M, T1, T2; İslâm‟uñ E 
893 …ıllet-i M, Ş, E, T1, T2; …ullab-ı A 
894 İtmişlerdür A, E, M, T1, Ş; eylemişlerdür T2 
895 zer-dâmençe-i M, Ş, E, T1; zerd-âmµ«te-i T2; ? A 
896 Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve asmaların üzümlerinden sarhoşluk veren içecekler ve güzel 
yiyecekler elde edersiniz. Nahl Sûresi: 67. 
897 Bu bâkir hâmile nefesi doğurandır, o küpün hâmile simâsını kaldı ki bilirsin. 
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diyerek yine bintü‟l-¡inabla dest-be-dest ü leb-be-leb olurlar idi ammâ ol âb-ı 

âteş nihâduñ ýabµ¡at-ı insâniyye ile cevher-i ¡a…lı âb u âteş itmek a…dem-i mefâsidi ve 

esra¡-i «avâ§§ı olmaπın ba¡≥ı «ıredmendân-ı perhµz-kâr mu¡âyene itmekle;  

beyt 

Zevâl-i ¡a…la «alý-ı nuý…a şuπl-i fıs…a bâ¡i&dür  

Mey-i tel«-i güneh-zâdan √azer898 [M-75] ümmü‟l-«abâyi&dür 

diyü ol câdû-yı âteş-rµz-i «um-süvârla âmµzişden899 itti…â iderler idi √attâ ba¡≥ı 

ecille-i a§√âb bir gün ýabµb-i dârû-«âne-i şefâ¡at ¡aleyhi ecmelü‟t-tahiyyat cenâbından 

[T2-195b] beyân-ı keyfiyyet-i «amr içün dehen-güşây-ı mes‟elet oldu…larında âyet-

i900   َ ِ ِ ْ901َ ْ أَُاوَا َ  َعنِ   ْاَْ  ِ  َو ْاَ ْ ِ  ِ  ُ  ْ  ِ  ِ َ   ِ  ٌْ  َ ِن ٌ  َوَمَ  ِ  ُ  اِل َّن اِ  َوِ ْ ُُ َ   َ ْ نَق ُ  ِمن اَقَّن meclis-efrûz-ı nüzûl 

oldı ammâ yine ma≥mûn-ı √ikmet meş√ûnunda şarâb-ı gülfâmı √um-«âne-i ibâ√atden 

kûçe-i ta√rµme rµzân [E-45b] idecek i√tisâb ta§rµ√ olmamaπla ba¡≥ı rencûrân-ı «umâr 

sevdâ-yı menfa¡at-i neşâýla902 ma≥arrat-ı i&mden çeşm-bend-i tesâmu√ olub;  

beyt 

 در ميكده كن نقد طلب صرف كه انجا

دارند متاعى كه زيانش همه سوداست
903  

ma…âlin904 dµbâce-i kâr-nâme-i [T1-60a] √âl iderler idi ammâ ek&er hüşyâr-

dilân-ı râst-bµn «âtem-i sâπarda olan yâ…ût-ı âbdâr-ı …alem-rev-i pür-menâfi¡ 

meserreti zµr-i nigµn itdügi §ûretde bile yine «irmenzâr-ı mezâri¡-i şu¡ûra âteş-rµz-i 

ma≥arratdur diyü keffe-i i&mi mµzân-ı dµde-i i¡tibârda girânter olmaπın gül-i sâπaruñ 

fâ‟ide-i bûy-ı meşâm-güşâsın ≥arar-ı renc-i zükâmına fedâ iderler idi.  

beyt li-mü‟ellifehi905 

Ne câm-ı gül ne gül-i câme …oydı906 raπbetimüz907 

                                                             
898 √azer A, Ş, T1, E, T2; sa…ın M 
899 âmµzeşden, Gültekin, s. 190. 
900 âyet-i A; E, Ş, T, T2, M‟de yok. 
901 Sana şarap (sarhoşluk veren içkilerin) ve kumarın hükmünü soruyorlar. De ki: İçkide de kumarda 
da insanlar için büyük zararlar ve bazı faydalar vardır fakat zararları faydalarından daha büyüktür. 
Bakara Sûresi: 219.  
902 menfa¡at-neşâýla, Gültekin, s. 190. 
903 Talebini bir tek meyhanede iste. Oranın zararı tamamen kardır.  
904 ma…âlin A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
905 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, Ş, E, T1, T2 
906 …oydı A, E, Ş, T2, M; …aldı T1. 
907 Ne câm güle ne gül câme …oydı raπbetimiz, Gültekin, s. 191. 
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Birinde fikr-i zükâm ü birinde renc-i «umâr908 

Ammâ kürsµ-nişµn-i ma√fil-i risâlet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-ta√iyyat √a≥retleri bu 

âyet-i √ikmet-endûz mu…addime-i ta√rµm-i «amrdur diyü [A-40b] «∙âst-kârân-ı ref¡-i 

bisât-ı §ahbâya tesliyet-ba«ş olurlar idi √attâ ◊a≥ret-i Fârû…-ı refµ¡ü‟l-cenâb 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh 909
 du¡âsıyla «ûn-ı fâsid-i meyi910 neşter-i اللهم بين لنا بيانا شافيها فى الخمر

ser-tµz-i ta§rµ√le a¡râ…-ı911 mu¡telle-i ibâ√atden rµzân olma… ümµdiyle legen-güşây-ı 

dest-i niyâz olmada idiler. Bir gün ¡Abdu‟r-rahmân bin ¡Avf ra≦ıya‟llâhu ¡anh ba¡≥ı 

yârân ile tertµb-i pµş«∙ân-ı ¡işret idüb düzd-i912 bu«âr-ı mey-i erπuvânı gencµne-i 

dimâπlarından cevâhir-i ¡u…ûli rübûde itmekle namâz-ı şâm edâsında imâm-ı §aff-ı 

meclis te‟&µr-i lây-ı şarâbla √adµ…a-i sûre-i  َ 913 ُ  ْ   َ   َ َقُّبَ    ْاَن ِ ُ و da reste olan lâle-i [Ş-

151b] lây-ı nefyüñ mecmû¡ını çµde-i dest-i nefy itmegin şa√ne-i âyet-i  َ تَقْ َلُ و ْ  َم  تَقُ وُاو 

ُسَن َرىَح َّنَ  -nâzil olub rav≥a-i §ufûf-ı §alâtda seyl [T2-196a] 914  َ   َ َقُّبَ    اَّنِ  نَ   َمُ و ْ   َ  تَقْ َ بُو ْ   الَّنَ  َ  َو َاُت ْ  

âb-ı şarâb-ı merd-endâzla nihâl-i …âmetleri √ilye-i [T1-60b] &ebâtdan muýa¡aýýıl olan 

mestânuñ girµbânına pençe-i mümâna¡at §almaπla ek&er √ilyedârân-ı ta…vâ bi‟l-

külliyye dest-şûy-i …ırâbe-i mey-i nâb olub anca… ba¡≥ı heves-kârân-ı germiyyet nûş-

â-nûş §o√bet-i leb-âlâ-yı915 ¡u§âre-i ¡inebµ oldu…ları §ûretde yine,  

Beyt li-münşihi916 

Pürdür mi&âl-i şµşe derûnum √arâmdan  

Bilmem ne nef¡ ola bu sücûd u …ıyâmdan 

[M-76] diyerek ev…ât-ı müsteýâbe-i §alâtda kisve-i şu¡ûrların «ûn-ı [E-46a] 

kebûterden taýhµr iderler idi. Tâ ol va…te dek ki bir şeb ¡Utbân bin Mâlik-i En§ârµ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh a§√âbdan çend-ricâle tertµb-i ≥iyâfet idüb bir ser-şütüri büryân-ı 

tenevvür-i âteş-tâb itmişdi. Â«ir √av≥-ı dâ‟ire-i pµş«∙ân-ı meclise §urâ√µ vü 

peymâneyi fevvâre vü şâdırvân eylediler.  

                                                             
908 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s.1249. 
909 Allah‟ım içki konusunda bize açıklayıcı bir beyanını indir. 
910 meyi A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
911 a¡râ…-ı A, E, Ş, T1, T2; iπrâ…-ı M 
912 düzd-i A, E, Ş, T1, T2; dürd-i M 
913 De ki: “Ey kâfirler!” Kâfirûn Sûresi: 1. 
914 Ey imân edenler! Ne söylediğinizi (namazda ne okuduğunuzu) bilmeyecek derecede sarhoş iken 
namaza yaklaşmayın. Nisâ Sûresi: 43.  
915 leb-âlâ-yı A, Ş, M, T1, E; leb-ârâ-yı T2 
916 beyt li-münşihi M; beyt A, Ş, T1, T2, E 
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beyt917 

Yârân-ı §afâ-yı bezm-i ünsµ918 

Mestân-ı şarâb-ı câm-ı …udsµ 

Bir câmdan içdiler şarâbı 

Bir bâdenüñ oldılar «arâbı 

Refte refte ruýûbet-i selsâl-ı ra√µ… mir‟ât-ı şu¡ûrların zeng-yâb itmegin i…ti≥â-

yı mu¡âmele-i πurûr-ı mestµ sû-be-sû √arf-endâzµ-i tefâ«ür ü teşâcüre mü‟eddâ olub 

giderek imdâd-ı mürekkebdân-ı sür«-âgµn-i …ade«le terâkµb-i perµşân-ma¡nâ-yı 

menşûreleri rütbe-i na@ma bâliπ olıca… ◊a≥ret-i Sa¡d bin Ebµ Vakkâ§ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh kendü …avminüñ medâyi√ini ve na…µ§a-i En§ârı müştemil bir …a§ide inşâdına 

ser-âπâz eyledi. ◊u≥≥âr-ı En§ârdan birisi üstü«∙ân-ı ser-şütr-i büryânı ol üştür-i ser-

mestüñ ser-i mübârekine √avâle itmekle kâse-i serinden sür«-âb-ı «ûn cereyâna 

başladı. Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anh sirişk-i gül-gûnla [T1-61a] √u≥ûr-ı seyyidü‟l-

mürselµne ri…¡a-nüvµs-i şikâyet olıca… yine ◊a≥ret-i Fârû…-ı refµ¡ü‟l-…adr919 ra≦ı [A-

41a] ya‟llâhu ¡anh اللهم بين لنا بيانا شافيها فى الخمر du¡âsını mükerreren medâr-ı 

müsebbi√a-i zebân eyledi ol «ilâlde fermân-resân-ı a√kâm-ı dµn ya¡nµ Cibrµl-i Emµn 

¡aleyhi‟s-selâm bârgâh-ı nübüvvete mü&ûl920 idüb bu «âtem-i ebediyyü‟l-na…ş-ı  َ تَقْ ِلُ و 

َ   اَْْ  ُ  َو ْاَ ْ ِ  ُ  َو َااَل اُ   َاْ َ ُموَ  رِْ  ٌ  مِّلنْ  َعَ  ِ   الَّنْ  َ  ِ   َ ْ َتِ ُنووُ  َاَ لَّنُن ْ   ile gencµne-i pür-yâ…ût-ı 921 َ   َ َقُّبَ    اَّنِ  نَ   َمُ و ْ  ِ َّنَّن

«umkedeyi mührzede-i ta√rµm eyledi. Fermân-ı şâhenşâh-ı [T2-196b] ins ü cânnla 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm münâdµler kûşe kûşe esvâ…-ı Medµne-i ‰âhirede  اال ان الخمر

قد حرمت
922  nidâsıyla âteş-i hûş-sûz-ı §ahbâya …aýre-pâş-ı men¡ ü ta√≠µr oldılar √attâ 

âvâze-i nidâ-yı ta√rµm nice mest-i sâπar-be-dest-i «um-«âne-i mu¡âşeretüñ sâmi¡âsına 

resµde oldu…da peymânelerin mânend-i √abâb ser-nigûn idüb …ade√-i nµm-keşµdenüñ 

ba…ıyyesini pâşµde-i ru«sâre-i zemµn eylediler. [Ş-152a] ولالرض منكاس الكرام نصيب
923  

¢an…ı «ânede la¡l-i mü≠âb-ı şarâb-ı924 nâb var ise «ûn-ı e¡âdµ925 gibi rµzân idüb ek&er 

                                                             
917 beyt A; me&nevµ M, …ıý¡a T1, na@m T2, E; Ş‟de yok. 
918 ünsµ A, E, M, T1, T2; elestµ Ş 
919 refµ¡ü‟l-…adr A, E, Ş; ¡âlµ-…adr M, T1, T2 
920 mü&ûl A, E, Ş; nüzûl M, T1, T2 
921 Ey imân edenler! Sarhoşluk veren içkiler, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. 
Bunlardan sakınıp uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Mâide Sûresi: 90.  
922 Haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır. 
923 Arz için yücelerin kadehinden bir nasip vardır. 
924 mü≠âb-ı şarâb-ı E, Ş, T1, T2; şarâb-ı A; mü≠âb-ı M 
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durûb-ı ýaybe-i ýayyibede [E-46b] …udûm-i fermân-ı Rabbânµye aýlas-ı la¡lfâmdan 

pây-endâz eylediler.  

na@m926 

Ger olmasa ¡ıýr-ı şer¡i bûyâ 

Bu bezmi ýutardı bûy-ı §ahbâ 

Şer¡i ile927 oldı rütbesi pest 

Ta…§µrine ağlar oldı her mest  

±ikr-i928 [M-77] Va…âyi¡-i Sâl-i »âmis-i Hicrµ ∏azve-i ±âtü‟r-Ri…â¡  

Şµrâze-dûzân-ı mura……a¡-ı â&âr bu resm üzre ve§§ale-bend-i mecâlis-i a«bâr 

[T1-61b] olmışlardur ki …anâre-i πurre-i mu√arrem çengâl-nümây-ı mesla«a-i ufu… 

oldu…da bir bâdiye-nişµn-i πanem-fürûş bey¡gâh-ı ýayyibede Benµ Enmâr ve ¿a¡lebe 

cânib-i Medine‟ye hücûm …a§dıyla bir mi…dâr gürâz-ı tµz-dendân ferâhem 

eylediklerini ve§âyit-i mülâzımân-ı dergâh-ı risâletle929 ma¡rû≥-ı dµvân-«âne-i bülend-

âsitân itmegin ◊a≥ret-i ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anh pâsdâr-ı «ilâfet-«âne-i kübrâ 

buyrılub bir …avlde çâr-§ad, …avl-i â«erde heft-§ad πa≥anfer-i ¡adû-şikârla Cebel-i 

±âtü‟r-Ri…â¡ cânibine şu……a-güşây-ı livâ-yı i…bâl oldılar. »ayyâý-ı …ader cebel-i 

ma¡hûduñ …âmet-i refi¡ni ri…â¡-i metelevvineden dû«te-i câme-§ıfat kisve-i reng-âmµz-

i §anµ¡ ile tezyµn itmegin ±âtü‟r-ri…â¡a vesµle-i tesmiye oldıπı …alem-gü≠âşte-i 

ressâmân-ı â&ârdur. Şu……a-i râyet-i cihân-fürûz-ı nebevµ bu sefer-i @afer-pµrâda çend-

levnle hem-reng-i mura……a¡ oldıπı da«i bâ¡i&-i tesmiye olma… mervµdür mâ-√a§al 

na…ş-ı sümm-i meýâyâ-yı mevkib-i risâlet [T2-197a] sµne-i §a√râyı nümûne-i 

mecmû¡a-i √akkâk eyledükde [A-41b] «uffâş-siriştân-ı eşrâr a«bâr-ı …udûm-i âfitâb-ı 

risâletden tilâl-i cebele inzivâ itmegin câ-be-câ ba¡≥ı pµre-zâl-i kühen-sâlden πayrı 

girifte-i √al…a-i dâm-ı na@ar olmadı ammâ küffâr-ı «ud¡a-kâr kûşe-güzµn-i kemµn 

olma… i√timâliyle su…âýa-i mu…teneyâta iýâle-i dest-i ilti…âý içün neşr-i serâyâ 

buyrılmayub ol gün süb√a-i silsile-i ýâ¡ât-i mefrû≥eye va≥¡-ı nişângâh-ı §alât-ı «avf 

buyurdılar. Nüs«a-i penc-cezv-i fenn-i ¡ibâdetde ibtidâ nigâşte olan §alât-ı «avf bu 

idügi meslek-i yerâ¡a-i müfessirµndür. Müddet-i πaybetleri panz-deh-i şebâne-rûz 

                                                                                                                                                                             
925 a¡dâ, Gültekin, s. 192. 
926 na@m Ş, T1, T2, E; beyt A; me&nevµ M  
927 ile A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok 
928 ≠ikr-i T2, M; A, E, Ş, T1‟de yok. 
929 risâletle A, E, Ş, T1, T2; risâletde M 
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oldu…da yine mânend-i rû√ …âlıb-ı hicret-«âne-i930 ¡aliyyeye ifâ≥a-i √ayât-ı mu¡âvedet 

buyurdılar.  

Vâ…ı¡a-i931 ∏azve-i Dûmetü‟l-Cendel  

beyt 

 رقم سنج اين نامه دلپذنير

چنين رفت مشك ختن بر حرير
932  

Ki Dımış… u Kûfe‟ye onar mer√ale mi…dârı ma√alde vâ…i¡ …al¡a-i Dûmetü‟l-

Cendel √âkimi olan Ukeydir bin ¡Abdü‟l-mülk-i [E-47a] Na§rânµ ki tâbi¡-i …ay§er idi 

sevdâ-yı mu…âtele-i muva√√idµnle leşker-i enbûh âmâde eyledügi ma¡rû≥-ı südde-i 

risâlet …ılınmaπın şehr-i rebµ¡ü‟l-evvelde Sibâ¡ bin ∏urfuýa-i ∏ıfârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

câlis-i mesned-i vekâlet buyrılub hezâr nefer-i hüner-bür per«âş-cûyla mâh-ı şeb-

ârâveş ýayy-i menâzil-i leyâl iderek mev≥i¡-i ma¡hûda [Ş-152b] bir mer√ale …aldı…da 

mevâşµ-i a¡dâya dûçâr olub âverde-i zerµbe-i iπtinâm itdüklerinde ri¡âyet-i mevâşµ 

gürµzân olub mecma¡-i eşrâra …udûm-i mevkib-i İslâm‟ı i«bâr [M-78] itmekle hübûb-

ı §ar§ar-ı «avfla tûdegâh-ı sebük-«µz gibi perµşân oldılar. Ser«ayl-i …âfile-i enbiyâ 

¡aleyhi ve ¡aleyhim ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri mev≥i¡-i mezbûrda çend-rûze va≥¡-ı 

«ayme-i ârâm buyurub şikâr-ı gürâzân-ı gürizân içün eýrâfa neşr-i serâyâ-yı şµrân 

buyurdılar. Â«ir Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh reme-i933 beyâbân-

nevred-i ≦alâlden birini §ayd idüb istinýâ…-ı da…µ…a-i √âl eylediklerinde bµm-i seývet-i 

seriyye-i @afer-penâhdan terk-i mevýın934 itdüklerin i«bârdan πayrı ser-şem¡a-i 

zebânın şu¡le-i şehâdetle tenvµr eyledi. [T2-197b] Â«ir-i müddet-i πaybet ser√add-i 

yek-mâheyi tecâcüz [T1-62b] eyleyicek yine müste…arr-ı sa¡âdetlerine teşrµf ve 

…ulûb-ı müştâ…ânı tefrµ√ ü talýµf buyurdılar.  

∏azve-i Müreysµ¡ ve Tesemmµ ∏azve-i Benµ‟l-Mu§ýalı…  

Kerem-sâzân-ı hengâme-i dirâyet bu nemeý üzre tertµb-i ketebe-i rivâyet 

eylemişlerdür ki …abµle-i kefere-i Benµ »uzâ¡a ki menâzil-i Beyne‟l-√arameynden935 

nâ√iye-i ¢udeyd ile leb-i Ba√r-i Yenbû¡ beyninde vâ…i¡ bi‟r-i Benµ‟l-Mu§ýalı… 

                                                             
930 Hicret-«âne-i A, M, T2, Ş; hicretgâh-ı T; hicret-serây-ı E,  
931 vâ…ı¡a-i M, T2; Ş, E, A, T1‟de yok 
932 Gönle hoş gelen bu kitabı yazanlar Hoten miskini böyle ipek üstüne dağıttılar. 
933 reme-i A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
934 mevýın A, E, Ş, M, T1; mevâýın T2. 
935 -√arameynden A, E, Ş; -√arameynde M, T1, T2 
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√avâlµsinde muπaylân-§ıfat va≥¡-ı [A-42a] siyeh-«ayme-i i…âmet eylemişler idi. 

Pµşvâ-yı …abµle-i ma¡hûde olan ◊âri& bin ∞ırâr …abâ‟il-i eýrâfdan da«i bµ-şümâr âvâre-

i beyâbân-ı idbâr cem¡ idüb mezra¡a-i nev«µz-i İslâmiyân‟e imýâr-ı936 tegerg-i cefâ 

dâ¡iyesinde oldıπı vâ§ıl-ı sem¡-i eşref-i bâπbân-ı şefâ¡at ¡aleyhi e&enü‟t-ta√iyya 

olmaπın Büreyde ibnü‟l-◊a§µb ra≦ıya‟llâhu ¡anh tecessüsi ile §ûret-i √âlden keşf-i 

…ınâ¡-ı irtiyâb buyruldu…dan §oñra şemşµr-i lâmi¡-i hilâl-i şa¡bân meydân-ı âsumânda 

fürûzân oldu…da tertµb-i mehâmm-ı per«âşe fermân-ı ¡âlµ §âdır olub livâ-yı nesrµnfâm-

ı Muhâcirµn ser-pençe-i Esedu‟llâh937 ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â‟ya ve livâ-yı En§âr Sa¡d bin 

¡Ubâde‟ye müsellem oldı. ◊a≥ret-i Fârû…-ı [E-48b] vâlâ-himmet mevc-i nu«ustµn gibi 

mu…addeme-i deryâ-yı §ufûfa ta¡yµn ve Zeyd bin ◊âri&‟e ve ¡U……âşe bin Mi√§an 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâyla meymene vü meysere ta√§µn buyurıldı. Bu sefer-i @afer-

medârda otuz re‟s-i yekrân-ı §ar§ar-¡inân âmâde idi ki onı Muhâcirµn ve yigirmisi 

En§âr‟uñ zµr-i licâm-ı temellüki idi ve çerâπân-ı şebistân-ı risâletden [T1-63a] 

◊a≥ret-i ~ıddı…a ve Ümm Seleme ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ hevdec-i fânûs-sµmâ ile reh-

fürûz-ı refâ…at oldılar √atta kec-dilân-ı nifâ…dan da«i cem¡-i ke&µr-i ârzû-yı iπtinâmla 

bâdiye-gerd-i vifâ… oldılar. »ilâl-i neh≥atda «irmen-i µmâniyândan istirâ…-ı «ûşe-i 

a«bâr içün cânib-i …abµle-i »uzâ¡a‟dan müteveccih olan câsûs-ı çâlâk ser-pençe-i 

düşmen-gµr-i ¡Ömerµ‟ye esµr olmaπın √u≥ûr-ı dâver-i «ıýýa-i risâletde isti…§â-yı √âl 

olunub keyfiyyet-i küffâre istilâ¡ ¡a…µbinde [T2-198a] teklµf-i İslâm‟a iýâ¡atden 

gerden-pµç olmaπın [M-79] fermân-ı nebevµ ile ser-i bµ-sûdı gûy-ı çevgân-ı şemşµr-i 

¡Ömer oldı. Câsûsuñ «ayme-gerd-i fenâ oldıπı «aberi mecma¡-ı eşrâre mün¡akis 

olıca… eýrâfdan müctemi¡938 [Ş-153a] olan eşrâr-ı tünd-bâd-ı hirâsla mânend-i şerâr 

müteferri… olub ◊âri& bi‟≥-≥arûre kendü ricâl-i …abµlesiyle ma…âm-ı «i§âmda 

müste…arr oldı. ¡Azµz-i mı§r-ı risâlet ¡aleyhi ecmelü‟t-tahiyyât mânend-i «ûrşµd-i 

cihân-tâb ýayy-ı §a√ârµ iderek ser-çâh-ı Benµ‟l-Mu§ýalı…‟da ref¡-i939 sürâdı…ât-ı celâl940 

buyurdılar. Ol e&nâda πubâr-ı maýâyâ-yı a¡dâ da«i nümâyân olmaπın ýarâfeynden 

tertµb-i §ufûf-ı …ıýâl eylediler. Fermân-ı seyyidü‟&-&a…aleyn ile ◊a≥ret-i Fârû…-ı a¡@am 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh §aff-ı se√âb-gûn-ı sipâhdan ber…-§ıfat pµşgâha tebâdür idüb na¡ra-i 

                                                             
936 emýâr-ı, Gültekin, s. 194. 
937 Esedu‟l-lâh A, E, M, Ş, T1; Esedu‟l-lâhü‟l-πâlib T2 
938 müctemi¡ A, Ş, E, T1, T2; mecma¡ M 
939 ref¡-i A, T1, Ş, E, T2; va≥¡-ı M 
940 celâl A, Ş, M, E, T1; iclâl T2 
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ra¡d-ı sâ‟ile ol «âşâk- [A-42b] nihâdân-ı şûrezâr-ı ≦alâli mâ‟ü‟l-√ayât-ı İslâm‟dan 

iktisâb-ı √a≥rete da¡vet eyledi ammâ ýıynetlerinde nümây-ı hidâyete isti¡dâd nâ-

merkûz olmaπın §ûret-i «uşk-i imtinâ¡ göstermeleriyle dehâ…µn-i mezra¡a-i [T1-63b] 

µmân ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhüm yek-bâre dâs-ı şemşµr-i âteşbârla hücûm eylediler. 

Bu πazâ-yı πarrâda da«i ebla…-süvârân-ı meydân-ı melekût cilve-rµz-i ¡ar§a-i i¡ânet 

oldu…ları meslûk-ı yerâ¡a-i √afa≥a-i siyer-i seyyidü‟l-beşerdür √attâ sükûn-ı bu«âr-ı 

sitµzden §oñra Benµ‟l-Mu§ýalı…‟dan tûtiyâ-yı İslâm‟la tenvµr-i eb§âr idenler e&nâ-yı 

te…âbülde mu¡âyene941 itdükleri serâyâ-yı πarµbü‟l-ecsâm-ı mele‟-i a¡lâ beyânıyla 

şedd-i [E-48a] niýâ…-ı müdde¡â itmişlerdür. Mâ-√a§al cânib-i İslâmiyân‟dan anca… bir 

nefer-kimesne kesr-i …afes-i ten idüb a¡dâ-yı bed-rûzdan on nefer-i dûza«µ âπeşte-i 

«ûn u «âk-i helâk olıca… ba…ıyyesi bi‟l-cümle silsile-i esre münselik oldılar. 

Destzede-i πuzât olan emvâl-i iπtinâm «âric-i «arvâr-ı evhâm olub a…sâm-ı 

mevâşµden dü-hezâr eşter ü penc-hezâr gûsfend tamπazede-i i…tisâm oldı ve iki 

yüzden mütecâviz ¡avâtı…-ı perµ-ru«sâr mânend-i reme-i âhuvân cilveger-i «am-
942kemend-i esir oldılar. Mu…tedâ-yı …abµle olan ◊âris bin ∞ırâr‟uñ Cüveyriyye nâm 

du«teri ki [T2-198b] …âmet-i nigeh-rübâsı çemenzâr-ı melâ√atde bir nihâl-i nevres ve 

gµsû-yı girih-gµr-i ¡anber-şikeni ýâ‟ir-i ârâma tel-…afes idi. ∏azâle-i remµdevâr ¿âbit 

bin ¢ays ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ dâm-ı …ısmetine düşmüş idi. ¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol 

nihâl-i kemer-beste-i √üsn ü behceti943 mânend-i «âme-i vâsıýµ resm-i kitâbete …aý¡ 

eyledi. Dest-i ¿âbit‟den ta…abbül-i kitâbetle ol serv-i ýurfe-«ırâm âzâd olıca… hemân 

«ayme-i âsumân-ýırâz-ı sulýân-ı risâlete cân-endâz olub ta…bµl-i bisâý-ı sündüs-gûne 

nâ‟il oldu…da evvelâ miyâne-i dürc-i [M-80] şekkerinden [T1-64a] ýûýµ-i nâýı…asın 

şehd-i şehâdetle gûyâ itdükdeñ §onra bu vech üzre ýurre-i niyâze tâb virdi ki yâ 

Resûla‟llâh bu perestâr-ı kemµne-i seyyidü‟l-nisvân-ı …abµle Cüveyriyye binti 

◊ari&‟üm √âlâ ¿âbit bin ¢ays‟uñ beste-i esiri olmaπla pây-ı √ayâtıma bend eyledügi 

¡ı…âl-i girân-vezn-i kitâbetden sûhân-ı cihân-güşây-ı i¡ânet-i nebevµden πayri ile «alâ§ 

nâ-müyesserdür diyü ýınâb-ı «ayme-i mer√amete teşebbü& eyledi. ◊a≥ret-i ~ıddµ…a 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ nemek-rµz-i nevâle-i rivâyet olmışlardur ki ol √âletde nesµm-i 

                                                             
941 mu¡âyene M, Ş, T1, E, T2; mu¡âtebe A 
942 «am- E, Ş, A, M, T2; T1‟de yok. 
943 behceti A, Ş, T1, T2, E; ? M 
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cihân-gerd-i nigâhum gülsitân-ı [Ş-153b] ru«sâre-i Cüveyriyye‟ye gü≠âr944 

eyledükde [A-43a] dâmen-i «âýırumdan şerâre-i cân-sûz-ı πayret işti¡âle başlayub 

dirµπâ bu √üsn ü cemâl ve πenc ü delâl ki intihâ-yı merâtib-i lutf u melâ√atdür, çeşm-

gü≠âr-ı sürûr-ı ¡âlemiyân oldu…da lâ-büdd √amâme-i bâlâ-pervâz-ı «âýırları rübûde-i 

çengâl-i mu√abbet olmama… ma√âldür diyü pµç ü tâb-ı ı@ýırâbda idüm ki ýıb…-ı 

endµşem üzre √a≥ret-i «ulâ§a-i kâ‟inât ¡aleyhi e&enü‟t-ta√iyyât cânib-i Cüveyriyye‟ye 

iýâre-i hümâ-yı945 nigâh-ı ülfet buyurub ey Cüveyriyye cûybâr-ı «âýıruñ keder-i 

endûhdan [E-48b] mu§affâ olsun ki hem vara…-ı ru…iyyetüñden resm-i kitâbeti 

sütürde-i sütre-i edâ idüb hem âsûde-nişµn-i kenâre-i §uffe-i izdivâc ideyüm didükde 

hemân Cüveyriyye;  

beyt946 

Cihânda devlet anuñ kim esµr-i zülfüñ ola 

Her âdemüñ serine sâye-i hümâ düşmez  

ma…âliyle ¡izâr-ı âteş-gûnunda şu¡le-i inşirâ√ u meserret füzûn oldı. ◊a≥ret-i 

[T2-199a] eşrefü‟l-«alâyı… §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anha 

resm-i kitâbetin teslµmden §oñra ol mâh-ı [T1-64b] evc-i melâ«ati hâle-i ru…yetden 

i¡tâ… buyurub sâye-i mu¡allâ-revâ…-ı izdivâcda cây-gµr eylediler. Bu na…ş-ı nev-@uhûr 

ýâ…-ı mesâmi¡-i a§√âba ¡aks-endâz olıca… a…ârib-i √arem-i seyyid-i ¡âlem sezâvâr-ı 

≠üll-i esr947 olma… nâ-revâdur diyü bi‟l-ittifâ… sebâyâ-yı Benµ‟l-Mu§ýalı…‟uñ §a√µfe-i 

ru…yetlerine ra…am-keş-i i¡tâ… oldılar. ◊a≥ret-i ~ıddµ… ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ her-bâr 

Cüveyriyye kendü …abµlesine vesµle-i «ayr u bereket oldıπı …adar hiç bir kimesneden 

bir …abµleye vâ…µ¡ olmamışdur diyü ¡ıýr-efşân-ı pµrâhen-i beyan olurlar idi.  

Mu«â§ama-i Sinân u Cehcâh  

Dûlâb-ı948 elsine-i rivâyet-i siyerde dâ‟irdür ki inýifâ-i şu¡le-i949 veπâ 

«itâmında birgün teb¡a-i En§âr-ı »azreciyân‟dan Sinân bin Vebre-i Cühenµ ile ecµr-i 

◊a≥ret-i Fârû…-ı A¡@âm olan Cehcâh bin Sa¡µd-i ∏ıfârµ çâh-ı Benµ‟l-Mu§ýalı…‟a iýâle-i 

                                                             
944 gü≠âr A, Ş, E, M, T1; güzer T2 
945 hümâ-yı A, Ş, T1, E, T2; hümâyûn-ı M 
946 beyt A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok.  
947 esr A, T1, T2; esµr M, E, Ş 
948 dûlâb-ı M, T1, T2, E, Ş; ýolâb-ı A  
949 şu¡le-i A, T1, T2; meş¡ale-i M, E, Ş 
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√ibâle-i950 delv itmişler idi. Keşişleri cihet-i iltibâsdan keşâkeşe müncerr olub 

Cehcâh bir müşt-i dürüştle rûy-ı Sinân‟ı çeşme-i sür«-âb itmegin Sinân zebân-ı 

feryâdı cânib-i En§âr‟a tµz idüb [M-81] istin§âr eyledi. Cehcâh da«i cânib-i 

muhâcirµne µ§âl-i sefµr-i istiπâ&e idicek sebük-revân-ı ferµkeyn şemşµr-be-kef mev…i¡-i 

πavπâya şitâbân oldılar. Az …aldı ki ol emr-i cüz‟µden fesâd-ı küllµ mütevellid olub 

«ufre-i çâh mânend dil-i ¡uşşâ… lebrµz-i «ûn ola hele √u≥≥âr-ı kâr-âzmûde-i muhâcirµn 

ma…âl-i mu…te≥ayü‟l-√âlle za«m-ı Sinân‟a nemekpâş-ı tesliyet olub [A-43b] destyârµ-

i âb-ı tedbµrle âteş-i bâlâkeş-i fitneyi teskµn eylediler. Ammâ bu vâkı¡adan herze-

derâ-yı bü‟l-fu≥ûl ser«ayl-i münâfı…µn [T1-65a] ¡Abdu‟llâh951 Übeyy bin Selûl künc-i 

enbân-ı derûnunda nühüfte olan küdûret-i «abâ&et i@hârına fur§at bulub meclisinde 

bulunan mü‟minµn ü münâfı…µn müvâcehesinde kârµz-i dehânından icrâ-yı …â≠ûrât-ı 

hezeyân eyledi ki görür misiz muhâcirµn bµ-dâr u diyâr bizim i¡ânet ü ta…viyetimüzle 

nâ‟il-i [E-49a] dest-mâye-i miknet ü i…tidâr olmışlar iken [T2-199b] şimdi mu¡âmele-

i bâz-gûneye ta§addµ [Ş-154a] idüb bizi da«i pâ-zede-i te≠lµl ü ta√…µr itmege 

başladılar. Hemân tedârik-i encâm-ı kâr Medµne‟ye vu§ûlde ¡azµzter olan ≠elµlter olanı 

âvâre-i beyâbân-ı πurbet itmekdür diyü mµzân-ı zu¡m-ı bâýılında ¡izzµ kendü güfte-i952 

≠ât-ı kem-¡ayârına ve «âşâ ≠ülli,  

beyt 

Na…d-i kân-ı âferµnµş dürr-i deryâ-yı vücûd 

Meyve-i ma…§ûd-ı hestµ bâ¡i&-i icâd-ı nâs953 

¡aleyhi‟&-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri cânibine §ebât üzre telmµ√ eyledi. Zeyd 

bin Er…am-ı En§ârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh ki henûz bâπ-ı √ayâtda bir nihâl-i tâze-nemâ idi. 

Ol meclis-i bed-âyµnde bulunmaπla bu seng-i girân-vezn-i ta…rµ¡den …âmet-i πayreti 

«am olub ol «ûk-ı ¡acûzı şa§t-ı i…tidârından efzûn sihâm-ı dil-dûz-ı la¡n ü düşnâma 

amaç eyledi ve ser-â-pâ a¡≥â-yı ra¡şe-«µz-i πay@ u √amiyyet olara… nâdµ-i sulýânü‟l-

mürselµne gelüb ol bed-gûy-ı herze-ýırâzdan §âdır olan türrehât-ı nâýı…a-sûzı yegân 

yegân keşµde-i silsile-i ta…rµr eyledi ammâ ol kûh-girân-ı temkµn-i √ilm ü va…âr 

                                                             
950 √abâle-i, Gültekin, s. 197. 
951 ¡Abdu‟l-lâh M, T1, Ş,  E, T2; A‟da yok 
952 güfte-i A, Ş, T2, T1; kefe-i M, E 
953 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1254. 
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§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri Übeyy-i bed-siriştüñ πadµr-i nâ-§âf-≥amµri954 

çirk-âb-ı gendµde-i nifâ…la memlû idügini ¡ârif [T1-65b] ve andan bu ma…ûle kef-i 

müte¡affin-ı hezeyân te…âýuruna vâ…ıf iken yine Zeyd‟üñ mâ…âlin gâh şâyibe-i aπrâ≥-

ı955 şebâba nisbet idüb ve gâh «aýâ-yı √âsse-i sem¡ine «aml buyurub şâhi…a-i &ebât-ı 

nebevµlerine zelzele-i taπayyür virmediler. Zeyd üç def¡a zebân-ı râst-beyânın mâhµ-i 

cûybâr-ı …asem idüb §ıd…-ı iddi¡âsında ı§râr eyledi. Â«ir §ar§ar-ı πayret-ı Fârû…µ 

cünbüşe gelüb sulýân-ı memâlik-i mâ‟ u ýµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinden 

ol köhne-binâ-yı künişt-i956 nifâ…uñ nüşâbe-i tµπle ta«rµbine isticâze eyledi ammâ 

√a≥ret-i seyyidü‟r-rüsül ¡u@amâ-yı sâdât-ı Ye&rib zemµn-i daπdaπa-i hirâs olma… 

mülâ√a@asıyla müsâ¡de-i …atlden i¡râ≥ buyurdılar. Bârµ [M-82] yâ Resûla‟llâh 

nu…abâ-yı En§âr‟a ta√rµk-i kûşe-i ebrû-yı ru√§at buyurula957, anlar ol «âr-ı958 pây-ı 

âzârı şâri¡-i mü‟minµnden berkende iderler.  

beyt [T2-200a] 

[A-44a] انها كه كجند باتو چون دال 

شمشير بسر خورند چون كاف
959  

diyü tekrµr-i ibrâm eyledükde yâ ¡Ömer ¡avâmü‟n-nâs anuñ §andû…çe-i 

derûnunda pµçµde olan [E-49b] mâr-ı efsürde-i nifâ…a vâ…ıf olmamaπla Resûl-i »udâ 

…atl-i a§√âba şürû¡ eyledi siyâ…ında nice mesâvµ-i beyhûde √udû&una bâdµ olur diyü 

ol bed-kâruñ sezâ-yı va≥¡-ı «âmın √avâle-i çeşm-küşe-i teπâfül buyurdılar ammâ 

meclis-i seyyidü‟l-enbiyâda gü≠er iden güft ü şinµd ol nâ-dürüstüñ gûş-ı bµ-hûşuna 

mün¡akis oldu…da bµm-i cân neyistân-ı ârâmına âteş §alub ol köhne-gürg-i bârân-dµde 

rµş-i sepµde960 vü …âmet-i «amµde ile meclis-i mu…addes-i risâlete gelüb mecrâ-yı 

yâve-derâ-yı deheninden §âdır olan çirk-âb-ı türrehâtı «âşâk-ı inkârla setr ü künâse-i 

µmân-ı kâ≠ibe ile sedd eyledi ve sirişk-i lâbe-i münâfı…âne ile §a√µ√ü‟l-me‟âl-i961 

Zeyd‟i §a√µfe-i i¡ti…âd-ı a§√âbdan şüste eyledi. ◊attâ sâde-lev√ân-ı [Ş-154b] §âf-dil962 

kelâm-ı §ı««at-ni@âm-ı Zeyd‟i «adâ&et-i sinnden nâşµ yâ sehv ü «aýâ yâ«ûd iπrâ≥-ı 
                                                             
954 nâ-§âf-ı ≥amµri, Gültekin, s. 198. 
955 iπrâz-ı, Gültekin, s. 198. 
956 kinişt-i, Gültekin, s. 198. 
957 buyurulsa M, Ş, E, T1, T2; buyurula A  
958 «âr-ı M, Ş, T1, T2, E; «arâ-yı A;  
959 Senin için doğru olmayan (eğri) dal harfi gibi konuşanların başlarına kâf harfi gibi kılıç iner. 
960 sepµde M, Ş, T1, T2, E; sepµd A 
961 me‟âl-i A, T1, E, Ş, T2; -√âl-i M 
962 §âf-dil M, Ş, T1, T2; §âdef-dil A, E 
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ýıflâne-i nâ-be-câ üzre cezm idüb yâ Resûla‟llâh bir kûdek-i nâdµde-rûzgâruñ …avlin 

ki sehv ü «aýâya semt-i §avâbdan a…rebdür bir böyle pµr-i cihân-dµde √a……ında ta§dµ… 

itmek nâ-revâdur diyü ta√rµk-i şerâyµn-i §af√-ı cemµle sâ¡µ olub, 

جهانديده بسيار كويند دروغ 
963  

meâlinden964 πaflet eylediler. Be-her-ta…dµr şehryâr-ı ki&ver-ârâ-yı «ul…-ı 

¡a@µm ¡aleyhi ef≦alü‟t-tekrµm bu riyâ-yı kem-…adr-i i¡ti≠ârın endâ«te-i zµr-i pây-ı 

tesâmu√ u iπmâ≥ buyurdılar ammâ Zeyd bin Er…am ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ eşheb-i râst-

cilve-i ma…âli dâπdâr-ı tek≠µb oldıπından meydân-ı ferâ«-ı ¡âlem ser-i sa¡âdet-

medârına teng olub πalebe-i şerm ü √ayâ ve ýa¡n-ı bµgâne vü âşinâdan nâşµ ¡inân-ı 

nefs dest-i râyi≥-i √ayâtdan sâ…ıý olma… dereceleri …arµb oldı. Mer√ale-i mezbûreden 

neh≥at olundu…da Zeyd bin Er…am da«i maýiyye-rân-ı râh-ı √ayret iken nâ-gâh 

çâbük-süvâr-ı mi≥mâr-ı ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri cânib-i Zeyd‟e 

imâle-i [T2-200b] ¡inân-ı yekrân-ı felek-neverd buyurub engüşt-i meh-şikâflarıyla 

gûş-ı Zeyd‟e tâb-ı tebşµr virüb gül-πonce-i şebnem-ni&ârların nemek-rµz-i «ande-i 

nevâziş iderek yâ Zeyd [T1-66b] beşâret saña ki √a≥ret-i cihân-âferµn ¡azze şânühü 

senüñ §ıd…-ı ma…âline şehâdet ve tak@µb-i münâfı…µni √âvµ irsâl-i âyet buyurdı diyüb 

Sûre-i Münâfı…µn‟i  ْاََ وَّن    َ  kerµmesine [A-44b, E-50a] 965  َقُ وُاو َ  اَِئن رَّنَ ْ َ   ِ َ    ْاَ ِ  َ  ِ  َاُ ْ  َِ نَّن   ْاََع ُّب  ِم َقْ

gelince966 tilâvet buyurdılar. Zeyd ra≦ıya‟llâhu ¡anh uñ bu luýf-ı nâgeh-zuhûr-ı [M-

83] İlâhµ‟den ¡ârı≥ √âlinde âvµ«te olan ni…âb-ı şerm ü √icâb gül-gûne-i ibtihâc u 

inkişâfa mübeddel olub çârüb-i neşâý «alvet-i ≥amµrin πubâr-ı endûhdan ta§fiye 

eyledi ammâ §ûret-bâz-ı hengâme-i nifâ… İbn Selûl-i bed-a«lâ…uñ perde-i i«tiyâli ber-

endâ«te olub §uver-i sâ«te-µmân-ı kâ≠ibesi çehre967-nümâyende-i fe≥â√at olıca… sû-

be-sû A§√âb-ı Kirâm ol seg-i murdârı sengsâr-ı ýa¡n u melâmet idüb dûstân-ı pencâh-

sâleleri bile e&nâ-yı râhda dûçâr oldu…da …aý¡-ı revâbıý-ı selâm u kelâm eylediler. 

¡Ubâde bin e§-~âmit ü Evs  ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ rûy-ı şef…atden gevher-feşân-ı pend 

ü na§µ√at olub √u≥ûr-ı eşrefü‟l-mürselµnde ref¡-i ri…¡a-i i¡tizâr u istiπfâra delâlet 

                                                             
963 Dünyayı gezmiş görmüş (tecrübeli) kişi çok yalan söyler. 
964 me‟âlinden A, E, T1, T2, Ş; me‟âlinde M 
965 Yine diyorlar ki: “Medine‟ye döndüğümüzde güçlü ve şerefli olanlar, o güçsüz ve sefil muhacirleri 
şehirden sürüp çıkaracaktır.” Münâfikûn Sûresi: 8. 
966 kerµmesine gelince A, E, Ş, M, T1; kerµmesini T2 
967 çehre M, T1, E, T2, Ş; A‟da yok. 
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itdükce ammâ968 ol dira«t-ı kühn-sâl-i beyâbân-ı ≦alâle pindâr-ı kübrâ dâmen-gµr-i 

…abûl-i nu§√ olub gerden-pµç-i i¡râ≥ oldı. ¡Ubâde ra≦ıya‟llâhu ¡anh didi ki yâ Übeyy 

andan tersân olmaz mısın ki bu ta…lµb-i gerden-i πurûrıñı √âvµ bir âyet da«i nâzil olub 

hem ev…ât-ı §alâtda ârâyiş-i mu√ârib olub hem rûz-ı «aşre dek mâdde-i ifti≥â√uñ 

zebân-gü≠âr-ı enâm ola ammâ ol mütekebbir-i siyeh-dil nâ-muvaffa…-ı ¡izz-i hüdâ 

olmaπın yine §ûret-nümây-ı ibâ vü imtinâ¡ [T1-67a] oldı. Ber-ýıb…-ı mel«û@-ı ¡Ubâde 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh kerµme-i  َ َورَ َ َقتَقُ  ْ  َ ُل ُّبو َ  َوُ   مُّبْ َتْنِ ُو [ġ-155a]  ْ  ُتَقَ  َاْو  َ ْ تَقْ ِ  ْ  َاُن ْ  َرُسووُ   الَّن ِ  َاوَّنْو  ُرُ وَس 

 pµrâye-i §a√µfe nüzûl oldı. Mervµdür ki münâfı…-ı mâre‟z-zikrüñ 969 َوِ َ   ِ   َ  َ ُ ْ 

¡Abdu‟llâh nâm ferzendi ki pederi ismi ile müsemmâ ammâ mu«âlif-i ýavr-ı pederµ 

şehd-i ma√abbet-i [T2-201a] İslâm küvâre-i ≥amµrinde mu§affâ idi. Gûyâ §ulb-i seng-

i ke&µfden serzede-i cevher-i girân-…ıymet yâ«ûd cism-i mârdan mürebbµ-i tiryâ…-ı 

pür-«â§§ıyyet idi. Peder-i bed-a«terinden §udûr iden kâr-ı nâ-hencâr mu√âý-ı …alb-i 

selµmi oldu…da meclis-i seyyidü‟l-enbiyâya rûmâl idüb ol köhne-«um-ı mey-«âne-i 

fesâduñ leked-i inti…âmla kesrine istµ≠ân eyledi ammâ √a≥ret-i seyydü‟l-enbiyâ 

cenâbından970 müşâhede-i müsâ¡ade itmemekle ser-pençe-i inti…âmı girµbân-ı peder-i 

küştenµsinden kûtâh oldıπını muta≥ammın ol ma√alde dil-i pür-âteşinden leme¡ân 

iden çend beyt-i melhûfâne …âmetine971 «ayyâý-ı çâr-sûy-ı ya…µn Mevlânâ Mu¡µnü‟d-

dµn-i Miskµn ¡aleyhi‟r-ra√me [E-50b] bu resm üzre câme-dûz-ı dµbâ-yı ¡Acem 

olmışlardur:  

[A-45a] beyt972 

 افاق پرعجايب از اينها عجيب تر

 قوليست كان شنيده ام از كفته عمر

 كه اوكفت يارسول كه فرماى تابه كى

 زابن ابى به پيش تو ارد بريده سر

 من بارسول كفتم اكر كشتنى بود

 فرماى تا سرش ببرم هرچه زود تر

ساعد مرا مساعد وجان سيربس سخيست
973

 

                                                             
968 ammâ A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
969 Onlara: Gelin, özür dileyin de peygamber sizin bağışlanmanız için Allah‟a dua etsin” denildiğinde 
başlarını çevirirler. Sen onların kibirlenip böbürlenerek çekip gittiklerini görürsün. Münâfikûn Sûresi: 
5. 
970 cenâbından A, E, Ş, T1, T2; cânibinden M 
971 …âmetine E, Ş, M, T1, T2; …ıyâmına A  
972 beyt A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
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 دل در ثبات سخت تر از اهن و حجر

[M-84] ازنم نداد شاه نبوت وكرنه زود 

حك كردمى زصفحه دهران سواد شر
974  

Bu «aber-i rengµn [T1-67b] da«i şükûfe-i destâr-ı rivâyetdür ki mevkib-i 

cihân-güşây-ı İslâm Hicret-serây-ı ¡aliyyeye du«ûl e&nâsında ¡Abdu‟llâh bin 

¡Abdu‟llâh peder-i …abµ√ü‟l-man@arınuñ zimâm-ı nâ…asın girifte-i pençe-i mümâna¡at 

idüb ey bµ-edeb-i bed-a«lâ… …asem-i benâm-ı «âlı…-ı975 ¡âlem ki seyyid-i ins ü cânn 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm cenâbından976 bµ-§udûr-ı i≠n-i ¡âlâ saña du«ûl-i ýâbe-i 

müsteýâbeye reh-dâde-i ru«§at olma… mu√âldür zµrâ ki e≠ell-i evlâd-ı Âdem sensin ve 

e¡izz-i ehl-i ¡âlem ≠ât-ı mu…addes-i sulýân-ı ta«t-nişµn-i risâletdür.  

beyt977 

 صاحب خلق عظيم احمد مرسل كه به عرش

 قدسيان مصحف اخالق وى از بر كيرند

 حجت عزتش از نير اعظم شنوند

مسند معجزه اش از مه انور كيرند
978  

[T2-201b] Veznince √avâle-i müşt-i serkûb-ı e≠iyyet eyledi. Ol zâπ-ı siyeh-

rûy hevâ-yı nifâ…da979 bâlâ-pervâz-ı evc-i πurûr geçerken ol cürre-bâz-ı980 ¡i…âb981-

endâzuñ çengâl-i982 e≠iyyetinde manend-i mâkiyân983 murdâr-«∙âr-ı zebûn olub «∙âh 

u nâ-«∙âh ال انا اذل من الصبيان ال انا اذل من النسوان واشهد ان العزة هللا ورسوله وللمؤمنين
984  

feryâdıyla a§√âb-ı ¡ubûrdan istiπâ&e eyledi. Ol e&nâda mevkib-i şehenşâh-ı risâlet 

debdebe-i ¡izz ü iclâlle ol ma√alle uπrayub bu mu¡âmele-i πarµbeye muýýali¡ 

oldu…larında nemekdân-ı la¡l-i gülfâmları tebessüm-feşân olara… püser-i ¡Abdu‟llâh‟a 

                                                                                                                                                                             
 M نيز پعن كه سخت ;A سير بس سخيست 973
974 Ufuklar acaipliklerle dolu ve daha acaip. Hz. Ömer‟in söylediği sözlerden biri: Hz. Resûl ferman 
buyurur, İbn Übey‟in kafasını getirin. Ben Resûl‟e dedim ölmesini istersen emir buyurki bir an önce 
kafasını keseyim. 
975 √âlı…-ı A, M, Ş, T2, E; «allâ…-ı T1 
976 cenâbından A, T1; cânibinden M, T2, E, Ş 
977 beyt A; na@m M, T1, Ş, E; …ıý¡a T2 
978 Yüce ahlak sahibi Hz. Muhammed‟in ahlak kitabını melekler arşta ezberler. Yüceliğinin delilini 
güneşten dinlerler, mucizesinin mesnedini nurlu aydan alırlar. 
979 nifâ…da A, E; nifâ… M, Ş 
980 cerre-bâz-ı, Gültekin, s. 201. 
981 ¡u…âb, Gültekin, s. 201. 
982 çengâl-i M, T1; pençe-i T2, E, Ş; A‟da yok 
983 mâkiyân A, Ş, T1, T2, E; mâyegân M 
984 Şahitlik ederim ki yücelik Allah, Resûlü ve inananlarındır; ben çocuklar ve kadınlardan daha 
alçağım. 
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جزاك هللا عن رسوله وعن المؤمين خيران
985  le¡âlin ni&ârla i…ti≥a-yı mekârim-i a«lâ…ları üzre 

peder-i bµ-şerm ü küstâ«ın pençe-i mümâna¡at-ı ¡Abdu‟llâh‟dan ta«lµ§ ü du«ûl-i 

Medµne‟ye [T1-68a] ter«µ§ buyurdılar.  

Vâ…ı¡a-i İfk-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ986  

◊ulâ-bendân-ı [Ş-155b] ru«sâre-i dirâyet bu üslûb üzre vesme-ýırâz-ı ebrû-yı 

rivâyet olmışlardur ki bu πazâ-yı [E-51a] fet√-ârâdan mu¡âvedet e&nâsında 

Medµne‟ye bir mer√alede medd-i ýınâb-ı bârgâh-ı ¡izz ü iclâl buyurulmuş idi. Bânû-yı 

zer-tutu…-ı âfitâb «argâh-ı jengâr-gûn-ı şafa…-ýırâzdan ýulû¡a …arµb olub hevdec-i zer-

endûde-i ¡arûs-ı «âverµ ba«tµ-i gerden-keş-i gerdûna bâr olıca… hengâm [A-45b] idi ki 

çerâπ-ı dûde-i ¡ismet ya¡ni ◊a≥ret-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ i…ti≥â-yı lâzıme-i 

beşeriyetle mu«eyyem-i hümâyûndan cânib-i §a√râya revân olub indifâ¡-ı πâ‟ile-i 

≥arûriyyeden §oñra yine «ıyâma ¡avdet idicek meger ki cez¡-i Yemânµden müretteb 

gerden-bendleri güsiste olmaπla cüst ü cû içün tekrâr mevi≥i¡-i ma¡hûde şitâb idüb 

¡alâ…a-i [M-85] §abâ‟iyye i…ti≥âsıyla tekâpû-yı tefa……ud meşπalesi çend-nefes-i 

vâsıýa-i teve……uf oldı ammâ …âfile-i İslâm intihâ≥ına şürû¡ idicek ta√mµl-i hevdec 

«ıdmetine mu¡ayyen olanlar ◊a≥ret-i ~ıddµ…a‟nuñ §ıπar-ı sinn ü «iffet-i cü&&esinden 

nâşµ mânende-i987 maπz-ı bâdâm derûn-ı hevdecde bûd u nebûdın i√sâs itmemeleri ile 

püşt-i mevcsân-ı şütür-i kef-feşâne √abâbvâr ta√mµl idüb √udâ-«∙ân-ı ¡azµmet oldılar. 

[T2-202a] Cenâb-ı ~ıddµ…a da«i gerden-bend-i gümşüdesin âverde-i988 dest-i vicdân 

idüb ma√all-i √ıyâma rücû¡ eyledükde eşkâl-i «ayâl gibi â&ârın nâ-peydâ göricek bir 

zamân âvâre-i beyâbân-ı √ayret ü va√şet olub,  

beyt 

محمل اكر باز ندارد [b68-1T]خوش ميرودش   

از كمشده خويش صداى جرسى را
989  

Terânesiyle nâ-çâr fi…dânına ta√§µl-i ıýlâ¡-ı ta…dµri üzre cüst ü cûsına990 be-her-

√âl mürâca¡at olunma… ümµdiyle mâh-ı hâle-nişµn-§ıfat çadırına pµçµde olub eýrâfa 

sefµr-i nigâh-ı tecessüs perrân iderek nâ-gâh çârçûbe-i müşkfâm-ı müjgânı ârâmgâh-ı 

                                                             
985 Peygamber ve inananlar (vesilesiyle) Allah hayrını versin  
986 Vâ…ı¡a-i İfk-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ A, M, T1, Ş, T2; Vâ…ı¡a-i İfk-i ~ıddµ…a-i ¡Afµfe 
ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ E 
987 mânende-i A, T1, Ş; mânend-i M, E, T2 
988 âverde-i A, Ş, M, T1; idâre-i T2 
989 Çanın sesi kendisini kaybolmaktan eğer alıkoymasaydı mahfesi güzelce gidiyordu. 
990 cûsına A, M, T1, E, Ş; cûyına T2 
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murπ-ı girân-ı pür-«∙âb oldı. Ol e&nâda ~afvân bin Mu¡aýýal-ı Sülemµ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh ki fermân-ı sulýânü‟&-&a…aleyn ile mu√âfa@a-i sâ…a-i ceyşe me‟mûr idi. 

Rı«letgâh-ı sipâhµ cüst ü cû iderek ol ma√alle gelicek na@ra-i991 ferâsetle ol şebe«-i 

«∙âbµde cenâb-ı ~ıddµ…a idügin teferrüs992 idüb  َ 993 ِ اَّن  اِّل ِ  َوِ اَّن   ِاَْ  ِ  رَ ِ  و kelimesiyle gûyâ 

oldı. Âvâze-i ~afvân‟la …afes-i dµde-i ~ıddµ…a‟dan ýûýµ-i şeker-«∙âb pervâz idicek 

~afvân nâ…asın inâ«a idüb اركبى رحمك هللا
994  ma…âliyle kendüsi ri¡âyet-i şarý-ı edeb 

içün tebâ¡ud eyledi. ◊a≥ret-i [E-51b] ~ıddµ…a püşt-i şütrde cây-gµr olıca… ~afvân 

mihârı berdûş idüb va…t-i hâcire-i nehâr u hengâm-ı germµ-i hevâ idi ki mevkib-i 

İslâmiyân sâyebânzede-i ârâm oldu…ları ma√alle vâ§ıl oldılar. İttifâ…ân ibtidâ 

gü≠erleri ser-kûh-ı √arf-endâzdan kemµngâh-ı nifâ… İbn Selûl-i nâ-…abûlüñ kenâr-ı 

«aymesinden mü§âdif olmaπın ol mâr-ı gezende-i siyeh-dil lu¡âb-efşânµ-i zehr-âlûd-ı 

ýa¡n u iftirâya fur§at bulub [A-46a] güft ü gûy-ı nâ-şâyeste ile germ-sâz-ı hengâme-i 

«abâ&et [Ş-156a] oldı. Ol kec-dil-i bed-revişle hem-kâr u zârdâr olan münâfı…µn da«i 

bu mâddede995 hem-zebân olub √attâ sâde-dilân-ı İslâm‟dan ◊assân bin [T1-69a] 

¿âbit ve Misýa√ bin U&â&e ve »amne binti Ca√ş da«i bu zehr-âbe-i nâ-«oş-güvâr-ı 

iftirâyla leb-âlây oldılar. Bu âvâz-ı bed-âπâz …ar¡-ı sâmi¡a-i seyyidü‟&-&a…aleyn 

eyledükde revâk-ı √amiyyetlerine lehµb-i dil-sûz-ı in…ıbâ≥ te§â¡ud idüb ser-çeşme-i 

≥amµrleri cenâb-ı ¡Â‟işe [T2-202b] √a……ında keder-yâfte-i şekk [M-86] ü iştibâh oldı 

ve beynlerinde mün¡a…id olan râbıýa-i √üsn-i mu¡âşerete ¡u…de-i i«tilâl taýarru… itmege 

başladı.  

beyt996 

Ne denlü olsa …avµ hem esâs u hem erkân 

Binâ-yı «âýır olur râh-ı997 gûşdan vµrân 

Ammâ hicret-«âne-i ¡aliyyeye vu§ûl e&nâsında mizâc-ı ~ıddµ…a‟ya tâb-ı 

tebden in√irâf ¡ârı≥ olmaπla pehlûzede-i firâş-ı bµmârµ oldılar. Bu na…ş-ı ¡aks-endâz-ı 

                                                             
991 na@ra-i A, T1, Ş; na@ar-ı M, T2, E 
992 teferrüs A; ta√addüs M, E, T1, T2, Ş 
993 “Biz zaten Allah için varız ve elbette ona döneceğiz.” Bakara Sûresi: 156. 
994 Bin, Allah sana rahmet etsin. 
995 mâddede M, Ş, T1, E, T2; mâdde A 
996 beyt A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
997 râh-ı A, M, Ş, E, T1; âh-ı T2 



184 
 

güft ü gûdan mir‟ât-ı ≥amµri998 …aý¡â bµ-«aber olmaπla cenâb-ı seyyidü‟l-verâdan 

çeşm-dâşt-ı nevâziş-i timârâne iken iltifât-ı fa«r-i kâ‟inâtı mertebe-i mu¡tâddan999 bile 

nâ…ı§ müşâhede itmeleri ¡ilâve-i ¡ârı≥a-i cân-güzâr olub bu mu¡âmele-i nâ-me‟mûlüñ 

derk-i √ikmetinde dem-beste-i √ayret olmışlar idi. Â«ir vesâýet-i Ümm Mista√ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâyla güft ü gû-yı tâ-be-sûz-ı1000 ifk …urýa-i benâgûş-ı intibâhı olıca… 

bu«ar-ı nâ-gâh-«µz-i «ayret sa…f-ı mu…a¡ar-ı dimâπına bir vechile §u¡ûd eyledi ki 

merdüm-i πurfe-nişµn-i çeşm-i cihân-bµni derece-i ne@âretden sâ…ıý olub ribât-ı 

ýabµ¡atlerinden irti√âl iden mihmân-ı ýâ…at-«∙âr-ı √ummâ ¡avdet eyledi. Â«ir bu renc-i 

rû√ânµnüñ tefa√√u§-ı keyfiyyet-i vu…û¡una çâre-cûyµ-i ¡illet-i cismânµyyeyi rû-pûş 

idinüb √a≥ret-i seyyidü‟&-&a…aleyn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm cenâbından1001 istµzân 

ile «âne-i vâlideynine1002 teveccüh eyledi. Mâder-i mihrbânından istikşâf-ı serµre-i 

√âl idicek [E-52b] ol da«i efvâh-ı bed-gûyândan tereşşü√ iden helâhil-i sâmi¡a-sûz-

ı1003 müftereyâtı bi‟l-cümle rµ«te-i kefgµr-i ta¡bµr idüb dârû-yı ifâ…at-ba«ş-ı tesliyetle 

meblaπa-cünbân-ı zebân oldı. Ol e&nâda cenâb-ı ~ıddµ…-i Ekber  ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ 

√ücre-i u«râda «uýûý-ı suýur-ı mezra¡a-i kelâm-ı …adµmden ictinâ-yı &emere-i tilâvet 

iderler idi ki güft-gûy-ı du«ter ü mâder gûş-gü≠ârı olub me‟âl-i mukâlemelerine 

dehen-güşâ-yı istifsâr oldı. Mâder-i şefµ…a-i ~ıddµ…a herze-gerd-i ebvâb-ı efvâh olan 

erâcµf-i nâ-müvecceh henûz ma¡lûmı olmaπla ı≥ýırâbın i¡lâm [A-46b] idicek ◊a≥ret-i 

~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i dest-i yâve-serâyân-ı herze-i ma…âlden bükâ-yı 

iştikâda bir zamân cenâb-ı ¡Â‟işe ile dem-sâz-ı hem-zebân1004 olub ¡â…ıbet yâ ¡Â‟işe 

senüñ bihbûdµ-i za«m-ı nâ-sûruñ merhem-«âne-i ¡inâbet-i Rabbânµye …almışdur. 

Hemân seccâde-i §abr u tevekkül üzre süb√a-gerdân-ı eşk-i niyâz ol ki se√âb-ı âh-ı 

bµ-günehân lâ-büdd …aýre-i bâr-ı ra√met ü deryâ-yı eşk-i √asret elbette lü‟lü‟-perver-i 

emniyyet olur diyü √o……a-güşâ-yı na§µ√at ü tesliyet oldı ammâ ◊a≥ret-i ~ıddµ…a 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ:  

beyt 

[Ş-156b] Mûmyâ-yı tesliyet hergiz müfµd olmaz baña 
                                                             
998 ≥amµri A, T1, E, Ş, T2; ≥amµrleri M 
999 mu¡tâddan A; mu¡tâdeden M, T1, E,  T2, Ş 
1000 tâ-be-sûz-ı A, E, Ş, T1, T2; sâmi¡a-sûz-ı M 
1001 cenâbından A, E, Ş; cânibinden M; T1, T2‟de yok. 
1002 vâlideynine A, M, Ş, T1, E; vâlidine T2  
1003 -sûz-ı M, E, Ş, T1, T2; -şûr-ı A  
1004 dem-sâz-ı hem-zebân T2; dem-sâz A, Ş, M, E; hem-zebân T1 
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Çâr-ýâ…-ı iltifât-ı yârdan üftâdeyüm 

terânesiyle se şebâne-rûz ne kârvân-serây-ı mi¡desi …âfile-i nevâle-i memerr 

ve ne ma…§ûre-i ¡anberµn- [M-87] revâ…-ı dµdesi mihmân-ı müşkµn-li√âf-ı «∙âba 

ma…arr oldı.  

beyt 

از ناله و اه [a270-1T]نى شب تهيم نه روز   

خواهى شب مادر از خواهى كوتاه
1005  

ve bu πubâr-ı cürm-i nâ-kerde dâmen-i ýâhirinden efşânde olma… niyâzıyla 

nesµm-i fey≥-i İlâhµden istiπâ&e eyledi. ◊a≥ret-i eşrefü‟l-mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâmuñ da«i pµşânµ-i «âýırları küre-i melâlden vâ-reste olmayub nefes-be-nefes 

sefµne-i ≥amµrleri dest-«ûş-ı emvâc-ı endûh olmada idi. Ol √âletle birgün peyπûle-

nişµn-i √üzn ü endûh iken ma√remân-ı √arem-serây-ı nübüvvetden1006 cenâb-ı 

¡Aliyyü‟l-Murýa≥â ve Üsâme bin Zeyd ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâya …ufl-güşâ-yı §andû…a-

i râz olub bu ¡u…de-i müşkile √allin anlaruñ nâ«un-ı fehm ü idrâklerine √avâle 

buyurdılar. Üsâme ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ bu siyâ…da √o……a-cünbân-ı zebân oldı ki yâ 

Resûla‟llâh «ânedân-ı refµ¡ü‟ş-şânıñuz ki kârgâh-ı …umâş-ı ¡iffetdür andan bu nev¡ [E-

52b] bûriyâ-yı bed-na…ş-ı töhmet @uhûrı bir vechile ta…rµb olunmaz. Bu kelµm-i 

siyeh-târ-ı müftereyâtuñ târ u bûdµ-i ekâ≠µb ü erâcµf idügi cây-ı iştibâh degüldür.  

beyt 

 كل همان به كه بهر حرف نيندازد كوش

ورنه درد سر مرغان هوا بسيارست
1007  

[T2-203b] ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Murýa≥â kerrema‟llâhu vechehü ayıtdı yâ 

Resûla‟llâh bu kâri¡a-i râ√at-güsil ki≠b-i ma√≥ idügi vâ≥ı√dur ammâ çünki bu çille-i 

sa√t-bâz u şikenden nev¡an kemân-ı ¡a…µdeñüz süst oldı لميضيق هللا عليك والنساء سواها كثيرة 

ya¡ni bi-√amdi‟llâh cenâb-ı «udâvend-i Celµl cenâb-ı1008 nübüvvet-penâhuña sedd-i 

râh-ı mu≥âya…a itmişdür. ~ıddµ…a‟dan πayrı mu«addirât-ı şebistân-ı ¡i§met ve derârµ-i 

âsumân-ı ¡iffet bµ-şümârdur ve eger ta§vµb-kerde-i rây-ı ¡âlµ olursa perestâr-ı [A-47a, 

                                                             
1005 Ne gecem ne gündüzüm âh ve inlemeden boş değil.(Bu sebeple) gecemiz ister uzun olsun ister 
kısa. 
1006 nübüvvetden A, Ş, T1, T2, E; nübüvvet M 
1007 O gül ki her söze kulak vermiyorsa iyidir. Yoksa kuşların söyleyecek derdi çoktur. 
1008 cenâb-ı A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok 
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T1-270b] ~ıddµ…a Büreyre‟den da«i isti«bâr buyuruñ ki setµre-i a√vâl anuñ mu√âý-ı 

cerµde-i vu…ûfıdur.  

beyt 

 شناسد پدر كار فرزند خويش

پرستار داند خداوند خويش
1009  

Benâberµn √a≥ret-i eşrefü‟l-mürselµn ¡aleyhi‟&-&alâtü ve‟s-selâm Büreyre‟den 

√arekât-ı ~ıddµ…a‟yı isti«bâr buyurdılar. Büreyre ayıtdı yâ Resûla‟llâh ≠ât-ı 

mu…addesüñi meb¡û&-ı bi‟l-√a… iden √a≥ret-i …âdir-i muýla… celle şânühü √a……içün 

müddet-i medµdedür ki «ıdmet-i ¡aliyye-i ~ıddµ…a pµrâye-i ev…ât-ı √ayâtumdur. İ…ti≥â-

yı müsâhele-i ýıflâne ile gâhi zebûn-ı ser-pençe-i «∙âb olub ýab«-ı nân içün sirişte 

eyledügi «amµri πanem tenâvül itdüginden πayrı cenâb-ı ~ıddµ…a‟dan bir na…µ§a-i 

ta…§µr1010 meşhûdum degüldür. ‰ılâ-yı a√mer-i na@arıñuzda nice «âli§ ise bu 

kemµnenüñ da«i küre-i i¡ti…âdında ¡ayâr-ı ¡i§met-i ~ıddµ…a ol vechile «âli§dür diyü 

sebµke-i ma…âlin √adde-i …asemden imrâr eyledi. [Ş-157a] ¡Â…ıbet √a≥ret-i seyyidü‟l-

enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ cenâb-ı Fârû…-ı A¡@am ve menba¡-i cûybâr-ı √ilm ü 

√ayâ ◊a≥ret-i ¡O&mân ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâyı1011 [M-88] da«i «alvet-serây-ı ¡âlµye 

da¡vet buyurub evvelâ bu mâdde-i müşkileyi ¡allâme-i ¡irfân-ı ¡Ömerµ‟den istişkâf 

buyurdılar. Cenâb-ı Fârû…-ı refµ‟ü‟l-…adr bu vechile …alem-zen-i §a√ife-i ta…rµr oldı ki 

yâ Resûla‟llâh:  

beyt 

 هر سؤالى كه از ان زهن وخرد عاجز ماند

خردان مسئله از رأى منيرت پرسيد
1012  

Lâkin bâre-i ~ıddµ…a‟da ≥amµr-i enveriñize1013 vesµle-i ta«dµş olan ma…âlât-ı 

beyhûde muýla…â dürûπ-ı [T2-204a] bµ-fürûπ idüginde kâşâne-i ≥amµr-i fa…µre @alâm-ı 

şekk ü iştibâh [E-53a] …aý¡â reh-yâb degüldür. Cenâb-ı «∙âce-i fenn- [T1-71a] âmûz-ı 

âdâb1014 ¡aleyhi‟&-&alâtü ve‟s-selâm1015 iddi¡â-yı ¡Ömerµ‟den ýaleb-i delµl eyledükde 

bu resm üzre te‟sµs-i mebânµ-i iddi¡â eyledi ki yâ Resûla‟llâh pây-ı nâçµz-i ≠übâb ba¡≥ı 

                                                             
1009 Baba kendi evladının işini bilir, hizmetçi kendi efendisini bilir.  
1010 -ı ta…§µr T2; A, E, M, Ş, T1‟de yok. 
1011 ¡anhümâyı A, Ş, T1, T2, E; ¡anhümâ M 
1012 Her sorundan zihin ve akıl âciz kaldı. Meseleyi senin nurlu görüşünden sordu. 
1013 enveriñize A, M, E, Ş; enveriñizde T1; enveriñiz T2 
1014 âdâb A, Ş, T1, T2; edeb M, E 
1015 ¡aleyhi‟&-&alâtü ve‟s-selâm A, Ş, T1, T2, E; M‟de yok 
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…â≠ûrâtla âlûde oldıπından √a≥ret-i zü‟l-celâl cellet ¡a@ametühü beden-i aýhar u &iyâb-

ı muýahharuñı cây-ı nişest-i meksân olmadan §ıyânet itmiş iken √âşâ ki dâmen-i 

¡i§met-ýırâz-ı ¡ır@-ı şerµfiñi bu ma…ûle «ub&-ı şenâyi¡ ta¡allu…undan ber-zede-i niýâ…-ı 

§ıyânet eylemeye.1016  

beyt1017 

 سر فراكوش كنيز انت نيارست آوريد

 لولوى كافوروش تا نام خود الال نكرد

 افتاب اندر سرايت روى آمد شد نداشت

تابتانيشش مسمى واضع االسما نكرد
1018  

Ke≠âlik kelâm-ı §ıd…-ı1019 Fârû…µ fesânzede-i §ıd… olmaπın nüs«a-i ¡a…µde-i 

nebevµden bir mi…dâr √akk-i no…ýa-i şekk eyledi. Ba¡dehü bu ¡illet-i ýâ…at-şiken [A-

47b] cenâb-ı ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ ýabµb-i nab≥-âşinâ-yı «ıredlerine i√âle 

buyuruldu…da anlar da«i eczâ-kûb-ı hâven-i ta√…µ… oldılar ki yâ Resûla‟llâh ◊a≥ret-i 

~ıddµ…a‟nuñ mizâc-ı ¡i§metleri a«lâý-ı reddiye-i müfteriyâtdan sâlim idügi meşhûd-

ı1020 sebbâbe-i ya…µnümdür. Anlaruñ da«i √o……a-i iddi¡âsından cûyende-i dârû-yı 

delµl oldu…da yâ Resûla‟llâh i…ti≥â-yı πayret-i İlâhµ sâye-i âfitâb-ı pâyeñi ârâyiş-i 

âπûş-ı zemµn olmadan nigâh itmişdür ki mebâdâ yâ bir kimesnenüñ …ademi sûde 

yâ«ûd bir cây-ı nâ-şâyesteye âlûde olmaya sâye-i bµ-cism ü cân §andû…-ı mu√âfa≥a-i 

«udâvendµde nihân iken √a≥ret-i ≠ü‟l-celâl ¡azze ismühü hem-«∙âbe-i «alvet-serây-ı 

izdivâcuñ olan dürr-i girân-mâyeyi bu gûne gerd-i töhmetden §ıyânet itmemek 

vi…âye-i İlâhµ‟den müsteb¡iddür [T1-71b] didi.  

beyt1021 

 ناوك عصمت بدوزد چشم روز

كركند در سايه چترت نكاه
1022  

Ma…âl-i √a…µ…at-me‟âl-i ±i‟n-nûreyn mâye-i inşirâ√-ı «âýır-ı seyyidü‟l-enâm 

olub «alvet-«âne-i «âýırlarından [T2-204b] πubâr-ı şekk çârûb-zede-i ya…µn oldı. 

                                                             
1016 eylemeye A, M, E; itmeye T1, T2, Ş 
1017 beyt A, E; na@m M, Ş; T1, T2‟de yok 
1018 Cariyelerinin kulaklarının ve başlarının üstünde dolaşan ateştir, kafur incisi gibi kendi nâmlarını 
aydınlatmadı, güneş sarayında  yüzünü göstermek için bulunmadı, parlaklığıyla aynı (anlama gelen) 
ismi koymadı. 
1019 §ıd…-ı T1, T2; Ş, A, E, M‟de yok 
1020 meşhûd-ı A, Ş, T1, T2, E; ma√sûs-ı M 
1021 beyt M, E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
1022 Eğer çadırının gölgesine bakarsa günün gözünü günahsızlık okuyla diksin. 
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Ba¡dehü bu √an@al-ı ≠â‟i…a-sûz-ı ifk √adµ…a-pµrây-ı1023 velâyet ¡Aliyyü‟l-Murýa≥a 

kerrema‟llâhü vechehünüñ bâπbân-ı ¡irfânından istişkâf buyuruldu…da bu vech üzre 

ser-şµşe-i ta…rµre güldeste-i [Ş-157b] nih-i ta√…µ… oldı ki [M-89] yâ Resûla‟llâh 

◊a≥ret-i ~ıddµ…a emrinde ser-zede olan ba…latü‟l-√am…â-yı iftirâ √ilâf-ı §arµ√ 

idüginde …aý¡â mezra¡a-i «âýırda to«m-ı iştibâhum [E-53b] yo…dur. Anlardan da«i 

cûyâ-yı delµl oldu…da yâ Resûla‟llâh birgün edâ-yı §alât e&nâsında kûşe-i na¡lµniñüze 

…a≠are-i cüz‟iyye i§âbet itmekle Cibrµl-i Emµn cânib-i İlâhµden i«bârına me‟mûr oldı. 

Kenâr-ı na¡lµniñüze …a≠are-i cüz‟iyye âlâyişin revâ görmeyen »udâvend-i ∏ayûr hµç 

«ânedân-ı ¡iffet-âyµniñüze ol ma…ûle âlâyiş-i töhmeti revâ görür mi? Fara≥â tesvµl-i 

şeytâniyye ile bu gûne bir √âlet √udû&ı müte§avver oldıπı §ûretde bile fermân-ı 

cenâb-ı Lem-yezelµ1024 ile râzdâr-ı vâ√y-i mübµn cenâb-ı nebevµye ir§âl-i ser-gûş-ı 

intibâh itmez mi idi?  

beyt 

 منزل تر دامنان نبود حريم كوى دوست

هر كه نبود پاك دامن درحرم نامحرمست
1025  

Dâs-ı1026 tµz-dem-i sü«an-ı Murta≥avµ çar«-zede-i §ıd… u «ulû§ olmaπla 

√adµ…a-i «âýır-ı nebevµden sebze-i bµgâne-i şekk ü iştibâhı bi‟l-külliyye dürûde 

itmegin sulýân-ı serµr-ârâ-yı nübüvvet ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyâ «âne-i ~ıddµk-i 

Ekber‟i …âdime-i teşrµfleriyle hem-kevkebe-i çar«-ı berµn buyurdılar. Miftâ√-ı nâýı…a-

i [T1-72a] ~ıddµ…-i Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anh:  

beyt 

 چشم منى و خانه تو چشم خانه ام

دانه دانه ام
1027  [A-48a] حقالقدومتوكهر 

terânesiyle fet√-i bâb-ı &enâya şitâb idicek √a≥ret-i ýabµb-i rencûrân-ı ¡âlem 

salla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ser-bâlµn-i ~ıddµka‟yı şem¡-§ıfat rûşen idüb pürsiş-i «âýır-

ı πam-zedesine ta√rµk-i zebâne başladı.  

beyt 

»oş o dem kim ser-i bâlµnime dildâr gele 

                                                             
1023 √adµ…a-pµrâ-yı M, Ş, T1, T2, E; √adµ…a-serây-ı A  
1024 Lem-yezelµ A, T1, T2, Ş; Lem-yezel M, E 
1025 Sevgilinin köyünün haremi asilerin değildir. Öyle ki temiz olmayanlara bu harem nâ-mahremdir. 
1026 dâs-ı A, T1, Ş, T2, E; râs-ı M 
1027 Gözümsün ve senin evin benim evimin gözüdür. Geliş hakkın tüm inci tanlerimdir. 
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Pürsiş-i «âýır-ı bµmârum içün yâr gele 

◊a≥ret-i ¡Â‟işe nükhet-i cân-ba«ş-ı nebevµden istifâ≥a-i destmâye-i √ayât idüb 

nergis-i bµmârları gülzâr-ı cemâl-i Mu√ammedµyle …arµr oldu…da √a≥ret-i [T2-205a] 

«atemü‟r-rüsül bu vechile riştekeş-i man@ûme-i ma…âl oldılar ki yâ ¡Âyişe senüñ 

√a……ıñda ba¡≥ı kelimât-ı nâ-mar≥ıyye sâmi¡a-sûz-ı mı§ra¡1028  

چو راز عشق كه افتد برهنه در بازار
1029  

derecesine bâliπ oldı. Eger ¡ayâr-ı na…d-i √âlüñ bu ne««âs-ı nâsere-i 

töhmetden «âli§ ise tamπa-«âne-i ¡inâyet-i Rabbânµ‟ye ilticâ eyle ki ¡an-…arµb bu pûte-

i cân-güdâz-ı irtiyâbdan vâ-reste eyleye ve illâ fµ‟l-√â…µ…a eger tesvµlât-ı ¡iffet-sûz-ı 

şeyýânµ i…ti≥âsıyla nesµc-i ≠eyl-i ¡i§metüñ bu leke-i nâ-şâyestenµ ile âlûde oldı ise 

cûybâr-ı eşk-i nedâmetde §âbûn-ı istiπfârla şüst ü şûya sa¡y eyle ki sezâ-yı revâcgâh-ı 

…abûl-i İlâhµ olasın. ◊a≥ret-i ~ıddµ…a bu ta…rµ¡-i cân-güsil istimâ¡ından §af√a-i [E-53b] 

nesrµnin mesµl-i «ûn-âbe-i …urre-sûz iderek;  

چون قوت سئوال ندارم جواب نيست
1030  

vef…ınca cevâb-ı seyyid-i ebrârı peder-i ¡âlµ-güherlerinüñ nâýı…a-i müşkil- [M-

90] güşâlarına √avâle eyledi. ~ıddµ…-i Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anh ser-güşâ-yı kµse-i 

√ayret [T1-72b] olub bu siyâ… üzre [Ş-158] şümâr-ı na…d-i güftâr eyledi ki yâ 

Resûla‟llâh zamân-ı fetret-i câhiliyyetde pûşişimüz pelâs-i çirk-âlûde-i şirk iken yine 

«ânedânımuz bu ma…ûle şenµ¡a-i töhmetden me‟mûn ve inâ-yı ¡ır≥ u nâmûsumuz 

zebân-ı kilâb-ı jâj-«âdan ma§ûn idi. ¡Amûd-ı vücûd-ı ¡Adnân‟a beste olan sisiletü‟≠-

≠eheb-i nesebimüz miyânında böyle bir √al…a-i nihâs-ı töhmet ma¡hûd olmayub ser-

te-ser küre-i ýahâretde …âl olmaπla ma¡rûf iken şimdi bi-√amdi‟llâh  lev√a-i 

i¡ti…âdımuz mi§…ale-i µmânla mücellâ ve şerâçe-i …ulûbumuz şem¡-i @alâm-sûz-ı 

hidâyetle rûşenâ iken yine fânûs-ı nâmûsumuz ýa¡ne-i herze-gûyândan şikest ve binâ-

yı ¡ır≥ u şânımuz leked-i1031 töhmet ü teşnµ¡le pest oldı. Bundan §oñra √u≥ûr-ı 

sa¡âdetiñüzde ta√rµk-i zebâne ne vechile yârâ-yı i…tidâr buluruz?  

شكوه بسيارست اما قدرت اظهار نيست 
1032   

                                                             
1028 mı&ra¡ M, E, Ş; ع A, T1, T2‟de yok 
1029 Sanki aşkın sırrı pazarda ortaya çıktı. 
1030  A, E Sorunun kuvvetinden چون قوت جواب ندارم سئوال نيست ;M, T1, T2 چون قوت سئوال ندارم جواب نيست 
cevabı bilemedim.  
1031 leked-i M, Ş, T1, T2, E; leke-i A  
1032 Şikayet çokdur ama söyleyeme gücü yok. 
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diyüb ser-efkende-i şerm ü √aclet oldı. Ba¡dehü cenâb-ı ~ıddµ…a cevâb-ı 

seyyidü‟l-mürselµn edâsı içün na@re-i münfa¡ilâne ile cânib-i mâder-i πam-

perverine1033 nigerân olıca… [A-48b] mâder-i şefµ…aları sûzen-i [T2-205b] ta¡bµrle 

ceyb-i …abûl-i nebevµye şâyeste desmâl-i ma…âle na…ş-endâz olmadan §ûret-i ¡acz 

göstermegin hemân ◊a≥ret-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ:  

دالور بود در سخن بى كناه
1034   

ýıb…ı üzre bâlµn-i nâýı…adan bu resm üzre ser-i ber-âverde-i ta…rµr oldı ki yâ 

Resûla‟llâh:  

beyt1035 

 تهمت بى كنهان رسم قديمست بدهر

 رخت خود را كه ازاين ورطه مسلم برداشت

 ستم طعنه جهال نه برما و تو رفت

يوسف ان را متحمل شد ومريم برداشت
1036  

◊a≥ret-i dânende-i serâyir-i ≥amâyir [T1-73a] celle şâhühü cenâbınuñ ¡ilm-i 

şerµfi mu√µýdür ki benüm âyµne-i tâbnâk-i ¡iffetüm intişâr bulan zengâr-ı ekâ@µbden 

mu§affâdur. 

na@m1037 

 من ان زنم كه كار من نكوكاريست

 بزير مقنعه من بسى كله داريست

 درون پرده عصمت كه تكيه كاه منست

مسافران صبا را كذر بدشواريست
1038  

Ammâ neyleyüm ol vechile âvâze-gµr-i iştihâr olmadı ki bundan §oñra mühre-

i rûşenger-i µmân ile incilâ-pe≠µr ola. Eger vâ…ı¡u‟l-√âl üzre [E-54b] i&bât-ı ýahâret 

≠eyl-i ¡afµfüme hezâr …abâle-i feryâd ibrâz itsem yine «âme-i ¡a…µde-i selµme ger 

im≥â-nüvµs-i ta√…µ… ü mührzede-i ta§dµ… olma… mu√âldür. Zµrâ ki sicill-i ma√fû@-ı 

                                                             
1033 -perverine A, Ş, T1, T2; -perverlerine M 
1034 Günahsız sözünde cesurdur. 
1035 beyt A, E, T1, T2; na@m M 
يوسف ان را متحمل شد ومريم برداشت/ ستم طعنه جهال نه برما و تو رفت  1036  M, Ş, T1, T2, E; A‟da yok. İftira 
atmak dünyadaki en eski adetlerdendir. Bundan dolayı (dünya) kendini uçuruma götürecek. Cahillerin 
iftirası bir bize kalmadı. Yusuf tahammül etti, Meryem taşıdı. 
1037 na@m M, E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
1038 Ben o kadım ki işim iyiliktir. Eteğimin altında birçok şikayetçi var. Namus perdesinin  altında 
yastığım var. Oradan saba rüzgarının yolcuları bile güçlükle geçer. 
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≥amµriñüzde §ûret-i «ilâfı mu…ayyed ü mü&betdür ve eger √âşâ emr-i nâ-bûdeye i¡tirâf 

idersem pµşânµ-i √âlümi dâπzede-i töhmet-i bµ-vu…û¡ itmiş olurum.  

beyt li-müellifehi1039 

‰a¡ne-i aπyâr müşkil va≥¡-ı nâz-ı yâr güc 

Derd ise bir derd kim i…râr güc inkâr güc 

Hemân bu lücce-i [M-91] bµ-kerâne-i şenâ¡atden necât-ı dest-gµr-i kemend-i 

¡inâyet-i Rabbânµye mev…ûfdur. Peder-i Yûsuf ¡aleyhi‟s-selâm gibi  َ َو اّل ُ   ْاُ ْ تَقَ   ُ  َعَلى َم  َتِلُ و 

 َ َلنَقْ ٌ   َِ  ٌ 
1040 niyâzına teşebbü&den πayrı çâre-i kâr …almamışdur1041 diyü rişte-i kelâma 

«itâm virüb cânib-i â«er-bâlµne ta…lµb-i dûş-ı ittikâ eyledi ammâ gümân-ı «aclet ü 

√ayretden nâşµ eb-i Yûsuf laf@ını pµçµde-i ser-engüşt-i zebân idüb her-çend a¡mâl-i 

câsûs-ı [Ş-158b] mütefekkire idegördi. İsm-i şerµf-i Ya¡…ûb ¡aleyhi‟s-selâmı âverde-i 

beytü‟l-a√zân-ı ≥amµr idemedi ammâ bu1042 güft ü gûya henüz infi§âm-ı küllµ 

gelmemiş idi. Nâ-gâh âvâze-i şehbâl-i sefµr-i melekût zelzele-ba«ş-ı «ıýa-i nâsût olub 

beşere-i mübeşşere-i nebevµde [T1-73b] â&âr-ı va√y-i İlâhµ leme¡âne başladı. İmârât-ı 

va√y-i √u≥≥âruñ da«i ma≥bûýı olmaπın √alµle-i ~ıddµ…, Ümm Rûmân ra≦ıya‟llâhu 

¡anhâ edµmden bir bâlişi zµr-i ser-i server-i beşere va≥¡ idüb bir bürd-i se√âb-gûn-ı 

Yemânµyi pûşµde-i âfitâb-ı ru«sâr eyledi. Müddet-i [A-49a] yesµre mürûrunda ¡ârı≥-ı 

tâbnâklerin zµr-i perdeden dıra«şân idüb gül-berg-i cemâl-i cihân-fürûzlarından 

mürvârµd-i1043 &üreyyâsân ¡ara… tereşşu√ iderek şµve-i tebessüm-i cân-ba«şâne ile 

maşrı…-ı zebânlarından ibtidâ bu sitâre-i gµtµ-fürûz lâmi¡ oldı ki yâ ¡Â‟işe beşâret saña 

ki ◊a≥ret-i çâre-sâz-ı bµ-enbâz celle şâhühü ser-pençe-i ¡a@amet ü kibriyâsıyla seni bu 

«alâb-ı müfteriyâtdan kenâre-endâz-ı berât-ı sâ√et idüb ýahâret-i ≠eylüñe bi‟≠-≠ât 

şehâdet eyledi diyüb silkü‟l-le‟âl-i sûre-i Nûr‟dan on1044 dürr-i şâhvârı …urýa-i 

benâgûş-ı tilâvet buyurdılar:    ْ ُعْلَن ٌ  مِّل ُن ْ  َ   َ َْ ُنووُ  َش ًّ  اَّنُن  َب ْ  ُ وَ  َ  َقْ ٌ  اَّنُن  ِ  ْ  tâ 1045 ِ  َّن   اَّنِ  نَ  َ  ُ و  بِ ْاِ

â«ir-i âyât-ı ¡aşere-i mübeşşereye dek  ٌ ِ  َ  ٌ  ِْاِل َّن ِّلِن َ  َو ا َّن ِّلُنو َ  اِل َّن ِّلَن اِ   ُْواَِئ َ  ُمنَق َّنُ و َ  ِمَّن   َقُ وُاو َ  َ ُ  مَّنْ ِ َ  ٌ  َور 

                                                             
1039 beyt li-müellifehi M; beyt A, E, T1, T2; Ş‟de yok. 
1040 “Sizin bu uydurup yakıştırmalarınıza karşı yardımı sadece Allah‟tan bekleyeceğim, dedi.” Yûsuf 
Sûresi: 18.  
1041 …almamışdur A, M, Ş, T1, E; …almadı T2 
1042 bu A, M, Ş, E, T1, T1; T2‟de yok. 
1043 mürvârµd-i, Gültekin, s. 210. 
1044 on A, T1, Ş, T2, E; on sekiz M 
1045 “(Peygamberin eşi Ayşe hakkında) iftirada bulunanlar sizden beş-on kişilik bir gürûhtur. Nûr 
Sûresi: 11. 
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 çün leme¡ât-ı âyât-ı Rabbânµ perde-i 1046  ْاَِن  َ اُ  اِْلَ ِن ِ  َ  [E-55a] َو ْاَِن ُ و َ  اِْلَ ِن  َ اِ  َو ا َّن ِّلَن اُ 

@alâm-ı şükûk u @ünûnı ber-endâ«te-i ýâ…-ı ¡adem eyledi. Hemân ◊a≥ret-i ~ıddµ…-i 

Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anh mesnedinden pertâb idüb mu§√af-ı cebµn-i «ayrü‟n-nisâyı 

bûse-dâde-i leb-i istişâr eyledi ve mâder-i ciger-rµşinüñ gülzâr-ı «azân-zede-i 

¡i≠ârında nesµm-i cihân-güşây-ı beşâretle hezâr gül-i sür«-ı sûrµ şüküfte olub yâ 

¡Âyişe ne ýurursun …ıyâm idüb bu ¡aýıyye-i [T1-74a] ma√all-res mu…âbelesinde edâ-yı 

ta√iyyat-ı şükr-güzârµ içün ta…bµl-i yed-i sulýânü‟r-rüsüle neçün müsâra¡at itmezsin 

diyü terbiye-i şef…at-i mâderâne itdükde ◊a≥ret-i ~ıddµ…a bu√rân-ı çend-rûze-i ¡illet-i 

endûhtan def¡aten şifâ-yâfte-i ¡aýâ-yı1047 «udâvendµ olmaπla şu¡ûrları rübûde-i dest-i 

[M-92, T2-206b] çâlâk-gµr-i sürûr olmaπın hemân şµve-i nâza âπâz idüb ey mâder-i 

mihrbân lâ va‟llâhµ1048 bu emrde1049 a§lâ bir ferdden minnetdâr degülüm ve beni 

berât-i sâ√etle ser-efrâz iden »udâ-yı bµ-enbâzdan πayra ser-fürû-kerde-i ta√iyyat ü 

niyâz olmam diyü meslek-i istiπnâ-yı resül-pesende ≠âhib oldılar.  

beyt 

 چه كفتم وچه شنيدم زتو نميدانم

چه كفت بيخودى ازحجلت و جواب چه بود
1050  

Cenâb-ı1051 ~ıddµ…a  ra≦ıya‟llâhu ¡anhâdan mervµdür ki egerçi nâ-kerde-i 

günâh oldıπumdan nâşµ @uhûr-ı elýâf-ı İlâhµ çeşmdâşt-ı teva……u¡um idi ammâ §ûret-i 

√âlüm [Ş-159] √a≥ret-i fa«rü‟l-enâma yâ mir‟ât-ı menâmda meşhûd olub yâ«ûd 

Cibrµl-i Emµn ¡adem-i vu…û¡unu tebyµn itmek mertebelerine ümmµdvâr idüm. [A-49b] 

Yo«sa bu kemµne-i nâçµz √a……ında «âssaten yâfte-i kârgâh-ı …adem olan metâ¡-ı 

kevnenyn bahâ-yı âyât-ı beyyinât dû«te-i …âmet-i nüzûl olma… pµçµde-i minvâl-i 

ümmid degül idi, fe-li‟llâhi‟l-√amdi ve‟l-minne.  

beyt 

Kesmem ümmµdümi i√sân-ı Hudâdan zµrâ1052 

                                                             
1046 “Unutmayın ki kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz 
erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. O temiz erkekler ve kadınlar onların attıkları 
iftiralardan uzaktırlar. Onlar için bağışlanma ve bol nimet vardır.” Nûr Sûresi: 26. 
1047 ¡aýa-yı A, M, Ş, T1; ¡aýâyâ-yı T2 
1048 “Vallahi hayır, vallahi değil” anlamına gelir. 
1049 emrde A, Ş, M, T1; emre T2, E 
1050 Ne söyledim senden ne işittim bilmiyorum. Kendinden geçip utanarak ne dedi ve cevabı neydi?  
1051 cenâb-ı A, M, Ş, T1; cevâb-ı T2 
1052 Kesmem ümmµdimi i√sân-ı Hudâdan zµrâ A, M, Ş, T1, T2; 1052 Kesmem ümmµdimi ben i√sân-ı 
Hudâdan zµrâ E 
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Kerem ü luýfı füzûndur benüm ümmµdümden  

Bu nâdire da«i ma…ýa¡-ı «âme-i rivâyetdür ki hübûb-ı §abâ-yı Fur…ânµ tefrµ…-i 

se√âb-ı iştibâh itmezden mu…addem birgün menkû√a-i Ebµ Eyyûb el-En§ârµ1053 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ dürc-i ma…âle bu gûne güşâyiş virdi ki yâ Ebâ Eyyûb [T1-74b] 

hiç1054 bâre-i ~ıddµ…a‟da intişâr bulan πubâr-ı ekâ≠µb senüñ da«i dâmen-i sâmi¡aña 

resµde oldı mı cevâbında belµ egerçi ta¡≠µb-i perde-i §ımâ« eyledi ammâ √âşâ şûrezâr-ı 

mücâzefe ve iftirâdan reste «âr-ı pür-âzâr idügi vâ≥ı√ [E-55b] ü mütebeyyindür1055 

Ey Ümm Eyyûb, râst söyle sen bu ma…ûle emr-i şenµ¡ benüm √a……ımda irtikâb ider 

mi idüñ didükde ol ¡afµfe cevâbında lâ va‟llâhi belki ol ma…ûle √ayâl-i fâsid-i √âsse-i 

mütefekkirüme bile reh-yâb olma… mu√âldür didükde ◊a≥ret-i Ebµ Eyyûb 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh buyurdılar ki …asem be-√âlı…-ı ar≥ u semâ ki Cenâb-ı ~ıddµ…a 

senden aýhâr u ef≦al ve ¡ır≥-ı şerµfi senden a…vâ vü ekmeldür. [T2-207a] ◊âşâ ki 

ef≦alü‟l-enbiyâ ¡aleyhi‟t-ta√iyyâtü‟l-verâ √a……ında bu ma…ûle emr-i nâ-şâyeste 

tecvµz-kerde-i ¡ismeti ola diyüb  ٌ   ِ1056 اََ    َ  اَقَّنَتَنلَّن َ  ِ ََ   ُسْنَ  َا َ  َ َ   بَُقْ َت  ٌ  َع gevherin nigµn-i 

«âtim-i kelâm eyledi. Bu «arµde-i pesendµde «izâne-i …abûl-i İlâhµ‟ye şâyân-ı vâ…i¡ 

olmaπın ol ¡âlµ-…adr-i memdû√u‟l-ma…âlüñ temâm-ı man@ûme-i güftârı  ٌ   ِبَُقْ َت  ٌ  َع   َ َ 

ْ ُتُ ووُ   َقْلُت  مَّن  َ ُنو ُ  اََ    َ  اَقَّنَتَنلَّن َ  ِ ََ   ُسْنَ  َا َ   √na§§-ı şerµf-i âsmuânµde ta≥mµn ü ta§rµ 1057 َوَاْوَ   ِ  ْ   َِ

buyuruldıπı ser-lev√a-i men…abet-i celµleleri olmışdur. El-√â§ıl idrâr-ı feyyâ≥e-i âyât-

ı semâvµ1058 ile gerd-i hevâ-i erâcif [M-93] nişeste oldu…dan §oñra √a≥ret-i «aýµb-i 

mu¡allâ-pâye-i ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm mescid-i şerµfi ma…dem-i ¡âlµ-

…adrleriyle tenvµr buyurub mecma¡-ı a§√âbda firâz-ı minber-i ¡arş-ı sây üzre âyât-ı 

menzile-i rabbânµyyeyi tilâvet idüb merâyâ-yı ef‟ide-i a§√âbdan jengâr-ı şekk ü 

irtiyâbı ber-ýaraf itdükden §oñra leb-âlûde-i …a≠f [T1-75a] olan çehâr küstâ«a √ükm-i 

şer¡-i muýahhar üzre i…âmet-i √add-i …a≠f buyurdılar. Mısýa√ bin Ü&â&e ki Cenâb-ı 

~ıddµ…-i Ekber1059 ile râbıýadâr-ı …arâbet olub destmâye-i tereffühden çınarâsâ tehµ-

                                                             
1053 Eyyûb el-En§ârµ A, E; Eyyûb-ı En§ârµ M, T1, T2, Ş 
1054 hiç A, Ş, M, T1, E; T2‟de yok. 
1055 mütebeyyindür A, M, Ş;  mübeyyendür T1, T2, E 
1056 “Haşâ! Bu büyük bir iftiradır” demeniz gerekmez miydi? Nûr Sûresi: 16. 
1057 Evet, sizin bu iftirayı duyar duymaz, “Böyle şeyler konuşmamız bize yakışmaz. Haşâ! Bu büyük 
bir iftiradır” demeniz gerekmez miydi? Nûr Sûresi: 16. 
1058 semâvµ A, M, Ş, T1, E; semâviyye T2 
1059 ~ıddµ…-i Ekber M, E; ~ıddµ… A, T1, T2, Ş 
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dest olmaπın [A-50a] medâr-ı zindegânµsi ◊a≥ret-i ~ıddµ…‟uñ râtibe-i en¡âm u ef≦âli 

idi. Nüzûl-i âyât-ı ifkden sonra …asem buyurdılar ki ba¡dezµn mezra¡a-i ümµdinden 

mecrâ-yı müberrâtı sedd ü mezbûrı ma@alle-i terbiyet ü infa…dan redd buyuralar1060 

ammâ ¡aýâ-yı ¡âdµ-i in…ıýâ¡ı rı≥â-dâde-i merâ√im-i ekreme‟l-ekremµn olmayub  ٌ  ورٌ  رَّنِح ُ َ 

َ  ِ   َ   َُقْؤُتو   ُْوِ    ْاُ ْ َ   [ġ-159b] َو ْاَ َ  ِ  َ  َو ْاُ َ  ِ  ِ نَ  ِ   َسِن  ِ   الَّن ِ  َوْا َقْ ُ و  َوْاَ ْلَ ُ و  َ َ    ُِنُّبو َ   َ   َقْ ِ  َ   الَّن ُ  َاُن ْ  َو الَّن ُ   َو ا َّن

 ârâyiş-i §a√µfe nüzûl oldı. Bu kelâm-ı mu¡ciz-nizâm nüzûlünden 1061 َوَ    َْأَت ِ   ْاُْوُاو  َ ْ  ِ  ِم ُن ْ 

§oñra va‟llâhü‟l-¡a@µm maπfiret-i Rabbânµ a…dem-i1062 a¡mâlümdür diyü yine vetµre-i 

sâlife üzre tecdµd-i [E-56a] menşûr-ı in¡âm u if≦al eyledi.  

beyt 

Çend-rûz eylese de sûy-ı «ilâfa ceryân 

Yine mecrâ-yı …adµmin bulur âb-ı i√sân  

Vâ…ı¡a-i Nüzûl-i Âyet-i Teyemmüm  

Egerçi cûyendegân-ı cûy-ı â&âr-ı nebevµ vu…û¡-ı ru«§at-ı teyemmümüñ 

te…addüm ve ta‟a««urı …a≥âsında kâvende-i1063 menâbi¡-i i«tilâfât olmışlardur ammâ 

zemµn-i e§a√√-ı nu…ûl mu«târ-ı mi¡vel-i yerâ¡a-i zülâl-efşân olmışdur ki yine πazve-i 

Benµ‟l-Mu§ýalı…dan ¡avdet e&nâsında ~ul§ul nâm mer√ale [T2-207b] bârgâh-ı 

mu¡allâ-sütûn-ı risâletle nâzişker-i çar«-ı berµn oldu…da sâ¡at-i &ülü&-i â«irde ceres-i 

âhenµn-zebân münebbih-i va…t-i rı√let olıca… yine ◊a≥ret-i ~ıddµ…a‟nuñ …ılâde-i 

&üreyyâ-ni@âmları sâ…ıý olmaπın [T1-75b] her-çend ki icâle-i enâmil-i na@ra-i 

tefa……ud olundı. Târµkµ-i şâm perdekeş-i i§âbet olmaπın1064 πırbâl-i sitâre-bµz «ûrşµd 

gerdişine dek teva……uf i…ti≥â eyledi ammâ râviye-i a§√âb sengµn-dilân gibi bµ-âb olub 

mer√ale-i mezbûre da«i mânend-i §ûret-i ekmeh çeşm-i çeşmeden tehµ olmaπla 

namâz-ı §ub√gâh derece-i fevte …arµb oldıπından ba¡≥ı A§√âb-ı Kirâm √u≥ûr-ı 

~ıddµ…‟a gelüb fı…dân-ı gerden-bend-i ~ıddµ…a sebebi ile böyle mev≥i¡-i «uşk-ı bµ-

âbda teva……uf i…ti≥âsı farµ≥a-i §ub√ı ra√ne-yâb-ı fevt itmek üzredür diyü bast-ı ýomâr-

                                                             
1060 buyuralar A, T1, T2, Ş; buyurdılar M, E 
1061 Sizden erdemli ve varlıklı olan kimseler akrabaya, düşkünlere, Allah yolunda hicret edenlere 
(bunlar tarafından iftiraya uğramış olsa bile) yardım etmeme konusunda yemin etmesinler. Yaptıkları 
hatayı önemsemesinler ve görmezlikten gelsinler. Siz, Allah‟ın sizleri bağışlamasını istemez misiniz? 
Evet, Allah Gafûr‟dur; sizin günahlarınızı bağışlar, Rahîm‟dir; kullarına karşı daima şefkatli ve 
merhametlidir. Nûr Sûresi: 22. 
1062 a…dem-i A, E, T1, T2, Ş; i…dâm-ı M 
1063 kâvende-i A, Ş, T1, E, T2; kâvµde-i M 
1064 olmaπın A, M, T1, Ş, E; T2‟de yok. 
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ı iştikâ itmeleriyle ◊a≥ret-i [M-94] ~ıddµ… çµn-i πa≥ab der-cebµn «ayme-i ~ıddµ…aya 

dâ«il olıca… gördi ki şâhenşeh-i evreng-i risâlet ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyya bâlµn-i zânû-

yı ~ıddµkaya ser-nihâde-i istirâ√at olub pile-i müşgµn-bend-i dµdelerin lifâfe-i metâ¡-ı 

girân-…adr-i √∙âb eylemişler.1065 Hemân ◊a≥ret-i ~ıddµ…  يا بنية فى كل سفرة تكونين عناء وبال

على الناس
1066  diyerek va≥¡-ı âzâr u √uşûnetle iktifâ itmeyüb πalebe-i tehevvürle 

tehµgâh-ı [A-50b] ~ıddµ…a‟ya bir müşt √avâle eyledi ammâ vâhime-i µ…â@-ı sultânü‟l-

mürselµnden cenâb-ı ~ıddµ…a mecâl-i √areket bulamadı. Bu e&nâda dâm-ı siyeh-târ-ı 

müjgân-ı nebevµden âhû-yı sebük-«µz-i «∙âb remân olıca… nâ-gâh sefµr-i sidre-mesµr 

¡aleyhi‟s-selâm  و ْ  َم ء  َقتَقَ  َّنُ و ْ  َ ِ  ً   َط ِّلًن ُ   .zülâli ile ref¡-i külfe-i √arc eyledi 1067 َوِ   ُ  ُت  َعَلى َسَ  ٍ  َ وْ   َِ

beyt 

 شاد ابى بوستان شرعش

نم سوخت بجوى احتماالت
1068  

Teşne-dilân ı≥ýırâb [T1-76a] bu âyet-i kerµme nüzûlüyle cûybâr-ı neşâtdan 

şâd-âb olub icrâ-yı …â¡ide-i teyemmüm ile edâ-yı namâz-ı §ub√gâh eylediler. Bu gûne 

bir [E-56b] ¡aýıyye-i ru«§at-ı ilâhµyye §udûrına bâdµ olmaπla ◊a≥ret-i ~ıddµ…‟un 

«uşûneti mülâyemete müte√avvil olub انك لمباركة
1069  ta¡bµriyle kerµme-i sâmiyetü‟l-

kadrine nevâzişe başladı. Üseyyid bin »u≥ayr ra≦ıya‟llâhu ¡anh 1070
ماهى باول بركاتهم يا 

-diyü «ânvâde-i celµlü‟ş-şân-ı ~ıddµ…µ √a……ında nesc-i neşµde-i na≥ide-i [T2 آل ابىبكر

208a] mid√at ü sitâyiş eyledi. Mervidür ki ba¡d-ı edâü‟§-§alât ta§addµ-i irti√âl 

olundu…da [Ş-160a] …ılâde-i gümşüde-i1071 zµr-i şütürden zµr-i bu«tµ-i gerdûnda olan 

&üreyyâ-§ıfât nümâyân oldı.  

Vâ…ı¡a-i ∏azâ-yı »ehde… ve Tesemmµ ∏azvetü‟l-A√zâb1072  

◊afa@a-i me‟â&ir-i nübüvvet bu zemµn üzre ta√§µn-i bârû-yı1073 rivâyet 

eylemişlerdür ki mühendis-i yerâ¡a-i «oş-âyende ýar√-ı te‟sµs-i bünyân-ı beyân itdügi 

üzre mu…addemâ §ar§ar-ı …ahr-ı sulýân-ı risâlet ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyat gâh-

                                                             
1065 eylemişler A, Ş, T1, T2; eylemişler idi M, E 
1066 Ey kızım sürekli insanları sıkıntı ve belaya sokma!  
1067 ... bu durumlarda su bulamamış iseniz temiz bir toprak arayın; teyemmüm edin ... Nisâ Sûresi: 43. 
1068 Onun şeriat bahçesinin yeşilliği ihtimmaller nehrini yaktı. 
1069 Sen mübarek bir kadınsın. 
1070 Yâ Ebubekir sülalesi, bereketiniz ne de çokmuş. 
1071 gümşüde-i Aİ E, Ş,M; gümgeşte-i T1, T2. 
1072 Vâ…ı¡a-i ∏azâ-yı »ehde… ve Tesemmµ ∏azvetü‟l-A√zâb A; Vâ…ı¡a-i ∏azâ-yı ∏arrâ-yı »ehde… ve 
Tesemmµ ∏azvetü‟l-A√zâb M, T1, E, Ş; T2‟de yok. 
1073 bârû-yı A, T1, T2; bâzû-yı M, E, Ş 
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ýıynetân-ı Yehûd Benµ‟n-Nâ≦µri «irmengâh-ı İslâm olan ‰aybe-i müteyemmene 

pµrâmeninden1074 âvâre-i beyâbân-ı idbâr itmekle ek&eri nevâ√µ-i ◊ayber‟de câygµr 

olmışlar idi. Lâkin bu mu¡amele mu…âbelesinde şµrân-ı İslâm‟dan te‟emmül-i sevdâ-

yı inti…âmla şâm u se√er çeşme-i1075 zânûları mir‟ât-ı çehre-i efkârları ve sa√…-ı eczâ-

yı fitne vü fesâd içün bµnµ-i murdârları deste-i hâven-kenâr-ı efkârları idi. ¡Â…ıbet bu 

rây-ı fâsidi bµ«te-i pervµzen-i1076 fikr idüb ◊uyeyy bin A«tâb u Kinâne bin er-Rebµ¡ 

vü Sellâm bin Ebµ el-◊u…ay… em&âli yigirmi nefer-i bâd-peymâ ki Ebû ¡Âmir-i fâ§ı… 

[M-95] da«i ol «ırrânla [T1-76b] hem-¡inân idi cânib-i Ümmü‟l-¢urâ‟ya na…l-i ra«t-ı 

&ı…let idüb sefµne-i lücce-i ≦alâl ya¡ni Ebû ~üfyân ve sâ‟ir meşâhµr-i kûçe-i «i≠lân 

pµşgâhında «arvâr-ı iştikâyı nigûn eylediler ve ýomâr-ı kele-i sûznâke bu vechile 

güşâyiş virdiler ki ey §anâdµd-i dûdmân-ı ¢ureyş, sâkµ-i istilâ-yı İslâmiyân [A-51a] 

bize i≠â…a itdükleri tµz-âb-ı cân-fersâ keyfiyyeti @âhiren meşmûl-i ≠âyi…a-i ıýlâ¡ıñuz 

olmışdur. Eger bu seyl-âb-ı «âne-ber-endâz mu…âbelesine §aff-ı inti…âmdan sedd-i 

mümâna¡at va≥¡ında çend-rûze tecvµz-i ihmâl olunursa …arµben sizüñ da«i 

«ânedânuñuz bu «âne-i «arâblar gibi √abâb-ı cûybâr-ı felâket olma… hüveydâdur diyü 

iπlâ-yı dµk-i fitneye heyzüm-keş-i fesâd oldılar. Ebû Süfyâ‟nuñ «od-meşreb-i kµne-

güzârında ecmel-i ef¡âl √âşâ şiddet-i mu«â§ama-i seyyidü‟l-enâm olmaπın …udûm-i 

şûmların @erµ¡a-i istibşâr ¡add idüb dµde-i dâπ-ı «∙âbµde-i endûhı penbe-endâz-ı şekµb 

oldı ve dehân-ı enbân-ı şikâyeti bu vechile bâz itdi ki ey [E-57a] esâýµn-i millet-i 

Mûseviyye, yâ meger bu ¡ârı≥a-i [T2-208b] mu√ri…adan siz bizi πunûde-i pister-i 

âsâyiş mi …ıyâs idersiz? Bir dem mi vardur ki sevdâ-yı …ıtâl-i Mu√ammediyânla 

dirre-i1077 müşt-i ı≥ýırâbdan sµne-i pür-kµnelerimiz nümûne-i ýabl-ı ceng olmaya ve bir 

nefes mi vardur ki meydân-ı √ayâl-i inti…âmda âh-ı sûznâkimüz ref¡-i ¡alem-i siyeh-

şu……a-i âteşi ýırâ≥ itmeye ve bir sâ¡at mi gü≠âr ider ki nây-ı1078 gelû-yı derd-

engµzimüz nâle-i derdnâkle hem âvâze-i nefir-i1079 peygâr olmaya.  

beyt 

∏ar…a-i «ûn olmadı… bir dem mi var dâmânımuz  

                                                             
1074 pµrâmeninden A, T1, E, Ş, T2; pµrâmeninde M 
1075 çeşme-i A, Ş, T1, E,  T2; çeşm-i M 
1076 pervµzen-i A, T1, E, T2, Ş; pervµzden M 
1077 derre-i, Gültekin, s. 215. 
1078 nây-ı A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok. 
1079 nefµr-i M, Ş, T1, T2, E; sefµr-i A 
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Zehr-i mi√net çekmedük sâ¡at mi vardur cânımuz 

[T1-277a] ∏âyet-i efkârımuz istµ§âl-i İslâmiyân olmaπla ma√ýaba-i ârâmımuz 

bir kemter şerâreye mev…ûf idi. Çünki sizüñ ¡ufûnet-endûhuñuz bizüm da«i mizâc-ı 

πayretimize sirâyet eyledi. Hemân birgün mu…addem tedbµr-i müdâvâ-yı inti…âma 

be≠l-i i…tidâr idelüm diyü kâr-fermâyân-ı ¢ureyş‟den elli nefer-i dil-siyâh-ı kµnever 

Yehûd-ı Benµ‟n-Nâ≦µr‟le dµvâr-ı beytü‟l-¡atµ…a va≥¡-ı §udûr idüb √ayyât-ı ervâ√-ı 

«abµ§eleri terk-i sûrâ«-ı ebdân idinceye dek √âşâ mu√ârebe-i seyyidü‟l-mürselµnden 

gerden-pµç [Ş-160b] olmama… şarýıyla ¡a…d-i mevâ&ı…-ı fâside ve şedd-i niýâ…-ı µmân-ı 

fâcire eylediler. Çünki Benµ‟n-Nâ≦µr âteş-i «as-pûş-ı ¢ureyş‟i âmâde-i iltihâb itmekle 

ta√§µl-i iýmµnân-ı «âýır eylediler. Hemân ol ma√alden …abµle-i Benµ ∏aýafân‟a 

müteveccih olub mâ-√a§al yeksâle-i temr-i1080 »ayber müzd-i …udûm olma… ve sâ‟ir 

…abâ‟il-i eýrâfı da«i mevâ¡id-i ¡adµde ile tehyµc ü ta«rµk eylediler. Ebû Süfyân çehâr-

hezâr şa√§-ı kµne-cûyla Ümmü‟l-¢urâ‟dan be-der olub sµne-i mer√ale-i Merrü‟@-

ªahrân‟ı ma¡ber-i muπberr1081 eyledükde hasbü‟l-va¡d-i Benµ ∏aýafân u Benµ Eslem ü 

Eşca¡ vü Benµ Mürre vü Kinâne vü Fezâre [M-96] her sûdun çirk-âb-ı [A-51b] 

«urûşân-§ıfât ol πadµr-i müte¡affin-i ≦alâl §avbına tevârüd eylediler. Şümâre-i a¡dâda 

hezâr oldıπı mesýûr-ı cerâyid-i siyerdür √attâ …abâle-i semâviyyede  وكانو ازهاا ثنى عشر

 mefhûm-ı şerµfi üzre derece-i düvâzdeh-hezâre bülûπları da«i meslûk-i الفا

cerµdedârân-ı tefâsµrdür. Bu cümleden biñ neferi süvâr oldıπı cilveger-i meydân-ı 

ittifâ…dur. ∏azve-i mer…ûmeye ∏azvetü‟l-A√zâb tesmiyesi [T1-77b] ictimâ¡-ı 

…abâ‟il-i müteferri…a memerrinden idügi mesýûrdur. [T2-209a] Bu nâ‟ibe-i râ√at-

fersâ âvâzesi sâmi¡a-i mâh-ı cihân-tâb-ı nübüvvete vâ§ıl oldu…da eşrâf-ı a§√âb-ı1082 

[E-57b] &üreyyâ-cenâbla ¡a…d-i encümen-i istişâre buyurdılar. ¡Â…ıbet pûte-i tecârüb-i 

«ıredmendâneye1083 mesbûk olan «ulâ§a-i irâ‟e-i §â‟ibe i…ti≥âsıyla,  

beyt 

 سزد كه توسن اقبال راز نعال شكوه

بشهربند ظفر اهنين حصار دهد
1084  

                                                             
1080 temer-i, Gültekin, s. 215. 
1081 ma¡ber-i muπberr T2; ma¡ber M, E, Ş; muπayyir A; muπberr T1 
1082 eşrâf-ı a§√âb-ı A, Ş, M,T1, T2; a§√âb u eşrâf-ı E 
1083 «ıredmendâneye A, M, Ş, T1, E; «ıredmendâna T2 
1084 Bahtın başı sert atını ululuk nalından zaferin surlarını demirden hisarlar ile çevirseler yakışır. 
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vef…ınca mevârid ü müdâ«il-i Medµne-i ‰âhire1085 kûçe-bendler ile teşyµd ü 

i√kâm olunub nisâ vü eýfâl ü reπâyib-i emvâl ma…ûleleri mevâ≥i¡-i refµ¡a vü emâkin-i 

menµ¡aya na…l eylediler. ¡Abdu‟llâh bin Ümm1086 Mektûm ra≦ıya‟llâhu ¡anh pâsdâr-ı 

seccâde-i «ilâfet ta¡yµn buyurulub netµce-i i«tilâfât-ı rivâyât üzre &âmin ≠µ‟l-…a¡de-i 

sâl-i «âmisde üç biñ şµr-dilân-ı fer«undeyi İslâm‟la ýâbe-i müsteýâbe ile cebel-i Sel¡ 

beyninde mütevekkilen ¡ila‟llâh mânend-i …âfile-i bahâr ≦arb-ı surâdi…ât-ı iclâl 

buyurdılar. Ol e&nâda Selmân-ı Fârisµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh yâ Resûla‟llâh memâlik-i 

¡Acem‟de bir şehr üzre ahâlµsinüñ yârâ-yı müdafa¡asından bµrûn leşker-i enbûh 

hücûm eyledükde dâ‟ire-i şehr ü mu¡asker «ende…le ta√§µn olunma… ¡âdet-i 

müstemirredür diyü bârgâh-ı mu¡allâ-revâ…-ı nübüvvete inhâ idicek pesendµde-i rây-ı 

nâdire-bµn olub penc-≠irâ¡ ¡ar≥ u penc ≠irâ¡-¡um… olma… üzre √esâb-ı eb¡âd-ı1087 

hendesµ ile her deh-nefer çihil kez zemµni künde-i nişâbe-i himmet itmekiçün 

beyne‟l-müslimµn …ısmet buyurulub √ı§e§-i Muhâcirµn ü En§âr ta¡yµn buyurdılar. 

Sükkân-ı √avâlµ-i Medµne‟den Yehûd-ı Benµ ¢urayza sâye-i revâ…-ı mu§âle√ada [T1-

78a] âsûde-nişµn-i me‟men-i √u≥ûr olmalarıyla anlardan1088 da«i âlât-ı √afr isti¡âre 

olunub ol Ferhâd-revişân-ı bµ-sütûn-ı himmet şµrµn-kârµ-i tµşe-i «ârâkenle e§a√√-ı 

nu…ûl üzre şeş-rûzda pirâmen-i …amer-tâb-ı «iyâmı dâ‟ire-i hâlevâr-ı «ende…le mu√ât 

eylediler. Vâsıýa-i icâd-ı mâ‟ u ýµn ya¡ni cenâb-ı seyyidü‟l-mürselµn [A-52a] √a≥retleri 

nevâziş-i a√bâb u ta…viye-i …ulûb-ı a§√âb içün iltizâm-ı külfe-i [T2-209b] meşâ… 

buyurub «izâne-i kevneynden âstµn-feşân-ı istiπnâ olan dest-i ra√met peyvesteleriyle 

gâh √afr-i «endek ü gâh na…l-i türâba bi‟≠-≠ât [Ş-161a] mübâşeret buyururlar idi. Bir 

mertebede ki âyµne-i §a√µfe-i [M97] elem neşra√ olan ser-çeşme-i §adr-ı 

münevverlerinden gird-âb-ı lücce-i √ikmet olan sürre-i ezferlerine1089 [E-58a] 

müntehµ √aýý-ı ¡anberµn-i rµk-feşânda bir saýr-ı celµ vü gevher-i «âk-nişµn gibi ceyb ü 

baπalleri1090 türâbla mümtelµ olur idi ve ýaleb-kârµ-i rı≥â-yı Bârµ ýarµ…ında gûşiş iden 

mü‟minµn-i §âdı…u‟l-i¡ti…âde اللهم ال عيش االعيش اال اخرة فاغفر للال نصار والمهاجرين
1091  lâl-i 

                                                             
1085 ýâhire A; ýâhireyi M, E, Ş; ýâhire ki T1; tâhireye T2 
1086 Ümm A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
1087 eb¡ad-ı A, Ş, M, E, T1; T2‟de yok. 
1088 anlardan A, E, M, T1, Ş; anlar T2 
1089 efzerlerine A, M, Ş, T1, T2; nûr-efrûzlarına E 
1090 baπalleri A, M, E, Ş; na¡lleri T1, T2 
1091 Allah‟ım Ensâr ve Muhâcirin‟i bağışla ki âhiret yaşamından başka talep edilecek sonsuz bir yaşam 
yoktur. 
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ma…âlin ni&âr buyururlar idi. A§√âb-ı Kirâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm da«i ser-germ-i 

ra√µ…-i iltifât-ı fa√r-i kâ‟inât olub,  

şi¡r1092 

 نخن الذى با يعون محمدا

على الجهاد ما بقينا ابدا
1093  

kelâm-ı «ulû§-ni@âmıyla i@hâr-ı merâsim-i cân-sipâri iderler idi ammâ eyyâm-

ı √afrda i…ti≥â-yı √ikmet-i bâliπa-i فعله لمايريد
1094  ile rµ√-i şimâl1095 mânende-i enfâs-ı 

dem-serdân bir mertebe şiddet-i bürûdet ile hübûb eyler idi ki mefâ§ıl-ı enâmil ü 

a¡≥âları √ilye-i mâskeden ¡âýıl olmış idi.  

beyt1096 

 خاليق از دم سرماى ناخوش

 زدند پروانه سان خود ابراتش

 زبيم لشكر بيرحم بهمن

 كريزان اتش اندر سنك و اهن

 باتش ماهيان رغبت نموده

جكر پر تابه بهر تابه بوده
1097  

Ve πalebe-i …a√ý u πalâ ta…rµbi ile ek&er a§√âbuñ1098 ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm dü-

rûze vü se-rûze maýba«-ı mi¡delerinden dûdmân-ı dimâπlarına te§â¡ud-ı dehân-ı bu«âr 

vu…û¡ bulmaz idi.  

beyt1099 

 كسى را كى شود سيرى مسير

 كه نان دارد بهاى ابكوهر

 بود ناندر تنورانكونه دلخواه

 كه كوى ماه كنعنست درچاه

 بجز نركس نباشد سر فرازى

                                                             
1092 şi¡r A; na@m M, T1, T2; Ş, E‟de yok. 
1093 Hayatta olduğumuz müddetçe Allah yolunda cihat etmek üzere Hz. Muhammed‟e biat etmiş 
kimseleriz. 
1094 O, dilediği her şeyi yapar. Burûc Sûresi: 16 
1095 şimâl A, T1, Ş, T2, E; şimâli M 
1096 beyt A, T1, T2; na@m M, E; Ş‟de yok. 
1097 Halk soğuk esintisinden mutsuz. Kendilerini pervane gibi ateşe vurdular. Behmen‟in zalim 
askerlerinin korkusundan ateş, taş ve demire kaçtı (aslına döndü). Balıklar ateşe rağmet etmediğinden 
kazan kazan ciger dolu. 
1098 a§√âbuñ A, M, T1, E, Ş; a§√âb-ı bâ-§afânuñ T2 
1099 beyt A, T1, T2; me&nevµ M; na@m E, Ş 
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 كه باشد صاحب نان و پيازى

T[a210-2]زمصحف آيت سوكند حك شد  

قسم را كاربانان و نمك شد
1100  

Ma¡aha≠â yine dehân-ı nüşâbe-i şev… u «∙âhişlerine ra«ne-i fütûr u kesel 

ta«allül eylemez idi. Ma√fûr-tµşe-i rivâyet-i §a√µ√adur ki Selmân-ı Fârisµ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh fµ‟l-a§l da…µ…adân-ı ýarµ…a-i √afr oldıπından πayrı şiddet-i …avµ vü cesâmet-i 

a¡≥âdan nâşµ kâr-ı yekrûzesi a¡mâl-i1101 deh-merde müvâzµ olmaπın Muhâcirµn ü 

En§âr her biri çeşmdâşt-ı istimdâd olub 1102
 kemendin miyân-ı سلمان منا ونحن احق به

Selmân‟a bend idüb [A-52b] bâzû-yı münâ…aşa ile tecâ@üb üzre oldu…ları resµde-i 

sem¡-i eşref-i nebevµ olıca… mı…râ≥-ı fay§al-ba«ş سلمان رجل من اهل بيت
1103  ile râbıýa-i 

ýarafeyne1104 infi§âm virüb Selmân ra≦ıya‟llâhu ¡anhı1105 ser-keşµde-i evc-i ifti«âr-ı 

câvµd buyurdılar. Câbir bin [E-18b] ¡Abdu‟llâh-ı En§ârµ ve Berâ¡ bin ¡Âzib 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ te‟sµs-i mebâbµ-i rivâyet eylemişlerdür ki e&nâ-yı kâviş-i 

«ende…de bir …ıý¡a §a«re-i nµrû-şiken @uhûr eyledi ki ≦arbe-i dürüşt-i tµz-dem ile 

girµbân-ı bµ-derdân gibi çâk- [T1-79a] pe≠µr olma… degül belki mânende-i dil-i bµ-

mürüvvetân ra«ne-i te‟e&&ür [M-98] bile bedµd olma… mu√âl idi. Her-çend a…viyâ-yı 

a§√âb √avâle-i mu¡âdil-i âzmâyiş idegörürler idi1106 «adşe-i nâ«un mi…dârı e&er-i 

«ırâş mümkün olmadı. ¡Â…ıbet bu ¡u…de-i müşkileyi re‟y-i cihân-güşâ-yı nebevµye 

¡ar≥ eylediler. Sulýân-ı bâlâ-dest-i destgâh-ı risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat bi‟≠-≠ât 

mev…i¡-i §a«reye ta√rµk-i …adime-i felek-neverd buyurub pençe-i Selmân‟da olan 

mi¡vel-i [Ş-160b] «ârâsûzı girifte-i pençe-i …amer-şikâf buyurdılar. Bâ-vücûd ki üç 

günden berü «ân…âh-ı mi¡de-i sa¡µdelerine mihmân-ı …uvâ-ba«ş-ı me≠a…a-i nevâl 

nâzil olmayub üç seng-pâre ile sedd-i tehµgâh-ı münevver buyurmuşlar idi. Ol 

âsumân-ı ¡âlµ-…adr-i cihân-ı şeref tµşe-i hilâl-sµmâyı bismi‟llâh deyüb sµne-i §a«reye 

√avâle buyurdu…da mi…dâr-ı &ülü& seng münşa…… olub miyân-ı tµşe vü sengden bir 

bâri…a-i ¡âlem-tâb leme¡ân eyledi ki …ubbe-i mµnâ-gûn-ı gerdûn fânûs-ı zücâcµ gibi 
                                                             
1100 Bir kimseye çok değerli ekmeği varsa doymak nasıl mümkün olur? Kenan‟ın ayı (Yusuf) kuyunun 
içinde olduğu gibi ekmek de tandırda öyle keyiflidir. Ekmek soğan sahibine nergisten başka baş 
kaldıran olmaz. Ekmek ve tuza yemin edilerek Mushaf‟ta and kazındı.   
1101 a¡mâl-i A, Ş, M, T1, E; a¡mâlde T2 
1102 Selmân bizdendir ve biz ona sahip çıkmaya layığız. 
1103 Selmân bizdendir, Ehl-i Beyt‟dendir. 
1104 ýarafeyne M, Ş, T1, T2, E; ýarafına A 
1105 ¡anhı A, E, T1, Ş, T2; ¡anh M 
1106 idegörürler idi A; idegördiler M, T1, T2, E, Ş 
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lebrµz-i envâr olub [T2-210b] çeşm-i müka√√al-i mâzâπlarına büyût-ı √amrâ-i Şâm 

cilve-sâz oldı ve ecvâf-ı büyût-ı hicret-serây-ı ¡aliyye şeb-i deycûrede fürûπ-ı şem¡ 

…adar ma@har-ı isti≥â‟ oldı. Bu şârı…a-i beşâret-medârdan kemend-i bülend-i tekbµri 

âsumân-gµr idüb bi‟l-cümle A§√âb-ı Kirâm ¡alâ ýarµ…ü‟l-muvâfa…a tevşµ√-i zemzeme-i 

tekbµr eylediler. ∞arbe-i &âniyede yine mi…dâr-ı &ülü& √acer müteferri… olub yine bir 

ber…-i cihân-efrûz-ı cehân oldı ki …u§ûr-ı bey≥â-yı medâyµn-i kisrâ cenâb-ı seyyidü‟l-

verâya peymûde-i endâze-i nigâh olub yine âvâze-i bülend-i [T1-79b] tekbµri zelzele-

ba«ş-ı seb¡-ýabâ… eylediler. ∞arbe-i &âli&ede ba…ıyye-i §a√re mânende-i dendân-ı 

mu¡tell bi‟l-külliyye ber-ýaraf olub yine bir şârı…a-i âfitâb-sµmâ dıra«şân oldı ki 

ebvâb-ı §an¡af1107-dµde-i seyyidü‟l-enbiyâya perde-i ber-endâz-ı «afâ oldı.  

beyt 

 زبس كه شوق بپا بوس عزتش دارد

باضطراب چهد از دل حجر آتش
1108  

[A-53a] Ol √âletde Selmân ra≦ıya‟llâhu ¡anh çehre-sây-ı «âk-i niyâz olub yâ 

Resûla‟llâh peder ü mâderüm bilâ-gerdân1109 ≠ât-ı mu…addesüñ olsunlar, bu rûşen-

sâz-ı dµde-i ¡âlemiyân olan bevâri…-i â&âr u levâmi¡ envârına √âletdür diyü [E-59a] 

isti≥â‟-i çerâπ-ı su‟âl eyledükde cenâb-ı kâşifü‟d-dücâ ¡aleyhi ekmelü‟t-te√âyâ yâ 

sizlere da«i ≥iyâ-ba«ş-ı fitµle-i en@âr oldı mı diyü √u≥≥âr-ı a§√âbdan istincâr 

buyurdılar. Anlar da«i belµ yâ Resûla‟llâh didüklerinde bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ «izâne-i 

¡inâyet-i İlâhµden mefâtµ√-i melâlik-i Yemen ü Şam u Fâris bi‟l-cümle ser-pençe-i 

gµtµ-güşâ-yı ümmetüme müsellem olub her ≦arbede bir kişver-i cilve-sâz pµş-i na@ar 

oldıπından πayrı râzdâr-ı va√y da«i resânµde-i sâmi¡a-i istibşâr eyledi buyurdılar. Ol 

siyâ…da sulýânü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acem kürsµ-i memâlik-i kisrâ olan şehr-i Medâyinde 

vâ…i¡ …a§r-ı salýanatuñ [M-99] ýar√ u va≥¡ u §ıfât u ¡alâmâtın ve rüsûm-ı müdâ«il ü 

me«âric ve …avâ¡id-i erkân u ı≦lâ¡ın ve ýarz-ı sa…f u ebvâb u münâzırµn bi‟l-cümle 

Selmân ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ âyine-i vu…ûfuna taýbµ… idicek hemân Selmân dâmen-i 

müjgânın nâvdân-ı «ûn-âba rµz-i §ıd… u §afâ iderek bµ-i«tiyâr yâ Resûla‟llâh …asem 

be-nâm-ı mu…addes-i İlâhµ ki [T1-80a] memerr-i na@ar-ı1110 i¡câzıñuz olan resm ile bu 

                                                             
1107 §an¡af A, E, Ş; §afâ M, T2; §an¡â T1 
1108 Onun izzet ayağını öpme şevkinden, ıztırapla taşın gönlüne ateş düştü. 
1109 belâ-gerdân, Gültekin, s. 219. 
1110 memerr-i na@ar-ı A, T1, T2; …amer-na@ar-ı M, E, Ş 
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¡abd-i [T2-211a] kemterµnüñ mersûm-ı «arµýa-i «âfı@ası ikisi birbiriñden rµ«te-i na…ş-ı 

vâ√id olub yekser-i mû tefâvüt-i nâ-müte§avverdür ve ben şehâdet iderüm ki cenâb-ı 

i¡câz-ı ni§âbuñ meb¡û&ı bi‟l-√a… Resûl-i »udâdur diyü …abâle-i şehâdeti «atemzede-i 

ta§dµ… eyledi. Bu nesµm-i nüvµd-i fütû√la mü‟minµn ra§µnü‟l-i¡ti…âduñ kimâm-ı1111 

√adâyi…-i …ulûbı «andân olub çend-rûze külfe-i dµmâh-ı meşâ… ki ¡â…ıbet müstetbi¡-i 

rebµ¡-i fütû√ ola irtikâbı …arµn-i sühûletdür diyü şâd-kâm oldılar.  

beyt li-mü‟ellifehi1112  

[Ş-161a] Hemân netµcesi de fir…at1113 olmasun yo«sa 

Vi§âli der-pes1114 olan inti@âr mümkündür 

Ammâ müşevveş-dilân-ı nifâ… ki ba§ar-ı ba§µretleri mânende-i √al…a-i dâm 

merdümüñ idrâkinden ma√rûm idi. Hem-zebân-ı redd ü inkâr oldılar ki1115 bu ne 

ýavr-ı bü‟l-¡acebdür ki istilâ-yı «u§ûma ¡adem-i mu…âvemetden nâşµ ma≥µ…-i √ufre-i 

«ende…e tevârµ iderken yine nüvµd-i fütû√-ı Fâris ü Şâm u Yemen‟le mübtehic1116 

olurlar. Bu va¡d1117 degüldür illâ ki πurûr-firµbdür. Benâberµn ser-i bµ-devlet-i nâ-

besâmânları tâ be-√aşr  ً1118َوِ  ْ   َقُ ووُ   ْاُ َ  ِ ُ و َ  َو اَّنِ  نَ  ِ    َقُلوِ ِ  مَّنَ  ٌ  مَّن  َوَعَ اَ   الَّن ُ  َوَرُسواُ ُ  ِ  َّن  ُ ُ ور mı…ra¡asına 

≦arbetgâh oldı. Vâ…ı¡a Selmân ra≦ıya‟llâhu [A-53b] ¡anhuñ …andµl-i dil-fürûz-ı rû√ı 

henûz terk-i mi√râb-ı beden itmemiş idi ki [E-59b] şârı…-ı ¡âlem-fürûz-ı İslâm 

memâlik-i mev¡ûdeyi tenvµr idüb nâm-ı nâmµ-i sulýân-ı tehâmµ Şâm u Fâris ü 

Yemen‟de ârâyiş-i rü‟s-i menâbir oldı, fe-li‟llâhi‟l-√amdü ve‟l-minne. Mâ-√a§al 

semm-i maýâyâ-yı a¡dâsına §a√râ-yı Ye&rib-zemµni dâπdâr-ı Mekke-i âzâr itmeden şeş 

rûze müddetde emr-i1119 «ende… resµde-i ser√add-i «itâm olub defµnetü‟l- [T1-80b] 

esrâr-ı İslâm gûyâ bir ejder-i ser-ber-düm-i1120 sehmgµn i√âýasında muýalsam oldı ve 

mâh-ı ¡âlem-ârâ-yı bey≥atü‟l-İslâm âπûş-ı hâlede nigµn-i √âne-nişµn gibi mekµn oldı.  

beyt 
                                                             
1111 kimâm-ı A, M, T1, E, Ş; πonce-i T2 
1112 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, T1, T2, E, Ş 
1113 fir…at A, M, Ş, T1, E; firâ… T2 
1114 -pes A, E, M, T1, T2; -pey Ş 
1115 ki M, T2, E, Ş; T1, A‟da yok 
1116 mütebehhic, Gültekin, s. 220. 
1117 va¡d A, T1, T2; va¡de M, E, Ş 
1118 O vakit münâfıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar (inancı zayıf olanlar), “Allah‟ın ve 
Peygamberinin bize vadettiği zafer, bir aldatmacadan başka bir şey değil” diyorlardı. Ahzâb Sûresi: 
12. 
1119 emr-i A, M, T1, E; T2‟de yok. 
1120 ser-ber-düm-i A, E, Ş, T1, M; ser-der-düm-i T2. 
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 دلهاى صاف راست نكهبان ماليمت

آينه را زموم بود آهنين حصار
1121  

Ez-ân-sû a«zâb-ı hezµmet-ni§âb-ı müşrikµn da«i Medµne-i meteyemmeneye 

yek-rûze1122 mesâfe …aldı…da ta√rµk-i ma«â@µl-i ¢ureyş‟le ◊uyeyy bin A«ýab-ı süflµ-

√aseb ma…§ûre-i ma√§ûre-i mu§âle√ada «oş-nişµn olan Yehûd-ı Benµ ¢uray@a‟ya [T2-

211b] ta«rµb-i bârû-yı §ul√ itdirmek recâsıyla √i§âr-ı1123 Benµ ¢uray≥a‟ya şitâbân 

oldı. ¢âyid-i «argele-i Benµ ¢uray@a [M-100] olan ¢a¡b bin Esed firâz-ı √i§ârdan 

◊uyeyy bin A«ýab‟uñ mânend-i «ûk-ı beyâbânµ sür¡at-i tâmmla reh-peymâ-yı 

πavâyet oldıπın göricek efsûs ki bu bâdiye-i girdbâd-peymâ ki …udûm-i şûmı 

müstetebi¡-i nu√ûset ü felâketdür. Hiç degül illâ ki icrâ-yı seyl-âb-ı fesâd u hedm-i 

mebânµ-i §ul√ u sedâd içün müteveccihdür 1124
مااصنع بدخول حى على رجل مشوم وهراالن يد 

 diyüb derbân-ı …al¡aya sedd-i bâb içün tenbµh eyledi. ◊uyeyy bâb-ı عونى الى نقض العهد

…al¡ayı …alb-i nâ-mühtedµsi1125 gibi münsedd göricek teklµf-i fet√-i bâbla mânend-i 

seg-i herze-¡av¡av kemend-i pür-pµç-i feryâdı küngüre-i √i§âra bend eyledi. Ka¡b bâlâ-

yı divârdan bu vechile seng-endâz-ı girân-vezn-i cevâb oldı ki yâ ◊uyeyy mûcib-i 

irtikâb-ı külfe-i ¡azµmet nedür? Sen bir şa√§-ı nâ-mübâreksin ki va≥¡-ı …adem 

eyledigüñ memleket √ilye-i ¡imâretden ma√rûm ve te‟§µr-i …adem-i meş‟ûmuñ berri 

«arâb u ba√rı serâb itdügi ma√sûmdur. [T1-81a] ◊âlâ bu ¡azm-i bµ-cezmden semµr-i 

≥amµrüñ hüveydâdur ki şe‟âmet-i na…≥-ı ¡ahdler bizi da«i Benµ‟n-Nâ≦µr gibi âvâre-i 

beyâbân-ı idbâr ide. Sen ol emniyyeden nez¡-i dendân-ı ýama¡ eyle ki biz İslâmiyân 

ile râbıýa-i peymâna girih-i µmân ile isti√kâm1126 virmişüzdür. Zµr-i şecere-i 

mu¡âhedeye iltiyâ≠ itdügimüz müddetde anlardan meyve-i √ubb u vefâ ve sâye-i §ıd… 

u §afâdan [Ş-161b] πayrı [A-54a, E-60a] meşhûdumuz olmadı.  

beyt li-mü‟ellifehi1127 

Âbuñ ey ebr-i belâ istemezüz etme ni&âr 

Olma tek mezra¡-i ümmµdimüze §â¡i…abâr 

                                                             
1121 Saf gönüllüler doğru, gözcüler yumuşak huylu; ayna mumdan, hisar demirden olur. 
1122 -rûze A, M, T1, E; -rûz T2 
1123 √i§ar-ı A, E, M, T1; T2‟de yok. 
1124 Ayağı uğursuz Huyeyy‟e yardım etmeyin (çünkü) benden anlaşmayı bozmamı isteyecek.   
1125 nâ-mühtedµsi A, E, T1, T2; nâ-mühendesµ M  
1126 isti√kâm A, M, E, T1; T2‟de yok. 
1127 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, Ş, T1, T2, E 
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diyü bâdµ-i emrde seng-endâz-ı ¡arrâde-i imtinâ¡ oldı1128 ammâ ◊uyeyy-i bed-

sµret şa§t-ı i√tiyâlden güşâd virdügi sihâm-ı mekµdetinüñ amac-ı murâda ¡adem-i 

i§âbetinden dâπdâr olıca… şu¡bede-i â«er i«tirâ¡ına der-kâr olub girih-i «ande-i bâdir-

şikâf-ı müstehziyâneye1129 bu vechile güşâyiş virdi ki âferµn ey Ka¡b pµş-i 

mihmânâne süfre-güşâ-yı mâ-√a≥ar-ı ni¡met olmamaπa ¡aceb bahâne olmışsun. Bu«l 

u imsâke ilbâs-ı kisve-i √ıf@-ı mµ&â… idüb iý¡âm-ı vâridµnden ictinâbı &ebât-ı mu¡âhede 

ile tesmiye eylemişsin. Mertebe-i «aset ü imsâkuñ evvelden meşmûl-i ıýýılâ¡ımuzdur.  

beyt [T2-212a] 

بسكه دل كير زهمكاسه  
1130

شوى ميشكنى  

كاسه را كه در وصورت ادم باشد
1131  

Biz senüñ dârû-«âne-i der-beste-i i√sânuñdan ¡illet-i cû¡a «∙âhişker-i dârû-yı 

imdâd olmaπa gelmedik ki be≠l-i lo…ma-i mâ-√a≥arµ vâhimesiyle veche-i 

¡azmimüze1132 sedd-i bâb-ı imtinâ¡ idesin.  

beyt  

 فكنده است ترا در جهنم امساكت

كه آب ونان بمذاق تو زهر و زقومست
1133  

diyü sihâm-ı dildûz-ı levm ü teşnµ¡i …ab≥a-i i«tidâ¡dan perrân eyledi. Çün 

miyân-ı …abâ‟il-i A¡râb‟da [T1-81b] bu«l u imsâk müntehâ-yı merâtib-i ≠emâyim-i 

ef¡âldür. Bu ta…rµ¡-i ciger-sûzdan Ka¡b‟uñ mu≥πa-i [M-101] §anevberµsi kebâb-ı sµ«-i 

πayret olub «∙âh u nâ-«∙âh fet√-i bâba mübâderet eyledi ve ýarµ…a-i istikrâh üzre nâ-

çâr kelimât-ı ¡âdiye ile pürsiş-i «âýır merâsimin mürâ¡atdan §oñra ol mühre-bâz-ı 

hengâme-i fesâd enbân-ı mekr ü rµvi bâz idüb ayıtdı ki ey Ka¡b saña ne gûn nüvµd-i 

¡izz-i ebedµ ile geldügüm mir‟ât-ı vu…ûfuña ¡aks-endâz olsa bâb-ı …al¡ayı bâz itmek 

degül belki dest-i şev…le sµneñi çâk idüb beni «alvet-kede-i derûnuñda cây-gµr 

iderdüñ.  

beyt 

Fevvâre-§ıfat tâcuñı eflâke atarduñ 

                                                             
1128 diyü bâdµ-i emrde seng-endâz-ı ¡arrâde-i imtinâ¡ oldı A, M, T1, E, Ş; T2‟de yok. 
1129 müstehziyâneye A, T1, T2; müstehziyâne M, E, Ş 
 M سبوى ;A, E, T1, Ş, T2 شوى 1130
1131 O kadar ki aynı kâseden arkadaş olduğun kişiyi kırmaktan fikir kâsesi kapı oldu suret de insan.  
1132 ¡azmimize A, T1, T2; ¡ar≥ımıza Ş, M, E 
1133 Pintiliğin seni cehenneme atmış (bu nedenle) ekmeğin ve suyun lezzeti sana zehir ve zakkumdur.  
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Bilseñ cereyânını eger cûy-ı murâduñ  

◊âlâ eşrâf u a¡@âm-ı ¢ureyş ü rüesâ-yı …abâ‟il-i eýrâfda1134 deh-hezâr merd-i 

«∙ûn«∙âr ile istµ§âl-ı Mu√ammediyân içün şedd-i niýâ…-ı mµ&â… eylemişdür. Sizüñ da«i 

ol encümen-i sürûrdan √i§§eyâb-ı √u≥ûr olmañuz recâsıyla bizi µ§âl-i peyπâm-ı teklµfe 

[E-60b] irsâl eylediler. Ka¡b ayıtdı ki yâ ◊üyeyy1135 senüñ bize reh-âverd-i 

dostâneñ1136 degül illâ ki züll-i sermed ü nekbet-i mu«alleddür. Zµrâ ki mâye-i irvâ-yı 

mezra¡a-i âmâl @ann itdigüñ πaym-ı [A-54b] keşf ya¡ni cem¡iyyet-i ¢ureyş ü 

…abâyilden teva……u¡-ı fey≥ân-ı âmâl mu√âl olub anca… mâyeleri ra¡d u ber…-i bµ-ýâ‟il 

idügi vâ≥ı√dur. Bâ-«u§û§ bizüm yümn-i mu¡â…ade-i İslâmiyânla eczâ-yı ev…âtımuz 

şµrâzegµr-i istirâ√at iken [T2-212b] dest-i i«tiyârımuzla Sâmân-ı kâfiri rehn-i tefri…a 

vü telâş itmek menâfµ-i1137 «urrem-i «ıredmendânedür1138. Hemân bizüm1139 «irmen-i 

âsâyişimizi ber…zede-i ma≥arret eyleme.  

beyt 

Tek hemân eyleme pejmürde nihâl-i emelüm 

Geçdüm ey ebr-i sitem neşv ü nemâdan [T1-82a] geçdüm 

diyüb bâdµ-i emrde mu√âfa@a-i râbıýa-i mµ&â…da i@hâr-ı &ebât-…adem eyledi 

ammâ ¡â…ıbet ol mu¡allim-i [Ş-162a] dilbestân-ı mekr ü √iyel hezârân dâstân-ı fesâne 

vü füsûn u na…ş-ı bâzµçe-i vüsûsa-i gûn-â-gûnla Ka¡b‟ı endâ«te-i şeşder-i «ilâf ve 

câdde-i müsta…µme-i vifâ…dan mâ‟il-i in«irâf eyledi. Ka¡b didi ki yâ ◊uyeyy andan 

tersânım ki ¢ureyş ve Benµ ∏aýafân-ı nâ-sâ«te-kâr kâr-ı1140 Mu√ammediyânı ber-

ýaraf idemeyüb destmâye-i ¡acz ü fütûrla herbiri mevâýın-ı a§liyyesine müteferri… 

olıca… biz i…ti≥â-yı mükâfât-ı sû-i ¡amelimüz ile ser-pençe-i «ârâ-şikâf-ı İslâmiyâna 

giriftâr …alayuz. ◊uyeyy bir «ande-i maπrûrâne ile erkân-ı √i§âra zelzele §alub didi ki 

ey Ka¡b, bu ne fikr-i sa…µmdür ki «âýır-gü≠âr idersin. Bu ýûfân-ı cihân-âşûb-ı «urûşân 

rehgü≠erinden çend-bünye-i nâ-mütemekkin-i bµ-esâs reh-bürde-i necât olma… ne 

i√timâldür? Bir-ta…dµr-i far≥-ı mu√âl öyle bir §ûret-i bâz-gûne-i nâ-me‟mûl nümâyân 

oldıπı §ûretde bile bu nµk-endµş-i velâ-kµş sizüñle bile ber-vech-i müşâreket-i 
                                                             
1134 eýrâfda M; eýrâf A, T1, T2, E, Ş 
1135 yâ »uyey A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1136 dostâneñ A, T1, T2, E; dûşâneñ M 
1137 münâfµ-i, Gültekin, s. 194. 
1138 «ıredmendânedür M, T1, Ş; «ıredmendândur A; √ırednemdâne degüldür T2 
1139 bizim A, M, Ş, T1; bizi bize koyup T2 
1140 kâr-ı A; Ş, T1, T2, M‟de yok 



206 
 

zânûzede-i kûşe-i isti…râr olub teveccüh iden mıýra…a-i serkûb-ı …a≥âya kûs-§ıfat 

sengle berâber va≥¡-ı sµne-i [M-102] ı§ýıbâr ideyüm1141 diyü âyât-ı Tevrât‟a …asem 

eyledi. Bu mertebeden §oñra Ka¡b-ı bed-a«lâ… niýâ…-ı na…≥ı miyân-bend-i şi…â… idüb 

¡ahd-nâme-i sulýân-ı risâleti pençe-i «âr-girdârla gül-berg-mi&âl çâk çâk eyledi. 

◊uyeyy-i √ayye-nijâduñ «âýır-ı nâ-fercâmı cânib-i Benµ ¢uray@a‟dan müctemi¡ 

olıca… nüvµd-i1142 «aber-i tevâfu… ile mecma¡-i küffâre rücû¡ eyledi ammâ ◊uyeyy‟üñ 

mu¡âvedetine müte¡â…ib Ka¡b-ı bed-¡ahd [T1-82b] rü‟esâ-yı …avminden Zübeyir bin 

Bâýâ ve Nebbâş bin ¢ays ve ¡U…be bin Zeyd‟e §ûret-i vâ…ı¡ayı der-miyân idicek yek-

pâre ta«ýı‟e vü tehciyende hem-zebân-ı [T2-213a] feryâd olub sirâyet-i şâmet-i 

◊uyeyy‟den …aý¡-ı na@ar na…≥-ı mebânµ-i mu¡âhede ≥ımnında terettüb1143 iden 

πarâmet ü sû‟-i ¡â…ıbet cihetinden bir vechile terhµb ü in≠âr1144 eylediler ki Ka¡b-ı [A-

55a] peymâne-şiken nâdâniste irtikâb eyledügi şu ¡amelden derûnı küre-i zebânekeş-i 

te‟essüf ü nedâmet oldı. mı§râ¡1145 

 1146 پشيمان شد از كرده اما چه سود

Bu «aber-i πam-âver sâmi¡a-gü≠âr-ı seyyidü‟l-beşer oldu…da mir‟ât-ı 

≥amµrlerine vesµle-i keder olub Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anhı 

tecessüs-i keyfiyyet-i √âl içün «afiyyeten irsâl buyurdılar. Zübeyr ba¡de‟l-ısýılâ¡ 

¡ar≥edâşte-i pµşgâh-ı a…des-i nebevµ eyledi ki √âlâ Benµ ¢uray@a mehâmm-ı kârzâre 

mütevaππıl olub termµm-i bi…â¡ vü teşyµd-i …avâ¡id-i …ılâ¡a der-kâr olub §a√râya 

müteferri… olan devâbların ferâhem itmek üzredürler. Hedm-i …â¡ide-i mu¡â…ede 

eyledikleri √arekâtlarından müstedildür. Na…≥-ı peymân-ı Benµ ¢uray@a derece-i 

vu≥û√a bâliπ olıca… benâber-i emr-i ¡âlµ Sa¡d bin Mu¡â≠ u Sa¡d bin ¡Ubâde vü 

¡Abdu‟llâh bin Revâ√a vü »avvât bin Cübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm √i§âr-ı 

¢uray@iyâne müteveccih olub gâh rıf… u mülâyemet ve gâh ta«vµf ü «uşûnet ýarµ…ıyla 

ol «ırrâne-i1147 be-güsiste-¡inâne irâ‟et-i «irmen-i ne§âyi√ ü irşâd idegördiler. ¢aý¡â 

nehµ…-i ¡inâd u şi…âkdan πayrı cevâb §âdır olmayub girifte-i peyvend-i pend ü efsâr-ı 

irşâd olmadılar. ¡Â…ıbet destmâye-i ye‟sle [Ş-162b] √u≥ûr-ı seyyidü‟l-enbiyâya 
                                                             
1141 ideyim A, M, E, Ş, T1, T2; idelim M 
1142 nüvµd-i A, E, Ş, T1, T2; bu bed- M 
1143 terettüb A, T1, T2, Ş, E; tertµb M 
1144 in≠âr A, T1, Ş, E, T2; endâz M 
1145 mı§râ¡ A, E, M, T1, T2; Ş’de yok. 
1146 Yaptığından pişman oldu ama ne fayda. 
1147 «ırrâne-i A; «ırrân-ı M, T1, T2, Ş 
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mu¡âvedet idüb ol bed-¡ahdlerüñ mu¡âdât-ı a§√âb-ı sa¡âdetde ı§rârların [T1-83a] ¡ar≥ 

idicek fa«rü‟r-rüsül ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alat √a≥retleri √asbüna‟llâhü ve ni¡me‟l-vekµl 

şu¡lesin pµrâye-i şem¡a-i zebân buyurdılar.  

beyt 

Eylerise yek nigâh-ı vefâ1148 dostum benüm 

∏am yo… olursa cümle1149 cihân «al…ı düşmenüm 

Ammâ na…≥-ı peymân-ı ¢uray@iyân miyân-ı a§√âbda âvâze-«µz-i1150 şöhret1151 

olıca… kârvân-ı «avf u «aşyet râbıýa-i …ulûb-ı mü‟minµne nüzûl idüb bâzâr-ı §abr u 

sekµneleri revâcgâh-ı tezelzül ü ı≥ýırâb oldı. Bu âteş-i sâmânsûz-ı endûh işti¡âli 

«ilâlinde bir ýarafdan da«i nevâ§i-i1152 pür-ma¡âşµ-i1153 [T2-213b] «uyûl-i müşrikµn 

nümâyân olub Mâlik bin ¡Avf u ¡Uyeyne [M-103] bin ◊a§µn mecmû¡-ı …abâyil-i Benµ 

Esed ü ∏aýafân u Fezâre ile bâlâ-yı vâdµden ki cânib-i şar…ı Medµne‟dür bedµd olub 

ve ketµbe-i ¢ureyş ü Benµ Kinâne â«er vâdµden ki ýaraf-ı πarbı Medµne‟dür nümâyân 

oldılar.  

Birbirini ba§ub gelür mevc-i yemm-i belâ mıdur1154  

beyt1155 

 يكى لشكر سراسر تير و شمشير

 همه كرده شهاب و برق تسخير

 چو ديك از آتش پيكار جوشان

زباد كينه چون دريا خروشان
1156  

[A-55b] Şevket-fercâm-ı düşmen-i bed-serencâmdan …ulûb-ı ≥u¡afâ-yı 

İslâm1157 miyâne-i enâmil-i âhenµnde şemâme-i mûmdan nümûne olub binâ-yı 

&ebâtları sefµne-i §ar§arzede gibi ¡ar≥a-i ra¡şe vü zelzele-i bµm ü hirâs oldı kemâ 

…âla‟llâhu ¡azze ve celle     ً َ َوبَقَلَ  ِ  ْاُ ُلواُ   ْاََ  ِ  َ  َوَت ُ ُّبو َ  بِ الَّن ِ   ا ُّبُ واَ  .   ُ َ  ِا َ   بَقتُِل َ   ْاُ ْؤِمُ و َ  َو ُْا ُِاو  َشِ  ً  ِْا  

                                                             
1148 vefâ M, T2, Ş, E; eger M; baña T1 
1149 cümle A, M, T1, Ş, E; T2‟de yok. 
1150 âvâze-«µz-i M, T1, Ş, T2; âvâz-«µz-i A 
1151 irsâl eylediler Ka¡b ayıtdı ki yâ ◊üyeyy ... a§√âbda âvâze-«µz-i şöhret A, M, T1, T2, Ş; E‟de yok. 
1152 nevâ§µ-i A, T1, T2, E, Ş; nevâ√µ-i M 
1153 pür-ma¡âşµ-i T2; A, Ş, E, M, T1‟de yok 
1154 Birbirini ba§up gelür mevc-i yemm-i belâ mıdur A, Ş, M, E, T1; T2‟de yok. 
1155 beyt A; me&nevµ M, na@m T1, E, Ş; T2‟de yok. 
1156 Baştan başa kılıç ve oklu bir asker ateş yıldızlarını ve şimşeği büyüledi. Savaş ateşinden kazan 
gibi kaynıyor, kin rüzgarında deniz gibi coşuyordu. 
1157 İslâm A, M, T2, E; İslâmiyân T1 
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 ol hengâm-ı ma«şer-nümûnda ki esbâb-ı 1158 َوِ  ْ  َ  ُ وُ   مِّلن  َقْوِ ُن ْ  َوِمنْ  َ ْسَ  َ  ِم ُن ْ   َ َ  ْ   ْاَْبَل رُ 

ı≥ýırâb-ı mütetâbi¡1159 idi. Nâ-gâh bir «aber-i ârâmsûz da«i miyân-ı a§√âbda lehµb-

efrûz-ı şüyû¡ oldı ki Benµ ¢uray@a [T1-83b] imdâd-ı ¢ureyşle şehr-i Medµne‟ye 

…a§d-ı şeb-«ûn içün âmâde olmışlardur. Benâberµn √âmµ-i «ıýýa-i nübüvvet ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-ta√iyya √a≥retleri Seleme bin Eslem‟i iki yüz nefer ve Zeyd bin ◊âri&e‟yi üç 

yüz nefer-i muva√√id-i cân-sipârla müdâ«il ü mevârid-i ma√allât-ı Darü‟s-Sekµne‟yi 

mu√afâ@aya ta¡yµn1160 buyurdılar. Kem-fur§atân-ı1161 kemµn-nifâ… bu ma…ûle 

hengâmlarda âteş-i «asbûş-ı «abâ&et olmaπa bahâne-cûy olmaπla Evs bin ¢ıbýµ-i 

münâfı… ve aña mütereddid ba¡≥ı bed-dilân-ı bµ-i¡ti…âd tehµ-ýab¡ân-ı müslimµni tenfµr ü 

ta√≠µre der-kâr olub mâl u ¡ıyâl ü eýfâliñüz târâczede-i πâret-girân olma…da iken ne 

bµ-«ıredlersiz1162 ki bu dâ‟irede sergerdân olub itlâf-ı bı≥â¡a-i mâl u cân idersiz 

dimekle nice sâde-lev√ân-ı muva√√idµn seyyid-i ins ü cânn cenâbından istµ≠ân-ı 

rücû¡a [E-61a] cesâret idüb «ânelerinüñ «ulüvvin1163 behâne-i istircâ¡ eylediler. Kemâ 

…âla‟llâhu te¡âlâ  ًَعْوَر ٌ  َوَم  ِ  َ  ِبَ ْوَر ٍ  ِ    ُ ِ ُ و َ  ِ  َّن  ِ  َ ر[T2-214a]   َا َّنِ َّن   َقُ وُاو َ  ِ  َّن  بَُقُ وتَق   ُ  ُ   َ ْرِ ُ و  َوَ ْ َتْأِ  ُ  َ  ِ يٌ  مِّل َقْ

ُ  ْ   َ   َْ  َ   َقْ ِ اَ  َ   ُمَ   َ  َاُن ْ   ¡Mâ-√a§al esbâb-ı perµşânµ-i mü‟minµn müctemi 1164َوِ  ْ   َ َا  طَّن اَِ  ٌ  مِّل َقْ

[Ş-163a] ve şu¡le-i ru¡b u reheb mesâric-i …ulûbda mültemi¡ olub her biri gird-âb-ı 

√ayretde dest ü pâ urma… mertebelerine bâliπ olmışlar idi ammâ siyeh-dilân-ı işrâk-ı 

sevâd-nûrânµ, sirişt-i İslâmiyânı mânend-i merdüm-i dµde …alµlü‟l-cerem görmekle 

fikr-i sa«µfleri üzre √amle-i evvelµde istµ§âl niyyeti ile piyâde vü süvâr def¡aten kâm-

engµz olub mesâfe-i hücûmları nâ-gâh kenâr-ı «ende…e müntehµ olıca… bi‟l- [T1-84a] 

ı≥ýırâr va…fe-gµr-i nâ-güzµr oladüşdiler. Diyâr-ı ¡Arab‟da resm-i müte¡ârif 

olmadıπından nâşµ ta§avvurlarından «âric bir na…ş-ı πarµb [M-104] oldıπından πayrı 

temşiyet-i …a§d-ı fâsidlerine sedd-i mümâna¡at görinmegin herbirinüñ ser ü dûş u 

zebân [A-56a] u dehânı ma§dar-ı √arekât u ma…âlât-ı ta¡accüb ü istiπrâb olara… gird-i 

                                                             
1158 Öyle ki düşmanlar her tarafınızdan size saldırıyorlardı. Gözler belermiş, yürekler ağızlara 
gelmişti; siz ise Allah(‟ın zafer vaadi) hakkında çelişkili düşüncelere kapılmıştınız. İşte orada 
müminler ağır bir sınavdan geçirildiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Ahzâb Sûresi: 10-11. 
1159 mütetâbi¡ M, T1, T2, E; mutâbi¡ A 
1160 ta¡yin A, M, T2, E; ta¡yin ü irsâl T1 
1161 kem-fur§atân A; kemer-bend-i fur§atân M; ¢urayziyân-ı T1, T2 
1162 bµ-«ıredlersiz A, T1, E, T2; bµ-«ıredlik M 
1163 «uluvvin A, T1, E, T2; «alvetin M 
1164 Onların bir kısmı “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin artık dayanma gücünüz kalmadı, geri çekilin!” 
diyor; bir kısmı da “Evlerimiz korumasız.” diyerek Peygamberden izin istiyordu. Halbuki evleri hiç de 
korumasız değildi. Tek amaçları cepheden kaçmaktı. Ahzâb Sûresi: 13. 
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«ende…de gerdişe başladılar. Bir ýarafdan du«ûle fur§at bulamamaπla bi‟≥-≥arûre 

mu…âbelede nüzûl idüb mu√ârebe-i ýarafeyn merâmât-ı nibâl ü e√câre mün√a§ır oldı. 

Leşker-i küffâr ¡alâ ýarµ…ü‟t-tenâvüb müta§addµ-i …ıýâl olub adµm-i sur«dan mev≥û¡1165 

«ayme-i âfitâb-ı salýanata …a§d-ı hücûm iderler idi. ◊ufre-i «ende…den ¡ubûr-verâ-yı 

dâ‟ire-i imkân olmaπın ne cânibe πubâr-engµz-i hücûm olsalar erbâb-ı §admet-i a§√âb 

leb-i «ende…de sevâd-ı «aýý-ı ¡anberµn gibi müctemi¡ olub seng ü tµr ile müdâfa¡aya 

§arf-ı tüvân iderler idi. E&nâ-yı √ufrede «ende…üñ bir ma√alli mevâ≥i¡-i â«irµ gibi ber-

vef…-i dil«∙âh müretteb olmamış idi. Ol ma√alden i√timâl-i vürûd-ı a¡dâ daπdaπa-

engµz-i «âýır-ı seyyidü‟l-mürselµn olmaπın ek&er-i leyâlµde nefs-i nefµseleriyle &elme-i 

ma¡hûde √irâsetine …ıyâm buyururlar idi. Leyâlµ-i eyyâm-ı «ende…de mizâc-ı hevâ 

maπlûb-ı sermâ olmaπın beden-i mu…addesleri destbürd-i bürûdetden1166 âzürde 

oldu…ca firâş-ı ~ıddµka‟da çend-nöbet tecdµd-i libâs-ı √arâret idüb yine &elme-i 

ma¡hûde √irâsetine ¡azm iderler idi. Bu πazâ-yı πarrâda ferâhim olan esbâb-ı meşâ… 

ki ez-cümle ze√âm-ı serşâr-ı a¡dâ1167 vü tevehhüm-i πâret ü …atl ü celâ ve πalebe-i 

fa…r u …a√ý u πalâ ve bürûdet-i [T2-214b] bµ-i¡tidâl-i [E-61b] hevâ ma…ûlesidür. Bir 

πazâda çehre-nümâ olmadıπı ittifâ…-kerde-i müde……i…ân-ı1168 siyerdür.  

beyt 

 نميدانم كه دل را ازكدامين درد بستانم

ربودندش چنان ازهم كه مسكين درميان كم شد
1169  

Benâberµn πam«∙âr-ı [T1-84b] şikeste-dilân-ı ümmet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat 

ta…viye-i e√ibbâ vü tefrµ…-i şeml-i a¡dâ …a§dı ile bir re‟y-i i§âbet-âyµn-i mülâ√a@a 

buyurdılar ki &imâr-ı1170 Medµne‟nüñ mi…dâr-ı &ülü&i Benµ ∏aýafân u Fezâre‟ye 

berây-ı mu§âle√a va¡d olunmaπla şµrâze-i cem¡iyyet-i a¡dâyı rehµn-i iftirâ… eyleyeler. 

Benâberµn …âyid-i …abµleteyn olan1171 ¡Uyeyne bin ◊a§µn ü Seleme bin Eslem meclis-

i mu…addese «â≥ır oldılar. Cenâb-ı «ayrü‟l-verâ tesvµd-i ve&µ…a-i mu¡âhede içün 

cenâb-ı ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anha sipâriş buyurdılar ammâ henûz müteva……ı¡-ı 

…uyûd-ı şühûde nâ-resµde idi ki «ıdµv-i çâker-nevâz ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 
                                                             
1165 mev≥û¡ A; mev≥i¡-i M, E, Ş; ma§nû¡ T1, T2 
1166 bürûdetden A; berdden M, T1, T2, E, Ş 
1167 a¡dâ A, M, E, T2, Ş; T1‟de yok. 
1168 mu…addemât-ı, Gültekin, s. 226. 
1169 Bilmem gönlümü hangi dertten kurtarsam, kalbimi öyle çaldılar ki bîçâre ortada kayboldum. 
1170 &imâr-ı A, T1, T2; şümâr-ı Ş, M, E 
1171 olan A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok 
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mersûm-ı nigµn-i ≥amµrleri olan re‟yi Sa¡d bin Mu¡â≠ ve Sa¡d bin ¡Ubâde‟nüñ §a√ife-i 

isti§vâblarına na…ş buyurdılar. Sa¡deyn ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ [Ş-163b] mânend-i dü-

leb yek-zebân-ı &enâ olub ayıtdılar ki yâ Resûla‟llâh:  

beyt 

Biz ne serkeşte-reviş bµ-ser ü bµ-pâyuz kim 

Va≥¡-ı engüşt ideyüz √arfüñe mânend-i …alem 

Egerçi [A-56b] ¡allâme-i «ıred-âmûz-ı ders-«âne-i √a…µ…at pµşgâhında bizüm 

gibi nev-âmûhtegân-ı ebced-i mecâzuñ [M-105] ta√rµk-i zebân itmesi «âric-i √add-i 

âdâbdur.  

beyt 

 بيمن كشف تو سرى كه در ضمير قضاست

عيان شود همه چون عكس مردم اندراب
1172  

Ammâ çünki i@hâr-ı lâyi√a-i ≥amµr-i kesrimize ru§«at-ı ¡aliyye erzânµ 

buyurdıñız, bu bendelerüñ verâ-yı tutu…-ı endµşesinden ¡arûs-ı re‟y bu vechile cilve-

sâz olur ki eger bu na…ş-ı sikke-i muhâvede1173 rµ«te-i …âlıb-ı va√y ise tenfµ≠i cây-ı 

tereddüd ü tâ«µr degüldür. mı§râ¡1174 

رضا رضاى خدايست و امر امر خدا 
1175  

[T1-85a] ve illâ mücerred-i teştiyet-i şµrâze-i şürûr u teşrµd-i1176 şerâre-i şerr ü 

şûr içün «âýır-ı «aýµrden serzede olmış re‟y-i ¡âlµ i…ti≥âsı olub ve henûz fitµle-i nµm-

sûz-ı muhâdene inýifâsı [T2-215a] gü≠eşte-i √add-i imkân degül ise ma§la√at-dµd-i 

ra‟y-ı sa«µfânemüz budur ki iýfâsına ta√rµk-i nefes-i ebýâl buyurdılar. Zµrâ ki bu ýâ‟ife 

ile henüz hem-kisve-i küfr ü ≦alâl oldıπımuz eyyâmda bile na«listânımuzdan bir 

«urmâyla taπyµr-i ≠âyi…a-i ârzûya …âdir olamamışlardur. Meger yâ ýarµ…a-i dostâne 

üzre «ânemize ferş-i bisât-ı müsâferet yâ«ûd edâ-yı …ıymetine mübâderet itmiş 

olalar. Şimdi «od bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ riyâ≥-ı a√vâlimüz [E-62a] √iýân-ı ser-be-çar«-ı 

İslâmla münevver1177 ve mezâri¡-i ¡a…âyidümüz âbyârµ-i sehâb-ı hidâyetle mu«a≥≥ar 

iken ol ma…ûle nemek-be-√arâmlara ≥ıyâ¡-ı «âli§emüzde ru«§at-ı müşâreket-i ≠illeti 

                                                             
1172 Kazanın iç yüzündeki sır perdenin açılmasıyla bereketlendi, su içinde gözbebeği gibi ortaya çıktı. 
1173 muhâvede A, M, E, Ş, T1; muhâdene T2 
1174 mı§râ¡ Ş; A, E, M, T1, T2‟de yok. 
1175 Rızâ Allah‟ın rızâsı, emir Allah‟ın emri. 
1176 teşrµd-i A, Ş, T1, T2, E; tebrµd-i M 
1177 münevver M, E, Ş; müsevver A; mestûr T1, T2 
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i«tiyâre bir ýarµ…le mesâπ görünmez. »u§û§a bu cemâ¡at-i √ak…-ı nâ-şinâsân1178 

ba¡de‟l-yevm bu mu¡âmeleyi va@µfe-i mu…arrere ve ¡âdet-i müstemerre bilüb her-bâr 

dµk-i ýâmi¡âları πaleyân eyledikçe bu …â¡ideye istimsâk ýarµ…iyle emvâlimüze ber-

vech-i müşâreket iýâle-i dest-i ta§arruf sevdâsına dil-beste olsalar gerekdür. Bi-

√amdi‟llâhi te¡âlâ şemşµr-i cihân-gµr-i İslâm henûz ra«ne-yâb-ı fütûr u bâzû-yı 

dilµrân-i şµr-i inti…âm1179 dâπdâr-ı ¡acz ü …u§ûr olmadı. Ol kilâbuñ «argele-i ¢ureyş‟e 

in≥imâmından dâmân-ı ≥amµrimüz gerd-âlûde-i melâl degüldür diyüb in¡i…âd-ı §ul√a 

§ûret-i cevâz göstermediler. Cenâb-ı eşrefü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ bu 

vechile mürvârµd-bend-i süb√a-i cevâb oldılar ki bu emrde berµd-i mura§§a¡-bâl-i 

âsumânµ µ§âl-i peyâm-ı Rabbânµ [T1-85b] itmemişdür1180 anca… kül«an-ı cem¡iyyet-i 

işrâkuñ iltihâbda ittifâ…larından nâşµ ≥u¡afâ-yı mü‟minµni giriftâr-ı teb-i ı≥ýırâb 

mu¡âyene itmekle isâle-i cûybâr-ı tedbµrle teskµn-i zebâne-i mu¡âdât …a§d olunmuş 

idi. Çünki sizüñ âteş-i bâlâkeş-i hücûm-ı «u§ûmdan ¡acz u ı≥ýırâbıñuz olmayub 

√avâle-i se√âb-ı şemşµr-i «ûn-bâr itmek [A-57a] §afâ-yı «âýırıñuz ýarafı ise bizüm 

da«i çille-i rı≥âmuz sizüñ kemân-ı irâdetiñüze bestedür [M-106] diyüb Sa¡d bin 

Mu¡â≠ cânibine ta√rµk-i mı…râ≥-ı ebrû1181 buyurdu…da Sa¡d dest-i ±µ‟n-nûreyn‟den 

ve&µ…a-i nµm-nüvişteyi alub girµbân-ı [Ş-164a] §abr-ı müştâ…ân gibi çâk eyledi. 

¡Uyeyne‟nüñ ≠âyi…a-i ümmµdi «urmâ-yı √alâvet-ba«şâ-yı Medµne‟den çâşni-yâfte-i 

ye‟s ü √ırmân olıca… ayıtdı ki [T2-215b] egerçi nevâle-i pu«te-i §ul√a âb-ı serd-rµzân 

itdiñüz1182 ammâ benüm bildigüm budur ki &imâr-ı1183 Medµne‟ye nihâde-i kefe-i 

mµzâne-i §ul√ olma… size ≠erµ¡a-i intifâ¡-ı emn ü istirâ√at olurdı. Zµrâ ki ne 

mu…âbeleye ýâ…at-i mu…âvemetüñüz vardur ve ne mu…ateleye …uvvet-i 

mü§âbereýüñüz vardur. Bu cevâbdan hemân Üseyyid bin »u≥ayr ra≦ıya‟llâhu ¡anh bir 

âteş-pâre-i «irmen-sûz olub ayıtdı ki ey ¡ayne‟l-hicris ya¡ni ey rûbâh-ı peçe-i çeşm bu 

ýâ‟ife-i cân-sipâr-ı râh-ı πayret dµn-i …avµmde dem-i şemşµr-i cevherdârı şiken-i 

pister-i sincâb ve peykân-ı sµne-gü≠ârı mibla¡a-i1184 müferri√-i √av§ala-tâb ¡add 

iderken sen bunları şemşµrle mi ta«vµf idersin ¡an-…arµb nesµm-i ¡avn-i Yezdânµyle 
                                                             
1178 nâ-şinâsân A; nâ-şinâs M, T1, Ş, T2, E 
1179 şµr-i inti…âm M, E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
1180 itmemişdür A, M, Ş, E; itmişdür T1; olmışdur T2  
1181 ebrû M, E, T1, T2, Ş; ebr A 
1182 itdiñüz M, T1, Ş, T2, E; itdügimiz A 
1183 &imâr-ı M, T1, Ş, T2, E; temmâr-ı A 
1184 mebla¡a-i, Gültekin, s. 229 
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perde-i ta…dµr-i Rabbânµ ber-enda«te olıca… …an…ı ýaraf rehµn-i cüz¡ ü feryâd [E-62b] 

olacaπın müşâhede idersin. Eger mürâ¡at-ı âdâb-ı meclis-i nebevµ baña âstµn- [T1-

86a] keş-i ferâπ olmasa selâmetle …avmüñe rücû¡uñ rehµn-i ¡u…de-i işkâl idi didükde 

√a≥ret-i seyyidü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm da«i …âmet-i §adâ-yı dil-

pesendlerin ref¡ buyurub ¡Uyeyne ve ◊âri&‟i meclis-i mu…addeslerinden redd ü ib¡âd 

buyurdılar. Küffâr «ıdmet-i ¡aliyye-i nebevµde En§âruñ &ebât u itti√âdların istiýlâ¡dan 

pây-ı taavvurları süst oldı. Pµrâye-i lev√a-i rivâyetdür ki ketµbe-i ≦alâlden ¡Amr bin 

¡Abdivüdd-i merdûd ki vafûr-ı celâdet ü kemâl-i şecâ¡atle yegâne-i …abâ‟il idi ve 

kâffe-i …aba‟il anı mµzân-ı i¡tibârda hezâr merd-i mu…âtile mu…âbil ¡add iderlerdi1185 

ve √attâ cenâb-ı ¡Ömer bin el-»aýýâb ra≦ıya‟llâhu ¡anh ¡Amr-ı mezbûruñ eyyâm-ı 

fetretde hem-…âfile-i ticâret oldu…ları √âlde hezâr-reh-zen-i libâs gibi bir √amle-i 

kûh-endâzla ¡ar≥a-i tefrµ…a vü inhizâm eyledügi meşhûd-ı dµde-i ya…inimdür diyü ol 

ma√alde mev≥û¡-ı1186 ýaba…-ı şehâdet eyledi. Eyyâm-ı mu√â§aradan bir günde ¡İkrime 

bin Ebµ Cehil ve Hübeyre bin Ebµ Veheb ve Nevfel bin ¡Abdu‟llâh ve ∞ırâr bin el-

»aýýâb ve Mirdâ& bin Mu√ârib‟le kenâr-ı «ende…e gelüb ¡ubûra müsâ¡id bir cây-ı 

tengden ≦arb-ı tâziyâne-i i…dâmla mânend-i sü√re-i «um-süvâr maýiyyelerin 

«ende…in kenâr-ı dâ«iline pertâb itdirdiler. Ebû Süfyân u »âlid bin el-Velµd ba…ıyye-i 

müşrikµn [A-57b] ile kenâr-ı bµrûnµ-i «ende…de §aff-ı «u§ûmet-i üstüvâr eylediler. 

¡Amr-ı maπrûr [T2-216a] derûn-ı dâ‟ire-i İslâmiyân‟a vesveseâsâ reh-yâb olıca… 

mütekebbirâne yekrânına1187 ir«â-yı ¡inân-ı cevlân idüb na¡ra-i gerdûn-şikâf-ı  هل من

مبارزى
1188  hevâ-gµr-i [M-107] evc-i πurûr eyledi. Mertebe-i tehevvür ü celâdeti 

«aylµden ¡âmme-i mü‟minµnüñ sâmi¡a vü bâ§ıralarında cây-gµr olmaπın ol seyl-i pür-

âşûb-ı «ânümân-endâz-ı mübâreze içün bir kimesnede cesâret-i cünbüş-i te…âbül 

nümâyân olmadı. Cenâb-ı fa«rü‟l-enbiyâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem1189 ayâ …an…ı 

dostdur ki bu düşmen-i »udâ‟nuñ def¡-i şerrine himmet eyleye buyurdu…da a§√âbdan 

birinde ne pây-ı cür‟et ve ne §ûret-i raπbet bedµd olundı ammâ 

beyt   

[Ş-164b] Şeh-i serµr-i velâyet imâm-ı «ıýýa-i şer¡  
                                                             
1185 iderlerdi M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
1186 mev≥û¡-ı A, Ş, T1, T2, E; mev≥i¡-i M 
1187 yekrânına A, E, Ş, T1, T2; yekrân ile M 
1188 Benimle kim dövüşecek? 
1189 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem A, E, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellem M, T1, T2 
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Mu√iý-i ¡âlem-i dâniş ¡Aliyyen veliyyu‟llâh1190  

kerrema‟llâhü vechehü √a≥retleri انا اوبارزه
1191  ma…âliyle ol ¡ifrµt-i ejder-

şemâ‟il ile dest ü girµbân-ı mu…âtele olmaπa niyâzmend-i destûr oldı. ◊a≥ret-i 

fa«rü‟r-rüsül niyâz-ı ◊ayder‟i cevâben teπâfül ü aπmâza √avâle buyurdılar. Def¡a-i 

&âniyede ¡Amr هل من مبارزى na¡rasın yine na«vet ü kibrle ref¡ eyledükde yine tezelzül-

i hirâs [E-63b] mü‟minµne mâni¡-i te…âbül olıca… yine cenâb-ı ◊ayder-i Kerrâr ýaleb-

kâr-ı ru«§at-ı mübârezet oldı. Def¡a-i &âli&ede ¡Amr perde-i âheng-i da¡vâyı da«i 

tµzter1192 idüb yine §â√ib…ırân-ı manna§a-i velâyet kerrema‟llâhü vechehü cenâbından 

πayrı «∙âhişker-i mübârezet bâriz olmayıca… √a≥ret-i şâhenşeh-i erµke-i nübüvvet 

¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat kendü dır¡-ı Yemânµleriyle beden-i meteyemmenin tezyµn ü 

bend-i şemşµrle miyânların ta√§µn buyurub kendü ¡imâme-i nûr-tâbların dest-i 

mu…addesleriyle ser-i münevverine pµçµde buyurdılar. اللهم اعنه
1193  du¡âsıyla ol âhû-yı 

ferişte-sµmâyı ol ¡ifrµt-i ef¡µ-peyker-i kûh-süvâr mu…âbelesine piyâde irsâl buyurdılar. 

Bu √âletde1194 mecâmi¡ e√ibbâ vü a¡dâya şûriş1195 ü √ayret ¡ârı≥ olub yeksere engüşt-

gezâ-yı istiπrâb oldılar ki eyâ ol [T1-87a] §a√re-i §ammâ ile bu …ade√-i mµnâ yâ«ûd 

bu kûze-i billûrµn ile ol sindân-ı âhenµn ne vechile bünyâd-ı mü§âdeme-i sitµz 

iderler1196 ola diyü dµde-i ¡aynek-nihâdeveş herkes çâr-çeşmle nâ@ır1197 §a√n-ı 

meydâne nigerân oldılar.  

beyt [T2-216b] 

 كردنكشى كف بلب اورده ازغضب

سرمست اشتريست مهارش كسسته است
1198  

Amâ cenâb-ı seyyidü‟l-enbiyâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem …afâ-yı ¡Aliyyü‟l-

Murta≥â‟dan dest-i du¡âlârın dârü‟l-¡aýâ-yı Rabbânµye bâz idüb [A-58a] ◊udâyâ 

vâ…ı¡a-i Bedr‟de i¡≥ân-ı1199 dev√a-i …arâbetümden ¡Ubeyde bin el-◊âri& ýu¡me-i teber-

                                                             
1190 ¡Aliyyen veliyyu‟llâh M, T1, T1, E, Ş; Ali A 
1191 Ben dövüşürüm. 
1192 tµzter A, T1, T2, E, Ş; tµr-i tµz M 
1193 Allah‟ın ona yardım et. 
1194 √âletden M, Ş, T1, E, T2; √âletde A  
1195 şûriş A, Ş, T1, T2, E; sûziş M 
1196 iderler A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1197 nâ@ır A; Ş, T1, E, T2, M‟de yok. 
1198 O kibirli kişi ki sinirinden elini dudağına getirdi, kontrolden çıkmış bir deve gibi yularından 
çözüldü. 
1199 i¡≥ân-ı A; aπ§ân-ı M, T1, T2, E, Ş 
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i zeyn-i fenâ oldı. Rûz-ı ciger-sûz-ı U√ud‟da ¡amm-i mu√teremüm seyyidü‟ş-

şühedânuñ dâπ-ı âteşµn-firâ…ı henûz sµne-i cânda bâ…µdür. İlâhµ bu ¡abd-i kemµneñ 

¡Ali‟dür ki hem ibn-i ¡ammüm heme1200 birâder-i cân-ı beraberümdür. »udâyâ ol 

şem¡-i sirâce-i velâyeti fânûs-ı «ıf≥ u §ıyânetüñde ma§ûn idüb iýfâsıyla rûz-ı √ayâtumı 

târ eyleme  َ  ِِ1201 َراِّل  َ   َتَ ْرِ    َقْ ًد  َو َا َ  َ  َقْ ُ   ْاَو ر zemzemesiyle √al…a-i bâb-ı1202 niyâze tevessül 

[M-108] buyurdılar.  

beyt  

Bir du¡â k‟ola zebân-ı Nebevµden §âdır 

¢udsiyân dirler ise n‟ola ser-â-ser âmµn1203 

Ammâ ◊a≥ret-i ◊ayder-i §aff-der şµrâne-reftârla bµ-bâk ¡azm-i meydân idüb 

mânend-i seyl-i tµz-mevc-engµz ol âteş-i şerâre-«µzuñ ser-i râhın sedd eyledi ve bâdi-i 

emrde i…ti≥â-yı şerµ¡at-ı ýâhire üzre ol güm-reh-i bâdiye-i ≦alâli câdde-i müsta…µme-i 

İslâm‟a teklµf eyledükde sirişt-i bed-âyµn-i ¡Amr‟da isti¡dâd-ı hidâyet nâ-merkûz 

olmaπın §ar§ar-ı imtinâ¡la cebµn-i çirkµnin pür-mevc-i πa≥ab eyledi. Cenâb-ı Murta≥â 

çünki devlet-i İslâm‟a liyâ…atüñ ¡adµmdür hemân senüñle [E-63b] fet√-i ebvâb-ı 

kifâ√a şürû¡ eyleyelüm didükde ¡Amr-ı «odbµn bir «ande-i maπrûrâne ile meydânı 

lerzenâk idüb ayıtdı ki hiç ma@anne etmeyem ki benümle dâ¡iye-i mu√ârebe ebýâl-i 

[Ş-165] ¡Arab‟dan birinüñ √avâlµ-i gerd-i ≥amµri ola. Sen «od henûz ýıfl-ı nevres ü  

kûdek-i tâze-hevessin. Ebýâl-i rûzgâr dµde-i rezm-azmâyla sevdâ-yı te…âbül bµrûn-ı 

¡ahd-i …udretüñ ve şµrâne-i ejder-§alvet-i hücûmuna ta√ammül «âric-i √av§ala-i 

ýâ…atüñdür. Senüñ gibi ýıfl-ı nev-sâlle mükâvahat baña1204 na…ı§a-i nâmûs-ı 

şecâ¡atdür. »u§û§a pederüñ Ebû ‰âlib‟le beynimüzde râbıýa-i vedd ü ülfet mün¡a…id 

olmış idi. Şimdi benüm tµπümden senüñ «ûnuñ gül-gûne-i rûy-ı zemµn olma… 

rı≥âdâde-i ≥amµr-i √u…û…-ı endµşem degüldür. Şµr-i »udâ [T2-217a] ayıtdı ki senüñ 

dem ü lahmüñ benüm dest-i sâ…µ-i şemşµrümle sibâ¡-ı bâdiyeye şarâb u kebâb olmak 

benüm tecvµz-kerde-i himmet-i müşrik-endâzumdur. ¡Amr‟uñ bu ma…âlden kµse-i 

√avâssı na…d-i şu¡ûrdan tehµ olub hemân kemâl-i tehevvürle §â¡i…avâr zemµne pertâb 

                                                             
1200 heme A; hem benüm M, T1, T2, E, Ş 
1201 ... Rabbim! Beni bu dünyada tek başıma bırakma; bana bir evlat ver. Çünkü gerçek vâris (ebedî 
varlık) sensin. Enbiyâ Sûresi: 89. 
1202 bâb-ı M, Ş, T1, T2, E; A‟da yok. 
1203 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1258. 
1204 baña M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
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idüb evvelâ kendü1205 maýıyyesinüñ …ıvâmın …alem eyledi. Yâ ¡Ali çünki sen ni¡met-i 

nâ-yâb-ı √ayâtuñdan sµr olub leb-teşne-i tµz-âb-ı şemşµr olmışsın. İmdi benüm 

destümden bu peymâne-i nâ-güvâruñ le≠≠etin âzmâyiş eyle diyüb [A-58b] tµπ-i zehr-

âbdâr-ı ber…-kirdârı sâ…µ-i kev&er cenâbına √avâle eyledi. Mâh-ı âsumân-ı imâmet 

siperin hâlevâr serpûş idicek …ur§a-i nân-ı kerµm gibi destinde dü-nµm olub √attâ 

e&er-i cüzviyesi ser-i münevverlerinde bedµd oldı ammâ bu1206 nevbet √amle-i sâ√ib-i 

±ü‟l-fi…âr cenâbına1207 geldükde bir na¡ra-i gerdûn-cünbân eyledi ki  

beyt 

 زبانك هيبت و از نعره صالبت

فلك فكنده عنان و قضا كسسته لجام
1208  

Neheng-i düşmen-âşâm-ı [T1-88a] ±ü‟l-fi…ârı bâzû-yı velâyetle bir vechile 

√avâle eyledi ki √amle-i evvelµde ser-i bed-man@ar-ı ¡Amr hinduvâne-i Ebû Cehl gibi 

ferş-i meydâne πalýân olub √a≥ret-i imâm-ı gül-nâbuñ tekbµr-i @aferi pµrâye-i kitâbe-i 

ýâ…-ı a«≦ar eyledi. Bu √âlet müşâhedesinden ýaraf ýaraf velvele-i sitâyiş [M-109] ü 

ta√sµni zelzele-ba«ş-ı ýârem-i heftümµn eylediler. ¡Amr ile hem-rikâb-ı meydân-ı 

cesâret olanlardan ∞ırâr bin el-»aýýâb ve Hübeyre bin Veheb Şâh-ı Merdân‟la 

mu…âtele-i inti…âm sevdâsına düşüb ikisi def¡aten hücûma müt§addµ oldu…larında 

∞ırâr na@ra-i «a§m-sûz-ı Kerrâr‟e tâb getürmeyüb gürµzi vesµle-i necât bilicek Veheb 

da«i zırhını câme-i √ayâta bedel meydâna [E-64a] enda«te idüb murπsân1209 meclis-i 

…afes-i âhenµnden cânib-i selâmete perrân oldı. Nevfel bin ¡Abdu‟llâh-ı Ma«zûmµ 

da«i ¡inân-gerdân-ı gürµz olub «ende…den cânib-i küffâre pertâb dâ¡iyesinde iken ka¡r-

ı «ende…e πalýân olmaπın ol kelb-i √ayret-zedeyi çµre-destân-ı πuzât yek-pâre 

sengbâr1210 eylediler. Terâküm-i ýabanca-i a√cârdan bµ-zâr olub …udûm-i merg-i 

râ√at-ba«şâya biñ cânla ümmµdvâr olmaπın [T2-217b] beni vech-i â«er ile ihlâk-ı 

ta√mµl-i cemµle-i minnetdür.  

beyt 

 مار ابدست نازمده خود بكش بتيغ

                                                             
1205 kendü A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
1206 bu A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
1207 ±ü‟l-fi…âr cenâbına A, M, T1, E, Ş; ±ü‟l-fi…âr‟a T2 
1208 Heybetinin sesinden ve kükreyişinin sağlamlığından felek dizgini düştü ve kazanın yuları koptu. 
1209 murπsân E, M, Ş, T1; murπsâne A; murπân T2 
1210 sengbâr A, T2; sengsâr M, T1, E, Ş 
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اينست از مروت تو التماس ما
1211  

diyü feryâd idicek ◊a≥ret-i İmâm rûy-ı şef…at ü mer√ametden tih-i «ende…e 

teşrµf-i1212 nüzûl erzânµ buyurub erre-i ±ü‟l-fi…âr ile miyânından dü-nµm eyledi.  

beyt 

 زسبكه غمزه او خوار و زار ميكشندم

بعجز ميطلبم هردم از اجل يارى
1213  

¡İkrime vü Mirdâs meşa……at-i bisyârla mecma¡-ı küffâre vâ§ıl oldılar. Mâ-

√a§al na«l-i nevres-i √adµ…a-i velâyet kerrema‟llâhü vechehü [Ş-165b] bu gûne 

kâşâne-i müte«ayyileye nâ-güncµde bir emr-i [T1-88b] bedµ¡e ma§dar olıca… neş‟e-i 

ma¡cûn-ı neşâýla şem¡-§ıfat ¡ârı≥-ı efrû«te vü …âmet-i efrâ«te ile √u≥ûr-ı seyyidü‟l-

beşere rû-mâl idüb ýop-ı meş¡ale-i πurûr olan ser-i ¡Amr‟ı [A-59a] «âk-endâz idicek 

zebân-ı fe§â√at-beyânından1214 leme¡ân iden çend-beyt «âtimesidür ki √aýý u «âl u 

cemâl-i lev√a-i ma…âl …ılındı.  

şi¡r  

 عن الحجارة من سفاهت رايه

وعبدت رب محمد من صواب
1215

 

 ال تحسين هللا خاذل دينه

ونبيه يا معشر االخراب
1216  

Beyt1217 

 آنكه او در كنف چتر همايون اثار

 همعنان ظفر از راه غزا كردد باز

 زهره كيسو بكشايد كه شود كرد افشان

 از لباسش كه پذير فتنه وغبار از نك وتار

Hemân cenâb-ı1218 şey«eyn-i mükerremeyn ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ 

ma…âmlarından pertâb idüb,  

beyt 

                                                             
1211 Bizi nazın eline verme kendi kılıcınla öldür, senden isteğimiz budur. 
1212 teşrµfi A, T1, T2, E; M‟de yok 
1213 beyt بعجز ميطلبم هردم از اجل يارى/زسبكه غمزه او خوار و زار ميكشندم / A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. Onun 
gamzesi beni o kadar çaresiz halde bırakır ki her an acizlikle ecelden yardım istiyorum.  
1214 beyânından M, T1, T2; beyânında  A, E, Ş 
1215 Beyinsizliğinden taşlara taptı, ben ise doğru olarak Muhammed‟in Rabbine taptım.  
1216 Sanma ki Allah dinini yanlız bırakır, Nebîsini de ey Ahzab halkı. Öztürk, age, C.3, s. 314. 
1217 beyt A, E ; na@m M, Ş; T1, T2 yok 
1218 cenâb-ı A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok. 
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 زهى ضمير منبر تو شمع بزم رسول

زهى وجود شريف تو زيب صنع اله
1219  

Sitâyiş ile ser ü rûy-ı müteyemmenin bûse-cây-ı ta¡@µm ü tebcµl eylediler. 

Seyyidü‟l-enbiyâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ maşrı…-ı dehân-ı mu¡ciz-

beyânlarından لمبارزة على بن ابى طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتى الى يوم القيامت
1220  √adµ&-i 

şerµfi mânend-i şâri…-i gµtµ-fürûz dıra«şân oldı. ¡Abdu‟llâh bin Mes¡ûd ra≦ıya‟llâhu 

¡anh [M-110]  وكفى هللا المؤمنين القتال بعلى
1221

وكان هللا قوين عزيزا  ma…âlin pµrâye-i nâýı…a-i 

mid√at ü sitâyiş eyledi. Müseccel-i ma√keme-i ta√…µ… olan rivâyetdendür ki √a≥ret-i 

[T2-218a] nigehbân-ı «ıýýa-i velâyet [E-64b] kerrema‟llâhu veche ¡Amr bin 

¡Abdivüdd‟i …anýara-i fenâdan imrâr idicek sâz u selbine tenzµl-i nigâh-ı iltifât 

buyurmadılar. »∙âher-i ¡Amr ma§ra¡ı üzre gelüb dır¡ u câme vü selbin bercâ göricek 

bµ-i«tiyâr ماقتله اال كفو كريم
1222  ma…âliyle gûyâ olub ¡â…ıbet aña libâs-ı [T1-89a] «il¡at-ı 

fenâ iden cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥a idügin istiş¡âr idicek bu iki beyti mersûm-ı 

§a√µfe-i istişhâr1223 eyledi.  

şi¡r1224 

 لوكان قاتل عمر وغير قاتله

 لكنت ابكى عليه اخر االبد

 لكن قاتله من اليعاب به

من كانه يدعى قديما بيضهالبلد
1225  

Mervµdür ki sebük-serân-ı kefere-i ¢ureyş cânib-i sulýânü‟r-rüsüle irsâl-i sefµr 

idüb lâşe-i bed-heykel-i ¡Amr u Nevfel‟i temâm-ı şarý-ı edâ-yı diyetle iştirâya1226 

ýaleb-kâr oldılar. Sulýân-ı müstaπniyyü‟l-ýab¡-ı erµke-i ¡aýâ ¡aleyhi ekmelü‟t-te√âyâ 

anlaruñ ne cesed-i nâ-pâkine ve ne …ıymet-i «abµ&esine i√tiyâcımuz vardur diyü ol iki 

lâşe-i murdârı cânib-i küffâre endâ«te eylediler. Mâ-√a§al medâr-ı i¡tibâr-ı küffâr 

olan ¡Amr bin ¡Abdivüdd âteş-i bµ-dûd-ı şemşµr-i ◊ayderµ ile reh-peymâ-yı dergeh-i 

                                                             
1219 Senin nurlu zamirin Peygamberin meclisinin mumudur, senin şerefli vücudun Allah‟ın yaratılış 
süsüdür. 
1220 Ali bin Ebî Tâlib‟in Hendek Gazası‟ndaki bu dövüşü  ümmetimin kıyamete kadar işleyeceği 
amellerinden daha üstündür. 
1221 Allah‟ın yardımı savaşta müminlere yetti; Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Ahzab Sûresi: 25 
1222 Onu öldüren cömert biridir. 
1223 istişhâr A, T1, T2; iştihâr M, E, Ş 
1224 şi¡a A, M; şi¡r-i ¡Arabµ; T1, T2‟de yok. 
1225 Amrın veya başkalarının katili olsun ben onun için sonsuza dek ağlardım.  
1226 iştirâya A, E, Ş, M1, T1; şirâya T2 
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nµrân oldıπı süfehâ-yı A√zâb‟a dâπ-ı derûn u bâýınları masla«-ı «anâzµr gibi pür-«ûn 

olıca… rûz-ı mübârezenüñ ferdâsında [A-59b] …ahramân-ı …âf-güşâ-yı §ub√ bâlâ-yı 

heyûn-ı gerdûnda …ırâb-ı …µrfâm-ı @alâmdan şemşµr-i elmâs-gûn ilma¡ına der-kâr 

olıca… kefere-i …abâ‟il ü ¢ureyş niýâ…-ı √amiyyeti [Ş-166] dermiyân idüb Yehûd-ı 

peymân-kesel-i Benµ ¢uray@a‟nuñ da«i in≥imâmı ile bi‟l-ittifâ… dâ‟ire-i ¡a≠µr-i 

mâ‟ü‟l-√ayvânı @ulmet i√âtâ itdügi gibi İslâmiyân‟uñ mu√â§arasına §arf-ı …udret idüb 

ýulû¡-ı fala…dan πurûb-ı şafa…a dek bâzâr-ı kârzârı bir gûne1227 germ eylediler ki1228 

πuzât-ı muva√√idµn ta…lµb-i eb§âra …udret ü tebdµl-i mevâ≥i¡-i i…dâma fur§at 

bulamadı…ları cihetden namâz-ı peşµn ü pesµn ü şâm ¡ar≥a-i fevât olub sükûn-ı ýûfân-ı 

veπâ «ilâlinde işâret-i peyπam-berµ ile Bilâl ra≦ıya‟llâhu ¡anh medd-i rişte-i e≠ân [T2-

218b] idüb [T1-89b] ev…ât-ı &ela&eye bir i…âmetle ¡ale‟t-tertµb-i şµrâze-bend-i …a≥â 

oldu…ları …alemzede-i ba¡≥ı-rüvât-ı siyerdür ammâ cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟dan 

mervµ olan √adi& مال هللا بيوتهم وقبور هم نارا كما شغلونا عن صلوات الوسطى حتى نماية الشمس
1229  

müfâdı üzre anca… nigâşte-i cerµde-i fevt olan §alât-ı ¡a§r idügi hüveydâdur. Şâne-i 

«âme-i Mu√ammed bin İs√a… ra√mehümu‟llâh bu vechile [M-111, E-65a] şiken-

güşâ-yı ýurre-i müce¡edd-i rivâyetdür ki ol rûz-ı veπâ-endûz ki zi√âm u süýût-ı 

küffârdan a√vâl-i mü‟minµn düşvâr olub eger cenâ√-ı müşkfâm-ı ýâ‟ir-i @alâm ta«allül 

itmese bey≥e-i beyzâ-yı İslâm √âşâ dest-«ûş-ı inhizâm olmaπa …arµb olub be-ta«§µ§ 

miyân-ı İslâmiyânda olan ≦µ…-i ma¡âş u vüs¡at-i kerb ü mi√en ve πalebe-i πalâ vü 

istilâ-i a¡dâ √av§ala-i ta√ammül ü ı§ýıbârdan bµrûn olmaπla herkes benefşesân ser-be-

zânû-yı ¡acz ü ı≥ýırâb olub ek&er destmâye-i √ayâtdan me‟yûs mânende-i murπ-ı nµm-

bismil gûşiş-i ¡âcizâne ile munta@ır-ı fenâ idiler1230.  

beyt  

 باز بميدان ما موج بال بسته صف

پاى فلك درميان رسم امان برطرف
1231  

Bu √âletde πamâm-ı @alâm-endûh-ı incilâya şürû¡ idüb leýâ‟if-i1232 πaybiye-i 

İlâhµ‟den bir laýµfe-i «afiyye leme¡âne başladı. 

                                                             
1227 gûne M, T1, T2, E, Ş; gün A 
1228 ki M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
1229 Müşrikler bizi ikindi namazını kılmaktan alıkoydular, Allah içlerini ve kalplerini ateşle doldursun. 
Muhatasar Sahîhü‟l-İmâmü‟l-Buhârî, Cüz: 3, s. 46. 
1230 idiler A, Ş, M, E, T1; oldılar T2 
1231 Meydanımızda bela dalgaları saf bağlamış; feleğin ayağı ortada (kalmış), yardım dileme tertibi bir 
tarafa atılmış. 
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1233
بسا لطيفه كه درضمن نامراديهاست  

»ulâ§a-i icmâl bu ki Nu¡aym bin Mes¡ûd-ı ∏aýafânµ ki ol âna gelince âşinâ-yı 

lücce-i işrâk oldıπından mâ¡adâ debistân-ı mekr ü √iyelde seba…-«∙ân-ı mükâyed-i 

şeyýânµ vü i«tirâ¡-ı πavâmı≥-i i«tidâ¡da bµ-müdânµ idi. Nâ-gâh ol günde ser-engüşt-i 

¡inâyet-i İlâhµ vara…-ı ≥amµrin …abûl-i na…ş-ı sµne-fürûz-ı hidâyete ta√vµl idüb [A-60a] 

farrâş-ı …ader miyâne-i1234 âşinâ vü bµgâneye [T1-90a] perde-i ¡anber-gûn-ı şâmı 

âvi«te idicek «afiyyeten kenâr-ı «ende…e gelüb i≠n-i pâsdârân-ı «ende…le meclis-i 

münµr-i şem¡-i risâlete pervânevâr rû-mâl eyledi. Keyfiyyet-i …udûmundan isti«bâr 

buyuruldu…da evvelâ fitµle-i zebânın müşkût-ı nübüvvetden şu¡le-rübâ-yı µmân 

eyledükden §oñra bir nüs«a-i tedbµr-i dil-pe≠µri da«i1235 bu vechile mev≥û¡-ı ra√le-i 

inhâ eyledi ki yâ Resûla‟llâh i«râb-ı kefere-i bed-encâm benüm dâ«il-i sefµne-i necât-

ba«ş-ı İslâm oldıπımdan henûz bµ-«aber olmalarıyla eger ru«§at-ı ¡aliyye erzânµ 

buyurılursa bir ta√rµk-i bâdbân-ı i√tiyâl ile keştµ-i cem¡iyyetlerin1236 serkeşte-i [T2-

219a] gird-âb-ı perµşânµ itmek âsândur. Seyyidü‟l-enbiyâ  ¡aleyhi ezka‟t-te√âyâ yâ 

Nu¡aym enbân-ı i…tidâruñda olan mühre-i bârice-i müşa¡bi≠âne i¡mâlinde ihmâl itme 

ki 1237
 hemân Nu¡aym ol ma√alden şeb-i târda delâlet-i şu¡le-i fânûs-ı ان الحرب خدعة

İslâmla ser-ýavµle-i «ar-nijâdân-ı [Ş-166b] Benµ ¢uray@a ya¡ni Ka¡b bin Esed‟üñ 

«ayme-i va«µmesine ¡azm eyledi. Ka¡b mevcûd olan eşbâh-ı …abµle ile mu…addem 

Nu¡aym‟dan mübtehic olub lâzıme-i tekrµm-i mihmândârâneyi [E-65b] ta…dµm 

eylediler. Nu¡aym temâm-ı mevvâre-i da…µ…a-rµz-i i√tiyâl idâresine ma√al bulub 

√arekât-ı çeşm ü ebrûyı ev≥â¡-√µz-i «∙âhâneye bâl ü per ü âh-ı nühüfteyi sâhte ve 

enµn-i nµm-şinüfte-i perdâ«teyi eývâr-ı nµk-endµşâneye serber iderek ve gâh ser-rişte-i 

ta…rµri ¡u…de-i tene√nu√ u sekte-i [M-112] tefekküre giriftâr iderek hezâr gûne şµve-i 

firµbµde ile derûn-ı inti@âr-keşân-ı istimâ¡ı …abûl-i te‟&µr-i1238 ma…âle temâm-ı küre-i 

âteşµn itdükden §oñra ey vücûh-ı Benµ ¢uray@a sizüñle ülfet-i §âdı…a-i sâbı…adan nâşµ 

hevâ-yı fe≥â-yı mu√abbetüñüz pervâzgâh-ı ýâ‟ir-i ≥amµrüm idügi @âhiren sizlere da«i 

«afµ degüldür didükde mânende-i ney-i mûsi…âr cümlesi birden yek-naπme-i ta§dµ… 
                                                                                                                                                                             
1232 leýâ‟if-i A, M, E, T1, Ş; T2‟de yok 
1233 İstenilmeyen durumlarda bir latife yeter. 
1234 miyâne-i A, T1, T2; miyân-ı M, E, Ş 
1235 da«i M; T1, E, Ş, T2, A‟da yok. 
1236 keştµ-i cem¡iyyetlerin T2; A, E, M, Ş, T1‟de yok. 
1237 Savaş hiledir. 
1238 te‟&µr-i M, T1, T2, E, Ş; nâşµr-i A  
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olıca… Nu¡aym ayıtdı ki ey vefâdârân-ı dµrµn, sizler temâşâ-yı a√vâl-i ýarafeyn 

meşπalesi ile kendü encâm-ı √âliñüz mülâ√a@asından πafletdesiz ammâ i…ti≥â-yı 

mu√abbet-i bµ-πara≥âne ile bir …aç günden berû sizüñ emriñüzde bir endµşe-i cân-

fersâ bu mu√ibb-i vefâkµşe vâsıýa-i ta√≠µş olmışdur. ◊attâ te…a≥â-i dâ¡iye-i «ulû§ 

böyle1239 √areket-i bµ-hengâme vesµle-i ictirâ olmışdur didükde Benµ ¢uray@a da«i 

ziyâde πavýa-«∙âr-ı gird-âb-ı telâş olub bu mücmelüñ taf§µlinde icâle-i kemiyyet-i 

ta…rµre niyâzmend oldılar. Nu¡aym ayıtdı «ulâ§a-i1240 efkâr budur ki √âlâ cem¡iyyet-i 

¢ureyş ü …abâ‟il-i sâ‟ir1241 egerçi şimdiki √âlde sevdâ-yı istµ§âl-i İslâmiyândan1242 

§arf-ı [A-60b] destmâye-i i…dâm itmededürler ammâ ýaraf-ı İslâmiyân da«i lâzıme-i 

müdâfa¡ada mu¡âmele-i müsâhele vü ta…§µr itmiyorlar. ‰â‟ife-i ¢ureyş‟üñ √o……a-i 

ýıynetleri ma¡cûn-ı himmetden tehµ olmaπla imtidâd-ı eyyâm-ı …ıýâl müstevcib-i kelâl 

olmadan1243 πayrı …ıllet-i zâd u ¡ulüf da«i ¡ilâve-i melâl olmaπla §ûret-i rücû¡ @uhûrı 

a…reb-i i√timâldür. Eger öyle bir √âlet ferâπ-ı vâ…i¡ olub mevâýın-ı a§liyyelerine rücû¡ 

ta…dµri üzre herkes kendü me‟men ü istirâ√atinde âsûde-nişµn-i bisâý-ı √ı≥ûr oldu…ları 

zemânda @âhiren nevbet-i istilâ-yı İslâmiyâne inti…âl itse gerekdür. Sizler «od anlar 

ile binâ-yı ¡ahdi bir gûne ta«rµb itdiñüz ki bu mertebeden §oñra ta¡mµr ü termµmi bir 

ýarµ…le i√timâl-dâde-i mi¡mâr-ı «ıred degüldür ve ol leşkerden âzürde-i §â¡i…a-i süýût 

hücûmuna1244 ýâ…at-ı müdâfa¡atıñuz da«i [T1-91a] ma¡dûm idügi nümâyândur. 

Keyfiyyet-i √âl bu [E-66a] minvâl üzre olıca… niçün1245 bu renc-i rû√-fersâya bir 

¡ilâc-ı şâfµ ve bu derd-ârâm-ı kesele bir tedbµr-i vâfµ mülâ«a@asında olmazsız didükde 

Benµ ¢uray@a yeksere ra…d-ı πafletden bµdâr u sekr-i √ayretden hüşyâr olub sµnelerin 

kûfte-i müşt-i nedâmet ü rµşlerin künde-i engüşt-i melâmet itmege başladılar. ¡Â…ıbet 

bu za«m-ı nâ-pe≠µrâ-yı iltiyâmuñ merhemi tedârikinde Nu¡aym‟uñ ýabµb-i √â≠ı…-ı 

râyından istimdâd eylediler. Nu¡aym ayıtdı, eczâ-«âne-i müte«ayyilede bundan πayrı 

dârû-yı şifâ-ba«ş-ı çeşmzed-i üstâd [Ş-167a] «ıred-i «urdebµn degüldür ki a¡yân-ı 

                                                             
1239 böyle A, E, T1, Ş, T2; bu M 
1240 «ulâ§a-i M, E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
1241 sâ‟ir M; Ş, T1, E, T2, A‟da yok. 
1242 İslâmiyândan A; İslâmiyânla M, E, Ş; İslâmiyân‟a T1, T2  
1243 olmadan M, T1, T2, E; olmadı A 
1244 mi¡mâr-ı «ıred degüldür ve ol leşkerden âzürde-i §â¡i…a-i süýût hücûmuna A, Ş, T1, E, T2; M‟de 
yok. 
1245 niçün M, Ş, T1, T2, E; A‟da yok 
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¢ureyş ü Benµ ∏aýafân‟ın çend-nefer-i nâmdârı1246 ¡alâ ýarµ…ü‟l-mürâhene itt«â≠ idüb 

kendü √i§ârıñuzda mev…ûf-ı kûşe-i isti…râr itdükden §oñra ferâπ-ı bâl ile imdâd 

eyleyesiz [M-113] ki ¢ureyş‟e öyle bir ¡ârı≥a-i melâl ü rücû¡ √udû&undan sizi dest-i 

İslâmiyânda tenhâ …omayub anlar da«i def¡-i «u§ûmetde i¡ânet eyleyeler. Benµ 

¢uray@a Nu¡aym‟uñ risâle-i re‟yine «âme-i &enâ ile ta…rµ≥-i isti√sân-ı ta√rµr eyleyüb 

bu niyyeti cerµde-i «âýırlarında &ebt eylediler. Nu¡aym ol ma√alden mecma¡-ı 

¢ureyş‟e gelüb bu siyâ… üzre ıýlâ…-ı zimâm-ı ma…âl eyledi ki ey vücûhü‟l-¡aşµre, ba¡≥ı 

müstere…ân-ı serâ‟ir-i a«bârdan bâzâr-ı sâmi¡ada bir nesµc-i nev-na…ş-ı tâze-reng 

@uhûr eyledi ki bunu ¢uray@a bu cânibüñ lâzıme-i mu√â§arada tesâhülin ve 

İslâmiyânuñ müdâfa¡ada &ebâtların müşâhededen nâşµ sizüñle olan mu¡â…edelerine 

peşµmân olub İslâmiyânla tecdµd-i râbıýa-i mµ&â… eylemişler ola. Şöyle1247 ki eşrâf-ı 

¢ureyş ü [T1-91b] ∏aýafân‟dan bir nice nâm-âver-i nâfi≠ü‟l-kelimeyi dâne-i tedbµr 

ile dâm-ı tezvµre düşürüb …âfile-i Muhâcirµn [A-61a, T2-220a] cenâbına1248 teslµmi 

vâsıýa-i isti¡fâ-yı cerem eyleyeler anları reyyân-ı1249 âbiş«or-ı şemşµr itdükden §oñra 

ittifâ…la cânib-i ¢ureyş‟e hecme-i inti…âm eyleyeler. Egerçi «aber-i müte√ammil-i 

§ıd… u ki≠b idügi müte√a……ı…dur ammâ hele anlardan öyle bir √areket i√sâs olunub 

yâ«ûd §ûret-i mekrle ýaleb-i mürâheneye delâlet ider bir va≥¡-ı müşâhede olunursa 

§addü‟l-√a≠er ki kendü dest-i«tiyârıñuzla ¡umde-i …abâ‟il olan ricâli πafletle düşmene 

teslµm itmeyesiz1250 Ebû Süfyân ve sâ‟ir küffâruñ bu peyâm-ı mû√işden micmere-i 

kilisâ-yı ≦alâl olan dimâπları pür-dûd-ı √ayret olub ¡İkrime bin Ebµ Cehl‟i berây-ı 

tecessüs-i √âl-i Benµ [E-66b] ¢uray@a‟ya bu «aber ile irsâl eylediler ki bu diyârda ýûl-

i i…âmet-i ≠a√â‟ire vesµle-i …ıllet ü devâbbe ≠arµ¡a-i fı…dân-ı …uvvet olub bundan §oñra 

da«i ziyâde teva……uf-ı mûri§-i ≥a¡f olacaπı müte√a……ı… olmaπın yârın serâ-perde-i 

@ulmet dâmen-çµn oldıπı hengâmda ber-vech-i ittifâ… i√âle-i ke≠alik-i şemşµr itmekle 

sevâd-ı İslâmiyânı √âşâ §a√µfe-i şuhûddan nâ-bûd idelüm. Benµ ¢uray@a didiler ki 

yârın nişângâh-ı süb√a-i üsbû¡ olan yevmü‟s-sebtdür ki a√kâm-ı şerµ¡at-ı 

Mûseviyye‟de yevm-i sebtde bizim pençelerimiz dest-i ta§vµr gibi …uvvet-i gµrâyµden 

ta¡tµl olunma… ehemm-i merâsim-i dµniyyemizdendür. Yevmü‟l-e√adda dest-i 

                                                             
1246 ∏aýafân‟ın çend-nefer-i nâmdârı A, E, Ş; ∏aýafân‟dan çend-nefer-i nâmdâr M, T1, T2 
1247 ol şarýla M, T1, T2, Ş, E; ola şöyle A  
1248 cenâbına A, T1, Ş, T2, E; cânibine M 
1249 reyyân-ı A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok 
1250 itmeyesiz A, M, E, T1, Ş; eyleyesiz T2 
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eşellimizden girih-i √ükm-i Tevrât müna√all oldıπı zemânda bile mâdâmki eşrâf-ı 

¢ureyş a¡yân-ı ∏aýafân‟dan bir cem¡ zânûzâde-i ≥iyâfet-«âne-i √i§ârımuz olmaya 

bizden size ümmµd-i i¡ânet nâ-müyeserdür. Zµrâ [T1-92a] sizler ¡adem-i neyl-i merâm 

ta…dµri üzre dâr u diyârıñızı veche-i rücû¡ eyledigüñüz zemânda pençe-i cân-şikâf-ı 

şµrân-ı İslâm‟da zebûn olacaπımuz bedµhµdür. Öyle olıca… bize öyle ma√alde i¡ânet ü 

imdâd itmek sizüñ da«i ≠immet-i √amiyyetiñüze lâzım gele. ¡İkrime «aber-i nâ-

ümmµdle mecma¡-ı [M-114] ¢ureyş‟e rücû¡ eyledüginde [Ş-167b] Nu¡aym‟uñ 

ma…âline tamπâ-yı ta§dµ… urdılar ve Benµ ¢uray@a‟ya bu ma…ûle peyâm-ı bârid iblâπ 

eylediler ki ol nu…ûş-ı ta§avvurı1251 deyr-i ≥amµrlerinden ma√v itsünler ki ne anlardan 

istimdâd-ı kârzâr u ne a¡yânımızı pâ-beste-i dâmgâh-ı √i§âr iderüz. Biz ¡an-…arµb 

mevâýınımızda murabba¡-nişµn-i ma…§ûre-i [T2-220b] âsâyiş oldıπımız zemânda 

anlar pençe-i şikence-i İslâmiyânda giriftâr …alsunlar. Bu «aber Benµ ¢uray@a‟ya 

vâ§ıl oldu…da püşt-i destlerin gü≠µde-i dendân-ı nedâmet ü sµnelerin şer√azâr-ı nâ«un-

ı melâmet idüb anlar da«i ma…âl-i Nu¡aym‟ı &ebt-i cerµde-i ta√…µ… [A-61b] eylediler. 

Nu¡aym‟uñ bu tedbµr-i dil-pe≠µri muvâfı…-ı ta…dµr olub bi-emri‟llâhi te¡âlâ ol günden 

§oñra eczâ-yı ni@âmları rehµn-i tefri…a vü i«tilâl oldı. Andan §oñra çend-rûze da«i 

mu√ârebât-ı ¡adµde ile ma√§ûrân-ı müslimµni ta≥yµ…e i…dâm eylediler ammâ şevâhi…-i 

¡ar§a-i µmân da«i müdâfa¡aya1252 be≠l-i tüvân eylediler. Mervµdür ki ◊ayyân bin el-

¡Ara…a1253 e&nâ-yı √arbde bir «adeng-i âteşµn-peykân perrân idicek Sa¡d bin Mu¡â≠ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ sâ¡idinde olan ¡ara…-ı ek√ele mânend-i [E-67a] mµl-i1254 mükhüle 

i§âbet eyledi. ¡Ara…-ı ek√el u§ûl-i aýnâb-ı «ayme-i bedenden bir ýanâbdur ki aña 

i§âbet-i @a«m vâ…i¡ olsa sulýân-ı rû√ terk-i serâ-perde-i beden itmedikçe cûşiş-i 

pergâle-i «ûn in…ıýâ¡-pe≠µr olmaz. [T1-92b] ◊a≥ret-i Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ ≦arb-

«âne-i cisminden …aýarât-ı «ûn mânend-i zer-i sür« müte¡â…ıben tevâride şürû¡ idicek 

ma√§ûl-i â«irin-sâl-i ma¡mûre-i √ayâtı oldıπın cezm itmegin bârgâh-ı «udâvendµye 

dest-i niyâzı bu vechile firâşte eyledi ki «udâyâ eyyâm-ı câhiliyyetde benümle hem-

¡ahd iken şimdi beni pµşgâh-ı √abµb-i mu√teremüñde şermsâr eyleyen Benµ 

¢uray@a‟nuñ dil-«∙âhum üzre eczâ-yı semiyye-i vücûdları kûfte-i hâven-i hevân 

                                                             
1251 ta§avvurı A, T1, T2; ta§vµri M, E, Ş 
1252 müdâfa¡aya A, E, T1, T2, Ş; müdâfa¡ada M 
1253 ¡Urfe, Gültekin, s. 238. 
1254 mµl-i A, M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
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oldıπın görmeyince fânûs-ı mµnâ-kârµ-i cism-i nizârı şem¡-i cihân-tâb-ı √ayâtdan 

mehcûr eyleme diyü1255 dest-i du¡â-yı ru«sûde-i itmâm itdügi dem bi-emri‟llâhi 

te¡âlâ1256 …aýarât-ı sâ‟ile-i «ûna1257 va…fe-i sükûn ¡ârı≥ olub gül-berg-i pejmürde-i 

¡i≠ârı def¡aten iktisâb-ı ýarâvet-i tâze eyledi. Zer-kârân-ı çârsûy-ı siyer-i «ayrü‟l-

beşerde bu resm üzre lev√a-nigâr-ı rivâyet olmışlardur ki müddet-i mu√â§ara yek-

mâhe …arµb olmış idi ki √a≥ret-i fa«rü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem se 

şebâne-rûz mescid-i fet√de peyπûle-nişµn-i münâcât olub  اللهم منزل الكتاب سريع الحساب

اهزم االخراب اللهم اهز مهم وزللهم وانصارناعليهم
1258  du¡âsın kârgâh-ı seccâde-i niyâzdan 

kârvân-ı şehr-bend-i icâbet-«âne-i kibriyâya revân eylediler yevm-i &âli& ki [M-115, 

T2-221a] rûz-ı çehârşenbe idi beyne‟§-§alâtµnde beşere-i mübeşşereleri gül-gûne-

nümây-ı nüvµd-i beşâret olara… maýla¡-ı bâb-ı mescid-i şerµfden âfitâb-§ıfat dıra«şân 

olub …udûm-ı şâhid-i dilârâ-yı fet√i A§√âb-ı Kirâma tebşµr buyurdılar ve bu müjde-i 

nu§ret ≥ımnında dâmen-i sâmi¡â-i a§√âbı le‟âlµ-i beşâret-i â«irµ ile bu vechile mâl-a-

mâl buyurdılar ki [Ş-168a] bu √areket-i cünbiş-i vâ-pesµn dil-mürdegân-ı [T1-93a] 

işrâkdür ba¡de‟l-yevm pây-ı1259 «aýâ-peymâ-yı müşrikµn memâlik-i [A-62a] 

münevvere-i µmâniyânı dâπdâr-ı na…ş-ı i…dâm itmek nâ-müyesserdür ammâ pergâr-ı 

«aýavât-ı muva√√idµn ba¡dezµn …alem-rev-i işrâki pâzede-i ta√…µr ü mu√âý-ı dâ‟ire-i 

tes«µr idecekleri nüvişte-i cerµde-i ta…dµrdür. Tebşµr-i fa«r-i cihânla şµrµn-kâmân-ı 

«âli§ü‟l-¡a…µde-i µmân fâ‟iz-i meserret olub1260 [E-67b] @uhûr-ı elýâf-ı «afiyye-i 

İlâhµye nigerân iken beyne‟l-¡a§r ve‟l-maπrib nâ-gâh mehebb-i §ar§ar-ı …ahr-ı 

«udâvendµden bir tünd-bâd-ı √i§âr-efgen ve bir rµ√-i ¡â§ıf-ı bârû-şiken bir vechile 

hübûba âπâz eyledi ki def¡aten «ıyâm-ı küffâr-ı li‟âmı dûş-ı hevâda hem-pervâz-ı 

…ıýa¡ât-ı se√âb u ýanâbların nümûne-i târ-ı şihâb eyledi. Gerdiş-i πırbâl-i girdbâd dµde-

i bµ-nûr-ı1261 müşrikµni «arçµn-i «âk-keşâne döndürüb …udûr-ı ecfânların kâse-i 

                                                             
1255 diyü M, Ş, T1, T2, E; A‟da yok. 
1256 bi-emri‟llâhi te¡âlâ A, T1, T2, E, Ş; bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ M 
1257 «ûna A, T1, T2, E, Ş; «ûn M 
1258 Ey kitâbı (Kuran‟ı) indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah‟ım. 
Şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah‟ım. Sahîh-i  İbn Huzeyme, Cüz: 2, 1312; Sünen-i 
İbn Mâce, Cüz: 4, s.  80. 
1259 pây-ı M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
1260 olup A, M, E, T1, Ş, T2; oldılar E 
1261 bµ-nûr-ı A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok. 
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ümmµdleri gibi nigûn eyledi. ¢âle ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm  نصرت بالصبا واهلكت عاد

بالدبور
1262   

beyt 

 باد صبا ببست ميان نصرت ترا

ديدى چراغرا كه بود باد ياورى
1263

 

πalebe-i te‟&µr-i sermâdan mefâ§ıl-ı enâmil ü a¡≥âları pençe-i çınâr1264 gibi 

√ilye-i mâskeden mehcûr oldı. 

beyt1265 

 چنان اتش از بيم صرصر بلرزيد

 كه در زير اتش سمندر بلرزيد

 چنان حمله اورده ياجوج سرما

كه چون 
1266

كرد سد سكندر بلرزيد  

Ceyş-i sermâ bir gûne târâcger-i tâb u tüvân oldı ki dµde-i küffâre künc-i 

düza« câme-i «∙âb-ı vi§âlden nâzikter görinürdi.  

beyt 

 ززخم لطمه سخت زمستان

رخ كردون كبود ومهر لرزان
1267  

[T2-221b] Efvâc-ı §ar§ar-ı kûh-endâz miyânesinden âvâze-i cünûd-ı rû√ânµ vü 

¡alâyim-i hevlnâk-i âsumânµ istimâ¡ıyla cem¡iyyet-i işrâk zehre-terâk1268 olurlar idi ve 

miyâne-i ar≥ u semâdan1269 §adâ-yı [T1-93b] ecin√a-i ¡illiyyµn1270 ve gül-bâng-i 

πulπule-i tekbµr-i kerrubiyyµn zelzele-ba«ş-ı dehşet olmada idi. Kemâ …ala‟llâhu 

te¡âlâ  ً َقُّبَ    اَّنِ  نَ   َمُ و    ُْ ُ و  اِْ َ  َ   الَّن ِ  َعَلْ ُن ْ  ِ  ْ  َ  ءْتُن ْ  ُ ُ ودٌ   ََأْرَسْلَ   َعَلْ ِ  ْ  رًِ   َوُ ُ وًد   َّنْ  تَقَ ْوَ   َ  اَقوَ   الَّن ُ  ِ َ  تَقْ َ ُلو َ  َبِل َ   َ   
1271 Eger ¡a§r-ı şerµf-i √a≥ret-i ra√meten li‟l-¡âlemµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

                                                             
1262 Ben (Allah tarafından) saba rüzgarı ile yardım olundum, onlar (Ad Kavmi) batı rüzgarı ile yok 
oldu. Muhtasar Sahîhü‟l-İmâmü‟l-Buhârî, Cüz: 1, s. 310; Müsned-i Ebî Ya‟lâ el-Mevsilî, Cüz: 4, s. 
435/Cüz: 5, s. 82; El-Câmiü‟s-Sahîh lil-Sünen ve‟l-Mesânid, Cüz: 9, s. 227. 
1263 Saba rüzgarı senin kurtuluşun için bel bağladı, gördüğün mum (ışık) da yardım rüzgarı oldu. 
1264 çınâr A, T1, E, Ş, T2; «ıyâr M 
1265 beyt M; na@m E, Ş; T1, T2, A‟da yok. 
 M, E, T1, T2, Ş بيد ;A كرد  1266
1267 Kışın sert tokatının yarasından feleğin yanağı mavileşti (morardı) güneş titredi. 
1268 -terâk A, Ş, T1, E; -tiryâk M; çâk T2 
1269 semâdan A, T1, E, Ş, T2; semâda M 
1270 ¡illiyyµn A; ¡ulviyyµn M, T1, T2, E, Ş 
1271 Ey iman edenler! Allah‟ın size olan şu lutfunu hatırlayın: Hani düşman ordusu size saldırmıştı. 
Biz de onlara karşı şiddetli bir fırtına estirmiş ve sizin görmediğiniz askerler sevk etmiştik. Çünkü 
Allah sizin ne kadar zor durumda kaldığınızı görmekteydi. Ahzâb Sûresi: 9 
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olmasaydı eczâ-yı ar≥ın bi‟t-temâm mühre-i Necefvâr müncemid olacaπı …alemzede-

i ba¡≥ı müde……i…ân-ı â&ârdur. Bu πazâ-yı πarrâda «ıdmet-i i¡ânetle sâ√a-i πabrâya 

nüzûl iden mura§§a¡-bâlân-ı âşiyân-ı melekût [M-116] hezâr nefer olma… meslûk-ı 

yerâ¡a-i ¡anberµn-i müfessirµndür. Âvâze-i hevl-engµz-i âsumânµden «uyûl-i tâzµ vü 

cimâl-i hicâzµ efsâr u peyvendlerin rişte-i peymân-ı bed-¡ahdân gibi şikest idüb cibâl 

ü §a√ârµye remân u devân1272 oldılar. Bu na…ş-ı [A-62a] bü‟l-¡aceb @uhûrı ki §a√µfe-i 

müte«ayyilede nâ-ma¡hûd idi. Küffârı [E-68a] «âşâk-i lücce-i √ayret idüb bir la√@a 

da«i va…fe-i tereddüd isti√âlesi ma√sûm olmaπın zevra…-ı vücûdı sâ√il-i selâmete µ§âl 

sevdâsıyla ol şeb-i tµre vü târda bâre-i gürµze ¡inân-rµz oldılar. Serkeşte-i tµh-i [Ş-

168b] √ırmân ya¡nµ Ebû Süfyân kemâl-i telâş ü ı≥ýırabdan nâşµ zânû-yı nâ…ada olan 

¡u…de-i ¡ı…âle bile güşâyiş virmeden süvâr olub leng ü lûk vâdµ-i firâre sülûk eyledi. 

◊u≠eyfetü‟l-Yemânµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh inâre-i1273 tenevvür-i rivâyet eylemişdür ki ol 

şeb-i serd ü tµrede kim1274 künc-i ye«dân aña nisbet kûşe-i kül«an u πıyâbe-i πâr aña 

na@ar rûşen idi.  

beyt1275 

 شبى چنان كه زدهشت جمال ننمايد

 فروغ نور تجلى بموسى عمران

 شبى سياه چنان كزكمال تيره كيش

ره تلبيس كم كند شيطان [a94-1T]زمان زمان 
1276  

Ol şeb-i teng ü târda √a≥ret-i kâşifü‟d-dücâ ¡aleyhi ta√iyyâtü‟l-verâ seccâde-i 

ýâ¡at üzre girih-bend-i sâ¡id-i ¡ibâdet olmışlar idi ve A§√âb-ı Kirâm‟dan çend-nefer 

…urb-ı «ayme-i nebevµde πalebe-i bürûdet ü şiddet-i mecâ¡etden «am-şüde-i tevârµ vü 

istikânet olmışlar idi. [T2-222a] Fa«rü‟l-enbiyâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem çend-

rek¡at itmâmında …add-i §adâlarını medd buyurub âyâ kimdür ki cânib-i ¢ureyş‟den 

bize tecessüs-i a«bâr idüb bu «ıdmet mu…âbelesinde ferdâ-yı «aşrde bizimle bile gül-

geşte-i çemenzâr-ı na¡µm eyleye buyurdu…da bµm-i sermâ vü şiddet-i cû¡dan bir 

kimesne …ıyâme cesâret idemeyüb cevâb-ı seyyidü‟l-enbiyâ edâsında girµve-i 

                                                             
1272 devân E, A, Ş, T1, T2; revân M 
1273 enâre-i, Gültekin, s. 240. 
1274 kim A, Ş, E; ki M, T1, T2 
1275 beyt A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
1276 Öyle bir gece ki dehşetinden yüzler görünmedi, İmrân‟ın Mûsâ‟sına tecelli nûrunun ışığının 
görünmediği gibi. Öyle karanlık bir gece ki karanlığın fazlalığından din (karardı), zaman zaman hile 
yolu şeytana yol oldu. 
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teπâfüle girµzân oldılar. İmâmü‟l-enbiyâ yine namâza şürû¡ buyurub bir nice rek¡at 

da«i edâdan §oñra yine nehc-i sâbı… üzre √u≥≥âre iýâle-i kemend-i teklµf 

buyurdu…larında yine birisinden a§lâ §ûret icâbet bedµd olmayıca… üç dört nefer 

kimesneyi kendü ismiyle da¡vet buyurdu…da her biri istimâ¡ iderken »udâ vü 

Resûlüne i¡ti§âm iderüm ki böyle leyle-i1277 şâ……ada beni ma…âmumdan ta√rµk 

itmeye diyü i@hâr-ı cevâbda teπâfül eylediler. ¡Â…ıbet yâ ◊u≠eyfe bin el-Yemân1278 

diyü baña da«i tevcµh-i «iýâb-ı müsteýâb buyurdu…da lebbeyk yâ Resûla‟llâh diyü 

ma…âmımdan pertâb eyledüm. ◊u≥ûr-ı ¡izzetlerine dâ«il oldu…da1279 yâ ◊u≠eyfe ne 

√âlet mâni¡ oldı ki da¡vetüm istimâ¡ iderken icâbetden imtinâ¡ eyledüñ buyurdu…da 

didüm ki yâ Resûla‟llâh πalebe-i cû¡ u sermâdandur [E-69a] ammâ1280 e&nâ-yı 

mükâlemede te‟&µr-i bürdden bend bend mefâ§ıl-ı bedenüm lerzân olub §adâ-yı 

te≦ârub-ı âsitânum mesmû¡ [A-63a] olurdı. Fa«r-i ¡âlem tebessüm buyurub da«i 

te…arrüb [T1-94b] ile buyurdılar, şebnemvâr [M-117] ol âfitâb-ı ¡inâyet câ≠ibesine 

mu…ârin olıca… اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه عن شماله ومن فوقه ومن تحته
1281  

du¡âsıyla yed-i sa¡idlerin ser ü dûş u sµneme mâlµde buyurdu…da …asem-be-«âlı…-ı 

kevnenyn ki derûn u bµrûnumdan πâ‟ile-i «avf u cû¡ u sermâ bi‟l-külliyye dâmenkeş 

olub gûyâ ki «alvet-i germ-âbeye du«ûl müyesser oldı. Andan §oñra yâ ◊u≠eyfe baña 

…avm-i ¢ureyş‟den isti«bâr-ı √âl eyle ammâ kimseye iýâle-i dest-i ta¡arru≥ eyleme 

diyü «ıdmet-i tecessüse ta¡yµn buyurdılar. Çün ber-mucib-i «ıdmet-i1282 fermûde-i 

nübüvvet miyân-ı ¢ureyş‟e dâ«il olub bir dıra«t-ı vâ-pesµne tevârµ eyledüm. Bir 

√âletde gördüm ki küffâr πarµ…-i [T2-222b] seyl-âb-ı √ayret olub ¡İkrime bin Ebµ Cehl 

Ebû Süfyân‟ı hedef-i nâvek-i melâm itmede ki yâ Ebâ Süfyân sen re‟sü‟l-…avm 

olasın da bu …avmi böyle [Ş-169a] serkeşte-i tµh-i √ayret …oyub zânû-yı şütrüñde olan 

¡u…deyi bile √all itmeden i«tiyâr-ı firâr eyleyesin. Ebû Süfyân da«i şerminden 

şütürden nüzûl idüb bend-i zânûsına güşâyiş virdükden §oñra ey …avm-i ¢ureyş 

ba¡dezµn bu ma√alde mecâl-i i…âmet mu√âl oldı. Hemân bir …adem mu…addem bu 

varýa-i cân-keselden kenâre-gµr olmaπa şitâb idüñ hele bende …udret-i teva……uf 
                                                             
1277 leyle-i A, E, T2, Ş; leylµ-i M, T1 
1278 ◊u≠eyfe bin el-Yemân A, T1, T2, E, Ş; ◊u≠eyfetü‟l-Yemânµ M 
1279 oldu…da A, E, Ş, T1, T2; olduπumda M 
1280 ammâ A, M, T1, T2; lâkin E, Ş 
1281 Allah‟ın onu önünden-arkasından, sağından-solundan, üstünden-altından geleceklerden hıfz eyle. 
Et-tenvîr Şerhü‟l-Câmi‟ü‟s-Sagîr, Cüz: 4, s. 227. 
1282 «ıdmet-i M, Ş, T1, T2, e; A‟da yok. 
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…almadı diyüb kâm-engµz-i gürµz olıca… sâ‟irleri da«i birbirine1283 tesâbu… ýarµ…ıyla 

¡âzim-i râh-ı firâr oldılar ve e&nâ-yı ¡avdetümde nice ecsâm-ı πarµbe-i nûrâniyyeye 

dûçâr oldum. Baña didiler ki §â√ibüñ «ulâ§atü‟l-kevneyn cenâbına i«bâr eyle ki 

√azret-i ≠ü‟l-celâl ¡azze ismehü a¡dâ-yı dµni tefrµk ü şµrâzelerin [T1-95a] temzµ… 

eyledi. Bu «aber-i beşâret-güsteri √u≥ûr-ı seyyidü‟l-beşerde pµçµde-i minvâl-i ta…rµr 

eyledigümde bir mertebe tebessüm buyurdılar ki miyâne-i silkü‟l-le‟âl-i 

dendânlarından bir berµ…-i nûr1284 tele‟le‟1285 eyledi. Mâ-√a§al â&âr-ı ¡inâyet-i 

Rabbânµ ile ol ¡u…de-i müşkile mün√all ü ol @ulmet-i istilâ müncelµ olıca… ma√§ûr-ı 

ma≥µ…-i «ende… olan mü‟minµn tengnâ-yı âlâm u ı≥ýırâbdan füs√at1286-serây-ı selâmet 

ü istirâ√ata va≥¡-ı …adem idüb şükr-gü≠ârµ-i ni¡met-i nu§ret içün [E-69b] cebµnsây-ı 

«âk-i niyâz oldılar.  

beyt 

Belâ ýûfânına §abr eyleyen mânend-i Nû√ â«ir 

Çı…ar deryâ-yı πamdan bir kenâre rûzigâr ile 

Bu πazâ-yı ¡ibret1287-endûzda tebdµl-i pµrâhen-i √ayât iden mü‟minµn anca… 

altı nefer ve üftâde-i peyπûle-i siccµn [A-63b] olan müşrikµn dört nefer oldıπı 

≥abýkerde-i defteriyân-ı dµvân-ı â&ârdur. Bu πazâ-yı πarrâda ol âfitâb-ı maşrı…-ı i¡câz 

cenâbından sâýı¡ olan levâmi¡-i mu¡cizât ¡u…ûd-ı a¡dâd i√âýâsından bµrûndur. Ez-cümle 

Câbir-i En§ârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh basý-ı sufre-i rivâyet itmişdür ki e&nâ-yı √ufre-i 

«ende…de zµr-i niýâ…-ı seyyidü‟l-âfâ…da kemer-i [M-118] kehkeşânda [T2-223a] 

encüm-§ıfat üç …ıý¡a seng çeşm-gü≠ârum olmaπın se-rûz tenâvül-i ýa¡âm 

buyurmadı…larını istidlâl idüb …aýarât-ı «ûn-âbe ri……at dâmen-i müjgânumı gül-gûn 

eyledi. Bir büzπâle ile bir §â¡ şa¡µr âmâde-i ma√zen-i temellüküm olmaπın büzπâleyi 

≠eb√-i vârid şa¡µri «amµr itmek içün §â√ibetü‟l-beyte tenbµhden §oñra √u≥ûr-ı eşrefü‟l-

mürselµne gelüb hezâr-şermle §a√n-«âne-i vµrânemi meyâmin-i teşrµfle πıbýagâh-ı 

¡arş-ı berrµn buyurmalarına niyâzmend oldum. Mi…dâr-ı ýa¡âmı [T1-95b] isti…§a 

buyurdu…larında mevcûdı nihâde-i ýıbk-ı ¡ar≥ eyledüm. Ke&µr-i ýayyµb ma…âliyle 

ta√rµk-i leb-i behcet buyurdu…larından §oñra yâ Câbir «atunuña tenbµh eyle biz 

                                                             
1283 birbirine A, E, T1, T2, Ş; birbirlerine M 
1284 berµ…-i nûr A, E, T1, T2, Ş; nûr-ı berµ… M 
1285 tele‟le‟ A; tele‟lü‟ M, E, T1, T2, Ş 
1286 füs√at- A, Ş, M, E, T1; fet√- T2 
1287 ¡ibret- A, T1, E, Ş, T2; πayret- M 
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«âneñe va≥¡-ı …adem itmedikçe dµki âteşdândan1288 ve nânı tenevvürden bµrûn 

itmesün diyü tenbµhe müte¡â…ib yâ ehl-i «ende… Câbir sizüñ içün tertµb-i ≥iyâfet idüb 

«ânesine teşrµfiñizi teva……u¡ ider diyü ¡âmme-i mü‟minµne §alâ-yı da¡vet buyrdılar. 

Ben da«i kemâl-i √ayretle «âneme müteveccih olub «atunuma didüm ki ey ªu¡ayfe 

encâm-ı √âl neye müncer olur ki √a≥ret-i seyyidü&-&a…aleyn ahâlµ-i «ende…i bi‟t-

temâm «ânemüze da¡vet buyurdılar. »atunum didi ki mi…dâr-ı ýa¡âm mu√ât-ı ¡ilm-i 

¡âlµleri olmış mudur? [Ş-169b] Belµ didüm. Ol ªu¡ayfe-i «âli§atü‟l-¡a…µde Allah ve 

Resûlühü a¡lem diyüb ýab«-ı nân u biryâne mübâderet eyledi. Çünkü mu…addem 

seyyidü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acemden «ânemüz nümûne-i ýârem-i çârüm oldı. İbtidâ ýaraf-ı 

maýba«a ta√rµk-i …âdime-i gerdûn-ı mesµr buyurub cüllâb-ı lü¡âb-ı müteyemmenlerin 

dµk ü «amµre bir …aýre mezc buyurub dergâh-ı İlâhµden bereket istid¡â buyurdılar. 

Ba¡de‟ý-ýab« bir kâse biryânla mi…dâr-ı nânı pµrâye-i sufre-i [E-69b] ≥iyâfet eyleyüb 

A§√âb-ı Kirâm‟a onar onar teklµf-i tenâvül buyurdılar. Bu tertµb üzre ehl-i «ende… 

bi‟t-temâm pür-sâz-ı mi¡de-i âz oldu…dan §oñra hem-sâyelerimiz da«i √i§§e-yâb-ı 

ni¡met-i bµ-πâyet oldılar. Mu¡cize-i U«râ Mervµdür ki hem-ser-i Bişr bin Sa¡d binti 

Revâ√a kerµmesiyle bir …ab@a-i «urmâyı √ufre-i «ende…e iştiπâl üzre olan şevher ü 

birâderine firistâde itmişdi. E&nâ-yı ýarµkde fa«rü‟r-rüsül √a≥retine1289 dûçâr [A-

64a,T1-96a] olub ba¡de‟s-su‟âl [T2-223b] vâ…ıf-ı √âl olıca… «urmâyı ma«zen-i birr ü 

i√sân olan kef-i kerµmleriyle bir câme-i mebsûýanuñ ta√tında ba…iyye buyurub ehl-i 

«ende…i bi‟t-temâm ≥iyâfet-i «urmâya da¡vet buyurdılar. ¡Âmme-i mü‟minµn ber-

vef…-i «âýır«∙âh-ı tenâvülden §oñra yine mâye a§liyye olan «urmâ bâ…µ …aldı.  

∏azve-i Benµ ¢uray@a  

[M-119] Mücehhizân-ı1290 ketâyib-i gµtµ-güşâ-yı e&er bu siyâ… üzre şu……a-

pµrây-ı livâ-yı vâlâ-yı1291 «aber olmışlardur ki çünki hübûb-ı riyâ√-ı ¡inâyet taπrµ…-i 

se√âb-ı @ulmet idüb sükkân-ı herze-feryâd-ı kûçe-i işrâk gürg-i bârân-dµde gibi 

gürµzân oldılar. A§√âb-ı Kirâm meşâ……-ı yek-mâheden ârı≥ olan a¡yâ def¡i içün her 

biri âsâyişkede-i renc-fersâsında √all-i niýâ…-ı irtiyâ√a teveccüh idüb «∙âce-i dü-serâ 

¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri da«i «alveserây-ı ~ıddµ…ada miyân-bend-i cevzâ-

                                                             
1288 âteşdândan A, Ş, T1, T2, E; âteşden M 
1289 √a≥retine A, E, Ş, T1, T2; √a≥retlerine M 
1290 mücehhizân-ı A, E T1, Ş, T2; mu«birân-ı M 
1291 vâlâ-yı A, E, T1, Ş, T2; M‟de yok. 
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şikenlerin güşade vü âfitâb-ı beden-i gül-pirehenlerin dır¡-ı se√âb-gûndan1292 âzâde 

idüb gerd-i ma¡rekeden âyine-i ru√sâr-ı tâbnâklerin şüste iderler idi ki nâ-gâh …â‟id-i 

serâyâ-yı melekût temâm-ı pµrâste-i sâz-ı kârzâr südde-i bârgâh-ı risâlete cebµn-sây 

olub yâ Resûla‟llâh ketµbe-i @afer-i nevâlüñe i¡ânet içün sâ√a-i πabrâya per-güşâ olan 

dır¡-pûşân-ı âsumânµ sipihrâsâ henûz cevşen-pûş iken ¡acebdür ki lücce-i «urûş-

engµz-i «amiyyet olan cism-i muýahharıñızı emvâc-ı «a§m-şiken-i tµπ ü cevşenden 

mu¡arrâ buyurmuşsuz.  

beyt1293 

 مالئك همه جان نثار تواند

 روان شوكه انتظار تواند

 قدمنه كه درديده جايت كنند

كرم كن كه جانها فدايت كنند
1294  

diyüb hedme-i bünyân-ı peymân olan bed-revişân-ı Benµ ¢uray@a üzre bµ-

celse-i [T1-96b] ârâm sell-i şemşµr-i âteşbâr-ı inti…âm itmek fermânkerde-i 

«udâvend-i πayûr idügin iblâπdan §oñra «âne-i …ulûb-ı müşrikµne µ§âl-i zelzele-i hirâs 

içün bu miyân-beste-i niýâ…-ı ¡ubûdiyyet [E-70a] pµş-1295âheng-i …aýâr-ı πuzât olayum 

diyüb cânib-i √i§âr-ı ¢uray@iyâna şitâbân oldı. ◊a≥ret-i şehriyâr-ı bâlâ-serµr-i 

nübüvvet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat da«i ber-mu…te≥â-yı fermân-ı Rabbânµ Bilâl 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retlerine1296 tenbµh buyurub [T2-224a] yâ «alµlu‟llâh1297 her kim 

ki fermûde-i cihân-gerdân-ı İlâhµ‟ye gerdendâde-i iýâ¡atdür cerµde-i ýâ¡atde [Ş-170a] 

namâz-ı ¡a§ra √al…a-gerdân-ı edâ olmasun illâ pây-ı √i§âr-ı Benµ ¢uray@a‟da diyü 

esvâ…-ı Medµne-i ýayyibede ref¡-i …âmet-i nidâ eyledi ve bir ¡alem-i @afer-tev‟em-i 

nesrµnfâmı dest-i bey≥â-fürûz-ı Kerrârµ‟ye teslµm [A-64b] buyurub mânend-i mevc-i 

kef-engµz nu«ustµn-i mu…addime-i lücce-i πuzât eylediler. Kendüleri da«i nihâl-i 

sidre-«ırâm-ı bedenlerin edevât-ı1298 peygârla pür-berk ü bâr idüb pây-ı ¡arş-

                                                             
1292 se√âb-gûndan A, M, E, Ş; se√âb-gûnlarından T1; se√âb-gûn T2 
1293 beyt A; na@m li-mü‟ellife M; na@m E; Ş, T1, T2‟de yok. 
1294 Bütün melekler senin için canlarını saçarlar, yürü ki onlar seni beklemektedir. Ayak bas ki göz 
senin yerindir. Kerem et canlar sana fedadır. 
1295 pµş- A, T1, E, Ş; pes M; re‟is-i T2 
1296 ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retlerine M, Ş, E; ra≦ıya‟llâhu ¡anha A, T1, T2 
1297 «alµlu‟llâh M, T1, T2, S; «aylu‟llâh A 
1298 edevât-ı M, T1, T2, Ş; devât-ı A, E 
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peymâlarıyla La√µf1299 nâm yekrân-ı sebük-¡inânlarınuñ çeşm-i rikâbın tenvµr 

buyurdılar.  

na@m1300 

 برآمد بران پيكر چون نكار

 سليمان شده باد صرصر سوار

 بران نور محض اسمان رايتى

نور على نور بود ايتى
1301  

Leşker-i @afer-be-dûş-ı İslâm da«i …afâ-yı besmelede suýûrâsâ gürûh gürûh 

cânib-i ma…§ada …âdime-«µz oldılar. E&nâ-yı ýarµ…de vâ…i¡ mevýın-ı …abµle-i Benµ‟n-

Neccâr‟a sâye-endâz-ı iclâl oldu…larında gördiler ki pür-sâz [M-120] u seleb yeksere 

reh-gü≠er-i hümâyûnda §aff-beste-i inti@âr-ı İslâm1302 olmışlar. ¢udûm-i mevkib-i 

@afer-destgâha keyfiyyet-i ıýýılâ¡larından istinýâ… olundu…da meger rû√u‟l-emµn sµmâ-

yı Dı√yetü‟l-Kelbµ‟de ýaraf-ı dµvân-«âne-i mu…addes-i nübüvvetden1303 iblâπ-ı 

fermân [T1-97a]  ile âmâde-i ¡azµmet itdügi1304 mütebeyyin oldı. Mâ-√a§al üç biñ 

mi…dârı cünd-i muva√√idµn pây-ı √i§âr-ı Benµ ¢uray@a‟da √al…a-bend-i cem¡iyyet 

olub i…ti≥â-yı meşπale-i techµz ba¡≥ılarına µcâb-ı te‟«µr itmekle tetimmât-ı mü‟minµn 

¡ışâya dek vâ§ıl-ı mµ¡âdgâh oldılar. Ba¡≥ı mü‟minµn fermân-ı «ıdµv-i ta«t-ı risâleti 

mübâlaπa vü te‟kµde-i √aml itmeleriyle §alât-ı ¡a§rı √ulûl-i zemân vâ…i¡ oldıπı 

mekânda rµ«te-i …âlıb-ı edâ idüb ba¡≥ılar re¡âyeti @âhir-i neyh itmekle dâmen-i1305 

√i§ârda pµrâye-i §a√ife-i …a≥â eylediler. Ferµ…eynüñ da«i cerµde-i ictihâdları …arµn-i 

im≥â-yı …abûl olub râdde-i redd keşµde …ılınmadı. Mervµdür ki pµş-rev-i …âfile-i 

velâyet kerrema‟llâhu vechehü ¡alem-i ¡âlem-tâb-ı İslâmla cümleden evvel meşhûd-ı 

Yehûd-ı merdûd oldu…da [E-70b] πalebe-i bu«âr-ı endûhdan nâşµ dµde-i bed-bµn-i 

şu¡ûrları «µrelenüb mecrâ-yı herzederây-ı dehenlerinden [T2-224b] telâýum-ı ı≥ýırâbla 

çirk-âbe-feşân-ı şetm ü türrehât oldılar. Benâberµn mevkib-i §a√râ-efrûz-ı nebevµ 

…arµb olıcak nesµm-i πonce-güşa-yı çemenzâr-ı imâmet kerrema‟llâhü vechehü verd-i 

                                                             
1299 Bu kelime kaynaklarda Lu√ayf şeklinde de geçmektedir. 
1300 na@m A, T1, T2, Ş; me&nevµ M 
1301 Sevgili yüzü güzel (Lahîf‟e) binince Hz. Süleyman gibi rüzgarlarn süvârı oldu. Nûr üstüne nûr 
ayeti(Nûr Sûresi: 35) gibi gökyüzünde sancağı nurlandı. 
1302 İslâm A; selâm T1, T2, E, Ş;  M‟de yok. 
1303 nübüvvetden A, Ş, T1, T2; nebevµden M 
1304 itdügi A, M, T2, Ş; idügi T1 
1305 dâmen-i M, E, T1, T2, Ş; dâm-ı A 
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muýarrâ-yı gülbün-ârâ-yı1306 risâleti reh-gü≠âr-ı ta¡@µmden isti…bâl idüb yâ 

Resûla‟llâh fecere-i1307 Yehûd-ı ¡anûd nevmµd-i na…d-i √ayât olmalarından nâşµ kµse-i 

düşnâme güşâyiş virmişlerdür. Ol ýâ‟ife-i bed-gû …urbına sâye-i celâl §alınma… nâ-

münâsibdür. Mebâdâ senglâ«-ı türrehâtlarından mµnâ-serây-ı ≥amµr-i mücellâñuza 

kesre-i infi¡âl-i müteýarrı… ola diyü pençe-i √amiyyetin ¡inân-gµr-i mümâna¡at 

eyledükde yâ ¡Ali ol [A-65a] nâhûş-yârân-ı meykede-i ≦alâle kevkebe-i nâýı…a-sûz-ı 

nübüvvet girih-i rişte-i zebân olub mu«ill-i …â¡ide-i edeb bir √arfe leb-cünbân 

olamazlar diyüb ol kûh-ı gerden-firâz-ı temkµn ü va…âr √a≥retleri √i§âra mu…âbil [T1-

97b] licâm-ı semend-i dil-pesendlerin keşµde …ılub  يا اخوة القردة ولخنازير اخراكم هللا وانزل

بكم نقمته انزلوا على حكم هللا ورسوله
1308  [Ş-170b] diyü sihâm-ı cigerdûz-ı «iýâb-ı …ahr u 

¡itâba güşâd virdi. Vâ…ı¡â şükûh-ı kûh-endâz-ı kevkeb-i nebevµ ol bed-nijâdlara 

mismâr-ı revzene-i dehân olub muπâyir-i ýavr-ı âdâb1309 √âşâ düşnâma ictirâ itmek 

degül 1310
 cevâbından πayrı fekk-i «itâm-ı kelâma …âdir يا ابا القاسم ماكنت جهوال وال فحاشا

olamadılar.  

beyt li-münşi‟i1311 

Pµçµde olur söz bün-i1312 dendân-ı √asûda 

Aπzın açamaz vâhime-i müşt-i …a≥âdan1313 

Ammâ ýâ‟ife-i Yehûd‟uñ ma…âl-i infi¡âl-âverinden gülberg-i ru«sâr-ı cihân-

tâb-ı nebevµ nem-çekân-ı şerm ü √icâb olub πalebe-i infi¡âl bir mertebe mâye-i ı≥ýırâb 

[M-121] oldı ki dest-i mübâreklerinde olan nµm-nµze vü pµrâye-i dûş-ı mu…addesleri 

olan ridâ berg ü şâ«-ı na«l-i §ar§ar-ı dµde gibi zemµne sâ…ıt oldı. Ol «ilâlde Sa¡d bin 

Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anh âşiyâne-i Kinâne‟den ýâyir-i sihâm-ı cân-şikâre ru«§at-ı 

pervâz virmekle sâ‟ir muva√√idµn da«i bünyâd-ı mu√â§ara vü müşâcereye der-kâr 

oldılar.  

na@m1314 

                                                             
1306 gülbün-ârâ-yı A, Ş, T1, T2, E; gülbün-i M 
1307 fecere-i A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
1308 Ey Allah‟ın gazabına uğrayarak maymun ve domuza döndürülenlerin kardeşleri! Allah sizi rezil 
etti mi, başınıza gazabı indirdi mi? Allah ve Resûlü‟nün hükmü size indi mi?  
1309 ýavr-ı âdâb A, M, E, T1, Ş; eývâr-ı edeb T2 
1310 Ey Kâsım‟ın babası, sen sözünü bilmezlerden değilsin. 
1311 beyt li-münşi‟i M; beyt A, T1, T2, E, Ş 
1312 söz bün-i M, E, Ş, T1, T2; sûzen-i A 
1313 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1258. 
1314 na@m A, T1, T2, E; me&nevµ M; Ş‟de yok. 
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 براطراف ان قلعه باصد شكوه

 كشيدند صف همچو البرز كوه

T[a225-1]زامدشد سنك وتيرو خدنك  

 زمين واسمان هردو كشنند تنك

 همه برج وبارو زپا تا بفرق

 چو تاج خروسان بخون كشته غرق

Yehûd-ı zişt-nümûd √ufre-i §aydgâha giriftâr olan1315 hevâm-ı bed-râm gibi 

[E-71a] esµr-i dâm-ı âlâm olub …aý¡-ı ser-rişte-i mµşâ… itdüklerinüñ temâm-ı cezâ-yı 

sezâsı görülmedükçe girµbân-ı cânları çeng-i sa«t-gµr-i πuzâtdan rehâ-yâb 

olmayacaπın √asm idüb müdâfa¡aya da«i istiýâ¡atleri da«i mef…ûd olmaπın [T1-98a] 

Muhammed bin İs√a… ve ek&er mücteneyân-ı e&mâr-ı1316 â&âr ra√mehümu‟llâh ta§√µ√i 

üzre müddet-i mu√â§ara yigirmi beş güne bâliπ olıca… rü‟esâ-yı …abµleden ¢ays bin 

Nebbâş‟ı âsitâne-i mekârim-medâr-ı seyyidü‟l-enbiyâya nâmzed-i sefâret idüb ýarµ…a-

i Benµ‟n-Nâ≦µr üzre ta√ammül-i √âlleri1317 mertebesi emvâlle ru«§at-cûy-ı celâ oldılar 

ammâ dµvân-«âne-i …udret-mekµn-i risâletden ri…¡a-i bµ-me‟âl-i temennµleri ra…am-

pe≠µr-i müsâ¡de [A-65b] vü is¡âf olmadı. Bir def¡a da«i anca… evlâd ü ¡ıyâlleriyle 

dest-be-dest beyâbân-gµr-i kürbet ü belâ olmaπa ru«§at niyâzıyla1318 ¢ay§ bin Nebbâş 

ru«-sûde-i muva……ıf-ı celâl oldu…da mehebb-i istiπnâ-yı nebevµden 1319 ال اال ان  حكمى

 ükmi §ar§arından πayrı «irmen-i ümmµdlerine vezân olmadı. ¡Â…ıbet√تنزلوا على  

in√ilâl-i mu¡ammâ-yı ümmµdlerinden me‟yûs olıca… «amµr-i mâye-i fitne vü fesâd 

olan bed-nihâd-ı bµ-edeb ya¡ni ◊uyeyy bin A«ýab ki ber-mu…te≥â-yı mu¡âhede-i 

sâbı…a kendü i«tiyârıyla √i§âr-ı Benµ ¢uray@a‟da pâ-beste-i dâm-ı teva……uf olmış idi. 

Fecere-i Yehûdla basý-ı bûriyâ-yı istişâre eylediler. Ka¡b bin Esed nâvek-i ateşµn-

peykân-ı âh-ı derdnâki âsumân-gü≠âr idüb didi ki ey ma¡şer-i Yehûd! Nerrâd-ı 

çâbük-sâz-ı1320 …a≥â bu √âletle bizi bu şeş-der-i teng-«âne-i √ayretde der-beste itmek 

muýla…â â&âr-ı na…ş-ı ka¡beteyn-i idbâr idügi nümâyândur. Şimdi bu tengnâ-yı 

ı≥ýırâbdan ta«lµ§-i mühre-i √ayât itmek üç emrüñ birin i«tiyârsız nâ-müyesserdür. 

Evvelâ budur ki mµnâ-yı zeng-beste-i …ulûbuñuzı lây-ı şerâb-ı şirkden ta«liye vü 
                                                             
1315 olan A, M, Ş, T1, T1; E‟de yok. 
1316 e&mâr M, T1, E, Ş, T2; &imâr A 
1317 √âlleri A; cimâlleri M, E, T1, T2, Ş 
1318 ru«§at-ı niyâzile, Gültekin, s. 248. 
1319 Hayır, kayıtsız şartsız benim hükmüme itaat etmekten (teslim olmaktan) başka çareniz yoktur. 
1320 -sâz-ı A, T2; -bâz-ı M, T1, E, Ş 



233 
 

taýhµr idüb yerine gül-âb-ı «oş-bûy-ı µmân memlû idersiz [Ş-171a] zµrâ if…-i mefhûm-ı 

âyât-ı Tevrât‟dan dıra«şân olan âfitâb-ı [M-122] cihân-tâb-ı evc-i risâlet [T1-98b] bu 

≠ât-ı ¡âlµ-câh oldıπı vâ-reste-i πamâm-ı [T2-225b] reyb ü iştibâhdur. Bâ-vücûd ki 

…udemâ-yı a√bârdan İbn Cevvâs bu hümâ-yı ¡arş-mesµr-i nübüvvetüñ âşiyâne-i 

Ye&ribe nüzûlün mu…addemâ tebşµr idüb mütâba¡atına müsâra¡at içün e≠yâl-i 

mesâmi¡-i eslâfa ne&r-i lâlµ-i na§âyi√ itdüginden πayrı eger dest-i nâ-gâh-gµr-i ecel 

kemiyyet-i çâlâk-rev-i √ayâtuma ¡inân-gµr olub meydân-ı [E-71b] zemân-ı 

sa¡âdetlerinde ma√rûm-ı cilve-i vu§ûl olursam benüm selâm-ı «ulû§-ı ittisâmumı ol 

şehriyâr-ı nev-sikke-i «ıýýa-i şer¡ pµşgâhına iblâπ eyleyesiz diyü من سلف الى حلف
1321  

tevdµ¡ itdügi cevâhir-i ve§âyâda1322 ma«zûn-ı §andû…a-i √âfı@añuzdur.  

beyt li-mü‟ellifehi1323 

İki cihânda isteriseñ ≠ev… ü râ√atı 

Dâmân-ı şer¡ine uragör1324 dest-i raπbeti 

didükde eşirrâ-yı ≦alâl-endûd-ı Yehûd yek-deme-i ser-cübân-ı redd ü tehcµn 

olub yâ Ka¡b bu ne gûne zehr-âbe-i dehen-sûz-ı nâ-güvârdur ki teklµf-i tecerru¡ 

idersin. Ne i√timâldür ki biz bu kühn-«âne-i dµn-i …adµm-i Kelµm‟i vµrân ve sâye-i 

revâ…-ı nev-binâ-yı dµn-i â«erde âşiyân ideyüz didiler. Ka¡b ayıtdı bâri nebâtât-ı 

mezra¡a-i √ayât olan eýfâl ü ¡ıyâlimüz ki bize dâmen-gµr-i ¡ar§a-i celâdet [A-66a] 

olmışlardur. Dest-i i«tiyârımuzla bi‟l-cümle dürûde-i dâs-ı ı≥ýırâr idüb bµ-…aydâne 

sefâyµn-i lengerkeş-i1325 vücûdumuzı ýûfân-ı «urûşân-ı per«âşa pertâb idelüm. Eger 

ser-i bµ-sâmânımuz «abâb-ı cûybâr-ı şemşµr olursa1326 bâri evlâd u ¡ıyâlimüz giriftâr-ı 

silsile-i esµr ü seby olma… daπdaπasından siccµn-i fenâda fâriπ-nişµn oluruz ve illâ 

eger §ademât-ı emvâc-ı §ufûfdan reh-yâfte-i sâ√il-i selâmet olabilirsek mâdâmki ser-

mâye-i zindegânµ [T1-99a] bâ…µdür. Tedârik-i mâfât-ı evlâd u ¡ıyâl girifte-i ¡u…de-i 

işkâl degüldür didi. Fıs…a-i Yehûd bu re‟yi da«i …alem-zede-i1327 tezyµf idüb yâ Ka¡b 

bizüm şâ«sâr-ı ebdânımuz teber-i «ûrde-i-i helâk oldu…dan §oñra mücerred-i √imâye-

                                                             
1321 Seleften halefe. 
1322 ve§âyâda A, T1, T2; ve§âyâ M, E, Ş 
1323 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, E; Ş, T1, T2‟de yok 
1324 uragör A, M, Ş,  e, T1; ur T2 
1325 lenger-keş-i A, T2; lenger-kesel-i M, T1, E, Ş 
1326 bµ-sâmânımız «abâb-ı cûybâr-ı şemşµr olursa A, E, T1, T2, Ş; bµ-sâmânımızı «abâb-ı cûybâr-ı 
şemşµr iderler ise M 
1327 …alem-zede-i A, M, E, T1, Ş; T2‟de yok. 
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i nâmûs-ı câhilâne mülâ√a@asıyla &emerât-ı nihâl-i √ayâtımuzı irâdetimüzle çµde-i 

enâmil-i şemşµr itmek bir vechile fetvâdâde-i me≠heb-i «ıred degüldür. Fara≥â vâ§ıl-ı 

ser-menzil-i necât olma… müte§avver oldıπı §ûretde bile anlaruñ inýifâ-yı çerâπ-ı 

√ayâtdan §oñra dµde-i endûhzede-i dûd-endûdemize meclis-i ¡âlem nice rûşen görinür 

didiler? Ka¡b ayıtdı [T2-226a] bâri bu gice1328 ser-hefte-i i¡tibârımuz olan leyle-i sebt 

oldıπından nâşµ leşker-i İslâm bizi dest-beste-i rişte-i √ükm-i Tevrât‟a mülâ√a@a 

itmekle ýarafımızdan i§âbet-i ma≥arrat ihtimâli mesdûd olmaπın pister-i emn üzre 

pµçµde-i câme-i «∙âb-ı ferâπ iken yek-pâre seyl-âb-ı ýavârı…-ı şeb-«µz gibi hecme-i [M-

123] şeb-«ûn eyleyelüm. İ√timâldür ki eczâ-yı ictimâ¡ları tefri…a-yâb olub def¡-i 

πâ‟ile-i «u§ûm ile murabba¡-nişµn-i ma…§ûde-i √u≥ûr olayuz didi1329 Yehûd-ı nâ-

behbûd bu re‟yi bi‟l-külliyye na…şnigµn-i «aýâ ¡add idüb yâ Ka¡b zemân-ı pârµnde rûz-

ı fµrûz-ı sebtüñ perde-i i√tirâmın çâk idenler [E-72a] kisve-i mes«le çâr-sûy-ı 

fe≥â√atde tebdµl-i §ûret itdükleri kerrâren meşhûd-ı [Ş-171b] bâ§ıra-i âzmâyişimüz 

iken ne zehre ile bu leyle-i mübârekenüñ dâmen-i i√tirâmın âlûde-i «ûn-ı ma¡§iyet 

idüb …ıýâle cesâret olunur diyüb ¡â…ıbet «ulâ§a-i ârâları zemân-ı câhiliyyetde hem-

nişµn-i süfre-i sevgendeleri olan Ebû Lübâbe-i En§ârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh1330 √u@ûrına 

müntehµ [T1-99b] olub anuñ √abl-i ve&µ…-i re‟yi bu varýa-i hevlnâkden vesµle-i «alâ§ 

olma… ümmµdiyle cânib-i ka¡betü‟l-âmâlden irsâli içün iblâπ-ı peyâm-ı niyâz 

eylediler. Zügâl1331-pâre-i recâları micmere-i …abûle irti…â idüb ber-mûcib-i işâret-i 

nebevµ Ebû Lübâbe pâ-nihâde-i §a«n-ı [A-66b] √i§âr olıca… yek-pâre rical-i nisvân1332 

vü eýfâl-i Benµ ¢uray@a murπ-ı nµm-bismil gibi her sû üftân u «µzân olub rûy u 

mûyların künde-i nâ«un-ı √ayret ü sµne vü girµbânların çâkzede-i çeng-i nedâmet 

iderek √âme-i âteşµn-nevk-i âh-ı cangâhla ýomâr-ı pµrûze-gûn-ı gerdûna bu resm üzre 

ta√rµk-i şikâyet eylediler ki  

beyt 

 قلمرا ان زبان نبود كه شرح حال ماكويد

وراى حد تحريراست محنتها كه ما ديديم
1333  

                                                             
1328 gice A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
1329 didi M; E, Ş, T1, T2, A‟da yok. 
1330 ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, T1, Ş, T2, E; M‟de yok. 
1331 Bu kelime tarafımızdan seçilmiştir. زكان A; زكاك M, E, Ş; زكال T1, T2 
1332 nisvân M; nµsâ A, T1, T2, E, Ş 
1333 Kalemin dili yok ki hâlimizi açıklasın. (Hatta) çektiğimiz mihnetler yazma sınırının ötesindedir. 
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Yâ Ebâ Lübâbe bi-√a……ı nân u nemek bu gird-âb-ı hevelnâk ü varýa-i √ayât-

şûydan bizi ta«lµ§e ne gûne şarýa-i tedbµr-i mülâ√a@a idersin diyü dâmenine âvizân 

oldılar. Ebû Lübâbe da«i fermân-ı cihân-muýâ¡-ı1334 nebevµye teslµm üzre §a√râ-yı 

iýâ¡ate nüzûlden πayrı çâre yo…dur diyü cevâb-ı …aý¡µ riştesin …aý¡ itmişken perµşânµ-

√âl u ta¡bµrât-ı ri……at-«µzleri [T2-226b] mir‟ât-ı ≥amµrine ¡aks-endâz olmaπın ¡an-

πayr-ı …a§d-ı sikkµn-i benân ile  zµr-i gelûsına işâret idüb ya¡ni nüzûlüñüz ser-bürµde-i 

mesla«-ı fenâ olmadan πayrı √âleti müntehic olmaz me‟âline telmµ√ idedüşdi ammâ 

bu vechile bµ-«∙âst pâlaπzµde-i √ufre-i «aýâ oldıπından çerâπ-ı şu¡ûrı âteşµnzede-i 

√ayret olub efsûs u dirµπâ ki cenâb-ı »udâ ve Resûl‟üne1335 «ıyânet eyledüm diyüb 

hemân ol ma√alden ser-endâz-ı √aclet ü sµne-kûb-ı nedâmet olara… §udâ¡-ı «umâr-ı 

şermsârµ [T1-100a] da«i1336 √u≥ûr-ı Resûl‟e mâni¡-i mü&ûl olub «ûn-âbe-i endûhda 

dest ü pâ-zenân Medine-i ‰âhire‟ye revân oldı. ◊âlâ mescid-i irem-nümûn-ı √arem-i 

nebevµde «aýý-ı zer-i nigârla 1337
 ra≦ıya‟llâhu ¡anh kelâmı sikke-i هذه اسطوانة ابى لبابه

pµşânµ-i ta¡ayyüni olan sütûna bir zencµr-i girân-vezn-i âhenµn ile kendüyi bend 

itdürüb [E-72b] tâ sûhân-ı ¡afv u ¡inâyet fekk-i ¡i…âl-i ma¡§iyet [M-124] itmedükçe 

güşâyiş virmemege ¡ahd eyledi. Anca… ev…ât-ı §alâtda «atunı ol ¡u…de-i müşkileyi 

√all eyleyüb ba¡de‟l-edâ yine ol di¡âme-i bûstân-ı istiπfâre rabý iderdi. Ol silsile-i 

peyker-feşâr-ı za√metden √âsse-i sâmi¡a vü bâ§ırası «alel-yâb oldıπı beste-i sâriye-i 

ta√…µ…-i mu√addi&µndür. Â«ir bârgâh-ı mu¡allâ-feleke-i nübüvvetde Ebû Lübâbe‟nüñ 

√i§ârdan ¡avdetine inti@âr-ı √add-i i¡tidâlden gü≠âr idüb mâcerâ-yı √âl-i melâl-engµzi 

ma¡rû≥-ı südde-i sidre-mi&âl olıca… √a≥ret-i eşrefü‟r-rüsül §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem eger bu cânibe tevcµh-i rûy-ı i¡ti≠âr ü istişfâ¡ ideydi mezra¡a-i «aýâsiçün 

çeşmesâr-ı ¡afüvv-i Rabbânµde idâre-i [A-67a] dûlâb-ı istiπfâr olunur idi ammâ çünki 

râh-ı bµ-râhı i«tiyâr itmiş bu mertebeden [Ş-172a] §oñra ne≥âret-i çemen-i nedâmeti 

idrâr-ı se√âb-ı ¡inâyet-i süb√ânµye vâ-bestedür buyurdılar.  

beyt 

Güşâd-ı kârı olur luýf-ı ◊a……‟a vâ-beste 

O kimse kim ola ser-pµç âsitânından  

                                                             
1334 cihân-muýa¡-ı M, T1, E, Ş; muýa¡-ı A, T2 
1335 Resûl‟üne M, E, Ş, T1; Resûl‟e A, T2 
1336 da«i A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
1337 Bu, Ebi Lübâbe‟nin sütunudur. 
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Silsile-i siyeh ü sepµd-i eyyâm u leyâlden1338 bir …avlde şeş-rûz …avl-i â«erde 

on-rûz rivâyet-i â«irµde pânzdeh-rûz in…a≥âsında cenâb-ı tevbe-pe≠µr-i güneh-kârân ü 

cürm- [T2-227a] ba«şâ-yı derdmendân dergâhından peyk-i pµrûz-ı pey-rû√ânµ ol 

şem¡-i ten-gü≠âr-ı1339 bezm-i nedâmet içün [T1-100b] µ§âl-i pervâne-i ¡afv itmegin 

evreng-ârâ-yı «ıýýa-i risâlet ¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyat bi‟≠-≠ât miftâ√-ı müşkil-güşâ-yı 

dest-i mer√ametleri ile rehâ-ba«ş-ı zencµr-i girhgµr-i melâl oldılar.  

beyt 

Eyler beyâ≥ nâme-i ¡i§yânı nûr-ı ¡afv 

¢almaz siyâh mihre mu…âbil cebµn-i mâh 

El-√â§ıl Benµ ¢uray@a te‟&µr-i şâmet-i na…≥-ı ¡ahdden nâşµ pençe-i sa«t-feşâr-ı 

mu√â§arada cân-ı teng olub …an…ı √abl-i tedbµre tevessül itdiler ise rişte-i mµ&â…-ı 

bed-¡ahdân gibi güsiste buldılar ve ib…â-yı «armühre-i √ayât ümµdiyle …an…ı dâmen-i 

tezvµre teşebbü& itdiler ise perde-i nâmûs-ı1340 bµ-vefâyân gibi çâk-ber-çâk buldılar. 

Her kimden dest-yârµ-i mer√amete ta√rµk-i leb-i ümmµd itdiler ise müşt-i dendân-

şiken-i ye‟se1341 âmâde gördiler ve her cânibe tevcµh-i rûy-ı ≥arâ¡et itdiler ise 

ýabanca-i çehre-gerdân-ı1342 √irmân müşâhede eylediler  

na@m 

 ان كينه جو كه دم زند از بغض مصطفى

 وان خون كرفته كه بكينش كشد رقم 

 باتيغ روزكار كند قصد كارزار

باقهر كردكار بميدان نهد قدم
1343  

¡Â…ıbet dervâze-i √i§âr1344 ki anlara fµ‟l-√a…µ…a [E-73a] şâhrâh-ı şehristân-ı 

fenâ idi dµde-i √ayrâniyân gibi güşâd virüb «ûn-âbe-i √asretiyân gibi kâm u nâ-kâm 

sµne-i §a√râya nüzûl idüb ýav…-ı √ükm-i »udâ ve Resûle gerdendâde-i teslµm ü 

in…ıyâd oldılar. Fermân-ı «ıdµv-i ins ü cânla Mu√ammed bin Mesleme tüvânende-i 

kârzâr olanlarınuñ dest-i [M-125] peymân-şikestlerin ýılsım-ı müşkil-bend-i §andû…a-

                                                             
1338 leyâlden A; leyâlµden M, T1, T2, E, Ş 
1339 ten-gü≠âr-ı A, E, T1, T2, Ş; ten-güdâz-ı M 
1340 nâmûs-ı M, T, T2, E, Ş; nâmûsun A  
1341 dendân-şiken-i ye‟se Ş, T1, T2, E; dendân-şiken-nümâyı A; dendân-şiken ü dâm-pâşı M  
1342 gerdân-ı A, M, T1, E; kirmân-ı T2 
1343 Yazısını kinle yazan o kanlı kindar, Hz. Muhammed‟e buğzundan bahsediyordu. Zaman kılıcıyla 
savaşa kasd etti, Allah‟ın kahrıyla meydana ayak bastı. 
1344 √i§âr M, E, Ş, T1, T2; √i§âra A  
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i …afâ idüb ¡Abdu‟llâh ibni Selâm ra≦ıya‟llâhu ¡anh nisâ vü eýfâl ü esli√a vü emvâl 

≠abýına ta√rµk-i yerâ¡a-i ihtimâm eyledi. Müsta¡id-i dârûgµr olanları bir …avlde çâr-§ad 

[T1-101a] u heft-§ad u nüh-§ad idügi i«tilâf-kerde-i e‟imme-i siyerdür. A…sâm-ı 

edevât-ı peygâr biñ beş yüz tµπ ve iki biñ beş yüz siper ve üç yüz zırh ve iki biñ nµze 

ve kinâne-i kemâne nâ-güncµde tµr ü kemân idi ve e&â& u emti¡a vü emvâl-i me√âzin 

evhâmdan [A-67b] bµrûn ve devâbb u mevâşµ zerµbe-i …ıyâsa güncâyişden efzûn 

idi.1345 Mâ-√a§al çünki ricâl-i Benµ ¢uray@a dest-ber-gerden beste-i teslµm-i kâr-

fermâyân-ı İslâm …ılındı. A¡yân-ı ýâ‟ife-i Evs √al…a-cünbân-ı bâb-ı niyâz olub bu 

resme da«i1346 ref¡-i ri…¡a-i recâ eylediler ki yâ Resûla‟llâh ýâ‟ife-i Benµ ¢aynu…a¡ 

recâ-yı İbn-i Selûl ile ¡alef-i tµπ-i telef …ılınmayub iclâyla iktifâ buyurıldı biz da«i bu 

gerden-bestegân-ı ýav…-ı √irâmla debistân-ı câhiliyyetde hem-ders-i fenn-i ülfet ve 

meş…-nüvµs-i sevgend ü ma√abbet olmışıdı…. Egerçi gizlik-i tµz-nevk-i İslâm §a√µfe-i 

√âlden [Ş-172b] √arf-i ülfeti √akk itmişdür ammâ ber-mu…te≥â-yı şµrâze-i sâbı…a-i 

¡uhûd bu bendelerüñ1347 ≦arbe-i niyâzı da«i cild-i …abûle mesbûk buyurılub bu bed-

¡ahdlerüñ evrâ…-ı siyeh-i ser-nüvişt ü vücûdları çâkzede-i mı…râ≥-ı şemşµr olmayub 

süpürde-i §ar§ar-ı celâ buyurılma… bâbında deryûze-i ¡âýıfet ü i√sân iderüz diyüb 

mükerreren ref¡-i nemµ…a-i niyâz eylediler. Server-i erµke1348-nişµn-i istiπnâ ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-te√âyâ niyâzların bir …aç def¡a pes-endâ«te-i teπâfül buyurdılar ammâ çend-

ibrâmları ser-√add-i mübâlaπayı tecâvüz idicek revzene-i πayb-âşinâ-yı 

dehânlarından şâhid-i dil-pesend-i cevâb bu sµmâ üzre §ûret-nümâ oldı ki ey 

vücûhü‟l-¡aşµre! Şimdi bu mâddenüñ fa§lı sizden [T1-101b] bir merd-i √a…-şinâs-ı 

§evâb-endµşüñ ¡ahd-i √ükmine ta¡lµ… olunsa râ≥ı olur mısız? Cümlesi birden sûfâr-ı 

sihâm-ı yek-terkeş gibi dehen-güşâ-yı √arf-i ne¡am olıca… imdi ol √âkim-i √a…-gû-yı 

i§âbet-âzmâ cenâb-ı1349 [E-73b] Sa¡d bin Mu¡â≠‟dur diyüb ma√fil-i mu…addese-i 

a√≦ârın fermân eylediler. Cenâb-ı Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anh ise mu…addemâ zebân-

gü≠âr-ı yerâ¡a-i şµve-kâr oldıπı üzre ma¡reke-i «ende…de İbn ¡Ara…a‟nuñ za«mzede-i 

peykân-ı «ûn-çeπânı olmaπla cebµre-bend-i nâ-tüvânı olub bu πazâdan ≥arûrµ kûşe-

gµr-i te«allüf olmış idi ve cerµde-i niyâzında na…d-i √ayâtı «azne-i ervâ√a teslµm 

                                                             
1345 idi A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1346 da«i Ş, M, E; T1, T2, A‟da yok. 
1347 bendelerüñ A; bendelerinüñ M, E, Ş 
1348 erµke- A, E, Ş, T1, T2 ; serµr- M 
1349 cenâb-ı E, Ş; A, M, T1, T2‟de yok.  
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itmegi temâşâ-yı nekbet-i ¢urayzıyâna ta¡lµk itmekle perend-i «oş-na…ş-ı1350 recâsı 

tamπa-yâfte-i …abûl-i Yezdânµ olmış idi. Sebük-revân-ı …abµle-i [M-126, T2-228a] 

Evs ber-√asb-i fermân Medµne‟ye şitâbân olub Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anhı bir merkeb-i 

rehvârla mu¡asker-i @afer-medâra µ§âl eylediler. Ma√fil-i melâ‟ik «adem-i risâlete 

hengâm du«ûlünde sulýân-ı çâker-nevâz ¡alyeyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri ýâ‟ife-

i [A-68a] Evs‟i قوموالسيدكم
1351  «iýâbına şâyân buyurmaπla Benµ ¡Abdü‟l-Eşhel isti…bâle 

müsâra¡at idüb baπalgµrâne-i ikrâmla dµvân-«âne-i bülend-revâ…-ı nübüvvete 

getürdiler. Sa¡d bisâý-ı sa¡âdet-menâý-ı risâlete rûmâlle muste¡id oldu…da pµşgâh-ı 

«atm-i penâhda fâ‟iz-i derece-i ma…âl olan eşrâf-ı Evs, Sa¡dâ «iýâb idüb yâ Ebâ ¡Amr 

cenâb-ı şehriyâr-ı erµke-nişµn-i belâπ zimâm-ı √ükm-i Benµ ¢uray@a‟yı sizüñ …ab≥a-i 

i«tiyârıñuza rabý buyurdılar. Pµrâye-i §a√âyif-i ezmine-i nâ≥iye olan na…ş-ı √u…û…-ı 

sâlifeye1352 imrâr-ı na@ar-ı [T1-102a] mer√amet idüb mu¡âmele-i şef…at ü ¡âýıfeti pes 

endâ«te-i …afâ-yı vefâ eyleme diyü µ…âd-ı kânûn-ı √amiyyetimüzden niyâz oldılar. 

Sa¡d ayıtdı, mir‟ât-ı mücellâ-cebµn-i ictihâduma √avâle-i nefes-i i¡tirâ≥ itmemek 

bâbında beste-i mµ&â…-ı İlâhµ olur musuz, cümlesi dem-sâz-ı terâne-i …abûl olıca… 

Sa¡d cânib-i sulýân-ı risâlete da«i imâle-i beşere-i isticâze idüb lâkin mürâ¡at-ı …â¡ide-

i ta¡@µm ü iclâl içün hücne-i √arf-i «iýâbdan ictinâb tarµ…iyle yâ bu cânibde olanlar ne 

buyurırlar diyü ta√rµk-i leb-i istinýâ… eyledükde bâlâ-nişµn-i serµr-i ¡illiyyµn √a≥retleri 

yâ Sa¡d bâfte-i kârgâh-ı ictihâduñ olan kâlây-ı bedµ¡ü‟l-na…ş √ükm-i …abâyı1353 bâlâ-yı 

[Ş-173a] …abûl ü rı≥âmızdur didükde Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anh çünki rı≥â-yı ýarafeyn vâ-

beste-i √ükm-i ¡âcizâne-i fa…µrdür. Ben √ükm eyledüm ki Benµ ¢uray@a‟nuñ bµ- [E-

74a] tereddüd ü te‟«µr bi‟l-cümle dıra«t-ı kühn-sâl-i ricâli reyyân-ı zehr-âb-ı şemşµr ü 

nâzik-nihâlân-ı1354 ≠erârµ vü eýfâli, esµr ü emvâli beyne‟l-müslimµn …ısmet-pe≠µr 

…ılına diyüb kilk-i zebân-ı √ikmet-beyânın âsûde-i mı…leme-i dehân eyledi. Hemân 

dâver-i evreng-i şerµ¡at ¡aleyhi esnâ‟t-ta√iyyat √a≥retleri yâ Sa¡d √ükm ü ictihâduña 

hezâr ta√sµn ü âferµn ki …alem-i √a…µ…at-nigâr-ı münşµ-i ta…dµr da«i ma√keme-i bâlâ-

ýâ…-ı heft-revâ…-ı âsumânda bu vech üzre im≥â-nüvµs-i …abâle-i1355 [T2-228b] …a≥â 

                                                             
1350 -na…ş-ı A, M, E, T1, Ş; T2‟de yok. 
1351 Efendinize ayağa kalkın. 
1352 sâlifeye A, Ş, M, E, T1; sâbı…aya T2 
1353 …abâ-yı M, T1; E, Ş, T2, A‟da yok. 
1354 nihâlân-ı A, M, E, Ş; nihâl-i T1, T2 
1355 …abale-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
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olmış idi buyurdılar. Zemân-ı seyyid-i ¡alemiyânda cevâz-ı ictihâd meslekine ≠âhib 

olan e‟imme-i u§ûlüñ mütemessiki bu mâdde idügi §a√µfe-pirâ-yı Mevâhib‟dür. Mâ-

√a§al mevkib-i @afer-âyµn-i müva√√idµn Dârü‟l-hicreye imâle-i ¡inân eyledükde 

mürâ¡at-ı i@hâr-ı şükûh-ı İslâm u terhµb-i e¡âdµ-i li‟âm içün üserâ-yı Benµ ¢uray@a 

dest- [T1-102b] ber-gerden-beste keşân keşân Medµne-i Muýahhara‟ya na…l olunub 

ricâli Üsâme bin Zeyd «ânesinde hem- [A-68b] âπûş-ı zencµr ve nisâ vü eýfâlin 

Remle binti ◊âri& menzilinde [M-127] cây-gµr eylediler ve fermân-ı cihân-gerdân-ı 

nebevµ ile bir cây-ı münâsibde bir «ende… √afr idüb ebdân-ı bed-bünyân-ı 

¢uray@iyândan kenâr-ı √i§âr-ı ¡ademe gûyâ burc-ı bedene nümûdâr eylediler. Ol leb-i 

bâm-ı fenâda ki menzilgâh-ı memâta nu√ustµn mer√aleleri idi ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-

Murta≥â ve Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ nâ«un-ı tµz-dem-i şemşµrle 

gelû-yı …arâbe-i çirk-âgµn-i bedenlerinden fekk-i rişte-i √ayât idüb lâşe-i bed-

siriştlerin süpürde-i laýma-i seyl-âb-ı «ûn eylediler. Şemµr-i şu¡â-ı «ûrşµdle meydân-ı 

maπrib lâle-gûn olıncaya dek bile üsârâ-yı bed-peymân-ı Yehûd temam-ı resµde-i 

gird-âb-ı fenâ olmamaπın ba…ıyyesini fürûπ-ı meşâ¡il-i şeb-efrûzla menzil-gµr-i 

dereke-i siccµn eylediler. Sûsmâr-ı vµrânezâr-ı fesâd ◊uyeyy bin A«ýab da«i sâ…µ-i 

±ü‟l-fi…âr-ı ◊ayderµ‟den tecerru¡-ı kâs-ı fenâyla ser-gerdân-ı dârü‟l-«umâr-ı bi‟se‟l-

…arâr oldı. Mervµdür ki pµşkâr-ı1356 ýâ‟ife-i eşrâr olan Ka¡b bin Esed dest-be-…afâ pµş-

ýâ…-ı serâperde-i risâlete i«≥âr olundu…da yâ Ka¡b bin Cevvâs «od size1357 nebiyy-i 

bi‟l-√a…… cenâbına vu§ûlde şedd-i niýâ…-ı muýâva¡atâ-ı a…sâ-yı sa¡âdet bilüb benüm 

da«i selâm-ı ta§dµ…-i encâmumı iblâπ eyleyesiz1358 diyü ta¡vµ≠-i na§âyi√i size bâzu-

bend-i va§iyyet itmiş idi. Ne ¡aceb çerâπ-ı dil-fürûz-ı pendinden tenvµr-i kâşâne-i 

≥amµr itmeyüb kendüñizi çâh-ı târµk-i √i≠lâna üftân itdiñüz diyü istinýâ… buyurdu…da 

yâ Ebâ el-¢âsım eger Ka¡b bµm-i ser ü cândan dest-şûy-ı [T1-103a, E-74b] çeşmesâr-

ı dµn-i Mûsevµ oldı diyü daπdaπa-i serzeniş-i Yehûd girµbânkeş olmasa bi-√a……ın 

âyât-ı Tevrât‟a şimdi serây-ı mu¡allâ-binâ-yı dµn-i İslâm‟a pâ-nihâde-i [T2-229a] 

iýâ¡at olurdum ammâ ne çâre ki ýa¡ne-i hem-kârân mâni¡-i …abûldür diyü cevâb 

virmegin işâret-i1359 sulýânü‟&-&a…aleyn [Ş-173b] ile anı da«i piş-revân-ı mer√ale-i 

                                                             
1356 pµş-kâr-ı A, M, E, T1, Ş; pµşgâh-ı T2 
1357 size A, E, M, Ş, T2; siz T1 
1358 eyleyesiz A, E, Ş, T1, T2; eyleyesin M 
1359 İşâret-i A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
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fenâya µ§âl eylediler. Ma-√a§al na…ş-ı pür-«aýâ-yı vücûd-ı ¢urayzıyân dâmen-i &iyâb-

ı ýayyibeden1360 şüste-i seyl-âb-ı inti…âm olıca… pes mândeleri da«i1361 olan 

man@ûme-i mu…teneyât-ı ba¡de‟l-ta«mµs-i râcil ü râkibe nisbetle müfred ü mü&ennâ 

vü mü&elle& vechi üzre ta…sµm buyuruldı. A…sâm-ı ¡a…âr u emlâk rı≥â-yı «âýır-ı 

En§ârla Muhâcirµn bµ-dâr u diyâre temlµk buyrılub şükûfezâr-ı sebâyâdan Rey√âne 

binti ¡Amr mülk-i yemµn olma… üzre güldeste-i ahâlµ-i [A-69a] √arµm-i nübüvvete 

≥amµme buyruldı. Sifâl-i gülbün-i ru…iyyetden ıýlâ…la √adµ…a-i «a≦râ-yı münâka√aya 

il√â… irâde buyurulmuş iken Rey√âne‟nüñ «al«al-ı ru…iyet-pµrâye-i sâ…-ı √ayâtı 

olma… kendü …âlıb-ı niyâzına mesbûk olmaπın «âýır-«∙âhı üzre ib…â olundı.  

Va…¡a-i İnti…âl-i Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anh1362  

[M-128] Nâvdân-ı şehd-rµz-i …alem mu…addemâ berge-i ta¡bµre icrâ itdügi 

üzre Sa¡d radıya‟llâhu ¡anhuñ şâ«-ı bâlâ-rev-i du¡âsı bâr-âver-i …abûl olub mµve-i 

şµrµn-güvâr-ı rû√ı zµver-i ýabla-i be…â olma… temâşâ-yı «azân-ı ¡ömr-i ¢urayziyân‟a 

vâ-beste olmaπın «ilâl-i √âl-i zevâllerinde nagâh çeşme-i ser-girifte-i1363 cerâ√ati 

inficâre başlayub πonce-i leb-beste-i za√mı gül-rµz-i pergâle-i «ûn olmaπla [T1-103b] 

gülzâr-ı muýarrâ-yı ¡i≠ârında â&âr-ı ≠übûl hüveydâ oldı.  

beyt 

 مزاج مستقيمش منحرف كشت

مه عالمفروش منحسف كشت
1364  

Serv-i «oş-«ırâm-ı bâπ-ı belâπ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ser-bâlµnine sâye-i 

¡ıyâdet §alub kemâl-i ¡alâ…a-i §âdı…-nevâzânelerinden ser-i mes¡ûdını1365 bâlµn-i 

zânûlarında mekµn eylediler. Sa¡d‟uñ rişte-i serdergüm-i enfâsı1366 pençe-i sa«t-gµr-i 

sekerâta giriftâr iken nâ-gâh nükhet-i cân-bâ«ş-ı Mu√ammedµ istişmâmı ile nev¡ân 

fâ‟iz-i destmâye-i zûd-fersâ-yı √ayât olub,  

beyt1367 

                                                             
1360 ýayyibeden A, Ş, T1, E, T2; kelµbeden M 
1361 da«i M, Ş, E; T1, T2, A‟da yok. 
1362 Va…¡a-i İnti…âl-i Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, M, T2, Ş; Vefât-ı Sa¡d bin Mu¡â≠ ra≦ıya‟llâhu 
¡anh E; Bu Ma…âle-i Ri……at-engµz ◊a≥ret-i Sa¡d ra≥ıya‟llâhu ¡anhuñ Cis-i Şehâdetde ¡Ubûr 
Buyurdu…ları Beyânındadur T1  
1363 ser-girifte-i A, M, E, Ş, T1; nem-i ser-girifte-i T2 
1364 Onun doğru vücûdu bozuldu, âlemi aydınlatan ayın ışığı söndü. 
1365 mes¡ûdını A, M, E, Ş, T1; ma¡hûdını T2 
1366 sürûr-ı kem-enfâsı, Gültekin, s. 255. 
1367 beyt A, T1, T2; rubâ¡µ M, E, Ş 
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 اى مرك مرا زيار شرمنده مكن

 نوميد از ان كوهر از زنده مكن

 يار ايد وجان رود خدايا نفسى

مهلت ده ودر قيمتم زنده مكن
1368  

[T2-229b] Mi§dâ…ınca mir‟ât-ı cân-fürûz-ı ru«sârlarına çeşm-güşâ-yı √ayret 

olıca… §avt-ı [E-75a] √afµfle es-selâmu ¡aleyke yâ Resûlu‟llâh 1369
انى اشهد انك رسول هللا 

 süb√asın ser-engüşt-i zebânında gerdân idüb mülâ√a@a-i  بلغت الرسالة ونصحت االمة

lâzıme-i âdâb içün küre-i re‟s-i mübârekin kürsµ-i zânû-yı nebevµden gerdân eyledi. 

◊a≥ret-i çâre-sâz-ı bµ-çâregân ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alât dü-§af√a-i dest-i du¡âların 

dergâh-ı icâbete bâz idüb İlâhâ mu√aý-ı mu√µý-i ¡ilm-i şerµfüñdür ki ¡abd-i râst-kâruñ 

Sa¡d va√dâniyyet-i ≠âtuñı ve resûliñi ta§dµ… idüb mürâ¡ât-ı √u…û…-ı İslâm‟da 

cânsipârlı…lar1370 levâzımın derece-i kemâle µ§âl itmişdür. Reh-rev-i be…â-gü≠âr-ı 

rû√ına cisr-i lerzân1371 u sekerât-ı pür-«aýarâtdan ¡ubûde-i destyâr olub «â§ân-ı √arµm-

i …urbuñla hem-sâye-i riyâ≥-ı na¡µm itmek içün niyâzmendüm diyü dµvân-«âne-i 

mâlikü‟l-mülk-i lâ-yezâle irsâl-i sefµr-i recâ buyurdılar.  

beyt 

[Ş-174a] Bir du¡âdur ki ider fevc-i …abûl isti…bâl 

[A-69b] Olmamışken da«i [T1-104a] ser-√add-i dehenden1372 gü≠erân 

Ol «ilâlde fitµle-i nigâh-ı vâ-pesµni1373 meşkût-ı cemâl-i âfitâb-ı dü-serâdan 

i…tibâs-ı envâr iderek şu¡le-i mihr-tâb-ı rû√-ı laýµfi ârâyiş-i …andµl-i ¡arş-ı berµn oldı.  

beyt1374 

 چو او لفظ شهادت را ادا كرد

 سپهر اجراى احكام قضا كرد

 هماى روح باكس كرد پرواز

بسوى اشيان عرش شد باز
1375  

                                                             
1368 Ey ölüm yârin aynasında beni utandırma. Hayat cevherinden ümitsizim. Ey Allah‟ım yâr geldi, 
can gitti. (Bu yüzden) bir nefeslik izin ver kıyamet kapımı çalmasın. 
1369 Ben şahitlik ederim ki sen Allah‟ın resûlüsün, risâleti ulaştırdın, ümmetine nasihat ettin. 
1370 cân-sipârlı…lar A, E, T1, Ş, T2; cân-sipârlı… M 
1371 cisr-i lerzân-ı M, E, Ş, T1, T2; «ayrlar i√sân A  
1372 dehenden M, E, T1, T2; vehenden M 
1373 vâ-pesµni A, T1, E, T2, Ş; dil-pesµni M 
1374 beyt A, M, T1, T2; na@m E, Ş 
1375 O kelime-i şehâdet getirince âsuman kaza hükmünü uyguladı. Temiz ruhun hümâsı arşın kuş 
yuvasının yönüne uçtu. 
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¢ımme1376-pµrây-ı tâc-ı §ı√√at olan ferµde-i tâbnâk-i √adµ&-i ¡‟alµ-…ıymet-i 

nebevµ müfâdı üzre âvâze-i nâle1377-√µz-i kûs-ı ra√µl ile ýûýµ-i şekkersâ-yı rû√-ı Sa¡d 

…afes-i üstü√∙ân-kârµ-i bedenden remân olıca… ýâ‟ir-i münevver-per-i sidre-nişµn ya¡ni 

cenâb-ı rû√û‟l-emµn nâdµ-i nübüvvete mü&ûl [M-129] idüb yâ Resûla‟llâh rû√-ı fütû√-

engµz-i Sa¡d lâ¡ne-i a¡lâ-yı ¡illiyyine ta√rµk-i cenâ√ eyledükde ebvâb-ı ýârem-i 

heftkâne güşâyiş bulub kemâl-i meserret ü istibşârdan sµmâ-yı ¡arşü‟r-ra√mânda 

kisve-i lerze vü ihtizâz nümâyân oldı ve yetmiş biñ münzeviyân-ı …abâb-ı melekût 

pµşgâh-ı serµr-i tâbûtunda dest-beste-i §alât olmaπiçün √a≥ret-i ≠ü‟l-celâl ve‟l-

ikrâmdan me‟mûr oldu…ların iblâπ [T2-230a] eyledi.1378 Dâver-i «ıýýa-i dü-serâ 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm1379 √a≥retleri techµz ü tekfµnine bi‟@-@ât dest-i ra√met-

peyvestleriyle mübâşeret buyurub ol mürde-i zinde-dili semend-i ser-sa«t-ı çübµne 

süvâr oldılar. ¡Âmme-i A§√âb-ı Kirâm‟la Ba…µ¡-i Şerµf‟e dek mürâ¡ât-ı resm-i 

müşâye¡et buyurub ba¡d itmâm-ı §alât derµçe-i dehlµz-i be…âda [E-75b] menzil-gµr 

eylediler.  

na@m 

 نديده كسى تا ابد زيندهكى

 خداى جهانراست پايندهكى

 نماند بكس اين جهان پايدار

خداى عزيزاست بر يك قرار
1380  

Ma…dem-i Bilâl bin ◊âri&-i Müzenµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh1381  

Bu sâl-i «uceste- [T1-104b] me‟âl1382 «ilâlinde sâlâr-ı …abµle-i celµle-i Müzen 

Bilâl bin ◊âri&-i Müzenµ ricâl-i …abµlesinden çehâr-hezâr müsta¡iddân-ı «il¡at-ı 

hüdâyla südde-i semâ-sµmâ-yı risâlete tevcµh-i cebµn-i iýâ¡at idüb «∙âce-i debµristân-ı 

mâ-ev√â ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ cenâbından lev√-«∙ân-ı seba…-ı µmân eylediler.  

beyt 

                                                             
1376 …ımme A, T1, T2, E, Ş; M‟de yok 
1377 nâle A, E, T1, T2, Ş; nâgeh M 
1378 eyledi A, E, T2, Ş; eylediler M, T1 
1379 ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm A; ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ M, E, Ş 
1380 Sonsuza kadar yaşayan birisi görülmemiştir. Sonsuz olan bu cihânın sahibi Allah‟tır. Dünyada bir 
kişi payidar kalmamışdır. Sürekli var olan yüce Allah‟tır. 
1381 Ma…dem-i Bilâl bin ◊âri&-i Müzenµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, M, T2, Ş; Bu Ma…âle-i Mu√ta§ara Müzen 
¢abµlesi‟nüñ Râ√ile-bend-i Îmân Oldu…ları Beyânındadur T1; Vâ…ı¡a-i İslâm Bilâl Bin ◊âri&-i Müzenµ 
bâ-Çehâr Hezâr ez-¢abµle-i Müzen E 
1382 me‟âl A, M, E, Ş, T1; âmâl T2 



243 
 

Her kim olsa tâ ezel leb-teşne-i1383 fey≥-i hüdâ 

Âb-nûş-ı1384 çeşme-i şµrµn-güvâr-ı dµn olur 

Dâ‟ire-i ýâbe-i1385 mübârekede esâs-efken-i mebânµ-i isti…râr olma… ârzûsıyla 

basý-ı …âlµçe-i niyâz eylediler ammâ cenâb-ı «ayrü‟l-verâ ¡aleyhi ecmelü‟t-te√âyâ 

sizler ne ma√alde mekµn olursañuz yine nigâşte-i cerµde-i muhâcirµnsiz diyü zâd-ı 

râh-ı tesliyetle mevýın-ı me‟lûflarına i¡âde buyurdılar.  

Va…âyi¡-i Sene-i ~âdise ez-Hicret-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü 

ve eşrefü‟t-teslµm1386  

[A-70a] İmâm-ı Rabbânµ ve »aýµb-i ¢asýallânµ ¡aleyhi‟r-ra√me bu siyâ… üzre 

ma√fil-ârâ-yı rivâyetdür ki sene-i sitte-i hicriyye1387 Mu√arreminde Medµne-i 

Münevvere‟ye heft mer√ale ba¡µd ∞ariyye nâm ma…âmda ≦arb-ı «ıyâm iden seg-

nihâdân-ı Benµ Kilâb πâretine Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anh otuz süvâr-

ı târâc-gü≠ârla ta¡yµn buyurulmaπın bir nµm-şebân1388 âteş-i nâ-gâh-«µz gibi 

«∙âbgâhlarına hücûm itdüklerinde zâπ-ı siyeh-bâl-i nü¡âs lâne-i «âr-beste-i 

dµdelerinden remân olub [Ş-174b] şeb-i târda bir nicesi pervânevâr şu¡le-i şemşµre 

dûçâr olıca… ba…ıyyeleri şeb-perre-i şu¡ûrları gibi birer cânibe1389 perrân oldılar. Yüz 

elli şütür ve üç biñ πanem iπtinâmıyla rücû¡ e&nâsında ser-i …abµle-i Benµ Necid 

¿emâme bin Ü&âle cânib-i Mekke‟ye ¡azµmet üzre iken1390 dûçâr olub [T2-230b] 

gerden-beste-i silsile-i esr eylediler.  

beyt 

Ger …a≥â çar«da1391 √iss [M-130, T1-105a] eylese nâ-fermânı 

Giçirür gerdenine kâhkeşândan zencµr  

Rav≥a-i …aviyyü‟n-nümây-ı1392 risâlete cûy-§ıfat fâ‟iz-i rûmâl oldu…da ser-

engüşt-i zebânın mµveçµn-i şâ«sâr-ı µmân eyledi. İ…ti≥â-yı √ikmet-i «afiyye-i İlâhiyye 

                                                             
1383 -teşne-i A, Ş, M, T1, T2; -beste-i E 
1384 âb-nûş A, E, M, T1, Ş; âb-gûş T2 
1385 tâbe-i A, M, Ş, E, T1; «âne-i T2 
1386 Va…âyi¡-i Sene-i ~âdise ez-Hicret-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü ve eşrefü‟t-teslµm A; 
Va…âyi¡-i Sene-i ~âdise ez-Hicret-i Fa«rü‟r-Rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm M, Ş; Va…âyi¡-i Sene-i 
Sitte ez-Hicret-i Fa«rü‟r-Rüsül §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem T2; Va…âyi¡-i Sâl-i Sâdis-i Hicrµ Seriyye-i 
∏anµmet-Encâm-ı Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh E, T1  
1387 hicriyye M, T1, Ş, E, T2; A‟da yok. 
1388 şebân A, E, Ş, T1, T2; şebânda M 
1389 cânibe A, E, M, Ş, T2; «âneye T1 
1390 iken M, T1, Ş, E, T2; A‟da yok 
1391 çar√ında, Gültekin, s. 258. 
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ile ra√m-ı √âk-i pâk-i Ümmü‟l-¢urâ √aml-i eýfâl-i gendüm-gûn-ı senâbilden tehµ 

vâdµ-i πayr-ı @µ-zer¡1393 olmaπla medâr-ı [E-76b] ta¡ayyüş-i sükkânı nevâ√µ-i 

Necid‟üñ fevâ≥ıl-ı ma√§ûlâtına mev…ûf olmaπın ¿ümâme …abµlesine vu§ûlde gürisne-

ýab¡ân-ı ¢ureyş‟e …a§d-ı e≠iyyet ü izdirâ ile sedd-i râh-ı mu¡âmelât eyledi. »arçµn-i 

ümmµd-i ¢ureyş mikyâl-i mi¡deleri gibi √âlµ …alıca… ol teng-i mâ-yegân-ı bâzâr-ı ¡âr u 

√amiyyetüñ √a≥ret-i şerhriyâr-ı memâlik-i mâ‟ ve ýµn √a……ında mezra¡a-i …ulûbları 

to«m-kâşte-i şiddet-i «u§ûmet iken yine perde-i şerm ü nâmûsı ber-endâ«te idüb 

âsitâne-i ¡âýıfet-penâhlarına nâme-i ≥irâ¡atle ilticâ eylediler. Dâver-i …alem-rev-i 

mekârim-i a√lâ… ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm pµşgâhında niyâzları iktisâb-ı ra…¡-ı1394 

is¡âf itmegin ¿ümâme‟ye kemâ-seba… fet√-i mecârµ-i mu¡âmelât içün ta√rµk-i çeşm-

kûşe-i fermân eylediler.  

beyt 

İ…ti≥â-yı √üsn-i a«lâ…-ı nübüvvetdür bu kim 

Behre-yâb-ı «∙ân-ı i√sân eyler a¡dâsın bile 

Va…¡a-i ¡Acµbe-i ¡Ukal ü ¡Ureyn1395  

∏arµbe-gûyân-ı dâstân-ı seyyidü‟l-ebrâr bu vech üzre tertµb-i a«bâr 

itmişlerdür ki …abµle-i ¡Ureyn‟den çend-nefer-i âvâre-i beyâbân-gerd-i idbâr birgün 

¡atebe-i gerdûn-ýufeyl-i risâlete mü&ûl idüb telebbüs-i «il¡at-i İslâm eylediler ammâ 

muπaylân-ı bed-sirişt-i vücûdları hevâ-yı germâ-yı bâdiye ile me‟nûs olmaπla hevâ-

yı cân-ba«şâyı [A-70b] Medµne-i Mübâreke mizâc-ı bed-âmûzlarına nâ-sâz-kâr 

düşmegin müddet-i yesµrede girµbân-ı tabµ¡atleri destzede-i ¡avârı≥ u es…âm oldı. 

Benâberµn tevâbi¡-i ¢ubâ‟dan ±ü‟l-Cedr nâm ma√alde ki çerâgâh-ı [T1-105b] cimâl-i 

«â§§a idi. Ta§√µ√-i ebdân içün na…le1396 müşâr oldılar. ol mûş-ýab¡ân-ı ziyân-kâr1397 ol 

ma√alde müdâvâ-yı ¡âdµleri olan şµr-i reşâşe-i cimâl1398 tecerru¡uyla tille-i sa√t-feşâr-ı 

¡ilelden rehâ-yâb olıca… [T2-231a] i@hâr-ı «ub&-ı cibilletlerinde bµ-…arâr olmalarıyla 

beyâbân-ı İslâm-sûz-ı irtidâdı veche-i kâr idinüb on beş mi…dârı lü…â√-ı «â§§ayı 

bâdiye-i ittihâba sev… itdiler.  
                                                                                                                                                                             
1392 …aviyyün-nümây-ı M, E, Ş, T1, T2; …aviyy-i A 
1393 ≠µ-≠er¡ M, E, Ş, T1, T2; ≠er¡ A 
1394 ra…¡-ı A; va…¡-ı M, Eİ Ş; def¡´ T1, T2 
1395 Va…¡a-i ¡Acµbe-i ¡Ukal ü ¡Ureyn A, M, T2, Ş; Vâ…ı¡a-i İrtidâd u Mu¡cizât-ı ¢abµle-i ¡Ureyn E, T1. 
1396 na…le A, E, Ş; tena……ule M, T1, T2 
1397 ziyân-kâr A, E, Ş, T1, T2; ziyân-kârân M 
1398 şµr-i reşâşe-i cimâl A; şµr ü şâşe-i cimâl M, E, Ş 
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beyt 

 دامن دولت جاويد وكريبان اميد

حيف وصد حيف كه كيرند و دكر بكذارند
1399  

Nigehbân-ı şütürân olan Yesâr nâm bende-i cân-sipâr zimâm-gµr-i mümâna¡at 

olmaπa i…dâm eyleyicek ol sükkân-ı √u…û…-nedân1400 Yesâr‟uñ dest ü pâyın dendân-ı 

tµz-sikkµn-i kµnle engµ«te idüb çeşme-i çeşm ü dehânın enbâşte-i [E-76b] «âr u «âşâk 

[M131] u endû«te-i maπâk-ı helâk eylediler. Bu kâr-ı bed-hencârları sâmi¡a-gü≠âr-ı 

seyyidü‟l-a«yâr oldu…da Kürz bin Câbir-i ¢ahrµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh bµst süvâr-ı kâfir-

şikârla ber-mu…te≥â-yı fermân-ı felek-gerdân ¡a…ablarında [Ş-175a] per-güşâyende-i 

şitâb olub ol serkeştegân-ı girµve-i irtidâdı dest-be-…afâ dergâh-ı ma¡delet-penâha 

i√≥âr eyledüklerinde menşûr-ı ¡alem-mutâ¡  ًٍد   َ   َُقَ تَقَّنُلو ْ  َ وْ  ُ َللَّنُنو ْ  َ وْ  تَقَ  َّن َ   َْ ِ  ِ  ْ  َو َْرُ ُلُ   مِّلنْ  ِ  ال  َ َ 

َ  َ  َ ء  اَّنِ  نَ  ُ َ رِبُو َ   اّل َ  َوَرُسوَا ُ  َوَ ْ َ ْو َ  ِ    َاْر ِ   müfâdı üzre vücûd-ı Yesâr‟da i«tirâ¡ itdükleri 1401 ِ َّنَّن

cezâya …ı§â§en beden-i nâ-pâklerin ta«ta-i âzmâyiş eylediler.  

beyt 

Oldı nişâne eyleyenüñ …a§d-ı düşmenµ 

Şemşµr-i inti…âm-ı İlâhµye gerdeni 

Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ~ul√engµz-i ◊udeybiye1402  

»ayme-dûzân-ı bâzâr-ı â&âr bu zemµn üzre medd-i ýanâb-ı a«bâr 

buyurmuşlardur ki1403 evâ«ir-i sâl-i sâdis «ilâlinde bir şebângeh,  

na@m1404 

[T1-106a] Dest-gµrende-i cism-i nâsût 

Çeşm1405-bµnende-i mülk ü melekût 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ dü-cild-i ¡anberµn-mı…leb-i ecfânı 

ma§dar-ı ¡ilm ü √ikem olan no…ýa-i merdümek-i §âni¡-bµnlerine pûşµş olub ya¡ni şeh-

bâz-ı müşgµn-cenâh-ı …urreleri §aydgâh-ı menâmda pervâz iderken sev…u‟&-§uver-i 
                                                             
1399 Sonsuzluk saadetinin eteği ve ümidin gömleği yazık, yüzlerce kez yazık ki tutuldu sonra bırakıldı. 
1400 -nedân-ı A, T1, T2, Ş, E; -nedânân-ı M 
1401 İyi bilin ki, Allah ve Elçisine karşı savaşanların ve yeryüzünde (yol kesip eşkiyalık yaparak) 
bozgunculuk yapanların cezası; öldürülmeleri veya idam edilmeleri ya da ellerinin ve ayaklarının 
çağraf olarak kesilmesi yahut sürgüne gönderilmeleridir... Mâide Sûresi: 33. 
1402 Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ~ul√engµz-i ◊udeybiye A, M, Ş; Va…¡a-i Beytü‟r-Rı≦vân ve Beyân-ı Keyfiyyet-i 
~ul√-ı ◊udeybiyye E, T1; T2‟de yok. 
1403 ki A, T1, Ş, T2, E; M‟de yok. 
1404 na@m A; beyt M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
1405 çeşm A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok. 
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şehrµne1406-mi&âlde bu bµ-reng na…ş-ı √a…µ…at-ı meşhûdları oldı ki ¡âmme-i Muhâcir ü 

En§âr‟la ber-tarµ…-i i¡timâd,  

beyt 

[T2-231a] ◊arµm-i «â§§-ı İlâhµ meýâf-ı ins ü melek 

Serây-ı her-dü-serâ …ıble-i …ıbâb-ı felek  

ya¡ni [A-71a] beyt-i mu¡allâ-yı ¡anberµn-…abâ‟da nâ‟il-i gerdeş-i ýavâf olub 

miftâ√-ı mı§bâ√-ı fürûπ-ı …ıble-i ¡âlem dest-i kevneyn-güşâlarında cilve-nümâ olmış 

ve ma√remân-ı ma√rem-i Rabbânµ olan mü‟minµn sâye-i ¡âlµ-ýâ…-ı Merve‟de ta√lµ…-i 

rü‟s ü ta…sµr-i şa¡r em&âli eşπâl-i nüskiyyeye(?) der-kâr olmışlar. ~ub√-dem bu 

şükûfe-i sifâl-mi&âlle1407 ecille-i a§√âbuñ mµnâ-yı sâmi¡aların tezyµn buyurdu…larında 

her biri fâ‟iz-i medâric-i ibtihâc olub bu «ûrşµd-i cihân-fürûz-ı fütû√ hemân ol sâlde 

burc-ı vu…û¡a ta√vµl ider ümmµdi ile tedârik-i mehâmm-ı râh-ı Beytü‟l-◊arâma şürû¡ 

buyurdılar. Egerçi lev√a-i ≥amµr-i tâbnâkleri na…ş-ı niyyet-i peygârdan mu§affâ idi. 

Lâkin ¡anµde-i1408 ¢ureyş dâ‟ire-i beyt-i [E-77a] ¡ulyâya §aff-ı «ilâfdan bârûkeş-i 

mümâna¡at oldu…ları ta…dµrde ta«rµb-i dµvâr-ı ittifâ…ları icrâ-yı seyl-âb-ı tünd-«urûş-ı 

şemşµre mu√tâc olma… mülâ√a@asıyla mânend-i ber… birer §ârim-i düşmen-sûz 

isti«≥ârı ile1409 iktifâ buyurdılar.  

beyt 

Bu ¡ar§agâh içinde olan §â√ib-i va…âr 

Şemşµr ider1410 √amâyili1411 mânend-i kûhsâr 

[T1-106b] »ayme-i sµm-gûn-ı hilâl-i ≠i‟l-…a¡de §a«râ-yı uf…-ı πarbµde medd-i 

ýınâb-ı envâr eyledükde πâyet-i a…vâl-i e‟imme-i siyer ra√imehümu‟llâh üzre biñ beş 

yüz nefer-i [M-132] merdân-ı @afer-medârla pâ-der-rikâb ¡azm oldılar.  

beyt 

Gerden-i √am-gµr-i nâ…a na…ş-ı i…dâm-ı cimâl 

İtdi râh-ı Ka¡be-i ¡ulyâyı pür-bedr ü hilâl 

                                                             
1406 şehrµne- A; şehr-bend-i M, T1, T2, E, Ş 
1407 sifâl-mi&âlle A, Ş, T1, T2, E; sifâl-i em&âlle M 
1408 ¡anµde-i A; ¡anede-i M, T1, Ş, T2, E 
1409 düşmen-sûz isti«≥ârı ile A; düşmen-sûzla M, E, Ş; düşmen-sûz-ı isti§√âb ile T1, T2 
1410 ider A, T1, T2, E; idi M, Ş 
1411 √amâyil-i A, E, Ş, M, T2; √amâyil T1 
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Bu sefer-i tevfµ…-rehberde me§âbµ√-i şebistân-ı ¡iffetden Ümm Seleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ pµrâye-i «ayme-i refâ…at …ılınub menzil-i ±i‟l-√uleyfe‟de yetmiş 

re‟s-i bedene-i hüdâ berây-ı imtiyâz-ı teclµl1412 ü ta…lµd ü iş¡âr buyuruldı. Rûz-ı 

nu§ret-fürûz-ı Bedr‟de girifte-i mehâr-ı temellük-i sâlâr-ı enbiyâ ¡aleyhi ecmelü‟t-

te√âyâ olan cemmâze-i Ebû Cehl da«i gü≠eşte-i …aýâr-ı şümâr idi. Sâ‟ir fâ‟iz-i 

destmâye-i [Ş-175b] i…tidâr olan muva√√idµn da«i hedâyâların ber-tarµ…-i mesnûn-ı 

ta…lµd ü iş¡âr idüb cümlenüñ ta¡ahhüd-i lâzıme-i umûrı Nâciye bin Cündeb-i 

Eslemµ‟nüñ gerden-i iltizâmına ta√mµl buyuruldı. [T2-232a] Ol menzilden Bişr bin 

Süfyân-ı »uzâ¡µ eczâ-yı perµşân-terkµb-i cem¡iyyet-i ¢ureyş‟den ta√§µl-i vara…-pâre-i 

«aber içün ta¡yµn buyurıldu…dan §oñra mµ…ât-ı ±i‟l-√uleyfe‟den verd-i muýarrâ-yı 

çemen-ârâ-yı beden-i nâzikterlerine dü-berg-i nesrµn-gûn-ı i√râmla zµver-bend olub 

kenâr-ı çeşmesâr-ı efvâhdan nihâl-i1413 maπfiretbâr-ı telbiyeyi ¡arş-sây eylediler.  

beyt1414 

 نعره لبيك ببانك بلند

 هست بر اهل بصيرت [A-71b] پسند

 تا نكنى تلبيه محرم نه

جهد كنار واقف عالم نه
1415  

±i‟l-eşýâý nâm ma√alde Bişr bin Süfyân âsitâne-i mu¡allâ-…adr-i risâlete rûmâl 

idüb ¢ureyş‟üñ veche-i âfitâb-ı gµtµ-fürûz-ı nübüvvete dµvâr-ı mümâna¡at sevdâsıyla 

rü‟esâ-yı [T1-107a] ecânibden1416 da«i istimdâd idüb ±µ-ýuvâ nâm ma√alde 

zânûzede-i isti…râr oldu…ların ve »âlid bin Velµd ü ¡İkrime bin Ebµ Cehl iki yüz kâfir-

i kµne-cûy ile Kirâ¡u‟l-πamµm nâm ma√alde ýalµ¡a-i müdebbirân ta¡yµn olındıπın iblâπ 

eyledi. Benâberµn sürûr-ı a§fiyâ ¡aleyhi ezka‟t-te√âyâ vücûh-ı a§√âb-ı bülend-cenâbla 

idâre-i süb√a-i istişâre buyurdılar. Ber-mu…te≥â-yı «ulâ§a-i ârâ şâhrâhdan cânib-i 

Yemen‟e nev¡ân in√irâfla nâ-ma@anne olan bir ma√alden πubâr-ı i…dâm-ı «uyûlleri 

nümâyân olıca… hemân »âlid bin Velµd1417 ü kendüyle şµrâze-gµr-i ictimâ¡ olan1418 [E-

                                                             
1412 teclµl A; ta√lµl M, Ş, T1, T2, E 
1413 nihâl-i A, T1, T2, E, Ş; nehâr-ı M 
1414 beyt A, E; me&nevµ M; na@m Ş; T1, T2‟de yok. 
1415 Yüksek sesle lebbeyk narası basiret ehli tarafından beğenildi. Ta ihrâma girmeden lebbeyk deme. 
Âleme vâkıf olacaksan (vakfeye duracaksan) gayret et. 
1416 ecânibden A, T1,T2, E, Ş; e√âdi&den M 
1417 »âlid bin Velµd M; »âlid A, T1, T2, E, Ş 
1418 olan A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
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77b] bed-revişân yek-pâre sâ…-ı &ebâtların heyzüm-pâre-i seyl-âb-ı «ûrdevâr 

beyâbân-ı firâra der-kâr idüb na…l-i peyâm-ı şükûh-ı enbûh-ı İslâmiyânla «irmengâh-ı 

…ader-i müşrikµne µ§âl-i zelzele-i hirâs eylediler. Mevkib-i §a√râ-fürûz-ı şehenşâh-ı 

risâlet1419 ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyat ¿eniyyetü‟l-Mürâr nâm ma…âmdan gü≠âr iderken 

nâ-gâh tenhâ-süvâr-ı meydân-ı lâ-mekân ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ 

rekûbe-i «â§§aları olan nâ…a-i ¢u§vâ kürsµ-i çâr-pâye-i vücûdın bilâ-inâ√a vü işâre 

hem-âπûş-ı bisâý-ı zemµn idüb mühre-i dâπ-ı …amer-tâb-ı sµnesi ile §a√µfe-i «âki 

mihrzede-i isti…râr eyledi. Her ýarafdan i…âme vü ta√rµke i…dâm itdükce da«i ziyâde 

rµşe-i isti√kâm §almaπın [M-133] √avâle-i rikâb-ı gerd ü nesâda bulunan berere-i 

a§√âb πâlibâ ¢u§vâ‟nuñ §andû…a-i bedeninden [T2-232b] metâ¡-ı tâb u ýâ…at fersûde-i 

dest-i nâ-tüvânµ olma… gerekdür didüklerinde √a≥ret-i zümer-âşinâ-yı desµse-i √a…µ…at 

¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat bâre-i ¢usvâ‟da sâ…-ı i…tidârı süvâr-beste-i ¡acz ü a¡yâ oldı. 

İ¡ti…âdı şâyân degüldür [T1-107b] belki a§√âb-ı fµle §aff-ı ebâbil ile sedd-i hevâ-yı 

¡azm eyleyen cenâb-ı Rabbü‟l-¡âlemµn şimdilik li-√ikmetin ¢u§vâ‟nuñ da«i pây-ı 

¡azmine ¡i…âl-i sekte-i teve……uf urub cânib-i Ka¡be-i mu¡allâya ru«§at-ı √areket 

virmemişdür diyü leb-cünbân-ı cevâb-ı √ikmet-ni§âb olub bilâ-i…ti≥â ◊udeybiye nâm 

mev≥i¡de bir bi‟r-i …alµlü‟l-mâ‟ pµrâmeninde √al…a-bend-i «ıyâm-ı ârâm oldılar. [Ş-

176a] Bir vechile ki ar≥-ı √all-i temâs-ı sâyebân-ı istirâ√atlerinden1420 ve «âk-i pâk-i 

◊arem ta¡allü…-i seccâde-i ýâ¡atlerinden [A-72a] √i§§e-gµr oldı ammâ ol çâhuñ 

mânend-i çeşm-i ≦arµr âbı kem-yâb olmaπla devâb u mevâşµ mertebe-i ervâya fâ‟iz 

olamadı…larından leb-teşne-i bâdiye-i √ayret olmalarıyla bi‟≥-≥arûre südde-i sidre-

sây-i risâlete ¡ar≥ itdüklerinde âşiyân-gµr-i kinâneleri olan ýuyûr-ı çûbµn-ten-i müşgµn-

bâlüñ birisin Nâciye bin Cündeb ra≦ıya‟llâhu ¡anha teslµm buyurub ol çâh-ı «uşk-

çeşme mµl-i dµde-i inti@âr eyledükde bi-emri‟llâhi te¡âlâ «adeng-i sürûr-ı ¡âleme §afâ-

yı vu§ûlden eşk-pâş-ı sürûr olub reg-i neşter-«ûrde gibi bir zülâl-i §âf feverân u tâ 

â«ir-i eyyâm-ı i…âmete dek cümleyi reyyân eyledi. Pençe-i tâb-ı âfitâb olan enâmil-i 

mu¡cize-rµzleri lûle-i ma…sim-i cûybâr-ı i¡câz olma… da«i bu πazâda ne≥âret-ba«ş-ı 

√adµ…a-i şuhûd oldıπı ta¡yµnkerde-i mu√addi&µndür.  

beyt 

                                                             
1419 risâlet A, E, Ş, M, T1; nübüvvet T2 
1420 sâyebân-ı istirâ√atlerinden A, E, M, Ş, T2; sâyebânlarından T1 
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 صد تشنه بى راه و رو

 كشت از كف او آب جو

 شد آب جوشان چشمه سان

انكشت او [a78-E]از فرجه 
1421  

Mervµdür ki §a√râ-yı ◊udeybiye «ıyâm-ı İslâm‟la şükûfezâr oldu…da mebâdâ 

sebükserân-ı ¢ureyş bu ¡azµmetden ma…§ûd-ı idâre-i dûlâb-ı kârzâr …ıyâs itmekle 

bûstân-ı ser-i kµn-âlûde-i ≥amµrlerine to«m-ı mümâna¡at pâşµde idüb §oñra cünbüş-

i1422 dâs-ı peygâre [T1-108a] mu√tâc olmaya diyü [T2-233a] »irâş bin Ümeyye-i 

»uzâ¡µ ra≦ıya‟llâhu ¡anh nâmzed-i sefâret buyuruldı. »irâş encümen-i cân-«irâş-ı 

¢ureyş‟e vâ§ıl olub kµse-i sâmi¡asına nihâde buyurılan na…d-i nâ-maπşûş-i ma…âli 

yek-be-yek şümürde-i ser-engüşt-i zebân eyledükde sefeh-kârân-ı küffâr πâyet-i 

istikbârlarından ceyb-i …abûle şâyân görmediklerinden πayrı bµ-mûcib ü i…ti≥â 

»irâş‟uñ fânûs-ı şem¡adâr-ı vücûdın sengbâr-ı e≠iyyetle şikest itmege1423 der-kâr 

oldılar. ¡Â…ıbet ba¡≥ı dûr-endµşân-ı rü‟esâ-yı a«âyeş-i1424 i¡ânetiyle √amâme-i dâm-ı 

üftâde-i vücûdı dest-i kûdek-ruşân-ı kûçe-i işrâkden rehâ-yâb olub serâ-perde-i ¡izz ü 

iclâle [M-134] rûmâl eyledükde bed-mizâcân-ı ¢ureyş‟üñ imrâ≥-ı reddiyye-i lücc ü 

√ı§âmları şerbet-i bi‟rü‟s-sâ¡a tµπ-i zehr-âbdârdan πayrı ile mümkünü‟l-indifâ¡ 

olmayacaπın iş¡âr idicek √a≥ret-i fa«r-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bu …ufl-i 

mülkil-bendüñ miftâ√-ı ta¡bµrât-ı va√şet-zedâyla güşâdı emrinde cenâb-ı ¡Ömerµden 

çeşm-dâşt-ı teva……u¡ oldılar. ◊a≥ret-i Fârû… ra≦ıya‟llâhu ¡anh yerâ¡a-i zebân-ı §ıd…la 

bu gûne dµbâce-bend-i risâle-i ma¡≠eret oldı ki yâ Resûla‟llâh ol …afes-i çâr- [A-72b] 

kûşe-i ten ki râh-ı rı≥â-yı şerµfüñde şikest olmadan dâmen-çµn ola çeşm-i i¡tibârumda 

tûde-i «âr u «asdan mu√a……ar ve ol ýâ‟µr-i per-beste-i cân ki dâne-i mu√abbetüñ 

şev…iyle dâm-ı irâdetüñde pây-beste olmadan bâlengµz-i gürµz ola dµde-i i¡ti…âdumda 

murπ-ı ta§vµrden bµ-fâ‟ideter idügine «âýır-ı πaybdânıñuz [Ş-176b] a¡del-i şuhûddur. 

Lâkin temşµt-i mehâm-ı dµniyye ta…rµbiyle şâhi…a-i §alâbet-i ¡ömriyyem hemvâre-i 

bed-kµşân-ı ¢ureyş‟e şemşµr-nümâyende-i eşedd-i «i§âm1425 oldıπı [T1-108b] anlaruñ 

                                                             
1421 Yalunu kaybetmiş yüz susamış su aramak için avuçlarını dolaştırdı. Parmaklarının arasından 
çeşme gibi sular aktı. 
1422 cünbüş-i M, E, T1, Ş; çâş-ı A; ceyş-i T2 
1423 itmege A, T1, Ş, E, T2; olmaπa M 
1424 a«âyeş E, Ş, M, T2; e√âbµş  A; ecânib T1;  
1425 «i§âm A, E, M, Ş, T2; i«ti§âm T1 
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da«i fesânzede-i ya…µnleri olmaπla her biri gûşt-pâre-i bedenüme dendân-ı ciger-«ây-

ı ¡adâveti tµz itmişlerdür.  

beyt 

Saña πayret-keş olma… oldı bâ¡i& kµn-i aπyâre 

Baña pür-«ışm u kµn olma… ¡adûlar heb senüñçündür   

◊âlâ1426 i…ti≥â-yı va…t üzre irâde-i celiyyeñüz miyâneden [E-78b] def¡-i 

perde-i va√şete müte¡alli… iken böyle ma√alde nâ-hûşmendân-ı ¢ureyş‟üñ bu kemµne 

ile mu¡âmele-i nâ-pu«teleri merâret-resân-ı ≠â‟i…a-i [T2-233b] ma§la√at olub şerâre-i 

ülfet-sûz-ı mu«â§amet müceddeden bâlâgµr olma… vehmi bu kemterµne ¡inân-keş-i 

mümâna¡at olmadadur. Vâ…ı¡â man@ûme-i a¡≠âr-ı Fârû…µ nigâşte-i lev√a-i §ıd… u 

√a…µ…at olmaπın …arµn-i çeşm-i …abûl buyurılub cenâb-ı ¡Osmân ra≦ıya‟llâhu ¡anh ile 

ahâlµ Mekke‟den ¡alâ…a-gµr-i ülfet ü …arâbet-i bµ-şümâr olmaπın «ıdmet-i sefâret 

¡uhde-i himmetlerine ta√mµl buyurıldı. Cenâb-ı ±i‟n-nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

ferzend-i kirâmµvâr âπûş-ı Ümmü‟l-¢urâ‟da cilve-sâz olıca… «ıred ü büzürg-i ¢ureyş 

ma…dem-i mükerremin-i i√tirâm1427 üzre tela……µ eylediler. Şem¡a-i «ânvâde-i 

¡Affân‟ı1428 ra≦ıya‟llâhu ¡anh i@hâr-ı fürûπ-ı risâlet içün te√rµk-i zebâne-i şürû¡ 

eyledükde her biri yâ ¡O&mân ol bâfte-i kârgâh-ı zebân idecek nesµc-i ýurfe-târ-ı 

makâlât ýavµlü‟≠-≠eyl olmaπla endâze-i münâza¡ât-ı ke&µreye mev…ûfdur. Şimdilik anı 

teh-i endâ«te-i §andû…a-i te‟«µr idelüm. Senüñle teşâbük-i ¡alâ…a-i …arâbetden mâ¡adâ 

gâh âşiyânkede-i cân-perver-i gehvârede hem-sâye ve gâh meydân-ı ney-süvârµde 

hem-pâye olub tâ ma√alle-i nev-binâ-yı İslâm‟a na…l-i bisâý-ı …alb ü …âlıb idinceye 

dek beynimizde √u…û…-ı ülfet-i gûn-â-gûn &âbit olmışdur. Bizim çeşm ü gûşumuz 

senüñ [M-135] dµdâr-ı fürûπ-engµz ü güftâr-ı …and-rµzüñe1429 müştâ… [T1-109a] ve 

sen da«i müddet-i medµdeden berü ser-i sa¡âdet-medârına gerdeşden mehcûr olduπuñ 

¡arûs-ı dilârâ-yı beyt-i siyeh-…abâya [A-73a] ârzûmendsin. Hele şimdiki √âlde gâh 

≠ev…-i ýavâfe der-kâr u gâh zµver-i cimâl-i gµtµ-fürûzı olan no…ýa-i √âline pergâr ol 

diyü mürâ¡at-ı levâzım-ı mihmân-nevâzı gösterdiler ammâ ◊a≥ret-i ±i‟n-nûreyn 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh çünki …âfile-sâlâr-ı nûr u hüdâ ya¡ni cenâb-ı «ayrü‟l-verâ ¡aleyhi 

                                                             
1426 √âlâ A, E, Ş, T1, T2; √âliyâ M 
1427 i√tirâm A, E, M, Ş, T2; T1‟de yok 
1428 ¡Affânı A, T1, Ş, E, T2; ¡O&mân‟ı M 
1429 …and-rµzüñe A, E, M, Ş, T1; …and-rµziñüze T2 
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ecmelü‟t-te√âyâ √a≥retleri da«i ýaleb-kârµ-i1430 vi§âl-i Ka¡be-i ¡ulyâyla bu …adar 

irtikâb-i meşâ…-ı √areket buyurub anlar henüz nemek-çeş-i1431 mâ‟ide-i vi§âl 

olmamışken anlardan mu…addem «∙ân-ı merâma küstâ«âne iýâle-i engüşt-i iştihâ 

itmek menâfµ-i âdâb-ı ¡ubudiyyetdür.  

beyt 

Ben kimem1432 tâ eyleyem seb…at o ¡âlµ-câha kim  

Kimse yo…dur seb…at itmiş aña ma«lû…âtdan1433 

[T2-234a] diyü [E-79a] §ûret-nümây-ı istiπnâ olıca… bu mu¡âmele-i nâz 

¢ureyş‟e râh-âverd-i √aclet ü infi¡âl olunmaπa minba¡d …andµl-i ma…âl-i1434 ma§la√at-

efrûzına da«i ýâ…çe-i sâmi¡âlarından ru√§at-ı âviziş virmediklerinden πayrı çend-rûz 

kûşe-nişµn-i zindân-ı çeşm eylediler. [Ş-177a] Cenâb-ı ¡O&mân‟uñ müddet-i 

mel√û@eden ziyâde mek&i1435 «ilâlinde ¡ö≠r-i dil-siyehân-ı ¢ureyş ile şehr-bend-i 

√ayâtdan §a√râ-yı ¡ademe inti…âli erâcµfi da«i miyân-ı a§√âbda şu¡le-gµr-i şüyû¡ 

olmaπla sicill-i semâvµde mesýûr olan bµ¡atü‟r-rı≦vâna vâsıýa vu…û¡ oldı ya¡ni bu 

mu¡âmele-i dürüşt-i nâ-dürüst-i küffâr âfitâb-ı ≥amµr-i seyyidü‟l-enbiyâya ≠erµ¡a-i 

inkisâf olmaπla ol √avâlµde vâki¡ şecere-i Sidre yâ«ûd Semüre sâyesinde şâ«-ı 

berûmend-i ebdân mµve-feşân-ı √ayât oluncaya dek kµneverân-ı küffâr üzre §â¡i…abâr-

ı peygâr olma… şarýıyla mu¡âkade-i [T1-109b] dest-i mübâye¡at eylediler. Câdde-i 

nev-güşâde-i bey¡at üzre icâle-i kemiyyet-i rı≥âda cümleye seb…at iden Ebû Sinân-ı 

Esedµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh ve reh-neverd-i beyâbân-ı ebâ olan Cedd bin ¢ay§ idügi 

¡an¡ane ile İmâm1436 Şa¡bµ‟den rivâyet-kerde-i İbn Hişâm‟dur kemâ …alâ‟llâhu te¡âlâ 

 ِ  َ َ  ilâ-â«irihi1438 √a≥ret-i dest-gµr-i bµ-kesân-ı 1437 َاَ  ْ  َرِ  َ   الَّن ُ  َعنِ   ْاُ ْؤِمِ  َ  ِ  ْ   َُقَن ِ ُ وَا َ  َ ْ َ   الَّن

ümmet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat √âlâ cenâb-ı ±i‟n-nûreyn «ıdmet-gü≠ârµ-i Resûl-i 

Bârµ ≥ımnında nâ-kâm-nişµn-i dâ‟ire-i mu«âlifµn bulmaπın bu bey¡atden vâye-gµr-i 

                                                             
1430 ýaleb-kârµ-i A, T1, E, T2, Ş; ýaleb-kâr-ı M 
1431 çeş-i A, M, Ş, E, T1; -lµs-i T2 
1432 kemem, Gültekin, s. 264. 
1433 Kimse yo…dur seb…at itmiş aña ma«lû…âtdan A, M, T1, T2, Ş; Seb…at itmiş kimse yo…dur aña 
ma«lû…âtdan E 
1434 ma…âl-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1435 mek&µ A, M, Ş, E, T2; mekµn T1 
1436 İmâm M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
1437 Ey Peygamber! Andolsun ki Allah (Hudeybiye‟de) o ağacın altında sana bey‟at eden müminlerden 
hoşnut olmıştur... Fetih Sûresi: 18. 
1438 ilâ â«irihi A, E, Ş, T1; ilâ â«iri‟l-âyet M, T2 
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√irmân olmasun diyü dest-i çeplerin kendü ýarafından ve dest-i râstların ◊a≥ret-i 

¡Osmân cânibinden1439 yek-digere ¡a…d buyurub nevâle-i şµrµngüvâr-ı bey¡at-ı 

mar≥ıyyeden efrâz-ı [A-73b] √i§§e-i πâ‟ib buyurdılar. »aýµb ¢astallânµ 

ra√imehümu‟llâh mi√râb-efrûz-ı rivâyetdür ki dest-efrâzân-ı A§√âb-ı Kirâm çehre-i 

efkâr-ı küffâra ýabanca-i sa«t-peygâr urma… niyyeti ile ¡akd-i [M-136] dest-i ¡ahd 

itdükleri a«bârı miyân-ı ¢ureyş‟de âvâze-gµr olıca… zünbûr-ı vehm ü bµm ser-i 

şu¡ûrlarına cûş itmegin ◊a≥ret-i ¡Osmân maýiyye-i ikrâm ile serâperde-i iclâle µ§âl 

eylediler. İbn Hişâm Zührµ‟den ra√imehümu‟llâh1440 şµrµn-sâz-ı dimâπ-ı rivâyet 

olmışdur ki ahâlµ-i …abµle-i Benµ »uzâ¡a ki kenâr-ı çeşmesâr-ı [T2-234b] tev√µdde 

taýhµr-i destâr-cünbân idenlerden mâ¡adâ âlûde-i √alâb-ı şirk olanları bile hevâ«∙âh-ı 

[E-79b] cenâb-ı risâlet-penâh olub hemvâre-i ¢ureyş‟üñ bâfte-i dest-i i«tidâ¡ itdükleri 

√a§µr-pâre-i efkârı şehriyâr-ı …alem-rev-i risâlet √a≥retlerinüñ pâyın süllem-i 

vu…ûflarına basý iderler idi. [T1-110a] ¢abµle-i mer…ûme efrâdından çend ricâlle 

Büdeyl İbn Vara…â-i »uzâ¡µ sâye-i bârgâh-ı celâle rûmâl idüb ýavr-ı nµk«∙âhâne üzre 

bu √areket-i berekât-ba«şdan niyyet-i «abµ‟e-i ≥amµr-i ¡âlem-gµrleri ne idügin istincâr 

eyledi. Cenâb-ı …â‟id-i ketµbe-i hüdâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-te√âyâ √a≥retleri yâ Büdeyl 

muýla…â şev…-i ýavâf-ı «âne-i »udâ gerden-i câne kemend-i «âýır-keş-i ce≠be-i 

mu√abbet §almaπla dü-…ıý¡a-i semen-gûn-ı i√râm ýâ‟ir-i ârzûya bâl ü per …ılınmışdur. 

Yo«sa bir ferd ile mu¡âmele-i kârzâr √avâlµ-gerd-i ≥amµrüm degüldür ammâ 

¢ureyş‟üñ cibâl-i cibilletleri irâ‟et-i şemşµr-i «u§ûmete ¡aceb münhemikdür ki hem-

vâre-i ta√rµk-i silsile-i gerden-güdâz-ı mu¡âdât iderler ammâ yine kendülerüñ kef-i 

destlerine ≠erµ¡a-i «irâş-ı «ûn-pâş olur. Anlara nâfi¡ olan [Ş-177b] ta√§µl-i destmâye-i 

istirâ√at içün bizümle bir müddet fet√-i dükkân-ı âştµ idüb ser ü kâr u peygârımızı 

bµgâneler ¡uhdesine ta√mµl itmek idi. Eger el-¡iyâ≠u bi‟llâh bâzâr-ı kârzâr-ı 

ecânibde1441 ni@âm-ı ¡a…dü‟l-le‟âl-i cem¡iyetimüz güsiste olursa gûş-ı ümµd-i ¢ureyş 

bµ-külfe-i za√met …urýa-yâb-ı merâm olmış olur. Eger ber-mu…te≥â-yı ¡alüvv-i se√âb-ı 

@aferbâr-ı dµn a¡dâ-yı millet-i bey≥â laýma-«∙âr-ı seyl-âb-ı tünd-«µz-i şemşµr olurlar ise 

bâri ol zemânda ¢ureyş da«i yâ sâ√il-i selâmet-ba«ş-ı İslâm‟a ilticâ ideler. Yâ«ûd 

vâdµ-i hevlnâk-i ı§rârda isti…rârları §ûretinde bâri ol müddet-i istirâ√atde ýûfân-ı 

                                                             
1439 cânibinden A, M, E, Ş, T1; ýarafından T2 
1440 ra√imehümu‟l-lâh A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok 
1441 ecânibde A, E, Ş, T1, T2; icâbetde M 
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«urûşân-ı İslâmiyândan mu«âfa@a içün ta¡mµr-i ehrâm-ı istiýâ¡at itmiş bulunurlar 

ammâ şöyle ki eger [A-74a] müsvedde-i müşevveş-ra…am-ı işrâk ü istikbârdan 

§a√µfe-i beyâ≥-ı İslâm‟a münta…il olmayalar şerµ¡at-ı …âýı¡a-i [T1-100b] müşrik-

endâzumı gizlik-i πalat-tırâş-ı nüs√a-i âferµniş eyleyen kâtib-i …udret √a……içün √urûf-

ı1442 «aýâ-nümûd-ı vücûdların §a√µfe-i siyeh ü sepµd-i [T2-235a] ¡âlemden √akk idüb 

yerlerin zevra…-ı envâr-ı dµn-i bey≥âyla te≠hµb itmedikçe âsûde-i mı…leme-i ferâπ 

olma… i√timâlüm yo…dur diyüb risâle-i ma…âle «itâm virdiler. Büdeyl kelimât-ı 

√ikmet-âmµz-i seyyidü‟l-verâya zemzeme-i isti√sân çeküb mecma¡-ı ¢ureyş‟e [M-

137] mu¡âvedet eyledükde kûşe-i ýâ…-ı gûşunda ta¡lµ… olunan [E-80a] şem¡-deste-i 

ma…âli yegân yegân târµk-dilân-ı ¢ureyş‟üñ kâşâne-i şu¡ûrlarında efrû«te idüb def¡-i 

@alâm-ı mu√â§ametle tenvµr-i meclis-i mu§âle√aya bisyâr gûşµş eyledi ammâ tµre-i 

bü«tân-ı ¢ureyş yeksere neyistân-ı hevâ-zede gibi ser-cünbân u beyhûde-gûyân 

didiler ki ey Büdeyl, √a…µ…at-i me‟âl budur ki siz evvel da«i cânib-dârµ-i Mu√ammed 

ile mutta§ıf bir ýâ‟ifesiz. Anlar √a……ında sizüñ sifâlçe-i dehânıñuzdan ser-zede olan 

semen-deste-i1443 ma…âl-i râyi√a-i √imâyet ü aπrâ≥dan «âlµ olmamaπla şâyeste-i 

şükûfedân-ı i¡timâd degüldür. Evvelâ kinâne-i ≥amµrleri sihâm-ı niyyet-i per«âşdan 

tehµdür didigüñ bizi hedef-i meydân-firµb itmekiçün ta¡biye olunmuş tûde-i i√tiyâl 

olmadıπından ma¡lûmdur. Fara≥â şeb-dµz-i tµz-«µz-i kelâmları şâhrâh-ı §ıd… u 

√a…µ…atde cilve-rµz oldıπı ta…dµrde anlaruñ bu gûne va≥¡-ı πâlibâne ile seyl-âb-ı kef-

feşânende gibi Ümmü‟l-¢urâ‟ya du√ûllerinden ve ol ma√alde bizim ser ü 

destimüzden sebû-yı şikeste vü şâ«-ı berµde gibi √areket-i mümâna¡at ü müdâfa¡at 

§udûr itmedüginden miyân-ı …abâ‟il-i A¡râbda ba¡dezµn binâ-yı nâmûsumuz pest 

olmadan πayrı ne [T1-111a] fâ‟ide müterettibdür diyü bisyâr idâre-i âsiyâb-ı …µl ü 

…âlden §oñra bi‟l-â«ere re‟s-i fır…a-i e√âbµs ◊üleys bin ¡Al…ame‟yi1444 ta√…µ…-i maýlab 

içün dergâh-ı nübüvvet-penâha irsâl eylediler. ◊üleys kenâre-i mu√ayyem-i beriyye-

fürûza vâ§ıl olıca… eýrâf-ı «iyâmda hedy içün âmâde-i …aýâr-ı mu…alled ü meş¡ar-ı 

cimâl-i …urbânµyi gü≠eşte-i mehâr-ı na@ar eyledükde ta√a……u…-ı1445 niyyet-i 

i¡timadları √ükmkerde-i …â‟id-i ya…µni olmaπın bilâ-mülâkât fa√r-i kâ‟inât mecma¡-ı 

                                                             
1442 √urûf-ı A; √arf-i M, T1, T2, E, Ş 
1443 semen-deste-i E, A, Ş, T1, T2; semend-beste-i M 
1444 ¡Al…ame-yi A, Ş, T1, E, T2; ◊al…ame-yi M 
1445 ta√a……u…-ı A, T1, T2; ta√…µ…-i M, E, Ş 
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¢ureyş‟e ta√vµl-i zimâm-ı mürâca¡at eyleyüb cisr-i dü-ýâ…-ı dµdesinden gü≠ârân1446 

[T2-235b] olan cümmâl-i a√vâli menâ«-ı vu…ûf-ı ¢ureyş‟e inâ«e eyledi ammâ √arûn- 

[A-74b] mizâcân-ı sa«t-ı ser-i ¢ureyş‟üñ gerden-i ser-keşâneleri efsâr-ı mu¡â…adeye 

¡adem-i raπbetden nâşµ ◊üleys‟i âzürde-i sinân-ı zebân-ı zehr-âba çekân idüb didiler 

ki yâ ◊üleys sen bir da…µ…a-i nâ-şinâs-ı A¡râbµ-i beyâbânµsin. Senüñ sebbâbe-i 

idrâküñde nab≥-ı §ul√ u …ârûre-i ceng teş«µ§ine …udret1447 yo…dur ki terkib-i nâ-

mücerreb-i ma…âlüñ mizâc-ı umûre sâz-kâr ola. Senüñ şerbet-i em¡â-1448 «irâş-ı 

tebdµrüñden ümµd-i şifâ eyleyen serµ¡â-i pehlûzede-i «∙âbgâh-ı «âmûşâne olma… 

mu…arrerdür ◊üleys bu gûne kelimât-ı tel«-i ≠â‟i…a-sûzdan mi¡de-i [E-80b] ≥amµri 

müteπayyir olub didi ki ey kec-endµşân-ı bed-âmûz biz sizüñle şem¡-i cemâl-i Ka¡be-i 

¡ulyâya pervânelik ârzûsuyla gelen züvvâruñ veche-i âmâline sedd-i fânûs-ı 

mümâna¡at itmek vechi üzre müte¡ahhid olmamışızdur. Eger bundan §oñra sefµne-i 

murâd-ı Mu√ammedµ‟ye irâ‟et-i emvâc-ı [M-138] leccâc olunursa biz da«i sizüñ 

lücce-i fitne-cûş-ı cem¡iyyetiñüzden lenger-i ittifâ…ı ber-dâşte idüb anlar cânibine 

bâdbân-güşâ-yı i¡ânet olmamız mu…arrerdür. Heman bu ma…âlden bâd-peymâyân-ı 

¢ureyş‟üñ bâd-ı bürûtlarına1449 [T1-111b] sekte-i fütûr ¡ârı≥ olub kemâl-i √ayret ü 

nedâmetden zimâm-ı kelâmı meslek-i1450 müdârâya sev… idüb didiler ki yâ ◊üleys 

nâr-ı ¡âr-ı revâ…-ı şu¡ûrumuzı pâmâl-i şerâr idüb bu«âr-ı telâş u perµşânµ dimâπ-ı 

idrâkimizi tµre vü târ itdügin bilürsin. ∏alebe-i neş‟e ma¡nûn-ı melâlle tefekkür ü 

tereddüd1451 ü te‟emmül bizden §âdır olan cin√e-i cüz‟iyye sebebi ile bizden remµde-

dil olub daπdaπa-i «âýırımıza sen da«i bir ýarafdan vesµle-i tezâyüd olma. Bir iki gün 

da«i görelim şâyed ki bu kârgâh-ı sitµze-bâf lücc ü mu¡ârı≥âtdan bâla-yı nâm u 

nâmûsumuza muvâfı… bir …umâş-ı √ekµmâne-na…ş @uhûr eyleye diyü ◊üleys‟üñ 

şu¡le-i «ışm u ı≥ýırâbın reşâşe-i tesliyet ile teskµn itdiler ve müte¡ayyinân-ı1452 ser-

kûçe-i işrâkden ¡Urve bin Mes¡ûd-ı ¿a…afµ‟yi ber-vech-i sefâret pµşgâh-ı «ayrü‟l-

beriyyeye irsâl eylediler. Sâye-i ma@alle-i i…bâle ru√§at-yâfte-i mü&ûl oldu…da 

miyân-ı tille-i gendµde-i dehânından fâre-i ziyân-kâr- [T2-236a] zebânın bu resm 
                                                             
1446 gü≠ârân A; gü≠erân M, T1, T2, Ş 
1447 …udret M, Ş, T1, E, T2; A‟da yok 
1448 em¡â- A, E, Ş, T1, T2; im¡ân-ı M 
1449 bürûtlarına A; pervµnlerine M; bürûdetlerine T1, T2, E, Ş 
1450 meslek-i A, T1, Ş, E, T2; silk-i M 
1451 tefekkür ü tereddüd M, E, Ş; bµ-fikr ü A, T1, T2 
1452 müte¡ayyinân-ı M,Ş,  E, T1, T2; süfyân-ı A 
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üzre cünbüşe getürdi ki yâ Mu√ammed ne πarµbdür ki bir gürûh-ı bâd-peymân 

bµgâne-i «âne-i bµ-zârla ¡a…d-i şebeke-i ülfet ü ictimâ¡ idüb kendü cûybâr-ı silsile-i 

dâr-ı …arâbetde perveriş bulan mâhiyân-ı √a…µ…at-âşinâyı dûr-üftâde-i mâ‟ü‟l-√ayât-ı 

zindegâni itmek [A-75a] dâ¡iyesine dil-beste olmışsun ammâ √ayf ki dimâπını pâmâl-

i «ayâl-i mu√âl itmişsin. Miyân-ı «ıyâbânzâr-ı …abâ‟il-i A¡râb‟da …an…ı nihâl-i bâlâ-

rev-i  i…bâli gördüñ ki şecere-i a§l-ı a§µlinden münşa¡ib ü müteferri¡ olan aπ§ân üzre 

√avâle-i teberzµn-i1453 inti…âm eyleye. Bu «od derece-i vu…û¡a tera……µ idecek ta§avvur 

degüldür ammâ yâ meger [Ş-178b] nehengân-ı ¡ummân-ı Benµ ¡Adnân da«i vech-i 

âsânterµn [T1-112a] üzre girifte-i şa§t-ı damâr mı olurlar. ◊âlâ ±µýuvâ nâm ma…âmda 

mu…âbele-i şâhrâh-ı ¡azmüñe sedd-i1454 [E-81a] sâbı…a-i temkµn itmişlerdür. Saña 

vâsıýa-i pervâz-ı ihtizâz olan bu ýâ‟ife-i ferâhim-şüdede «od ol ¡i…bân-şikârµ çengâline 

tâb-âver olaca… …udret ma√sûs degüldür. ‰arafeynden livâ-yı âşûb ta√rµk-i cenâ√-ı 

kifâ√a der-kâr olıca… her biri tµhû-peçe-i bâz-dµde gibi bir cânibe perrân olub seni 

tenhâ vâ-gü≠âşte-i varýa-i «u§amâ ideceklerin ne ¡aceb mülâ√a@a itmemişsin didi. 

Türrehât-ı şu¡ûr-rübâ-yı ¡Urve mµzân-i √av§ala-i ◊a≥ret-ı ~ıddµ…‟a πâyet girân gelüb 

¡ara…-ı √amiyyeti çille-i kemân-ı sa«t-πa≥ab olmaπın eşna¡-ı şütûm-ı elsine-i A¡râb 

olan 1455
 ma…âlüñ laf@-ı ümmin da«i …a§d-ı mübâlaπa ile laf@-ı Lâ‟ta امصص بظر امك

tebdµl idüb امصص بظر الالت
1456  ey bed-gûy-ı herze-ýırâz biz kâlây-ı endek-yâb-ı 

vücûdümızı nice def¡a [M-139] zµr-i …adem-i şehriyâr-ı risâletde pây-endâz itdügimiz 

&übût-yâfte-i √add-i tevâtürdür.  

beyt1457 

Biz kûy-i vefâyı i«tiyâr eylemişüz 

Şahrâh-ı √a…µ…atde …arâr eylemişüz  

Na…dµne-i cânı mµve-i pu«te gibi  

»âk-i …adem-i yâre ni&âr eylemişüz 

Ba¡de‟l-yevm da«i zülâl-i √ayâtımız1458 icrâ-yı mecrâ-yı vefâ itmekiçün ¡urû…-

ı «âksâr-ı menba¡-i ebdânımuzda âmâde-i feverân iken şimdi sen bizi mi gürµz-pây-

                                                             
1453 teberzµn-i A, E, T1, Ş; tµr-i zeyn-i M, T2 
1454 sedd-i M, Ş, T1, T2, E; südde-i A 
1455 Annenin cinsel organını em. 
1456 Lat‟ın cinsel organını em. 
1457 beyt A; rubâ¡µ M, T1, ;na@m Ş; el-mü‟ellife E; T2‟de yok. 
1458 √atâtımız A, E, M, Ş, T2; √ayâtımızı T1 
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ı1459 §aff-ı mu§âf ¡add idersin [T-2-290b] sitâre-≥amµrân-ı a§√âb encüm-i seyyâre gibi 

ser-i sa¡âdet-medâr-ı nebevµ eýrâfında cânla gerdân oldıπı ¡âmme-i cihâniyâna rûşen 

iken şimdi bedr-i ¡âlem-tâb-ı âsumân-ı risâlet pµrâmeninde bizim mi hâle-i §aff-ı 

üstüvârımuz ra«ne-gµr-i teferru… olub bihµn-i kitâbe-i eyvân-ı ibdâ¡ cenâbın bir alây 

bünyâd-efgen-i erkân-ı velâ1460 miyânında [T1-112b] tenhâ …oruz didi. Bu «adeng-i 

tµz-peykân egerçi ¡Urve‟nüñ cigerin çâk çâk eyledi ammâ henüz leyle-i ma@leme-i 

câhiliyyetden §ub√gâh-ı ¡âlem-efrûz-ı İslâm‟a nâ-resâ iken ◊a≥ret-i ~ıddµ… 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh ¡Urve‟yi on re‟s-i şütür i√sânıyla bir vâdµ-i hevlnâk-i [A-75b] 

dµnden1461 kenâre-i ta«lµ§e endâ«te idüb ammâ henûz ¡Urve zµr-i bâr-ı imtinâdan rehâ-

yâb olmamış idi. Benâberµn ne √âl ise bu mâ‟ide-i tel«-i √av§ala-sûzı ha≥m idüb yâ 

İbn Ebµ ¢ufâ√e bu âteş-i şekµb-sûzı mu…addemâ ecr eyledigüñ zülâl-i i√sâna telâfµ 

¡add idelüm diyü sedd-i dûdmân-ı dehân eyledi ammâ ¡Urve idâre-i süb√a-i güft ü 

şinµd «ilâlinde meclis-i mu¡allâ-esâs-ı risâletde bi‟l-cümle pervânegân-ı şem¡-i cihân-

fürûz-ı nübüvvetüñ √arekât u sekenâtın sencµde-i terâzû-yı çeşm-i i¡tibâr idüb cânib-i 

¢ureyş‟e ¡avdet eyledükde [E-81b] nihâde-i cüzdân-ı ıýýılâ¡ itdügin eczâ-yı a√vâle bu 

vechile şµrâze-bend-i ta…rµr oldı ki eger benüm «aýý-ı ma…âl-i «ayr«∙âhânemi ser-

meş…-i §a√µfe-i i¡tibâr iderseñüz ol hizebrân-ı ciger-şikâf pençesinden ta√lµ§-i girµbân 

içün nâme-i §ul√ı bir sâ¡at mu…addem ta¡vµ≠-i bâzû-yı cân idersiz.  

beyt1462 

 جد با هزبران اقليمكير

 خطاى عظيم است وكار خطير

ستيزه 
1463

بران پر دالن ناسزاست  

بشيران نبرد ازمايى خطاست
1464  

[Ş-179a] ◊âlâ leme¡ât-ı şâri…-i himmetleri bu niyyet üzre ma√sûbdur ki yâ1465 

eşi¡a-i a√kâm-ı şemµrleri sevâd-ı ¢ureyş‟de cârµ yâ«ûd bi‟l-cümle …urâb-ı se√âb-ı 

¡ademde mütevârµ olalar ve &ebât-ı yek-dilâneleri mânend-i dıra«t-ı kühn-sâl 

                                                             
1459 gürµz-i pây-ı, Gültekin, s. 268. 
1460 velâ A, E, Ş, T1, T2; vâlâ M 
1461 dµnden M, E, T1, Ş, T2; diyetten A  
1462 beyt A, M; na@m E, T1; Ş, T2‟de yok. 
 A بدان ;M, E, Ş, T1, T2 بران 1463
1464 İklimleri tutan aslanlarla kavga büyük hata ve tehlikeli bir iştir. Cesur olanlarla kavga seza 
değildir, savaş görmüş aslanlarla (savaş) hatadır. 
1465 yâ M, T1; A, E, Ş, T2‟de yok 
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§anavber-i √amle-i bâd-peymâyândan mütezelzil olma… [T1-113a] nâ-muta§avverdür. 

Zµrâ ben Kisrâ vü ¢ay§er ü Necâşµ gibi selâýµn-i şevket-âyµnüñ bisâý-ı şükûh-ı dµvân-

«âne-i iclâllerin endâze-i [T2-237a] bâ§ıra-i i¡tibârla mesâ√a itdüm ammâ a§√âb-ı 

Mu√ammed‟üñ nigâşte-i kârnâme-i âdâb itdükleri §ûret-i iýâ¡ati birisinde müşâhede 

itmedüm.  

beyt 

Bedenlerinde nümûdâr câme-i âdâb  

Müfârı…ında nümâyân ¡imâme-i1466 [M-140] teslµm 

»o……a-i la‟lfâm-ı dehânından dıra«şân olan le‟âl-i cihân-bahâ-yı fermânı 

birbirine müsaba…at vechi üzre pµrâye-i gerden-i imti&âl iderler. Te‟&ir-i şerme-i gelû-

gµr-i edeble pµşgâh-ı sa¡âdetinde bâlâ-yı §adâların pest iderler ve reşâşe-i ibrµ…-i 

vu≥ûsını mâ‟ü‟l-√ayât gibi âbgµne-i dµdelerine mâye-i minnet ¡add iderler. Beden-i 

gül-pireheninden sâ…ıý olan mûy-ı nâçµz üzre rişte-i cânları berhem-zede-i pµç ü tâb 

olur dehân-ı ¡anber-efşânından kemter-i reş√a-i lü¡âb pâşµde olmaz ki elbette birinüñ 

dest ü rûyında cilveger olub ber-vech-i teberrük mâlµde-i çeşm ü cebµn itmeyeler. 

gül-bend-i …âliçe-i «âk olan na…ş-ı pây [A-76a] üzre seccâde-i ýâ¡at mi&âl1467 çehre-

sây olurlar ve ser-engüşt-i meh-şikâfından münfa§ıl olan nâ«un-pâreye hilâl-i şeb-

efrûz-ı ¡ıyd …adar raπbet iderler. Mu√a§§al1468  

beyt 

 يك شمه ازشمايل شان كريبان

جمع ايد ازمكارم اخالق دفترى
1469  

diyü im≥âkeş-i «itâm olıca… ¡Urve‟nüñ mi¡cene-i ta…rµrde sirişte itdügi eczâ-yı 

¡âfiyet-ba«ş-ı ma…âl mu¡tell-mizâcân-ı hezeyân-gû-yı ¢ureyş‟e muvâfı… düşmegin 

ba¡dezµn üslûb-ı √akµmâne üzre izâle-i [T1-113b] mâdde-i mu«â§amet ü ta§√µ√-i 

ýabµ¡at-i mu§âle√at içün Süheyl1470 bin ¡Amr‟ı tevkµl idüb ýabµb-i √aste-dilân-ı ¡âlem 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem dergâhına rû-be-râh eylediler. Süheyl1471 bârgâh-ı 

âsumânsân-ı «∙âce-i cihâniyâna çehre-sây olıca… mu…addime-i [E-82a] dµbâce-i 

                                                             
1466 ¡âmme-i, Gültekin, s. 269. 
1467 mi&âl A, M, Ş, T, E; imti&âl T2 
1468 mu√a§âl, Gültekin, s. 269. 
1469 Eger onun ahlakının şanından bir parça beyan etsem güzel ahlakı toplanır kitap olur. 
1470 Süheyl A, E, M,Ş,  T1; Sehl T2 
1471 Süheyl A, M, E, Ş, T1; Sehl T2 
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ma…§ûda şürû¡ idüb resm-i niyâzmendâne üzre süýûr-ı kelimât-ı mühâdeneye imrâr-ı 

engüş-i zebân eyledi. Nüs√a-i müte√âlifü‟l-er…âm-ı …µl ü …âlde nice def¡a ýarafeynden 

ta…lµb-i §a√â‟if-i redd ü …abûl ve terkib-i müfredât √all ü ¡a…d olunub rişte-i perde-

girih-i1472 güft ü şenµd gâh …a§r u gâh taývµl ü müsvedde-i gûn-â-gûn-√arf-i abâ vü 

rı≥â gâh icmâl ü gâh taf§µl olundu…dan §oñra bi‟l-âhere [T2-237b] perde-i ýâ…-ı itti√âd 

bu §ûr-ı «oş-reng-i şurûýla pür-na…ş u nigâr …ılındı ki müştâ…ân vi§âl-i1473 beyt-i 

mu¡allâ bu def¡a mu¡âna…a-i ma√bûbe-i siyeh-pûş-ı Ka¡be‟den ta«liye-i âπûş-ı ümµd 

idüb ebla…-ı şitâbende-i eyyâm ýayy-i mesâfe-i yeksâle itdükden §oñra yine …a≥â-yı 

¡umre-i menviyye içün nihâl-i bâlâkeş-i endâmları bahâr-güşâyende-i berg-i i√râm 

kılına. Ol zemânda zünbûr-menşân-ı ¢ureyş da«i pµrâmen-i küvâre-i pür-şehd-i 

Ka¡be‟den se-şebâne-rûz kenâre-gµr olub nûş-ı şµrµngüvâr-ı murâdı nµş-i ta¡arru≥-ı 

aπyârdan müberrâ vü şehd«∙ân-ı vi§âli derd-i mümâna¡atdan mu§affâ eyleyeler ve on 

sene çâr-sûy-i [Ş-179b] şehristân-ı eyyâmda dekâkµn-i sev…ü‟s-silâ√-ı kârzâr der-

beste olub metâ¡-ı §ul√ u vifâ… âyµn-bend-i bâzâr-ı ittifâ… …ılına ve ¢ureyş‟den revâ…-

ı ¡uhde-i İslâmiyâna ve İslâmiyândan «ayme-i civâr-ı ¢ureyş‟e mürâca¡at idenler 

müzâ√ame-i yek-digerinden [M-141] me‟mûn olalar. Bu mâdde üzre …alem-i lisân-ı 

ýarafeyn §a√µfe-i [T1-114a] rı≥âya cereyân eyledükde …abµle-i Benµ »uzâ¡a ki dil-

beste-i mu√abbet-i eşrefü‟l-mürselµn idiler bu şarýı hübûb-ı şurýa-i fur§at ¡add idüb 

hemân ol meclisde sefµne-i irâdetlerin deryâ-yı ¡uhde-i seyyidü‟l-enbiyâya revân [A-

76b] ve Beni Bekr gerdûne-i himmetlerin şûrezâr-ı ¡uhde-i ¢ureyş‟e1474 gerdân 

eylediler. Ba…ıyye-i şurûýdan biri da«i bu ki bilâ-i≠n-i velµ kül√an-ı cân-sûz-ı şirkden 

penâh-ı perde-i gülşen-i √ayât-ba«ş-ı İslâm olanlaruñ veche-i âmâline li-ma§la√atin 

«âr-ı dµvâr-ı mümâna¡at keşµde …ılınub ber-¡aks-i …a≥iyye-i sâye-i ¡âlµ-ýâ…-ı İslâm‟dan 

da«i1475 bâdiye-i germ-seyr-i işrâke mu¡âvedet idenlerüñ rûy-ı ¡azmine sedd-i sengµn-

binâ-yı mümâna¡at va≥¡ olunmaya ammâ bu silsile-i girih-gµr-i şarý-ı1476 ma¡hûd 

mücerred-i müslimµn ile ¢ureyş beyninde mün¡a…id olub sâ‟ir …abâ‟ilüñ bu silsilede 

√al…a-i ta¡allu…leri bulunmaya. Mervµdür ki rişte-i şarý-ı mezbûrı Süheyl bin ¡Amr 

suzen-i dildûz-ı zebânına imrâr idüb fa«r-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem da«i 

                                                             
1472 perde-girih-i A; pür-girih-i M, T1, T2, E, Ş 
1473 vi§âl-i A, E, M, Ş, T2; va§l-ı T1 
1474 ¢ureyş‟e A, E, T1, Ş, T2; ¢ureyş‟den M 
1475 da«i M, T1, Ş, E, T2; A‟da yok 
1476 binâ-yı mümâna¡at va≥¡ olunmaya ammâ bu silsile-i girih-gµr-i şarý-ı A, E, T1, Ş; M, T2‟de yok 
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destmâl-i …abûle şâyân göricek bu bâr-ı sengµn-vezn-i ýâ…at- [E-82b] şiken gerden-i 

ta√ammül-i a§√âba πâyet girân gelüb birbirlerine kemâl-i melâlle iýâre-i √amâme-i 

nigâh-ı √ayret ü istiπrâb eylediler. Bi‟l-â«ere »a≥ret-i ¡Ömer‟ün çille-i sa«t-girih-i 

√amiyyeti kemân-ı ta√ammülünden ber-ceste olub ta√≥ir-i mezra¡a-i ya…µn1477 [T2-

238a] niyyeti ile yo«sa ne ân ki ervâ-yı «ârzâr-ı şekk içün ola hemân yâ Resûla‟llâh 

-ya¡ni yâ Resûla‟llâh sen nebiyy-i ber الست نبى هللا حقا والستنا على الحق وعدونا على الباطل

√a……-ı İlâhµ degül misin ve sâlik-i mesâlik-i ta§dµ… olan mü‟minµn da«i √a…… üzre 

degüller midür ve ¡adûlarımız buýlân üzre degüller midür [T1-114b] diyü √adµ…a-i 

fa≥l-ı nebevµ üzre idâre-i si…âye-i su‟âl eyledi. Bâπbân-ı riyâ≥-ı √a…µ…at ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-ta√iyyat belµ yâ ¡Ömer diyü benâgûş-ı ya…µnine ta¡lµ…-i gül-πonce-i cevâb 

buyurdu…larında yâ Resûla‟llâh yâ1478 bu ridâ-yı ≠illet ü «∙ârµye teslµm-i gerden-i rı≥â 

ne ma§la√at içündür diyü dil-«∙âh-ı ¢ureyş‟e bu mertebe müsâ¡adeden §andû…a-i 

≥amµrine âvi«te olan …ufl-i işkâl-i fet√ içün cûyâ-yı miftâ√-ı cevâb olıca… bu vechile 

ýomâr-güşâ-yı √ikmet-nigâr-ı cevâb oldılar ki yâ ¡Ömer ben1479 bir bende-i 

fermânberüm. Bu bâre-i1480 §ul√da çeşme-i umûr-ı «âr u «ass-ı ma«dûrâtla mestûr 

oldıπı seni teşne-gerd-i serâbzâr-ı ı≥ýırâb itmesün ki benüm √o……a-i la¡l-şiken-i 

dehânumdan §âdır olan terkµb-i √ikmet-âmµz-i ma…âl eczâ-yı rı≥â-yı İlâhµden «âlµ 

degüldür. Belki her cüz‟i mizâc-ı ma¡lûl-i ¡alemden izâle-i mevâdd-ı reddiye-i küfr ü 

işrâke devâ-yı şâfµ olıca… nice «â§§e-i nâfi¡a vü fâ¡ide-i «afiyyeyi müstelzimdür.  

beyt 

[A-77a] خداى عزوجل را بضمن هرچه كند 

ازان خبر نبود
 1481  [M-142] لطيفه ايست كه كس را 

Yâ ¡Ömer hiç lev√a-i mücellâ-yı «âýıruñ zeng-âlûde-i melâl eyleme ki ol 

«adeng-i râst-sµmâ-yı sü«an ki [Ş-180a] kemân-ı ¡anberµn1482-tûz-ı dehânumdan 

endâ«tedür, lâ-mu√âle nişân-ı ma…§ûde i§âbeti mu…arrerdür. Yâ ¡Ömer …arµben kef-

zenân-ı lücce-i ra√met cûş-ı meýâf olub ¡arûs-ı «âýır-keş-i merâmı bµ-müzâ√eme-i 

                                                             
1477 ya…µn A, M, Ş, E, T1; ta¡ayyün T2 
1478 yâ A, T1, E, Ş, T2; M‟de yok. 
1479 ben M, E, Ş, T1; T2, A‟da yok 
1480 bâre-i A; mâdde-i M, E, T1, T2, Ş 
1481 Azîz ve celîl olan Allah yaptığı her işin içine kişilerin haberi olmadan bir latife koyar. 
1482 ¡anberµn A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok 
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aπyâr √ırâmende-i şebistân-ı √u§ûl müşâhede idersin1483 diyü cerµ√a-i «âýır-ı Fârû…‟a 

nemek-pâş-ı tesliyet oldılar.  

beyt 

 كسى زچون وچرا دم نمىتواندزد

كه نقش بند حوادث وراى چون وچراست
1484  

Se√âb-ı cevâb-ı nebevµ lehµb-i ı≥ýırâb-ı ¡Ömerµ‟ye vâsıýa-i inýifâ olıca… [T1-

115a] mu…te≥â-yı √amiyyet-i [T2-238b] cibillµleri üzre bµ-i«tiyâr kenâre-i meydân-ı 

i¡tirâ≥a pâ-nihâde-i cesâret oldu…ları [E-83a] müstetbi¡-i mu‟a«a≠e-i Bârµ olma… 

«avfıyla nice müddet istiπfâr u dürûde vü i¡tâk u §alât u §ada…ât ile ¡afv-ı kirdigârµye 

i¡ti§âm itdükleri §a√â‟if-ýırâz-ı â&âr-ı siyerdür. İmâm Zührµ ¡aleyhi‟r-ra√me bu zemµn 

üzre nigûnsâr-ı cur¡adân-ı esrârdur ki vâ…ıâ temâm-ı «irmen-i âmâl-i ¢ureyş‟e 

muvâfı…-vezân olan debûr-ı §ul√ «µre-çeşman-ı beyâbân-ı πaflete i&âre-i πubâr-ı 

teşvµş itmez degüldür lâkin şikâf-ı perde-i √arem-serây-ı ta…dµrden temâşâ-künân-ı 

şµve-i gûn-â-gûn dûşµze-i √ikmete nâ-pûşµdedür ki riyâ≥-ı cân-perver-i İslâm‟la 

«âristân-ı dâmen-şikâf-ı işrâk beynine müte«allil olan «ende…-i «alâb-âgµn-i ceng ü 

«u§ûmet birbirlerine sedd-i râh-ı âmµziş ü i«tilâý olmaπla bahâristân-ı meclis-i 

mu…addes-i nebevµde nev-be-nev serzede olan ezhâr-ı reng-â-reng-i «avârı…-ı ¡âdât u 

mu¡cizât-ı ¡amµmetü‟l-berekât bâ-«u§û§ √adµ…a-i sidre-peyvend-i melâ‟-i a¡lâdan 

çemen-i §uffe-i şuhûda nâzil olan fevâkih-i √ayât-ba«şâ-yı âyât-ı beyyinât dµde-i bµ-

fürûπ-ı kûta na@arân küffâre perde-nişµn-i «afâ idi. Mühendis-i di¡âme-bend-i √ikmet 

miyânede cisr-i deh-ýâ…e-i mu§âle√aya esâs-efken-i isti√kâm olub râh-ı amed-şüd 

bedµd olmaπla şemµm-i şükûfe-i a«lâ…-ı Mu√amedµ meşâm-ı idrâklerin ta¡ýµr ü leýâfet-

i nev-bâve-i mu¡cizât-ı bülend-âyât dµde-i «ıredlerin tenvµr itmegin tel«-dimâπân-ı 

«an≠alzâr-ı câhiliyyet gürûh gürûh sâye-i dev√a-i bâlâ-rev-i risâlete şitâbân olub 

ýabla-i dil ü dehânların1485 leb-â-leb fevâkih-i şµrµnter-i µ…ân u destâr-ı cân u 

cinânların [T1-115b] pµrâste-i şükûfe-i tev√µd ü µmân [A-77b] eylediler.  

beyt 

Cân virür «asteler ol mâ‟ide-i cân üzre 

                                                             
1483 idersin A, E, Ş; idersiz M, T1, T2 
 A. Kimse olayların kumaşlarını örenin arkasındaki neden ve niçinleri چرا ;M, Ş, T1, E, T2 چراست 1484
sorgulayamaz. 
1485 dehânların E, M, Ş, T1, T2; dehânlarından A  
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Cûş ider teşne-lebân çeşme-i i√sân üzre 

‰ulû¡-ı sepµde-i §ub√-ı bi¡&etden sene-i §ul√a gelinceye dek ta…vµm-i 

mu√âsebât rûz-nâme-i1486 sinµnden ser-engüşt-i takallübât-ı eyyâmla  on ýo…uz vara… 

gerdân olmış iken ol mi…dâr müddetde dâ‟ire-i zer-cedvel-i [M-143] µmâne dâ«il 

olanlaruñ şümârı1487 mebde‟-i §ul√-ı ◊udeybiye‟den ma…ta¡-ı fet√-i dilârâ-yı 

Mekke‟ye dek ki mi…dâr-ı [T2-239a] müddet1488 yek-sâledür gü≠eşte-i cerµde-i İslâm 

olanlaruñ şümârında tefâvüt-i nâ-ma¡lûm idügi ra…am-keşµde-i â&âr-ı ma√addi&µndür. 

Be-ta«§µ§ bâlâ-yı dilârâ-yı Ümmü‟l-Kurâ‟ya da«i kisve-i müfâ«ir-ýırâz-ı fet√ ilbâs 

olundu…dan §oñra bi‟l-cümle hem-sâyegân-ı «âne-i İlâhµ dâ«il-i a¡dâd-ı efrâd-ı İslâm 

oldu…ları man@ûme-i  müddetine müste≠âddur.  

…ıý¡a 

‰ınâbâsâ [E-83b] ýutarlar pençe-i raπbetle dâmânın 

Olunca pây-ber-câ bârgâh-ı devlet-i İslâm 

Gelürler ≠erreâsâ cünbüş-i µmâna şev…inden 

≤iyâ-pâş oldıπınca âfitâb-ı şevket-i İslâm1489 

Mâ-√a§al sebµke-i §ul√ …âlıb-i µcâb u …abûle efrâπ olundu…dan §oñra  

na@m1490 

[Ş-180b] ¡Alµm-i defter-i menzil mufa§§al-sâz-ı her mücmel 

Va§iyy-i A√med-i mürsel veliyy-i ◊ayy-i bµ-hemtâ 

ya¡nµ ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü ki  

beyt 

 به پيش سرور دراين مى بودش ورق دركف

1491
دواتش را سياهى از سواد ديده حورا  

»âme-i ¡anber1492-çegânla er…âm-ı şurûýı «aýý u «âl-i ¡ârı≥-ı ve&µ…a-i ¡ahd 

itmege cânib-i «idµv-i ta«tgâh-ı şefâ¡atden munta@ır-ı işâret idi. Evvelâ keşµde-i 

dilkeş-i bismi‟llâhi‟r-ra√mâni‟r-ra√µm ebrû-yı pµşânµ-i vara…-ı ¡ahd …ılınmaπa 

                                                             
1486 rûz-nâme-i A, Ş, E, T1, T2; rûz-nâmçe-i M 
1487 şümârı A, T1,Ş,  E, T2; şümârıyla M 
1488 müddet A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1489 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011,s.1157. 
1490 na@m A, E, M, T1, T2; beyt Ş 
1491 Dünya ve ahiretin serverinin önünde elde kağıt duruyor. Divitinin siyahlığı ise hurilerin gözünün 
karasındandır. 
1492 ¡anber A, T1, Ş, T2, E; ¡anberµn M 
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şehriyâr-i serµr-ârâ-yı ¡izz ü ¡alâ ¡aleyhi [T1-116a] esnâ‟t-te√âyâ cânibinden müşâr 

olıca… Süheyl bin ¡Amr ta√rµk-i lisân-ı i¡tirâ≥ idüb bu na…ş-ı nev-peydâ-yı sikke-i 

ta¡bµr bizim bâzâr-ı i¡tibârımuzda nâ-râyµc olmaπla beynimizde şöhret-yâb olan na…ş-ı 

…adµm-i bismike allâhümme pµrâye-i pµşânµ-i suýûr …ılunsun didi. Nizâ¡-ı laf@ı müntic 

ma¡nµ olmaπın §a√ife-i ma…§ûdına va≥¡-ı no…ýa-i i¡tirâ≥ olunmadı. 

na@m1493 

 ديباجه كفتار همان به كه نهدكس

بر نام خداوند تعالى وتقدس
1494  

Süb√a-i bedµ¡ü‟n-ni@âm-ı kelâmda menzil-gµr-i imâme-i ¡âlµ-…ıymet olan 

kelimât-ı sütûde-§ıfât هذا ما صالح محمد رسول هللا
1495  engüşt-i yera¡a-i berâ¡a-nümâya 

gerdân olıca… Süheyl yine §andû…a-i dehân-ı sefâhate güşâd virüb rişte-i ta√rµre bu 

vechile ¡u…de-i mümâna¡at §aldı ki yâ Mu√ammed eger [T2-239b] senüñ man@ûme-i 

nev-ra…am-ı risâletüñ bizüm ma√fa@a-i …abûlümüzde cây-gµr [A-78a] olub firistâde-i 

«udâvend-i ¡âlem-i âferin oldıπuñ na…ş-ı kitâbe-i i¡ti…âdımuz olaydı ço…dan mı…râ≥-ı 

râbıýa-güsil-i i¡tirâ≥ ber-ýaraf …ılınub eczâ-yı berhemzede-i «ilâf u ¡inâd şµrâze-pe≠µr-i 

itti√âd olurdı didükde cenâb-ı fâti√a-i ýomâr-ı «il…at «âime-i kitâb-ı nübüvvet ¡aleyhi 

ekmelü‟t-ta√iyyat yâ Süheyl benüm mir‟ât-ı ¡âlem-nümây-ı risâletümde cilve-i §ûret-i 

√a…µ…at rûşen-çeşmân-ı tûtiyâ-yı hüdâya nümâyândur. Sizüñ gibi efsürde-dilân-ı 

zemherµr-i «i≠lânuñ nefes-i1496 inkârından ne1497 jengâr-ı1498 ¡âr lâ-√a… [E-84b] diyü 

cenâb-ı Murta≥â‟ya şükûfezâr-ı suýûrdan benefşe-i laf@-ı şerµf-i [M-144] Resûla‟llâhı 

ber-çµde idüb ma…âmına sünbül-bûyâ-yı laf@-ı ¡Abdu‟llâh‟ı nişânde itmek [T1-116b] 

içün …alem-i nâzenµn-cünbüş-i ebrûyla işâret buyurdılar. »alµfe-i debµristân-ı velâyet 

kerrema‟llâhu vechehü yâ Resûla‟llâh benüm ne √addimdür ki mi&âl-i ¡âlem-mutâ¡ 

dµvân-√âne-i kibriyâdan ≠ât-ı mu…addes-i celâlet-medâruña kalem-i münşµ-i √ikmet-

nigâr-ı ezel ile ta¡yµn ü ta«§µ§ buyurılan el…âb-ı ma¡âlµ-ni§âb-ı risâlet üzre imrâr-«âne-

i ta¡bµr1499 eyleyem diyü pµşta«ta-i te‟addüb ü isti¡fâya tevârµ eyleyicek hemân √a≥ret-

                                                             
1493 na@m A, M; beyt T1, E; T2, Ş‟de yok. 
1494 Allah tealâ ve tekaddesin nâmı kişinin sözünün başında olması yeğdir.  
1495 Bu, Allah‟ın Resûlü Muhammed ile barıştır. 
1496 nefes-i A, M, E, Ş; na…ş-ı T1, T2 
1497 ne M, Ş, T1, T2, E; A‟da yok 
1498 jengâr-ı M, T1, Ş, T2, E; zengâr-ı A  
1499 ta¡bµr A; taπyµr M, T1, T2, E, Ş 
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i «∙âce-i mekteb-«âne-i mâ-ev√â ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ bâ-vücûd ki hergiz1500 ýıfl-ı 

cerµde-i «âme âπûş-ı dâye-i enâmil-i mübârekelerinde …aý¡â cilveger olmamışiken 

lü‟le-i mu¡cµze-rµz-i …alemi dest-i Murýa≥â‟dan alub «azµne-i zülâl-i i¡câz olan kef-i 

nûr-pâşlarında cilve-sâz idicek √adµ…a-i §a√µfe-i ¡ahdden …uvvet-i nübüvvetle sebze-i 

nev-«µz-i laf@-ı resûli berkende idüb yerine şebbûy-ı laf@-ı ¡Abdu‟llâh‟ı inşâ vü ib…â 

buyurdılar.  

beyt1501 

 بلوح از نسايد قلم زان چه غم

 كه او را طفيل است لوح قلم

-Ş[a181]نبود احتياجش بتعليم كس  

 كه اموزكارش خدا بود و بس

Ve gül-πonce-i leb-i i¡câz-ni§ârların lebrµz-i tebessüm buyurub yâ ¡Ali, 

…arµben bu §ûret-i ma√v u i&bâtuñ ¡aynı cenâb-ı velâyet-ni§âbıñuñ da«i §a√µfe-i 

a√vâlinde @uhûr idüb bi‟l-i…ti≥â müsâ¡de-i murâd-ı «u§amâ eyleyesin diyü …uvvet-i 

…udsiyye-i i¡câzla perde-i §ûret-bâz-ı …a≥âdan [T2-240a] @uhûr idecek1502 vâ…ı¡a-i 

âtiye-i ~ıffµne telmµ√ ü işâret buyurdılar.  

beyt 

Nihâdında celµ kevn ü mekânuñ sırr-ı1503 mestûrı  

≤amµrinde ¡ıyân lev√-i …a≥ânuñ râz-ı pinhânı 

El-√â§ıl tevfµ…-i «ilâf-ı ferµ…eyn içün ketµbe-i suýûr-ı kitâb-ı ¡ahd tertµb-i §ufûf 

idüb miyân-ı mü‟minµn ü müşrikµne ta√allül eyledükde ba¡≥ı eşrâf-ı En§âr [A-78b, 

T1-117a] u Muhâcirµn ü a¡yân-ı müşrikµnüñ ¡alâ tarµ…ü‟ş-şehâde esâmµleri ýırâz-ı ≠eyl-

i suýûr olunub dµde-i na…ş-ı fü§û§ları1504 mu√âfa@a-i mâdde-i mühâdeneye nigehbân 

…ılındı ol e§nâda nâ-gâh Süheyl‟üñ şükûfe-i sifâl-i §ulbi olan Ebû Cendel ki delâlet-i 

bâπbân-ı hidâyetle sµrâb-ı sâ…iye-i tev√µd ü µmân olmaπın peder-i bed-a«teri1505 

teklµf-i ¡anµf-i irtidâda [E-84b] zencµr-i âhenµni µlâve-i sitem itmiş idi bu «ilâlde bend-

i1506 âhenµn-sûde-i sûhân-ı fur§at idüb,  

                                                             
1500 hergiz M, E, Ş, T1, T2; her A 
1501 beyt A; na@m M, T1; me&nevµ E; T2, Ş‟de yok. 
1502 @uhûr idecek A, T1, E, Ş; @uhûr eyleyicek M; nümâyân olup @uhûr-ı T2 
1503 sırr-ı A, M, Ş, T1, T2; râz-ı E 
1504 nu§û§ları, Gültekin, s. 275. 
1505 -a«teri E, A, Ş, T1, E, T2; -a«terleri M 
1506 bend-i A, T1, E, T2, Ş; yine M 
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beyt 

Pâymâl olmış ser-i kûyuñ hevâsıyla göñül 

Yolda zencµrin sürür dµvâne şeklin baπlamış1507 

Esfel-i vâdµ-i Mekke‟den dâ‟ire-i «iyâm-ı İslâm‟a cân-ı nâ-tüvânın endâ«te 

eyledi. Süheyl ferzendüñ1508 âhû-yı remµdevâr dâm-ı belâdan ceste oldıπın göricek 

hemân ma…âmından seg-i derende gibi pertâb idüb ru«sârın ≦arbgâh-ı ýabanca-i âzâr 

iderek giribân-keşân-ı1509 cânib-i Mekke‟ye i¡âde eyledi. Ebû Cendel [M-145] 

mültecâ-yı dil-su«tegân-ı ¡âlem olan na«l-i berûmend-i risâlet ¡aleyhi ecmelü‟t-

ta√iyyat cânibinden sâye-i √imâyet görmeyicek bâdbân-ı âsumân-res-i feryâda güşâd 

virüb ey âsûde-nişµnân-ı sâ√il-i µmân bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ sefµne-i ≥amµrüm kâlây-ı 

vâlâ-…ıymet-i tev√µdle mâlµ olub hezâr renc ü ta¡abla gird-âb-ı pür-âşûb-ı küffâr 

miyânesinden kenâr-ı1510 girâne-i necâta lenger-endâz olmış iken lâyı… mıdur ki 

rµsmân-ı ümmµdüme √avâle-i si……in-i istiπnâ idüb süpürde-i dest-i sµli-zen-i emvâc-ı 

¡adâvet eyleyesiz didükde A§√âb-ı Kirâm ra≦ya‟llâhu ¡anhümüñ1511 bu pµrâmen-i 

nev-du«te-i §ul√ evvel da«i bâlâ-yı ≥amµrlerine nâ-çespân gelmekle te‟&µr-i [T1-117b] 

sermâ-yı √üzn ü infi¡âlden va…f-ı lerziş olmış iken bu câme-i teπâfül-ýırâz-ı istiπnâ 

da«i endâm-ı «ıredlerine kûtâh [T2-240b] görinmekle endûh-ı πayret ü √amiyyet-i 

dü-bâlâ olub hübûb-ı ¡avâ§ıf-ı âlâm az …aldı ki zülâl-i √ayâtların efsürde eyleye. 

Âyµne-i cebµn-i nebevµde da«i §uret-i çµn-i te‟&µr nümâyân olub yâ Ebâ Cendel ¡arûs-ı 

nev-«uýbe-i §ul√a henüz zµver-i bâzû …ılınan süvâr-ı rüzgâr-ı mµ&â…uñ √al…a-i şurûýına 

ibtidâ bizüm cânibimüzden sûhân-ı πadr √avâle itmek ra«ne-endâz-ı √ilye-i emânet-

kârµdür. Bizden «od bu √âletüñ i√timâl-i §udûrı nâ-müteva……ı¡dur. ‰arµ…-i mu√abbet-

i dµn-i …avµmde çend-rûze semûm-ı cân-güdâz-ı cevr ü siteme müte√ammil ol ki 

…arµben a√kâm-ı ta…vµm-i elýâf-ı «afiyye-i ilâhiyyeden te…allübât-ı fu§ûl u1512 eyyâm-ı 

müstetbi¡-i ta¡dµl hevâ-yı murâdımdur diyü kiştzâr-ı âmâline isâle-i cûybâr-ı [A-79a] 

tesliyet buyurdılar.  

beyt 

                                                             
1507 baπlamış A, T1, Ş, E, T2; gösterir M 
1508 ferzendüñ A, Ş; ferzendinüñ M, T1, T2, E 
1509 -keşân-ı A, T1, T2; -keş-i M, E, Ş 
1510 kenâr-ı M, E, Ş; kenâre-i T1; kerâne-i T2; A‟da yok 
1511 ra≦ya‟llâhu ¡anhümüñ A, E, Ş; ra≦ya‟llâhu te¡âlâ ¡anhümüñ M, T1, T2 
1512 u A, M, Ş, T1; E, T2‟de yok. 
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Germine serdine §abr eyleyerek dünyânuñ 

Alınur na«l-i emelden &emer1513 inşâ‟a‟llâh 

İbn İs√â… cenâb-ı İbn ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan bu vechile tezyµn-i sır-

«∙an-ı ta√rµr itmişdür ki [E-85a] ibrµ… ü âfitâba §ul√ u vifâ… şüst ü şûy-i âlâyiş-i ceng 

ü şi…â… eyledükde ser-i cerµde-i enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri levâzım-ı 

na√r u hedyi mürâ¡at buyurub her târ-ı müşkbârı şânezede-i müjgân-ı kerrûbiyân olan 

ser-i ¡arş-gü≠ârların tırâş eylediler. A§√âb-ı bülend-cenâb su…âýa-i mûy-ı ¡anberµnlerin 

¡alâ-ýarµ…ü‟t-teyemmen dest-i yek-digerinden rübûde idüb temµme-i gerden-i cân 

eylediler. Kevkeb-i âsumân-ı a«bâr1514 Ebû‟l-¢âsım es-Süheylµ Zehr-i Bâsim‟de bu 

vechile şükâfe-perver-i «aber olmışdur ki verd-i nev-şüküfte-i [T1-118a] bâπ-ı hüdâ 

bi‟l-cümle A§√âb-ı Kirâm‟a irâ…a-i dimâ-yı hidâyet ü √al…-ı rü‟s içün işâret 

buyurdu…larında cân-fürûşân-ı bâzâr-ı mü√abbetüñ me‟mûllerine mu«âlif @uhûr iden 

sermâ-yı şev…-fersâ-yı mµ&â…-ı kânûn germ-â-germ-i ümµdlerin efsürde itmekle 

πalebe-i √ayretden hiç birinüñ enâmilinde sikkµn-i fermâna …uvvet-gµrâyµ-i imti&âl 

bedµd olmadı √attâ «aýµb-i belµπü‟l-edâ-yı [M-146] fermân-ı nebevµ süllem-i ser-pâye-

i1515 tekrµre bile irti…â eyledi ammâ yine hiçbiri dest-i imti&âli âşinâ-yı kemer-i 

muýâva¡at eylemediler. Bu √âletde pµşânµ-i …amer-tâb-ı [T2-241a] seyyidü‟l-enbiyâda 

girih-i melâl nümâyân olmaπın hem-râz-ı şebistân-ı ¡afâf Ümm Seleme ra≦ıya‟llâhı 

¡anhâ cenâbına A§√âb-ı Kirâm‟uñ ma¡ber-i ¡âlem-gü≠âr-ı iýâ¡ate pâ-nihâde 

olmadı…larından i@hâr-ı renciş-i ≥amµr1516 buyurdılar. Ümm Seleme ra≦ıya‟llâhu 

¡anhâ ¡u…de-i ca¡d-ı nµm-tâb-ı ma…âle bu yüzden şâne-zen-i ta¡bµr oldı ki yâ 

Resûla‟llâh,  

na@m1517 

  در ازمودن تدبير و دار اصابت رأى

 زهرچه عقل بسنجد هزار چندانى

 به عيد كاه رضاى تو قدسيان زيبد

 كه بختيان فلك را كنند قربانى

                                                             
1513 &emer A E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
1514 kevkeb-i âsumân-ı a«bâr A, T1; kevâkib-i âsumân-ı a«bâr Ş, M, E; kevkeb-i Yemânµ-medâr T2 
1515 ser-pâye-i A, Ş, T1, T2, E; se-pâye-i M 
1516 ≥amµr A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1517 na@m A, E; rubâ¡µ M, T1, T2; Ş‟de yok. 
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Lâkin bu mâddede mücellâ-«âne-i «âýıruñ πubâr-nişeste-i melâl olmasun ki 

dest-beste-i bismilkede-i iýâ¡at olan a§√âbuñ √âşâ ki rµsmân-ı fermânkede-i dest ü 

pây-ı tereddüd-cünbân eyleyeler meş¡ale-i reh-tâb-ı fermânıñuz firâvân oldıπı sâ¡atde 

şâri¡-i in…ıyâda müsâra¡at itmedikleri cihetden da«i ma¡≠ûrlardur ki anlaruñ şimdi 

veche-i ümµdlerine sedd olan kûh-ı endûh-ı müşkil-gü≠âr nefs-i şu¡ûrların güsiste 

itmekle şahµn-i dû«te-çeşm-i «ıredleri hevâ-yı √ayretde perµşân-pervâz olma… [A-

79b] ba¡µd degüldür. Zµrâ ki [E-85b] na«çµr-i ümµdleri kenâre-i dâm-ı murâda [T1-

118b] pâ-nihâde olmış iken remân1518 oldı. Bu …adar sinµnden berû §arf-ı enfâs-ı 

ârzûyla leme¡ân olan çerâπ-ı emânµleri tenvµr-i meclis-i ma…§ûd idecek zemânda bâd-

ı nâ-gâh-«µz-i §ul√ ıýfâ eyledi.1519  

beyt 

Oldı rµzân girmeden câme şerâb-ı ârzû  

‰oπmadan düşdi küsûfa âfitâb-ı ârzû1520 

Şimdi anlardan §âdır olan mµve-i √areket-i nâ-pu«te ki &emere-i nihâl-i 

√ayretleridür. Münâsib budur ki anuñla tel«-sâz-ı ≠â‟i…a-i «aýµr olmayub mu…te≥â-yı 

va§f-ı kerµm-i √ul…-ı ¡a@µm üzre va≥¡-ı1521 tekâsül-gûnelerin pes-endâ«te-i …afâ-yı 

tesâmu√ u aπmâ≥ buyurub «âýır«∙âhıñuz olan ma¡nâyı merbaýa-i …uvvetden me≠ba√a-

i fi¡le getüresiz. Ol mertebeden §oñra a§√âb-ı sütûde-cenâbuñ da«i ≥arûrµ tereddüdleri 

itbâ¡a müte√avvil olmama… nâ-mu√temeldür diyü «âne-i ≥amµr-i münevverlerin 

πubâr-ı rencişden1522 ta§fiye eyledi. Sepµde-dem ser-i bu«tµ-i gerdenkeş-i gerdûn [Ş-

182a] tµπ-i çar«zede-i şu¡â¡la miyân-ı «ûn-ı şafa…da πalýân olıca… şikâfende-i sµne-i 

…amer ya¡ni cenâb-ı «ayrü‟l1523-beşer §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri hevâdµ-i 

hilâl-nümûn-ı hüdâyı bûse-i leb-i kârd ile mecârµ-i «ûn itmege şürû¡ buyurdu…da 

¡âmme-i a§√âb  ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm her biri isâle-i «ûn ile ¡ârı≥-ı §a√râ-yı gül-gûn 

eylediler ve a¡mâl-i √alk u ta…§µrde da«i ser-i mû ru«§atdâde-i ta…§µr olmadılar. ◊âfız-

ı Moπulýây ¡aleyhi‟r-ra√me [M-147] mı…râ≥-ı ta√…µ…le …a§§-ı şârib-i rivâyet itmişdür 

ki ol ma√alde nâ-gâh fermân-ı √a≥ret-i mürselü‟r-riyâ√ ile bir bâd-ı ¡anber-bµz-i 
                                                             
1518 remân A, Ş, T1, E, T2; zemân M 
1519 §ul√ iýfâ eyledi E, A, Ş, T1, T2; §ul√ ile münýefµ oldı M 
1520 ‰oπmadan düşdi küsûfa âfitâb-ı ârzû M, T1, T2; ‰oπmadan düşdi küsûfa âfitâb A; ‰oπmadan 
girdi küsûfa âfitâb-ı ârzû E, Ş 
1521 va≥¡-ı A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1522 rencişden M, T1, T2, Ş, E; rencden A 
1523 «ayrü‟l- A, Ş, T1, T2, E; seyyidü‟l- M 
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çârüpvâr miyân-bend-i «ıdmet-i künâset olub tirâşe-i mûy-ı İslâmiyânı «âk-i ¡ıýrnâk-i 

◊arem-i Mu√tereme ihdâ vü ¡abµr-i [T1-119a] pirâhen-i Ümmü‟l-¢urâ eyledi. Bu 

mu¡âmele-i laýµf-i İlâhiyye ser-i bürehnegân-ı manna§a-i teslµme vesµle-i tesliyet olub 

mir‟ât-ı rûzgârda ¡alâmet-i …abûl-i ¡Umre müşâhedesiyle nâ‟il-i beşâret oldılar. 

Ba¡dezµn itmâm-ı mehâm-ı umûre dek menzil-i ◊udeybiye‟de kâlây-ı i…âmet endâze-

i zerbâf-ı âfitâbla bµst ≠irâ¡a bâliπ olıca… nevâ§µ-i «uyûl-ı hicret-serâya …ufûl eyledi. 

Tekâver-i «âme-i «oş-«ırâm İbn Hişâm bu zemµn üzre …aýre-zen-i kelâmdur ki sevâd-

ı mevkib-i µmâniyân henüz menzil-i ◊udeybiye‟ye zµver-i cemâl iken Ümm Gül&üm 

binti ¡U…be bin Ebµ1524 [E-86a] Mu¡ayý‟ûñ çeşm-i idrâki mükhüle-i nûr-ba«ş-ı 

tev√µdden cilâ-pe≠µr-i ya…µn olmaπın çend-nefer-i nisvân-ı §a√µ√atü‟l-¡a…âyidi ki 

ta√allül-mi&âl1525 şâne-i girih-güşâ-yı µmân [A-80a] ýurre-i pür-pµç-i ≥amµrlerin vâ-

reste-i şiken-i işrâk itmiş idi. Gµsû-mi&âl1526 der-…afâ idüb dâmen-i serâ-perde-i 

risâleti iltişâm u i@hâr-ı √ilye-i İslâm eylediler. Anlara müte¡â…ib birâderleri ¡Amâre 

vü Velµd ibn Ebµ Mu¡ayý «âr-ı «od-rû-§ıfat sâ√a-i bârgâh-ı celâle ser-zede olub küre-i 

nev-fürû«te-i muhâdenede perda«te olan silsile-i nâ-sûde-i mµ&â…la mû-keşân-ı 

istirdâda «∙âst-kâr oldu…ları √âlde sefµr-i sidre-nişµn-i ◊a≥ret-i Cibrµl-i Emµn kârgâh-ı 

…ademden nesµc1527 âyet-i bülend-…ıymet-i  ِالَّن ُ   َْعَل ُ  بِِ  َ ِاِنَّن   َِ  ْ  َعِلْ ُتُ وُ نَّن  ُمْؤِمَ  اٍ  َ َ   تَقْ ِ ُ وُ نَّن  ِ َ    ْاُن َّن ر  

 kerµmesin …ınâ¡-ı §ûret-i √âl 1528  َ   َ َقُّبَ    اَّنِ  نَ   َمُ و  ِ َ   َ  ءُ  ُ   ْاُ ْؤِمَ  اُ  ُمَ  ِ  َ اٍ  [T2-242a]  َ ْمَتِ ُ وُ نَّن 

itmekle defter-«âne-i mu§âle√aya …ayd olunan ta√rµr-i cerµd-i mµ&â…da mü‟minât-ı 

muhâcirât «âric-ez-defter olmaπla mübâşir-i ta√§µl olan ¡Ammâre ve Velµd destmâye-

i √irmânla mu¡âvedet eylediler. ◊a≥ret-i [T1-119b] ¡Ömer bin el-»aýýâb ra≦ıya‟llâhu 

¡anh bu ýarµ… üzre tâbdâde-i zimâm-ı rivâyetdürler ki beyne‟l-√arameyn1529 ýayy-i râh 

e&nâsında bir şeb mâh-ı ≥iyâ-feşân-ı burc-ı risâlet ¡aleyhi etemmü‟t-ta√iyyat rikâbına 

sühâ1530-mi&âl nâ‟il-i şeref-i i…tirân olub «irmen-i vasµ¡ü‟l-ircâ-yı ¡ilm-i cihân-

                                                             
1524 ebµ M, Ş, T1, E, T2; A‟da yok. 
1525 mi&âl A; T1, Ş, E, T2, M‟de yok. 
1526 gµsû-mi&âl A, E, Ş, T1, T2; gµsû-yı M 
1527 nesµc A, Ş, T1, T2, E; tesbµ√-i M 
1528 Ey iman edenler! (Mekke‟den) hicret edip size gelen mümin kadınları bir sınavdan geçirin. 
Aslında onların iman edip-etmediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Eğer gerçekten onların iman 
ettiklerine kanaat getirirseniz, onları Mekkeli kâfirlere iade etmeyin... Mümtehine Sûresi: 10. 
1529 √arameyn A, Ş, M, T1, E; √arameynde T2 
1530 sühâ- A, E, Ş, T1, T2; sihâm- M 
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şümûllerinden yek-√abbe-i mühimme intizâ¡ı içün icâle-i1531 ser-engüşt-i zebân 

eyledügimde dürc-i le‟âl-âgµn-i dehânlarından gevher-pâre-i √arf-i lâ vü ne¡am 

pµrâye-i silk-i @uhûr olmadı. Ser-rişte-i su‟âle üç def¡a tâb virüb cûyâ-yı lü‟lü‟-i 

şehvâr-ı cevâb oldum ammâ yine miyâne-i şafa…-ı şefeteynlerinden kevkeb-i yek-

√arf dıra«şân olmamaπla çâh-üftâde-i mir§ad-ı √ayret olub «od-be-«od yâ ¡Ömer [M-

148] hiç degül meclis-i vâlâterµn-i nebevµde in¡i…âd-ı şirâze-i mu§âle√a «ilâlinde 

küstâ«âne iýâle eyledigüñ [Ş-182b] târ-ı mu«âlif-gûne-i i¡tirâ≥1532 mu…te≥âsı bu 

mu¡âmele-i renciş-nümâya bâdµ olmışdur yâ«ûd senden §udûr iden va≥¡-ı küstâ«µ 

µcâb-ı sûziş-i ¡a≠âb itmekle âşiyâne-i ýâ…-ı dµvân-«âne-i kibriyâdan √a……uñda 

pervâne-i ¡âlem-muýâ¡-ı semâvµ iýâre olunmuşdur diyü pençe-i1533 [E-86b] bâlâ-dest-i 

√ayret zimâm-ı nâ…amı dest-i ta§arrufdan rübûde idüb telâýum-ı emvâc-ı «ıred-şûy-i 

rev¡at beni keff-zenân bir cânibe revân eyledi.  

beyt1534 

 تا باغم فكر تو هم آغوش شديم

 بيكانه زعقل وخرد و هوش شديم

 در وادئ حيرت آنچنان كم كشتيم

كز خاطر خويشتن فراموش شدنيم
1535  

[A-80b] Ol √âletde nâ-gâh …afâmdan ياعمر اجب رسول هللا
1536  §adâsı bir şa«§dan 

kâ«-ı §ımâ√a kemend-i da¡vet avi«te eyledi. Sâ¡id-i ≥amµrümde câygµr olan silsile-i 

sa«tgµr-i evhâma bu da¡vet da«i ziyâde bâ¡i&-i isti√kâm olub can-ýapân u hirâsân 

âfitâb-ı lâ-mekân-fürûz-ı cemâllerine ≠errevâr mu…âbil olub nesµm-i çâlâk-«µz-i 

nigâhumı ki gülistân-ı ru«sârlarında âmâde-i gül-geşt eyledüm. Hezâr gül-deste-i 

sûrµ1537 temâşâ idüb bülbül-i remµde-i cânum müşâhede-i bahâr-ı istibşârdan kesb-i 

§afâ-yı bâlle kûşe-i …afes-i bedenümde ârâm-gµr olıca… kemâl-i neşâýla metn-i selâm-ı 

mesnûnı du¡â-yı devlet-i rûz-efzûnla ta√şiye eyledüm.  

beyt 

                                                             
1531 icâle-i M, T1, Ş, E, T2; i√âle-i A 
1532 i¡tirâ≥ M, Ş, T1, E, T2; i¡râ≥ A 
1533 pençe-i M, T1, Ş, T2; E, A‟da yok 
1534 beyt A; rubâ¡µ M, E, …ıý¡a T2;  na@m T1, Ş 
1535 Senin fikrinin gamıyla kucaklaşana kadar akla, fikre, anlayışa yabancıydım. Hayret vadisinde öyle 
kayboldum ki kendimi hatırımdan çıkardım.   
1536 Ey Ömer, Allah‟ın Resûlü tarafından çağırıldın. 
1537 sûrµ A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
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 دعا را مى برم تا آسمان بردست و اين باشد

كه از دست دعا كويان دولت خواه مى آيد
1538  

Hemân §adef-i lü‟lü‟-çegân-ı dehânların lebrµz-i tebessüm iderek yâ ¡Ömer 

mir‟ât-ı mu§affâ-yı ≥amµrüñ pâzede-i inkisâr olmasun ki ¡andelµb-i zebânuñ §afµr-i 

su‟âle der-kâr oldu…da benüm ýûýµ-i nâýı…am âlûde-i şekersitân-ı va√y-i İlâhµ 

bulunmaπla ta√rµk-i bâl-i gül-reng-i şefeteyne tâb-ı fur§at yoπidi. Yâ ¡Ömer √âlâ 

sevâdger-i girânmâye-i bendergâh-ı ¡illiyyµn ya¡ni birâderüm Cibrµl-i Emµn kârgâh-ı 

kâlâ-bâf-ı …ıdemden bir metâ¡-ı vâlâ-…adr nev-@uhûra âverd itmişdür ki mihrzede-i 

nigµn-i âfitâb olan «izâne-i dünyâ vü mâfµhâ bahâ-yı kemterµn-târı olmaπla nâ-

şâyândur diyüb âvâz-ı …udsiyân-endâz-ı melâ‟ik-güdâzla sûre-i mübâreke-i Fet√ 

tilâvetin pµrâye-i zebân-ı mu¡cize-ýırâz buyurdılar. Sefµne-i «oş-cünbiş-i zebânları 

ýayy-i emvâc-ı gerdûnsâ-yı âyât iderek sâ√il-i «itâma resµde oldu…da ârzûmendân-ı 

«ırâm-ı şâhid-i dilârâ-yı fet√e tebşµr ü tesliyet ve a§√âb-ı ¡âlµ-cenâb-ı ≠ât-ı 

kirâmµlerine mürâ¡at-ı merâsim-i tehniyet buyurdılar. Binâ-yı mu¡allâ-yı sûre-i 

Fet√‟üñ kitâbe-i ýâ…-ı vâlâterµni olan na@m-ı kerµm-i 1539  ً اَّن   َقَتْ َ   َا َ   َقْتً   مُّبِن ِ  [T1-120b] 

kerµmesinden murâd a…dem-i1540 fütû√ât-ı fâ‟i≥ü‟l-berekât olan fet√-i dilârâ-yı 

Ümmü‟l-¢urâ olub §µπa-i mâ≥µ [M-149] üzre vürûdı ta√a…u…-ı vu…û¡una mebnµ idügi 

[E-87b] rivâyetkerde-i cenâb-ı Enes bin Mâlik ra≦ıya‟llâhu ¡anhdur ammâ envâ¡-ı 

fütû√ât-ı «afiyye vü umûr-ı nâfi¡aya ta≥ammunı cihetinden murâd §ul√-ı ◊udeybiye 

olub 1541  ََوَمَ  اَِ  َ ِ  َ ً   َْأُ ُ واَق §adefinden tele‟le‟e1542 iden mürvârµd-i şeffâf-ma¡nâ-yı 

fütû√ât ke&iretü‟l-πanâyim-i √u§ûn-ı ◊ayber olma… cevlângeh-i edhem-i çâbük-

süvârân-ı mi≥mâr-ı tavµl ü ta…sµrdür. Ne……adân-ı nu…âve-i siyer-i «ayrü‟l- [A-81a] 

beşer [T2-243a] bu vech üzre enâre-i1543 kûre-i «aber eylemişlerdür ki mevkib-i 

«uceste-pey-i İslâm Hicret-serây-ı ¡aliyyede ârâmdan §oñra sükkân-ı Ümmü‟l-

¢urâ‟dan miyân-ı ≥amµrleri mınýı…a-bend-i mu√abbe-i dµn-i …avµm olanlar dergâh-ı 

re‟fet-penâh-ı risâlet cânibine inci≠âba başladılar.  

[Ş-183a]beyt 

                                                             
1538 Saadet isteyerek dua edenler gibi duâda elimi tâ âsumana kaldırıyor ve öylece bekliyorum. 
1539 Ey Peygamber! Biz sana apaçık bir fethin yolunu açtık. Fetih Sûresi: 1 
1540 a…dem-i A, T1, Ş, T2, E; …ıdem-i M 
1541 Onun (ileride gerçekleşeceğini) bildiği başka ganimetler de vadetmiştir. Fetih Sûresi: 21. 
1542 tele‟le‟e A; tele‟lü‟ M, T1, T2, E, Ş 
1543 enâre-i M, E, Ş, T1, T2; â&âr-ı A  
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¡Âşı…ân-ı nâ-şekµbân1544 bir dem ârâm eylemez 

Kûy-i yârüñ ser-firâzında1545 vaýan-sâz olmasa 

Ez-cümle Ebû Ba§µr bin ¡Utbe bin Üseyyid ¿a…afµ‟nüñ yekrân-ı ≥amµri 

zeynzede-i şev…-i İslâm olmaπın birgün ı§tabl-ı müte¡affin-ı işrâkden vâ-reste olub 

Hicret-serây-ı ¡aliyyeye imâle-i licâm eyledi. Ezher bin ¡Avf u A«nes bin Şürey… 

Kev&er nâm ¡abd-i müşterâlarıyla bir sefµr-i ¡Âmirµ‟yi ¡atebe-i ma¡delet-medâr-ı 

seyyidü‟l-enbiyâya irsâl idüb,  

beyt 

  پيمان من اميد ندارم كه بشكنى

دانم كه عهد هاى تراهم قرار هاست
1546  

diyü i…ýi≥â-yı mu…âvele-i ¡ahd üzre «∙âst-kâr-ı istirdâd oldılar. Ebû Ba§µr sâye-

i eyvân-ı √imâyede ru«§at-nişest görmeyicek yâ Resûla‟llâh bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ 

libâs-ı cânumı ser-çeşme-i tev√µdde §âbûn-ı ¡inâyetle taýhµr itmiş iken yine bundan 

§oñra kül«an-ı çirk-âlûde-i şirk miyânesinde [T1-121a] isti…râra ru«§at-ı mu¡âvedet 

virir misiz diyü dest-i feryâdla âvi«te-i dâmen-i niyâz oldu…da yâ Ebâ Ba§µr şimdiki 

√âlde ¢ureyş‟le beynimüzde1547 dest-i nişân-ı …avl ü …arâr olan dıra«t-ı sa«t-bµ«-i 

mu§âle√aya erre-i şâ«-efken-i nek& √avâle idersek girµbân-ı «il¡at-i vefâdârı âlûde-i 

nüşâre-i πadr olma… lâzım gelür. Saña da«i el-√âl münâsib olan çend-rûz dem-serdµ-i 

berg-rµz-i âzâre pây-ı &ebât göstermekdür. Elýâf-ı nühüfte-i İlâhµ‟den der-«∙âstedür ki 

gerek sen gerek sâ‟ir nihâlân-ı pâ-der-gil-i zemistân-ı inti@âr …arµben güşâyende-i 

şükûfe-i âmâl olasız diyü rµşe-i √uşk-ı «âýırına icrâ-yı zülâl-i tesliyetle rû-be-râh-ı 

Ümmü‟l-¢urâ buyurdılar. Ebû Ba§µr‟üñ âteş-i sâmân-sûz-ı derûnın gâh bâd-ı √irmân 

i¡lâ vü gâh âb-ı tesliyet ıýfâ iderek,  

beyt1548 [T2-243b] 

زين چمن رفتم [b87-E]بدل داغ و بدامن خارحسرت   

كسى زينسان نرفت از كلشن عالم كه من رفتم
1549  

                                                             
1544 nâ-şekµbân M, T1, T2; nâ-şekµbâ A, E, Ş  
1545 yârüñ ser-firâzında M, E, Ş; yâr-ı ser …arârında A, T1, T2 
1546 Bana verdiğin ahdi bozmayacağını ümid ediyorum. Bilirim ki sen ahdlerinde kararlısındır. 
1547 beynimizde A, E, Ş, T1, T2; mâbeynimizde M 
1548 beyt A, M, Ş, E; şi¡r T1, T2 
1549 Gönül yara ile etek hasret dikeni ile bahçeye gittim. Kimse böylesine  (güzel bir) dünya 
bahçesinden gitmek istemez ki ben gittim. 
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ma…âlin zâd-ı râh-ı √asret idüb kâm u nâ-kâm hem-rehân-ı nâ-mülâyimle 

ric¡at-i …ah…arµye der-kâr oldılar. ¢urb-ı Hicret-serâda vâ…i¡ mer√ale-i [M-150] ±i‟l-

◊üleyf‟de bir sâye-i dµvârda basý-ı «∙ânçe-i me‟âkile siyâ…ında bahâne-i pesend ü 

temâşâyla a¡mâl-i §anâyi¡-i mekr ü firµb iderek şa«§-ı ¡Âmirµ‟nüñ …ab≥a-i şemşµrin 

âverde-i pençe-i1550 çâbük-rübâ-yı ta§arruf [A-81b] itdügi sâ¡at bµ-√aber gerdenine 

√avâle eyledi. ¡Âmir-i nâ-hûşmendüñ ser-i bµ-sâmânı zµr-i mi√râb-ı «am-ı tµπde 

secde-i sehv idicek Kev&er, bµm-i cânla dµvân-«âne-i mu¡allâ-bisâý-ı risâlete πubâr-

âlûde-i iştikâ cereyân idüb lerziş-i «afa…ândan edâ-yı merâma henûz fet√-i ¡u…de-i 

lisân itmemiş idi ki …afasından Ebû Ba§µr §ar§ar-ı gerd-âmµz gibi irişüb [T1-121b] 

√âşiye-i bisât-ı celâle rûy-mâl oldı. İstikşâf-ı sebeb-i mu¡âvedet olundu…da yâ 

Resûla‟llâh şâyeste-i şân-ı peymândârµ üzresiz mi&âl-i mµ§â…a ýuπrâ-yı vefâ-keşµde 

idüb mürâ¡at-ı mu√âfa@a-i ¡ahd buyurduñuz ammâ √a≥ret-i …â≦i‟l-√âcât celle şânühü 

ma√keme-i ¡âciz-penâh-ı ¡âýıfetden bu ¡abd-i âbı…a √üccet-i ¡atâ… ¡inâyet buyurdı 

diyüb sâni√a-i √âli ma¡ra≥-ı ¡âlµye berdâşte eyledi. ◊a≥ret-i fa«rü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâm şükûfezâr-ı leb-i ta¡accübden 1551 ويل امه معسر حرب لوكان معه رجال 

sünbülin pµrâye-i küleh-kûşe-i zebân buyurdılar ya¡ni ¡aceb âteş-efrûz-ı kârzârdur 

eger bir nice [Ş-163b] meded-kârµ da«i olsa Ebû Ba§µr bu şâhid-i tâbende-i ¡i≠âr-ı 

ma…âlüñ kûşe-i ebruvânından bir beyâbân-gµr-i firâr olmaπa ve bir da«i Mekke‟de 

pâ-beste-i dâm-ı ı≥ýırâr olan hevâdârân-ı İslâm‟uñ kendüye ilti√â…ına işâret-i istiş¡âr 

itmegin hemân ol ma√alden reh-i siper-gürµz olub leb-i deryâda vâki¡ ¡İy§ nâm 

ma…âmda şµr-i şikârµ gibi künâm-gµr-i ârâm oldı. Bu gûne pµş-…adem-i meydân-ı 

celâdet oldıπı âvâzesi mânende-i pertev-i mâh-menâ@ır mesâmi¡-i sükkân-ı Mekke‟yi 

tenvµr itdükde Ebû Cendel ve sâ‟ir silsiledârân-ı mu√abbet-i İslâm‟dan müddet-i 

yesµrde [T2-244a] üç yüz nefer-i hizebrân-ı zencµr-«â birer1552 ta…rµble bend-i belâdan 

ceste olub Ba§µr‟üñ sâye-i kûhsâr-ı himmetine müctemi¡ oldılar ve Mekke ile Şâm 

beyninde amed-şüde mu¡tâd olan …âfile-i ¢ureyş‟i âmâc-ı sihâm-ı nehb ü târâc 

eylediler.  

beyt 

                                                             
1550 pençe-i, E,  M, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
1551 Eyvahlar olsun, eğer yanında adamlar olsaydı şimdiye savaş ateşini tutuşturmuştu. 
1552 birer A, E, Ş, M, T1; bir T2 
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Ey reh-rev ol o râh-gü≠erden1553 keşµde-pây    

Cem¡ oldı kûhsâre pelengân birer birer 

Mekkiyân-ı tµre-rûz bu a«bâr-ı cân-güdâzdan ser-mâye-fersâ-yı √ayât 

olmalarıyla ≥arûrµ Ebû [E-88a] Süfyân‟ı dergâh-ı [T1-122a] mu¡allâ1554 destgâh-ı 

nübüvvete irsâl idüb bu ma≥mûn üzre ta√rµr-i ma…âle ≥arâ¡et itdiler ki sâbı…â ser-

engüşt-i ibrâmla rişte-i mu§âle√aya imrâr itdügimiz «azef-pâre-i şarý-ı ma¡hûd ki 

redd-i mülteciyân-ı √avza-i İslâm idi. Şimdi kendü dest-i ýav¡ u raπbetimüzle ¡a…d-i 

çendâne-i mµ&â…dan kesr [A-82a] ü ıs…âýa √arµ§ olmışuzdur. ∏alebe-i ¡inâyet ü 

mekkârim-kârµlerinden [M-151] niyâzmendüz ki ol bµ-bâk-nişµnân-ı a¡râf-ı «od-

râyµleri dârü‟n-na¡µm-i …urb-ı emânlarında cây-sâz buyurub bizi daπdaπa-i 

istilâlarından te‟mµn buyurasız diyü nâme-i niyâzı sevgend-i nâm-ı «udâ ve §ıla-i 

ra√mla mu√aşşµ eylediler. Bâlâ-nişµn-i serµr-i ¡aýâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-te√âyâ 

√a≥retleri na¡leyn-i recâların sezâ-yı pây-ı …abûl buyurub ey √avâlµ-gerdân-ı dâ‟ire-i 

ma√fûfe-i µmân, sedd-i râh-ı mülâ…ât olan tûde-i ¡ahd laýme-i1555 seyl-âb-ı rı≥âyla pest 

olmaπın ba¡dezµn dârü‟l-emen-i ýayyibede …alµçe-güster-i i…âmet olasız diyü nâme-i 

da¡vet irsâl buyurdılar. Mervµdür ki nâme-i «atemü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem Ebû Ba§µr‟e peyk-i ecel ile hem-¡inân irişüb cerµde-i √ayâtından mâdde-i 

nefes-i vâ-pesµni leb-gü≠âr iderken nâme-i ¡anberµn-«itâme-i şehriyâr-ı levlâk 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmı zindân-ı çâr-dµvâr-ı ¡un§urµden nâme-i âzâdµ ¡add idüb 

kemâl-i meserret ü behcet ile çeşm ü cebµnine mâlµde eyledi.  

na@m1556 

 چو جيب نامه را بكشاد و برخواند

 زبحر چشم بروى كوهر افشاند

T[b244-2]چو بالفظش نظر را آشنا كرد  

بپاى معنيش جانرا فدا كرد
1557  

Hemân ol sâ¡at nüvişte-i1558 şemµm-nâme-i sulýân-ı kevneyni miyân-ı can-ı 

sefer-güzµnine bend eyleyüb derecât-ı suýûr-ı ¡anberµnin reh-rev-i ¡ulüvv-i «irâm-ı 

                                                             
1553 gü≠erden A, M, E; güdâzdan T1; gü≠ârdan T2, Ş 
1554 mu¡allâ- M, T1, T2, E, Ş; ma¡âlµ A  
1555 laýme-i A, E, Ş, M, T1; laýemât-ı T2 
1556 na@m A, M, T1, E; beyt T2; Ş‟de yok. 
1557 Mektubun yakasını açıp okuyunca, göz denizinden yüze mücevher saçıldı. Kelimeler ile bakışı 
tanışınca (o kelimelerin) manasının ayağına canını feda etti.   
1558 nüvişte-i A; tûşe-i M, T1, T2, E, Ş 
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rû√ına nerdübân eyledi [T1-122b] ra√metu‟llâhi ¡aleyh Ebû Cendel ve sâ‟ir yârân-ı 

µmân tekmµl-i levâzım tekfµninden §oñra ser-i «âk-i mezârına bir mescid binâ idüb 

cümlesi yek-…adame-i fâ‟iz-i rûmâl-i dergâh-ı nübüvvet-penâh oldılar.  

Vâ…ı¡a-i İrsâl-i Mekâtib1559 Be-Mülûk-ı Eýrâf  

Baπbân-ı1560 riyâ≥-ı e√âdi&-i nebevµ ra√imehümu‟llâhi te¡âlâ i&bât-ı târµ√-i sâl-

i mekâtibde πars-ı nihâl-i «ilâf idüb ya¡ni bahâristân-ı dµvân-«âne-i celâlden mekâtib-

i zanba…fâm-ı benefşe- [Ş-184a] nigâr-ı da¡vet süpürde-i ceyb-i sefµrân-ı §abâ-reftâr 

…ılınma… ba¡≥ılar ta¡yµni üzre na«listân-ı eyyâm-ı sâl-i sâdisden reste olub ba¡≥ılar 

da«i çemenzâr-ı sâl-i sâbi¡den şikefte olma… üzre [E-88b] tezyµn-i destâr-ı kûşe-i 

rivâyet itmişlerdür ammâ ba¡≥ı rişte-bâfân-ı ted…µ… ü telfµ…1561 da«i mürâyâ-yı √udûd-

ı resâyil «aýý-ı müşkfâmla evâ«ir-i sâl-i şeşümde ziynet-yâb olub anca… müsellem-i 

dest-i süferâ …ılınma… evâ‟il-i ¡âm-ı eftümde vâ…i¡ olma… ýarµ…iyle yâ«ûd ta√rµr-i 

mekâtµb ü ta¡yµn-i rüsül-i mu§âli√i [A-82b] müstevcib-i te√arrµ vü teva……uf olan 

umûrdan olmaπla altı nefer-i sefµr def¡aten rû-be-râh-ı ma…â§ıd …ılınmayub çend-

neferi mu…âýı¡-ı sene-i sâdisede ve çend-neferi da«i mebâdµ-i sene-i sâbi¡ada cevânib-

i muýâbele-i taýrµ… olunma… vechiyle dü-vara…-ı mu«telif-ra…am rivâyetine şµrâze-

keş-i tevfµ… olmışlardur. ◊a≥ret-i dâver-i serµr-ârâ-yı ¡illiyyµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâm me‟mûr-ı1562 da¡vet-i ¡âmme vü meb¡û&-ı kâffe-i enâm olmaπın maýla¡-ı âfitâb-ı 

[M-152] ¡âlem-tâb-ı nübüvvet √avâlµsinde vâ…i¡ mülûk-ı şeş-cihete ifâ≥a-i pertev-i 

«âýır-fürûz-ı µmân niyyeti ile debµrân-ı dµvân-«âne-i nübüvvet-esâsa şeş-…ıý¡a mektûb-

ı mu¡teber-1563 [T1-123a] ra…am ta√rµrin işâret buyurdılar. Ol siyâ…da resm-âzmâyân-

ı …avânµn-i mülûk olan a§√âb-ı vu…ûf  ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm yâ Resûla‟llâh mâdâmki 

§ufûf-ı …alb-şikâf-ı suýûr-ı resâyile siper-i zer-nişân-ı na…ş-nigµn ile teşyµd-i @ahr 

olunmaya meydân-ı [T2-245a] i¡tibâr-ı selâýµnde fâ‟iz-i cilve-i i¡timâd olmaz diyü 

muva……ıf-ı mu¡allâ-ni@âm-ı ¡ar≥a inhâ itmeleriyle cenâb-ı «âtimü‟l-enbiyâ ¡aleyhi 

ezkâ‟t-te√âyâ ýılâ-yı «âli§den müferraπ bir engüşterµni zµver-i engüşt-i meh-şikâf 

buyurdılar.  

                                                             
1559 mekâtib A, E, Ş, T1, T2; «ikâyet M 
1560 baπbân-ı A, T1, Ş, T2, E; baπbanân-ı M 
1561 telfµ… A, E, Ş, T1, T2; tel…µn M 
1562 me‟mûr-ı M, E, T1, T2, Ş; nâmver-i A 
1563 mu¡teber A, M; mu¡anber T1, T2, E, Ş 
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na@m1564 

Burc-ı ¡izzetdür eli eylese peydâ ne ¡aceb 

Hey‟et-i mâh-ı nev ü §ûret-i â«ter «âtem 

Yazdı «oş âyet-i nûn ve …alem engüştinde  

Ne midâd istedi ne √âme ne mısýar1565 «âtem 

A§√âb-ı ¡âlµ-cenâbdan nâ‟il-i destmâye-i miknet olanlar da«i mürâ¡at-ı ýarµ…a-i 

mütâba¡at içün miyân-ı engüştlerin birer zer-pâleheng-i engüşterµn ile tezyµn 

eylediler.  

beyt 

‰av…-ı fermâna çeküb gerden-i engüştlerin  

Nice âzâdeleri eyledi çâker «âtem 

Rûz-ı diger mübelliπ-i fermân-ı Yezdânµ ya¡nµ1566 cenâb-ı rû√u‟l-emµn 

isti¡mâl-i ricâl-i ümmet «u§û§unda cebhe-i ýılâya ≦arb-ı tamπâ-yı ta√rµm itmegin 

√a≥ret-i seyyidü‟l-et…iyâ ¡aleyhi eşrefü‟t-te√âyâ hemân ol sâ¡at1567 yemµn-i 

müteyemmenlerinden endâ«te itmeleriyle A§√âb-ı Kirâm da«i bi‟l-mütâba¡a dest-i 

raπbetden ıs…âýa müsârâ¡at eylediler. Ba¡dezµn [E-89a] seyyid-i sütûde-neseb nu…re-i 

«âli§den bir «âtem i«tiyâr buyurub kelime-i kevneyn-bahâ-yı Mu√ammed 

Resûla‟llâh‟ı ¡atebe-i firdevs-i berµn gibi pµrâye-i §a√µfe-i cebµn eylediler.  

…ıý¡a1568  

Serverâ mûmlayub ism-i şerµfüñ §a…lar 

Kâ‟inâtı ne ¡aceb …ılsa müsa««ar «âtem  

Şeref-i nâm-ı şerµfüñden olursa «âlµ 

Bulunmaz raπbet-i «al«âl-ı kebûter «âtem 

El-√â§ıl [T1-123b] @uhûr-i resâyil-i müşgµn-er…âm nâ…ş-ı «âtem-i «âtimü‟r-

risâle ile …arµn-i «itâm olıca… mektûb-ı melik-i ◊abeş‟e Necâşµ-i A§√ame, ¡Amr bin 

Ümeyye-i ∞amµrµ‟ye [A-83a] vü mektûb-ı fermân-revâ-yı [Ş-184b] ümmü‟d-dünyâ 

melik-i Mu…av…ıs, ◊âýıb bin Ebµ Belte¡a-i La«mµye ve mektûb-ı ¡a@µm-i Rûm-ı 

Hera…l, Dı√ye bin »alµfe-i Kelbµ‟ye ve mektûb-ı ta«t-nişµn-i Kisrâ »usrev-i Pervµz, 

                                                             
1564 na@m M, T1, T2, E; beyt A; Ş‟de yok. 
1565 √âme ne mısýar E, M, Ş, T1, T2; √âmeye man@ar A  
1566 ya¡nµ E, M, Ş, T1, T2; A‟da yok 
1567 hemân ol sâ¡at A, Ş, T1, T2, E; M‟de yok. 
1568 …ıt¡a A, T1, T2; beyt M; na@m E; Ş‟de yok. 
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¡Abdu‟llâh bin »uzâfe bin Sehmµ‟ye ve mektûb-ı √âkim-i Dımış… ◊âri& bin Ebµ 

Şemir-i Gassânµ, Şücâ¡ bin Veheb Esedµ‟ye ve nâme-i pµşvây-ı Yemâme Hevze bin 

¡Aliyy-i ◊anefµ, Salµý bin ¡Amr-ı ¡Âmirµ‟ye temâyim-i i¡ýâ1569 vü müsâferet …ılındı.  

beyt 

[T2-245b] Gel bâπa seyr …ıl diyü â&âr-ı ra√meti 

Neşr itdi bâd berg-i bahâr ýaraf ýaraf 

Mu¡cize1570  

‰ûýiyân-ı şekersitân-ı â&âr1571 mir‟ât-ı §a√µfe-i bey≥âda bu vechile âzmâyiş-i 

güftâr eylemişdür ki resâ‟il-i1572 cenâb-ı eşrefü‟l-verâ gerden-i süferâya √ırzü‟l-emân 

…ılındıπı sâ¡at mekteb-«âne-i i¡câz-ı [M-153] «∙âce-i ¡Arab u ¡Acem §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellemden1573 sereyân-ı fey≥-i i¡câzla her resûl-i mürsel-i İlâhµ olan ýâ‟ifenüñ 

lisânıyla nâ‟il-i meleke-i tekellüm oldılar.1574  

…ıý¡a1575  

¡Acemµ olsa zebân âşinâ-yı …avm-i diger 

◊abµb-i ekremüñ i¡câzıla sefµrânı1576  

Gelürdi pµşgeh-i ¡izzetinde güftâre 

İderdi berre vü seng ü şecer sü«an râyı1577 

Müfâd-ı √afa@a-i a«bârdur ki ¡Amr bin Ümeyye-i ∞amµrµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

mânend-i nesµm-i çâbük-rev-i bahâr «ıýýa-i ◊abeş‟e vezân olub gül-berg-i nâme-i 

sulýânü‟l-enbiyâyı ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm dµvân-«âne-i √aşmet-âyµn-i şehriyâr-ı 

◊abeş‟e mürâ¡at-ı rüsûm-ı mülûkâne ile iblâπa âmâde olıca… erkân-ı millet-i 

Mesµ√iyye vü esâ…ıfa-i İncµl-şinâs-ı tarµ…at-i ¡İsevµyye ve sâ‟ir bezirgân-ı [T1-124a] 

dµvân-ı ◊abeş ictimâ¡ına fermân olunub ol pâdişâh-ı cemµlü‟l-√i§âl kemâl-i ibtihâc u 

ibtihâlle ve πâyet ta¡@µm ü iclâlle şükûfe-i §a√bâzedevâr firâz-ı serµr-i salýanatdan 

                                                             
1569 i¡ýâ A; a¡≥â M, T1, T2, E, Ş 
1570 mu¡cize A, M, E; mu¡cize-i kübrâ Ş; mu¡cize-i diger T2; T1‟de yok. 
1571 â&âr A, T1, Ş, T2, E; a«bâr M 
1572 resâyil-i A, Ş, T1, T2; risâle-i M, E 
1573 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellemden A, E, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellemden M 
1574 oldılar A, Ş, M, E; eylediler T1, T2 
1575 …ıý¡a A, M; na@m T1, T2; li-münşi‟i E; Ş‟de yok. 
1576 sefµrâtı A; sefµrânı M, T1, T2, E, Ş 
1577 râyı A; rânı M, Ş, T1, T2, E; -dânı Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 
2011,  s. 1234 
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ferş-i zemµn-i tevâ≥u¡ u meskenete nüzûl idüb [E-89b] girih-bend-i sâ¡id-i âdâb oldıπı 

√âlde1578 …ıyâm üzre nâme-i fa«r-i cihânı ârâyiş-i dest-i raπbet eyledi.  

na@m1579 

 كهى چون حرز جان برسينه مى بست

 كهى چون مصحفش ميداشت بر دست

 كشيدى يك دمش چون قلب دربر

 نهادى يكدمش چون ديده برسر

Ve ru«sâr-ı semenfâmından leb-i edeble buse-çµn-i ta¡@µm olara… mâlişgâh-ı 

ru«sâr u çeşm-i eşkbâr eyledi. Ser-kµse-i ýûýµfâmındaki min…âr-ı sur«-reng-i mûm-

pâreden fekk-i «itâm olunub mütercimân-ı Arisýo-meniş mevce-i suýûr-ı gevher-

âgµninden1580 πubâr-pâre-i ¡ıýr-âmµz-i me‟âlin nihâde-i micmere-i beyân eylediler. 

¡İbâret-i mektûb-ı seyyidü‟l-enbiyâ budur ki ¡aynı [A-83b] ile kitâbe-i ýâ…-ı e&er 

…ılındı [T2-246a] ~ûret-i Mektûb1581   بسم هللا الرحمان الرحيم من محمد رسولهللا الى النجاشى ملك

الحبشة امابعد فانى احمد اليك هللا الذى ال اله اال هوالملك القدس السالم المؤمن المهيمين واشهد ان عيسى بن 

مريم روح هللا وكلمة القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونغخته كما خلق آدم بيده 

وانى ادعوك الى هللا وحده الشريكله ولمواالت على طاعته فان تبعتى وتؤمن بالذى جاء فانى رسول هللا وانى 

ادعوك الى هللا تعالى وقدبلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى و قدبعثت اليك ابن عمى جعفر ومعه نفرمن المسلمين 

 çünki çerâπ-ı [T1-124b] hidâyet-i ezelµden külbe-i ≥amµr-i 1582 والسالم على من اتبع الهدى

Necâşµ ¡amâde-i istinâre idi. Bµ-te√âşµ şâri…-i «âýır-fürûz-ı şehâdetle derûn u bµrûn-ı 

kâşâne-i i¡ti…âdın tenvµr idüb didi ki √a……â ki cenâb-ı ¢elµm-i ‰ûr-ı tecellµ enâmil-i 

beşâret ile âvµze-i sâmi¡a-i munta≥ırân-ı ehlü‟l-kitâb [Ş-185a] itdügi sipehsâlâr-ı 

râkibü‟l-√umâr u cenâb-ı rû√u‟llâh pµçµde-i ýomâr-ı a«bâr [M-154] itdügi şeh-süvâr-ı 
                                                             
1578 √âlde A, M, T1, E; sâ¡at T2 
1579 na@m A, E, M, T1, Ş; şi¡r T2 
1580 âgµninden M, E, Ş, T1, T2; ekseninden A  
1581 §ûret-i mektûb T2; A, Ş, E, M, T1‟de yok. Çalışmada, mektupların okunması sırasında Mehmet 
Akif Yalçınkaya‟nın çalışmasından faydalanılmıştır. Mehmet Akif Yalçınkaya, Arap Dili ve Edebiyatı 
Açısından Hz. Peygamber‟in Mektuplarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006. 
1582 "Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla. Allah‟ın Resulü Muhammed´den Habeş Kralı 
Necaşi´ye... Övgü, mülk ve melakutun tek sahibi, her şeyden münezzeh, emin ve eman veren ve her 
şeye nigehban olan Allah‟adır. Hz. İsa‟nın Allah tarafından temiz, kirden arınmış, iffetli ve bakire bir 
kız olan Meryem‟e verilen bir ruh ve kelime olduğunu; Allah, Adem peygamberi nasıl kendi kudret 
eliyle yaratıp ona ruh üflemiş ise, İsa‟ya da öylece ruh üflediğine şehadet ederim. Seni sadece Allah´a 
ibadet etmeye, ona ortak koşmamaya, Allah‟a itaat için hizmet ile bana tabi olup bana gönderilene 
iman etmeye, davet ediyorum. Ben Allah´ın Resulüyüm. Sana amca oğlum Cafer´i, beraberinde bir 
kaç kişi ile sana gönderdim. Oraya vardıklarında onları ağırla, kibri bırak. Ben, seni ve senin 
askerlerini Allah‟a çağırıyorum. Ben tebliğ edip öğütledim. Siz de öğüdü kabul edin. Selam, hidayete 
tabi olanların üzerine olsun" 
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râkibü‟l-cemel bu râke≥ü‟l-«ayl-i mi≥mâr-ı risâlet idügi πubâr-ı iştibâhumdan 

mu§affâdur. Ben da«i güvâh-ı bµ-iştibâhum diyüb târ-ı siyeh-reng-i müjgânına 

mürvârµd-keş-i eşk-i te‟essüf ü günbed-i pµrûzefâm-ı gerdûna sütûn-zen-i âh-ı 

telehhüf olara… bu vechile zülâl-rµz-i mecrâ-yı zebân oldı ki vâ√ayf ki eger bu 

daπdaπa-i ev…ât-fersâ-yı salýanat ki müstelzem-i mu√âfa@a-i ni≠âm-ı ¡ibâd u bilâddur 

girµbânkeş-i mümâna¡at olmasa bu rûy-ı siyeh-kârımı «âk-râh-ı nübüvvet-penâhlarına 

sâyµde itmegi mâye-i [E-90a] iksµr-i sa¡âdet ve âsitân-ı râstân-nişµnlerinde1583 kemter-

i gedâ-yı «i≠met-gü≠âr olmaπı eşref-i merâtib-i ¡izzet bilürdüm.  

beyt 1584  

Rüft ü rûb itmek ser-i müjgânıla «âk-i derin 

Baña «oşdur pâdişâh-ı heft-i…lµm olmadan 

diyüb1585 cevâbnâme-i sulýânü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve selleme bu 

siyâ… üzre ¡unvân-ýırâz-ı dµbâce-i niyâz oldı ki1586  nâme-i Necâşµ1587  بسم هللا الرحمان

الرحيم من النجاشى اصحمه سالم عليك يا رسول هللا ورحمة هللا وبركاته هللا الذى الاله اال هوالذى هدانى الى 

فقد بلغنى كتابك يا رسول هللا فما ذكرت من امر عيسى عليه السالم فو رب  [b246-2T]اال اسالم امابعد 

السماء واالرض انعيسى عليه السالم ال يزيد على ماذكرت انه كما قلت وقد عرفنا مابعثت به الينا وقدم ابن 

-a125]انك رسول هللا صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واصحابه  [a48-A]عمك واصحابه واشهد 

1T]  واشهد انك رسول هللا واسلمت على يديه هللا ربالعالمين وقدبعثت اليك ابنى اره افان شئت ان آتيك بنفسى

فقلت يا رسول هللا فانى اشهد على ماتقول حق السالم عليك يا رسول هللا و بركاته
1588  çµde-i rav≥atü‟l-

a√bâb olan ezhâr-bûyâ-yı rivâyâtdandur ki Necâşµ mektûb-ı berekât-ma§√ûb-ı 

fa«rü‟l-mürselµni dâr u diyârımıza şûriş-i şerâre-i şürûr u fiten ve âsµb-i âşûb-ı belâ 

vü πalâ vü mi√enden √ıf@-ı1589 emân u mûrµ&-i «ayr u berr ü i√sândur diyü bu √o……a-i 

                                                             
1583 -nişµnlerinde A, M, T1, Ş; -nişµnlerine T2 
1584 beyt A, M, T1, T2; li-mü‟ellife E; Ş‟de yok. 
1585 diyüp A, Ş, T1, T2; diyü M 
1586 ki M, Ş, T1, T2; E, A‟da yok 
1587 nâme-i Necâşµ: E; A, M, Ş, T1, T2‟de yok. 
1588 Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... el-Necâşi-Asham‟dan Allah‟ın Resûlü Muhammed‟e... 
Ey Allah‟ın Nebisi, Allah‟ın selam, bereket ve rahmeti senin üzerine olsun! O ki ondan başka ilah 
yoktur ve beni de o, İslâm‟la hidayete erdirmiştir. Senin mektubun ve İsa hakkında zikrettiğin şeyler 
bana ulaştı. Yerin ve göğün Rabbine and olsun ki İsa, senin zikrettiklerinden fazla bir şey 
söylememiştir. Senin bize gönderdiklerinden ve amcaoğlunla arkadaşlarının anlattıklarından çok şey 
öğrendik. Ben şehadet ediyorum ki sen, Sâdık ve Musaddak olarak Allah‟ın Resûlü‟sün. Ben de sana 
uydum ve amcaoğluna biat edip huzurunda âlemlerin Rabbi için iman edip teslim oldum. Sana, oğlum 
Erîhâ İbn Ashame İbn Ebcer‟i gönderiyorum. Ve ben, sadece kendime malik bulunuyorum; şayet 
huzuruna gelmemi emredersen onu da yaparım. Çünkü ben biliyorum ki, Senin söylediklerinin hepsi 
de haktır. Ey Allah‟ın Resûlü, Allah‟ın selam ve bereketi üzerine olsun. 
1589 √ıf@-ı A, E, Ş, T1, T2; «aýý-ı M 
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¡âc içre süpürde-i gencµne-i «â§ eyledi. ~â√ib-i a¡lâm rivâyeti üzre ol nemµ…a-i 

mu¡ciz-ra…am «azâyin-i mülûk-ı ◊abeşe‟ye ile‟l-ân na…ş-ı ýılsım-ı ifti«ârdur. Mellâ-

√ân-ı sefâyin-i â&âr bu siyâ… üzre sâ«il-girâ-yı güftâr olmışlardur ki Necâşµ ¡Amr bin 

Ümeyye ile muhâcirµn-i ◊abeşe‟yi bir keştµ ile rû-be-râh-ı dergâh-ı seyyidü‟l-ebrâr 

eyledükden §oñra kendü nihâl-i ser-firâz-ı √adµ…a-i √ayâtı olan Erhâ1590 bin 

As«ama‟yı şa§t ricâlle kümeyt-i ba√rµ-i bâd-¡inân-ı sa«t-ser ya¡ni murπ-âb-ı sefµne-i 

bâdbân-pere süvâr idüb şâhenşâh-ı kişver-i belâπ «ıdmetine irsâl eyledi.  

na@m 

 ميان بحر كشتى شد شناور

 چوماه نو درين درياى اخضر

 بجز آب وهوا چيزى نديدند

درين آب وهواى پر بريدند
1591  

Keçkûl-i sefµne tâ miyân-ı ebdâl-i nemed-pûş-ı yemmde cilve-sâz iken nâ-gâh 

mehebb-i ta…dµr-i [M-155, E-90b] ≠ü‟l-celâlden riyâ√-ı sa«t-ı nâ-muvâfı… @uhûrı iπlâ-

yı kâse-i şûr-engµz-i ¡ummâna der-kâr olub,  

na@m1592 

 بيكدم رستخيز سخت برخواست

 كمين بكشاد محنت ازچب وراست

 بران كشتى كمينه كينه بكشود

زروى بحر چون كاهيش بربود
1593  

[T2-247b, Ş-185b] Ma¡ber-i keştµde hezârân hezâr kûhsâr-ı ser1594-be-hevâ-yı 

berf-pûş cûş u «urûş ve ol zevra…-ı ser-gerdânı dest-«oş-ı teh-i âπûş eyledi.  

beyt 

~adâ-yı nâle degül πar…agâh-ı πamdur bu 

Sefµne-i dil-i ser-geştede e≠ân o…unur 

Ol keştµ-i kef-efşân gâh pelengvâr kûhdan kûha pertâb iderek gâh baý-ı ba√rµ 

gibi nişµb ü firâz-ı emvâcda gâh peydâ vü gâh nihân olara… ¡â…ıbet bâdbânile ol serµr-

                                                             
1590 Erhâ M, Ş, T1, E, T2; Ersâ A. 
1591 Denizin ortasında gemi yüzüyordu (sanki) yeşil denizin içinde yeni ay gibi. Hava ve sudan başka 
nesne görmediler. 
1592 na@m A, M, Ş; …ıý¡a T1, T2; li-mü‟ellife E 
1593 Bir anda şiddetli bir fırtına başladı. Sağdan ve soldan mihnet pusudan çıktı. Geminin üzerine kin 
pusudan çıktı. Denizin yüzünde (gemi) sanki saman çöpü oldu. 
1594 ser M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok 
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perende-i mevce-1595şiken ol √asret-keşân-ı sâ√il-i necâte tâbût u kefen olub zµr-i 

merâ…ıd-ı emvâcda nâ-bûd oldılar.  

na@m 

 زبس كه افشاند هركس كوهر و در

 شدان كشتى زبحر چشمشان پر

[A-84b] زكشتى يك بيك حيران ومضطر 

فرو رفتند دردريا چو لنكر
1596  

Na…ş-ı mu√abbet-i «âtimü‟l-mürselµn ile nigµn-i girân-bahâ-yı revânların 

teslµm-i «azµne-i1597 ervâ√ eylediler.  

…ıý¡a1598 

Çı…maz kitâb-ı dildeki na…ş-ı mu√abbetüñ 

Tâ olmayınca zµb-i yemµn nâme-i ¡amel 

Olsa πarµ…-i ba√r-ı fenâ «âtem-i vücûd 

Bulmaz sevâd-ı na…ş-ı cebµni yine «alel1599 

Mektûb-ı Sulýânü‟l-Enbiyâ be-Hera…l-ı Sulýân-ı Rûm be-Dı√ye ra≦ıya‟llâhu 

¡anh1600  

¢alem-kârân-ı â&âr-ı seyyidü‟l-beşer bu resm üzre lev√a-nigâr-ı rüzgâr-ı 

«aber olmışlardur ki Dı√ye bin ◊alµfetü‟l-Kelbµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh cânib-i Hera…l‟e 

âmâde-i ¡azµmet olıca… fermânde-i «ıýýa-i belâπ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri 

ol vechile tav§iye buyurdılar ki evvelâ √âkim-i Bu§râ »âri& bin Ebµ Şemir‟e mülâ…µ 

olub anuñ vesâýıtıyla «argâh-ı Hera…l‟e vesµle-i cûy-i tevessül ola. Ta¡yµn-i &i…ât-ı 

rüvât üzre meger ol târµ√den mu…addem âhen1601-ýıynetân-ı ketµbe-i Rûm ile seng-

dilân-ı sipâh-ı ¡Acem beyninde mü§âdeme-i âteş-engµz-i kifâ√ vu…û¡ından [T1-126a] 

nâşµ Hera…l kûşe-i destmâl-i ≥amµrine na…dµne-bend-i niyyet-i ne≠r olmış idi ki eger 

                                                             
1595 mevce- A, M, Ş, T1; mevc- T2 
1596 Herkes cevher ve inci saçtığından onların gözlerinin denizinde gemi doldu. Denizde birer birer 
hayran ve çaresiz denizde çapa gibi battılar. 
1597 «azµne-i A, M, Ş; «izâne-i T1, T2 
1598 …ıý¡a A, E, M; na@m Ş, T1, T2 
1599 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1211. 
1600 Mektûb-ı Sulýânü‟l-Enbiyâ be-Hera…l-ı Sulýân-ı Rûm be-Dı√ye ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, M; Mektûb-ı 
Sulýânü‟l-Enbiyâ be-Hera…l-ı Sulýân-ı Rûm be-Dı√ye Ş; Tafsµl-i A√vâl-i Resânende-i Nâme-i »ayrü‟l-
Beşer be Cânib-i Hera…l-i Rum T1; Mektûb-ı Sulýânü‟l-Enbiyâ be-Hera…l-ı bâ-Dı√yetü‟l-Kelbµ 
ra≦ıya‟llâhu ¡anh  T2; Mektûb-ı Şerµf-i ◊a≥ret-i Sulýânü‟l-Enbiyâ ¡aleyhi ezkâ‟t-te√âyâ Hera…lü‟r-Rûm 
E 
1601 âhen A, T1, Ş, T2; âhenµn M 
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sedd-i fûlâd-endûd-ı §aff-ı Rûmiyândan dµvâr-ı sengµn-binâ-yı [T2-247b] §aff-ı 

Mecûs «arâb-ı §adme-i taπallüb olursa tâ ¢osýanýiniyye‟den √arem-i µliyâya dek pâ-

bürehne-i piyâde-rev naý¡-ı şâhrâh-ı ziyâret ola. Vâ…ı¡â bûstân-ı ümµdi rü‟s-bürµde-i 

A¡câm‟dan bâr-âver ü çemen-i [E-91a] ârzûsı elviye-i nigûn-ı televvün-i1602 

Mecûs‟dan şükûfe-güster olıca… µfâ-yı ne≠re şitâb idüb1603 mânende-i …âfile-i bahâr 

zµr-i pâyına bisâý-ı √arµr1604 üzre basý-ı envâ¡-ı reyâ«µn iderek vâ§ıl-ı a…§â-yı âmâl 

olmış idi. Ma¡mûre-i Beytü‟l-Mu…addes‟de isti…rârı e&nâsında bir §ub√-dem firâz-ı 

ta«t-ı …ay§erµsinde pehlûzede-i müttekâ-yı [M-156] celâl oldı ammâ bir va≥¡-ı πarµb ü 

şekl-i münker vechiyle ki dü-cisr-i kemer-beste-i ebruvânı memerr-i kârvân-çµn-i 

melâl ü «uýûý-ı pür-pµç-i cebµni rµkzede-i πubâr-ı perµşânµ vü infi¡âl-i §a√µfe-i rûyında 

¡ibârât-ı endûh u πam celµ vü hüveydâ ve nigµn-i çeşm-i âb-çekânında beyt-i 

ma¡kûsü‟r-resm-i «üzn ü elem âşikâr idi.  

beyt1605  

»amµde …aşları ýâ…-ı dükân-ı sirke-fürûş 

Kenâr-ı dµdesi zµr-i …anâre-i …a§§âb  

»aý-ı cebµni §ufûf-ı …ıtâlgâh-ı πa≥ab 

¡İ≠ârı ba√r-ı keder çeşmi √al…a-i gird-âb 

Erkân-ı dµvânından nâ‟il-i √i§§e-i ma…âl olan baýâri…a vü esâ…ıfa bu √âlet 

müşâhedesiyle [Ş-187a] herbiri §ûret-i bâlµn-i √ayret olub Hera…l‟üñ [A-85a] bµrûn-ı 

âb-gµne-i beşeresinden nümâyân olan tel«-âb-ı ı≥ýırâbuñ keyfiyyetinden pürsân 

oldılar. Meger Hera…l ≠âtında âşinâ-yı ev≥â¡-ı §afa√ât-ı gerdûn ve dânende-i √arekât u 

sekenât-ı &evâbit ü seyyâr-ı1606 çar«-ı bû…alemûn olmaπın mer‟µ-i zebânın dâ‟ire-i 

√ücre-i dehânından [T1-126b] bu vech üzre ser-nihâde-i derece-i beyân eyledi ki bu 

gice suýurlâb-ı nüh-§af√a-i eflâke idâre-i ¡i≥âde-i ebrû idüb &u…beteyn-i dµde ile icâle-i 

fers-i nigâh eyledüm. Nâ-gâh işâre-i çeşm-i sitâreden bu ma¡nµyi istidlâl eyledüm 

ya¡ni …avâ¡id-i nücûmiyye üzre â&âr-ı ecrâm-ı ¡ulvµden bu vech üzre isti«râc-ı a√kâm-

ı ecsâm-ı süflµ eyledüm ki ¡an-…arµb bir ýâ‟ife-i mu√tetine cevlânger-i1607 meydân-ı 

                                                             
1602 televvün-i A; mülevven-i M, T1, T2, E, Ş 
1603 idüp A, T1, Ş, T2, E; olup M 
1604 -ı √arµr M, Ş, T1, T2; u yer A 
1605 beyt A, M; na@m T1, E; şi¡r T2; …ıý¡a Ş 
1606 seyyâr-ı A, Ş, T1, T2, E; seyyârât-ı M 
1607 cevlânger-i A; cevlângµr-i M, E, Ş; cevlângeh-i T1, T2 
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≠uhûr olalar1608 bâri…a-i şemşµr-i istµlâları şâri…-i i…bâlleri gibi bu memâliki pâmâl-i 

eşi¡a-i tes«µr eyleye. Medd-i bürrân-ı memâlik yek-sere ey nigehbân-ı «ıýýa-i Rûm 

şµve-i «atnenüñ ýâ‟ife-i [T2-248a] Yehûd‟dan πayra i«ti§â§ı ma¡lûmumuz degüldür. 

Benâberµn zµr-i fermânıñuzda olan bilâda iýâre-i em&ile-i nâfi≠ü‟l-a√kâm olunub 

ýâ‟ife-i Yehûd bi‟l-cümle tµπ-i …ahrla istµ§âlde nümûne-i «a§iyân √a§iy …ılınma… 

vesµle-i indifâ¡-ı daπdaπa-i «âýır olurdı diyü berdâşte-i pây-ı serµr itdükleri hengâm idi 

ki cânib-i √âkim-i Busrâ‟dan ¡Adiyy bin ◊âtem nâm delµl-i mürâfa…atı ile [E-91b] 

nâme-resân-ı √abµb-i Yezdân Dı√ye bin »alµfe-i Kelbµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh der-i bârgâh-

ı Hera…l‟e vâ§ıl olub isticâze-i me§ûl eylediler. Âvâze-i …udûm-i sefµr Hera…l‟üñ 

derµçe-i tâb-«âne-i sâmi¡âsın kar¡ eyleyicek â&âr-ı meşhûdât-ı şebânesi ol …avâfil-i 

@uhûrâtdan i√sâs-ı bâng-i ceres idüb râ√ile-i πubâr-engµz-i √ayret kârvân-serây-ı 

≥amµrinde inâ«a-i zâmile-i i…âmete başladı. Benâberµn vesâýet-i √üccâbla cenâb-ı 

Dı√ye‟den mâdde-i «ıtân istiýlâ¡ın ta…dµm eyledi. Vâ…ı¡â sünnet-i «itân şüyû¡-yâfte-i 

miyân-ı âl-i ¡Adnân oldıπı müte¡ayyin1609 olıca… [T1-121a] ba…ıyye-i «âşâk-ı iştibâhı 

da«i bi‟l-külliyye [M-157] bürde-i seyl-âb-ı ya…µn olub pµşgâhına ru√§atdâde-i du«ûl 

oldı e&nâ-yı du«ûlde ba¡≥ı nevvâb cenâb-ı Dı√ye‟ye ta¡lµm-i secde-i ta¡@µm idüb tâ 

cânib-i Hera…l‟den bµ-§udûr-ı ru«§at-ı ref¡-i re‟se cesâretden men¡1610 eylediler. Dı√ye 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh ber-dârende-i seb¡-…ıbâb u gerdânende-i ser-i âfitâb celle şânühü 

dergâhından πayra1611 [A-85b] ser-i fürûkerde-i tenezzül olma… i√timâli ber-ýarafdur.  

beyt 

Olmaz «u≥ûr-ı √a≥ret-i Mevlâ‟da ser-firâz 

∏ayruñ öñünde mürtekib-i secde-i niyâz 

diyüb bµ-daπdaπa-i bµm ü telâş ol dµvân-ı zi√âm-ber-zi√âmda «ırâm-ı 

lâ‟ubâliyâne ile tâ pµşgâh-ı Hera…l‟e varub nâme-i ¡anberµn-«itâme-i sulýânü‟&-

&a…aleyni dest-i i√tirâmla evvelâ çeşm ü dehânına mâlµde idüb yed-i Herakl‟a iblâπ 

eyledi  

beyt 

Ey sünbül-i kebûd ser-i µmâne gel diyü 

                                                             
1608 olalar A; ola ki M, T1, T2, E, Ş 
1609 müte¡ayyin A, T1, Ş, T2; mu¡ayyen M 
1610 men¡ M, T1, Ş, T2, E; A‟da yok. 
1611 πayra A; πayrı E, M, T1, T2, Ş 
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Zanba… getürdi nâme «ıdµv-i bahârdan 

[T2-248b] Şeh-bâz-ı «âýır-şikâr-ı nâme-i hümâyûn bâl-i dest-i raπbet-i 

Hera…l‟de cilve-sâz olıca… mütercimân-ı Bu…rât-dâniş kisve-i ser-târ-ı ¡Arabµsin 

sûzen-i siyeh-rişte-i «âme ile câme-i Rûmiyâneye [Ş-187b] tebdµl eylediler a§l-ı 

¡ibâret-i nâme-i1612 fa«rü‟l-mürselµn budur ki teyemmünen na…ş-ı sevâd-ı lev√a-i 

e&er1613 …ılındı, §ûret-i nâme1614  بسم هللا الرحمان الرحيم من محمد رسولهللا الى قيصر صاحبالروم

سالم على من اتبع الهدا امابعد فانى ادعوك بداعية اال سالم اسلم تسلم اسلم يؤتك هللا اجرك مرتين فان توليت 

فعليك اثم الرثيسين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال هللا والنشرك به شيأ وال يتخذ 

بعضنا بعضا اربابامن دون هللا فان تولو فقولو الشهيد وانانا مسلمون فى ايات من كتاب هللا يد عوه الى هللا 

ملكه ويرغبه فيمار غية هللا ويخذره بطش هللا وباسه كذا فى الحميس وفى االكتفا [b127-1T]ويرهده 
1615  

«ulâ§a-i nâme-i «ayrü‟l-verâdan ref¡-i …ınâ¡-ı irtiyâb olundu…da Hera…l‟üñ sµ-pâre-i 

dehânından √arf-i redd ü …abûl nümâyân olmayub anca… kâr-güzârân-ı dµvânına bu 

vechile girih-güşâ-yı rişte-i «iýâb oldı ki ayâ ol nev-nişeste-i §uffe-i ¡ulyâ-yı risâletüñ 

bu √avâlµde hem-diyârlarından kimesne var mıdur ki andan istinýâ…-ı künh-i √âl 

ideyüz. İ¡lâmü‟n-nâs ◊a≥ret İbn ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ tertµb-i silsile-i rivâyet 

ider ki Ebû Süfyân bin Ümeyye baña bu siyâ… üzre fitµle-bâf-ı çerâπ-ı √ikâyet 

olmışdur ki diyâr-ı ∏azze memerr-i şahrâh-ı ticâretimiz olma… ile ¢ureyş‟den çend-

sûd1616-ı sevdâger ile ol nevâ«µden gü≠er üzre iken müneccesân-ı dµvân-ı Hera…l ol 

hengâmlarda bize dûçâr olub √asbü‟l-emr zµr-i sâyebân-ı Hera…l‟de §aff-beste-i 

meva……uf-ı «iýâb eylediler ve «avâ§ u küberâ-yı millet-i ¡İseviyye ve vüzerâ vü 

nüdemâ-yı na√le-i Na§râniyye [M-158] ve esâ…ıfa vü rehâbµn ü baýârı…a vü …ıssµsµn 

gerd-â-gerd √al…a-bend-i tezâ√üm ü sâmi¡a-güşâ-yı tera……ub olmış idi. [A-86a] 

Hera…l bâlâ-yı serµr-i İskenderµden vesâýet-i tercümân-ı zebândânla ey peyâmdârân-ı 

«âk-i ◊icâz √âlâ ol mı§bâ√-ı tâze-fürûπ-ı encümen-i [T2-249a] risâletle beyniñüzde 

hiç fitµle-i …arâbet-i mün¡a…id olmış bir kimsene var mıdur diyü istinâre-i …andµl-i 
                                                             
1612 nâme-i M, T1, Ş, T2E, ; A‟da yok 
1613 e&er A, M, E, T2, Ş; T1‟de yok. 
1614 §ûret-i nâme T2, E; A, M, Ş, T1‟de yok. 
1615 Rahmân ve Rahîm olan Allah‟ın adıyla... Allah‟ın elçisi Hz. Muhammed‟den Bizans Kayser‟i 
Herakle...  Hidayet yoluna girenlere selam olsun. Bundan sonra seni, İslam‟a davet ediyorum. 
Müslüman ol ki selamette ol. Müslüman ol ki Allah, senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi 
kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, bütün halkın günahı senin boynunadır. Siz ey ehl-i kitap! Allah‟tan 
başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah‟ı bırakıp da birbirimizi tanrı 
edinmeyelim. Eğer Kitap ehli bu sözden yüz çevirirse şöyle söyleyin: Şahit olun, biz gerçek 
Müslümanlarız. (Âl-i İmrân, 64) 
1616 -sûd A; -nefer Ş, T1, T2; M‟de yok. 
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istinýâ… eyledi. Ey fermân-revâ-yı «ıýýa-i Rûm bu ¡a§âbe beyninde nisbet1617 

cihetinden aña benden nezdµkter kimesne yo…dur didüm. Tekrâr mertebe-i …arâbet-i 

istişkâf olundu…da ol nev-bâve-i şâ«sâr-ı ¡izz ü ¡âlâyla bu berg-i pejmürde-i nâçµz 

birer şâ«dan serzedeyüz ki ol şâ«lar müteferri¡ oldıπı şecer-i tµnüñ bµ«leri âbiş«or-ı 

[T1-128a] neseb-i vâ√idden sµrâb-ı mâ‟ü‟l-√ayât olmışlardur didüm. Pes beni 

pµşgâhına ta…rµble müra««a§-ı …u¡ûd idüb emr eyledi ki rüfe…âsın da«i verâ-yı 

@ahrında câ-nişµn eyleñ ki «ilâl-i cevâbda câdde-i §ı…dan in√irâf iderse rüfe…âsına 

şerm-i müvâcihe mani¡-i tek≠µb olmaya vü rüfe…âya da«i eger silsile-i râst-¡ayâr-ı 

güftâr «ilâline √al…a-i kem-¡ayâr-ı dürûπ ta¡biye iderse elbetde √avâle-i sûhân-ı inkâr 

eyleyesiz diyü ber-vech-i te‟kµd sipâriş eylediler. Ebû1618 Süfyân nâ«un-ı in§âfla bu 

veche üzre fekk-i ¡u…de-i râz itdi ki1619 ve rabbü‟l-Ka¡be eger vâhime-i tek≠µb-i hem-

rehân baña µrâ&-ı na…d-i tereddüd itmese cenâb-ı Mu√ammed √a……ında teh1620-beste-i 

§andû…a-i ≥amµrüm olan şiddet-i «u§ûmet ta…â≥âsıyla ¡akdü‟l-cevâhir-i ecvibe-i 

§âdı…a miyânesinde beher-√âl men…a§et-i ≠âtını µcâb idecek nice [Ş-187a] pµlever-i 

kem-…adr-i müfteriyât-ı imrârı mu§ammem idi. Mâ-√a§al Hera…l §a√µfe-i 

müte√ayyilesine mürtesim olan esvile-i mu√a……i…âne µrâdına der-kâr olub didi ki 

Su‟âl-i Evvel-i Hera…l Ol dürr-i yetµm-i dürc-i nübüvvetüñ miyâne-i ¡ummân-ı ensâb-

ı …abâ‟ilde §adef-i lâl-perver-i nesebi1621 ne keyfiyyetle mutta§ıfdur? Cevâb-ı Ebµ 

Süfyân Ey nigehbân-ı memâlik-i …ay§erµ beyne‟l-A¡râb silsile-i ensâb-ı ¡Adnânµ gibi 

şecere-i asliyye-i ≠ât-ı vâlâ-…adr-i Ebµ„l-enbiyâ İbrâ√µm »alµlu‟llâh √a≥retine bâz-

beste olmaπla muπaylânzâr-ı …abâ‟ile nisbet nesl-i kerµm-i ¡Adnânµ eşcâr-ı baπzâr-ı 

¡Adn me&âbesinde ve ol ¡ır…-ı ¡Arµ… beyninde da«i aπ§ân-ı silsile-i Benµ Hâşim bµd ü 

çenâre nisbet nihâl-i verd-i ýarrâ menzelesinde şerµf ü mükerrem olmaπın ol pµrâye-i 

destâr-ı nübüvvet olan gül-i «oş-bûy-ı nev-şikefte-i muýarrâ §â√ib-i şerµfterµn-i asl u 

neseb idügi mertebe-i …µl ü …âlden berterdür didüm. [A-86b] Tevcµh-i Hera…l El-√a… 

…amer1622-pµrây-ı [T1-128b] iklµl-i [T2-249b] mura§§a¡-kâr-ı nübüvvet olan gevher-i 

girân-…adr-i ¡âlµ-tebâr ber-âverde-i kân-ı a§µl ü perverde-i dûdmân-ı şerµf olmaπa 
                                                             
1617 nisbet A; neseb M, T1, T2, Ş 
1618 nâme-resân-ı √abµb-i Yezdân Dı√ye bin »alµfe-i Kelbµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh der-i bârgâh-ı Hera…l‟e 
vâ§ıl olup ... sipâriş eylediler Ebû A, M, T1, Ş, T2; E‟de yok. 
1619 itdi ki A, E, Ş; ider ki M, T1, T2 
1620 teh-A, E, T1, Ş, T2; ser- M 
1621 -perver-i nesebi A, E, T1, Ş, T2; -perverµsi M 
1622 …amer- M, Ş, T1, T2; …ımme- A, E  
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mu√tâcdur ki zµr-i zer-küngüre-i iýâ¡atine [M-159] mültecµ olan eşrâf ü e¡âlµ-i ¡âlemüñ 

dâmen-i mütâbi¡atları sevâd-endûde-i πubâr-ı neng ü ¡âr olmaya didi. Su‟âl-i ¿ânµ1623 

Yâ ýâ‟ife-i ¢ureyş‟den andan esba… bir kimesneden da«i §udûr-ı iddi¡â-yı nübüvvet 

derece-i vu…û¡a resµde midür didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân Nücûm-ı zâhire-i efrâd-ı 

¢ureyş‟den birisi bu âna dek uf…-ı da¡vâ-yı risâletde dıra«şân oldıπı tâb-efken-i 

derµçe-i mesâmi¡ olmamışdur didüm. Tevcµh-i Hera…l Eger sevâbı…-ı râki≥ü‟l-«ayl-ı 

¢ureyşiyândan birisi da«i ¡ar§a-i ma√dûde-i risâletde icâle-i tevsen-i süst-licâm-ı 

iddi¡â itmiş olaydı √âlâ bu tenhâ-süvâr-ı meydân-ı √a…µ…at da«i ol vâdµ-i meslûkede 

¡inân-cünbân-ı ta…lµddür dinmek câyiz idi didi. Su‟âl-i ¿âli&1624 Yâ âbâ vü ecdâdından 

birisi edvâr-ı sâlifede visâde-pirâ-yı müttekâ-yı zer-târ-ı salýanat olmış mıdır didi. 

Cevâb-ı [E-92a] Süfyân Tâ imâme-i sün√a-i nesebimiz olan cenâb-ı ◊alµlu‟llâh‟a 

müntehµ olıncaya dek silkü‟l-le‟âl-i İbrâ√µm yek-be-yek ma≥bûý-ı rişte-i ya…µn-i 

nessâbµndür ammâ miyânesinde kisve-i zer-nişân-ı salýanatla menzil-gµr-i1625 

nişângâh olmış kimesne ma¡hûd degüldür didüm. Tevcµh-i Hera…l Vâ…ı¡â eger eşcâr-ı 

bâşlâ-keş-i ≠evât-ı ecdâdından birisi libâçe-i şükûfe-reng-i salýanatla «ırâmende-i 

serâyistân1626-ı imtiyâz olmış olaydı anuñ da√i ≠âi…a-i ümµdi âzürdemend-i mµve-i 

şµrin-güvâr-ı salýanatdur dimek ba¡µd degül idi didi. Su‟âl-i Râbi¡ Yâ revâ…-ı pehn-

sâye-i √imâ-i1627  [T1-129a] itâ¡atine ilticâ idenler tâb-zede-i ≥a¡f u fa…r mıdur yo√sa 

sâye-perverd-i vüs¡at u πınâ mıdur didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân Pâ-nihâdegân-ı dâ‟ire-i 

mütâba¡atı bedrâsâ pür-kâse-i &ervet ü yesâr olanlar degüldür ek&erµ mânende-i hilâl-i 

≥a¡µfü‟l-√âl olanlardur didüm. Tevcµh-i Hera…l ≤âhiren şân-ı müttebi¡ân-ı enbiyâ 

budur ki ze√ârif-i cihân-ı nâ-pâyidârla töhmetzede-i âlâyiş olmayub hemvâre-i 

nevâle-i tel«-çâşni-i [Ş-187b] fa…r u …anâ¡atle şµrµn-sâz-ı ≠â‟i…a-i şükr ü minnet olalar 

didi. Su‟âl-i »âmis Yâ ≥ay¡a-i nemâ-«µz-i mütâba¡atına iltiyâ≠ idenler «u≥arâ-yı 

mezâri¡-i sµr-âb gibi rûz-be-rûz1628 ke&irü‟z-zihâm olmada mıdur yâ«ûd giyâh-ı «od-

rûy-ı meπâze-i fu…arâ gibi ≠ebûl-yâfte-i …ıllet olmada mıdurlar? [A-87a] Cevâb-ı Ebµ 

Süfyân ¢alem-i mu√âsib-i dµvân-«âne-i ibdâ¡la her rûz cerµde-i erza…-vara…-ı eflâke 

                                                             
1623 Su¡âl-i ¿âni¡ A, E, M, Ş, T1; Su‟âl-i ¿âni¡-i Hera…l T2 
1624 Su¡âl-i ¿âli&¡ A, M, Ş, E, T1; Su‟âl-i ¿âli&-i Hera…l T2 
1625 menzil-gµr A; menzile-gµr M, T1, T2, E, Ş 
1626 serâyistân-ı A; serâbistân M, T1, T2, E, Ş 
1627 √imâ-i T2, E; A, Ş, M, T1‟de yok. 
1628 rûz-be-rûz A, E, Ş, T1, T2; rûz-ı sürûr gibi M 
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§ufr-ı âfitâb va≥¡ olundu…ça mânend-i merâtib-i a¡dâd terâ……µ-yâb olamadadurlar1629 

didüm. Tevcµh-i Hera…l Vâ…ı¡â mu…te≥â-yı ma√âsin-i dµn bu vech üzredür ki cemâl-i 

¡âlem-ârâ-yı µmân derµçe-i kemâle i¡tilâ idinceye dek yevmen fe-yevmen sebze-i «aý-ı 

çâr-ebrûyân gibi zi√âm-beste-i mir‟ât-ı itti√âd olalar1630 Su‟âl-i Sâdis Yâ ziynet-

serây-ı nâdµde-i [M-160] binâ-yı İslâm‟a dâ«il olanlara ba¡≥ı mebânµ vü erkânında 

â&âr-ı vehn ü tezelzül i√sâsı vesµle-i istikrâh olma… ta…rµbiyle pâ-nihâde-i girµve-i 

irtidâd olmış var mıdur didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân Gird-i «∙ân-ı le≠µ≠ü‟n-nevâl-i µmân 

üzre şehd-i şehâdete bir def¡a ref¡-i engüşt-i raπbet idenlerüñ √av§ala-i ha≥mına1631 

nâ-güncµde olaca… ne bir lo…ma-i girân-çâşnµ gûş-zed olmışdur ve ne dehen-şûy-i 

¡ibrµ…-i irtidâd olmış vardur didüm. [T1-129b] Tevcµh-i Hera…l ◊a……â ki nevâle-i 

«oş-le≠≠et-i mu¡tedil-nemek-i1632 İslâmuñ mi¡de-i i¡ti…âdlarında isti…rârı √alâvet-i 

ni¡met-i µmâne [E-92b] delµl-i vâ≥ı√1633 u bürhân-ı kâfµdür didi. Su‟âl-i Sâbi¡ Yâ …a§r-

ı cihân-nümây-ı da¡vâ-yı nübüvvete …adem-gü≠âr olmazdan mu…addem nerdübân-ı 

çihil-pâye-i √ayâtın ýayy e&nâsında rµsmân-ı zûd-kesel-i ki≠be tevessül ile 

beynüñüzde âlûde-i töhmet olmış mıdur didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân Lâ lâ ey 

fermândih-i …alem-rev-i Rûm in§âf budur ki şâhrâh-ı imkânda süvâr-ı yekrân-ı √ayât 

olaldan berü câdde-i müsta…µme-i §ıd… u râst-gûyµden bir «atve ýarafeyn-i ki≠b ü 

«ilâfa ¡udûli mesmû¡ olmamışdur. Belki tâ hilâl-i uf…-pµrây-ı §abâvet oldıπı √âletden 

bedr-i hâle-i da¡vet olıncaya dek kevâkib-i lâmi¡a-i Hâşimiyye beyninde kisve-i 

nûrânµ-i §ıd… u isti…âmetle engüşt-nümây-ı ¡âlemiyândur didüm.1634  الفضل ماشهدت به

 ……mefhûmı bu ma…âmda ¡aceb §ûret-nümâdur. Tevcih-i Hera…l El-√a 1635 االعدا

mülâ√a@a-i selµme bu mâddeye reh-nümûndur ki [T2-250b] bâde1636-i umûr-ı 

mu√a……are-i ma«lû…da leb-âlâ-yı ki≠b olma… nesâπ-yâfte-i kitâb-ı isti…âmeti 

olmayan ≠ât-ı büzürgvâr √aşâ ki âferµnende-i zemµn ü zemân cenâbına dâ‟ire-i umûr-ı 

celµle-i «aýµrede ¡a…d-i ma…âlâtına «azef-pâre-i müzevver-i dürûπ-ı ta¡biyesin tecvµz 

eyleye didi. Su‟âl-i ¿âmin Yâ «arµýa-i §ıfâtında mâdde-i πadr mersûm-ı yerâ¡a-i rı≥âsı 

                                                             
1629 olmadadurlar A; olma…dadurlar M, T1, T2, E, Ş 
1630 olalar A, E, Ş, T1, T2; ola M 
1631 ha≥mına M, Ş, T1, E, T2; √a≥ma A 
1632 nemek-i A, E, T1, T2, Ş; M‟de yok. 
1633 vâ≥ı√ A, E, Ş, T1, T2; e§a√√ M 
1634 kisve-i nûrânµ-i §ıd… u isti…âmtle engüşt-nümây-ı ¡âlemiyândur didim A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
1635 Fazileti düşmanlarınca görüldü. 
1636 bâde-i M, T1, Ş, E, T2; bâre-i A  
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mıdur didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân Bu âna dek tâ nesµc-i ef¡âline ta«lµl-i la√me-i [A-87b] 

πadr itmek endâze-zede-i bâ§ıra-i nâs degüldür didüm. Tevcµh-i Hera…l Vâ…ı¡â §ıfât-ı 

√amµde-i enbiyâ budur ki πadµr-i in§âfları çirk-âbe-i müte¡affene-i πadrden mu§affâ 

ola didi. Lâkin ey revna…-fürûz-ı mesned-i …ay§erµ çend-mâhe müddetden berü anlar 

ile beynimizde bünyâd-ı sedd-i mühâdene vâ…i¡ [Ş-188a] olmışdur [T1-130a] ammâ 

√avâle-i mi¡vel-i πadr itmeyecegi henüz mütevârµ-i dµvâr-ı iştibâhımdur didüm. Bu 

ma√alden πayrı ≠ât-ı Mu√ammedµ‟ye µhâm-ı men…a§et idecek «alâb-ı çirk-âlûde-i 

ta¡bµr eczâsına ferece-i fur§at mümkün olamadı ammâ …asem-be-»udâ ki Hera…l‟den 

bu kelimâta …aý¡â kûşe-i çeşm-i iltifât nümâyân olmadı. Su‟âl-i Tâsi¡ Yâ miyâneñüzde 

hiç mu¡âmelât-ı bâzâr-ı cân-fürûş-ı kârzâr güşâyiş buldı mı didi. Cevâb-ı Ebµ Süfyân 

Belµ kirâren dü-dµvâr-ı âhenµn-binâ-yı §aff-ı «u§ûmetden sevkü‟s-silâ«-ı kifâ√-ı [M-

161] germ revâc olub metâ¡-ı kem-yâb-ı √ayât mezâd-kerde-i dellâl-i fenâ olmışdur 

didüm yâ …an…ı ýaraf ser-mâye-gµr-i @afer oldı didi. Kâr-ı nebeviyyet me&elinüñ 

mefhûmı nümâyân oldı didüm. Tevcµh-i Hera…l Belµ şân-ı enbiyâ-yı kirâm böyledür 

ki gâhµ beliyye-i1637 πalebe-i [E-93b] a¡dâyla mübtelâ olub li-√ikmetin √adµ…a-i 

cem¡iyyetleri √amle-i tünd-bâd-ı mihrecân-ı …a≥âdan ber-gürµz olur ammâ ¡â…ıbet 

nesµm-i ferverdµn ¡inâyetiyle lâlezâr-ı elviye-i man§ûreleri güşâyiş-i tâze bulub 

şâ√sâr-ı emânµleri ¡â…ıbet bâr-âver-i @afer olma… emr-i mu…arrerdür didi. Su‟âl-i ¡Âşir 

Yâ dµvân-«âne-i dârü‟l-hikem-i …ıdemden ber-âverde eyledügi mi&âl-i cihân-mutâ¡-ı 

âsumânµde teklµfât-ı evâmir ü nevâhµden ne ma…ûle mevâdd-ı mürtesemdür didi. 

Cevâb-ı Ebµ Süfyân Ey sâlâr-ı kişver-i Rûm [T2-251a] evvelâ çeşmesâr-ı tev√µd-i 

»udâ-yı yektâdan …anavât-ı behm-peyveste-i lisân ü cenâne icrâ-yı zülâl-i µmânla 

emr idüb to«m-ı nemâ-kâr-ı §alât u zekât u §ıd… u ¡afâf u §ıla-i ra√m ile tezyµn-i 

menâbit-i a¡mâl itmek teklµf ider didüm. Tevcµh-i Hera…l ◊a……â ki temâm-ı «ulâ§a-i 

kitâb-ı risâlet ü mâ-√a§al mezâri¡-i şerµ¡at budur ki mühtediyân-ı menhec-i müsta…µm-

i dµn1638 hâcire-i [T1-130b] müşrik-sûz-ı rüstâ«µzde sâye-i §af§âf-ı µmânda zev…-yâb-ı 

≠a«µre-i a¡mâl olalar didi ve eger bu âşiyâne-i dehândan iýâre eyledigüñ ýuyûr-ı 

mülevven-cenâ√-ı kelimât bâl-güşâyende-i hevâ-yı §ıd… u vu…û¡ ise ¡an-…arµb ol şâh-

                                                             
1637 beliyye-i A, E, T1, Ş, T2; beniyye-i M 
1638 müsta…µm-i dµn A, E, T1, Ş, T2; dµn-i müsta…µm M 
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bâz-ı [A-88a] nev-pervâz bâzû-yı risâlete bu memâlik-i fesµ√atü‟l-eknâf-ı Şâm u 

Rûm §aydgâh olacaπı emr-i ma√sûmdur didi.  

beyt li-müe‟llifehi1639 

Oldı vµrân diseñe memleket-i §abr u «ıred 

Didigüñ gibi ise kevkebe-i leşker-i √üsn 

Merâyâ-yı §afa√ât-ı kütüb-i âsumânµde bir neyyir-i cihân-tâb-ı risâlet ýulû¡ı ki 

envâr-ı zer-şukka-i ¡alem-i şerµ¡ati mânende-i sepµde-i §ub√-ı âfâ…πµr olacaπı1640 

meşhûd-ı bâ§ıra-i ya…µnüm idi. Lâkin uf…-ı Mekke‟de leme¡ânı mersûm-ı ta…vµm-i 

@ann u ta√mµnüm degül idi. Eger bâd-ı şimâl-i ta…dµr berg-i kem-…adr-i vücûdumı ol 

tâze-nihâl-i gülistân-ı belâπuñ «âk-i müşk-bµz-i …ademine µ§âlle beni dest-«oş-ı 

minnet iderse …adem-i mu√teremin şûr-âbe-i çeşm-i nem-çegânımla şüst ü şûy idüb 

sûziş-i şev… u i«lâ§la pervâne-i ten-güdâ≠-ı ma√fil-i ¡ubûdiyyeti olurum didi. Ebû 

Süfyân πâze-sây-ı ¡ârı≥-ı rivâyet olur ki Hera…l‟üñ ¡anber-pâre-i süveydâsında cânib-i 

Mu√ammedµ‟ye bûy-ı mu√abbet istişmâmı beni a√ker-rµze-i micmere-i reşk itmegin 

gül-âbdân-ı ≥amµrin ol dâ¡iyeden ta«liye itmek [Ş-188b] sevdâsında bµ-…arâr olub ey 

şükûh-efzâ-yı [E-93b] mesned-i İskenderµ, egerçi nihâde-i şükûfedân-ı ta…rµr olan 

ezhâr-ı gûn-â-gûn-ı güft ü şenµd bi‟l-cümle râyi√adâr-ı §ıd… u √a…µ…atdür ammâ 

ev¡iye-i √av§ala-i nâ-güncµde ba¡≥ı mu√âlât-ı güzâf-âmµz-i [M-162] iddi¡â ider ki 

sihâm-ı ¡a…âyid-i enâm bµ-pervâ1641 nişâne-i ta§dµ… olamaz. Eger ýabla-i âmi¡a-i 

raπbet âvi«te [T2-251b] buyurılur ise ba¡≥ısın zih-kerde-i [T1-131a] kemân-ı1642 

beyân ideyüm didüm. Ne ma…ûle güzâfdur diyü istµnâf-ı su‟âl idicek ez-cümle 

müddet-i yek-şenbihde §a√n-ı mµnâ1643-serây-ı Mescidü‟l-◊arâm‟dan sâ√a-i iremsân-

ı µlµyâya bâre-cehân-ı ¡azm olub andan bâlâ-yı heft-meydân-ı zümürrüdfâm-ı 

âsumânda cilve-ba«ş-ı yekrân-ı ¡urûc oldum ammâ henüz kenâr-ı …âlµçe-i siyeh-reng-

i şâma sûzen-i sµm-rişte-i şu¡â¡la rµşe-i penbefâm-ı fela…1644 dû«te olmadın √arµm-i 

Ka¡be-i ¡ulyâyâ imâle-i licâm-ı mu¡âvedet eyledüm diyü iddi¡â ider. Hele bizüm 

nerdübân-ı idrâkimüz bâm-ı jengârµ-revâ…-ı eflâkden kûtehdür ammâ mesâfe-i 

                                                             
1639 beyt li-mü‟ellifehi M, E; beyt A, Ş; T1, T2‟de yok. 
1640 olacaπı M, T2, E, Ş; ola A, T1 
1641 bµ-pervâ M, Ş, E; bµ-bürde A; pey-perde T1, T2 
1642 kemân-ı A, M, T1, E, Ş; T2‟de yok. 
1643 mµnâ- M, Ş, T1, E, T2; mµnû- A 
1644 pembefâm-ı fela… A, E, T1, Ş, T2; felek-i fela… M. 
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beyne‟l-mescidµn her-bâr bâzµçegâh-ı kümeyt-i nigâhımuz olmaπla çihil-mer√ale 

mi…dârı mesâfe nµm-şebe müddetde peymûde-i endâze-i «aýavât-ı1645 âmed-şüd 

…ılınma… pây-ı sütûr-ı şu¡ûrımızı beste-i ¡i…âl-i √ayret itmişdür didüm. Henüz 

âşiyâne-i dehân-ı Hera…l‟den kebûter-i cevâb perrân olmadın hemân re‟µs-i baýâri…a-i 

A…§â pµşgâh-ı Hera…l‟e [A-88b] gelüb ey şehriyâr ol leyle-i ¡ibret-endûzuñ 

keyfiyyetin bu kemµneden pürsân oluñ ki ol şeb-i bü‟l-¡acebde pertev-endâz-ı külbe-i 

ya…µnimiz olan sevâni√-i √âlât u ¡alâmât i√âýa-i mesâric-i ¡u…ûlden bµrûndur didi. 

İsti…§â-yı tefâ§µl-i a√vâl olundu…da bu vechile fet√-i ebvâb-ı ta√…µ… eyledi ki her 

şebângâh πışâve-i midâd-gûn-ı @ulmet âvi«te-i çenber-i gehvâre-i gerdûn olıca… sµne-

i ebvâb-ı √arem-i A…§â bi‟l-cümle «∙âbgâh-ı eýfâl-i i…fâl …ılınma… i¡tiyâdına binâ‟en 

ol şâm-ı πarµbü‟n-ni@âmda da«i ser-cümle-i ebvâb-ı çeşm-i πafletiyân gibi …abûl-i 

insidâd idüb anca… ol bâb-ı mu¡allâ-cenâb ki med√al-i enbiyâ-yı kirâm olma… üzre 

şöhret-i mersûm-ı kitâbe-i cebµni idi. ¢uvvet-i bâzû-yı sedene-i A…§â‟yla dµde-i [T1-

131a] inti@âr-keşân-ı şâm-ı vi§âl gibi ecfân-ı mı§r ¡aynı behem-peyveste-i itti√âd 

olmadı zµr ü bâlâ vü cevânib ü eýrâfı enâmil-i ihtimâmla tefa√√u§ olunub 

mevâni¡√areket-i nâ-yâb iken yine merkezinden …âbil-i ta√rµk olmadı. ◊attâ rivâyet-i 

Rav≥atü‟l-A√bâb üzre ¡umûmen [E-94a] ahâlµ-i diyâr-ı ¢udüs dest-efrâz-ı ittifâ… olub 

√avâle-i …uvvet-i kûh-endâz itmişler iken yine ser-i mû ma…arrından müfâre…at-ı 

derece-i isti√âlede cilveger olmaπın ¡â…ıbet bu ¡alâmet-i ¡âlem-i1646 digerden [T2-

252a] oldıπına câzim olub girµbân-ı bâb girifte-i dest-i1647 πayb oldıπına §aπµr ü kebµr 

im≥â-keş-i ittifâ… olmaπla müteferri… oldılar ammâ ¡acabâ ne √âlet-i πarµbe çehre-

nümâ ola diyü tâ be-se√er √avâlµ-i mihmân-serây-ı dµdeme …âfile-i «∙âb nüzûl 

eylemedi. ~ub√-dem sâ√a-i A…§â‟ya şitâbân olub â&âr-ı şebâne [Ş-189a] istiýlâ¡ına 

√avâle-i câsûs-ı nigâh itdügimüzde [M-163] dâ‟ire-i √aremi ser-şâr envâr u revâyi√-i 

ýayyibe-i nâ-meşmûme ile lebrµz-i â&âr u esrâr müşâhede idüb zâviye-i mescidde olan 

§a«reyi â&âr-ı enâmil-i kerrûbiyânla gûş-ı ebdâlân-ı mu√abbet gibi me&…ûb bulub 

…urb-ı bâb-ı me≠kûrede ¡alâmet-i merbâý-ı dâbbe meşhûd-ı bâ§ıra-i √âlet-bµnimüz oldı 

didi. Bu §ar§ar-ı √âlet-engµz-i ma…âl-i ¡ibret-âmµz da«i Hera…l‟üñ lücce-i ≥amµrine 

vesµle-i cûş u «urûş olub ahâlµ-i dµvâne bu vechile «itâb eyledi ki ey ma¡şer-i Rûm 

                                                             
1645 «uýuvât-ı, Gültekin, s. 296. 
1646 ¡âlem-i A, M, E,  Ş, T1; ¡âlµ T2 
1647 girµbân-ı bâb girifte-i dest A, M, E, T1, Ş; girµbân-yâfte-i dest T2 
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cenâb-ı Rû√u‟llâh ¡aleyhi‟s-selâm kendüyle rûz-ı bâz«∙âst beyninde bir nebiyy-i ¡âlµ-

…adr bi¡&etini tebşµr buyurmaπla ol neyyir-i cihân-tâbuñ uf…-ı Na§ârâ‟dan ýulû¡ına 

ümµdvâr degül mi [A-89a] idiñüz? Cümlesi birden târ-ı …ânûn gibi belµ ey melikü‟r-

Rûm diyü yek-naπme-i ta§dµ… [T1-132a] oldu…larında √âlâ ¡alâyµm-i §ûrµ1648 vü 

ma¡nevµ delâleti ile ol peyπam-ber-i mübeşşer ü munýa@ar bu ≠ât-ı kerµmü‟ş-şân 

oldıπına …at¡â şâyibe-i iştibâh …almadı. Cenâbü‟l-fa¡alün limâ yürµd celle zikrühü 

cihet-i ¡adedde sizden e…all ü cihet-i …uvvetde sizden e≥‟âf bir ýâ‟ifeden ba¡& eylemiş 

bu bir ra√met-i İlâhµ‟dür ki irâde-i ¡aliyye-i ezeliyye ne ma√alle müte¡alli… olursa 

andan i@hâr ider didi.  

beyt1649 

O na«l-i gül ki iderdüñ ümµd-i neşv ü nemâ 

Miyân-ı dâ‟ire-i gülşen-i1650 Mesµ√a‟dan  

Nesµm-i √ikmetile itdi bâπbân-ı ezel1651 

Güşâde şûresitân-ı zemµn-i Baý√â‟dan  

Tekrâr şâhid-i «aý-averde-i nâme-i hatemü‟r-risâleti âyµne-i çeşm-i raπbet 

idüb ez-ser-tâ-…adem «aý u «âl u √üsn ü cemâline i¡âde-i na@ra-i muýâla¡a idicek 

mehâbet-i nâme-i sulýân-ı §ulýânü‟l-mürselµnden1652 esirre-i cebµni …aýarât-ı ¡ara…-ı 

dehşetle mura§§a¡ olub bµ-itiyâr bir §ay√a-i şûr-engµzle şûr-âbe-rµz-i çeşm-i «ûn-âmµz 

oldı. Ahâlµ-i [E-94a] dµvân da«i ser-cümle ref¡-i [T2-252b] e§vâtla feryâd-ı hây u hû-

yı girye-«µzi peyveste-i çar«-ı e&µr idüb şir≠ime-i ¢ureyş ile bizi bârgâh-ı Hera…l‟den 

bedr eylediler. Bu √âlet müşâhedesi beni rânde-i dergâh-ı şu¡ûr idüb a§√âbuma 

ma√fa@a-güşâ-yı icrâ1653-yı râz oldum ki لقد عظم امر ابن ابى كبشه انه يحفة ملك بنى اال صغر 

ya¡nµ cenâb-ı Mu√ammed‟üñ emri ne mertebe ¡a@µm oldı ki melik-i Benµ A§far bile 

saývet-i nübüvvetinden tersân olur didüm ve hemân ol günden1654 metâ¡-ı tâze-na…ş-ı 

İslâm revâc-yâb-ı bâzâr-ı iştihâr olacaπına ≦arb-ı tamπa-yı √ükm eyledüm. Tâ ol 

zemâne dek ki √ayyâý-ı hidâyet benüm da«i …âmet-i ≥amµrümi ârâste-i câme-i iýâ¡at 

                                                             
1648 §ûrµ A, M, Ş, E; §uverµ T1, T2 
1649 beyt A, T2; …ıý¡a li-münşi‟i M; na@m T1; li-mü‟ellife E; Ş‟de yok. 
1650 gülşen-i A, M, Ş, T2, E; millet-i T1 
1651 ezel A, E, M, Ş, T1; …a≥â T2 
1652 sulýânü‟l-mürselµnden M, T1, E, T2; seyyidü‟l-mürselµnden A, Ş 
1653 icrâ-yı A; eczâ-yı  M, Ş, T1, T2, E 
1654 günden A, M, T1, E, Ş; va…tden T2 
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eyledi didi. El-√â§ıl ¡ulemâ-yı fenn-i √adµ& ra√imehümu‟llâh1655 Hera…l‟üñ gerden-i 

¡a…µdesi zµver-yâb-ı ridâ-yı İslâm olmasında iýâle-i târ u pûd-ı i«tilâf eylemişlerdür. 

Meslek-i ba¡≥ı budur ki cenâb-ı Dı√ye ile tertµb-i §o√bet-i √alvet idüb yâ Di√ye eger 

dem-serdân-ı a¡yân-ı [M-164] Rûm‟dan baña vâhime-i ıýfâ-yı √ayât olmasa şimdi 

ýâ…çe-i dehânuma ta¡lµ…-i …andµl-i i…râr iderdüm dimiş ola. Mu√târ-ı ba¡≥-ı rüvât1656 

da«i budur ki verâ-yı perde-i √alvetde Dı√ye ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu resm üzre √arf-

«∙ân-ı lev√a-i râz oldı ki şehr-i Roma‟da1657 §avma¡a-pirâ-yı [Ş-189b] mücâhedet ü 

riyâ≥ât ≤aπaýır1658 nâm bir ¡âbid-i nigû-√ı§âl [A-90a] vardur ki melâ≠-ı esâ…ıfe vü 

rehâbµn ü a¡@am-ı baýârı…a vü murýâ≥µn olmaπla anuñ cünbüş-i ebrûsı beyne‟r-

Rûmiyân benüm şemşµr-i mura§§a¡-πılâfımdan berendeter ve anuñ şâ«-pâre-i 

erπûvân-gûn-ı zebânından ýayerân iden ¡u§fûr-peçe-i nµm-√arf benüm ¡an…â-yı 

vesµ¡ü‟l-cenâ√-ı fer-i ümmiyetümden1659  perrendeterdür. Luýf idüb bu kitâb-ı 

müşgµn-ni…âb ile1660 anuñ da«i şµşe-i çeşmin pür-sünbül-i cevâbın itmede irtikâb-ı 

[T1-133a] za√met buyuruñ tâ görelüm bu emirde anuñ da«i re‟y-i i§âbet-medârı 

nedür diyüb Dı√ye ra≦ıya‟llâhu ¡anh ba¡≥ı rehberânla ol pµr-i münevver-≥amµrüñ 

riyâ≥et-«ânesine µ§âl eyledi. Mektûb-ı fa«rü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ ≤aπâýır‟a 

pervâzgâh-ı ýâ‟ir-i nigâh olıca… hemâne rûy u çeşmine mâlµde idüb va‟llâhü‟l-¡a@µm 

√adâyı…-ı §a√âyif-i Tevrât1661 ü İncµl‟den engüşt-i bâ§ıra ile fevâkih-i §ıfât-ı ¡aliyyesin 

[E-95a] i…titâf itdügimüz nebiyy-i mükerrem-i √a……ânµ bu ≠ât-ı mükerremdür diyüb 

bµ-tereddüd [T2-253a] şâhrâh-ı µmâne pertâb idüb hemân √arµm-i √ânesine 

müteveccih oldı ve temâm-ı ¡ömr me‟nûs oldıπı kisve-i siyeh-reng-i Na§râniyye‟den 

ta¡arrµ idüb iktisâ-yı1662 elbise-i sefµd-gûn-ı İslâm‟la destini da«i pµrâste-i ¡a§â idüb 

mecma¡-ı küberâ-yı Rûm olan kenµse1663-i küberâ-yı Na§ârâ‟ya müteveccih oldı ve 

miyân-ı cem¡iyyetde i…âmet-i …âmet-i §adâ eyledi ki yâ ma¡şerü‟r-Rûm şâhideyn-i 

¡âdileyn-i Tevrât u İncµl ile müdde¡â-yı nübüvveti resµde-i √add-i &übût olan A√med-i 

                                                             
1655 rahimehümu‟l-lâh A, E, Ş; ra√imehümu‟l-lâhi te¡âlâ M, T1, T2 
1656 rüvât A, Ş, T1, T2; rivâyet M, E 
1657 bu resm üzre √arf-«∙ân-ı lev√a-i râz oldı ki şehr-i Rûme‟de A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
1658 Bu kelime ∞aπâýır şeklinde de okunmaktadır. 
1659 fer-i ümmiyetimden A, E, Ş; ferâsetimden M; ferâmµnimden T1; fermânımdan T2 
1660 ni…âb ile M, Ş, T1, T2, E; ni…âbda A 
1661 §a√âyif-i Tevrât A, E, T1, Ş, T2; §a√âyifü‟l-Tevrât M. 
1662 iktisâ-yı A, T1, Ş, T2, E; iktisâb-ı M 
1663 kenµse-i A, Ş, T1, T2, E; ketµbe M 
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¡Arabµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √âlâ meb¡û& olub ýaraf-ı ra√met-medârından nâme-i 

da¡vet vürûd eyledi. Sizler cümle mersûm-ı «arµýa-i şehâdet oluñ ki ben kilisâ-yı çirk-

beste-i ≥amµrümden micmere-i gende-bûy-ı inkârı şikest idüb yerine Fur…ân-ı1664 

mübµni ârâyiş-i ra√le-i i…râr eyledüm. Sizler da«i ser-mâye-i fur§at elde iken bir sâ¡at 

mu…addem iş¡âl-i çerâπ-ı µmâne müsâra¡at eyleñ didükde ¡anede-i …âbil-i Na§arâ ol 

…andµl-i nev-fürûπı sengbâr-ı hücûmla pâre pâre eylediler. Dı√ye ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu 

«aberle cânib-i Hera…l‟e mu¡âvedet idüb sâni√a-i √âl-i ≤aπâýır‟ı §avma¡a-i sâmi¡asına 

iblâπ eyledükde [T1-133b] yâ Dı√ye nüfû≠-ı kelâmum rütbe-i ≤aπâýır‟dan dûn 

idügine vâ…ıf olduñ şimdi baña i≠hâr-ı şi¡âr-ı İslâm itmek irâ…a-i kûze-i √ayâtdan 

πayrı §ûreti müntic olmaz diyü i¡ti≠âr vechiyle işâ¡a-i İslâm‟dan [A-90a] te√âşµsi 

mu√târ-ı ba¡≥ı-ı revâtdur &i…ât-ı [M-165] u«rânuñ meslûk-i «âme-i ta√…µ…i budur ki 

Hera…l bu def¡a ¡âmme-i leşkerini ≥iyâfetkede-i ¡amµmü‟n-nevâl-i İslâm‟a teşvµk idüb 

anlardan §ûret-i raπbet ü …abûl i√sâs itmeyicek vara…-gerdân-ı ma…âl olub benüm 

ma…§ûdum sizüñ dµn-i Mesµ√a‟da olan &ebât u §alâbetüñüzi âzmâyiş idi. Yo«sa deyr-i 

dµr-sâle-i dµn-i ¡İsevµ‟den1665 rücû¡ ne i√timâldür diyü ¡inân-ı kelâmı semt-i müdârâya 

ta√vµl idüb cenâb-ı Dı√ye‟ye bu √âleti ve&µ…a-i i¡ti≠âr itmiş ola. Rivâyet-i u«râda da«i 

Hera…l a¡yân-ı na§ârâ‟yı gâh câdde-i müsta…µme-i İslâm‟a ve gâh saývet-i 

İslâmiyândan [E-95b] ta«lµ§-i memâlik içün te…âbbül-i cizyeye ve gâh miyâneye icrâ-

yı nehr-i mu§âle√aya terπµb itdükce pindâr u şevket-i Na§ârâ [Ş-190a] mâni¡-i …abûl 

olmaπın kendü da«i [T2-253b] ≥arûrµ zµr-i dâmen1666-i Na§râniyyet‟de i«fâ-yı çerâπ-ı 

µmân itmiş ola. Ba¡≥ılar da«i Hera…l √a…µ…at-i dµn-i Mu√ammedµ‟ye ta√§µl-i kemâl 

ıýýılâ¡ itmiş iken mu√âfa@a-i devlet-i çend-rûze-i fâniyyeyi neyl-i sa¡âdet-i câvµde 

vesµle-i mümâna¡at itdi diyüb √attâ ma¡reke-i âtiye-i Mûte‟de §aff-ı mü‟minµn üzre 

§â¡i…abâr-ı peygâr olub a¡yân-ı İslâm‟dan cem¡-i ke&µri endâ«te-i √ufre-i şehâdet 

itdügi da«i maπâk-i1667 Na§râniyyet‟de isti…rârına dâldür diyü teşyµd-i mınýı…a-i 

müdde¡â iderler ammâ ba¡zılar ma¡reke-i ma¡hûdede ketµbe-i İslâm üzre ref¡-i livâ-yı 

«u§ûmet itdügi da«i münâfµ-i µmân-ı «afµ degüldür anca… vi…âye-i nefs ü «ıf@-ı devlet 

içün irtikâb-ı ma¡§iyet-i …ıtâl eyledi diyü sâlik-i girµve-i tevcµh olmışlardur. Lâkin 

                                                             
1664 Fur…ân-ı A, E, M, T1, Ş; fermân-ı T2 
1665 ¡Îsevµ‟den A, E, Ş; ¡Îseviyye‟den M, T1, T2 
1666 dâmen-i A, T2, E, Ş; dâmân-ı M, T1. 
1667 meπâk-i, Gültekin, s. 299. 
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cenâb-ı imâm-ı mükemmel A√med bin ◊anbel ra√imehümu‟llâh1668 Müsned‟e µrâd 

buyurdıπı üzre Hera…l √a≥ret-i «∙âce-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem dergâhına 

mer√ale-i Tebûk‟de i¡lâm-ı İslâm‟ını muta≥ammın irsâl itdügi mektûbuñ cevâbında 

√âşâ miyân-ı ma…âli meşdûd-ı niýâ…-ı √µle vü1669 dürûπdur. Henûz …âmet-i ¡a…µdesi 

pelâs-ı bed-nümây-ı Na§râniyyet‟den vâ-reste degüldür diyü buyurdu…ları Hera…l‟üñ 

li-ma§la√atin a«fâ-yı µmânını idi¡â idenlere ýabanca-nümây-ı redd-i §arµ√dür. Vâ‟llâhu 

a¡lem bi-√a…µ…atihi‟l-√âl.  

beyt 

Şikeste-pây ü siyeh-rû vü ser-nigûn1670 olsun  

Olan mi&âl-i …alem kec-derûn u râst-nümâ 

Kitâb-ı Fa«r-i ¡Âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ilâ »usrev Pervµz Kisrâ-i 

¡Acem  

¡Anber-nefesân1671 müşgµn-ra…am-ı √ilye-i rivâyetde bu vechile ta√rµk-i 

yekrân-ı …alem itmişlerdür ki ¡Abdu‟llâh bin ◊uzâfetü‟s- [A-90b] Sehmµ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh mânende-i √amâme-i nâme-ber dµvân-«âne-i bülend-ýâ…-ı kisrâ sâyesinde per-

âsûde-i isti…râr olub kitâb-ı müşgµn-ni…âb-ı1672 «ayrü‟l-verâyı dest-be-dest vesâyil ü 

vesâyiý »usrev Perviz‟e iblâπ eyledükde fermân-ı Pervµz ile de…âyı…-ı «ulâ§a-i me‟âl-

i hidâyet-iştimâlin pervµzen-i tercümeden imrâr idüb ru«sâr-ı [M-166] cihân-tâb-ı 

¡ibâretinden …anâ¡-ı tâziyânesin ref¡ eylediler. [E-96a] ~ûret-i kitâb-ı müsteýâbe-i1673 

sulýânü‟&-&a…aleyn budur ki ¡aynı ile «amâ‟il-i gerden-i e&er …ılındı:  بسم هللا الرحمان

وآمن بهللا ورسول  [a254-2T]الرحيم من محمد رسول هللا الى كسرى عظيم فارس سالمىعلى من اتبع الهدى 

الشريك له وانه محمدا عبده ورسوله وادعوك بداعية هللا عزوجل  [b134-1T]هواشهدان الاله اال هللا وحده 

فانى انا رسول هللا الى الناس كافة النذار من كان حيا وبحقول على الكافرين اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم 

المجوس
1674  Çün ýayy-i ýaba…ât-ı semâvât sütûr-ı felekü‟l-…amer «itâma resµde oldu…da 

                                                             
1668 ra√imehümu‟l-lâh A, E, Ş; ra√imehümu‟l-lâhi te¡âlâ M, T1, T2 
1669 √µle vü M; T1, Ş, T2, E, A‟da yok 
1670 Ser-nigûn A, Ş, M, T2, E; şermsâr T1 
1671 ¡Anber-nefesân-ı, Gültekin, s. 282. 
1672 -ni…âb-ı A, M, E, T1, Ş; &i…ât-ı T2  
1673 müsteýâbe-i M; E, T1, Ş, T2, A‟da yok 
1674 “Esirgeyen ve bağışlayan Allah‟ın adıyla. Allah‟ın Resûlü Muhammed‟den Farsların büyüğü 
Kisrâ‟ya... Doğru yola girenlere, Allah‟a ve Peygamberine iman edenlere, Allah‟tan başka İlâh 
olmadığına, onun hiçbir eşinin bulunmadığına ve Muhammed‟in onun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet 
edenlere selam olsun! Ben, seni Allah‟ın dinine davet ediyorum. Çünkü ben, insanlığa haber vermek 
ve kâfirler cezayı hak etsin diye (Yâsin, 70) peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki selamete 
eresin! Eğer davetimden yüz çevirirsen, Mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun! 
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◊usrev Pervµz nâmında olan her nâ-pervµz-i bµ-temyµze1675 πubâr-ı cehl ü πurûr 

perde-i çeşm-i idrâk her no…ýa-i kemterµni süveydâ-yı …udsiyândan dil-nişµnter ve her 

saýr-ı ¡anberµni ebrû-yı √ûrü‟l-¡ayndan mu¡teber olan gül-berg-i nâme-i «ulâ§atü‟l-

kevneyni dest-i bed-kâr-ı «âr-girdâr ile çâk eyledi.  

beyt 

O bµ-şerm ü edeb kim nâmesin küstâ« şa…… itmiş 

Varub dest-i sefâhatle der-i idbârı da…… itmiş 

Ra…amzede-i ittifâ…-ı &i…âtdandur ki kisrâ-i bed-revişden §udûr iden 

mu¡âmele-i «âm-kârµ-i şa……-ı kitâb [Ş-190b] sulýân-ı serµr-ârâ-yı dü-serâ ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-te√âyâ cânibine mün¡kis olıca… مزق كتابى مزق هللا مسلكه
1676  şemşµri …ırâb-ı 

¡anber-gûn-ı dehânlarından leme¡ân eyledi. Mervµdür ki »usrev-i bµ-edebden ol va≥¡-ı 

küstâ«âne-i bü‟l-¡aceb @uhûr idicek cebhe-i murdârın mevc-rµz-i çirk-âbe-i πa≥ab 

idüb tünd-bâd-ı «ışm u ı≥ýırâbla sâ√µl-i dehân-ı gende-bûyına bu gûne …a≠µre-endâz-ı 

türrehât oldı ki ne dimekdür bu ki kendü maýâr1677-ı memleketimizde ta√§µl-i bâl ü 

per iden murπ-ı fermânber ma…ûlesi bizüm saývet-i mı√leb-i kûh-şikâf-ı 

salýanatımuzdan hirâsân olmayub bize √avâle-i çengâl-i da¡vet eyleye diyüb ta«tgâh-ı 

Yemen‟de gümâşte-i ekâsire olan melik Bâzân‟a cenâ√-ı tehevvürle iýâre-i pervâne-i 

πa≥ab eyledi ki √âlâ «âk-i ◊icâz‟da §afµr-keş-i zemzeme-i nübüvvet olan [T1-135a] 

bülbül-i …udsµ-nevâ-yı tâze-naπam1678 [A-91a] §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem cenâbın 

√âşâ beste-i …afes-i …ayd-ı zµr-i ýâ…-ı kisrâya i√≥âr içün ýarafından iki nefer-i bµ-ra√m 

u amân-nedân u mühlet-nâ-şinâsân irsâl eyleye. ◊asbü‟l-emr Melik Bâ≠ân kendü 

…ahramân-ı …ahr-âyµde-i1679 dµvânı olan Bâbeveyh1680 ile ki hem ser-âmed-i a§√âb-ı 

şecâ¡at ve hem da…µ…a- [E-96a] şinâs-ı merâsim-i √esâb u kitâbet1681 idi. Ebnâ-yı 

¡Acem‟den »urre »usre1682 nâm merd-i celd-i πa≥ûbla [T2-254b] cânib-i ◊icâz‟a rû-

be-râh eyledi ve kendü cânibinden fa«rü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm cenâbına 

                                                             
1675 bµ-temyµze M, E, Ş, T1, T2; bµ-temµze A  
1676 (Allah‟ım) O nasıl benim mektubumu parçaladıysa sen de onu ve mülkünü parçala. 
1677 maýâr-ı A, T2; maýâri√ M, T1, E, Ş 
1678 neπam, Gültekin, s. 301. 
1679 …ahr-âyµde-i A; …ahr-âyµn-i M, Ş, T1, T2, E 
1680 Bu kelime eserde Bâneviye şeklinde yazılmıştır. Taranılan kaynaklarda Bâneviye kaydına 
rastlanılamamıştır.Bu nedenle konu ile ilgili bilgi veren kaynaklarda geçen ”Bâbeveyh” kelimesi 
metinde tercih edilmiştir. 
1681 kitâbet, A, E, ġ, T1, M; kitâb T2. 
1682 »usreh, Gültekin, s. 301. 
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bir nemµ…a ta√rµr buyurub nâme-i ◊usrev-i ¡Acemµ da«i bi≠âtihi irsâl eyledi ammâ 

nüs√a-i kâmile-i kitâb-«âne-i µcâd §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem cenâbını √arf- [M-

167] be-√arf nigeh-gü≠âr-ı ta√arrµ vü ted…µ… itmekiçün te‟kµd üzre tav§iye eyledi. 

Şu¡be1683-i şâhrâh-ı rivâyetdür ki meşâhir-i ¢ureyş‟den Ebû Süfyân u ~afvân bin 

Ümeyye ve sâ‟irler ol eyyâmda nüzhetkede-i ‰âyif‟de bûriyâ-güster-i âsâyiş 

bulunmaπla reh-gü≠ârları ol ma√alle dûçâr olub anlardan istifhâm-ı ma…âm-ı1684 

seyyidü‟l-enâm eylediler. Anlar da«i «âk-i fey≥nâk-i Ye&rib‟de ferş-i bisât-ı i…âmet 

buyurdu…ların i¡lâm idüb birbirleriyle ebrû-cünbân-ı beşâret ü na@ar-bâz-ı işâret 

oldılar ki şehenşâh-ı ¡Arâb u ¡Acem melikü‟l-mülûk-ı ¡âlem »usrev Pervµz gibi 

şehriyâr-i mu¡a@@am bâre-i Mu√ammed‟de ýûfân-engµz-i ¡ummân-ı «u§ûmet olıca… 

ba¡dezµn sefµne-i √ayâtdan ümµd-i necât ber-ýaraf oldı hemân bizler temâşâ-künân-ı 

sâ√il-i neşâý olalum diyü «ande-güşâ-yı istibşâr oldılar ammâ πâfiller andan ki bir 

nihâl-i …udsµ-sirişt ki dest-i nişân-ı bâπbân-ı ¡inâyet-i İlâhµ ola seyl-âb-ı nevâ‟ib ü1685 

tünd-bâd-ı [T1-135b] √avâdi&den pehlûzede-i «âk-i hevân olma… nâ-mu√temeldür ve 

bir binâ-yı mu¡allâ ki te‟sµs-kerde-i mi¡mar-ı …udret-i ezelµ ola tµşe-i keyd-i a¡dâdan 

mütezelzilü‟l-erkân olma… ma…ûle-i mu√âlâtdandur.  

beyt 

Bir tâze çerâπı ki fürûzân ide Mevlâ 

Iýfâya ne …âdir nefes-i serdile a¡dâ 

Â«ir »urre »usre ve Bâbeveyh kürsµ-i memleket-i µmân ya¡ni Hicret-serây-ı 

ferµ¡ü‟l-erkâna vâ§ıl olub nâdµ-i firdevs-ýufeyl-i melâ‟ik-«uddâma pâ-nihâde-i mü&ûl 

oldılar. ◊a≥ret-i fa«rü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem pµşgâh-ı mekârim-

penâhlarında ru«§at-ba«ş-ı cülûs olub bâ¡is-i ¡azµmetlerinden istinýâ… buyurdu…larında 

bu vechile güşâyende-i ýomâr-ı merâm oldılar ki fermân-revâ-yı cihân [Ş-191a] 

pâdişâh-ı zemµn ü zemân »usrev Pervµz cenâbına ir§âl eyledigüñ [A-91b] vara…-ı 

cân-sûz-ı [T2-255a] da¡vet âteş-i πayret-i «usrevânesine dâmen-i kânûn-fürûz-ı πa≥ab 

olmaπla seni dergâh-ı bülend-âyµn-i celâline i√≥âr içün sulýân-ı Yemen Bâ≠ân‟a 

fermân-ı …a≥â-tüvânı cârµ olmaπın bizler cânib-i Bâ≠ân‟dan ber-zede-i dâmân-ı icrâ-

yı fermân olmışuzdur. Lâkin pµrâmen-i gülistân-ı ≥amµrüñe §ar§ar-ı «avf u «aşyet 

                                                             
1683 şu¡be M, Ş, T1, T2, E; sefµne-i A 
1684 ma…âm-ı A, T1, E, Ş, T2;  M‟de yok. 
1685 nevâ‟ib-i, Gültekin, s. 302. 
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vezân olmasun ki Melik Bâ≠ân1686 bir nemµ…a-i şefâ¡at1687 [E-97a] ta√rµr idüb saña 

nemµ…a-i bâzû-yı cân iderse ümmµdür ki âsµb-i şemşµr-i ◊usrevµ‟den beden-i 

nâzikterinüñ ma§ûn u vikâyetü‟l-√ıf@-i amân ola ve illâ pµşânµ-i iýâ¡atde girih-i 

tekâsül gösterilürse şeh-i şehriyârân-ı devrân ◊usrev-i cihân-bânuñ mertebe-i 

bülend-destµ-i şevket ü i…tidârı şu¡â¡-ı âfitâbdan1688 cihân-gµrter oldıπı ma¡lûm-ı 

âfâ…dur. Kemterµn-cünbüş-i gizlik-i ebrûsıyla bi‟l-cümle memâlik-i ¡Arab mânende-i 

sevâd-ı şeb §a√ife-i vücûddan nâ-bûd …ılınma… [T1-136a] √akk-i no…ýa-i nâçµzden 

âsânterdür diyüb nâme-i ◊usrev ü Bâ≠ân‟ı dest-i ¡inâyet-i peyvestelerine µ§âl 

eyledi1689  ◊a≥ret-i seyyidü‟l-¡Arab ve‟l¡Acem §alla‟llâhu [M-168] ¡aleyhi ve 

sellemüñ şâh-bâz-ı lâ-mekân-pervâz-ı bâ§ıra-i mübârekleri muπaylânzâr-ı suýûr-ı 

bed-nümûnun şâ«-be-şâ« man@ûr idinüb √ikâyât-ı müstekreh ü me‟âl-i müza«reflerin 

meşmûl1690-i ¡ilm-i ¡âlµleri1691 olıca… πonce-i dehânları vâ-şüküfte-i tebessüm olub ey 

gümşüdegân-ı  beyâbân-ı πaflet, hele »usrev ü Bâ≠ân‟uñ da«i encâm-ı kârları 

merhûn-ı ¡u…de-i tadµrdür ammâ şimdilik sizler vâ§ıl-ı ≥iyâfet-«âne-i sa¡âdet olmış 

iken hemân dest-efrâz-ı mâ√a≥ar-ı şehâdet olmaπla kenâre-gµr-i âteşdân-ı dûza« 

olma… münâsib degül midür diyü levâzım-endâz-ı1692 u terhµb ü tebşµr ü terπµble 

mâ‟ide-i √ayât-ba«ş-ı İslâm‟a da¡vet buyurdılar. Ta¡yµn-kerde-i zer-dûzân-ı â&ârdur ki 

leşkeriyân-ı ekâsireye mu√ta§§ olan …ıyâfet-i müstenkere1693 ki gûyâ mu…addime-i 

istµ¡âb-ı şerâr-ı dûza« ma…âmında …abâ-yı dµbâ vü sâ¡id ü miyânlarında selâsil-i 

ca√µm menzelesinde süvâr u zerrin ü kemer-i sµmµn idi. Bâbeveyh vü ◊urre »usre 

da«i âyµn-i müte¡ârifleri üzre cism-i ≦alâl-âmµzlerin ol zµver-i bµ-be…âyla tezyµn idüb 

me√âsin-i kâlây-ı cemâl olan rµşe-i rµşlerin gende [T2-255b] itmişler idi ve târ-ı 

bürûtların neyistân-ı pµrâmûn-ı πadµr gibi bir mertebe dırâz itmişler idi ki çeşme-i 

dehânların nâ-bûd idüb gûyâ her târı mecrâ-yı çirk-âbe-idehânlarına bir ýâ…çe-i pül 

olmış idi.  

                                                             
1686 Bâ≠ân M, E, T1, Ş, T2; Bâ≠ân‟a A  
1687 şefâ¡at A, Ş, M, T1, T2; şef…at-i iltimâs E 
1688 cihân-bânuñ mertebe-i bülend-destµ-i şenket ü i…tidârı şu¡â¡-ı âfitâbdan M, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
1689 eyledi A, E, Ş; eyledükde M; eylediler T1, T2 
1690 meşmûl A, E, T1, Ş, T2; şümûl M 
1691 ¡âlµleri A, M, T2, E, Ş; ¡âlem-ârâları T1 
1692 levâzım-endâz E, M, T1, Ş, T2; levâzım-ı in≠âr A 
1693 müstenkere A, E, Ş, M, T1: müstekreh T2. 
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beyt1694   

Zihµ bürût ki her mû-yı tµzi olmış idi 

Zebân-ı ta¡ne-zen-i «âr püşt-i √ançerdâr1695 

Zihµ bürût ki [A-92a] semmûrdan mülâyim idi 

Anuñ yanında bürût gürâz1696 u sûzen «âr 

Bu sµmâ-yı …abµ√ [T1-136b] ü hey‟et-i muva√√işe ile man@ûr-ı «ayrü‟l-beşer 

oldu…larında istikrâh idüb وليكما من امر كما هذا
1697  ma…âl-i ser-tµzi1698 ile √avâle-i 

mı…râ≥-ı «iýâb buyurdılar. Anlar da«i cevâbında »usrev Pervµz‟e işâret …a§dıyla 

perverdigârımızuñ emri bu vech üzre [E-97b] cârµdür didüklerinde seyyidü‟l-enâm 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri benüm perverdigârum perverdigâr-ı ¡âlemiyân 

celle şâhühü √a≥retlerinüñ rı≥â-yı şerµfi bunuñ «ilâfına cârµdür ya¡ni i¡fâ-i li√â1699 vü 

…a§§-ı şevârib ile [Ş-191b] ziynet-ba«ş-ı kâr-nâme-i cemâl olma… muýâbı…-ı sun¡-ı 

müzeyyen-i irâdeleridür buyurdılar. Mervµ-i ma√fil-ýırâzân-ı «aberdür ki Bâbeveyh 

vü »urre »usre egerçi meclis-i …udsµ-esâs-ı sulýânü‟l-enbiyâda i≠hâr-ı tecellüd-i ¡ârı≥µ 

idüb dilµrâne ýavr üzre mihmiz-zen-i bâre-i ma…âl olurlar idi ammâ mehâbet-i meclis-

i rû√ânµ-nizâm-ı «ayrü‟l-enâmdan sebû-yı bedenleri sµm-âb-dân-ı ı≥ýırâb olub kenâr-ı 

çeşme-i dehânları mevcgâh-ı tezelzül ü i«tilâc ve geveşt-i şânelerinden πaleyân-ı 

tereccüf1700 ü irti¡âş ¡âmme-i √u≥≥âre nümâyân olurdı.  

beyt 

»il¡at lerze-gµr kârgeh-i dehşetden1701 

Cevher-i evvel eger meclisine itse du«ûl 

¡Â…ıbet â«irµn-saýr-ı §a√ife-i ma…âlleri bu oldı ki bârµ1702 icâbet olundıπı [M-

169]  §uretde cevâb-nâme-i Bâ≠ân‟ı πâliye-i ýurre-i sünbül-gûn-ı suýûr buyuruñ ki 

anuñla reh-girâ-yı …ufûl olub çemen-i inti@âr-ı Bâ≠âna imýâr-ı se√âb-ı cevâb 

eyleyelüm. ◊a≥ret-i âsumân-ı evc-i risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat ýulû¡-ı âfitâb-ı 

                                                             
1694 beyt A; …ıt¡a M, E; na@m T1, T2; Ş‟de yok. 
1695 «ançerdâr M, T1, Ş, T2, E; «ançervâr A  
1696 kerrâz, Gültekin, s. 303. 
1697 Böyle yapmanızı kim emretti? 
1698 ser-tµzi M, E, Ş, T1, T2; şµrµnteri A 
1699 i¡fâ-yı li√a A, E, Ş, T1, T2; a¡≥â-yı il√â M 
1700 tereccüf A, E, Ş, M, T1; tercµf T2 
1701 Vezin kusurludur.  
1702 bârµ M, Ş, T1, E,  T2; A‟da yok. 
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cevâbı @uhûr-ı sepµde-i fala…a √avâle buyurub ol şeb-ârâm içün ta¡yµn-i ma…âm 

eylediler. Bu rivâyet da«i ru¡âf-ı bµnµ-i …alem-i a§√âb-ı â&ârdur ki Bâbeveyh [T2-

256a] vü »urre »usre meclis-i seyyidü‟l- [T1-137a] kevneyn ¡aleyhi‟§-§alâtü‟&-

&a…aleynden be-der olıca… yek-digere güşâyende-i mınýı…a-i râz oldılar ki ne dirsin 

bu meclis-i kevkebedârda olan mehâbet-i ma¡nevµye ki âlât-1703ı zµnet-i fâniye-i 

¡âdiyye olan pµrâye-i ebleh-firµb-i zer ü gevher ü metâ¡ u bisât-ı nu…ûş-güsterden 

mu¡arrâ iken bu meslisde olan şükûh-ı rû√ânµ-i √ayret-fezâ selâýµnden birinüñ 

meclisinde baña meşhûd-ı çeşm-i temâşâ olmadı didi.  

beyt1704 

Nedir o meclis-i ¡âlµ ki farý-ı şerminden  

Zebân-ı ýûýµ-i cennet tekellüm eyleyemez 

Nedir o encümen-i nuý…-bend-i pür-heybet  

Kim anda bülbül-i …udsµ terennüm eyleyemez 

Birisi da«i didi ki eger bu meclis-i πarµbü‟n-ni@âm-ı vâlâ-ma…âmdan [A-92b] 

yek-deme1705 da«i nâ‟il-i ru«§at-ı «urûc olmayaydum pençe-i sa«t-feşâr-ı mehâbetle 

misâfir-i «oş-nişµn-i rû√um külbe-i gül-endûde-i bedenümden «urûcda baña 

te…addüm itmede yek-rama… …almış idi didi.  

beyt [Ş-192a] 

 حيرت حسن ترا نازمكه در بزم وصال

جام آب زندهكى ازدست جان انداخته
1706  

Â«ir nefes-i §ub√-ı ¡â«irle zµr-i «âkister-i şebden a«ker-pâre-i neyyir-i a¡@am 

leme¡ân idicek √asbe‟l-işâre Bâbeveyh [E-100a] vü »urre »usre leb-i deryâ-yı 

risâletden ilti…âý1707-ı cevâhir-i cevâb1708 içün âmâde oldu…da1709 √a≥ret-i «∙âce-i ¡ilm-

«∙ân-ı evvelµn ü â«irµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm uf…-ı leb-i sitâre-nümûnlarından bu 

vechile ilmâ¡-ı hilâl-i «ançer-gûn-ı cevâb buyurdılar ki bu şeb ki sene-i sâbi¡a1710-i 

                                                             
1703 âlât-ı A, T1, Ş, T2; E, M‟de yok. 
1704 beyt A; …ıý¡a M, E; na@m T1; şi¡r T2; Ş‟de yok. 
1705 -deme A, M, Ş, T2; -…ademe T1 
1706 Kavuşma meclisinde senin güzelliğinin hayreti ile (öyle) nazlanıyorum ki ölümsüzlük suyunun 
kadehi cânın elinden düştü. 
1707 ilti…ât A, T1, Ş, E, T2; i…bâz M. 
1708 cevâb M, T1, Ş, E,  T2; A‟da yok. 
1709 oldu…da A, Ş, T1, T2; oldu…larında M 
1710 sâbi¡a A, T1, Ş, T2; sâbı…a M 
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hicriyyeden şehr-i cemâ≠iye‟l-evvelµnüñ1711 leyle-i ¡âşiri olan leyle-i &ülü&1712 idi. 

¡A…reb-i sâ¡at-i leyl derece-i1713 heftümi mürûr eyledükde √a≥ret-i ¢ahhâr-ı 

Münta…im celle şânühü »usrev Pervµz üzre kendü ferzendi Şµreveyh1714‟i taslµý idüb 

enbân-ı da…µka-i ≦alâl olan şikemin min…âr-ı [T1-137b] «ançer-i siyeh-zâπla pâre 

pâre eyledi. Bu @uhûr iden nüs«a-i ¡ibret-endûz ki …alemzede-i ta§arruf-i İlâhµdür 

varub bi-¡aynihi Bâ≠ân‟uñ gerden-i şu¡ûr [T2-256b] u intibâhına ta¡lµ… idüb diyesiz ki 

¡an…arµb ¡an…â-yı hümâyûn-ı bâl-i şerµ¡atim temâmen memâlik-i Fârs‟ı zµr-i cenâ√-ı 

ta§arrufa alacaπı emr-i ma√sûmda eger kendü da«i bey≥a-i sa¡âdetden ýâyir-i 

fer«unde-per-i murâd @uhûrına «∙âst-gâr ise âşiyâne-i gende-bûy-ı ≥amµrinden ber-

ýaraf-sâz «as u «âşâk-i işrâk olsun ki √âlâ dest-i ta§arrufunda olan dârü‟l-mülk-i 

metn-i Yemen‟e a¡mal-i Fârs‟dan da«i nice arâ≥µ ≥amµmesiyle ta√şiye olunma… [M-

170] mu√a……a…dur diyüb âsitân-ı nübüvvet-penâhlarına ba¡≥ı mülûkdan ber-resm-i 

hediyye firistâde olunmuş bir kemeri ki zer ü sµmle perdâ«te olunmuş idi »urre 

»usre‟ye i¡ýâ buyurub ru«§at-ı i§irâf virdiler.1715 Tamπâ-zede-i zer-kârâne-i «aberdür 

ki Luπat-ı ◊imyer‟de kemere mef«are-i ıýlâ… olmaπın ¡aýiyye-i sulýân-ı kevneyn 

berekâtıyla »urre »usre ba¡dezµn ≠ü‟l-mef«are ile müla……ab olub evlâd u a√fâdı 

da«i1716 ≠ü‟l-mef«are ile şöhret-yâb oldılar.  

beyt 

¡Aceb m‟eyleseler1717 mef«are ile fa«r o gürûh1718 

Ki oldı cümle kemer-beste-i √abµb-i »udâ 

Meslû…-ı reh-rev-i «âme-i â&ârdur ki »urre »usre vü Bâbeveyh dârü‟l-mülk-i 

Yemen‟e vâ§ıl olub mişkât-ı tâze-fürûπ-ı risâletden i…tibâs itdükleri şu¡le-i ≦alâl-sûz-ı 

kelimâtı ve ≠ât-ı memdû√u‟§-§ıfât-ı fa«r-i kâ‟inâtda mu¡âyene itdükleri âyât u ¡âlâmât 

u √âlât [A-93a] u «are…âtı bi‟l-cümle melik Bâ≠ân‟uñ §avma¡a-i sâmi¡asına basý 

itdüklerinde Bâ≠ân sâlik-i şahrâh-ı in§âf olub didi ki el-√a… bu kâlây-ı na@ar-rübâ-yı 

ma…âl kârgâh-ı salýanatda [T1-138a] bâfte olmış emti¡a-i ma…âlât [E-100b] 

                                                             
1711 cumâde‟l-ulânuñ, Gültekin, s.  
1712 &ülü& A, T2; &elâsen M, T1, Ş 
1713 sâ¡at leyl-i derece-i, Gültekin, s. 304. 
1714 Şµrûye şeklinde yazılı. 
1715 virdiler A, M, Ş, T1, E; buyurdılar T2 
1716 da«µ A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
1717 mi eyleseler, Gültekin, s. 305. 
1718 mef«are ile fa«r o gürûh A, M, T2; mef«arıyla fa«r o gürûh T1, E Ş 



299 
 

ma…ûlesinden degüldür. Bu metâ¡-ı «oşterµn-na…şuñ târ u pûdı deffezede-i kârgâh-ı 

√a…µ…at oldıπı hüveydâdur lâkin √âlâ ta¡yµn-kerde-i nâýı…a-i i¡câz-nümûnı  olan vâ…ı¡a 

ki leyle-i ma…tel-i Pervµz‟dür bize hiç ol …adar mi√ekk-i âzmâyiş olmaz. Vâ…ı¡a bu 

iddi¡âsı da«i muýâbı…-ı …abâle-i ta…rµr @uhûr iderse pµşgâh-ı sa¡âdetinde çevgân-ı 

zebânla rübâyende-i gûy-ı µmân olmada eglenem1719 ki mülûk-ı ¡âlemden birisi baña 

seb…at eyleye.  

beyt 

Meger a¡mâ ola kim eyleye √üsnün inkâr 

Bu …adar nûr ile ol mihr-i cihân-tâbı gören1720  

diyüb cânib-i Pervµz‟den tevârüd-i a«bâr-ı mev¡ûdeye1721 sâmi¡adâr-ı inti@âr 

oldı. Vâ…ı¡â çend-rûze «ilâlinde cânib-i şehriyâr-ı nev-cülûs-ı Şµreveyh‟den 

müserri¡ân-ı sebük-tâz-ı te…âdem [T2-257a] idüb ber-ýıb…-ı ta¡yµn-i seyyidü‟l-

kevneyn Şâh Bâ≠ân‟a bu mefhûmı √âvµ iblâπ-ı mi&âl1722 eylediler ki pederüm »usrev 

ile a¡yân-ı ¡Acem beyninde i√sâs itdigüm tenâfür i…ti≥âsı baña vesvese-fermây-ı 

zevâl-i melik olmaπın iýfâ-yı çerâπ-ı √ayâtı medâr-ı ýulû¡-ı âfitâb-ı salýanat olma… 

mülâ√a@asıyla leyle-i ¡âşire-i cemâ≠iye‟l-evvelµde mecrâ-yı «ançer-i zehr-âbdârdan 

ma«zen-i şikem-i pür-dijemine icrâ-yı «ûn-âbe-i fenâ idüb √âlâ serµr-i mura≥≥a¡-ı 

…avâyim-i ekâsirede murabba¡-nişµn-i müttekâ-yı cihân-bânµ oldum. Senden da«i 

kemâ-sâbı…-ı ≥abý-ı memâlik-i Yemen‟de müste…arr olub «âk-i ◊icâz‟dan ser-

efrâ«te-i @uhûr olan dev√a-i mµve-nümây-ı nübüvvet cânibine a§lâ iýâle-i dest-i 

ta¡arru≥undan i¡râ≥ eyleyesin. Sulýân Bâ≠ân‟a bu «aber şerâr-«âşâk-i §abr u …arâr olub 

bµ-tereddüd ü i«tiyâr âyµne-i mu§affâ-yı ≥amµrin §ûret-rübâ-yı [T1-138b] şâhid-i sµne-

fürûz-ı µmân eyledi. ¢alem-rev-i Yemen‟de gümâşte-i ekâsire olan leşkeriyân-ı Fârs 

bi‟l-cümle germ-âbe-i âteşµn- [M-171] ýar√-ı âyµn-i Mecûs‟dan [Ş-191b] be-der olub 

libâs-ı nev-dû«te-i girân-bâhâ-yı µmânla tezyµn-i vücûd eylediler.  

beyt 

Ser-firâzân cümle der-…ayd u bend 

                                                             
1719 eglenem T1, T2; añlamam A, M, E, Ş 
1720 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1258. 
1721 mev¡ûdeye M, T1, Ş, E, T2; mev¡ûde A 
1722 mi&âl A, Ş, E, T1; em&âl M; T2‟de yok. 
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Şâh-bâzân-ı cihân §ayd u kemend1723 

Kitâbe-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile‟l-Mu…av…ıs Sulýân-ı 

Mı§r1724  

Şekker-fürûşân-ı Mı§r-ı e&er bu siyâ… üzre …and-rµz-i dimâπ-ı «aber 

olmışlardur ki ◊âýıb bin Ebµ Belte¡a1725 ra≦ıya‟llâhu ¡anh nâme-i eşrefü‟l-verâ ile rû-

be-râh-ı ümmü‟d-dünyâ olub meger ol e&nâda Mu…av…ıs [E-101a] ma¡mûre-i 

İskenderiyye‟de pehlû-zede-i zer-bâliş-i [A-93b] ârâm olmaπın ◊âýıb da«i ol cânibe 

ta√vµl-i veche-i ¡azm idüb evvelâ √âcibi ile dest-efrâz-ı mu§âfa√a-i mülâ…at oldı. 

◊âcib §â√ib-i1726 celâyil-«i§âl olmaπın …udûm-i ◊âýıb‟a ferş-i bisât-ı ikrâm idüb bµ-

va…fe-i inti@âr-ı nâdµ ¡a@amet-âyµn-i Mu…av…ıs‟a du«ûl içün ref¡-pâre-i mümâna¡at 

idicek sulýân-ı Mı§r da«i levâzım-ı inbisât u ibtisâmla mana§§e-i ter√µb ü i√tirâmda 

temkµn eyledi. »âýıb ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i mürâ¡at-ı …avâ¡id-i âdâbla mektûb-ı 

…udsiyân-âşûb-ı fa«rü‟l-mürselµni dest-i Mu…av…ıs‟a iblâπ eyledi. Kitâb-ı «ulâ§atü‟l-

kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alât budur ki ¡aynµ ile na…ş-ı «itâm1727-ı suýûr …ılındı  بسم هللا

الرحمان الرحيم من محمد بن عبدهللا رسول هللا الى المقوقسى عظيم القبطسالم على من اتبع الهدئا مابعد فانى 

ادعوك بداعية االسالم اسلم تسلم اسلم يؤنك هللا اجرك مرتين فان توليت عليك اثم الى غبطيا اهلالكتاب تعالوا 

االنعبد االهللا وال شريك به شياواليتخذ بعضنا بعضا اربابامن دون هللا  [b257-2T]الى كلمة سواء بيننا وبينكم

فان تولوا انقولوا اشهد وابانا مسلمون
1728  Mu…av…ıs sünbülzâr-ı suýûr-ı kitâb-ı 

Mu√ammedµ‟den istişmâm-ı şemµm-i me‟âl eyledükde zebânından √arf-i nâ-sezâ 

§âdır olmayub pµrâmen-i uf…-ı dehânından egerçi bârân-ı µmân istiş¡âr olunaca… ba¡≥ı 

se√âb-ı cevâb mütebâdµr oldı ammâ §arâ√aten reş√ât-ı √ayât-ba«ş-ı i…râr müte…âýır 

olmadı ve çâre-fermây-ı mer≥â-yı kevneyn ¡aleyhi‟s-selâmü‟&-&akaleyn √a≥retlerinüñ 

                                                             
1723 bend A, M, Ş, T1, T2; kemend E 
1724 Kitâbe-i Fa«rü‟l-Mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile‟l-Mu…av…ıs-ı Sulýân-ı Mı§r A, M, T2; 
Kitâb-ı »ayrü‟l-Mürselµn ¡aleyhi‟t-ta√iyyat ve‟t-teslµm ile‟l-Mu…av…ı§-ı ~ulýân-ı Mı§r T1; Kitâb-ı 
Fa«rü‟l-Mürselµn §alavâtu‟l-lâh ¡aleyhi ve selleme ile‟l-Mu…av…ı§-ı Sulýân-ı Mı§r E, Ş 
1725 Belte¡a A, E, T1,Ş, T2; Melte¡a M 
1726 §â√ib-i A, Ş, T1, E, T2; M‟de yok. 
1727 «itâm A, T2, E, Ş; «âtem M, T1 
1728 Esirgeyen ve bağışlayan Allah‟ın adıyla. Allah‟ın kulu ve Resûlü Muhammed‟den Kıbtîlerin 
büyüğü Mukavkıs‟a! Hidâyet yoluna girenlere selâm olsun. Bu duâ ve temenniden sonra ben, seni 
İslâma dâvet ediyorum. Müslüman ol ki, selâmete eresin. Müslüman ol ki, Allah ecrini, mükâfatını iki 
kat versin. Eğer dâvetimden yüz çevirirsen, Kıbtîlerin günâhı senin boynuna olsun! “De ki: „Ey kitap 
ehli olan Hıristiyanlar ve Yahudiler! Sizinle bizim aramızda müşterek bir söze gelin: Allah‟tan 
başkasına ibâdet etmeyelim, Ona hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Allah‟ı bırakıp da birbirimizi rab 
edinmeyelim.‟ Eğer onlar yüz çevirirlerse, siz deyin ki: „Şâhid olun, biz Müslümanlarız.‟ (Âl-i İmrân 
Sûresi, 64.) 
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kitâb-ı mu¡teber-terkµb-i müşgµn-ni…âblarına dil-«astegânuñ dârû-yı √ayâta 

inci≠âblarından efzûn âvµziş ü i…bâl gösterüb mânende-i ma¡cûnü‟l-cevâhir bir 

√o……a-i ¡âc içre bâzû-bend-i gencµne-i «â§ eyledi. Ba¡dezµn âsitân-ı sulýân-ı dü-cihâne 

tertµb-i hedâyâ-yı §ulû§ eyledi. Çâr-nefer-i dûşµze-i ¡avâýı…-ı √üsnâ ve perµ-çehre-i 

√ûr-sµmâ ki ikisi Mâriyye-i ¢ıbtiyye vü «∙âheri Şµrµn ve ikisinüñ ismi ta¡arru≥-ı nâ-

kerde-i mü‟llifµndür ve nâm-ı Düldül ile meydân-gµr-i iştihâr bir ester-i sepµdfâm-ı 

şû«-endâm ki «ırâm-ı çeşm-firµbine1729 na@aran ra«ş-ı gül-endâm-ı [E-101b] tehmten 

feres-i süýûrlâbdan fürûmândeter ü şeb-dµz-i dil-âvµz-i pervµzânuñ cilve-i «âýır-

rübâsına nisbet esb-i çûpµn-i [M-172] şatrancdan mu√a……ar idi.  

beyt1730 

¡Ar§a-peymâlıπiçün olsa eger pâ-cünbân 

Teng olur cilvesine sâ√a-i meydân-ı semâ 

Olsa şâne yaraşur yâline1731 bâl-i i…bâl 

Olsa pâ-bend ma√al-i pâyına zülf-i √ûrâ 

Ve ¡Ufrâ vü Ya¡fûr nâm bir dırâz-gûş-ı kirdâr ki √arekât-ı [A-94a] dil-pe≠µrine 

nisbet √ımâr-ı diyâr-ı ¡Ömer ¡Azµz [Ş-193a] pâ-der-gil «∙ârı vü «ar-ı ¡İsâ zµr-pâlân-ı 

«acletde nehµk-efrâz-ı1732 şermsârı idi.  

beyt  

Hey‟et-i şû«ını gûş eyler ise [T1-139b] şerminden  

Bâr-ı πayret «am ider püşt-i √ar-ı ¡İsâ‟yı 

[T2-258a] ve πamze-i1733 mellâ√-ı1734 πavânµden ciger-sûz bir nµze-i dil-dûz u 

bµst-…ıý¡a-i câme-i girân-bahâ vü hezâr mi&…âl-i ýılâ tertµb idüb cânib-i fa«rü‟l-

mürselµne ta√rµr-i cevâb-ı kitâb eyledi. Ser-şµşe-i ta√rµr va≥¡ olunan bu nâz-bûy-ı 

rivâyât çµde-i §a√µfe-i Rav≥atü‟l-A«bâb‟dur ammâ ba¡≥ı mu¡teberât-ı siyerde çâr-

perestâruñ ikisi §alât-ı seferi gibi …a§r olunub nµze da«i dûş-ı rivâyetden ıs…âý u 

√ımâr-ı efsâr …ayd-ı ta√rµrden ıýlâ… olunmuşdur ammâ merbaý-ı √ibâl-i rivâyât olan 

                                                             
1729 çeşm-firµbine E, M, Ş, T1, T2; çeşm-i zeynebe A  
1730 beyt A, M,; …ıý¡a E; Ş, T1, T2de yok. 
1731 yâline E, Ş, M, T1, T2; bâline A 
1732 nehµ…-efrâz-ı E, M, Ş, T1; nehµ…-i i…râr-ı A; efrâz-ı T2 
1733 πamze-i M, T1, T2, E, Ş; πamre-i A.  
1734 milâ√-ı, Gültekin, s. 308. 
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Târi«-i »amµs‟de Nizâr1735 nâm bir ra«ş-ı tµz-tek-i ber…-reftâr beste-i ýavµle-i ta¡bµr 

olunub çend-sebû engübµn-i §âf-ı mürevva… da«i rµ«te-i güvâre-i ta√…µ… …ılınmışdur. 

◊âýıb ra≦ıya‟llâhu ¡anha da«i beş …ıý¡a câme-i girân-…ıymet ü §ad-mi&…âl ýılâ-yı «âli§ 

in‟âm idüb rû-be-râh-ı dergâh-ı1736 risâlet eyledi. ~ûret-i kitâb-ı Mu…av…ı§ budur ki 

eşkâl1737-i kümeyt-i …alem …ılındı:  بسم هللا الرحمان الرحيم من لمحمد بن عبدهللا من مقوقس عظيم

القطسالم عليك امابعد فقد قرأت كتابك وفسمت ماذكرت فيه وما تدعواليه وقدعلمت نبيا قدبقى وكنت اظنانه 

يخرج من الشام وقدكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان فى القيط عظيم يكتبوه واهديت لك بغلة 

لتركبها وسالم عليك
1738  Vâ§ıl-ı ser-menzil-i ta√…µ…dür ki sulýân-ı1739 müstaπnµ-nihâd-ı 

erµke-i nâz ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri Mu…av…ıs‟uñ hediyyesin şâyân-ı 

iltifât-ı …abûl buyurub Mâriye-i ¢ıbýiyye otaπa-i gevher-nişân-ı µmânla ser-efrâz 

olmaπın ber-vech-i teserrµ hem-«∙âbe-i şebistân-ı …abûl buyurdılar. »∙âheri [E-102a] 

Şµrµn ef§â√-ı a§√âb-ı kelâm emla√-ı [T1-140a] şu¡arâ-yı İslâm va§§âf-ı cenâb-ı 

fa«rü‟l-enâm ◊assân bin ¿âbit ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ beyt-i merâmına ta≥mµn buyurıldı. 

Dırâz-gûş-ı şû«-ı çünbüş-i ýurfa-endâm §ıýabl-ı «â§§a-i nebevµde pâ-beste-i peyvend-i 

iltifât …ılınub Düldül nâmında olan baπle-i mevzûn-ı «oş-nümûn cenâb-ı ◊ayder-i 

Kerrâr u …ahramân-ı Düldül-süvâr kerrema‟llâhu vechehühü √a≥retlerine licâm-zede-

i in¡âm buyurıldı. Ammâ ¡âmme-i ¡a§§arân-ı1740 neyşeker-i â&âr ra√imehümu‟llâh 

Mu…av…ıs‟uñ âb-gµne-i πubâr-endûde-i ≥amµri …aýar-ı nebât-ı µmândan tehµ [M-173] 

…alma… üzre idâre-i ma¡§ara-i1741 rivâyet itmişlerdür [A-94b] √attâ ◊âýıb ra≦ıya‟llâhu 

¡anh Mu…av…ıs‟uñ mı√ýaba-i dehânından ferâhem-kerde-i resµman-ı i≠¡ân itdügi 

heyzüm-pâre-i ma…âlâtı ki ba¡≥ısından isti¡dâd-ı neşv ü nemâ-yı ta§dµ… ma@anne 

olunurdı gü≠ergâh-ı bâri…a-i ¡irfân seyyid-i ins ü câne-rµzân itdükde 1742
ضن الخبيث بملكه 

                                                             
1735 Nizâr  M, T1, E, Ş; Lizâr A; Nevâz T2 
1736 rû-be-râh-ı dergâh-ı M, Ş, T1, E, T2; rû-ber-dergâh-ı A 
1737 eşkâl-i M, E, Ş; şikâl-i A, T2; sikâl T1 
1738 Rahman ve Rahim olan llah‟ın adıyla... Muhammed bin Abdullah‟a, Kıbtîlerin büyüğü 
Mukavkıs‟tan. Selâm olsun sana.“Bundan sonra derim ki: Mektubunu aldım, okudum. Mektubunda 
zikrettiğin ve beni dâvet ettiğin şeyleri anladım.“Gelecek bir peygamber daha olduğunu 
biliyordum. Ancak onun Şam‟dan zuhur edeceğini tahmin ediyordum.“Elçini ağırladım. Sana 
Kıbtîlerin yanında mevkiileri yüksek iki câriye ile elbiseler gönderdim. Binmen için de sana bir 
katır hediye ettim. Selâm olsun sana. 
1739 sulýân-ı A, T1, T2; sulýânü‟&-&a…aleyn-i M, E, Ş 
1740 ¡u§ârân-ı, Gültekin, s.309. 
1741 mi¡§ara, Gültekin, s. 309. 
1742 Alçaklığından saltanatına kıyamadı ve onun saltanatı kalıcı olmayacaktır. 
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 cevâb-ı i§âbet-ni§âbı ile √avâle-i şerâr1743-ı inkâr buyurdılar kezâ fi‟l-µktifâ وال بقا لملكه

 ibâreti¡ ومات المقوقس فى خالفت عمربنالخطاب رضى هللا عنه على نصرانيته ودفن فى كنيسة ابى محبس

¡aynı ile sâ…a-i cayş-i suýûr-ı »amµs‟dür1744  

[Ş-193a] Kitâbü‟n-Nebµ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ile‟l-»âri& bin Ebµ 

Şemirü‟l-∏assânµ ◊âkim-i Bilâd-ı Dımış…1745  

Vâ…ıdµ ra√imehümu‟llâh terbiye-i rübûh-ı rivâyet itmişdür ki çün Şücâ¡ bin 

Veheb ra≦ıya‟llâhu ¡anh nâme-i nâmµ-i sulýân-ı tehâmµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile 

nesµm-i nâfe-güşâ-yı √ayât gibi «ıýýa-i Şâm‟a şitâbân oldı. Ol eyyâmda zemµn-i nemâ-

cûş-ı Şâm‟da to«m-pâş-ı √ükûmet olan »âri& bin Ebµ Şemir-i ∏assânµ πavýa-i Şâm 

nâm ma…âm-ı dil-ârâmdaki πayret-i tâze-nihâlân-ı mevzûn-sµmâsından eşcâr-ı 

√adâyi…-i na¡µm kendü ¡aksi1746 gibi [T1-140b] cûybâr üzre üftân olurdı vü πayret-i 

selsâl-i §afâ-güsterleri selsebµl-i bihişte µrâ&-ı renc-i «afa…âne itmegin bµ-istinâd ¡a§â-

yı şâ«sâr-ı …uvvet cereyân bulamazdı. Bisâý-endâz-ı i…âmet olub Hera…l‟üñ √arem-i 

mu…addes-i µlyâdan ¡avdi içün tertµb-i hedâyâya kâr-bend-i iştiπâl idi. Şücâ¡ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh der-i sarâyında iki gün va…fe-gµr-i fur§at-ı mülâ…ât olub bir kimesne 

dest-cünbân-ı da¡vet ü pürsende-i bâ¡i&-i ¡a@µmet olmadı. Hele ¡â…ıbet Bürey1747 nâm 

√âcible ki Rûmiyyü‟l-a§l idi i√râz-ı fur§at-ı muvâ§alat idüb nüvişte-nigµn-i [E-102b] 

≥amµrin √âcibüñ mûm-pâre-i nerm-§ımâ√ına ≦arb eyledi. ◊âcib müsta¡idd-i …abûl-i 

hidâyet olmaπla yenbû¡-ı …alb-i ra…µ…i nâ«un-ı kelimât-ı Şücâ¡‟dan münfecir olub 

«ûn-âbe-i şev… ü √asret şâdırvân-ı dµdesinden feverân eyledi ve yâ Şücâ¡ bi-√a……ın 

«âlı…-ı ¡âlem ol şemâme-i ¡anberµn-bûy-ı bezm-i Baý√â‟nuñ @uhûrın emvâc-ı suýûr-ı 

İncµl‟den çµde-i dest-i ya…µn itmiş idüm. Bi-√amdi‟llâh ki meşâm-ı cân nâ‟il-i 

la«la«a-i vu§ûl [T2-259] oldı diyüb micmere-i zebânın nâdµ-i şehâdetde gerdân 

eyledi ve kefş-i1748 himmeti pµrâye-i pây-ı i…dâm idüb bµ-va…fe-i inti@âr-ı Şücâ¡‟ı 

meclis-i ◊âri&-i ∏assânµ‟ye µ§âl eyledi. Mervµdür ki Şücâ¡ ra≦ıya‟llâhu ¡anh kitâb-ı 

                                                             
1743 şerâr A; şerâre M, Ş, T1, T2 
1744 »âmis‟dür A, Ş, E, T1, T2; çemendür M 
1745 Kitâbü‟n-Nebµ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ile‟l-»âri& bin Ebµ Şemirü‟l-∏assânµ ◊âkim-i Bilâd-ı 
Dımış… A; Kitâbü‟n-Nebµ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile‟l-»âri& bin Ebµ Şemirü‟l-∏assânµ ◊âkim-i 
Bilâd-ı Dımış…u‟ş-Şâm M, T1, E; Kitâbü‟n-Nebµ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ile‟l-»âri& bin Ebµ 
Şemirü‟l-∏assânµ ◊âkim-i Bilâd-ı Dımış…u‟ş-Şâm Ş; T2‟de yok. 
1746  ¡aksi M, T1, Ş, T2; ¡aksleri A 
1747 Bürey T1, E, Ş; Mürey A, T2; Hürey M 
1748 keşf-i A, Ş, T2, E; na…ş-ı M, T1 
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«∙âce-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtı ki aýlas-ı [A-95a] neyyir1749-i felek aña kµse 

olma… √asretiyle çâk çâk ü hilâl-i âsumân-ı ser-pûş-ı üstü«∙ânından şermnâkdür 

…avâ¡id-i ta¡@µmle teblµπ [M-174] eyledükde ol tµre-ba«t-ı siyeh-rûz ol ýâyir-i 

hümâyûn-bâl-i i…bâli «arçeng-i √amµm-i ca«µm olan dest-i nâ-mübârek-i 

sû«tenµsinden endâ«te-i zemµn idüb πalebe-i [T1-151a] na«vet ü ≦alâlden ser-çeşme-i 

tâze-cûş-ı risâlet üzre √âşâ idâre-i girdbâd-ı âzâra şitâb …a§dıyla âsiyân-ı nâ-meymûn-

ı bµ-gerdânµsine tecdµd-i ni¡âl içün bâd-ı bürût-ı tehevvürle inâre-i1750 kûre-i fermân 

eyledi vü tevârüd-i kitâb-ı «ayrü‟l-verâyı vü cânib-i Ye&rib‟e kemer-bend-i sû‟-i 

niyyet oldıπını bârgâh-ı Hera…l‟e inhâ eyledi. Hera…l cevâbında veche-i bed-«µz-i 

¡azmine dµvâr-keş-i men¡ ü ta√≠µr olmaπın licâm-ı hücûmı ≥arûrµ güsiste olub Şücâ¡ı 

§ad-mi&…âl-i ýılâ-i in¡âmı ile âsitâne-i risâlete i¡âde eyledi. ◊âcib √asbe‟l-ma…dûr 

mehâm-ı tarµ…in tertµb idüb südde-i ¡inâyet-medâr-ı seyyidü‟l-ebrâra µ§âl-i hediyye-i 

µmân eyledi. Şücâ¡ Hicret-serây-ı ¡aliyyeye vâ§ıl olub ◊âri&‟den serzede olan va≥¡-ı 

bed-üslûb-ı maπrûrâneyi [Ş-194a] ¡ar≥a-i dâşt-ı pµşgâh-ı mu¡allâ-serµr eyledükde  باد

ملكه اى ملك ملكه
1751  ¡u…âb-ı cân-şikârın cânib-i Şâm‟a bâl-engµz-i pervâz buyurdılar. 

Sene-i âtiyede şebperre-i bed-pervâz-ı cân-ı «abµ&i hevâ-gµr1752-i @ulmet-âbâd-ı 

esfelü‟s-sâfilµn olub Melik-i Şâm Cebele bin Eyhem-i ∏assânµ‟ye destzede-i ta§arruf 

oldı.  

beyt1753 

Olan «adeng-i du¡â-i ¡aleyhine âmâc 

Hedef-mi&âl devâm ummasun &ebâtından 

Olur bürehne olan reh1754-neverd-i kûy-ı «ilâf 

¢abâ-yı mülk ile pµrâhen-i √ayâtından 

Kitâb-ı Fa«rü‟l-Mürselµn1755 ilâ Hev≠e bin ¡Ali-i ◊anefµ ◊âkim-i Memleket-i 

Yemâme  

[T2-259b, E-103a] Münşiyân-ı memâlik-i a&âr-ı seyyidü‟l-ebrâr bu siyâ… üzre 

ra…am-keş-i suýûr-ı a«bâr olurlar ki Selµý bin ¡Amr-ı ¡Âmirµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh na…ş-ı 
                                                             
1749 neyyir-i A; sebz M, T1, T2, E, Ş 
1750 enâre-i, Gültekin, s. 310. 
1751 Saltanatı yok olsun. 
1752 hevâgµr M, E, Ş, T1, T2; hevâger A  
1753 beyt A; …ıý¡a M, E; şi¡r T1; T2,Ş‟de yok. 
1754 reh- A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1755 fa«rü‟l-mürselµn M, E, T1, T2; seyyidü‟l-mürselµn A, Ş 
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ýılsım-ı √a…µ…at ya¡ni yarlıπ-ı ¡âlem-muýâ¡-ı dµvân-«âne-i risâleti ki selsâl-i ¡ibret-i 

cân-ba«ş bu zemµn üzre cârµ idi [T1-141b] §ûret-nâme1756  بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد

رسول هللا الى هوذه بن على سالم على من اتبع الهدى واعلم ان دينى سيظهرالى منتهى الخف والحاقر فاسلم 

تسلم وجعللك ماتحت يديك
1757  fermân-keş-i …alem-rev-i Yemâme Hev≠e bin ¡Ali ◊anefµ‟ye 

iblâπ eyledükde Hev≠e ¡u…alâ-yı mülûk-ı ¡âlemden olub tâc-ı salýanatı cevâhir-i daniş 

ü idrâkle mura§§a¡ olmış idi. Enâmil-i tedebbürle miyân-ı …ışr-ı şeb-gûn-ı 

¡ibârâtından istinbâý-ı maπz-ı sitâre- [A-95b] fâm eyleyicek Selµý‟üñ ma…deminde 

basý-ı …alµçe-i i√tirâm idüb bir menzil-i bülend-revâ…-ı mu¡allâ-man@arda ferş-i bisâý-ı 

mihmân-nevâzµ vü ta¡yµn-i râtibe-i «âýır-sâzµ eyledi ammâ kendüsi pµş«∙ân-ı hüdâdan 

ilti…âm-ı mâ‟ide-i µmâna müvaffa… olamayub kitâb-ı fa«rü‟l-enbiyâya bu ta¡bµr üzre 

tertµb-i nemµ…a-i cevâb eyledi ki yâ Mu√ammed eger temyµz-i √âl-i ≠â‟i…a-i in§âfa 

√avâle olunursa √âlâ pµş-nihâd-ı enâm eyledigüñ mâ‟ide-i le≠µ≠ü‟ý- [M-175] ýa¡am-ı 

da¡vet √a……â ki ecmel-i nevâl ü a√sen-i ni¡amdur ammâ benüm dıra«t-ı memdûdü‟@-

@ıll-ı √ükûmetüm şükûfe-i şi¡r ü mµve-i inşâyla mu√allâ olub ya¡ni şâ¡iriyyet ü «iýâbet 

baña √âşiye-i man@ûme-i salýanat olmaπla kendü …alem-revimde va…¡ u i¡tibârum 

sâ‟ir mülûkla ra¡iyyeti beyninde cereyân iden √add-i mu¡tâddan berter ü 

mesâmi¡lerinde te‟&µr-i ma…âlâtum em&âl-i sâ‟ireden füzûnterdür. Eger beni emrüñde 

şâyân-ı √i§§e-i müşâreket görüb engüşt-zede-i masýar-ı ta§arruf olıca… mecmû¡a-i 

memâlikde suýûr-ı §a√âyif-i dµvân gibi benümle resm-i münâ§afat mürâ¡ât olunursa 

ben da«i «âmevâr ser-sây-ı cerµde-i ittibâ¡ olayum diyüb Selµý ra≦ıya‟llâhu ¡anhı 

cevâ‟iz-i ferâ«ûrla mecâz-ı in§irâf eyledi. Mektûb-ı [T1-142a] müza«ref-i me‟âli 

nigeh-gü≠âr-ı seyyidü‟l-a«bâr oldu…da buyurdılar ki  لوسئلنى ثيابة فى االرض مافعلت باد وباد

 ya¡ni eger benden üftâde-i rûy-i «âk olan bir πûre-i1758 nµm-«âm-ı [T2-260a] مافى يده

«urmâ ýaleb itse da«i murâdına müsâ¡de eylemem. Kendüsinde ve yedinde olan da«i 

helâk olsun. Ma…§ûre-i mebânµ-i rivâyetdür ki fet√-i Mekke-i Mükerreme‟den ¡avdet 

e&nâsında Cibrµl-i Emµn [E-103b] Hev≠e‟nüñ üftâde-i √ufre-i sa¡µr oldıπını mev…if-i 

bülend-erkân-ı risâlete inhâ eyledi. Ol siyâ…da perde-şikâf-ı §ûret-«âne-i ¡ilm-i 

                                                             
1756 §ûret-nâme T1; A, E, Ş, M, T2‟de yok. 
1757 Esirgeyen ve bağışlayan Allah‟ın adıyla. Allah‟ın Resûlü Muhammed‟den, Hevze b. Ali‟ye... 
Doğru yolda gidenlere selam olsun! Şunu iyi bil ki benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına 
kadar parlayacaktır. Bununla birlikte ey Hevze, sen de Müslüman ol ki selamete eresin. Böylece 
hükmün altındaki memleketin idaresini sana bırakayım. 
1758 πûze-i Gültekin, s. 312. 
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evvelµn ü â«irµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri nüs«a- [Ş-194b] güşâ-yı 

mevârid-i πayb oldılar ki ba¡dezµn «âk-i @ulmet-«µz-i Yemâme‟den bir dürûπ-gûy-ı 

herze-«â @uhûr eyleye ki ma«zûn-ı §andû…a-i sirişti «azef-rµze-i kem-…adr-i ki≠b iken 

iddi¡â-yı cevâhir-i nâ-yâb-ı nübüvvet idüb ¡â…ıbet dellâl-i şemşµr-i İslâmiyânla su«re-i 

bâzâr-ı bevâr ola diyü buyurub ¡ahd-i kâ≠ib-keş-i ~ıddµ…‟da mi√ekzede-i §am§âm-ı 

inti…âm olıca… Müseyleme-i Ke≠≠âb‟uñ @uhûrına işâret buyurdılar.  

¢udûm-i ◊a≥ret-i Ebµ Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anh1759  

Bu sâl «ilâlinde râzdâr-ı seyyidü‟l-ebrâr mülâzım-ı «ıdmet-i √abµb-i kirdigâr 

a«faz-ı a«bâr-ı Mu§ýafâviyye eşher-i rüvât-ı e√âdµ&-i nebevµ ya¡ni cenâb-ı Ebµ 

Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anh ¡alâ-ýarµ…ü‟l-muhâcire cebhe-sây-ı «ıdmet-i [A-96a] 

fa«rü‟l-mürselµn olub §a√µ√µn-i lisân u cenânın mersûm-ı ru…ûm-ı µkrâr u ta§dµ… 

eyledi. Ta¡yµn-i ism-i …adµminde ¡ulemâ-yı fenn-i1760 √adµ& ra√imehümu‟llâhi 

te¡âlânuñ şecere-i i«tilâfı on sekiz şâ« üzre münşa¡ib olmışdur ammâ eşher-i esmâsı 

¡Abdişems ibn ¡Âmir olub dâ«il-i §aff-ı İslâm oldu…da ¡Abdu‟llâh ile tesmiye [T1-

142b] olundıπı Tel…µ√‟de …arârdâde-i İbnü‟l-Cevzµ‟dür.1761 Bir müddet bir gürbe-

peççenüñ terbiyesine gûşt-pâre-i §anavberlerinüñ ta¡allu…ı Ebû Hüreyre ile mükennâ 

olmalarına bâ¡i&dür. Meşâπıl-ı bµ-me‟âl-i dünyeviyyeden dâmen-çµn ü hemvâre-i 

mülâzemet-güzµn-i fa«rü‟l-mürselµn olub A§√âb-ı ~uffe ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm ile hem-

nµşµn [M-176] olmışlardur. Tefâ§µl-i menâ…ıb-ı sâmiye vü fe≥â‟il-i celµlerin meýâvµ-i 

muýavvelât-ı √âvµdür. [T2-260b]  

Va…âyi¡-i Sâl-i Heftüm-i Hicrµ Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ¡Aliyye-i »ayber ez-∏azavât-

ı Seyyidü‟l-Beşer §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem1762 

 ¢al¡a-güşâyân-ı »eyber-i «aber bu zemµn üzre ¡alem-engµz-i …alem-i e&er 

olmışlardur ki şehenşâh-ı mu¡allâ-livâ-yı «ıýýa-i bi¡&et ¡aleyhi‟t-ta√iyyat1763 √a≥retleri 

mer√ale-i ◊udeybiyye‟den dârü‟l-hicrete mu¡âvedet buyurub yigirmi gün mµkdârı pâ-

keşµde-i li√âf-ı istirâ√at oldu…larında külâle-i ¡anberµn-mûy-ı tûπ-ı 1764
ومغانم كثيرة 

                                                             
1759 ¢udûm-i ◊a≥ret-i Ebµ Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anh A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1760 fenn-i A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1761 Cezvµ‟dür A, M, Ş, E, T2; Cezevµ‟dür T1 
1762 Ve…âyi¡-i Sâl-i Heftüm-i Hicrµ Vâ…ı¡a-i ∏azve-i ¡Aliyye-i »ayber ez-∏azavât-ı Seyyidü‟l-Beşer 
§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem  A, M, E, T1; T2‟de yok; §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem M, T1; Ş, T2, A‟da 
yok.  
1763 ¡aleyhi ta√iyyat A; ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat M, E, T1, T2, Ş 
1764 Yine onları elde edecekleri birçok ganimetle mükafatlandırdı. Fetih Sûresi: 19. 
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-a√n-ı nerdübân-pâye-i ≥amµrlerinde ser-zede-i evc-i @uhûr olmaπın kâr§ تاخذونها

gü≠ârân-ı a§√âba techµz-i mehâmm-ı sefer fermân idüb …udûr-ı şirk-âlûde-i √u§ûn-ı 

[E-104a] »ayber1765 âb-ı şemşµrle âlâyiş-i şirkden taýhµr olunma… irâdesin iş¡âr 

buyurdılar ammâ na«çµr-i me&ûbât-ı cihâdı mücerred ârâyiş-i fitrâk-ı a¡mâl itmekle 

iktifâ idenler bizümle bâre-çehân-ı müşâreket olsunlar yo«sa «arvâr-ı müte«ayyileleri 

âgende-i ârzû-yı √uýâm olanlar bu ¡azµmetde bizümle şedd-i «ırâm-ı muvâfa√at 

itmesünler diyü tenbµh buyurdılar. Mühendisân-ı mebânµ-i fenn-i siyer ev§âf-ı √u§ûn-

ı »ayber‟de bu siyâ… üzre ta√rµk-endâze-i …alem itmişlerdür ki  اسم مدينة مشتملة على

الى جهة الشام [a143-1T]حصون ومزارع ونخل كثير على ثمانية بردمن المدينة   ýâ‟ife-i ¡Amâli…adan 

»ayber bin ¢ıynân ol mev≥i¡de ref¡-i bârû-yı i…âmet itmekle na…ş-ı nâmı ol diyâruñ 

kitâbe-i pµşânµ-i ¡atebesinde yâdigâr …aldıπı mersûm-ı kilk-i müverri«µndür. 

Mu√arrirân-ı defter-«âne-i memâlik-i ¡âlem cerµde-i tevârµ√-i mu¡teberde esâmµ-i 

…ılâ-yı »ayber‟i bu vech üzre …ayd itmişlerdür: ◊i§âr-ı1766 Niýât, »i§âr-ı Şı……, ◊i§âr-ı 

Ketµbe, ◊i§âr-ı ¢amû§, ◊i§âr-ı ~a¡b, ◊ı§n-ı Âbµ, ◊ı§n-ı Vaýµ√, ◊i§âr-ı Nâbile1767, 

◊ı§n-ı ¢al¡atü‟z-Zübeyr, [Ş-195a] ◊ı§n-ı Sülâlim, ◊ı§nü‟l-Berâ‟ [A-96b] ◊ı§n-ı 

Saýµ√, ◊ı§n-ı Fezâr. ◊u§ûn-ı mer…ûme-i esâmµ bânµleriyle ser-efrâ«te-i evc-i iştihâr 

olub süknâları da«i bânµlerinüñ evlâd u eşyâ¡ına mu«ta§§ oldıπı …alemzede-i mühre-i 

fenn-i târµ√dür.  

na@m  

 فراوان قلعه بدوش پرذخيره

 زهريك ديده ببنند خيره

T[a261-2]همه برآسمان افراخته سر  

همه چون قلعه افالك پرزر
1768  

Cenâb-ı seyyidü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ …ılâ¡-i »ayber üzre ta§mµm-i 

¡azm-i @afer-medâr buyurdu…da Sibâ¡ bin ¡Urfuýa-i ∏ıfârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhı nigehdâr-

ı visâde-i «ilâfet ta¡yµn buyurub @ılâl-i elviye-i @afer-i reh-nigâra1769 biñ dört yüz 

hizebr-i ciger-şikâf müctemi¡ oldı ki iki yüz neferi bâd-pây-ı âteş-¡inâna pµrâye-i 

                                                             
1765 ◊ayber A, E, M, Ş, T1; çenber T2 
1766 √i§âr-ı A, E, M, Ş, T2; √ı§n-ı T1 
1767 Nâbile M, E, Ş; Tâbile T1; Bâyile T2; Nâ‟ile A 
1768 Yiyecekle dolu çokca kale vardı. Her birini gören göz şaşırırdı. Hepsi gökyüzüne baş kaldırmıştı. 
Hepsi gökyüzünün kalesi gibi altınla doluydu. 
1769 @afer-i reh-nigâra A; @afer-nigâra M, Ş, T1, T2, E 
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«âne-i zeyn idiler. Ta…â§µr-i gerden-i izdivâc olan le‟âlµ-i şâhidâneden Ümm Seleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ √a≥retleri dürc-nişµn-i hevdec-i refâ…at buyurılub tedâvµ-i mer≥â-yı 

πuzât ve ta¡ahhüd-i a√vâl-i cer√â-yı1770 kümât içün yigirmi pµre-zen-i tabµ¡at-şinâs-ı 

[M-176] ýabµb-nihâdı da«i «âne-nişµn-i ¡amârµ eylediler. Kevkeb-i âsumân-ı hüdâ 

ya¡ni ¡Aliyyü‟l-Murta≥â [T1-143b] kerrema‟llâhu vechehü √a≥retlerinüñ ol e&nâda 

şemâme-i ¡ânberµn-«âl-i dµdeleri dest-«ûş-ı remed-i şedµd omaπla ≥arûrµ rikâb-ı 

gerdûn-sây-i âfitâb-ı risâletden te«allüf idüb peyπûle-güzµn-i teva……uf oldılar. [E-

104b] Mervµdür ki livâ-yı ¡âlem-güşâ-yı İslâm √areketinden derûn-ı Medµne-i 

ýâhirede hem-reng-i a«lâý-ı reddiyye olan ba…ıyye-i ferece-i Yehûd bâ-«u§û§ zehr-

fürûşân-ı dükkân-ı nifâ… olan kec-dilân-ı bed-nümûn «âşâk-i girdbâd-ı telâş olub 

ýaraf ýaraf dûçâr oldu…ları mü‟minµni gâh şükûh-ı »ayberiyân beyânıyla ta√vµf ü gâh 

ýaleb-i √u…û…-ı bµ-va¡de ile te…â≥â-yı ¡anµf iderek sâ«te-i mâr-ı müşâ¡bidâne-i erâcif 

il…âsı ile cem¡iyyet-i müslimµne tefri…a-endâz olmaπı ve şev…-i ¡azmlerine fütûr 

virmegi veche-i iltizâm eylediler «attâ pµşgâh-ı1771 bâzµçe-i nifâ… Ebµ Selûl-i bed-

a«lâ… bir …â§ıd-ı sebük-rev ile neh≥at-ı râyât-ı celâl «aberin »ayberiyân‟a iýâre idüb 

≥ımn-ı menµ…a-i bed-nigârında bu ma¡nâyı ber-vech-i te‟kµd tav§iye eyledi ki zinhâr u 

zinhâr her √âlde mürâ¡ât-ı levâzım-ı √arm u ihtiyâý idüb dµvâr-ı √i§âra tevârµ itmekle 

kendüñüzi pây-ı irâdetiñüzle1772 giriftâr-ı maπâk-i ¡acz u Mu√ammediyân‟ı müşerref-

beste1773-i cesâret itmeyesiz. Zµrâ ki sizde olan merdân-ı kârzâr u edevât-ı [T2-261b] 

peygâr anlara nisbet dü-bâlâdur.  

na@m 

 چراكس نشيند درين كهنه كاخ

 كند تك بر خود جهان فراخ

 بود قلعه زندان مردان وبس

بدآن سان كه زندان بلبل قفس
1774  

Bu «aber-i cân-güdâz Yehûd-ı »ayber‟e fürûzµne-i engüşt-i √ayret olub 

sipendâsâ üft ü «µz-i medhûşâneye giriftâr oldılar [T1-144a] ≥arûrµ nµme-i mâ-√a§al-i 

                                                             
1770 cer√â-yı A, T1, Ş, T2, E; cerâ√ât-ı M 
1771 pµşgâh-ı A; pµşe-kâr-ı M, E, Ş, T1; pµşe-kârân-ı T2 
1772 pây-irâdetiñizle, Gültekin, s. 315. 
1773 -beste-i M, Ş, T1, E, T2; -püşte-i A  
1774 Neden insanlar eski köşklerde oturur, ferah dünyayı kendine dar eder? Kale yiğitlerin zindanı oldu 
bu yeter. Öyleki  kafesin bülbüle zindan olması gibi. 



309 
 

yeksâle-i »ayber müzd-i …udûm …ılınma… va¡diyle Benµ ∏aýafân‟dan istimdâda 

Kinâne bin Ebµ el-◊u…ay… ile Hevde bin ¢ays-ı Vâ‟ilµ‟yi irsâl [Ş-195b] eylediler. 

Benµ ∏aýafân da«i ârzû-yı ma√§ûl-i »ayber‟le egerçi evvelâ bâre-i cest ü «µz-i şev…e 

süvâr oldılar ammâ yine vâhime-i şemşµr-i düşmen-şiken-i İslâm licâm-ı 

¡azµmetlerine vâsıýa-i infi§âm olmaπın «ayme-i ferâπ u i¡ti≠âra gürµzân oldılar. 

»ayberiyâne cânib-i ∏aýafâniyân‟dan imdâd-ı ye‟s-i tevârüd eyleyicek …âdime-i telâş 

u ı≥ýırâbla pµşvâ-yı bed-nümûnları olan Selâm bin Mişkem meclisinde idâre-i …adeh-i 

tel«-i istişâreye müctemi¡ oldılar. Ol e&nâda Selâm‟uñ bünye-i beden-i bed-sirişti 

pâzede-i mara≥-ı §a¡b iken yine visâde-i πayrete ittikâ idüb enµn-i bµmârâneyi dem-

sâz-ı terâne-i âh-ı cângâh iderek  hâven-deste-i [E-106a] tûc-pâre-i zebânıyla bu 

siyâ… üzre ta√mµz-i eczâ-yı tedbµr itdi ki egerçi İbn Selûl‟üñ1775 reşµdü‟l-emr ü 

müteyemmenü‟l-vücûd oldıπı im≥â-kerde-i mücerribân-ı a√vâldür ve ≠ât-ı bed-

nihâdından yümn ü «ayr-ı kül«anından sebze gibi bµgâneterdür ammâ in§âf [M-177] 

budur ki bu mâddede size reh-nümây-ı ser-zemµn-i §avâb olmışdur.1776 Vâ…ı¡â lâyı… 

budur ki anuñ rây-ı «âme-i târiki üzre tengnâ-yı devât-ı √i§ârdan bµrûn olub §a√µfe-i 

§a√râ-yı te…âbülde saýr-keş-i §ufûf-ı celâdet olasız. Bu §ûretde müteva……ı¡dur1777 ki 

ke-≠âlik şemşµr-i Mu√ammediyân bir mi…dâr dehen-gerdân-ı «asâret ola ve illâ bâdµ-i 

emrden kendü i«tiyârıñuzla ma≥µ…-i sµyeh-çâl-i1778 …ılâ¡da iπtirâbıñuz anlaruñ 

kemend-i cesâretine ≠erµ¡a-i teýâvül olacaπı emr-i [T1-144b] ma√sûmdur1779.  

beyt1780[T2-262a] 

 فلك دارد از نام آن مرد ننك

 كه باشد كريزان زميدان جنك

 بصحرا شود كار جنك استوار

كه كنجد درولشكر بيشمان
1781  

diyü mu…âbeleye ta√rµ≥ ü iπrâ eyledi ammâ §â¡i…a-i serkûb-ı …a≥â ol √u§ûnuñ 

ta«rµbine ta¡allu… itmegin rişte-i serder-i kem-tedbµrleri pây-ı şu¡ûrlarına pµçµde olub 

                                                             
1775 Selûl‟üñ M; Selûl A, T1, T2, E, Ş 
1776 §avâb olmışdur A, M, Ş, E, T1; §avâbdur T2 
1777 müteva……ıfdur, Gültekin, s. 314. 
1778 siyeh-çâl-i A, T1; siyeh-çâk-i M, E, Ş; sµne-i cibâl-i T2 
1779 ma√sûmdur E, M, Ş, T1, T2; ma√sûndur A 
1780 beyt A; na@m M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
1781 Felek,  yiğidin şânının nâmından dolayı savaş meydanından kaçıyor. Sahra savaş için güvenilirdir. 
Ki sayısız asker orada saklanabilir. 
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fekk-i ¡ı…âl-i tereddüde1782 i√râz-ı fur§at idemediklerinden ≥arûrµ fürûmânde-i ¡u…de-i 

√u§ûn olmaπa …arâr virdiler. Ser-«ayl-i enbiyâ ¡aleyhi ekmelü‟t-te√âyâ √a≥retleri da«i 

ser-√amle-i şµr-mestân-ı peymâne-i µmânla mer√ale-i ~ahbâ‟ya hengâm-ı ¡a§rda [A-

97b] vâ§ıl olub §alât-ı ¡işâyı cerµde-i seccâde-i edâya &ebt idinceye dek âsâyişden 

§oñra mâh-ı şeb-ârâ gibi püşt-i yekrân-ı sipihr-endâm üzre nûr-ba«ş-ı hâle-i zeyn 

olub rehberân-ı ýarµ…-şinâsa i…tifâ vechiyle cânib-i ma…§ada müsâra¡at buyurdılar.  

beyt1783 

 كشت روان از پى هم كاروان

همچو سرشك ازمڎه عاشقان
1784  

Refte refte üslûb-ı1785 sülûkları mânend-i şer-âyµn-i ecsâm müferra…-ı1786 

ýuru…-ı ¡adµdeye ki her biri mânende-i e§âbi¡-i kef-i pür-âyâdµ zemµn-i »ayber‟e 

peyvend idi. Müntehµ olmaπın reh-nümâyâna ta√rµk-i ser-engüşt-i da¡vet buyurub 

esâmµ-i ýarµ…den isti«bâr u …urb u bu¡d u sehûlet u §u¡ûbeti cihâtından istifsâr 

buyurdılar. A…dem-i delµlân ki ◊üsyel1787 ile müsemmâ idi pµşgâh-ı √abµbu‟llâha 

gelüb tamπa-yı sümm-i sütûr-ı sebük1788-tâzlarına bast-ı [E-105b] …âlây-ı esâmµ-i 

ýarµ… idüb birine √avâle-i ser-engüşt-i işâretle didi ki bu ýarµ… ki man@ûr-ı li√â@a-i 

¡aliyyeñüzdür. İsmi Â«ran‟dur.1789 Âfitâb-ı ¡âlem-tâb-ı [T1-145a] nübüvvet ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-ta√iyya ol ýarµ…den ta√vµl-i veche-i ¡azµmet buyurdılar. [Ş-196a] Birinüñ da«i 

ismi Şâş‟dur dimegin andan da«i ta…lµb-i ¡inân-ı yekrân buyurdılar. Râh-ı siyûm1790 

◊âýıb‟la müştehir dimegin andan da«i bâre-i cihân-ı1791 i¡râ≥ oldılar. Cenâb-ı Fârû… 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu ma…âmda şari¡-i nevred-i [T2-262a] ta…rµrdür ki hiç cerµde-i 

¡âlemde bu ma…ûle-i esâmµ-i πarµbe baña gûş-gü≠er olmadı ki mecmû¡unuñ mefhûmı 

â&âr-ı …abâyi√i müte≥ammın idi.1792 ¡Â…ıbet ýarµ…-i vâ«idden πayrı …almayub anuñ 

isminden da«i cenâb-ı Fârû… pürsân olıca… ◊üsyel1793 didi ki anuñ ismi Mür√ab‟dur. 

                                                             
1782 tereddüde A, E, Ş, M, T1; tereddüd T2 
1783 beyt A, E, T1, T2; na@m M; Ş‟de yok. 
1784 Âşıkların kirpiklerinden gözyaşı gibi kervân onun arkasından gitti. 
1785 üslûb-ı T1; A, E, Ş, M, T2‟de yok. 
1786 muπarra…-ı, Gütekin, s. 316. 
1787 ◊üsyel A; ◊üsbel M, T1, T2, E, Ş 
1788 sübül, Gültekin, s. 316. 
1789

 Â«ran‟dur A, M, E, Ş; Â«rân‟dur T1, T2 
1790 siyyüm, Gültekin, s. 317. 
1791 bâre-i cihân-ı A; bâre-çehân-ı M, T1, Ş, T2, E 
1792 idi M, T1, Ş, T2, E; idiler A 
1793 ◊üsyel A; ◊üsbel M, T1, T2, E, Ş 
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Ber-gü≠µde-i enâm ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü ve‟s-selâm yâ ◊üsyel1794 hemân bize [M-

179] bu ýarµka delµl ol diyü işâret buyurdılar. ◊a≥ret-i Fârû…‟uñ da«i girih-i cebµni 

nesµm-i merecle mün√all olub yâ ◊üsyel bu gûne tesmiye-i meymenet-endûzla 

müsemmâ ýarµ… ýururken niçün evvelâ bunı zebân-gü≠âr itmeyüb ol ma…ûle ýuru…-ı 

kerµhü‟t-tesmiye ta¡dâdı ile leb-i âlây olursun diyü serzeniş-i §alâbet-i ¡Ömeriyyelerin 

i@hâr buyurdılar. Mâ-√a§al √a≥ret-i fa«rü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem1795 

girµbân-ı merecden dâmen-i √u§ûn-ı »ayber‟e teveccüh buyurub ¡Abbâd bin Bişr 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhı çend-nefer-i hizebr-i1796 rezm-âzmâyla ýalµ¡a-i sipâh-ı @afer-penâh 

ta¡yµn buyurdılar. ¡Abbâd ra≦ıya‟llâhu ¡anh e&nâ-yı ýarµ…de câsûsân-ı »ayber‟den bir 

Yehûd-ı bed-nümûdı girifte-i kemend-i ta§arruf [A-98a] idüb √arekât-ı 

»ayberiyân‟dan tefa√√u§-ı a«bâr eyledükde bu vechile perde-keş-i rûy-ı kâr oldı ki 

ben bir şütürbân u şütür-i güm-kerdemi cûyânum anca… cânib-i »ayberiyân‟dan bu 

ma…ûle bir «aber derµçe-i sâmi¡amı [T1-145b] da…… itdi ki münâfı…µn-i Medµne 

…udûmuñuzdan anları «aberdâr idüb ≥a¡f u …ılletiñüz iş¡ârı ile …ılâ¡-i ta√a§§undan 

ta√≠µr ü mu…âbeleye ta√rµ≥ itmişler. Anlar da«i Benµ ∏aýafân‟dan istimdâdla √âlâ on 

biñ müsella√ u müretteb «ûn-«∙âr-ı rezm-cû âyine-i sµne-i §a√râya neşr-i πubâr idüb 

ârzû-yı …udûmüñüzle cânib-i Medµne‟ye çeşm-dûz-ı tera……ub olmışlar diyüb terhµb-i 

kümât içün hemyân-ı i«tidâ¡ında bulunan na…d-i müzevvir-kelimât-ı «aşmet-engµzi 

…udreti mertebesince şümürde-i benân-ı beyân itmede ta…§µr itmedi. ¡Abbâd bin Bişr 

anuñ siyâ…-ı kelimât1797 u cünbüş ü √arekâtından râyi√a-i i√tiyâl-i şemm itmegin 

…ârûre-i ser-i pür-nµrengin …andµl-rµz-i ýâ…-ı şemşµr itmek niyyeti ile zânû-nişµn-i 

zemµn idüb [T2-263a] merâsim-i tehdµd ü ta«vµfle istinýâ…-ı √a…µ…at-ı √âl itdükde [E-

106a] câsûs telef-kârµ-i ser-mâye-i √ayâtın √asm idüb lâbe-i niyâzmendâneye âπâz 

itdi ki eger şu¡le-i beden-fürûz-ı √ayâtım püf1798-kerde-i dem-i şemşµr …ılınma… üzre 

ta¡vµ≠-i amân baña âvµ«te-i kerden-i cân …ılınursa meş¡ale-i §ıd…la inâre-i râh-ı 

√a…µ…at-√âl ideyüm. ¡Abbâd ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i iýhâr-ı şi¡âr-ı amân idicek câsûs 

vara…-gerdân-ı cerµde-i ma…âl oldı ki râst budur ki …udûm-i mehâbet-i «aberiñüz 

                                                             
1794 ◊üsyel A; ◊üsbel M, T1, T2, E, Ş 
1795 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem A, E, Ş; §alla‟llâhu te¡âlâ ¡aleyhi ve sellem M, T1, T2 
1796 hizebr-i A, Ş, E, T1, M; hüner-i T2 
1797 kelimât A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1798 püf- A, Ş, T1, T2, E; tef- M 
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»ayberiyân‟e iblâπ-ı reh1799-âverd-i bµm ü √ayret idüb Benµ en-Nâ≦µr ü Benµ ¢uray@a 

emrinde seb… iden mu¡âmele-i münta…imâneñüz bunlaruñ da«i gerd-i bâliş-i 

bedenlerin perâkende-i [Ş-196a] peşm-i müşevveş-târ-ı «aşyet ü perµşânµ idüb her 

biri §ûret-i bâlµn gibi bün-i divâr-ı peyπûle-i felâketde püşt-dâde-i √ayret olub [T1-

146a] …almışlardur. Henüz isti§vâb-ı ta√a§§un u isti…râr-ı te…âbül keşmekeşinden 

ta«lµ§-i girµbân-ı tereddüd idemediler ammâ reh-gü≠âr-ı şu¡ûrlarına keşµde olan 

«ende…-i tµre-i teg-i evhâm öyle1800  ¡amµ…ü‟l-πavr degüldür ki «atve-cünbân-ı fe≥â-yı 

te…âbül [M-180] olmaπa cesâret ideler ve bün-i vâ…i¡ü‟l-√âl budur ki anlar ýarafından 

istirâ…-ı kümeyt-i mi…darıñuz içün kemµn-gµr-i tecessüs olmaπa firistâdeyüm didi 

¡Abbâd der√âl ol evvelµn-§ayd-ı pµşezâr-ı @aferi beste-i fitrâk ü âverde-i √u≥ûr-ı 

şehriyâr-ı levlâk eyledi. Anda da«i ta…rµr-i [A-98b] §âbı…ın tekrµr idüb «ulâ§a-i a√vâl-

i »ayberiyân mersûm-ı §a√µfe-i ıýýıla¡ları olıca… «∙âce-i mevcûdât ¡aleyhi ef≦alü‟t-

teslµmât câsûsı mu√âfa@a içün yine ¡Abbâd bin Bişr‟e tefvµ≥ buyurdılar. »ayber‟e 

vu§ûlden §oñra @ulmet-i şirkden taýhµr-i √ı§n-ı ≥amµr eyledügi mesýûrdur. Bir 

şebângâh ki …al¡adârân-ı efrû«te-çeşm-i kevâkib lâciverd-binâ-yı sipihr üzre dµde-bân 

u meş¡ale-i şeb-ârâ-yı mâh ser-…ulle-i semâ-i ≠âtü‟l-burûcda1801 dest-i …udretle 

fürûzân idi. Cenâb-ı mâh-ı meh-şikâf-ı uf…-ı √arem ya¡ni √a≥ret-i seyyidü‟l-¡Arab 

ve‟l-¡Acem [T2-263b] §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem Vâdµ-i ◊ur≥a nâm ma√alden 

miyân-ı …ılâ¡-i »ayber‟e …ulûb-ı derdmendâna fey≥-i nâ-gâh-res-i şebângâhı gibi 

vâ§ıl olub pertev-i nigâh-ı fütû√-ı destgâhları mânende-i fürûπ-ı mâh ol √i§ârlara 

ta¡allu… itdükde  اللهم رب السماوات السبع وما اظللن ورباالرضين السبع وما اقللن وربالشيطان وما

اضللن ورب الرياح وماذرين ورب البجار وما جرين انا تسئلك خير هذه القريه وخيرمافيها ونعوذبك من شرها 

وشر مافيها
1802  du¡âsın nigâşte-i lev√a-i zebân buyurub ¡âmme-i muva√√idµne da«i 

√ümâme-i du¡â-yı [E-106b] me≠kûrı âşiyâne-i dehânından iýâreye işâret buyırdılar. 

                                                             
1799 reh A, E, T1, T2, Ş; râh M 
1800 öyle A, E, Ş, M, T1; eyle T2 
1801 semâ-i ≠âtü‟l-burûcda A, T1; semâvâtü‟l-burûcda M, E, Ş; semâü‟l-burûcda T2 
1802 Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah! Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan 
Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah! Ey rüzgârların ve savurduklarınn Rabbi 
olan Allah! Biz, senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkın hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan 
her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin 
şerrinden sana sığınırız. Sahîh-i İbn Huzeyme, Cüz: 2, s. 1222; El-Câmi‟ü‟s-Sahîh lil-Sünen ve‟l-
Mesânîd, Cüz: 14, s. 65/Cüz: 33, s. 109; Es-Sünenü‟l-Kübrâ lil-Beyhâkî, Cüz: 5, s. 414; El-tavzîhü‟ş-
Şerhü‟l-Câmi‟ü‟s-Sahîh, Cüz: 21, s. 394. 
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Ba¡dehü ادخلوا على بركة هللا
1803  du¡âsıyla ru«§at-fermây-ı du«ûl olıca… evvelâ Münzile 

nâm mev≥i¡de inâ√a-i nâ…e-i i…âmet buyurdılar.  

beyt1804 

 خيمه زده هركه سزا وار خود

 همچو شكوفه بسربار خود

 سايه فكن خيمه ازهركنار

برطرف دشت چو ابر بهار
1805  

Ma√all-i mer…ûmda berây-ı ýâ¡at-ı İlâhµ bir mescid ta¡yµn buyurub icrâ-yı 

va@µfe-i teheccüd ü verâ-yı perde-i1806 πalesde edâ-yı farµ≥a-i §ub√ buyurdılar. ◊âlâ 

mescid-i Münzile ile şöhret-yâb u mu§allâ-yı a¡yâd olan mescid-i şerµfdür. Mervµdür 

ki ol şeb şâhµn-i siyeh-bâl-i dµdeleri pür-âsûde-i «∙âb iken râ«le-i mübâreke-i 

nübeviyyeleri bµ-ta√rµk menâ«ından müte√arrik olub bir cânibe zimâmın sürüyerek 

teveccüh. ◊u≥≥âr-ı tes«µr ü ta…rµrine …ıyâm itdüklerinde cenâb-ı …âyid-i ezimme-i 

√a…µ…at ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat دعوها فانها مأمورة [Ş-167a] ma…âl-i √ikmet-me‟âliyle 

mümâna¡atdan men¡ buyurıca… mev≥i¡-i â«erde vâ…i¡ bir §a√re sâyesinde zânûzede-i 

teberrüke oldı. Ol ma√alde da«i bânµ-i mebânµ-i şerµ¡at-i πarrâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ 

√a≥retleri bir mescid-i şerµf-i mu«ta§ar1807 itti«â≠ buyurub [M-180] §alât-ı §ub√ı1808 

zµr-i perde-i πalesde gü≠âşte-i râdde-i [A-99a] edâ buyurdılar. ◊âlâ »ayberiyân‟uñ 

mescid-i a¡@amları ol câmi¡-i pür-fey≥-i mu…addes idügi [T2-264a] §af√a-pµrây-ı 

Târµ√-i »amµs‟dür. Ammâ i…ti≥â-yı √ikmet-i ilâhµyye ile te‟&µr-i tel«-âbe-i idbâr dµde-

i »ayberiyân‟a bir perde-i girân-«µz-i πaflet âvµ«te eyledi ki leyâlµ-i â«erµde rükbân-ı 

müteselli√leri [T1-147a] pµrâmûn-ı √u§ûnda mutefa§§ı√âne-i gerdiş iderler iken ol 

şeb mürde-i §ad-sâlevâr-ı çârsûy-ı bedenlerinden na…d-i √arekât destzede-i düzd-i 

πaflet olub …udûm-i mevkib-i envârdan «aberdâr olmadılar. ◊attâ sürme-i gerd-i 

meýâyâ-ı πuzât gelû-yı √orûsânda da«i sedd-i râh-ı bâng-i sehergâhµ idüb dâbbeleri 

bile ferâmûş-kâr-ı cünbüş-i bâmdâdµ vü şeyhe-i §abû«µ olmışlar idi tâ pençe-i âteşµn-

âfitâb çehre-i evkârlarına √avâle-i ýabanca-i germ-µ…â@ itmedikçe bµdâr olmadılar. 

                                                             
1803 Girin, Allah‟ın bereketi üzerinize olsun! 
1804 beyt A; na@m M, E, Ş; T, T2‟de yok. 
1805 Kendine uygun çadır kuran her kişi çiçek gibi kendi yükünü başının üstüne (kurdu).Çadırın düşen 
gölgeleri bahar bulutu gibi çöl tarafında her kenardan (göründü). 
1806 perde-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1807 mu√ta§ar A, Ş, M, E, T1; T2‟de yok. 
1808 §ub√ı A, M, E, Ş, T1; ≦u√â T2 
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Her biri rû-yı pejmürde vü mû-yı jûlµde ile alât-ı zirâ¡atden bµl ü zenbµl be-dûş-ı 

müzâri¡lerine ¡azµmet niyyet-i ile efvâh √u§ûndan balπam-ı sevdâyµ-hey‟etinde bµrûn 

oldu…larında sâ√a-i …ılâ¡da sevâd-ı ¡asker-i münevver-livâya na@ra-i √ayretleri dûçâr 

olıca… 1809
 diyerek müşt-i …afâ-kûb-ı ricâl1810 istµlâsıyla1811 وهللا ومحمد والخميس معه

müdâ«il-i …ılâ¡a gürµzân olub [E-107a] dervâzelerin kendü menâ@ır-ı √ayâtları gibi 

mün-sedd eylediler.  

beyt1812 

 ببستند دروازه هاى حصار

 درفتنه كرد آسمان استوار

 پرازسنك شد برجها در زمان

زمين را كشيد برآسمان
1813  

Elsine-i a§√âb-ı ı§ýılâ√da laf@-ı «amµs penç …ıý¡adan ¡ibâret olmaπın 

mu…addeme vü sâ…a vü yemµn ü yesâr u …albi müştemµl ceyş-i ¡a@µm irâde olundıπı 

ma…âmda müsta¡meldür. ◊a≥ret-i sâlâr-ı rüsül-i kirâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

sükkân-ı »ayber‟i âlat-ı √afr u hedm ile meşhûd-ı bâ§ıra-i va√y-bµn buyurdu…da ber-

ýarµ…a-i tefe‟‟ül-i nâýı…a-güşâ-yı i¡câz oldılar ki  هللا اكبر خزيت خبير انااذانزلنا بساحة قوم فسأ

صباح المنذيرين
1814  …ıyâm-ı «ıyâm-ı «ûrşµd-ýınâb-ı [T2-264b] nübüvvet [T1-147b] ahâlµ-

i »ayber‟i «ire-çeşm-i dehşet eyledükde ≥arûrµ tedbµr-i Selâm bin Mişkem‟le emvâl ü 

¡ıyâllerin keşµde-i tengnâ-yı zi√âm idüb a…sâm-ı eý¡ime vü ≠a«âyir-i ma…ûlelerin 

◊i§âr-ı ~a¡b u Nâ¡im‟de ma≥bûý-ı «azâyin-i √a§ine eylediler ve kârdânân-ı peygâr u 

dilirân-ı nâverd-kârları ◊i§âr-ı Neýât dâ«ilinde âmâde-i müşâcerât u muýâre√ât 

oldılar. Selâm bin Mişkem‟üñ bâ-vücûd ki ser-rişte-i hµç-der-hµç-i enfâsı keşmekeş-i 

sa«tgµr-i merge giriftâr olmaπa …arµb idi.1815 Ol √âlet-i cân-fersâ-yı [A-99b] nâ-

tüvânıyla yine ◊i§âr-ı Neýât‟a sâye-i &ı…let endâ«te idüb [Ş-197a] »ayberiyân‟ı 

kelimât-ı πayret-engµzle teşcµ¡ idüb ey ma¡şer-i Yehûd fe≥â-yı pehnâ-yı fenâ ma≥µ…-i 

≠üll-i esrden ferâ«terdür me‟âliyle mu√ârebeye iπrâ iderdi. [M-182] Sâlâr-ı ma§ûru‟l-

                                                             
1809 Vallahi, Muhammed ve ordusuyla birlikte! 
1810 ricâl A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok. 
1811 istµlâsıyla A, E, Ş, M, T1; istµlâsına T2 
1812 beyt A; na@m M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
1813 Hisârın kapılarını kapadılar. Fitne kapısı gökyüzünde sağlamlaştırıldı. Zamân burcu taşla doldu. 
Zemîni asumanın üztüne çektiler. 
1814 Allahu ekber, harab oldu Hayber, biz bir toplumun sahasına indik mi korkutulanların sabahı ne 
kötüdür. 
1815 idi A, M, E, Ş, T2; oldı idi T1 
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livâ-yı nübüvvet ¡aleyhi ecmelü‟t-ta√iyyat da«i »ayberiyân‟uñ mu√ârebe-i 

müdâfa¡aya şedd-i mınýı…a-i ta¡a§§ub itdüklerin mu¡âyene buyurmaπla kümât-ı şµr-

nijâdı beyân-ı me&ûbât-ı cihâd ile fe≥â-yı πazâya teşvµ… ü terπµb buyururlar idi. Ol 

«ilâlde cenâb-ı1816 ◊ubâb bin el-Mün≠ir ra≦ıya‟llâhu ¡anh ma¡re≥-i mu¡allâ-destgâha 

bu vech üzre bast-ı ru…¡a inhâ eyledi ki yâ Resûla‟llâh;  

na@m  

 ضوابط تواقاليم غيب را منهاج

 قواعد توقوانين شرع را مقياس

 رفيض حكمت توبهرمند صد بقراط

 بدرس هيئت تومستفيد صد جاماس

Ser-tâ-ser1817 nüs«a-i râz-nâme-i hestµ çeşm-i √a…µ…at-bµnüñüze nâ-pûşµde 

olmaπla ol umûr ki §udûr-kerde-i rây-ı ¡âlâ ola pürsiş-i √a…µkati içün1818 ta√rµk-i leb-i 

cür‟et √add-i çâkerânemizden bµrûndur ammâ eger bu ma…âmda [E-107b] va≥¡-ı 

«ayme-i i…âmet buyrulma… ýaraf-ı bârgâh-ı [T1-148a] İlâhµ‟den iýâle-i ýınâb-ı va√ye 

mebnµ ise ta√rµk-i mida…a-i çûn u çirâ bir kimsenüñ √add-i zehre-i cesâreti degüldür 

ve illâ mücerred-i dâ¡iye-i mu…ârebe-i …ıtâl içün sütûn-ı râye-i merbûý ise bu emrde 

serâ-perde-i ≥amµr-i fa…µrâneye mürtesem olan [T2-265a] nu…ûş-ı mülâ√a@âtı pµş-

nihâd-ı merâtib-i1819 ≥amµr-i «aýµr eyleyeyüm diyü isticâze1820 eyledi. Cenâb-ı fa«rü‟l-

mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem  yâ ◊ubâb bu ma…âm ma√aý-ı «ıyâm …ılınma… 

işâret-i va√y ile degül delâlet-i râyladur diyü i@hâr-ı sâni√a-i mütefekkiresine 

mura««a§ buyurdu…da bu vechile ser-pûş-güşâ-yı devât-ı müdde¡â oldı ki √âlâ bu 

ma√al √i§âr-ı Neýât‟uñ pâzede-i @ılâl-i burûcı olmaπla sevâd-ı a¡dâd-ı πuzât u «afâyâ-

yı a√vâl-i kümât yek-be-yek »ayberiyân‟uñ âmâcgâh-ı tµr-i nigâhlarıdur ammâ verâ-

yı sitâre-i √i§ârda anlaruñ keyfiyyet-i √âlinden bizüm kemend-i ıýýılâ¡ımuz kûtehdür. 

Ser-cümle ebýâl kµne-«∙âhları men…al-i √i§âr-ı Neýât‟da ferâhem olub lehµb-endâz-ı 

kârzâr olmadadur. Anlaruñ şerâre-i peykânları bizüm «irmenzâr-ı mu¡askerimüze 

rµzân ve siper-i sengµn-binâ-yı √i§âr bizüm sihâmımuzdan anlara vi…âyetü‟l-amândur. 

Bâ-«u§û§ cây-ı isti…rârımuz nezdµk-i dervâze-i √i§âr olmaπla dµde-i mâtemiyân gibi 

                                                             
1816 cenâb-ı A, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1817 ser-te-ser E; A, M, Ş, T1, T2‟de yok. 
1818 içün M, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
1819 merâtib-i A; mir‟ât-ı M, T1, T2, Ş 
1820 isticâze M, Ş, T1, T2; isti«âre A 
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daπdaπa-i şeb-«ûnlarından da«i âsûde-i çeşm-i ferâπ olma… münâfµ-i i«tiyâtdur. 

Ma√≠ûrât-ı mu…arrereden …at¡-ı na@ar mevki¡-i «ıyâm-ı [A-100a] İslâm zµr-i sâye-i 

na«listânda mekân-ı va«µm u maπâk-ı germnâk olmaπın çârüb-i hevâ-yı ¡iffeti1821 

ma…§ûre-i ebdân-ı eşce¡ândân1822 izâle-i tâb u tüvân itmek esra¡-ı mu√temelâtdur. 

Eger dil-pe≠µr-i re‟y-i münµrleri1823 olursa [T1-148b] mefâsid-i ma¡dûdeden 

beriyyü‟s-sâ√a bir leşkergâh i«tiyâr buyurulsa münâsibdür. Vâ…ı¡â ta§avvurât-ı 

¡â…ıbet endµşânesi …âbil-i netµce-i ta§dµ… olmaπın Mu√ammed bin Mesleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh bir mu¡asker-i münâsib tefa««u§ına nâmzed …ılındı. Ber-√asb-i 

fermûde ol √avâlµde «aýavât-ı ihtimâmın pergâr-ı tecessüs idüb Recµ¡ nâm ma…âmuñ 

[M-183] ma√aýý-ı dâyire-i ¡izz ü iclâl1824 olmaπa [Ş-198a] liyâ…atin merfû¡-i südde-i 

¡ulyâ eyledükde çetr-i zerrµn-fülke-i «ûrşµd fe≥â-yı bâ«tere ta√vµlden §oñra ol ma√alle 

neh≥ata …arâr virüb rezm-kârân-ı ◊i§âr-ı Neýât‟la fet√-i ebvâb-ı …ıtâle der-kâr oldılar.  

na@m1825 [T2-265b] 

 پلنكان شير افكن كينه جو

 به تسخيران قلعه كردند رو

 [E-108a] غريو خروشيدن كارزار 

 بر آمد برين الجوردى حصار

  كسى كوسر از برج كردى برون

 بتيرى زباالشدى سرنكون

Yehûd-ı «ar-nümûd-ı »ayber da«i …uvvet-i bâzû-yı √amiyyetlerin fi¡le 

getürüb bâlâ-yı √i§ârdan câdû-yı «am-süvârâsâ efâ¡i-i âhenµn-zebân-ı nibâli 

gencµnedârân-ı hüdâ üzre perrân iderlerdi. A§√âb-ı Kirâm da«i yine sihâmların ber-

çµde-i enâmil-i himmet idüb cevâb-ı «itâb-ı dildûz gibi kûşe-i dehân-ı gümândan yine 

kendülere perrân iderlerdi.  

na@m1826   

 چنان كرد پيكان زخارا كذر

 كه باد بهارى زكلهايى تر

 پراز ناوك فتنه ديوارها
                                                             
1821 ¡iffeti A, E, Ş, M; ¡afini T1, T2. 
1822 eşce¡âdan A; şüc¡ândan M, T1, T2, E, Ş 
1823 münµrleri E, M, Ş, T1, T2; münµr A 
1824 iclâl A, E, Ş, M; celâl T1, T2. 
1825 na@m A, E; me&nevµ M; Ş, T2, T1‟de yok. 
1826 na@m A, E, Ş; me&nevµ M; T1, T2‟de yok. 
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 چواز خار ديوار كلزارها

Mervidür ki Mu√ammed bin Mesleme ile yek-se√âb-ı §ulb-i pederden 

müte…âýır olan Ma√mûd bin Mesleme ol gün mel√û@dan efzûn tekâpû-yı dilµrâne 

i@hârıyla bµ-tâb u tüvân olub fµ‟l-a§l √arâret-i hevâ sebµke-güdâ≠-ı1827 a¡§âb-ı tâb 

oldıπından πayrı [T1-149a] germµ-i cünbüş-i kifâ√ u girânµ-i silâ√ da«i ≥amâyim-i 

esbâb-ı nâ-tüvânµ olmaπla gü≠ergâh-ı i…dâm-ı ecânib olmama… mülâ√a@asıyla sâye-i 

◊i§âr-ı Nâ¡im‟de tenzede-i nu¡ûmet-bister-i «∙âb olmış idi. Mer√ab-ı Yehûdµ rivâyet-i 

u«râda Kinâne ibn-i Ebi‟l-◊u…ay… nigehbân-ı zemân-ı fur§at olub bir seng-i dest-

âsiyâ-yı girân-vezni bâlâ-yı √i§ârdan ser-i «∙âb-âlûdesine §â¡i…a-i ser-kûb-§ıfat bir 

vechile √avâle itdi ki bey≥a-i re‟sin heşm idüb cild-i pµşânµsi ru«sârına bâz-gûne …ınâ¡ 

oldı. A§√âb-ı Kirâm ol √âletden «aberdâr olub ol §ûretle pµşgâh-ı ýabµb-i kâ‟inâta µ§âl 

eylediklerinde bi‟≠-≠ât [A-100b] dest-i çâre-nüvâzlarıyla post-ı cebµn-i câygâh-ı 

a§lµsine tesviye buyurub pare-i «ır…a ile [T2-266a] kesr-i serine cebµre-bend oldılar. 

Çend-rûz mürûrunda1828 serdâde-i πurfe-i cinân1829 oldı ra√metu‟llâhi ¡aleyh â«ir 

«ayme-i mura≥≥a¡-perde-i şâm bast-ı dâmen-i1830-ı @alâm itdükde «ûrşµd-i uf…-ı risâlet 

¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat ser-bâzân-ı ¡ar§a-i şehâmetle mu«ayyem-i Reci¡‟e ta√vµl 

buyurdılar. »amâme-i münevver-bâl-i âfitâb burc-ı bâmdan perrân olıca… cenâb-ı 

±i‟n-Nûreyn ra≦ıya‟llâhu ¡anh nigehdâr-ı «aymegâh buyrulub a§√âb-ı celâdet-

me‟âbla bi‟≠-≠ât zµr-i ◊i§âr-ı Neýât‟da bisâý-ı kifâ√-ı güsterde vü a…dâm-ı i…ti√âmı 

füşürde eylediler. Bu πazâ-yı πarrâda şâhenşeh-i sipeh-ârâ-yı risâletüñ iki livâ-yı 

sipihrsâları nişânde-i ¡alem-engµzân-ı …alem-i â&ârdur ki birisi bürd-i ~ıddµ…a‟dan 

¡U…âb [E-108b] nâmında mânend-i cenâ√-ı müşkµn-i şeb siyehfâm ve birisi [M-184] 

da«i ¡alem-i cihân-tâb-ı §ub√ gibi sepµd-endâm idi.1831 Şi¡âr-ı İslâmiyân 

يامنصوراميتاميت
1832  oldıπı mu«târ-ı mu√addi&µndür şu¡be-i [T1-149b] şâri¡-i rivâyetdür 

ki bir şeb ki «aýavât-ı mu√âfa@a-i [Ş-198b] Fâru…µ peygâr-ı dâyire-i muva√√idµn idi. 

◊avâlµ-i Neýât‟da bir Yehûdµ-i serâsµme-gerdi âverde-i dâm-ı √al…a-gµr-i kemend 

eylediler. ¢ulle-i bedeninden küngüre-i serin izâleye te§addµ buyurdu…larında Yehûdµ 

                                                             
1827 sebµke-güdâz-ı A, E, Ş, M, T1; sebebiyle gü≠âr-ı T2 
1828 mürûrunda A, M, Ş, , E; T1‟de yok. 
1829 πufre-i cinân A, E, M, T1, Ş; πar…a-i cünbân T2 
1830 dâmen-i M, Ş, T1, T2, E; vâmı…-ı A  
1831 §ub√ gibi sepµd-endâm idi A, M, T1, E, Ş; §ub√-ı sefµd gibi T2 
1832 Ey Allah‟ın zafere ulaştırdıkları, öldürün. 
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isâle-i «ûn-âbe-i niyâz itdi ki beni pµşgâh-ı sâlâr-ı İslâmiyân‟a µ§âl idüñ ki benüm 

zebânum §a√µfe-i peyâm-ı meserretdür. Benâberµn sâ√a-i bârgâh-ı celâle i√≥âr olunub 

serµre-i √âl ü setµre-i ma…âlinden istinýâ… olundu…da bu vech üzre …ufl-endâz-ı 

dervâze-i râz oldı ki yâ Ebâ el-¢âsım, büyût-ı bevâýın-ı Neýâtiyân §avâ¡ı…-ı «ânümân-

sûz-ı mehâbetiñüzden mütezelzil olmaπla ni@âm-ı şu¡ûr-ı dâyire-i umûrlarından pâ-

keşµde olmışdur. Cünbüş-i mütelâşiyânelerinden i√sâs itdügüm budur ki istµlâ-yı 

ýalµ¡a-i §ub√gâhµden √i§âr-ı eflâk-§ıfat bu gice ta«liye-i √ı§n idüb …al¡a-i Şa……‟a 

gürµzân olalar. Lâkin1833 benüm §ıd… u ki≠bim güşâyiş-i derµçe-i §ub√a vâ-bestedür 

didi. Vâ…ı¡â sipâh-ı eşi¡¡a-i bâmdâdı taýhµr-i …al¡a-i pµrûza dµvâr-ı âsumân irdükde 

girµbân-ı dervâze-i Neýât pençe-i İslâmiyân‟da «âk-i «ûrde-i [T2-266b] tes«µr oldı.  

na@m1834   

 هراسان بدانديش بركشته بخت

 بسوى حصار دكر بر درخت

 دويدند بر باره مردان جنك

 كرفتندان قلعه را بى درنك

Ba¡dezµn âteş-i1835 ser-be-çar«-ı …ıtâl ¢al¡a-i Şa…… üzre fürûzân [A-101a] olub 

anda da«i bevârı…-ı mürehhefât-ı sevâfik-i kümât «âne-sûz-ı ârâm olmaπın zµr-i 

πışâve-i @alâmda andan da«i na…l-i ra«t-ı §ı…let idüb ¢al¡a-i Şa…… da«i mânend-i 

…ulûb-ı ýâhire-i muva√√idµn zeng1836-i sevâd-ı şirkden mu§affâ oldı Ta«lµ§ü‟l- [T1-

150a] Meπâzµ‟de vü ba¡≥ı kütüb-i siyerde siyâ…-ı sâbı… üzre1837 ra…amzede-i 

mü‟ellifµndür ammâ ◊ı§n-ı Nâ¡im a…dem-i √u§ûn-ı1838 »ayber oldıπı cihetden «∙ân-ı 

şehhi‟n-nevâl-i fütû√dan ibtidâ pµş-lo…ma-i güsine-ýab¡ân-ı πazâ oldıπı ta§rµ√-kerde-i 

İbn İs√a… ¡aleyhimü‟r-ra√medür. Mervµdür ki e&nâ-yı mu√â§ara-i ◊ı§n-ı ~a¡b‟da 

cifân-ı √avâ§ıl-ı muva√√idµn çend-rûz-ı «amyâze-keş-i ârzû-yı nevâl olub bâ-«u§û§ 

gürûh-ı Benµ1839 Eslem‟üñ dest-bürd-i sipeh-i âmân-nedân-ı cû¡dan kelµm-i şekµbleri 

[E-109a] fersûde oldıπı √âletde idi ki nâ-gâh cânib-i ◊i§âr-ı ~a¡b‟dan bµst1840-re‟s 

                                                             
1833 -§ıfat bu gice ta«liye-i √ı§n idüp …al¡a-i Şa……‟a gürµzân olalar lâkin A, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1834 na@m A; me&nevµ M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
1835 âteş-i A, M, T1, Ş, E; T2‟de yok. 
1836 zeng A, Ş; jeng M, T1, E; reng-i T2 
1837 üzre M, T2, E, Ş; A, T1‟de yok. 
1838 √u§ûn-ı M, Ş, T1, E, T2; A‟da yok. 
1839 Benµ E, M, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
1840 bist A, M, Ş, E, T2; beyt T1 
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…avl-i â«irde otuz re‟s «umr-ı ünsµ ârzû-yı ¡alef-i beyâbânıyla cânib-i §a√râya …aýre-

zen-i şitâb oldılar. İnsiyye kesr-i hemze ile inse ya¡ni Benµ Âdem‟e mensûb olub 

≥amm-ı hemze ile ünsiyye ≥ıdd-ı va√şiyye olma… da«i mer…ûm-ı …alem-i 

mü‟ellifµndür. »ülâ§a-i ma…âl ahâlµ-i √ı§nuñ [M-185] «arbâr-keşleri idi ki hengâm-ı 

telâş-ı ta√a§§unda âverde-i zerµbe-i √i§âr idememişler idi. Mü‟minµnden ba¡≥ılar ki 

ta«liye-i künâse-i1841 cû¡la maýba«-ı mi¡delerinde gûşt-pâre-i «ar kebâb-ı cereb-i 

kebgden şµrµnter görinürdi. Girifte-i efsâr-ı tes«µr idüb gerdenlerin bûsegâh-ı sikkµn-i 

inti«âr eylediler ve lü√ûmlarıyla berân u …udûrların mâl-â-mâl idüb µ…âd-ı nevâyir-i 

ârzûyla iπlâ-yı nevâle-i âmâle der-kâr idiler ki nâ-gâh şeh-süvâr-ı şâri¡-i hüdâ cenâb-ı 

fa«rü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retlerinüñ reh-gü≠ârları1842 ol ma√alle dûçâr 

[T2-267a] olub ol gûne hengâm-ı [Ş-199a] ≥arûretde ol mertebe ke&ret-i …udûr u 

berâm vâsıýa-i istiπrâb u isti¡lâm olmaπın keyfiyyet-i vâ…ı¡ayı ma¡rû≥-ı rikâb-ı 

¡arşsâları [T1-150b] buyurdu…larında ol √âkim-i √âsımü‟l-emr-i i√tisâb-«âne-i şerµ¡at 

¡aleyhi etemmü‟§-§alavâtu ve‟t-ta√iyyat  bi‟l-cümle …udûrların kesr ü irâ…a vü hirâ…a 

buyurub bu ta…rµble fermân-ı felek-muýâ¡-ı nebevµleri üzre miyân-ı «iyâm-ı İslâm‟da 

münâdiyân-ı refµ¡ü‟§-§adâ  االان لحم الحمار االانسى ولحم كلحيوان ذى ناب منالسباع وذىمخلب من

الطيور ونكاح متعة حرام
1843  nidâsıyla şeş-cihet-i âfâ…ı gül-bâng-i şer¡-i Mu√ammedµ ile 

pür-ýanµn [A-101b] eylediler.  

…ıý¡a1844  

»oşa şerµ¡at-i ¡âlem-güşâ-yı fa«r-i enâm 

Ki virdi √ükm-i1845 şerµfi bu kârgâha ni@âm  

Cihânda buldı tebeyyün fürûπ-ı şer¡inden  

Mi&âl-i nûr u dücâ rütbe-i «elâl u √arâm 

Resµde-i merha§a-i &übûtdur ki1846 Benµ Eslem‟üñ cûşiş-i zünbûr-ı cû¡dan 

küvâre-i ebdânlarından engübµn-i …uvâ rµzân olma… derecesine gelmişler idi ki nâ-çâr 

veliyyü‟n-ni¡am-ı ¡âlem seyyidü‟l-ümem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerinüñ 

dergâh-ı ¡aýâ-medârlarından kâse-gµr-i deryûze-i nevâl olmaπiçün bir kimesne ir§âl 
                                                             
1841 künâse-i A, E, M, T1, Ş; kenâre-i T2 
1842 -gü≠ârları A, M, E, Ş, T1; -gü≠erleri T2 
1843 Gebe kadınlara yaklaşmak, evcil eşekleri yemek, yırtıcı pençesi olan vahşi hayvanları yemek,  
taksim edilinceye kadar malları satmak haramdır. 
1844 …ıý¡a A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
1845 √ükm-i A, T1, E, Ş; ¡ilm-i M, T2 
1846 ki A, M T1, Ş; E, T2‟de yok. 
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eylediler. Dest-ârâ-yı şeh-nişµn-i levlâk cenâbınuñ da«i dârü‟ş-şifâ-yı temellüklerinde 

anlaruñ tedâvµ-i cerµ√a-i cû¡larına vâfµ-i merhem-i kâfi nâ-yâb olmaπın şeh-bâz-ı 

müşgµn-cenâ√-ı dµde-i niyâzların âşiyâne-i [E-109b] ¡illiyyine bâz idüb 1847
اللهم افتح 

 du¡âsın dergâh-ı mekârim-i yezdânµye irsâl ¡a…µbinde المسلمين اعظم الحصون واكثر هاطعاما

◊ubâb bin el-Mün≠ir ra≦ıya‟llâhu ¡anh cenâbını tefvµ≥-i ¡alem-i ser-leşker ile ser-

efrâz buyurub ¡âmme-i şµrân-ı neberd-âzmâ yek-pâre1848 hecme-i1849 düşmen rübâ 

itmekiçün fermân eylediler. ¢arârdâde-i rüvâtdur ki ol gürûhki gürgân-ı gürisne-i 

zûd-res-i na«cµr-endâz gibi dervâze-i √i§âre rµzân oldılar, ýâyife-i Eslem idi. [T2-

267b] 

na@m 

آتش كارزار [a151-1T]بزير حصار   

 برآتش نشسته عدو در حصار

 ازآن آتش قوم دراضطراب

چو ازآتش دوزخ اهلعذاب
1850  

¡Â…ıbet nâ«un-ı ser-tµz-i şemşµrle dervâze-i √i§ârı sµne-i ¡arûs-ı merâm gibi 

fet√ idüb √av§ala-i ma«âzin-i [M-186] evhâm renc-i imtilâdan şükûh-künân olaca… 

mertebeden bµrûn ≠e«âyir ü eý¡ime vü endâze-i «ayâl mesâ√asından fersûde olıca…1851 

dereceden efzûn a…mişe vü emti¡a §andû…a-i temellük-i πuzâta dâ«il oldı.  فلله الحمد

 Müsellem-i hendesiyân-ı fenn-i celµl-i √adµ&dür ki ser-cümle-i والمنه مسلم هندسيان فن جليل

√u§ûn-ı »ayber‟üñ ser-√i§ârı1852 ya¡ni kürsµ-i memleket-i »ayber ma…âmında es¡ab-ı 

…ılâ¡ u emna¡-ı √u§ûnı ◊i§âr-ı ¢amû§ idi ki menâ¡at-ı dµvârı …al¡a-i mu…arnes-bârû-yı 

eflâke seng-endâz-ı ýa¡ne-i pestµ vü dendâne-i fa§lı ýurre-i zühreye √avâle-i şâne-i 

bâlâ-desti iderdi. Rµsmân-bâz-ı nigâh-ı nevk-bµnµsin1853 âşinâ-yı ser-engüşt-i pây 

itmedikçe ser-menzil-i burûcına ¡urûc nâ-müyesserdür. Resen-i zer-târ-ı eşi¡a-i âfitâb 

bµ-delâlet @alâm-ı teh-i «ende…ine nüzûl πayr-ı muta§avver idi.  

na@m 
                                                             
1847 Allah‟ım müslümanlar için en büyük olan ve içinde yiyecek olan kaleyi aç. 
1848 yek-pâre M, T1, T2, E, Ş; yek-bâr-ı A 
1849 heceme-i, Gültekin, s. 326. 
1850 Savaş ateşi hisarın altındaydı. Hisarda düşmanlar ateş üstüne oturmuştu. Ateşten kavim 
sıkıntıdaydı. Azab ehlinin (çektiği) cehennem ateşi gibiydi. 
1851 mertebeden bµrûn ≠e«âyir ü eý¡ime vü endâze-i «ayâl mesâ√asından fersûde olaca… A,T, Ş; T2, E, 
M‟de yok 
1852 ser-√i§ârı A, Ş, T1, E, T2; şeh-i √i§ârı M 
1853 nevk-i bµnµsin, Gültekin s. 326. 
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  زدوارهايش بر آورده سر

  ستاره چو دستار نظاره كر

 زپايانش [A-102a] نتوان بباال نكاه

 كه حد نظر نيست جزينمه راه

[Ş-199b] Güşâyiş-i ¡u…âd-ı …ılâ¡-ı u«râ ol ¡u…de-i müşkilenüñ in«ilâline vâ-

beste olmaπın ba¡dezµn anuñ da«i gerden-i gerdûn-sâyına iýâle-i kemend-i tes«ir 

itmegi cebhe-i bâzû-yı himmet buyurdılar. Mu¡teberât-i kütüb-i siyerde1854 e√âdi&-i 

§a√µ√a ile &übût-yâftedür ki ol e&nâda ser-âmede-i kâ‟inât «ulâ§a-i mevcûdât ¡aleyhi 

ef≦alü‟§-§alavât √a≥retlerinüñ Ka¡be-i mu¡anber-kisve-i re‟s-i mübârekleri ýavâfgâh-ı 

renc-i şa…µ…a-i şâ……a olmaπla bi‟≠-≠ât nefes-i kerµmleriyle [T1-151b] ma¡ârik-i 

mu√ârebeye √u≥ûr-ı müte¡assir ü …âmet-i sidre-ýufeyllerin ¡alemvâr sâye-ba«ş-ı 

meydân-ı [E-100a] kârzâr itmek müte¡a≠≠ir oldıπı cihetden her rûz livâ-yı münevver-

şu……a-i celâli ecille-i a§√âbdan birinüñ dest-i fütû√-âzmâsına tefvµ≥ buyurub mehce-i 

râyet-i «ûrşµd pirâmen-i [T2-268a] √i§âr-ı züccâcµ-binâ-yı eflâki devr idinceye dek 

dâd u sited-i mu¡âmele-i kârzâra der-kâr olub yine bµ-destmâye-i @afer-i ¡avdet iderler 

idi. Bir gün ¡alem-i ¡âlem-tâb-ı sipehsâlâr-ı refµ¡ü‟l-cenâb ¡Ömer bin el-»aýýâb 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh √a≥retlerinüñ yed-i mü‟eyyedlerine süpürde buyurılub ecrâm-ı 

&evâbıt-ı münµrevâr dâmen-i √i§ârda inâre1855-i şerâre-i peygâr eylediler ammâ ta√lµl 

ü teshµl-i İlâhµ merhûn-ı va…t-i â«er olmaπın ol mu¡ammâ-yı müşkil-bendüñ mı§ra¡ın 

bâbından ¡u…de-i aπlâ…-ı mün√all ü isti«râc nâm1856  fet√ müyesser olmadı. Rûz-ı 

diger livâ-yı @afer-i iltivâ yâr-ı πâr-ı bülend-gevher-i √a≥ret-i ~ıddµ…-i Ekber 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh cenâbına teslµm buyurılub bâzâr-ı rezme1857 bir gûne revâc virdiler 

ki §ademât-ı √ayretden şemşµr-i ber… gend1858-dehân u siper-i âfitâb «ûn-çegân oldı 

rûy-i hevâda ta¡ânu…-ı sihâm ýâ…-ı kifâ√a çüft olma… §ûretin baπladı ve te≦ârüb-i 

a√câr te…ârün-ı kevkebeyn-i cedel-«µz-i √ükmün nümâyân eyledi.  

na@m  

 نديدى زرفتار تير وكمان

 فريشته زمين ادمى اسمان

                                                             
1854 siyerde A, T1, Ş; siyer M, T2, E 
1855 inâre A; â&âre M, E, Ş; i&âre-i T1, T2 
1856 nâm A, E, Ş, T1, T2; tâmm-ı M 
1857 rezme A; neberde M, T1, T2, E, Ş 
1858 kend, Gültekin, s. 327. 
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 زسنكىكه [M-187] امدفرودرمصاف

نمودار شد درزمين كوه قاف
1859  

◊i§âr-ı gerdûnsâ-yı @alâm miyâne-i dost u düşmene efrâ«te olıncaya dek 

gûşiş-i …al¡a-i gµrâneye be≠l-i mechûd eylediler ammâ ¡adem-i müsâ¡de-i ta…dµr 

müşâhede-i fet√e vesµle-i te‟«µr oldı. Rûz-ı siyûm yine cenâb-ı ¡izzet-me‟âb √a≥ret-i 

¡Ömer1860 bin el-»aýýâb ra≦ıya‟llâhu ¡anh kûh-§ıfat [T1-152a] kemer-i πayret ü 

şemşµr-i şecâ¡ati der-miyân idüb mehce-i zerkâr-ı âfitâb dâmen-i «argâh-ı nµlµ- [A-

102b] reng-i bâ«terde pehlûzede-i ârâm oluncaya dek eyyâm-ı sâlifeden efzûn √av≥-ı 

müdevver-i ýar√-ı √i§âr üzre …aýarât-ı peykân1861-ı peygârµ bârân u §avâ¡i…-i burc-

efken-i a√cârı rµzân eylediler ammâ yine ýâ…-ı dervâzesinde i≥â‟et-i …andµl-i fet√ 

müyesser olmadı. ¢amû§iyân‟uñ da«i bµm-i cân u mu√âfa@a-i mâl u ¡iyâl içün [T2-

268b] müdâfa¡a vü mükâfa√ada ı§râr u isti…rârları ba¡≥ı kûteh-na@arân-ı şer≠ime-i 

veπâya nev¡ân sedd-efrâz-ı §ûret-i1862 ye‟s olub dâ‟ire-i ümµd-i fet√den teb¡µd itmek 

mertebeleri [E-110b] bedµd olmış idi ki şeb-hengâm-ı √a≥ret-i «∙âce-i mevcûdât 

¡aleyhi ekmelü‟§-§alavât bu vechile miftâ√-ı mu¡cize-güşâ-yı nâýı…alarına cilve-i 

cünbüş virdiler ki  وهللا العطين الراية غدار جال كرار اغير فرار يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله

ويفتح هللا على يديه
1863  [Ş-200a] bu kelimât-ı i¡câz-simâta müte¡â…ib yâ Mu√ammed bin 

Mesleme saña beşâret ki senüñ birâderiñüñ seng-i cefâ ile …andµl-i serin şikest 

eyleyen …âtilüñ da«i yarın reπan-ı1864 gedû-yı √ayâtı «âk-i hevâne rµzân u fetµle-i 

nefesi nâ-fürûzân olur diyü i≥â‟et-i çerâπ-ı i¡câz buyurdılar ammâ bu gûne ma…âlât-ı 

eşref-i kâ‟inât ¡aleyhi aýyebü‟§-§alavât ol şeb ¡âmme-i a§√âbuñ «ayme-i siyeh-ýınâb 

dµdelerinden bisâý olub Bisât-ı «∙âbı ber-çµde idüb her biri kendü râzdârıyla kûşe-be-

kûşe tertµb-i mecâlis-i güft ü şinµd eylediler ki âyâ bu ser-engüşt-i misba√-i işâretün 

nişânesi …anπı mâh-ı âsumân-ı sa¡âdet ola, bu na¡t-ı ¡âlem-pesendüñ mev§ûfı …anπı 

≠ât-ı memdû√u‟§-§ıfât [T1-152b] ola bu hümâ-yı mübârek-bâl-i sa¡âdet …anπı 

şerefmendüñ ser-i ifti«ârına sâye-güster ola ve bu şâh-bâz-ı men…abet-şikâr-ı devlet 

                                                             
1859 Ok ve yayların gidişinden gökteki melekler yerde insanları göremedi. Savaş alanına düşen bir 
taştan zeminde Kâf Dağı göründü. 
1860 ¡Ömer M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
1861 peykân E, M, Ş, T1, T2; peygâr A  
1862 §ûret-i A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
1863 Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resûlü onu sever, o da Allah ve Resûlünü sever. 
Allah, onun eliyle fethi gerçekleştirecektir 
1864 regân-ı A; rûgân-ı E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
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kimüñ dest-i isti¡dâdına musa««ar ola diyü tâ-be-se√er √all ü ¡akd ü gµsû-yı «ayâl ü 

…a§r u medd-i rişte-i ma…âl eylediler. Rü‟esâ-yı a§√âb-ı bülend-cenâbdan «od1865 her 

biri bu el…âb-ı ma¡âlµ-ni§âb kendüye dµbâce-i «uýbe-i men…abet olma… ümµdiyle ez-

şâm tâ-be-bâm «aýµb-i çâlâk-«µz-i rû√ları nerdübân-ı minber-i gelûlarına va…f-ı §u¡ûd 

u hübût olmış idi. Belki ¡âmme-i mü‟minµn bu va§f-ı şerµf-i ¡âlem-revâ1866 kendülere 

na…ş-ı sikke-i pµşânµ olma… niyâzıyla pûte-i ümµdde rehµn-i sûz u güdâz olmışlar idi. 

Egerçi ba¡≥ı dûrbµnân-ı tµz- [M-188] hûş bu √il¡at-i mefâ«ir-ýırâz-ı refµ¡ü‟≠-≠eyl-i 

men…abet hiç degül illâ âzâde-i na«l-i «ıyâbânzâr-ı şehâmet1867 §anavber-i pür-…alb-i 

[T2-269a] kühsâr-ı şecâ¡at  

beyt 

Ya¡ni der-i medµne-i ¡ilm ü kerem ¡Alµ1868 

Dürr-i nefµs-i dürc-i ¡Arâb1869 a…demü‟l-kirâm 

Ya¡ni ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü cenâbınuñ …âmet-i isti¡dâdına 

münâsib libâsdur diyü ta√rµk-i «ayyâýe-i1870 ta√mµn ü in§âf iderler idi. Lâkin ol 

e&nâda cenâb-ı Murta≥avµ‟nüñ keştµ-i siyeh-mı…≠âf-ı dµdeleri pâmâl-i şûrâbe-i remed-

i şedµd olmaπla zir-i bâdbân-ı …a§abdan [E-111a] ru«§at-yâb-ı cünbüş olamadıπından 

mülâ√a@a itdükce cenâb-ı Murta≥â‟dan nesµm-i efkârları mün§arif olurdı. Vâ…ı¡â 

cenâb-ı ◊ayder-i §af-der kerrema‟llâhu vechehünüñ √av≥-ı mu§affâ-yı ¡aynµnleri âb-

şâr-ı «ûn-âbe-i remed oldıπından çend-rûz …âfile-i envârdan1871 pes-mânde-i peyπûle-

i ta«allüf olmış iken bâri dµde-i πam-sedµde ma√rûm-ı dµdâr-ı seyyidü‟l-ebrâr [T1-

153a] oldı ise sâmi¡a da«i ma√rûm-ı le≠≠et-i güftâr olmasun diyü şen…-i tûtiyâ-yı 

ma…dem-i seyyidü‟l-enbiyâ ile ol «ilâlde vâ§ıl-ı «iyâm-ı İslâm olmışlar idi. Kelimât-ı 

seyyidü‟l-evvelµn ve‟l-â«irµn anlara da«i vesâýet-i efvâhla gûşvâre-i sâmi¡a-i intibâh 

oldu…da اللهم المعطى لما منعت والمانع لما اعطيت
1872  ma…âli leb-i tevekküllerinden 

mütereşşi√ olub itti…â-yı visâde-i teslµm ü rı≥â buyurdılar. İyâs bin Seleme bin el-

Ekva¡ ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ pederinden tûtiyâsâ-yı dµde-i rivâyetdür ki nefes-i §ub√-ı 

                                                             
1865 «od A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1866 ¡âlem-revâ A, E, M, Ş, T2; ¡âlem-ârâ T1 
1867 şehâdet, Gültekin, s. 328. 
1868 ¡Aliyy, Gültekin, s. 328. 
1869 ¡Arab A, M, T1, T2; kerem E, Ş 
1870 «ayyâte-i A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok. 
1871 envârdan A, E, M, Ş, T1; enverden T2 
1872 Allah‟ım, Sen'in verdiğini engelleyecek, Sen'in engellediğini verecek yoktur. 
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§âdı…la dµde-i mihr-i münµr zµr-i …a§ab-ı mülemma¡-nigâr-ı şebden leme¡ân idicek 

¡âmme-i Â§√âb-ı Kirâm [Ş-200b] müsella√ u müretteb pµrâmûn-ı serâ-perde-i ¡ulyâ-

yı nebevµye tezâ√um u ictimâ¡ idüb bu fet√-i seniyy ü şân-ı henµye ârzû-yı neyl ile 

her birinüñ miyâne-i dil ü dehânları mezâdgâh-ı dellâl-i ýµş ü ı≥ýırâb olmış idi. Sa¡b 

bin Ebµ Va……â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol kemân-ı zer-tûz-ı men…abet-i ¡ulyâ benüm bâzû-

yı mübâhâtümde cilve-sâz olma… «∙âhişiyle [T2-269b] ol gün √i≠â-i na@ar-ı 

seyyidü‟l-beşerde zânûzede-i mücâleset oldum ammâ nişâne-i sehmü‟s-sa¡âde-i 

bâ§ıraları olmaπa nev¡ân medâr olma… içün miyân-ı cülesâdan temeyyüz …a§dıyla bir 

müddet rikâb-ı rükbetine süvâr oldum. Lâkin şu¡le-i ârzû da«i bâlâ-keş olmaπın ol 

√âlet üzre isti…râra da«i …ana¡ât gelmeyüb bil-â«ere …âmet-i ümmµdvâruma ilbâs-ı 

«il¡at-i ýavµlü‟≠-≠eyl-i …ıyâm eyledüm diyü1873 ibâne-i mâfi‟≥-≥amµr-i rivâyet iderler 

idi. ◊a≥ret-i ¡Ömer bin el-»aýýâb ra≦ıya‟llâhu ¡anh hiçbir gün mi¡cene-i ≥amµrümde 

ta«mµr-i eczâ-yı sevdâ-yı imâret vu…û¡ı ma¡hûd degüldür. İllâ ol gün [T1-153b] diyü 

güşâyende-i ser-pûş-ı in§âf olmışlardur. Mâ-√a§al mihr-i münevvet-ýal¡at-ı risâlet 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü ve‟t-ya√iyyat maşrı…-ı girµbân-ı [M- 189] «aymeden dıra«şân 

olub ¡âmme-i a§√âbı meşmûl-ı pertev-i nigâh buyurdu…da her birinüñ ârzû-yı «iýâb-ı 

seyyid-i ¡âlµ-cenâbla ýâyir-i ervâ√ı kenâre-i âşiyâne-i efvâhlarında âmâde-i pervâz 

olmış idi ki piste-i [E-111b] nemekµn-i1874 nebevµ şeker-efşân-ı «iýâb olub ¡Ali bin 

Ebµ ‰âlib …andedür diyü ma…âm-ı Murta≥avµ‟den istişkâf buyurdılar. ‰araf ýaraf yâ 

Resulu‟llâh √âlâ cenâb-ı Murta≥â‟nuñ dü-dest-i bâ§ıraları √ınâzede-i sur«-âbe-i 

remed olmaπla henüz beste-i …a§ab-ı nâ-tüvânµdür diyü cevâb virdüklerinde pµşgâh-ı 

¡inâyetlerine i√≥âr içün işâret buyurdılar. Seleme bin el-Ekva¡ «ayme-i ◊ayderi‟ye 

şitâbân olub1875 ber-ýarµ…-i …abâda1876 ol şâh-bâz-ı bâzû-yı §arâmet-i çeşm-beste 

√u≥ûr-ı nûr-ı dµde-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavâta µ§âl eyledi. Tûtiyâ-pâş-ı ¡uyûn-ı 

ümem rûşen-sâz-ı dµde-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ser-i münevverµn-bâlµn-i 

¡inâyet-âgende-i kenârlarına va≥¡ idüb «amµr-i mâye-i eczâ-yı âferµniş olan lü¡âb-ı 

şifâ-engµzlerin mµl-i ser-engüşt-i gµtµ-güşâdlarıyla sâyµde-i ¡ayn-ı ¡Ali itdükde bi-emri 

Rabbânµ [T2-270a] dü-√av≥-ı lebrµz-i dµdesinden çeşme-i âb-şâr-ı nûr feverân idüb 

                                                             
1873 diyü A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok 
1874 piste-i nemekµn-i A, M, T1, E, Ş; beste-i temkµn-i T2 
1875 Bisât-ı «∙âbı ber-çµde idüp her biri kendü râzdârıyla ... «ayme-i ◊ayderi‟ye şitâbân olup M, Ş, E, 
T1, T2; A‟da yok. 
1876 …abâda A, E, Ş, T1; …ıyâde M, T2 
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«ûn-âbe-i tüh1877-beste-i remedi endâ«te-i kenâre-i ¡adem eyledi. Nefes-i mu¡cize-

perdâz-ı nebevµ berekâtında nümûne-i terâzû-yı şengerf-fürûşân iken dürr-i nefes zµr-

i şafa…dan sitâre-i tâbendevâr fürûzân oldu…da πulπule-i tekbµr-i gerdûn-gµr-i a§√âb 

dµvân-ı zeberced-ýâ…-ı seb¡-ýabâ…ı zelzelenâk eyledi.  

beyt 

[T1-154a] Reste1878 olmazdı ¡amâdan çeşm-i ≠errât-ı cihân 

‰olmasa gerd-i rehinden sürmedân-ı kâ‟inât  

Du¡â-yı e&er-i der-…afâ-yı 1879
 da«i cevşen-i beden-i اللهم اذهب عنها لحر والقرى

◊ayderµ buyurub şâhid-i ¡alem-i [A-103a] @afer-nigârı da«i ser-i isti¡dâdına sâyesây 

eylediler.  

beyt 

Oldı mekµn bün-i ¡alem fet√-i yârda 

‰utdı mekân »ı≥r gibi pây-ı çenârda 

Bu gûne iltifât-ı i¡câz-engµz-i seyyidü‟l-enâm müşâhedesinden kâffe-i 

a§√âbuñ bµ-i«tiyâr [Ş-201a] benân-ı zebânları «âme-i cerµde-i teslµm ü i¡tirâf olub 

dest-i in§âfla,  

…ıý¡a1880 

 ترا كتابه نويسان عالم ملكوت

 برين رواق زبرجد نوشته اند اوصاف

 كه آن مشابه بلند است قاف رفعت تو

 كه فرقدان بودش چون دو نقطه برسرقاف

 بها زفرشته بود طينت مقدس تو

 بدان مشابه كه فردوس اعظم ازاعراف

Ezhârın ser-i isti¡dâdına ni&âr eylediler. ◊a≥ret-i seyyidü‟r-rüsül §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellem kendü pµrâye-i beden-i a…desleri olan câme-i âhenµn-târ-ı zırhla 

bâlâ-yı reşµ…in tezyµn buyurub [E-112a] ±ü‟l-fi…âr-ı «ûn-bârı1881 dest-i himmetle 

mınýı…a-i cevzâ-ýufeyllerine ta¡lµ…den §oñra dükkân-ı sâmi¡âsın kâlây-ı [T2-270b] 

girân-bahâ-yı ve§âyâyla bu gûne meş√ûn buyurdılar ki yâ ¡Ali güşâyiş-i bâzâr-ı 

                                                             
1877 tüh A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
1878 reste A, E, M, T1, Ş; rişte T2 
1879 Allah‟ın sıcağın ve soğuğun sıkıntısını bundan gider. 
1880 …ıý¡a A; na@m M, E, Ş; beyt T1, T2 
1881 «ûn-bârı A, E, M, Ş, T1; «ûn-bâre-i T2 
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mu≦ârebede [M-190] merâsim-i ta¡cµl-i pµş-nihâd itmeyüb evvelâ erkân-ı √u…û…-ı 

İlâhµ beyânıyla bisâý-ı vesî¡ü‟n-ni¡âm-ı İslâm‟a da¡vet emrini ta…dµm eyle. Bârû-yı 

imtinâ¡a tevârµ itdükleri §ûretde i¡lâ-yı tekbµr-i İslâm u i≠â…a-i zehr-âbe-i şemşµr-i 

inti…âm «ulâ§a-i merâmdur. فوهللا الن يهدى هللا بك رجال واحد خيرلك من ان يكون لك حمرالنعيم  

Ya¡ni [T1-154b] bir kâfire vâsıýa-i hidâyet-i µmân olmaπın râh-ı √a…da cimâl-i sür«-

mû ta§addu…undan saña «ayrludur. Mâ-√a§al bedre…a-i himmet-i1882 fa«rü‟l-mürselµn 

isti§√âbı ile sâye-i livâ-yı seyyâre-i sâde cânib-i ¢al¡a-i ¢amû§‟a cünbüş-i reftâr-ı 

πa≥anferâne gösterüb tâ pµşgâh-ı dervâze-i ¢amû§‟da bir püşte-i seng-rµz üzre nihâl-i 

@aferbâr-ı râyeti nişânde buyurdılar.  

na@m1883 

 بفرق دولتش انوار تأييد

فروزان همچو نورازتاج خورشيد
1884  

Ol e&nâda sükkân-ı ¢amû§‟dan bir Yehûd-ı künûd nümûne-i perde-i §ûret-bâz 

olan verâ-yı √i§ârdan nâ-gâh nümâyende-i çehre-i murdâr olub bugün sipeh-keş-i 

istµlâ olan kimdür diyü irsâl-i kemen-i isti…§â1885 eyledi. ¡Ali bin Ebµ ‰âlib‟dür diyü 

cevâb virdüklerinde hemân Yehûd-ı ma¡hûd âheng-i fa…fa…a-i feryâdı tµz-ender-tµz 

idüb ey ma¡şer-i1886 Mûseviyân menâýır-ı ba§µrete güşâyiş virüñ ki girµbân-ı √i§âr 

bugün bunuñ pençe-i ≦arâvet-i şµrânesinden rehâ bulma… [A-103b] i√timâli 

münseddür didi. Vâ…ı¡â ol hizebr-i ciger-şikâfuñ vâhime-i §avlet-i burc-endâzından ol 

gün √ı§n-ı ¢amû§ hem-√âl-i &eviyye-i &übâ¡1887 olub feverân-ı ¡anber-i «aşyet 

devâyir-i burûcı nümûne-i küvvâre-i zenâbµr eyledi.  

beyt  

 همه سر ربض قلعه مراد آهن پوش

همه فصيل درحصن كرد آهن خاى
1888  

[T2-271a] Mervµdür ki ýâ‟ife-i Yehûd-ı bed-nümûd da«i ol gün …ırâb-ı 

i…tidârlarında olan şemşµr-i πayret ilmâ¡ında mu≥ýar olub birâder-i bed-â«ter-i 

Mer√ab ◊âri&-i Yehûdµ ta…â≥a-yı mestµ-i [E-112b] √amiyyetle kendüye hevâ«∙âh-ı 

                                                             
1882 himmet-i A, Ş, E, M, T1; T2‟de yok. 
1883 na@m A, M; beyt E; Ş, T1,T2‟de yok. 
1884 Devletinin farkında kuvvetlendirme nurları güneşin tâcında nur gibi parlıyor. 
1885 isti§…a, Gültekin, s. 331. 
1886 ma¡şer-i A, E, M, T1; mu¡teber-i T2, Ş 
1887 &übâ¡ T1, T2, Ş; §ülâ (?) A, M, E 
1888 Bütün kale surlarının başında demir giyimli yiğitler vardı, bütün kaledeki siperler demirdendi. 
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ittibâ¡ olan bir fevc-i nâ-hûşyârla meydân-ı kârzâra pâ-gü≠âr-ı cesâret olub [T1-155a] 

hecme-i1889 evvelµde iki mü‟mini ser-girân-ı sülâfe-i1890 şehâdet eyledi. Murta≥â-yı 

√ayder-dil kerrema‟llâhu vechehü bu √âlet müşâhedesinden ser-â-pâ mû-yı beden-i 

nâzikterini müjgân-ı √al…a-i çeşm-i zırh olub yek-√amle-i şµrâne ile ber…-i düşmen-

sûz-ı ±ü‟l-fi…âr‟ı ol «irmen-i ≦alâlüñ ser-i bed-man@arına √avâle idüb «ûn-ı çirk-âbe-

gûnun revπen-i çerâπ-pâye-i dehlµze-i1891 ca√µm eyledi. Mer√ab bâlâ-yı …ulle-i 

feleksâdan [Ş-201b] kendü şâ«-ı şeceretü‟z-za……ûm1892-ı u√uvvetin ol √âletle fütâde-

i «âk-i hevân göricek çenâr1893-ı cevherdâr-ı √amiyyeti âteş-i şekµb-sûz-ı endûhdan 

iltihâb idüb bâlâ-yı √i§ârdan ra¡d-ı âsumânµ gibi na¡ra-i feryâdla cihât-ı cihânı 

zelzelenâk eyledi ve bir gürûh-ı merg-cûy-ı cân [M-191] der-kef-i kâr-âzmây-ı 

neberd ile dervâze-i √i§ârdan kµne-«∙âhâne-i ýavr ile mânend-i eşk-i mâtemiyân-ı 

dâmen-i §a√râya rµzân oldılar.1894 Mer√ab devât-ı «ûn-âgµn-i dehânından «âme-i 

âteşµn-nevk-i âhla bu recezi nigâşte-i cerµde-i rûzgâr eyledi.  

recez1895  

  قدعلمت خيبر انى مرحب

 شاكى السالح بطل مجرب

 اضرباحياناوحينااضرب

 اذا لحروب اقبلت تلتهب

1896
 ان حماى الحما ال يقرب

¢arârdâde-i ma…âdir-sencân-ı siyerdür ki Mer√ab kâffe-i kümât-ı 

◊ayberiyân‟dan şecâ¡atde bâlâ-dest ü ¡a§rında âvâze-i şöhret-i ebýâl-ı kabâyil-i pest 

idi. Ol rûz-ı πayret-endûhda zırh ber bâlâ-yı zırhla nümûne-i lücce-i emvâc olub 

ebrû-yı tünd-«ûyân gibi dü-şemşµr-i ser-tµzi √amâyil-bend itmiş idi ve küleh-i «od- 

[T2-271b] âhenµn üzre dü-bâlâ i¡timâm idüb se√âb-ı tµre-i ber…dâr-ârâ bir nµze-i pür-

ünbûbe-i girân-vezn der-kef itmiş idi ki mücerred √arbe-i ser-tµzi semen- [T1-155b] 

                                                             
1889 heceme-i, Gültekin, s. 332. 
1890 sülâfe-i A, M, T, E, Ş ; eslâfe-i T2 
1891 dehlµze-i A; dehlµz M, T1, T2, E, Ş 
1892 şeceretü‟z-za……ûm E, M, Ş, T1, T2; şeceretü‟r-ru…ûm A 
1893 çenâr M, T1, E, Ş, T2; «iyâr A 
1894 oldılar A, M, T1, Ş, T; olup T2 
1895 recez A, M, E; beyt T1, T2; şi¡r Ş 
1896 Hayber bilir ki ben Merhab‟ım. Silahım keskindir, deneyimli kahramanım. Bazen mızrak atar 
bazen de kılıçla vururum. Kaplanlar gelip de kızdırıldığı zaman, Benim koruluğuma yaklaşılamaz. 
Öztürk, age, C.4, s. 14. 
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pûlâd-ı ciger-dûz idügi sencµde-i mµzân-ı yerâ¡a-i mü‟ellifµndür. Celâdet-i cibillµ vü 

na«vet-i a§lµsine [A-104a] âteş-i ciger-sûz-ı mâtem-i birâderi da«i ¡ilâve-i ¡alev 

olmaπın şu¡le-i cevvâlevâr-ı ¡ar§a-i mübârezetde gerdiş idüb na¡ra-i هل منمبارز ýâ…-ı 

zeberced-kâ«-ı gerdûne ýanµn-endâz oldı. İstµlâ-yı mehâbet-i zühre-güdâ≠ı dilµrân-ı 

Selâm‟uñ bâzû-yı µ…tidârlarından ¡inân-ı temâsüki rübûde idüb sâ¡idlerinde nab≥dan 

πayride cesâret-i √areket be-dµdâr olmadı ammâ,  

na@m1897 

Mı§bâ√-ı fürûzende-i eyvân-ı imâmet 

[E-113a] ‰âvus-ı «ırâmende-i bostân-ı tevekkül 

Hâdµ-i1898 ümem Şâh-ı Necef kez ser-i temkµn 

Der-ma¡reke-i rezm buved kûh-ı ta√ammül1899 

Ya¡ni ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü seyl-âb-ı cûşende-i âteş-keş 

mi&âl ol dûza«-ı şerâre-endâzuñ ser-i râhın sedd idüb bu recez-i gevher-ni@âmı 

pµrâye-i ¡ârı≥-ı eyyâm eyledi.  

recez 

  انا الذى سمتنى امى حيدره

 ضرغام اجام وليث تسوره 

 عبل الذر اعين غليظ القصره

اوفى هم بالصاع كيل السمندره
1900 

Mer√ab ki teskµn-i √arâret-i mâtem-i birâder içün «ûn-ı Murta≥â‟ya şerbet-i 

√ayât-ba«ş1901 …adar teşne idi. Mu…âbilinde göricek hemân şemşµr-i benefşe-gûnun 

¡üryân idüb mânende-i ber…-i belâ ser-i sa¡âdet-medârına √avâle itmege güşâyende-

bâzû-yı celâdet oldı ammâ sipihr-i kec-kirdâruñ şemşµr-i hilâlinden kûh-ı sengµn-

esâs-ı temkµn mütezelzil mi olur ve dıra«t-ı kühn-sâlüñ √avâle-i şâ«-ı yek-âvµzinden 

cûybâr-ı hemvâr-ı [T2-272b] çemenzâr-ı va…âr1902 müteπayyir mi olur hemân ol ser-

âmed-i meydân-ı §erâmet ya¡ni şµr-i künâm-ı §alâbet kerrema‟llâhu vechehü pµş-i 

                                                             
1897 na@m A, E, M, T1, T2; beyt Ş 
1898 Bâdµ-i, Gültekin, s. 333. 
1899 Hâdµ-i ümem Şâh-ı Necef kez ser-i temkµn/Der-ma¡reke-i rezm buved kûh-ı ta√ammül A, E, M, 
T1, T2; Ş‟de yok. 
1900 Bana Hayber ünvanını anam vermiştir. Ben korkunç ormanların aslanıyım. Kılıca kılıçla mukabele 
etmesini bilirim. Ali Himmet Bekri, Osman Keskinoğlu, age, s. 348. 
1901 √ayât-ba«ş M, Ş, T1, T2, E; «ıyânet-ba«ş A 
1902 va…âr A, M, T1, E, Ş; vefâ T2 
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dest-leg-i şµvesinde yed-i ýûlâ ýûlâ gösterüb neheng-i müşrik âşâm-ı ±ü‟l-fi…âr‟ı 

§â¡i…a-i [T1-156a] serkûb-ı bµ-âmân-§ıfat ol kûh-ı pâ-be-cây-ı ≦alâlüñ …ulle-i ser-i 

felâket-medârına bir gûne [M-192] √avâle eyledi ki Mür√ab‟a mu√âfa@a-i cân 

inti…âm-ı birâderden a…dem görinüb,  

beyt 

[Ş-202a] Ammâ gelicek ma¡rekeye «a§m-ı tehµ-maπz   

Şemşµri1903 …or endµşe-i zırh u siper eyler  

‰ıb…ı üzre bµm-i cânla tâb-ı şemşµr-i cân-sûz-ı ◊ayderµ‟den «ayme-i çûbµn-i 

çermµne-i müşemme¡-sipere tevârµ eyledi.  

beyt 

Geh-i veπâ zi-nehµb-i tû dest ü tµπ-i ¡adû 

Feted zi-kâr çü dest-i çenâr u tµπ-i «ilâf1904  

Ammâ dem-i ber…sân-ı ±ü‟l-fi…âr «irmen-i siperi dü-nµm idüb şâh-bâz-ı hevâ-

gµr gibi bey≥a-i miπferi üzre âşiyân-gµr oldı. Bi‟l-â«ere anı da«i sezâ-yı cây-ı ârâm 

görmeyüb bey≥a vü miπfer ü ser-i bµ-ferin nu…l u cân u dest-bûy-ı mestân gibi şa…… 

itdükden §oñra cumhûr-ı mü‟ellifµn rivâyeti üzre §andû…a-i «azef-rµze-i müza«refât-ı 

işrâk olan beden-i siriştin tâ kûhe-i zµne dek dü-pâre eyledi.  

na@m1905 

Fikende bâ-elif-i tµπ-i kµne ez-ser-i ¢âf 

Be-gâh-ı √amle-i kµn ra«ne ra«ne çün ser-i sµn 

[A-104b] ◊akkâ ki …âdµ-i râst-√ükm-i √üsâm-ı Murta≥avµ mâdde-i cism-i 

Mer√ab‟da …ısmet-i [E-113b] ¡âdile merâsimin mürâ¡ât idüb ýınet-i1906 âyine-rûy-i 

mücevher sµmâsı ki dü-nµme-i cism-i keşµf-i Mer√ab miyânesinde dü-kûh beyninde 

cereyân iden zülâl-i §âf idi. الحسنة بين السيئتين
1907 me‟âlin tebyµn eyledi fü§a√â-yı 

√u≥≥ârdan birisi,  

şi¡r1908  

 على حمى االسالم من قتل مرحب

                                                             
1903 şemşµri A, E, M, T1, T2; şemşµri Ş 
1904 beyt; Geh-i veπâ zi-nehµb-i tû dest ü tµπ-i ¡adû / Feted zi-kâr çü dest-i çenâr u tµπ-i «ilâf M, A, T1, 
T2, E, Ş; A‟da yok. 
1905 na@m A, M; beyt T1, T2, E, Ş 
1906 ýıynet-i A, M, Ş, T1, E; şemşµr-i T2 
1907 İki çirkin arasında bir güzel. 
1908 şi¡r A, M; beyt T1, T2; Ş‟de yok. 
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غداة اعتاله بالحسام المضحم
1909  

Man@ûme-i mürvâridµn ser-i isti¡dâd-ı Murta≥avµ‟ye ni&âr itdügi revâc-yâfte-i 

mezâdgâh-ı [T2-272b] iştihârdur ammâ ¡âmme-i »ayberiyân‟uñ medâr-ı isti@hârları 

olan …ulle-i ra§µnü‟l-binâ-yı vücûd-ı Mer√ab §adme-i §â¡i…a-i §am§âm-ı ◊ayderµ‟den 

[T1-156b] «arâb olıca… πubâr-ı √amiyyet-i câhiliyye dµde-i şu¡ûrların «µre idüb şµr-i 

düşmen-gµr-i »udâ âvâze-i yekbâre-i √amle-i fedâyµde bµ-…arâr oldılar ammâ §a√re-

i1910 §ammâ-yı §a«ta √amelât-ı …avarµr müntic oldıπı √âletde nâyil ü sindân-ı 

âhenµnine §ademât-ı bey≥den1911 müretteb olan fâ‟ide √â§ıl olub birbirine müte¡â…ib 

heşt-nefer-i rü‟esâ-yı kµne-ver-i rezm-âzmâları «âne-i keşµfü‟l-bünye-i √ayâtların 

√üccet-i …âýı¡a-i ±ü‟l-fi…âr‟la fürû«t idicek ba…ıyyesi ejder-i dü-ser-i ±ü‟l-fi…âr‟uñ 

heybet-i güşâyiş-dehân-ı1912 ilti…âmından tersân u cân-tapân(?) dâ«il-i √i§âre gürµzân 

oldılar. Sevâd-ı kefere-i Yehûd ru…¡a-i beyâ≥-ı ¡ar§adan nâ-bûd oldu…ları «ilâlde bir 

Yehûd-ı bed-nümûd ol na«l-i ser-efrâz-ı şehâmeti nişâne-i ≦arbe-i yek-âvµz idüb 

siper-i zerµne-nâflerin mu…âbil-i dâşte-i1913 müdâfa¡at oldu…larında nev¡ân müsâhele-i 

temâsük-i i…ti≥â§ı ile siper-i zer-kârları mânende-i gül-i §ad-berg ol gülbün-i ¡izz ü 

nâzuñ şâ«-ı «oş-cünbüş-i bâzûsından zemµne fütâde oldı. Ol «ilâlde bir Yehûd-ı 

düzd-reviş-i çâlâk-dest da«i ¡ayyâr-ı siyeh-pûş-ı şeb dest-i [M-193] rûzdan 

rübâyende-i ýıb…-ı zer-nigâr-ı âfitâb oldıπı gibi rübûde-i pençe-i çâbük-«µz idüb 

cânib-i …al¡aya kâm-engµz-i gürµz oldılar. Bu √âlet-i nâ-mesbû… vu…û¡ından ol «um-ı 

pür-fey≥-i meykede-i velâyet ser-cûş-ı ¡âr u ser-pûş-endâz-ı ı≥ýıbâr olub seyl-âb-ı tµz-

«µz-i kef-feşân gibi dervâze-i √i§âra şitâbân oldı ve «ende…-i pehn ü ¡amµ…inden 

pelengâsâ pertâb idüb ser-pençe-i πa≥enferânesin girµbân-ı âhen-dûz-ı √i§âra bâz 

eyledi. Ol bâb-ı menµ¡ ü âhenµn ki Sedd-i Sikender [T1-157a] ru√-sûde-i pây-ı [T2-

273a] isti√kâmı idi müste…arr-ı metµn ü südde-i ra§µnden [Ş-202b] mücelled- [E-

114a] ta…vµm-i kühn gibi …uvve-i bâzû-yı himmetle …al¡ idüb ol bâlâ-dest-i ma¡ârik-i 

hüner yed-i yüsrâsıyla teterres eyledi. [A-105a] Tâ …ahramân-ı √arb va≥¡-ı evzâr 

idinceye dek ol mu√µý-i mevvâc-ı §alâbet ol ta«ta-pâre ile her sû hengâme-ârâ-yı 

√amâyildâr gibi cevlân eyledi.  

                                                             
1909 İslâm‟ın koruyucusu Ali Merhab‟ı öldürdü. Sabahın yükselmesi gibi onu kılıcıyla fırlattı.  
1910 §a√re-i T2; A, Ş, E, M, T1‟de yok. 
1911 bey≥den A; bey≥adan M, T1, T2, E, Ş 
1912 heybet-i güşâyiş-dehân-ı M, T1, Ş, E, T2; heşt-güşâyiş-i dehânı A 
1913 -dâşte-i M, T1, Ş, E, T2; râste-i A 
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beyt1914   

A√sente zihµ kevkebe-i şevket-i nµrû1915 

◊a……a bu …adar anca… olur …uvvet-i bâzu  

İmâm Bâ…ır ra≦ıya‟llâhu ¡anh te‟sµs-i binâ-yı rivâyet itmişdür ki ◊a≥ret-i 

Murta≥â-yı cihân-ârâ √al…a-i bâb-ı √i§ârı girifte-i pençe-i sa«t-gµr idüb …ullâb-ı 

icti≠âba tâb viricek temâmµ-i ebdân-ı cedrân-ı √i§âra bir gûne zelzele-i irti¡âş sereyân 

itdi ki ~afiyye binti ◊uyeyy bin A«ýab firâz-ı serµr-i hâlesânında tekyezede-i nâz1916-

bâliş-i ârâm iken zemµne sâ…ıý olub kûşe-i ¡i≠ârında mâh-ı gülef-dâşte gibi â&âr-ı1917 

za«m bedµd oldı. Ebýâl-i ◊ı§n-ı ¢amû§ u sükkân-ı √u§ûn-ı u«râ bu √âlet-i ¡acµbe-i 

«ıred-gü≠âr müşâhedesinden ki «âric-i ýav…-ı beşerµ olmaπla «ar…-ı ¡âdât 

ma…ûlesinden ma¡dûd idi ya¡ni ol cerrâ√-ı çµre-dest-i dükkân-ı şecâ¡atüñ bu gûne 

dehân-ı pµrân-ı kühen-sâlden nez¡-i dendân-ı fersûde itmeden âsânter …al¡-i bâb-ı 

»ayber itdügin sencide-i mµzân-ı  na@ar itdüklerinde, mı§râ¡1918 

 1919
  حيران چنان بماند كه زاغ از دهن پريد

me&eline mı≥reb olub bi‟≥-¡arûre kemend-i «ûnµn-târ-ı âmânü‟l-emânµ 

künbed-i mu…arnes-revâ…-ı eflâke peyvend eylediler.  

beyt1920  

İder gâv-ı zemµn ta«tü‟&-&erâda nâle gürzinden  

Zu√âl bâm-ı felekde dest-i tµπinden amân ister 

Mü‟essis-i mebânµ-i veπâ cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü 

bir müddet da«i @ahµr-i mülk ü millet olan @ahr-ı …avµleri üzre ol bâb-ı sengµni cisrâsâ 

va≥¡ [T1-157b] idüb ceyş-i İslâm ol ma¡berden …al¡aya du«ûl itdükleri Şevâhidü‟n- 

[T2-273b] Nübüvve‟de  mu§arra√dur.1921 El-√â§ıl inýifâ-yı şerâr-ı peygâr ¡a…binde ol 

bâb-ı âhenµni mânend-i merva√a-i √afµfevârµ @ahrlarına bir vechile endâ«te buyurdılar 

ki ýâ‟ir-i sebük-pervâz gibi heştâd-veceb1922 mesâfede âşiyân-gµr-i isti…râr oldı.  

                                                             
1914 beyt A, Ş, T1, T2, E; na@m M 
1915 nµrû M, E, T1, Ş, T2; bâzû A 
1916 nâz- A, T1; çâr- M, T2, E, Ş 
1917 â&âr-ı A, M, Ş, T1, E; âzâr-ı T2 
1918 mı§râ¡ Ş; A, E, M, T1, T2‟de yok. 
1919 Öyle hayran oldu ki sanki ağzından karga uçmuş (gibi kaldı). 
1920 li-münşi‟µ M; E, T1, Ş, T2, A‟da yok. 
1921 mu§arra√dur A, T1, T2, E, Ş; mesýûrdur M 
1922 heştâd-veceb M, T1, E, Ş; heştâd T2; hüşyâr-be≠est(?) A 
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beyt 

~ıd…ıla merd-i »udâ eylese §arf-ı himmet 

Kâπıd-ı bâd gibi âheni perrân eyler  

Medµ√a-serâyân-ı zemân [M-194] ol bâbda bu vechile nâýı…a-güşâ-yı sitâyiş 

olmışdur1923.  

şi¡r1924 

 على رمى باب المدينة خيبر

-E[ b114]ثمانين شبرا واقيالم بسلم 
1925  

Da…µ…a-sencân-ı fenn-i siyer ol bâbuñ vezni sekiz yüz menn olma… üzre 

i…âme-i şâhµn-i1926 terâzû-yı ta√…µ… itmişlerdür. ◊a……â ki ol dev√a-i tâze-nümây-ı 

√adµ…a-i şerefden nev-be-nev serzede olan berg ü bâr-ı hüner-i nâ-mükerrer dil [A-

105b] ü dµde-i bµgâne vü âşinâyı şµşe-i şükûfe-i dehşet ü isti¡câb u ýaba…-ı fâkihe-i 

√ayret ü istiπrâb idüb cânib-i a¡dâddan mütebâriz olan fiπân-ı istµmâne ýaraf-ı 

eveddâdan @uhûr iden gül-bâng-i ta√sµn ü zemzeme-i âferµn cevv-i hevâda reh-bend-i 

ta§â¡üd oldı. Mu¡teberât-ı nüsa«-ı siyerden Münte…â‟da Mevlâ-yı fa«rü‟r-rüsül Ebû 

Râfi¡‟den ve Tav≥µ√‟de İmâm ‰aberµ‟den ve Mevâhibü‟l-Ledüniyye‟de İmâm 

¢asýallânµ‟den resµde-i √add-i tevâtür ü aπleb-i [Ş-203a] mü‟ellifât-ı siyer-i 

seyyidü‟l-beşerde rivâyet-kerde-i √afa≠a-i â&ârdur ki «umûd-ı tenevvür-i kifâ√ 

¡a…abinde1927 a…vâ-yı a§√âbdan heftâd-nefer-i tenûmend-i zûr-âzmâ ol bâb-ı âhenµnüñ 

ta√rµki içün yek-dest-i §arf-ı …uvvet ü √avâle-i pençe-i πayret idüb bir pehlûdan 

pehlû-yı digere ta…lµbde ¡adem-i istiýâ¡atlerinden püşt-i destlerin zemµn-i ma¡≠erete 

bast eylediler.  

beyt 

Degül ta…lµde1928 …âbil pençe-i şµr-i »udâ‟dur bu 

Bu …uvvet «â§§a-i dest-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟dur bu 

[T2-274a] Cumhûr-ı mu√addi&µn [T1-158a] mesleği üzre cenâb-ı Murta≥â‟dan 

§udûr iden bu √âlet ki mu√âkµ-i «ar…-ı ¡âdetdür …uvvet-i ¡âdiye-i cismâniyye olmayub 

                                                             
1923 Medµ√a-serâyân-ı zemân ol bâbda bu vechile nâýı…a-güşâ-yı sitâyiş olmışdur A, M, Ş, T1, E; 
T2‟de yok. 
1924 şi¡r A, M, Ş; beyt T2; na@m E, T1‟de yok. 
1925 Hz. Ali Hayber şehrinin kapısını seksen karış uzak mesafeye fırlattı. 
1926 şâhµn-i A, M, Ş, E; şâhideyn-i T1; şâ«eyn T2 
1927 ¡a…abinde A, T1, E, Ş; ¡a…µbde M, T2 
1928 ta…lµbde, Gültekin, s. 337. 
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belki …uvvet-i …udsiyye-i rû√âniyye ile §ûret-yâb oldıπı §a√µfe-pµrây-ı Şer√-i 

Mevâ…ıf‟dur.  

beyt 

Gerekse ma¡nevµ olsun gerekse1929 …uvvet-i §ûrµ 

Hele «ayli şerefdür ma§dar olma… böyle √âlâta 

»ulâ§a-i ma…âl ol §â√ib-…ırân-ı heft-«∙ân-ı ma¡nâ peyâm-ı istµmân-ı 

»ayderiyân‟ı dergâh-ı şehenşâh-ı ins ü cânna inhâ idüb mâdde-i âmânda1930 

isticâzeden §oñra bi‟l-cümle ze«âyir ü esli√a vü emvâlleri müsellem-i ta§arruf-ı πuzât 

olub a…sâm-ı mu…teneyâtdan1931 bir şey‟-i nâçµz-i cüz‟µyi bile pinhân-dâşte-i enbân-ı 

teπâfül iderlerse na…d-i revânları da«i ¡ilâve-i emvâl olma… şarýıyla i¡ýâ-yı amân 

buyurdılar. Rivâyet-i u«râda her biri bir şütürbâr-ı ýa¡âmla mevâýın-ı u«râya zimâm-

keş-i celâ olma… şarýıyla müsâ¡dei amân buyurılub §ûret-i ketm-i eşyâda resm-i amân 

da«i µmân gibi meslûb olma… üzre √ibâl-i ¡uhûdı cilvegâh-ı ¡u…ûd eylediler. [E-115a] 

Ferµde-i tâc-ı rivâyetdür ki ◊ayder-i hüner-ver-i kerem kerrema‟llâhu vechehü …ılâ¡-i 

»ayber üzre fâti√a-«∙ân-ı fet√ oldıπı peyâm-ı beşâşet ni@âm-ı …â‟ide-i ra√le-i risâlet 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavâtü ve‟t-ta√iyyat cenâbına µrâ&-ı intihâ-yı merâtib-i inbisâý idüb 

reh-âverd-i fütû√-ı celµle ile mülâ≠emet-i sedde-i sidre-sâye resµde oldu…da şâhenşâh-

ı Refref-serµr-i memâlik-i ¡illiyyµn âfitâbvâr «ayme-i âsumân-…adr-i [A-106a] 

celâllerinden [M-195] √aýavât-ı ikrâmla isti…bâle ýulû¡ buyurub dûşizegân-ı 

mu¡anber-tutu…-ı √arµm-i behişt «amyâze-keş-i √asreti olan bâzû-yı dil-cûy-ı 

iltifâtlarıyla der- [T1-158b] âπûş buyurdılar ve mevrid-i zülâl-i ¡inâyet olan leb-i 

mu¡ciz-feşânlarıyla miyâne-i bâdâm-ı dü-çeşmin şekersitân-ı bûse-i ma√abbet idüb 

piste-i nemekµnlerinden1932  bu gûne …and-rµz-i √ande-âmµz oldılar ki yâ ¡Ali  قد بلغنى

ينائك المشكور وصنيعك المذكور
1933  rivâyet-i u«râda yâ ¡Ali âb-rµz-i mesâ¡µ-i pesendµde vü 

√ıdmet-i √amideñ sezâ-yı sikke-i rı≥â-yı peyπâmberânem1934 olmışdur [T2-274b] 

buyurdılar. Bu mu¡âmele-i germ-â-germ-i nevâziş ü iltifât bürme-i ≥amµr-i 

                                                             
1929 gerekse A, M, T1, E, Ş; gerek T2 
1930 âmânda A, E, M, T1; âmâlde T2, Ş 
1931 mu…teneyâtdan A, E, Ş, M, T1; muπyinâtdan (?) T2 
1932 nemekµnlerinden A, M, Ş, T1, E; temkµnlerinden T2 
1933 Övülen haberlerin ve anlatılan hizmetlerin bana ulaştı. 
1934 peyπam-berânem A, T1, Ş, T2, E; peyπam-berâne M 
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Murta≥avµ‟ye mâye-i πaleyân-ı şev… olmaπın reşe√ât-ı girye-i müserret kenâre-i ser-

pûş-ı ecfânından seyelân eyledi.  

beyt 

Her …aýre-i kemµnesidür dürr-i şâhvâr 

Ol girye ki tereşşu√ ide luýf-ı yârdan 

◊a≥ret-i fa«r-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem yâ ¡Ali bu girye-i neşâý 

mıdur yo«sa girye-i endûh mıdur diyü istişkâf-ı serµre-i ≥amµr buyurdu…larında √âşâ 

yâ Resûla‟llâh;  

rubâ¡µ 

[Ş-203a] Olma…da vezân nesµm-i cân-ba«ş-ı √u≥ûr 

Oldı keder âyine-i …albümden dûr 

Ser-cûş-ı1935 neşâý-ı şev…den olmışdur 

Her mûy-ı ten nizâr-ı mµzâb-ı sürûr 

◊âlâ pµrâye-i siyeh-rişte-i müjgânum olan …aýarât-ı mürvârµd-i1936 sirişk idrâr-

ı tµre-mµğ-i √üzn ü endûh degül belki1937 fevvâre-i nüzhetkede-i şev… ü meserretdür 

yâ Resûla‟llâh gencûr-ı «izâne-i şefâ¡at-i ¡u@mâ vü şehriyâr-ı erµke-ârâ-yı risâlet-i 

kübrâ olan ≠ât-ı ¡âlµ-cenâbuñ ki kâffe-i kâyinât rûz-ı hevl-engµz-i rüstâ«izde leb-i 

gevher-bâruñdan nµm-cünbüş-i şefâ¡ate dil-beste vü ¡âmme-i ýavâyif-i ma«lû…ât ¡ar§a-

i mü≠ehheb-sûz-ı ¡ara§âtda sevda-yı kemter-nigâh-ı √imâyetüñle dil-«astedür. 

Sükkân-ı …ıbâb-ı mülk ü melekût ýufeyl-i vücûduñ ve …uýýân-ı zevâyâ-yı nâsût u lâhût 

rµze-çµn-i su…âýe-i [T1-159a] cûduñdur. Bu [E-115b] çâker-i kemterµnüñ perverde-i 

sifâl-i ¡acz ü nâ-tüvânı olan olan berg-sebz-i1938 √ıdmet-i mu√a……arânesin şâyân-ı 

şâmme-i teşekkür ü irti≥â buyurasız da1939 şimdi serâçe-i derûn-ı ma«zûnum tâbnâk-i 

âfitâb-ı fera√ olmayub ne zemân olsun yâ bu ¡abd-i kemterµn ser-mest-i ra√µ…-i 

meserret olmayub kim olsun?  

beyt 

∏once-i «âýırumı itdi nesµm-i luýfuñ 

                                                             
1935 ser-cûş-ı A, M, E, T1, T2; ser-«oş-ı Ş 
1936 mervârid-i, Gültekin, s. 338.  
1937 belki T2; A, E, M, Ş, T1‟de yok. 
1938 su…âýe-i cûduñdur çâker-i kemterµnüñ perverde-i sifâl-i ¡acz ü nâ-tüvânı olan olan berg-sebz-i A, 
M, T1; T2‟de yok. 
1939 buyurasız da E, M, T1, Ş, T2; buyurasız siz de A  
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‰aba…-ı verd-i muýarrâ gibi ser-pûş-endâz 

Diyü eczâ-yı cevâba1940 şµrâze-bend-i âdâb olıca… cenâb-ı «ulâ§atü‟l-verâ 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bu vechile tev…µ¡-keş-i menşûr-ı beşâret [A-106b] oldılar 

ki yâ ¡Ali saña [T2-275a] pµrâye-i ser-isti¡dâd olan tenhâ benüm. Şeh-per-i An…a-yı 

bâlâ-pervâz-ı rı≥â-yı peyπâmberânem degül belki müretteb-i kâr-«âne-i hestµ vü 1941 

âferµninde-i ¡avâlim-i bülendµ1942 vü pestµ √a≥ret-i «udâ-yı ≠ü‟l-celâl ü πanµyy-i bµ-

hemâl cellet ¡a@ametühü ve bi‟l-cümle rüsül-i melâ‟ike-i kirâm ¡aleyhimü‟s-selâm 

«il¡at-i kevneyn-bahâ-yı rı≥âlarıyla dûş-ı isti√…â…uñ pµrâste itmişlerdür.  

beyt 

Zihµ sa¡âdet-i ¡u≠mâ-yı [M-195] §ûret ü ma¡nâ 

Ki destine §unıla √üccet-i rı≥â-yı »udâ 

Nigâşte-i mu√âsebân-ı defter-«âne-i â&ârdur ki fa«rü‟l-mürselµn ¡aleyhi‟§-

§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri ferdâ-yı rûz-ı pµrûz-ı fet√de ◊i§âr-ı ¢amû§‟a şeref-resân-

ı √u≥ûr olub Kinâne bin Ebµ el-◊u…ay…‟ı ki i…lµd-i fet… ü ret…-i umûr-ı »ayber vâ-

beste-i √all ü ¡a…d-i ta§arrufı idi. İstâde-i1943 mev…if-i «iýâb idüb gencµne-i Ebµ el-

◊u…ay…‟dan ki meş√ûn-ı §andû…a-i tevâtür idi, istişkâf buyurdılar. Cevheriyân-ı çâr-

sûy-ı e√âdi& genc-i ma¡hûd ta√…µ…inde bu vechile fürûzına cünbân …ırýâs u …alem 

olmışlardur ki evâ‟il-i √âlde melâ‟ik-i post-ı berre envâ¡ zer ü zµver-i silk ü ¡u…ûd u 

dürr ü cevher idi ki [T1-159b] perdegiyân1944-ı ekâbir-i Ümmü‟l-¢urâ ba¡≥ı çeşn ü 

§ûr vu…û¡ında irsâl-i mürâhene ile isti¡âre iderler idi. Ebµ el-◊u…ay…‟uñ nev-be-nev 

merâ…µ-i &ervete i¡tilâsı gencin da«i tûde-i mâh gibi rûz-ı efzûn itmegin √avâ§ıl-ı 

@urûfâ ¡adem-i güncâyişden tebdµl-i enbân-ı gûsfend ü çermµne-i gâv iderek pûstµn-i 

şütürde …arâr itmiş idi. Kinâne cevâb-ı seyyidü‟l-ebrârda genc-i ma¡hûdı mühimmât-ı 

kârzâr u teferru…a-i rûzgâra §arf eyledüm diyü giri«te-i girµve-i «ilâf oldıπından πayrı 

yemµn-i dürûπ-âmµzi da«i im≥â-yı nemµ…a-i nâ-§avâb eyledi. Cenâb-ı «ayrü‟l-verâ yâ 

bu kâh-rµze-i ma…âlüñ ≥ımnından çirk-âbe-i [Ş-204a] «ilâf @uhûr iderse nâ«un-ı ser-

tµz-i şemşµr gerden-i √ayâtıñuzdan fekk-i [E-116a] rişte-i amân itsün mi buyurdu…da 

                                                             
1940 eczâ-yı cevâba A, E, Ş, M, T1; T2‟de yok 
1941 benim şeh-per-i An…a-yı bâlâ-pervâz-ı rı≥â-yı peyπâmberânem degül belki müretteb-i kâr-«âne-i 
hestµ vü âferµnµde-i M, E, Ş, T1, T2, nµm-şehperr ü âferµnµde-i A 
1942 bülendµ A; bülend M, T1, T2, Ş, E 
1943 istitâde-i A, E, M, Ş, T2; istâde-i T1 
1944 perdegiyân A, E, T1, Ş, T2; bürdgiyân M 
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bu ýav…-ı [T2-275b] sa«t-nişµn-i şarýa teslµm-i i¡na…-ı rı≥â eylediler. Seccâde-pµrây-ı 

şerµ¡at-ı πarrâ ¡aleyhi §alavâtü‟l-verâ √a≥retleri bu …avl üzre √a≥ret-i şey«eyn-i 

mükerremeyn ve cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟yı ra…am-pµrây-ı …abâle-i şehâdet 

buyurub a¡yân-ı Yehûd‟dan da«i on neferi nigâşte-i cerµde-i iştihâd buyurdılar. Ol 

«ilâlde ¡â…ıbet-endµşân-ı »ayber‟den birisi perde-i hem-sedde1945 yâ Kinâne andan 

tersânum ki ¡alâ…a-i emvâl saña na…d-i âmâde-i amândan da«i mâye-i √irmân ola. 

Silsile-i şarý olmadan mâl-ı ma¡hûd-ı ma≥bûý ma«zen-i ta§arrufuñ ise yâ«ûd câsûs-ı 

müte«ayyile-i şu¡ûruñ ma…âmından «aber-dâşte ise ketm [A-107a] itmeyüb fedâsını 

bahâ-yı metâ¡-ı nâ-yâb-ı «ayât itmegi ser-mâye-i sûd ¡add eyle ve1946 yo«§a lâ-şekk 

cânib-i âsumândan münhiyân-ı πayb-ı Mu√ammed‟i [T1-160a] vâ…ıf-ı desµse-i râz 

iderler de §oñra saña siyâhµ rû ¡ilâve-i helâk olur diyü nµk«∙âhâne-i ta√rµk-i dehân-ı  

nu§√ eyledükde hemân kâse-i çirk-âbe cebµnin1947 pür-mevc-i girih-i πa≥ab idüb 

cevâb-ı 1948 cehûd-ı cehûdâne ile ma≥µ…-i inkâr u ı§rârda isti…râr eyledi ammâ 

perverdigâr-ı ¡âlem √abµb-i mu√teremin berµd-i mesµre-i melekût vesâýıtıyla ol 

πıyâbe-nişµn-i kitmân olan genc-i pinhândan âgâh eyledi. ¢avl-i â«irde ber-güzide-i 

âferµniş ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm birâder-i [M-197] Kinâne ¿a¡lebe bin ebi el-

◊u…ay…‟dan isti«bâr-ı √âl-i me‟âl buyurdu…larında bu vechile berdâşte-i ¡ar≥agâh-ı 

celâl eyledi ki benüm da«i meş¡ale-i vu…ûfum efrû«te-i ýarµ…-i ta√…µ… degüldür anca… 

bu …adarca cilvegâh-ı peyk-i ma@annemdür ki Kinâne ek&er-i a√yânda √i§âr-ı 

Neýât‟da vâ…i¡ filân √arâbe eýrâfında mâr-ı gencµne gibi gerdeşden «âlµ degül idi. Ol 

mevâki¡-i ma@ânn kâvµde-i ma¡âvil-i tefa√√u§ olunsa câ‟iz ki1949 bir ma√alden 

serzede-i @uhûr ola. Benâberµn Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anh mev…i¡-i 

ma¡hûdda me‟mûr-ı kâviş buyurulmaπın sehl1950-i vücûh üzre râz-ı sebük-serân-ı 

heves-kâr gibi nümâyân olub rû√-ı ¢ârûn‟a vesµle-i «irâş-ı tâze oldı.  

beyt [T2-276a] 

  تهى كردند ان جايى كه زرداشت

                                                             
1945 hem-sedde M, Ş, T1, T2, E ; hemde A 
1946 ve A, E; Ş, T, T2, M‟de yok. 
1947 cebµnin A, E, Ş, M, T1; cebµn T2 
1948 cevâb-ı M, E, T1, Ş, T2; cevânib-i A 
1949 ki M, T1, T2, E, Ş; ger A 
1950 eshel M, Ş, T1, T2, E; sehl A 
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كه تخم افشاند برخاك وكه برداشت
1951  

Pes Yehûd-ı »ayber‟üñ peyvend-i ¡âmme-i şarý itdükleri √ibâle-i şarýda ¡u…de-

i πadr vu…û¡ı ser-i bµ-sâmânlarından ref¡-i sâye-bân-ı amân itmegin cenâb-ı eşrefü‟l-

verâ Kinâne‟yi Mu√ammed bin Mesleme‟ye teslµm [E-116a] buyurub seng-i âsiyâ-yı 

sitemle sergeşte-i beyâbân-ı1952 fenâ itdügi birâderi Ma√mûd bin Mesleme‟ye …ı§â§en 

Kinâne‟nüñ da«i çirk-âbe-i «ûnı nâvdân-ı şemşµrden icrâ olundu.  

beyt 

 بزر مقدور بودش جان خريدن 

بدينسان كوهرى ارزان خريدن
1953

 

ولكن 
1954

چنان داد [b160-1T]حستش فتوى   
كه زر درخاك باشد عمر برباد

1955
 

Ba…ıyye-i »ayberiyân şâyeste-i helâk olmışlar iken zµr-i tµπ-i minnetden1956 

ru«§at-gü≠âr-ı erzânµ buyurılub …ârûre-i bed-bûy-ı √ayâtların §adme-i seng-i 

bevârdan ¡afv eylediler anca… nisvânı pâ-beste-i «al«al-ı seby eylediler.  

Cem¡ ü Ta…sµm-i ∏anâyim-i »ayber  

»âme-gµrân-ı cerâyid-i â&âr-ı nebevµ râdde-keş-i ta¡yµn olmışlardur ki √a≥ret-i 

seyyidü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem Fervet bin ¡Amr-ı Beyâ≥µ 

ra≦ıya‟llâhu [A-107b] ¡anhı cem¡-i πanâyim-i »ayber‟e ta¡yµn buyurmaπın a…sâm-ı 

a…mişe vü emti¡a vü esli√a vü en¡âm ü eý¡imeyi ber-âverde-i §a√n-ı [Ş-209b] Neýât 

eyleyüb nâf-ı künbed-i sipihre sâyµde olıca… mertebe «irmen-i emvâl ü erzâ… ferâhem 

eylediler. Emr-i ¡âlem-mutâ¡-ı nebevµ üzre münâdiyân refµ¡ü‟§-§adâ  ادوالخياط ولمخيط فان

الغلول عاروشنار ونار يوم القيامة ومن امن هللا واليوم االخر اليسق بمائه زرع الغير واليطاء امرأه حتى 

تنقضى عدتها
1957  nidâsıyla ebvâb-ı mesâmi¡-i a§√âba ≥arb-ı meş¡ale-i intibâh itmegin 

eyyâm-ı kârzârda çµde-i dest-i intihâb olan eşyâyı sûzenden rişteye varınca endâ«te-i 

mecmû¡a-i beytü‟l-mâl eylediler. ◊âşiye-i metn-i [T2-276a] rivâyetdür ki Kirkere 

                                                             
1951 Altınların olduğu yeri boşalttı. Bazen toprağa tohum saçtı bazen hasat etti. 
1952 beyâbân-ı A, E, M, T1, Ş; beyân-ı T2 
 M بدنيان ;A, T1, T2, E بدينسان 1953
 M جنبش ;A, T1, T2, E حستش 1954
1955 beyt  بزر مقدور بودش جان خريدنبدينسان كوهرى ارزان خريدن

1955
ولكن / 

1955
كه / چنان داد [b160-1T]حستش فتوى 

/    زر درخاك باشد عمر برباد A, M, E, T1, T2; Ş‟de yok. 
1956 minnetden A, M, E, T1, Ş; mi«netden T2 
1957 Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimseye, suyunu başkasının ekinine dökmesi, yani hamile 
(esire)ye teması helal değildir. Keza Allah'a ve ahirete inanan mü'min kişiye, istibra hasıl olmazdan 
önce esire kadına teması helal olmaz. Keza Allah'a ve ahirete inanan kimseye, taksim edilmezden 
önce ganimet malından satması helal değildir. 
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nâm bin ¡abd-i rû-siyeh-i zencµ-nijâd ki hengâm-ı √arekât-ı1958 seferiyyede ra√l ü 

metâ¡-ı nebevµ anuñ süpürde-i ¡uhde-i mu√âfa@ası oldıπından πayri ev…ât-ı 

mu…âtelâtda da«i ¡inân-ı yekrânları girifte-i ser-pençe-i mu√âreseti idi. Ol [M-198] 

e&nâda kilµm-i siyeh-târ-ı bedeni tµre-künc-i dehlµz-i mezâra mefrûş olmaπın cenâb-ı 

setµre-şinâs-ı ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem anuñ emrinde √âlâ nişµmeng-gµr-i 

a«kâr-sitân-ı nµrândur diyü ta¡yµn-i mekân buyurdılar. A§√âb-ı Kirâm müte¡accibâne 

[T1-161a] bâr-«âne-i fa…µrânesin1959 tefa√√u§ itdüklerinde …able‟l-…ısme bir köhne 

kilµm-i peşmµni berdâşte-i dest-i cesâret itdügi müte¡ayyin oldı ve yine a§√âbdan 

birisi ol «ilâlde ra√le-engµz-i beyâbân-ı fenâ olmaπın ¡allâme-i kütüb«∙ân-ı serâyir-i 

dü-serâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ anuñ [E-117a] ta«ta-pâre-i sâ√ilzede-i tâbûtı üzre 

mevc-engµz-i §aff-ı §alât olmadan tecâfµ buyurdılar. A§√âb-ı Kirâm bu √âletden 

laýme-«ûrde-i ýûfân-ı √ayret olub √ikmetinden pürsân oldu…larında πanµmeye1960 

iýâle-i dest-i cür‟et itmişdür diyü keşf-i serµre-i √âl buyurdılar. Anuñ da«i terekesi 

gü≠âşte-i enâmil-i tefa√√u§ olundu…da dü-dirhem …ıymete nâ-erzende-i mühre-i 

çendi âcerde-i dest-i ya…µn itdükleri Rav≥atü‟l-A√bâb‟da1961 «âmezede-i Cemâle‟d-

dµn el-Mu√addi&‟dür. Mâ-√a§al envâ¡-ı πanâyim-i »ayberiyân ki a…sâm-ı e¡dâd u 

er…âm ü ≠irâ¡ u mikyâl ü mµzân i√âýasından bâlâter idi. Efrâz-ı «ams-şer¡iden §oñra 

râcil ü râkibe nisbet efrâd u te&niye mürâ¡âtyla beyne‟l-müslimµn ta…sµm buyurılub 

tedâvµ-i mara≥µ vü cer√µye1962 ta¡ahhüd iden ¡acâyiz-i ýabµn-nihâduñ da«i dµk-i ümµd ü 

…ârûre-i âmâllerin √i§§e-i vâfiye ile mâl-â-mâl eylediler ve «ams-ı «â§-ı 

nübüvvetlerinden zümre-i Zµ‟l-¢urbµ ki fürû-ı şecere-i nisbet-i1963 kerµmleri olan [A-

108a] Benµ Hâşim ü Benµ ¡Abdü‟l-Muýýalib‟dür nâyil-i müntehâ-yı âmâl buyurdılar.  

beyt [T2-277a] 

  افاضه كرمش در جهان بود سارى

بدان روش كه بكلشن اثر كند باران
1964  

Cemâhµr-i bi≥â¡a-gµrân-ı çâr-sûy-ı â&âr ittifâ…ı bu mâdde1965 üzre &âbitdür ki 

fürûmânde-i tengnâ-yı ≥arûret ü i√tiyâç olan mü‟minµn-i fu…arâyµnüñ mi¡de-i 

                                                             
1958 √arekât-ı A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
1959 fa…irânesin A, E, M, Ş, T1; bât«ânesin T2 
1960 πanµmeye A; πanµmete M, T1, T2, E, Ş 
1961 -A√bâb‟da A, Ş, E, M, T1; -a«bârda T2 
1962 cer√µye A; cere√âya M, T1, T2, E, Ş 
1963 nisbet-i A, T2; neseb-i M, T1, E, Ş 
1964 Dünyaya cömertliğin feyzi yayıldı yağmurun gül bahçesine eser etmesi gibi. 
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fâ…alarına πanâyim-i »ayber mâye-i müşebba¡1966 olub ba¡dezµn her biri nâyil-i 

derece-i &ervet ü yesâr oldılar. İmâm Bu«ârµ ¡aleyhi‟r-ra√me ~a√µ√‟inde ¡Abdu‟llâh 

bin ¡Ömer ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan ماشبعنا حتى فتحنا خيبر خيبرين
1967  «aberin çekµde-i 

«âme-i e&er eylemişdür. Merâbi¡-i na≥µre-i e&erde mülte…â-yı nehreyn-i §âfter-i 

«aberdür ki rûz-ı neşâý-endûz-ı fet√-i »ayber ki ¡ıydü‟s-sürûr-ı rûze-keşân-ı mi√en idi 

temâm-ı …ulûb-ı √ümât-ı İslâm neş‟e-i kâm ile [Ş-215a] şâd-kâm ve cerâyi√-i âlâm-ı 

eyyâm merhem-i elýâf-ı İlâhµ ile leb-beste-i iltiyâm oldıπı √âletde idi ki  

…ıý¡a1968 

 نماند شاهد كامى وراى پرده غيب

 كه روكشاده نيامد بجلوه كاه ظهور

 هران مراد كه دست هوس بان نرسد

بچشم حسرتيان بى تعب شود منظور
1969  

Ya¡ni şâ«sâr-ı ümµd-i bâr-âver ü gülbün-i ma…§ûd-ı πonce-perver ü …ırâbe-i 

neşâý-ı zülâl-i meserretle [M-198] memlû vü cûy-ı murâd-ı pµrâmen-i gülistân-ı 

âmâlde teşne-cû oldıπı mekânda nâ-gâh dest-i ¡inâyet-i müfetti√ü‟l-ebvâb bir ýaraf-ı 

nâ-me‟mûlden da«i derµçe-i [E-117b] meserret-i u«râya güşâyiş virüb ¡arâyis-i 

emânµ-i πayr-i ma¡hûda cânib-i nâ-müteva……ı¡dan cilve-i πayr-ı mükerrer ile «ırâma 

âπâz eyledi. Netµce-i mu…addemât bu ki i…ti≥â-yı te…allübât-ı rûzgâr u istµlâ-yı sefih-

kârân-ı küffârla pânzedeh-sâle müddetden berü πurbetkede-i @ulmet-âbâd-ı 

◊abeşe‟de pâ-beste-i dâm-ı i≥ýırâr olan muhâcirµn-i mi√net-âzmâ ki birâder-i ◊ayder-

i πâlib Ca¡fer bin Ebµ ‰âlib ve Ebµ Mûsâ el-Eş¡arµ ve on altı nefer-i muva√√id-i 

ra§inü‟l-i¡ti…âd u çend-nefer-i mü‟minât-ı muhâcirât ki esâmµlerin Muýavvelât-ı 

Basµýe √âvµdür. Reh-âverd-i √asret-i1970 çend-sâle-i cân-sûzla ki dehenleri lebrµ-i 

ma…âlât-ı şükr ü şikâyet ü dµdeleri …aýre-çegân-ı «ûn-âbe-i mi√net ü meserret 

≠âyi…aları dimâπ-ı endûde-i zehr [T2-227b] ü nebât [T1-162a] ü dilleri le≠≠et-âzmây-

ı √amµn-ca√µm-i hicr ü ra√µ…-i na¡µm mülâ…ât-ı hey‟et-i endûhzede-i neşâý-âmµzle 

girye vü «andeleri hem-dûş u teşekkµ ü teşekkürleri hem-âπûş, 

                                                                                                                                                                             
1965 bu mâdde A, M, T1, Ş, E; T2‟de yok. 
1966 müşebba¡ A; şeb¡ M, Ş, T1, T2, E 
1967 Doyduk hatta Hayber‟i fethettik. 
1968 …ıýa¡ A; beyt M, T1, T2; na@m E, Ş 
1969 Gayb perdesinin ötesinde mutluluğun şahidi kalmadı. Yüzü açılmışlar ki çıkıp görünülen yerde 
uykudaydı. Heves eli her isteğe ulaşamadı. Hasret çekenlerin gözüne zahmetsizce göründü.  
1970 √asret-i E, M, T1, T2, Ş; √ayret-i A 
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beytü‟l-mü‟ellifehi1971 

Minnet »udâ‟ya irdi firâ…uñ nihâyete 

Şükr vi§âl virmedi nevbet-i şikâyete 

ma…âliyle meclis-i …udsiyyü‟n-ni@âm-ı risâlete çehre-sây [A-108b] oldılar. 

İbn Hişâm ¡aleyhi‟r-ra√me zemzeme-perdâz-ı naπme-i rivâyetdür ki cenâb-ı 

seyyidü‟l-ümem ma…dem-i muhâcirµnden fâyiz-i müntehâ-yı merâtib-i sürûr olub 

¡amm-zâde-i âzâdeleri Ca¡fer ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ miyâne-i dü-dµdelerin bûsegâh-ı 

leb-i şefâ¡at-penâh buyurub kemâl-i inşirâ√larından 1972
ماادرى انا ليهما اسر بفتح خيبر ام 

 mürvâridin ýaba…-ı yâ…ûtfâm-ı la¡l-i âbdârlarından tehniyetü‟l-…udûm-i بقدوم جعفر

Ca¡ferµ‟ye ni&âr buyurdılar ve çâşni-gµr-i elýâf-ı rabbânµ pµş-nihâd-ı πuzât itdügi sufre-

i cezµlü‟n-ni¡am-ı πanâyimden ¡âmme-i muhâcirµn-i ◊abeşe‟yi da«i √i§§e-i müşebbi¡-

efrâzıyla vâ§ıl-ı ni§âb-ı πınâ buyurdılar.  

Tesmµmkerden-i Yehûd-ı »ayber ◊a≥ret-i Fa«rü‟l-Enbiyâ râ1973 ¡aleyhi‟§-

§alâhü ve‟s-selâm  

Nevâle-keşân-ı misâfirkede-i â&âr bu siyâ… üzre tertµb-i simâý-ı a«bâr 

eylemişlerdür ki bihretµn-na…ş-ı kâr-nâme-i1974 kâ‟inât evvelµn-i saýr-ı kütüb-«âne-i 

mevcûdât,  

beyt1975 

Mekkµ-i Ye&rib-mekân u seyyid-i â«ir zemân 

Ma√rem-i sırr-ı nihân u hâdµ-i râh-ı hüdâ 

Hem-nefes-i rû√-ı …uds dürr-i «alevât-ı «afµ 

Hem-sefer-i Cibrµl birr-i derecât-ı ulâ 

ya¡ni cenâb-ı seyyidü‟l-enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alât ü ekmelü‟t-te√âyâ 

√a≥retleri bir gün yine ◊ı§n-ı ¢amû§‟ı ma…dem-i kerµmleriyle hem-pâye-i1976 sipihr-i 

≠âtü‟l-burûc buyurmuşlar idi ki ser-bâ«te-i [E-118b] şemşµr-i [T1-162b] ◊ayderµ olan 

Mer√ab‟uñ du«ter-i birâderi ve Selâm bin Mişkem‟üñ hem-ser-i bed-a«teri Zeyneb 

binti ◊âri&-i Yehûdµ ki dµk-cûşân-ı ser-fitne-i rûzgâr u mekkâre-i mekkâr-âmûz-ı 

                                                             
1971 beytü‟l-mü‟ellifehi M; beyt A, T1, T2, E, Ş 
1972 Hangisine sevineceğimi bilemiyorum, Hayber‟in fethine mi yoksa Ca‟fer‟in gelmesine mi? 
1973 râ A, E; T1, T2, Ş, M‟de yok. 
1974 kâr-nâme-i A, M, Ş, E, T2; kâr-«âne-i T1 
1975 beyt A, E; T1, Ş, T2, M‟de yok. 
1976 -pâye-i A, Ş, E, M, T1; -sâye-i T2 
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¡acâyiz-i √µle-kâr [Ş-215b] âmµzende-i sifâl-i rµv ü reng [M-200] ve efrûzende-i 

nevâ‟ir-i füsûn u nµreng  

beyt li-mü‟ellifehi1977 

Çar«-gerdân-ı mefâsid rµsmân-tâb-ı √iyel 

»âne-zâd-ı sâ√iriyyet [T2-278a] pµrehen-dûz-ı füsûn 

bir bed-kâr idi. Enbânçe-i keder-i za«ire-i1978 sµnesinde kµne-i seyyidü‟r-rüsül 

mu≥mer1979 olmaπın ol nâzik-mizâc-ı mihmân-«âne-i âferµniş §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem cenâbına bir ta…rµble i≠â…a-i zehr-âbe-i inti…âm dâ¡iyesiyle mütera§§ıd-ı 

hengâm-ı fur§at idi. ¡Â…ıbet ba¡≥ı vesâyiý-i efvâhla istirâ…-ı desµse-i √âl itdi ki cenâb-ı 

fa«r-i kirâm ¡aleyhi‟§-§alâtü vesselâmuñ a¡≥â-yı lü√ûmdan küşt-i şâne vü deşte1980 

meyl-i «âýır-ı «âýµrleri efzûndur bir büzπâleyi büryân-ı tennûr-i fitne-tâb eyleyüb ser-

â-pây-ı a¡≥âsın şüste-i zehr-âbe-i ≠âyi…a-sûz eyledi. Ammâ ketef ü ≠irâ¡ına a¡≥â-yı 

sâyireden efzûn işrâb1981-ı zehr-âb idüb hengâm-ı nemâz-ı şâmda ber-resm-i hediyye 

meclis-i melâyike «adem-i risâlete µ§âl eyledi. A§√âb-ı Kirâm‟dan bir cem¡ hâle-

bend-i encümen-i …amer-tâb-ı nebevµ bulunmaπla ba¡de§-§alât pµrâmen-gµr-i pµş«∙ân-ı 

nevâl oldılar. Seyyidü‟l-enâm ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alâtü ve‟s-selâm şât-ı meşviyye-i 

mesmûmenüñ gûş-pâre-i ≠irâ¡ından bir lo…ma dehân-ı müteyemmenlerine va¡≥ idüb 

muzπa-i mübâşeret buyurdu…larında1982 der-nefes yine i«râc idüb √u≥≥âre bu nevâle-i 

nâ-güvârdan1983 ref¡-i yed eyleñ ki هذا العظم ليخبرنى انه مسموم
1984  kelâm-ı √ikmet-

encâmıyla tenâvülden ta«zµr buyurdılar. Ke≠â fµ me¡âlimü‟t-tenzµl ve‟l-iktifâ ammâ 

Bişr bin [T1-163a] el-Berâ¡ ra≦ıya‟llâhu ¡anh …able‟t-ta√≠µr bir lo…ma-i tel«-i dimâπ-

sûzı ma≥π itmiş bulunmaπla i¡âdesi da«i nâ-mümkün olmaπın yâ Resûla‟llâh √µn-i 

tenâvülde lo…ma-i ma¡hûdeden i√sâs-ı kerâhiyyet itmiş idüm ammâ mürâ¡at-ı âdâb-ı 

meclis-i mu…addes baña def¡ itmege gelû-gµr oldı didi. Henüz meclis-i refµ¡den …ıyâm 

itmeden gûne-i ¡ârı≥µ gâh sebz ü gâh siyâh olub bir sâ¡at giçmeden tel«âne-i helâhil-i 

…âtil ile ser-çeşme-i cân-ı şµrµninden dest-şûy-i √ayât oldı. Ra√metu‟llâhi ¡aleyh  واما

                                                             
1977 beyt li-mü‟ellifehi M; beyt A, E, T2, Ş; na@m T1 
1978 keder-i za«µre-i A; keder-«µz-i M, T1, T2, E, Ş 
1979 mı≥mar, Gültekin, s. 344. 
1980 deşte A; rişte M, E, Ş; dûşına T1, T2 
1981 işrâb-ı A, E, T1, T2; i&râb A 
1982 mübâşeret buyurdu…larında A, E, Ş, M, T1; mübâşeretlerinde T2 
1983 nâ-güvârdan A, T2, E, Ş; nâ-güvâreden M, T2 
1984 Şu kürek kemiği bana etin zehirlenmiş olduğunu haber veriyor. 
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من ساعته التى  [2T-2278]بشر فاساغها واما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلفظها ومات بشربن البراء 

اكل
1985  ke≠â fµ el-Münte…â ve‟l-»amµs seyyid-i ins ü cânn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

ol füsûnger-i mekr-endûzı pµşgâh-ı celâllerine1986 [E-118b] i√≥âr idüb bu mu¡âmele-i 

bed-kârânesinüñ bevâ´i&-i ictirâsından istikşâf buyurdılar. Ol selµýa-i bµ-şerm şehrâh-ı 

i¡tirâfdan girµve-i inkâre gürµzân olmayub bµ-bâkâne ser-girift-i râh-ı cevâb oldı ki 

râst budur ki peder ü ¡amm ü şevherüm ser-cümle sizüñ …anýara-i şemşµriñüzden râh-ı 

fenâya gü≠âr itmeleriyle âteş-i kµn bu dµk-i inti…âm-ı iπlâsına bâdµ oldı. Lâkin bu 

mülâ√a@a ile ki eger da¡vâsı √âşâ fürûπ-ı §ı…dan ¡ârµ ise cihâniyân πâ‟ile-i istµlâ [M- 

201] larından vâ-reste olsunlar ve illâ iddi¡â-yı nübüvvetde mânend-i §ub√-ı &ânµ 

§âdı…-ı nefes ise lâ-şekk cânib-i İlâhµ‟den µ…â@ u i«bâr olunma… mu√âldür ve √âlâ 

baña mütebeyyin oldı ki sen beniyy-i √a……ânµ vü te‟yµd-kerde-i süb√ânµ peyπam-ber-

i râst-«abersin diyüb binâ-yı refµ¡ü‟l-erkân-ı İslâm‟a1987 ilticâ eyledi. [Ş-206a] 

¡Ulemâ-yı fenn-i √adµ& ra√imehümu‟llâh dan [T1-163b] bu mâddede rivâyeteyn-i 

müte√âlifeteyn mesýûr-ı mütûn-ı [A-109b] siyerdür. Bir fır…a §uret-i …atlin ta√…µ… 

itdükden §oñra mâ¡adâ §albin da«i ¡ilâve-i ta√…µ… itmişlerdür fır…a-i u«râ da«i cânib-i 

¡afvı tercµ√ idüb bir fır…a da«i tevfµ…-i beyne‟r-rivâyeteyn tarµ…asın i«tiyâr itmişlerdür 

bu vech ile ki a«≠-i inti…âm menâfµ-i şµme-i kerµme-i seyyidü‟l-enâm olmaπın kendü 

nefes-i kerµmlerine olan sû‟-i …a§dı mücâzâtında meslek-i ¡afvı i«tiyâr buyurub anca… 

Bişr ra≦ıya‟llâhu ¡anh …ı§â§en reyyân-ı zehr-âbe-i şemşµr itmiş olalar. E‟imme-i 

me@heb-i Şâfi¡µyyeden ba¡≥ınuñ mâdde-i tesmµmede tecvµ≥-i …ı§â§ itmelerinüñ merci¡i 

bu mâddedür ammâ e‟imme-i ◊anefiyye‟den ve cumhûr-ı Şâfi¡iyye §ûret-i 

me≠kûrede sedd-i mesâπ-ı …ı§â§ itmişlerdür. Zümre-i evvelµnüñ mesleki üzre rivâyet-

i …atl resµde-i rütbe-i sa«t oldıπı ta…dµrde siyâsete ma√mûl olub «attâ √âşiye-i vâ…ı¡a-i 

…atl olan mâdde-i §alb da«i bu tevcµhi [T2-279a] mü‟eyyeddür va‟llâhu te¡âlâ ¡alem 

bi-√a…µ…atihi‟l-√âl1988 Ebµ Dâvûd ra√metu‟llâh Câbir bin ¡Ubeydu‟llâh-ı En§ârµ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan rivâyet itdügi üzre nâzenµn-sirişt-i «ânvâde-i µcâd §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellem cenâbınuñ da«i gûşt-pâre-i zehr-endûde-i1989 te‟&irlerinden ≠âyi…a-i 

                                                             
1985 Bişr o eti yedi ama Resûlullah sallallahu ¡aleyhi ve sellem yemedi. Bişr bin el-Berâ‟ yediği anda 
şehit oldu. 
1986 celâllerine A, M, T1, T2, Ş; celâline E 
1987 erkân-ı İslâm‟a A, E, Ş, M, T1; erkâna T2 
1988 va‟llâhu te¡âlâ ¡alem bi-√a…µ…atihi‟l-√âl A, T1, E, Ş, T2; va‟llâhu ¡alem bi-√a…µ…atihi‟l-√âl M 
1989 zehr-endûde-i M, T1, Ş, E, T2; zâhir-endûde-i A 
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ýayyibelerinde nev¡ân â&âr-ı teπayyür pedµd olmaπın Mevlâ-yı Benµ Beyâ≥a-i En§ârµ, 

Ebû Hind mübâşeretiyle kâhil-i [E-119a] ýâhirlerinden …arn u şüfre ile i√ticâm 

buyurdılar √attâ bu serâçe-i fâniyü‟ý-ýar√-ı mecâziden eyvân-ı be…â esâs-ı √a…µ…ate 

irti√âlleri da«i ol zehr-pâre-i …aýarâtınuñ tetimme-i te‟&µrâtından oldıπı …arâr-dâde-i 

nab≥-şinâsân-ı fenn-i √adµ&dür. İbn-i İs√a… ¡aleyhimü‟r-ra√me Ebû Dâvûd u Dârimµ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan [T1-164a] bu müdde¡âyı bu vechile pehlûzede-i firâş-ı 

ta√…µ… itmişlerdür ki nâzik-nihâl-i √adµ…a-i risâletüñ beden-i nâz-perverdleri1990 

âzürde-i mihre-cân-ı se…am oldıπı √âletde ümm-i Bişr bin el-Berâ kenâr-ı bister-i 

istebra…-ı li√âflarına pâ-nihâde-i ¡iyâdet olmaπın bu vechile mınýı…a-güşâ-yı râz 

oldılar ki yâ ümm-i Bişr  يا ام بشران هذه االوان وجدت انقطاع ابهر من االكلة التى اكلت مع انبك

بخيبر
1991  bu πazâ-yı @afer-pµrâda ki eşher-i fütû√ât-ı e¡azz-ı mevcûdâtdur ýâyirân-ı 

sebük-pervâz âşiyâne-i İslâm‟dan anca… on beş nefer …afes1992-şiken-i √ayât olub 

¡afârµt-i @ulmânµ sirişt-i beyâbân-ı işrâkden ýo…san [M-202] üç [A-110a] nefer 

laπzµde-i πıyâbe-i nµrân oldıπı mu§a√√i√-i mü‟ellifµndür. İttifâ…-ı e‟imme-i siyer 

ra√imehümu‟llâh üzre »ayberiyân ≥iyâ¡ u ¡a…âr u dâr u diyârlarından mâ√§ûl-dâşte-i 

√irman1993 olıca… min-ba¡d kendülere me‟men-i i…âmet-i mef…ûd u medâr-ı ta¡yyüş 

nâ-bûd olmaπla çend-rûz mu…µm-i vâdµ-i felâket ü misâfir-i bevâdµ-i √ayret olub bil-

â«ere dergâh-ı mekârim-i sultân-ı kevneyne ref¡-i nemµ…a-i ta≥arru¡ u niyâz eylediler 

ki kendü mezâri¡ ü merâbi¡imüz ki √âlâ …ıbâle-i …ısmet-i πuzâta mersûmdur. ªâhiren 

levâzım-ı «ıdmet-i terbiye vü zirâ¡atde müzdverân-ı [T2-279b] kâr-şinâsa [Ş-106b] 

§ûret-i i√tiyâc ≥arûrµdür bârµ nµme-i ma√§ûlât ücret-i a¡mâl olma… üzre bu âvâregân-ı 

bµ-«ânümânı ol «ıdemâta …abul ile vâ§ıl-ı ser-menzil-i murâd idüb ser-geşte-i 

beyâbân-ı «izlân itmegi şâyân-ı şân-ı mürüvvet görmeñ benâberµn memleket-ârâ-yı 

mekârim-i a«lâ… ¡aleyhi‟§-§alâtü vesselâm √a≥retleri ser-cevşen-i cûybâr-ı 

¡inâyetlerinden mera¡a-i âmâllerin sµrâb-ı is¡âf buyurdılar. Zemân-ı «ilâfet-i 

Fârû…iyye‟ye dek ol √âlet üzre [T1-164b] istimrârı nigâşte-i mütûn-ı mufa§§ılâtdur, 

«âme-i şµrµn-√arekât-ı rüvât meşâýe-i çehre-nigâr-ı ¡arâyis-i ma…âlâtdur. ~afiyye bint-i 

                                                             
1990 nâz-perverdleri A; nâz-perverdeleri M, E Ş; nâz-perverleri T1, T2 
1991 Ey Bişr‟in annesi! Senin oğlunla Hayber‟de yediğim etten dolayı kalbimin damarlarının 
kesildiğini hissetmekteyim. 
1992 …afes A, M, E, Ş; nefes T2; T1‟de yok. 
1993 √irmân A, E, Ş, T1, T2; cirmân M 
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◊uyeyy bin A«ýab, ki mülâ√a@a-i nâmûs-ı √arµm-i nübüvvet sâ√a-i meydân-ı1994 

cemâlinde kümeyt-i siyeh-sâ…-ı …aleme [E-119b] şikâl-i mümân¡atdur, şebistân-ı 

√aremgâh-ı Kinâne‟de henüz ¡arûs-ı se-şebe1995 idi ki a…sâm-ı sebâyâdan Dı√ye-i 

Kelbµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ sehmine müte¡ayyin olmış idi. Rivâyet-i u«râda Dı√ye 

cenâb-ı bâlâ-nişµn-i kerem-«âne-i µcâd §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerinden 

hengâm-ı teseyyür1996-i fütû√da bir perestâr ¡aýâsına niyâzmend olmaπın dest-i 

niyâzın ser-rişte-i va¡de-i vefâdâr-ı rüfe…âya1997 rabý buyurmuşlar idi. Benâberµn 

hengâm-ı fet√de Dı√ye ra≦ıya‟llâhu ¡anh te≠kµr-i encâz itmekle kâffe-i sebâyâ 

beyninde târ-ı nihâhı …an…ısınuñ şiken-i gµsûsına beste olursa i«tiyâr itmek üzre 

müra««a§ buyurmaπın Dı√ye icâle-i endâze-i na@ar iderek ¡â…ıbet tamπâ-yı nigâhı 

~afiyye‟nüñ metâ¡-ı «âýır-rübâ-yı cemâline na…ş-beste-i pesend olmış idi ammâ ol 

«ilâlde ~afiyye‟nüñ1998 şükûh-ı kevkebe-i √üsn-i na@are-sûzı meclis-i fa«rü‟l-enâmda 

zebân-gü≠âr …ılınub √üsnâ vü cemµle vü seyyµde-i …abµle oldıπından πayri dürre-i 

şefâfe-i ≠âtı §adef-i ba√rü‟l-ensâb-ı Hârûn ¡aleyhi‟s-selâma müntehµ olmaπla @ât-ı [A-

110b] ¡âlµ-neseb-i vâlâ-ni§âbıñuzdan πayri anuñla hem-kefe-i terâzû-yı küfv olıca… 

kimesne yo…dur diyü ber-dâşte-i ma¡rı≥-ı mu¡allâ …ıldu…larında i√≥ârına ta√rµk-i leb-i 

irâde buyurdılar. Şâh-bâz-ı bâlâ-pervâz-ı na@ârları cemâl-i √ûrâ-endâzında âşiyân-sâz 

olıca… yine anuñ binti ¡ammi i¡ýâsıyla1999 …avl-i â«erde âmme-i u«râ i¡ýâsıyla bir 

…avlde [T1-165a] da«i heft-¡avâtı…-ı perµ-çehre-i i√sânıyla Dı√ye‟den istir≥â [M-203] 

buyurdu…dan §oñra …afes-i âhenµn-bend-i rı……ıyyetden i¡tâ…ın bedel-i §ıdâ… buyurub 

mürâ¡ât-i şerâyiý-i istibrâdan §oñra hengâm-ı rücû¡da mer√ale-i ~ahbâ‟da şebistân-

fürûz-ı zifâf buyurdılar. Gül-gûne-i ¡ârı≥-ı â&ârdur ki ~afiyye ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâya 

ýulû¡-ı sepµde-i fet√den mu…addem bir şebângeh-i perde-i ýâ…-ı dµvân-ı mi&âlµde bir 

§ûret-i «oş-reng-i rü‟yâ meşhûd oldı ki şemse-i cild-i ezra…fâm-ı mecmu¡a-i şâm olan 

bedr-i münµr rivâyet-i â«erde âfitâb-ı ¡âlem-gµr §a√µfe-i zer-efşân-ı âsumândan 

müfârı… olub vişâ«u‟§-§adr-ı gül-ru«ân gibi2000 kendü kenârında ârâm-gµr oldı. ~ub√-

                                                             
1994 meydân-ı M, T1, T2, Ş, E; A‟da yok. 
1995 se-şebe M, T1, T2, E Ş; se-şenbih A 
1996 teseyyür A, T2, Ş; teysµr M, E, tebşµr T1 
1997 vefâdâr-ı rüfe…âya A; vefâ-der-…afâya M, T1, T2, E, Ş 
1998 metâ¡-ı «âýır-rübâ-yı cemâline na…ş-beste-i pesend olmış idi ammâ ol «ilâlde ~afiyye‟nüñ A, E, 
T1, T2, Ş; M‟de yok. 
1999 i¡ýâsıyla M, Ş, T1, T2, E; ¡aýâsıyla A;  
2000 gibi A, E, M, Ş, T1: T2‟de yok. 
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dem bu mir‟ât-ı √ikmet-nümây-ı rü‟yâyı recâ-yı §ûret-i ta¡bµrle [E-120a] şevheri 

Kinâne‟nüñ dest-i şu¡ûrına nihâde eyleyicek hemân Kinâne [Ş-207a] ebrûların şiken-

gµr-i çµn-i πa≥ab idüb beñzer ki sâ«a-i kılâ¡ımıza sipeh-keş-i istµlâ olan sipehsâlârla 

hem-«∙âbe-i izdivâc olma… sevdâsına heves-kâr olmışsun diyüb ru√sâr-ı gül-girdârını 

bir vechile zeneşgâh-ı laýme-i sa«t eyledi ki pµrâmen-i nergis-i vâ…ı¡a-bµni reng-i 

kebûdla sünbülzâr olub henüz leyletü‟z-zifâfda pµrâye-i kenâre-i mu§√af-ı ru«sârı 

olan dâyiretü‟l-«arb dµdesinüñ √avâlµsinde â&âr-ı cedvel-i lâcüverdµ bâ…µ olmaπla 

cenâb-ı fa«rü‟l-enbiyâ ¡aleyhi fe≦alü‟t-te√âyâ √ikmetinden isti«bâr buyurdu…larında 

~afiyye vâ…ı¡a-i gü≠eşteyi mersûm-ı lev√a-i ta…rµr eyledi. Mervµdür ki ol şebgeh 

mı√bâ√-ı zücâce-i kâyinât ¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyât ~afiyye-i ile √alvet-ârâ-yı zifâf 

olmışlar idi. Ebµ Eyûb-ı En§ârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh mânende-i âsumân-ı hilâl- [T1-

165b] âvµz müteveşşi√en bi‟s-seyf pµrâmûn-ı «ayme-i nebevµde tâbe-§ub√-ı 

pervânevâr2001 va…f-ı gerdiş-i mu√âreset olmış idi. Hengâm-ı se√ergâhµ ol âfitâb-ı 

evc-i nâz girµbân-ı «aymeden ýulû¡ e&nâsında sâmi¡a-i ¡aliyyelerin §µt-i silâ√ …ar¡ 

itmegin [T2-280b] kim idügin isti«bâr buyurdu…da Ebµ Eyûb-ı En§ârµ oldıπın ber-

dâşte-i sedde-i ¡ulyâ eylediler. Cenâb-ı Ebµ Eyyûb‟dan ol √areketüñ √ikmetin istifsâr 

[A-111a] buyurdu…da bu vechile perde-ber-endâz-ı ¡ârı≥-ı râz oldı ki yâ Resûla‟llâh 

~afiyye henüz endek-sâl ü kem-«ıred olub ek&er e…âbirinüñ ser-mâye-i √ayâtı dest-i 

fersûde-i dellâl-i tµπiñüz olmaπla mebâdâ na…µ§a-i ¡a…lına tel«µ-i mâtem in≥imâmı bir 

√areket-i nâ-çesbâna dilµr itmek mülâ√a@ası daπdaπa-fermây-ı mütefekkirüm olmaπın 

bu şeb √ırâsetüñizi ser-mâye-i istirâ√at-ı dâreyn ¡add eyledüm diyü cevâb virmegin 

bu gûne nµk«∙âhµ-i πâyibânesi ≥amµr-i münµr-i seyyid-i ¡âlemiyâne ≠erµ¡a-i inşirâ√ 

olub 2002
 du¡â-yı bµ-bahâsın müzd-i «ıdmet-i √ırâset اللهم احفظ ابا ايوب كما حفض نبيك

buyurdılar. tûbâ lehü2003 meşşâýa-i kilk-i §ûret-gerân-ı a«bâr [M-204] bu vechile 

çehre-perdâz-ı nigâr-«âne-i â&âr olmışlardur ki &ervetiyân-ı ¡a§rdan ser-cerµde-i 

…abµle-i Süleym, »accâc bin ¡İlâý ki ¡arâ≥µ-i Benµ Süleym‟de südde-i ciger-zemµn olan 

ma¡âdin-i ýılâ zµr-i tamπâ-yı ta§arrufunda idi. Ol e&nâda dâ¡iye-i ticâretle [E-120b] 

Cânib-i Mekke‟ye zimâm-engµz-i cemmâze-i ¡azµmet bulunmaπın ser-√al…a-i silsile-i 

mevcûdât ¡aleyhi ecmelü‟§alavât √a≥retlerinüñ burûc-ı »ayber‟de kevkebe-efrûz-ı 

                                                             
2001 pervânevâr A, M, E, Ş, T1; pervâne T2 
2002 Allah‟ım peygamberini koruduğun gibi Ebâ Eyûb‟u da koru. 
2003 Ne mutlu ona! 
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fütû√ olduπın istimâ¡ itmekle ýınâb-ı bârgâh-ı sa¡âdetlerine tevessül-i müsâra¡at idüb 

evvelâ bâre-i ≥amµrine [T1-166a] «ırâm-keş-i İslâm oldu…dan §oñra bu vechile ¡ar≥a-

dâşt-ı niyâz oldı ki yâ Resûla‟llâh ek&er ahâlµ-i Ümmü‟l-¢urâ baña gerden-beste-i 

silsile-i ≠immet olmaπla şimdi bu çâker-i kemterµnüñ mâyedâr-ı dµn-i mübµn oldıπına 

kesb-i ıýýılâ¡ iderler ise ta¡§§ub-ı işrâkleri edâ-yı √u…û…a sedd-i mümâna¡at olacaπı 

mütebâdirdür. Ayâ ta√§µl-i da…âyı…-ı ma…§ûd2004 içün idâre-i fevvâre-i @arâfetle 

mu…te≥â-yı ma…âm üzre [Ş-207b] ba¡≥ı mertebe kelimât-ı ma§la√at-engµz 

tefevvühüne ru«§at erzânµ buyurılır mı diyü istµ≠ân idicek cenâb-ı «ayrü‟l-verâ 

¡aleyhi aýyebü‟t-te√âyâ da«i me‟≠ûn-ı ma…âlât-ı @arµfâne buyurmaπın cânib-i Mekke-i 

[T2-281b] Mu√teremeye2005 imâle-i ¡inân-ı şitâb eyledi. Mervµdür ki bed-«∙âhân-ı 

cenâb-ı eşref-i ¡âlemiyân olan sebük-maπzân-ı süfehâ-yı ¢ureyş √a≥ret-i sâlâr-ı 

kârbân-ı envâr ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâmuñ «ıýýa2006-i »ayber‟e râyet-keş-i istµlâ 

oldıπı günden berü sevdâ-yı «aber-i inhizâm-ı İslâmiyân‟la her rûz seniyyet‟ül-

bey≥âda2007 bâcdâr-ı tend-«ûy-i √arµ≥ mi&âl va…fe-gµr-i ser-râh-ı tesemmu¡-ı a«bâr 

u2008 √avâdi& olub âyende vü rûzendenüñ bâr-«âne-i ≥amµrinden tecessüs-i «afâyâ-yı 

esrâr içün sµ«-zen-i zebân-ı ibrâm olurlar idi. ◊accâc bin ¡İlâý‟uñ da«i râh-ı 

»ayber‟den tevârüdin göricek hemân  

beyt2009 

Rûy [A-111b] u çeşmüñde nümûdâr beşâşet2010 e&eri 

Sende vardur var ise2011 kûy-i murâduñ «aberi2012 

Vef…ınca yâ ◊accâc İslâmiyân‟la »ayberiyân‟uñ encâm-ı kârları ne keyfiyyet 

üzre §ûret-pe≠µr oldıπından ne «aber bilürsin diyü mânende-i segmeges √avâlµ-i 

nâ…asına ýanµn-efrâz-ı isti«bâr [T1-166b] oldılar. ◊accâc-ı semtµ ki dµbâce-i şµve-i 

esrâr idinüñ2013 didi ki  bende olan nigµn-i «oş-resm-i «aber temâm-ı engüşterµn-i dil-

                                                             
2004 ma…§ûd A, M, T2, Ş, E; ma√§ûl T1 
2005 Mekke-i Mu√tereme‟ye A, M, Ş; Mekke-i Mükerreme‟ye T1, E; Mekke‟ye T2 
2006 «ıýýa M, T1, T2, Ş, E; «uýbe-i A 
2007 &eniyyetü‟l-bey≥âda M, Ş, E, T1, T2; meyt‟ül-bey≥âda A 
2008 a«bâr u A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
2009 beyt A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok. 
2010 beşâşet A, M, E, T1, Ş; şitâb T2 
2011 Sende vardur var ise A, M, Ş, T1, T2; Sendedür var ise E 
2012 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1247. 
2013 ◊accâc-ı semtµ ki dµbâce-i şµve-i esrâr idinüñ A, ◊accâc tebessümi dµbâce-i şµve-i esrâr iderek M, 
T1, T2, Ş, E 
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«∙âhıñuzda muýâbı…dur. Tehµ-maπ@an-ı ¢ureyş kemâl-i raπbet ü ta¡@imle mecma¡-ı 

e¡â@ım-ı Ümmü‟l-¢urâ‟ya µ§âl eylediler. Vücûh-ı §anâdµd-i müşrikµn ◊accâc‟a ýaraf 

ýaraf yâ ◊accâc senden leme¡ân iden gevher-şikâf-ı «aber-i tâze ser-mâye-i 

ârâmımuzı fersûde eyledi. Luýf idüb nihâde-i «âtim-i ta§rµ√ eyle diyü niyâzmend 

oldu…larında hemân ser-engüşt-i leýâyifü‟l-√iyel ile rişte-i «oş-âmed ü istihzâya tâb 

virüb [E-121a] bu gûne [M-205] gül-deste-bend-i cevâb oldı ki eger √o……a-i 

ıýýılâ¡umda olan ma¡cûn-ı müferri√den kemterµn mebla¡asını size i≠â…a itdürsem tâbe-

…ıyâmet neş‟e-i2014 meserretden «âne-i …ulûbuñuz pâmâl-i πubâr-ı melâl olma… 

i√timâli ber-ýaraf olur. ◊âlâ ma¡lûmuñuz olsun ki tünd-bâd-ı §adme-i »ayberiyân 

«irmen-i Mu√ammediyân‟ı pâ-zede-i tefri…a-i hezµmet idüb ek&er a§√âbını sµrâb-ı 

cûybâr-ı şemşµr ü ba¡≥ı ile Mu√ammed‟i esµr eylediler. »attâ bu niyyet-i im≥â-kerde-i 

…abâle-i [T2-281b] ≥amµrleridür2015 ki Mu√ammed‟i eşref-i a§√âbıyla Ümmü‟l-

¢urâ‟ya getürüb tµπ-i istµlâlarından za«m-«ûrde-i mâtem olan ekâbir-i ¢ureyş‟i da«i 

√i§§edâr-ı müşâreket-i inti…âm itmekle dûş-ı raπbetiñüzi girânbâr-ı minnet 

eyleyeler.2016 Benüm da«i bu cânibe ta√rµk-i cemmâze-i müsâra¡atden ma…§ûdum 

budur ki bi‟l-cümle ýarâyif-i emvâl-i Mu√ammediyân destzede-i târâc-ı »ayberiyân 

olmaπla ≠imem-i sükkân-ı Ümmü‟l-¢urâ‟da olan emvâlimi serµ¡an ferâhem idüb 

tüccâr-ı eýrâf müsâra¡at itmezden mu…addem sehl-i …ıymetle iştirâda müsâba…at 

eyleyem didi. »afµfân-ı sa«µf-nihâd-ı ¢ureyş bu «aberden eşkâl-i §ûret-bâz gibi şâdân 

u ra…§ân olub [T1-167a] kûçe-be-kûçe vü «âne-be-«âne yâ âl-i πâlib müjde-bâd ki 

ba¡dezµn sefµne-i murâdıñuz cûybâr-ı [Ş-208a] dil-√∙âhıñuza cereyân eyledi diyü 

birbirinüñ ýâ…çe-i dervâze-i sâmi¡asın …aýrân-endûde-i beşâret-i bµ-me‟âl eylediler. Bu 

beşâret ≥ımnında ◊accâc‟uñ da«i §a¡bü‟l-«u§ûl olan emvâlin resm-i müjdegânµ 

ma…âmında cem¡ ü teslµmde birbirine müsâba…at eylediler ammâ bu «aber-i [A-112a] 

…arâr-fersâ sükkân-ı Ümmü‟l-¢urâ‟dan zµr-i dâmen-i «afâda nigehdârende-i şem¡a-i 

µmân olan mü‟minµnüñ rûzgâr-ı √ayâtın târ idüb her birinüñ derûnı âteş-«âne-i 

ta√ammül-sûz-ı2017 infi¡âl ü âstµnleri cey«ûnzâr-ı sirişk-i melâl-«âne-i ¡Abbâs 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhda ¡akd-i encümen-i mâtem idüb ser ü sµnelerin kûfte-i dest-i √asret 

                                                             
2014 neş‟e-i A, M, E, Ş, T2; neşve-i T1 
2015 ≥amµrleridür M, Ş, T1, T2, E; ta≥mµrleridür A 
2016 eyleyeler A, E, M, Ş, T1; eylediler T2 
2017 ta√ammül-sûz-ı M, E, Ş; -sûz-ı A; T1, T2‟de yok. 
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eylediler. ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anha «od bir gûne efsürde-i serd-bâd-ı √ayret oldı ki 

¡u…de-i zânûsından …uvvet-i …ıyâm mef…ûd olub §ûret-i bµ-cân gibi bâlin-i √ayrete 

üftâde oldı. Lâkin çerâπ-ı şu¡ûrı gâh gâh nµm-lem¡a-i teya……u@ ile fânûs-ı dimâπın 

inâre itdükce «od-be-«od müte¡accibâne eyâ bu ne u√dû&e-i πarµbedür ki fet√-i celµl-i 

Ümmü‟l-¢urâ vü ikmâl-i erkân-ı millet-i bey≥â ki [E-121b] ta¡allu…-kerde-i va¡d-i 

İlâhµdür, vâ-beste-i √ayât-ı eşref-i kâyinâtdur ve mevâ¡id-i §amedânµ «od-mânde-i 

¡u…de-i ta«allüf olma… i√timâlinden berterdür. Yâ bu na…şı-ı [T2-282a] nâ-me‟mûl-i 

«ıred-fersânuñ √udû&ı ne emr-i πarµbdür diyü nefs-be-nefes no…ýa-i dâyire-i √ayret 

olurdı.  

na@m2018 

 چنان در دست وپا شد قوتش كم

 كه مى پيچيد همچون موج درهم

 بمردن دست درآغوش كشته

كشيده دست وپا بيهوش كشته
2019  

¡Â…ıbet ýarµ…-i nühüfte ile πulâmın ◊accâc‟a [M-206] irsâl idüb bu gûne âb-

gµne-i [T1-167b] dehânından mütereşşi√ olan zehr-âbe-i ¡âlem-güdâzuñ keyfiyyet-i 

§ı««atinden pürsân oldı ◊accâc nihânµ πulâma leb-cünbân-ı sergûş-ı beşâret oldı ki 

√a…µ…at-ı a«bâr muvâfı…-ı «âýır-«∙âh-ı dûstândur. »ânesin …ulûb-ı §âfiyevâr2020 âşinâ 

vü bµgâneden ta«liye eylesün ki nµm-rûzda kendülerle mülâ…ât-ı mu§ammem ü fekk-i 

¡u…de-i râz mültezemdür didi. ∏ulâm lem¡a-i beşâretle tenvµr-i √avvâs-ı ¡Abbâs idicek 

¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh şükrâne-i nüvµd-i πulâmuñ ra…abesin ýav…-ı rı……ıyyetden 

ıýlâ… idüb hengâm-ı istiýâ¡atde birisin da«i &ânµ-i ¡iýâ…-ı evvel itmek içün ne≠r eyledi. 

Vâ…ı¡â ◊accâc mev¡id-i mülâ…âtda «âne-i ¡Abbâs‟a …âdıme-engµz-i du«ûl olub 

¡Abbâs da«i dil-i2021 derdnâk ü dµde-i nem-nâkle;  

beyt2022 

Gel ey nesµm-i §abâ kûy-i yârdan ne «aber 

Gelür mi …âfile-i nev-bahârdan ne «aber 

                                                             
2018 na@m M, T2, E; beyt A; Ş, T1‟de yok. 
2019 Elinde ve ayağında kuvvet kuvvet azaldığından sanki dalga gibi kıvrılıp karışıyordu.Ölümün eline 
kucak açmıştı. Şaşkınca eli ve ayağı çekilmişti. 
2020 §afiyyevâr A, M, T1, Ş; §afiyye gibi T2 
2021 dil-i M, T1, T2, Ş, E; ol A 
2022 beyt A; na@m li-münşihi M; na@m T1, E; Ş, T2‟de yok. 
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∏ubâr-ı râhına âmâdedür nigâh-ı ümmµd 

Ne gûne cünbüşi var rûzigârdan ne «aber 

Diyerek ýaba…-ı dest-i ta≥arru¡la kebâb-ı ciger-sû«tesin pµş-nihâd idicek 

◊accâc bu vechile zemzeme-serây-ı tebşµr oldı ki yâ ¡Abbâs;  

beyt2023 

طلب رسيد
 بكذشت شام محنت وصبح 2024

رسيد
2025  [A-112b] طلب كمشدخزانيأسوبهار

 2026 

◊âlâ cenâb-ı fa«rü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bi‟l-cümle …ılâ¡-ı 

»ayber‟de inâre-i mesâric-i fütû√ idüb defâyµn-i emvâlinde beyne‟l-a§√âb icrâ-yı 

merâsim-i mu…âsım buyurdılar. ◊a≥ret-i [T2-282b] ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ 

küvâre-i2027 «âýırında def¡aten şehd-i mu§affâ-yı i¡timâd √â§ıl olamayub [Ş-208b] yâ 

◊accâc ne söylersin, yâ beyne‟n-nâs bu i&âre eyledigüñ &evl-i a«bâr-ı muva√√işe 

nedür, yo«sa dil-i neşter-«ûrdeme merhem-gü≠âr-ı teselliyet-i [T1-168a] sâ«te mi 

olma… istersin yâ«ûd dimâπ-ı zehr-çeşµdeme şeker-sây-ı firµb olma… mı …a§d idersin? 

Tel«µ-i mâtem kücâ şµrµn be-√elvâ mµ şeved diyü tâbe-cûşân-ı endûh olıca… ◊accâc 

…asem-i mükerrerµ ta…rµrine ser-ber idüb mı§ra¡2028  يا اباالفضل هللا لقد تركت ابن اخيك عروسا

 ya¡ni ~afiyye bint ◊uyeyy bin A√ýâb ve ben da«i bi-√amdi‟llâhi te¡âlâ على بنت ملكهم

gird-âb-ı merdüm-âşâm-ı işrâkden sâ√il-res-i2029 √ayât-ba«ş-ı İslâm oldum anca… 

miyân-ı «ârzâr-ı küffârdan πonce-çµn-i §urre-i emvâl olıncaya dek «âýır-«∙âhlarına 

muvâfı… pençe-i zebânuma pehle-pûş-ı ma…âlât-ı rµş«and olmaπla yine fa«rü‟l-

enbiyâdan ru«§at-yâb olmışdur. ◊âlâ a¡mâl-i şµve-i nezâketle ta√§µl-i na…dµne-i murâd 

§ûret-pe≠µr oldı. Ben yine bu şeb reh-girâ-yı cânib-i Ye&rib olurum anca… senden 

niyâzmendüm ki çâbük-tâzân-ı ¢ureyş‟üñ şemşµr-i âzârından vâ-reste olıca… mesâfe-

i se-rûzeyi nûr-ı dµde-i cemmâze-i şitâb itmedükçe ir«â-yı zimâm-ı râz itmeyesin 

diyüb ◊a≥ret-i ¡Abbâs‟a vedâ¡ [M-207] eyledi. Ba…ıyye-i emvâlin da«i dürüst-i 

maπribµ-i âfitâb kµse-i gül-gûn-pervâz-ı ezra…fâm-ı şâmda nihân olıncaya dek cem¡ 

                                                             
2023 beyt A, E; na@m li-münşihi M; na@m T1; Ş, T2‟de yok. 
 M, T1, E طرب ;A, T2, Ş طلب 2024
2025 Mihnet akşamı geçti ve istek sabahı yetişti. Ümitsizlik sonbaharı kayboldu, istek baharı yetişti. 
 M, T1, T2, E, Ş طرب ;A طلب 2026
2027 kûre-i, Gültekin, s. 352. 
2028 mı§ra¡ M, E, T1, Ş; A, T2‟de yok 
2029 sâ«il-res-i M, T1, E, Ş; sâ√il-i A; T2‟de yok. 
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idüb şeb-hengâm zevce-i Mekkiye‟sinde2030 olan bülπa-i emvâlin da«i bu bahâne ile 

alub √al…a-i zer-endûde-i derµçe-i §ub√ leme¡ânından mu…addem reviş-i şeb-gµrâne ile 

cânib-i mevkib-i risâlete nâ…a-cünbân-ı sür¡at oldı.  

beyt2031  

ننموده عشوه ها باسيران نمود ورفت
 2032 

عيار غمزه نقد دل ما ربود ورفت
2033  

◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh [T1-168b] mübtehµc ü şâd-kâm in…ı≥â-yı 

eyyâm-ı mµ¡âda dek devlet-«ânesinde ârâm idüb rûz-ı çârümde elbise-i fâ«iresiyle 

cism-i [T2-283a] laýµfine pµrâye-sâz olub vü ¡asâ-yı müşrik-âşâm-ı ejder-endâmın 

der-keff idüb şâd u «urrem no…ýa-i siyeh-kisve-i dâyire-i ¡âlem ya¡ni beyt-i mu¡allâ-yı 

mu√terem pµrâmeninde pergâr-engµz-i «uýuvât-ı ýavâf olmaπa der-kâr oldı. Sitem-

kµşân-ı2034 ¢ureyş [A-113a] cenâb-ı ¡Abbâs‟ı ol nev¡a √arekât-ı neşâýmendâne ile 

gördüklerinde birbirlerine müjgân-ı teπâmüz olub tecellüdine √aml eylediler. İtmâm-ı 

e&vâr-ı ýavâfdan §oñra eýrâfına mücetmi¡ olub yâ Ebâ‟l-fa≥l bu ne √areket-i nâ-çesbân 

u cünbüş-i bµ-hengâmdur ki senden meşhûd olur. Di¡âme-i istinâd-ı âl-i Muýýalµb √âlâ 

pehlûzede-i «âk-i «asâr olmış iken şimdi sen binâ-yı bµ-esâs-ı meserreti böyle bâlâ-

keş göstermeñ ne emr-i πarµbdür? Yo«sa bu va¡≥-ı lâübâliyâneyi sedd-i şemâtet-i a¡dâ 

mı itmek dilersin ve birâder [E-122b] zâdeñ mu§µbetden2035 mültehib olan sûz-ı 

derûna nâvdân-ı tecellüdle âb-efşâne-i2036 tesliyet mi olma… istersin diyü her bed-

gûy-ı kem-fur§at bir neşter-i zehr-âlûd-ı sitem √avâle itmege der-kâr oldılar ammâ  

…ıý¡a2037  

Ey besâ-kes ki bu bâzµçegeh-i ¡âlemde 

Cidd §anur şµve-i lu¡betkede-i eyyâmı 

[Ş-209a] ¡Â…ıbet hezl ü firµb oldıπın idrâk idicek 

Kendüye vâsıýa-i «aclet olur encâmı2038 

                                                             
2030 Mekkiyesinde A, M, T1, E, Ş; kemµnesinde T2 
2031 beyt li-münşi‟i M, beyt A; li-münşi‟i E; Ş, T1, T2‟de yok. 
 M, T1, T2, E, Ş نموده ;A ننموده 2032
2033 İşve göstermedi esirlere göründü ve gitti. Hilekâr yan bakış gönlümüzün nakdini kaptı ve gitti. 
2034 -kµşân-ı A, T1; -keşân M, T2, E, Ş 
2035 mu§µbetden A, E, T1, T2, Ş; mu§ibetinden M 
2036 âb-efşâne-i A; âb-efşân-ı M, T1, T2, E, Ş 
2037 …ıý¡a A, Ş; na@m M, E; T1, T2‟de yok. 
2038 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011,  s. 1167. 
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◊a≥ret-i ¡Abbâs hemân revzene-i …ah…aha-i2039 istihzâya güşâyiş virüb çehre-

fürûz-ı mestûre-i râz oldı ki ey nâ-hûşmendân-ı kec-«ayâl hµç …uvvet-i …udsiyye-i 

İlâhiyye ile meşdûd olan bâzû-yı bülend-nµrû-yı sa¡âdet pençe-i √ummâzedegân-ı 

germ-sµr-i işrâkden «amzede-i ¡acz u perµşân mı olur. Yâ şâhi…a-i bülend-temkµn-i 

¡inâyet §adme-i debûr-ı müdebbirrândan …abûl-i tezelzül mi ider. ◊âlâ münâfµ-i 

mel√û@ât u mu«âlif-i mesmû¡âtıñuz √a≥ret-i fa«r-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât 

köhne-«ıyâ≥-ı √u§ûn-ı »ayber‟i zülâl-i şemşµrle taýhµr ü2040 «alâb-ı çirk-beste-i 

şirkden ta§fiye idüb sebâyâ vü emvâlin a§√âbına ta…sµm eyledi. ◊attâ melike-i 

»ayber ~afiyye binti ◊uyeyy da«i nâyil-i rütbe-i izdivâcları oldı. Sizler henüz ser-

mest-i kâse-i ta§avvur-ı bâýıl olmadasız anlar kenâr-ı ser-çeşme-i ârzûda [T2-283b] 

kâse-gerdân-ı murâd oldılar. Sizler henüz πavýa- [M-208] -«∙âr-ı serâb-ı fikr-i mu√âl 

olmadasız.  

beyt 

Tµşe-i himmetle2041 genci alanlar aldı 

Mârveş …almadasız siz da«i pµçânlıπla2042   

Bu ma…âl gerçi bed-mestân-ı ¢ureyş‟üñ «umkede-i «âýırlarına ba¡≥ı mertebe 

pâre-i nemek oldı ammâ mülâ√a@a-i tecellüdine i¡timâdlarına sedd olub evvelâ bu 

«aberi saña kim âvµze-i sâmi¡a-i istibşâr eyledi diyü girµve-i redd ü inkâr-gürµzân 

oldılar. ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh cevâbında sizi ser-geşte-i kûçe-bend-i firµb eyleyen 

ya¡ni ◊accâc bin ¡İlâý diyüb evvelâ ◊accâc‟uñ müteveccih-i mi√râb-ı İslâm oldıπını 

ve mühre-çµn-i nu…ûd-ı ≠imem olmaπiçün Ka¡beteyn-endâz-ı şeşder-i @erâfet oldıπını 

ve √avâlµ-i Ümmü‟l-¢urâ‟dan se-rûze mesâfe-i tebâ¡üd idinceye dek ketm-i «afâyâ-yı 

esrârda [A-113b] tav§iye itdügin yek-be-yek sâ√a-i beyânda icâle idicek √ussâd-ı 

teng-mâye-i ¢ureyş kµse-yâb-ı güm-kerdeveş bed-√âl ü perµşân-bâl olub bâ-«u§û§ 

tera……µ-i şân u şükûh-ı İslâmiyân [T1-169b] u i√âýa-i ¡u…ûlden bµrûn fütû√-ı πanâyim-

i bµ-kerân istimâ¡ı cân u tenlerin va…f-ı ¡a≠âbkede-i nµrân eyledi. Vâ…ı¡â penç-rûz [E-

123a] mürûrundan §oñra âvâze-i debdebe-i fütû√ât u §µt-i kevkebe-i tes«µrât mesâmi¡-

                                                             
2039 …ah…aha M, E, Ş, T1, T2;   فقهيه A 
2040 taýhµr ü T2; A, Ş, M, T, E‟de yok. 
2041 himmetle A, T1; hikmetle A, T2, E, Ş 
2042 Sizler henüz ser-mest-i kâse-i ... siz da«i pµçânlıπla M, T1, E, Ş, T2; A‟da yok. 
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i ¡âlemiyânı pür itmegin Mekkiyân-ı reşk-endûzuñ2043 derûn-ı √ased-endûdın çâk-

ber-çâk u dâπ-ber-dâπ eyledi. Fe li‟llâhi‟l-√amdi ve‟l-minne.  

Vâ…ı¡â-i Fet√-i Fedek2044 

وهى قربة بينها وبين مدينة النبى صلى هللا عليه وسلم مرحلتان وقيل ثالث مراحل وفى شرح  

 Mu√arrirân-ı memâlik-i fesµ√a-i â&âr bu resm üzerine المواقف وهى قرية باقصى خيبر

tev…i¡-keş-i em&ile-i a«bâr olmışlardur ki şehriyâr-ı tâze-fütû√-ı kerrûbµ-sipâh 

¡aleyhi‟§-§alâtu‟llâh √a≥retleri √u§ûn-ı »ayber üzre mebâdµ-i istµlâda Mu√ayya§a ibn 

Mes¡ûd-ı ◊âri&µ ra≦ıya‟llâhu ¡anhı ahâlµ-i Fedek‟e irsâl buyurub şâhrâh-ı nev-güşâde-

i İslâm‟a teklµf ü girµve-girâ-yı meccâniyyet-i2045 mücânebet oldu…ları ta…dµrde 

pâmâl-i §â¡i…a-i istµ§âl …ılınma… üzre ta«vµf buyurdılar. Fedâ‟iyân-ı Fedek evvelâ 

a¡mâl-i ¡arrâde-i ¡inâda mübâderet idüb [T2-284a, Ş-209b] bu vechile cevâbdâde-i 

sengµn oldılar ki ebýâl-i »ayberiyân‟dan ¡Âmir ü Yâsir ü ◊âri& bâ-«u§û§ seyyid-i 

Yehûd Mer√ab on biñ rezm-âver-i kµne-güzâr ile dâmen-i √i§âr-ı Neýât‟da mânende-i 

«uýûý-ı mezâri¡ leb-teşne-i kârzâr olmışlardur. Hele evvel anlaruñ dest-endâz-ı 

bevârı…-ı …avâ≥ıbından2046 kenâre-cûy-i selâmet oluñ da andan §oñra bizi da«i zµr-i 

ma@alle-i iýâ¡ate teklµf eyleñ diyü bâdµ-i emrden bâlâ-yı2047 şâhi…a-i imtinâ¡a i¡tilâ 

eylediler. Menâberµn Mu√ayya§a ra≦ıya‟llâhu ¡anh iki [T1-170a] gün miyânelerinde 

basý-ı pûstµn-i teva……uf eyledi ammâ ihtidâ-yı şâri¡-i reşâde ¡adem-i isti¡dâdların √asm 

itmegin sepµde-dem-i âmâde-i ric¡at olıca… ba¡≥ı dûr-endµşân-ı [M-209] devr-

âzmâları2048 dest-i i¡ti≠ârların ¡inân-ı ¡azmine ¡u…de-i mümâna¡at idüb yâ Mu√ayya§a 

ba¡≥ı ekâbirimüzle ýab«-ı mâ‟ide-i müşâveret idüb mâ-√a§al nevâl-i ma…âllerin 

ni√âde-i pµş«∙ân-ı beyân idinceye dek va…fe-gµr-i te‟ennµ oluñ diyü niyâzmend 

oldılar. Ol «ilâlde fevâti√-i fütû√âtdan âvâze-i tes«µr-i √ı§n-ı Na¡im zelzele-endâz-ı 

mebânµ-i [A-114a] Fedek olmaπla ef‟ide-i Fedekiyân rev&-âgende-i √avf u «aşyet 

olub ol «âk-rµz-i istikbârla sedd-i mecârµ-i in…ıyâd idenler idâre-i nâ¡ure-i müdârâya 

başlayub mu…addem ser-mestµ-i πurûrdan nâşµ §udûr iden türrehât-ı ser-güşâyelerinde 

dµvân-«âne-i celâl-i nübüvvet cânibine inhâdan ýayy-i [E-123b] lisân içün ta≥arru¡ 

                                                             
2043 Mekkiyân-ı reşk-endûzuñ A; Mekkiyân‟uñ M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2044 Vâ…ı¡â-i Fet√-i Fedek A, M, T1, E; Ş, T2‟de yok. 
2045 meccâniyyet-i T2; A, E, Ş, M, T1‟de yok. 
2046 …avâ≥ıbından E, M, Ş, T1, T2; …avâ√ısından(?) A 
2047 bâlâ-yı A, M, Ş, E, T1; T2‟de yok 
2048 -âzmâları A, M, E, Ş, T1; -âzmây-ı T2 
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iderek Yehûd-ı Fedek‟den çend-nefer-i a¡yânı bir cemâ¡atle serâ-perde-i sulýânü‟r-

rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâma niyâz-nâme-i recâ-yı §ul√ ile irsâl eylediler. 

Meclis-i seyyidü‟l-enâmda √all ü ¡a…d-i ýurre-i güft-gûy-ı bisyârdan §oñra târ-ı pûd-ı 

…µl ü …âl ¡â…ıbet minvâl-i §ul√ üzre münsecim olub nµme-i ârâ≥µ-i Fedek fedâ-yı nı§f-ı 

bâ…µ olma… şarýıyla müsellem-i ta§arruf-ı ¡ammâl-i beytü‟l-mâl …ılındı. Zemân-ı 

«ilâfet-i Fârû…µ‟de nı§f-ı bâ…µ da«i elli biñ dirheme cânib-i beytü‟l-mâlden2049 iştirâ 

olundıπı mu¡teberâtda mesýûrdur va‟llâhu te¡âlâ a¡lem2050 

Vâ…ı¡a-i Reddü‟ş-Şems li-¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhü vechehü2051  

Ra§§âdân-ı medâric-şinâs-ı seyyârât-ı â&âr u suýûrlâbiyân-ı devâ‟ir-şümâr-ı 

irtifâ¡at-ı [T2-284b] a«bâr bu §afa√ât-ı mu…anýarât-ı ta√…µ…2052 üzre bu vechile ¡i≥âde-

gerdân-ı yerâ¡a-i ta¡yµn olmışlardur ki fet√-i »ayber‟den ¡avdet [T1-170b] e&nâsında 

mer√ale-i ~ahbâ «ıyâbânzâr-ı2053 «iyâm-ı celâlet-irtisâm olmış idi ki «ıdµv-i eşi¡¡a-i 

sipâh-ı «ûrşµd √udûd-ı ¡a§rı tecâvüz itdügi hengâmda2054 gülbün-i muýarrâ-yı risâlet 

¡aleyhi ekmelü‟t-ta√iyyat sifâlçe-i kenâr-ı Murta≥avµ‟ye ser-nihâde-i istirâ√at olub 

siyeh-müjgân-ı nergis-i lâ-mekân-bµnleri sünbülzen-i destârçe-i «∙âb-ı âsâyiş olma… 

üzre idi ki nâ-gâh reşe√ât-ı feyyâ≥e-i va√y-i İlâhµ te…âýura şürû¡ idüb tâ kâse-i ser-

nigâr-ı âfitâb πar…-âb-ı cûybâr-ı uf… olıncaya dek imtidâd buldı. İncilâ-yı va√y 

¡a…abinde nûr-ı ¡irfânları beşere-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â‟da olan serµre-i te‟essüf-i 

fâyiteye reh-bürde-i vu…ûf olmaπla 2055
 su‟âline leb-cünbân [Ş-210a] اضلبت ياعلى

oldılar. Cenâb-ı Murta≥â lâ yâ Resûla‟llâh cevâbını âşinâ-yı leb-i te‟essüf idicek 

hemân medâr-ı âfitâb-ı kevneyn-fürûz-ı levlâk u vâsıýa-i gerdiş-i devâyir-i eflâk 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri şâhµn-i ¡anberµn-per-i dü-dµdelerin âşiyâne-i 

¡illiyyµn cânibine bu vechile bâl-engµz-i pervâz-ı niyâz eylediler ki  انه كان فى طاعتك

وطاعة رسولك فارد عليه الشمس
2056  [M-210] اللهم Esmâ bint-i ¡Umeys ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ 

                                                             
2049 cânib-i beytü‟l-mâlden A, T1, Ş, E; M, T2‟de yok. 
2050 va‟llâhu te¡âlâ a¡lem E; A, M, Ş, T1, T2‟de yok. 
2051 Vâ…ı¡a-i Reddü‟ş-Şems li-¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerremal-lâhü veche A, M, T1, E; Âfitâb-ı ¡Âlem-
tâb-ı Sipihr-i Nübüvvet ◊a≥retleri İstirdâd-ı Âfitâb Buyurduk…ları Mu¡cize-i Kübrâ‟dur Ş; T2‟de yok. 
2052 â&âr u suýûlâbiyân-ı devâ‟ir-şümâr-ı irtifâ¡at-ı a«bâr bu §afa√ât-ı mu…anýarât-ı ta√…µ… A, M, T2; 
Reddü‟ş-Şemsü‟l-Cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu veche ve ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh E; T1‟de 
yok. 
2053«ıyâbânzâr-ı A; √abâbzâr-ı M, T1, Ş, E; cinânzâr-ı T2 
2054 hengâmda A, M, T1, E, Ş; hengâm T2 
2055 Yâ Ali, namazını kıldın mı? 
2056 Allah‟ım Ali senin itaatine meşguldür, güneşi onun için geri döndür.  
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ýurre-bâf-ı dûşµze-i rivâyetdür ki ol e&nâda [A-114b] ben âyine-i uf…a nigerân idüm. 

Nâ-gâh gördüm ki zµbende2057-¡arûs-ı zer-bur…a¡-ı «âverµ «argâh-ı pµrûze-gûn-ı 

bâ«terde nihân olmışiken tekrârına ser-i ¡âlem-i zer-nigâr-§ıfat ref¡-i …âmet idüb 

temâmµ-i [E-124a] §afa√ât-ı sâhireye ir«â-yı şu……a-i envâr eyledi.  

beyt 2058 

 كردهد فرمان كه بركردد زمغرب آفتاب
2059

 سايه دارش چاره نبود بغير از اتباع

İmâm-ı mi√râb-ı velâyet kerrema‟llâhu vechehü edâ-yı farµ≥a-i ¡a§r idinceye 

dek …andµl-i mihr-i münµr dµvâr-ı erza…fâm-ı felekde [T1-171a] âvµ«te2060 oldıπı 

mirât-ı dükkân-ı2061 â&ârdur. Ekâbir-i e‟imme-i ◊anefiyye‟den İmâm ‰a√âvµ 

ra√metu‟llâh şer√-i â&ârında هذا حديث ثابت رواته ثقات
2062  ta¡biri ile [T2-285a] sedd-i 

müdâ«il-i i«tilâf eylemişdür ve A√med bin ~âli√ ra√imehümu‟llâhdan nigâşte-i 

…abâle-i na…l itmişdür ki bu mu¡cize-i kübrâ ¡alâmât-ı2063 nübüvvetden olmaπla 

behredârân-ı çâşnµ-i ¡ilm ü ¡irfâne bu √adµ&i şemse-i2064 ýâ…-ı gencµne-i √âfı§a 

itmekden teπâfül sezâvâr degüldür. ¢â≦ı ¡Iyâ≥ Ya√§ubµ-i Mâlikµ ra√metu‟llâh 

Şifâ‟sında bu ma…âli ‰a√âvµ‟den ¡alâ tarµkü‟t-teslµm la√me-i nesµc-i ta√rµr idüb efâ≥ıl-

ı Şâfi¡iyye‟den Şey√ Sa¡µd-i Kâzurûnµ ¡aleyhi‟r-ra√me da«i Münte…â‟sında ≦arb-ı 

tamπâ-yı ta√…µ… itmişdür anca… İmâm ±ehebµ ra√metu‟llâh Mµzânü‟l-İ¡tidâl nâm 

te‟lµfinde ¡Ammâr bin Muýýariz-i2065 Hâvµ‟nüñ ≥a¡f-ı rivâyeti tavassuýıyla ki √abbe-i 

vücûdı bu √adµ&üñ süb√a-i silsile-i rüvâtı silkinde dâ«ildür cânib-i ≥a¡fın ta…viyye 

idüb Ebµ Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ rivâyet-kerdesi olan  لم تردالشمس االعلى يوشع بن

نون
2066  √adµ&i ile te‟sµs-i binâ-yı müdde¡â eylemişdür. Lâkin mürebbµ-i §a√âyif-i 

Rav≥atü‟l-A√bâb ¡Aýâu‟llâh Cemâleddµn el-Mu√addi& ra√metu‟llâh bu vech-i vecµh 

üzre bur…a¡-endâz-ı çehre-i ta√…µ… olur ki ¡Ammâr bin Muýarrâ ba¡≥ı ahâlµ-i √adµ& 

                                                             
2057 zµbende M, E, Ş, T1; A, T2‟de yok. 
2058 beyt A, M, Ş, E, T1; T2‟de yok 
2059 beyt  سايه دارش چاره نبود بغير از اتباع/ كردهد فرمان كه بركردد زمغرب آفتاب  M, E, Ş; A‟da yok. 
(O) eğer güneşin batıdan doğmasını fermân etseydi gölge gibi ona tabi olmaktan başka çaresi olmazdı. 
2060 âvi«te A, M, T1, Ş, E; T2‟de yok. 
2061 dükkân-ı A, T2; dµdegân-ı M, T1, E, Ş 
2062 Bu hadisin de rivayet edenin de sahihliği sabittir. 
2063 ¡alâmât-ı A, E, Ş, T1, T2; ¡alâmet-i M 
2064 şemse-i A, M, E, T2, Ş; şemşµr-i T1  
2065 Muýýariz-i M, Ş, E, T1, T2; Muýýarir-i A 
2066 Güneş hiç kimse için geri döndürülmemiştir. Sadece Yuşâ‟ bin Nûn için döndürülmüştür. 
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mersûm-ı cerµde-i &i…ât idüb ba¡≥ı â«er da«i √ıf@-ı e√âdi&le tav§µf eylemişlerdür. ≤a¡f-

ı rivâyeti ol mertebe degüldür ki anuñ rivâyet itdügi √adµ& muýla…â endâ«te-i sâ«µl-i 

redd …ılına. Bâ-«u§ûs e‟imme-i mezkûrµnüñ bu √adµ&i ketebelerinde µrâd itdükleri 

[T1-171b] da«i §ı√√at-i rivâyetine delµl-i kâfµdür diyü isti√kâm-ba«ş-ı mınýı…a-i 

müdde¡â olmışdur. Ebµ Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan men…ûl olan √adµ&-i şerµfde da«i 

i√timâldür ki √a≥ret-i «∙âce-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem rücû¡-ı âfitâbuñ 

gürûh-ı vâlâ-şükûh-ı enbiyâ-yı kirâm §alavâtu‟llâhi ¡aleyhim ecma¡µn zümresinden 

anca… Yûşa¡ bin Nûh ¡aleyhi‟s-selâma vu…û¡ını irâde buyurmuş [A-115a] olalar. 

Yâ«ûd bu neyyir-i ¡âlem-tâbuñ [Ş-110b] maşrı…-ı dehânlarından ýulû¡ı cenâb-ı 

Murta≥â‟ya vâ…ı¡a-i redd-i şems tâc-ı ser-i [M-211] mübâhât olmazdan mu…addem 

uf…-ârâ-yı @uhûr olmış2067 ola diyüb fµ‟l-cümle √adµ&-i Ebµ Hüreyre [E-124b] da«i bu 

emr-i bedµ¡üñ im…ân-ı vu…û¡ına delµl-i …avµdür diyü tenvµr-i2068 meclis-i müdde¡â 

eylemişdür.  

Vâ…ı¡a-i Fet√-i Vâdi‟l-¢urâ ez-∏azavât-ı Seyyidü‟l-Verâ ¡aleyhi ecmelü‟t-

tehâyâ2069  

beyt  

  طرازنده اين همايون رقم

چنين راند در فتح نامه قلم
2070

b[285-2]T  

Ki fet√-i dil-ârâ-yı ◊ayber‟den mu¡âvedet e&nâsında sekene2071-i Vâdi‟l-¢urâ 

cûybâr-ı müşrik-şûy-i mevkib-i risâletüñ mecrâsı olacaπın Yehûd-ı Vadi‟l-¢urâ2072 

istiş¡âr itmeleriyle kefere-i eýrâfdan da«i istinfâr idüb bir mi…dâr leşker-i «asek-

siriştle zu¡m-ı sa«µflerince enbâşte-i reh-gü≠âr-ı İslâm itmek sevdâsına düşdiler. 

Mu…addime-i emvâc-ı «a§m-âşâm-ı πuzât med«al-i Vâdi‟l-¢urâ‟ya müntehµ olıca… 

evvelâ ve¡d-i amânla «alâb-ı küfrden teklµf-i tecâfµ mürâ¡ât buyurılub va√alzâr-ı 

                                                             
2067 olalar yâ«ûd bu neyyir-i ¡âlem-tâbuñ maşrı…-ı dehânlarından ýulû¡ı cenâb-ı Murta≥â‟ya vâ…ı¡a-i 
redd-i şems tâc-ı ser-i mübâhât olmazdan mu…addem uf…-ârâ-yı @uhûr olmış, A, M, E, Ş, T1; T2‟de 
yok. 
2068 tenvµr-i M, E, T1, Ş, T2, A„da yok.  
2069 Vâ…ı¡a-i Fet√-i Vâdi‟l-¢urâ ez-∏azavât-ı Seyyidü‟l-Verâ ¡aleyhi ecmelü‟t-tehâyâ A; Vâ…ı¡a-i 
Vâdi‟l-¢urâ ez-∏azavât-ı Seyyidü‟l-Verâ M, T1; Vâ…ı¡a-i ∏azve-i Vâdi‟l-¢urâ ez-∏azavât-ı 
Seyyidü‟l-Verâ E; Vâ…ı¡a-i Fet√-i Vâdi‟l-¢urâ Ş; T2‟de yok 
2070 Bu kutlu yazıyı süsleyenler fetih kitabında kalemi böyle sürdü. 
2071 sekene A, E, Ş; &eniyye M, sµne-i T1; T2‟de yok. 
2072 cûybâr-ı müşrik-şûy-i mevkib-i risâletüñ mecrâsı olacaπın Yehûd-ı Vadi‟l-¢urâ E, M, T1, Ş; T2, 
A‟da yok 
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ta¡a§§ubda rµşe-gµr-i ı§râr oldu…ları müte¡ayyin olıca… iýâle-i elsine-i süyûf u ni§âl2073 

ü rimâ« eylediler.  

rubâ¡µ2074   

 زمين وزمان كرد لشكر كرفت

 جهان شكل صحراى محشر كرفت

 سرنيزه در جسمها جا كرفت

باال كرفت [a172-1T]شباشاب شمشير 
2075  

Ol gûne2076 tehemten-i mücevher-cübbe-i gerdûn siper-i zer-nigârın dûşından 

iskâý idinceye dek on bir nefer-i Yehûd na…d-i nâsire-i cân-ı «abµ&lerin cenâb-ı şµr-i 

»udâ ve Ebû Dücâne-i En§ârµ ve Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

cenâblarınuñ cevher-i şemşµrlerine bahâ virmegin §ub√-dem §â√ib-…ırân-ı cihân-gµr-i 

mihr-i münµr ilmâ¡-ı şemşµr-i şa¡şa¡a-nâk eyleyicek «âkisterzâr-ı cem¡iyyet-i Yehûd 

şikest-«ûrde-i tünd-bâd-ı inhizâm olub mâl u metâ¡-ı bµ-şümâr u e&â& u ≥iyâ¡-ı 

bisyârların kendü §ufûf-ı idbâr-âlûd-ı …ârûre-i «âýır-ı derd-endûdları gibi beyne‟l-

πuzât tefrµk ü taksµm eylediler. ¡Â…ıbet ser-«ayl-i ekârim-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem √a≥retleri ser-cûş-ı mer√amet-i gµtµ-şümûllerinden Yehûd-ı Vâdi‟l-¢urâ‟ya 

da«i Yehûd-ı »ayber gibi ta√mµl-i minnet ve kendü mezâri¡ ü merâbi¡lerinde ¡alâ-

tarµ…ü‟l-münâ§afâ ¡ameldâr-ı ücret ta¡yµn2077 buyurdılar.  

beyt 

İ…lim-i kevne ýµπi virür sâye-i √u≥ûr  

Mülk-i cihâna ¡adli2078 virür √üccet-i ni@âm 

Vâ…ı¡a-i Fet√-i Teymâ  

Va§§âle-i §a√µfe-i rivâyetdür ki fütû√ât-ı mütevâliye-i sulýânü‟l-enbiyâ [T2-

286a] ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ,  

beyt2079 li-münşihi  

 زمان رساند بهر سو شميم اقبالش

                                                             
2073 ni§âl A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2074 rubâ¡µ A; na@m M; şi¡r E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2075 Zemin ve zamanı askerlerin tozu kapladı. Dünya mahşer sahrasının şekline döndü. Mızrağın başı 
bedenlerde yer tti.Kılıçların şakırtısı yükseldi. 
2076 ol gûne A; ol gün M, T1, Ş, T2, E 
2077 ta¡yµn A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2078 ¡adli A, Ş, T1, E, T2; ¡adûli M 
2079 beyt A; beyt E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
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جهان نويد فتوحش فكند دراقواه
2080  

Vef…ınca çâr-cihet-i πabrâya bâri…a- [A-115b] endâz-ı «aşyet olmaπın √avâlµ-

i Vâdi‟l-¢urâ‟ya [E-125a] müte…ârib Yehûd-ı Teymâ‟yı tecerrü¡-i ke‟s-i kifâ√ ser-

girân-ı «umâr-ı dimâπ-âzâr-ı hirâs olmamalarıyla dest-i ≥arâ¡atle √al…a-gµr-i bâb-ı 

§ul√ olub ýav…-ı sa«t-nişµn-i cizyeyi girµbân-ı gerden-i2081 iltizâm eylediler.  

beyt li-münşµhi 

[M-212] Zünnâr-ı meccere der-miyân-ı nu…ra be-kef 

Bâbında felek cizye-gü≠âr olmışdur 

İcmâl-i Serâyâ2082  

İttifâ…-ı e‟imme-i siyer ra√imehümu‟llâh üzre dârü‟l-hicre-i ýayyibe ma√aýý-ı 

mevkib-i √aşmet-medâr oldu…dan §oñra cenâb-ı ~ıddµ…-i Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

[T1-172b] …abµle-i Benµ Kilâb üzre ve Bişr bin Sa¡d-ı En§ârµ [Ş-211a] ra≦ıya‟llâhu 

¡anh Benµ Mürre‟ye ve ∏âlib2083 bin ¡Abdu‟llâh Ley&µ ra≦ıya‟llâhu ¡anh Meyfa¡a nâm 

ma…âmda Benµ ¡Uvâl‟e müte¡â…ıben sâlâr-ı serâyâ-yı i…bâl ta¡yµn buyurılub anlardan 

mâ¡adâ serkeşân-ı …abâyil-i eýrâf üzre serâyâ-yı ¡adµde-i ¡adû-şikâr ta¡yµn 

buyurulmaπın her biri sihâm-§ıfat vâ§ıl-ı ser-menzil-i ma…§ûd u şemşµrdâr2084-ı 

cevher-nümây-ı dest-bürd-i nâ-ma¡hûd olub aπnâm u cimâl u sebâyâ vü emvâlle 

hicret-«âne-i ¡aliyyenüñ derûn u bµrûnun ma√aýý-ı πanâyim-i nâ-ma¡dûd eylediler  

Vâ…ı¡a-i ¡Umre-i ¢a≥â2085  

¢abâle-nüvµsân-ı mu√âkim-i â&âr bu ¡umreyi umretü‟l-…a≥â ve ¡umretü‟l-…ı§â§ 

ve ¡umretü‟l-…a≥iyye ve ¡umretü‟&-&ul√ tesmiyeleriyle mersûm-ı mecelle-i ta√…µ… 

idüb vücûh-ı tesmiyelerin da«i pµrâye-i sevâd-ı mufa§§alât eylemişlerdür ve mâdde-i 

vücûb-ı …a≥â vü ¡adem vücûb-ı …a≥â vü vücûb-ı hüdâ vü …a≥â vü ¡adem-i vücûb-ı 

hedye da‟ir e‟imme-i ◊anefiyye vü Şâfi¡iyye ¡aleyhi‟r-ra√menüñ e…âvil-i 

müte«âlifesi ki büýûn-ı muýavvelât mütekeffildür. Bu mu«ta§ar √av§alasına nâ-

güncµde2086 olmaπla cemmâze-i siyeh-zânû-yı …alem ol vâdµlerde tekâpûdan men¡ 

olunmuşdur. ◊ulâ§a-i ma…âl âfitâb-ı uf…-ârâ-yı risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat 
                                                             
2080 Zaman her yöne talihin kokusunu yaydı. Dünya fetihlerin müjdesini ağızlara düşürdü.  
2081 gerden-i A, T2; gerdûn-ı M, T1, E, Ş 
2082 İcmâl-i Serâyâ A, M, E, T1, Ş; İcmâl-i A√vâl-i Serâyâ E; T2‟de yok. 
2083 ∏âlib A; »âlib M, T1, T2, E, Ş 
2084 şemşµrdâr A; şemşµrvâr M, T1, T2, E, Ş 
2085 Vâ…ı¡a-i ¡Umre-i ¢a≥â A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
2086 nâ-güncµde A; nâ-müttesi¡ M, E, T1, Ş, T2 
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√a≥retleri saýl-ı sµm- [T2-286a] gûn-ı …amer âb-gµre-i gerdûnda altı def¡a «âli vü mâlµ 

olıncaya dek Medµne-i ýâhirede seccâde-güster-i mi√râb-ı âsâyiş olub nâ«un-ı hilâl-i 

≠µ‟l-…a¡de in√ilâl-girih-i i…âmete µmâ itmegin kâr-gü≠ârân-ı a§√âb tehiyye2087-i 

mehâm-ı ¡azµmet içün ebrû-cünbân-ı işâret oldılar. Sene-i mâ≥iyede √u≥≥âr-ı 

mu§âle√a-ı ◊udeybiyye‟den mu¡tekif-i zevâyâ-yı ¡adem-âbâd olanlardan πayri bir 

ferd mânde-i2088 [T1-173a] peyπûle-i te«allüf olmamaπiçün tenbµh buyırulub 

anlardan mâ¡adâ «iyâm-ı «amµrleri na…ş-beste-i ârzû-yı ýavâf olanlaruñ da«i ýınâb-ı 

[A-116a] niyâzların beste-i evtâd-ı is¡âf buyurmaπla dü-hezâr mü‟min-i «âli§ü‟l-bâl 

âmâde-i neh≥at oldılar. [E-125a] 

na@m  

 هواى كعبه چنان مى دواندم بنشاط

كه خارهاى مغيالن حرير مى آيد
2089  

Heftâd bedene-i tenûmed hedy içün inti«âb u iş¡âr buyurılub kemâ fµ‟l-evvel 

ta¡ahhüd-i «ıdmetlerin Nâciye-i Eslemµ‟ye sipâriş buyurdılar. ~ad-re‟s-i tekâver-i 

nâzik-«ırâm-ı «oş-endâm ki2090  

na@m  

  اسير كاكلش خوبان دلجو

 كرفتار خم فتراكش اهو

 برنك نيلكون خودرانموداست

 كه خوبان عربرا تن كبوداست

 سوار او چو تركش خصم افكن

 بميدان كندى ازسم كور دشمن

va§f-ı √âlleri idi2091 cenµbet içün i√≥âr olunub levâzım-ı [M-213] mehâmların 

Mu√ammed bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ peyvend-i ihtimâmına rabý buyurdılar. 

¡Âmme-i πuzâtuñ edevât-ı karzârların da«i §andû…alara ta¡biye idüb mu√âfa@asın Bişr 

bin Sa¡d-ı En§ârµ‟nüñ ¡uhdesine ta√mµl buyurdılar ve herbirine birer cem¡i hem-râh 

buyurub birer mi…dâr mu…addem-i pµş-rev-i kâr-gü≠âr-ı2092 mevkib-i şevket-medâr 

                                                             
2087 tehiyye A; tehniye M, E, T1, T2, Ş 
2088 mânde-i A, M, T1, E, Ş; fürûmânde-i T2 
2089 na@m   كه خارهاى مغيالن حرير مى آيد/ هواى كعبه چنان مى دواندم بنشاط/  A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. Ka‟be 
arzusuyla sevinçle koşuyorum ki çöl dikenleri bana ipek gibi. 
2090 ki A, M, T1, E; T2‟de yok. 
2091 va§f-ı √âlleri idi A, E, M, T1, T2; Ş‟de yok. 
2092 kâr-gü≠âr-ı T2; A, E, Ş, M, T1‟de yok. 
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eylediler. ¢urb-ı hicret-serâda mer√ale-i ±i‟l-◊üleyfe sâye-i serâperde-i i…bâlden 

√ande-zen-i ýârem-i zer-şemse-i çârüm olıca… yektâ-güher-i nüh-ba√r-ı kâ‟inât  

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât √a≥retleri der-mescid-i ±i‟l-◊üleyfe‟de beden-i nûr-âgµnlerin 

§adef-i libâsdan [T2-287a] ta¡riye buyurub mânend-i [Ş-211b] âyet-i şa……ü‟l-…amer 

dü-§a√µfe-i bey≥â-gûn-ı i√râmla cism-i nâzikterlerine pµrâye-bend olub mütâba¡at-ı 

¡âmme-i a§√âbla âvâze-i ¡arş- [T1-173b] gü≠âr-ı telbiyeyi şikest-efgen-i müseddes -

tâ…-ı mu…arnes-revâ…-ı eflâk eylediler.  

beyt2093  

İ√râm-keş-i √arµm-i ma¡bûduz biz 

Mihmân-ı nevâle-«âne-i cûduz biz 

Olsun lebimüz zemzeme-senc-i2094 lebbeyk 

Mµ…ât-rev-i Ka¡be-i ma…§ûduz biz2095  

Mâ-√a§al kevkebe-i …udsiyâna vü2096 şükûh-ı peyamberâne ile mer√ale-i 

mer…ûmeden ta√rµk-i râyât-ı celâl buyurdılar.  

beyt 

 ماكعبه روانم كه فافله شوق

انكيخته هرسوز صداى جرس ما
2097  

Mervµdür ki mübâşirân-ı a¡mâl-i cenµbet ü silâ√ mer√ale-i Merrü‟@-≤ehrân‟da 

inâ«a-i nâ…a-i ârâm itdüklerinde herze-gerdân-ı ¢ureyş‟den çend-nefer ol √avâlµde 

bulunmaπla esbân u esli√ayı câdde-i bâ§ıra-i i¡tibârlarından imrâr idüb Mu√ammed 

bin Mesleme ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan isti…§a-yı desµse-i2098 √âl itdüklerinde ferdâ 

«ayme-i zerrµn-ýop-ı «ûrşµd medd-i ýınâb-ı şu¡â¡ itdügi hengâmda «ıdµv-i [E-126a] 

Ye&rib-i serµr-i ¡arş-mesµr §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bu menzile sâye-endâz-ı 

şükûh-ı iclâl olacaπın [A-116b] i«bâr itmekle o erkân-ı ¢ureyş seng-i âsiyâb-ı ı≥ýırâb 

olub dest-âvµz-i a«bâr-ı âsâyiş-fermâyla Mekke‟ye şitâbân olub lerze-i nâýı…a vü 

ra¡şe-i dehânla ¢ureyş‟e âteş-endâz-ı kül«an-ı cân oldılar. »aber-i «uyûl mi≥mâr-ı 

≥amµrlerin pür-πubâr-ı √ayret ü âvâze-i silâ√ cigerlerin çâk çâk-i «aşyet idüb ¡â…ıbet 

                                                             
2093 beyt A; na@m M; rubâµ E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2094 -senc-i A, M, T1, T2; -«∙ân-ı E 
2095 Olsun lebimüz zemzeme-senc-i lebbeyk/Mµ…ât-rev-i Ka¡be-i ma…§ûduz biz A, E, M, T1, T2; Ş‟de 
yok. 
2096 vü A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2097 Kabe‟ye giden yüz şevk kafilesiyiz. Çanımızın sesinden her yön yerinden oynadı. 
2098 isti…§â-yı desµse-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
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Mükriz bin ◊af§‟ı isti¡lâm-ı künh-i √âl içün irsâl eylediler. Ser-i râhda dest-bend-i 

va…fe-i inti@âr olub cenâb-ı şehenşâh-ı melâ‟ik-sipâh [T2-287b] mevkib-i «â§-ı §a√râ-

efrûzlarıyla ol ma√alle vâ§ıl olıca… pµşgâh-ı rikâb-ı2099 âsumân-neverde gelüb yâ Ebâ 

el-¢âsım münâfµ-i şarý-ı isti§√âb-ı âlât-ı …ıtâlden irâde-i ¡aliyyeñüz ne gûne niyyete 

müte¡alli…dür diyü basý-ı nemµ…a-i su‟âl eyledi. ◊a≥ret-i …âfile-sâlâr-ı ebrâr bu 

vechile [T1-174a] ir«â-yı ¡inân-ı cevâb buyurdılar ki yâ Mükriz merkez-i ¡ahd üzre 

isti…râr-ı lâzıme-i seciyye-i nebeviyyemizdür. Dâ¡iye-i …ıtâl da«i …aý¡â √âşiye-kerd-i 

§a√µfe-i niyyetimüz degüldür anca… sitµze-perestân-ı sebül-maπaz-ı ¢ureyş ma@ann-ı 

√arekât-ı nâ-çespân olmalarıyla mebâdâ mu«âlif-i ¡ahd va≥¡-ı «uşûnet-âmµz-i 

mümâna¡at §udûr itdügi §ûretde in√ilâl-i [M-214] ¡u…de-i √âl nâ«un-ı ¡u…de-güşâ-yı 

şemşµre mu√tâc olma… i√timâliyle esli√a-i πuzât bâr-beste-i i√tiyâý kılınmışdur. 

Yo«sa bir ma√alde gü≠âşte-i «âric-i Ümmü‟l-¢urâ …ılınma… mu§ammemdür. 

Mükriz2100 elmâs-pâre-i cevâb-ı sulýânü‟l-enbiyâyı dil-rµşân-ı ¢ureyş‟e iblâπ idicek 

vâ-reste-i daπdaπa-i bµm ü telâş olub kâm ü nâ-kâm ta«liye-i ma¡mûre-i Ümmü‟l-

¢urâ idüb Ka¡be-i ¡ulyânuñ dü-rükn-i Şâmµ vü ¡Irâ…µsine müşerref-i cebel-i Ka¡y…a¡ân 

üzre vü ba¡≥ıları da«i şi¡âb-ı cibâl eýrâfında mezil-gµr-i isti…râr oldılar. ◊attâ ba¡≥ı 

e¡â@ım-ı muta¡a§§ıbân-ı kibr-perest-i zümre-i2101 ¢ureyş‟üñ nefâset ü √asedleri perde-

i çeşm olub muýla…â şükûh-ı seyyidü‟l-verâ müşâhedesine πay@-ı cibillµleri 

ru«§atdâde-i ta√ammül olmaπın bevâdµ-i ba¡µdeye na…l-i ra«t-ı &ı…let eylediler.  

na@m2102 

 پى ناديدن جاى وجاللش از هجوم رشك

كند ترجيح خصن سفله كورى رابه بينايى
2103  

Mâ-√a§al sulýân-ı serµr-ârâ-yı2104 …a¡be-…avseyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

[E-126b] √a≥retleri a…sâm-ı esli√a vü «uyûli [Ş-212a] en§âb-ı √areme nâ@ır Baýn-ı 

Ye‟cüc nâm ma…âmda ta«lµf buyurub dü-§ad merd-i ¡adû-gµrle Evs bin »avlµ-i 

En§ârµyi nâmzed-i √irâset buyurdılar ve cenâb-ı ¡illiyyµn-gü≠ârları [A-117a] âfitâb-ı 

gerdûn-süvâr gibi [T1-174b] râ√ile-i …u§vânuñ «âne-i zeynine pertev-ba«ş-ı iclâl 

                                                             
2099 rikâb-ı A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2100 Mükriz A, M, E, Ş; tekrâr T1, T2 
2101 zümre-i E, Ş; A, M, T1, T2‟de yok. 
2102 na@m A; li-münşihi M; beyt E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2103 Şöhret ve yüceliğin görülmemiş izi hasedin hücumu yüzünden alçak düşman körlüğü görmeye 
tercih etti. 
2104 serµr-ârâ-yı M; serµr A, T1, T2, E, Ş 
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olub hizebrân-ı [T2-288a] «a§m-efgen-i İslâm mütevaşşi√-i bi‟l-√üsâm ol şehriyâr-ı 

ferişte-√aşemµ cevânibinden i√âýa idüb âvâze-i felek-güdâz-ı telbµyeyi zelzele-endâz-ı 

şevâhi…-i Ümmü‟l-¢urâ iderek a¡lâ-yı Mekke‟den me…âbir-i mu¡allâya mün√adar 

olan &eniyye-i gedâdan ki ýal¡atü‟l-√ücûn ile müsemmâdur …avâfil-i füyû≥ât-ı 

…udsiyye gibi derûn-ı √arem-i mu√terem-i İlâhµye tevârüd eylediler.  

beyt2105 

◊arµm-i ¡izzetedür intihâ-yı niyyetimüz 

‰avâf-ı beyt-i İlâhµ‟yedür ¡azµmetimüz  

 a……â ki pertev-i mâhtâb-ı ta…dµr pµrâhen-fersâ-yı ¡u…ûl-i◊ 2106  َ ْعَتِ ُو   َ   ُوِ    ْاَْبَل رِ 

dehr2107-âzmâyân olıca… ma√al degül midür ki cenâb-ı vâsıýa-i fey≥-i vücûd u râbıýa-i 

bûd u nebûd ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri leyle-i2108 hâ‟ile-i hicretde istµlâ-yı 

cân-feşâr-ı müşri…ân-ı bed-kârdan perde-i siyeh-gûn-ı şâmda √arem-i Rabbânµ‟den 

bi‟l-i…ti≥â ne keyfiyyet üzre beyâbân-neverd-i hicret ü kenâre-cûy-i selâmet oldu…ları 

ki ma≥bûý-ı mecelle-i tefâsµr ü e√âdµ&dür. ◊a≥ret-i «udâvend-i πayûr ol hicret-i 

mi√net-âmµze ne gûne a¡lâ-yı ýaba…ât-ı ¡izzetde telâ……µ idüb evvelâ durub Ümmü‟l-

¢urâ‟da geşt ü gü≠âre ru«§atdâde-i cevâz olmayan ef¡µ-siriştân-ı müteπallibe-i 

maπrûr bu def¡a,  

…ıý¡a2109 

Eylesün ra«tını ber-çµde göñülden endûh 

Ki ≥iyâfetkede-i ¡ıyş u §afâ olsa gerek 

¢almasun «âne-i dilde @ulümât-ı âlâm2110 

Ki çerâπ-ı ýaraba cây-ı ≥iyâ olsa gerek 

vef…ınca ma…dem-i fa«rü‟l-¡âleme «∙âh [M-215] u nâ-«∙âh temâm-ı ýuru… u 

büyûtların i«tiyârlarıyla ta«liye vü teslµm idüb bâlâ-yı cibâlden gürg-i çûbân-ı dµde-i 

remµde gibi √asretle nigerân u seng-i √asedle [T1-175a] sµne-gûyân olalar, mı§ra¡ 

 2111
 ببين تفاوت ره از كجاست تابه كجا

                                                             
2105 beyt A; li-münşi‟i M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2106 ... Ey akıl ve basiret sahipleri, ibret alın. Haşr Sûresi: 2. 
2107 dehr A, M, T1, E, Ş; hüner T2 
2108 leyle-i M, T1, T2, Ş; E, A‟da yok. 
2109 …ıý¡a A; li-münşihi M, E; na@m T1; Ş, T2‟de yok. 
2110 âlâm A, M, Ş; evhâm T1, T2, E 
2111 Yolun farkına bak nereden nereye. 
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 2112
 el-√â§ıl nûr-ı dµde-i Baý√â vü sürûs-ı يفعل هللا مايشاء بقدرته ويحكم مايريد بعزته

sµne-i ~afâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri kevkebe-i √ased-gü≠âr-ı celâl ve 

debdebe-i düşmen-endâz-ı i…bâlle [T2-288b]  

rubâ¡µ2113 

Olma… hevesiyle ≠ev…-i pâ-bûsı na§µb 

¢almaz dilde olursa da Ka¡be-i şekµb 

Hµç öyle güzel zemân mı var kim ide ¡azm 

[E-127a] Teşrµf-i der-i mu√ibbe devletle √abµb  

ma§dû…ı üzre dµde-i güşâde-i Bâbü‟s-Selâm‟a nûr-ba«ş-ı ma…dem-i iclâl 

olıca… …ıble-i ins ü cânn ya¡ni beyt-i mu¡allâ-yı bülend-erkân zebân-ı gevher-çekân-ı 

nâvdânla,  

…ıý¡a2114 

صدر سرير
 بيا كه در طلبت بر فراز 2115

 بياكه بهر تو برصفه سراى سرور

 چو عشق ماهمه ببنايى است شاهد وصل

 چو حس تو همه ارايس است حجله سور

zülâl-i ma…âlin pây-endâz eyledi. Süveydâ-yı …alb-i ¡âlem ya¡ni √acer-i esved-

i mükerrem çeşme-i mu§affâ-yı zemzeme-i  

beyt 

Oluruz nâ‟il-i bûs-ı lebi hem sen hem ben 

Olsun ey ¡âşı…-ı giryân yine2116 çeşmüñ rûşen 

terânesiyle zemzeme-senc-i tebşµr oldı. Man@ûme-i risâle-i rivâyetdür ki ol 

√âletde ¡Abdu‟llâh bin Revâ√a ra≦ıya‟llâhu ¡anh zimân-gµr-i râ√ile-i nebevµ olub bu 

√arµr-pâre-i recez-i rengµni sinân-ı §adâ-yı bülend-zµver-i resm2117 üzre rabý iderdi2118 

ki [Ş-212b] 

şi¡r2119 

                                                             
2112 Allah kudretiyle dilediğini yapar, izzetiyle dilediği şeye hükmeder. 
2113 rubâ¡µ A; na@m M, T1, Ş; T2‟de yok. 
2114 …ıý¡a A, E; beyt M; na@m T1, Ş; T2‟de yok 
 A قرار ;M, E, T1, T2, Ş فراز 2115
2116 yine A, M, T2, Ş; hele T1, E,  
2117 bülend-zµver-i resm A, bülendine bu resm M, T1, T2, E, Ş 
2118 iderdi A, M, T1, Ş, T2; eyledi E 
2119 şi¡r A, na@m M; recez E; Ş, T1, T2‟de yok. 
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 خلوا بنى الكفار عن سبيله

 قد انزل الرحمن فى تنزيله

 فى صحف يتلو على رسوله

 بان خير القتل فى سبيله

 نحن ضربنا كم على تاوله

 كما ضربناكم على تنزيله

 ضربا يزيل الهام عن مقيله

 ويذهل الخليل عن خليله

 يارب انى مؤمن بقيله

 انى رايت الحق فى قبوله

[T2-289a] Cenâb-ı Fârû…-ı a¡@âm ra≦ıya‟llâhu ¡anh [T1-175b] te…â≥â-yı 

cibillet-i √a……-gûyµleri üzre yâ İbn-i Revâ√a √u≥ûr-ı cenâb-ı seyyidü‟l-mürselµn ü 

√arem-i rabbü‟l-¡âlemµn hµç leb-âlây-ı eş¡âr olıca… ma√all midür diyü √arf-endâz-ı 

mümâna¡at olıca… √a≥ret-i fa«rü‟l-enbiyâ tebessüm-i nemek-rµz ile buyurdılar ki yâ 

¡Ömer, Abdu‟llâh‟uñ kemân-ı şev…ine çille-i kesel olma ki bu ma√alde anuñ sihâm-ı 

dildûz-ı ma…âli ýabla-i …ulûb-i küffâre nu§ûl-i «ârâ-gü≠âr-ı nibâlden gü≠erânterdür. 

Kemâ rüvâhü‟t-Tirmi≠µ ba¡dezµn mürşid-i fey≥-ba«ş-ı «ân…âh-ı hestµ §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellem Bin Revâ√a‟ya bu ≠ikr-i şerµf-i ¡âlem-pesendi tel…µn buyurdılar:  ال اله

االهللا وحده نصرعبده واعزجنده وهزم اال خراب وحده
2120  İbn-i Revâ√a nihâl-i bâlâ-keş-i 

§adâsına bu ≠ikr-i sidre-gü≠ârla2121 berg ü şâ« viricek kâffe-i a§√âb ra≦ıya‟llâhu 

¡anhüm ber-vech-i muvâfa…at kürûm-ı «ûşe-gµr-i e§vâtı yek-digere leff idüb ¡inâ…-

yed-i ezkâr-ı me≠kûreyi eýbâ…-ı [M-216] semevâta neşr eylediler.  

beyt2122   

Pür itdi zemzeme-i √amd künbed-i ¡arşı 

Sipihri eyledi âvâz-ı [E-127b] ≠i…r mâl-â-mâl2123 

Mâh-ı2124 nûr-pâş-ı maýla¡-ı siyâdet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat hem-rütbe-i 

√avlü‟l-¡arş olan meýâf-ı mükerrem dâyiresin …adem-i mu√teremleriyle tenvµr 

                                                             
2120 Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah, ordusunu aziz kıldı, kuluna da yardım etti. Tek 
başına da kavimlere galebe çaldı. Allah'tan başka hiç bir şey yoktur. 
2121 ≠ikr-i sidre-gü≠ârla A, M, T1, Ş; ≠ikru‟l-lâh-ı reh-gü≠ârla T2 
2122 beyt A, E, Ş; li-münşihi M; T1, T2‟de yok. 
2123 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1255. 
2124 mâh-ı M, E, T1, Ş, T2, A‟da yok. 
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buyurıca… dest-i …amer-şikâflarından olan mihcen-i müteyemmen2125-kûşesiyle 

istilâm-ı √acer-i cevher-ýufeyl buyurub merkez-i siyeh-kisve-i dâyire-i ¡âlem ya¡ni 

beyt-i ¡ulyâ-yı mu√terem √avâlµsinde mürâ¡ât-ı remel ü ı≥ýıbâ¡la râkiben [A-118a] 

pergâr-gerdân-ı «aýavât-ı ýavâf oldılar.  

…ıý¡a2126 

 روبحرم كرد خاليق همه

 صحن حرم كشت پرواز زمزمه

 ازهوس قامت دلجوى او

 طوف كنان كرد سركوى او

 پس بهمين شيوه زراه وقار

T[a176-1]طوف نمودند ادا هفت بار  

[T2-289b] Mervµdür ki peyk-i sidre-mesµr-i İlâhµ ol √âletde cânib-i «udâvend-

i πayûrdan bu peyâmı …urýa-i2127 sâmi¡a-i seyyidü‟l-enâm eyledi ki na…µ§a-cûyân-ı 

bed-gû2128 ya¡ni müşrikµn-i siyeh-rû şi¡âb-ı cibâlden √arekât-ı mü‟minµne na@ar-bâz u 

hevâ-yı ¡ufûnet-engµz-i Ye&rib tâb-fersâ-yı Mu√ammediyân olmışdur diyü zu¡m-ı 

fâsidlerince √arf-endâz olmadadurlar. Benâberµn seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem √a≥retlerinüñ işâret-i ¡aliyyeleri üzre düşmen-i bed-«∙âha i@hâr-ı …uvvet ü 

celâdet içün eşvâý-ı &ela&e-i ûlâda remel ü herveleye der-kâr oldılar.  

beyt2129 

 نيست بجز اين صفت اصطباع

 جلوهنمابردوشهرشجاع

-a213]كما رواه البخارى عن ابن عباس رضى هللا عنهما تحدثت قريش وبينهم ان محمدا واصحابه 

Ş]  فىعسرت وجهد وشدت قصفو اله لينظروا اليه والى اصحابه فللما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 mişkât-ı züccâce-i المسجد اضطبع بردائه واخرج عضده اليمنى ثم كزلك ثلثه اطواف ومشى سائرها

kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât itmâm-ı eşvâý-ı ýavâfından §oñra πulπule-i gül-bâng-i 

e≠kârla bâbü‟§-§afâdan zemµn-i mes¡â-yı dil-ârâya «ırâm buyurub heft-bâr-ı sâ√a-i 

mes¡âyı nûr-ı dµde-i «aýavât-ı ke&irü‟l-berekât buyurıca… «âtime-i ýomâr-ı sa¡y2130 

olan zµr-i ýâ…-ı Merve‟de şütürân-ı hedyüñ ser ü gerdenlerin gûy u çevgân-ı meydân-ı 

                                                             
2125 müteyemmin, Gültekin, 365. 
2126 …ıý¡a A, na≠m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2127 …urýa-i A, T1, Ş, T2, E; …urýa-gûş-ı M 
2128 bed-gû A, T1, Ş, T2; bed-gûy M, E 
2129 beyt A, M; na@m E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2130 sa¡y A, M, T1, E, Ş; mes¡â T2 
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…urbân oldılar2131 [T1-176b, T2-290a, E-128a] B¡adezµn çâre-bµn-i dermândegân-ı 

¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri tekmµl-i menâsik iden2132 a§√âbdan 

ba¡≥ıların √irâset-i esli√a vü «uyûl içün Baýn-ı Ye‟cüc‟e irsâl buyurub √arem-i 

meb≠ûlü‟n-ni¡âm-ı İlâhµ‟ye dûrdan nigâh- [M-217] endâz-ı √asret olan gürsine-

çeşmân-ı nevâle-i πufrânı da«i süfre-i vesµ¡ü‟n-nevâl-i meýâfa da¡vet buyurdılar. Mâ-

√a§al mihmân-ı bâlâ-«âne-i va√det-âbâd §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

≥iyâfetkede-i Rabbânµde se-şebân-rûz ¡âmme-i A§√âb-ı Kirâmla kûşe-nişµn-i nişµmen-

i ¡izzet olub çâştgâh-ı rûz-ı çârüm √ulûlinde sâbı…ân ◊udeybiyye‟de ma§la√at-endûz-

ı mu…âvele-i mi&â… olan Süheyl bin ¡Amr ve ◊uveytib bin ¡Abdü‟l-¡İzzµ cenâb-ı 

Murta≥â-yı ◊ayber-güşâya …avl-i â«erde evreng-ârâ-yı «ıýýa-i bi¡&et ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟t-ta√iyyat pµşgâhına gelüb şarý-ı hedene-i2133 mâ≥iye üzre in…a≥â-yı2134 müddete 

binâen ba¡dezµn sâ√a-i ◊arem‟den ýayy-i seccâde-i i…âmet buyurulma… ma…âline leb-

cünbân oldılar. Seyyid-i §âdıku‟l-¡ahd-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

irâ‟et-i §ûret-i …abûl buyurub fermân-ı gerdûn-muýâ¡ları üzre şehriyâr-ı mura§§a¡-

serµr-i «âverµ na…l-i ketµbe-i envâr idinceye dek A§√âb-ı Kirâm‟dan bir ferd mânde-

i2135 dâ‟ire-i ◊arem olmama… üzre nidâ eylediler. Sipâh-ı münevver-peyker-i nücûm 

§a√râ-yı «a≦râ-yı sipihri tezyµn itdügi hengâmda √u§ûl-i âmâl ü bedre…a-i i…bâlle 

«ıýýa-i ¡ıýr-nâk-i hicret-serâ cânibine ¡alem-engµz-i i…bâl oldılar.  

Va…âyi¡-i Sâl-i Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü‟l-Mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem ve İslâm-ı »âlid bin [T1-177a] Velµd ra≦ıya‟llâhu ¡anh ve İslâm-ı E√ad-ı 

Dühâtü‟l-¡Arâb ¡Amr bin ¡Â§ ra≦ıya‟llâhu ¡anh İslâm-ı ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a-i 

¡Abderµ, ◊âfı@-ı Miftâ√-ı Beytü‟l-◊arâm ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm2136  

Rûşengerân-ı âyµne-«âne-i a«bâr bu vech üzre çehre-perdâz-ı mürâyâ-ı â&âr 

olmışlardur ki ◊a≥ret-i »âlµd bin Velµd ra≦ıya‟llâhu ¡anh kendülerüñ tµre-i vâdµ-i 

@ulmet-beste-i işrâkden meş¡al-i tâze-fürûπ-ı µmân cânibine inci≠âblarını bu siyâ… 

                                                             
2131 oldılar A, eylediler M, T1, T2, E, Ş 
2132 iden A, M, T1, E, Ş; dµn T2 
2133 hedene-i A, M, T1, E, Ş; müddet-i T2 
2134 in…azâ-yı A, Ş, M, T1, E; i…ti≥â-yı T2 
2135 bir ferd mânde-i A, T1; bir ferd mânende-i M, E, Ş; fürûmânde-i T2 
2136 Va…âyi¡-i Sâl-i Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü‟l-Mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ü İslâm-ı 
»âlid bin [T1-177a] Velµd ra≦ıya‟llâhu ¡anh u İslâm-ı E√ad-ı Dühâtü‟l-¡Arâb ¡Amr bin ¡Â§ 
ra≦ıya‟llâhu ¡anh İslâm-ı ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a-i ¡Abderµ ◊âfı@-ı Miftâ√-ı Beytü‟l-◊arâm ra≦ıya‟llâhu 
¡anhüm A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
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üzre [T2-290b] âverde-i zebân-ı beyân iderler idi ki çün √a≥ret-i «ayrü‟l-enâm 

¡aleyhi§-§alâtü ve‟s-selâm «ilâl-i süfre-i ◊udeybiye‟de mer√ale-i ¡Usfân‟da2137 

mânende-i emvâc-ı müte¡â…ıbe §aff-beste-i §alât-ı «avf oldılar. Ben bir cânibden 

ra«ne-endâz-ı [Ş-213b] tefri…a-i ma≥arrat olma… sevdâsıyla her çend a¡mâl-i celâdet-i 

…albµ vü …âlıbµde [E-128b] §arf-ı mertebe-i ma…dûr idegördüm. Bir ýarµ…la √a‟iz-i 

med«al-i fur§at olamadıπumdan bµ-iştibâh nigâhdâşte-i vi…âye-i Rabbânµ oldu…larına 

…â≦µ-i dâniş-endûz-ı ya…µnüm √ükm idüb hemân ol sâ¡atden kenâre-i müseccil-i2138 

≥amµrümden tedrµcle sevâd-ı şükûk-i zübâle-i …alem-tırâş-ı hidâyetle ma√kûk olmaπa 

başladı. ¡Â…ıbet hevâ-yı saz-kâr-ı [A-119a] §ul√ ¢ureyş‟le İslâmiyân beyninde ta¡dµl-

i mizâc-ı mu¡âdât idicek ba¡dezµn ¢ureyş‟üñ kevkeb-i i…bâli ¡u…de-i vebâle 

müterâci¡2139 oldıπın istidlâl idüb bir zemân «od-be-«od sergerân-ı peymâne-i fikret ü 

ser-gerdân-ı kûçe-bend-i √ayret olub,  

[M- 218] beyt 

Bizüm a√bâbda çün …almadı esbâb-ı √u≥ûr 

Çâre-i2140 kâr hemân terk-i diyâr itmekdür    

Diyerek peyk-i sebük-reftâr-ı sevdâgâh-ı cânib-i Necâşµ‟ye âmâde-i tekâpû 

olub [T1-177b] lâkin anuñ da«i gül-bâng-keş-i2141 mu√abbet-i İslâm oldıπı 

mülâ√a@ası sµne-i ¡azµmete √avâle-i müşt-i redd itmekle bir müddet da«i âsitân-ı 

Hera…l‟de zünnâr-bend-i ten§§ur olmaπa miyân-beste-i tefekkür oldum. ¡Â…ıbet,  

beyt 

Verâ-yı perdede ya…dı çerâπ-ı «ûrşµdin 

»ayâl-bâz-ı zemâne ne gösterür görelüm  

diyüb yine kendü diyârumda pây-ı terdeddüdümi pµçµde-i kilµm-pâre-i ferâπ 

itmege tavýµn-i nefes eyledüm. Ol «ilâlde bir şeb derµçe-i çeşm-i cihân2142-bµnüm 

…ufl-zede-i «∙âb-ı girân olmış idi ki dervâze-i şehristân-ı mi&âl münkeşif olub 

kendümi şöyle müşâhede eyledüm ki gûyâ âvâre-i [T2-291a] meπâlı…-ı belâ 

                                                             
2137 ¡Usfân‟da A, M, E, Ş; ¡As…alân‟da T1, T2 
2138 müseccil A, müseccile M, E, T1, T2, Ş 
2139 müterâci¡ A, M, Ş, E, T1; müterâci√ T2 
2140 çâre-i A, M, T1, E, Ş; bâre-i T2 
2141 keş-i A, Ş, M, T1, E; cû-keş-i T2 
2142 cinân A, M, Ş, T1, E; cân T2 
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mecdebe2143 iken nâ-gâh ol ma≥âyı…-ı πılâ-«µzden ferece-yâb-ı «alâ§ olub bi 

ma¡mûre-i ferâ«ter ü a«≦ârda nâ‟il-i cilve-i ihtizâz olmışum. Sepµde-dem-i me@ann-ı 

«ulû§ olan dostân-ı râst-nefesden birine bur…a¡-güşâ-yı dûşµze-i rü‟yâ oldıπumda 

هومخرجك الذى هداك هللا فيه االسالم والضيق والشرك الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
2144  ta¡bµriyle 

mi√râb-ı sâmi¡amı tenvµr idicek şu¡le-i germ-«µz-i şev…-i İslâm çerâπ-pâye-i 

«âýırumdan leme¡âne âπâz eyledi. Ana müte…ârib2145 şeh-süvâr-ı Refref-maýiyye-i 

¡arş-mesµr §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri şükûh-ı peyπam-berân ile gü≠âriş-i 

¡umre-i …a≥âya teveccüh buyurdu…larında ben da«i ekâbir-i ¢ureyş‟le «ayr-bâd-ı 

Ümmü‟l-¢urâ itmiş idüm ki πam-«∙âr-ı âvâregân-ı ümmet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat 

itmâm-ı nesk «ilâlinde birâderüm Velµd bin el-Velµd‟den bu çâker-i kem-…adrüñ 

pürsiş-i [E-129a] keyfiyyet-i a√vâliyle leb-âlûde-i mekremet olub bu zemµn üzre 

gevher-rµz-i ma…âl olmışlar ki »âlid ol …abµleden degüldür ki anuñ [T1-178a] pertev-

i dûrbµn-i idrâki √üsn-i bâhirü‟l-envâr-ı √a…µ…at-ı İslâm müýâla¡asından …â§ır ola. 

Eger dâ«il-i §aff-ı ra§µnü‟l-esâs-ı İslâmiyân olub ser-mâye-i girân-…adr-i şecâ¡atin 

sâ‟ir sevdâgerân-ı çâr-sûy-ı cihâd müşâreketiyle rûz-ı bâzâr-ı [A-119b] πazâda 

i¡mâl2146 eylese kendüye nâfi¡ idi. Benâberµn birâderüm Velµd bu ma≥mûnla baña 

iýâre-i vara…-pâre-i râz eyledi ki  

na@m2147 

 اى واله وتيره حال برخيز وبيا

 اى كمشده مالل برخيز وبيا

 بشتاب كه اخترسيه طالع تو

وارسته شدازبال برخيز وبيا
2148  

[Ş-214a] Ey birâder-i ¡azµz şehriyâr-ı ta«tgâh-ı melekût §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem  √a≥retleri senüñ emrüñde siyâ…-ı mezkûr üzre lû‟lû-keş-i rişte-i raπbet 

olmadadurlar. [T2-291b] Revâ mıdur ki sen ol …adar ser-mâye-i idrâkle bâdiyye-i 

…âfile-sûz-ı ≦alâlde ser-gerdân …alasın ve ol ma…ûle-i berµd-i reh-şinâs-ı ¡a…l-ı selµme 

                                                             
2143 mecdebe E, T1, T2, Ş; دمجديه A, دمجذبه M 
2144 O rüya, Allah'ın seni İslâm'a hidayet ettiği çıkışındır. İçinde bulunduğun darlık ise şirke işarettir ki 
ondan çıkıp Hz. Muhammed sallalahu ¡aleyhi ve selleme ulaşmandır. 
2145 müte…ârib A, M, T2, Ş; müte¡â…ib T1, E 
2146 a¡mâl, Gültekin, s. 369. 
2147 na@m A, Ş; rubâ¡i li-münşihi M, E; T1, T2‟de yok 
2148 Ey şaşırmış kötü haldeki, sıçra ve gel. Ey üzüntüde kaybolmış, sıçra ve gel. Acele et ki senin kara 
bahtının yıldızı vebâlden kurtulsun, sıçra ve gel. 
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i…tifâ itmiş iken lâyı… mıdur ki beyâbân-ı [M-218] cehâletde firµfte-i πuyûl-i2149 πaflet 

olasın.  

beyt2150 

Cûş iderken ýaleb-i teşne ile âb-ı √ayât 

◊ayfdur kim …alasın teşne-i gerd-i @ulümât 

Mektûb-ı mu¡anber2151-ra…am-ı Velµd baña bâl-i ýâ‟ir-i inşirâ√ olub,  

beyt 

 شوق امد وتمام بكوشم فرودميد

 رازيكه درميان مس وكيميا بود

Hemân bâre-i ¡azmi zµnzede-i §ıd… idüb tehiyye-i zâd-ı râh «ilâlinde râzdâr-ı 

…adµmüm ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a-i ¡Abderµ-i2152 ◊acebµ‟ye ki miftâ√ü‟l-beytü‟l-atµ…-i 

Rabbânµ müsellem-i dest-i ta§arrufıdur, keşf-i derµçe-i râz eyledüm.  

beyt 

Kime açsam πamum ol mâh-ru«uñ ¡aş…ından 

Benden efzûn anı da mest-i mu√abbet bulurum 

ýıb…ı üzre meger anuñ da«i heyzüm-«âne-i cânibine bir zemândan berü …abes-

i nâ‟ire-i şev… ta¡allü… itmegin mürâfa…ati e¡azz-ı meýâlib ¡add idüb ikimiz ittifâ… üzre  

beyt 

¢arârgâh-ı dil-i bµ-şekµbe dek gidelüm2153 

Şifâ-yı §adr virür2154 bir ýabµbe dek gidelüm  

Diyerek bârgâh-ı …udsµ-«adem-i risâlet cânibine ecin√a-güşâ-yı ¡azm-i §âdı… 

oldu…. Mer√ale-i Hüdde menâ«-ı cemmâze-i i…âmetimüz olıca… ¡Amr bin ¡A§‟a ol 

ma√alde dûçâr olub yek-digerüñ dâ¡iye-i2155 iyâb u ≠ehâbından a¡mal-i resm-i pürsiş 

olundu…da …â‟if-i tµz-bµn-i şu¡ûrı [E-129b] ser-menzil-i sırr-ı ≥amµrimüze rehbürde-i 

ya…µn olıca… hemân bu zemµn üzre basý-ı «∙ânçe-i râz itdi ki: Ey dostân-ı §ıd…-nişân! 

Meşmûl-ı ıýýılâ¡ıñuzdur ki çend-sâle müddetden berü perdesân-ı çehre-sây-i âsitâne-i 

                                                             
2149 πuyûl-i A, E, Ş; πûl-i M, T1; aπvâl-i T2 
2150 beyt A, M, T1, T2, Ş; na@m E 
2151 mu¡anber A, T1, T2, Ş; mu¡teber M, E 
2152 ¡Âbderµ-i A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2153 ¢arârgâh-ı dil-i bµ-şekµbe dek gidelüm M, Ş;  ¢arârgâh-ı bµ-şekµbe dek gidelüm A; ¢arârgâh-ı dil-
i bµ-şekµbe dek giderüz T1, T2, E 
2154 virür A, M, E, T2, Ş; bilir T1 
2155 dâ¡iye-i A, T1; M, E, Ş, T2‟de yok. 
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sulýân-ı ◊abeş olmış idüm. Şem¡-§ıfat zebân-dırâz-ı bezm-i §o√beti vü pervânevâr 

küstâ«-ı meclis-i ülfeti idüm. Tâ aña dek ki ¡Amr bin Ümeyye-i ∞amirµ iblâπnâme-i 

risâlet eyledi. Ben miyân-ı ¢ureyş‟de i√râz-ı nâm u nâmûs [T2-292b] sevdâsıyla 

¡Amr [A-120a] ibn Ümeyye‟nüñ …atline2156 heves-kâr u sulýân-ı ◊abeş Necâşµ‟den 

müsâ¡deye minnetkar oldum. Bu ma…âl istimâ¡ından dü-destiyle kendü ser ü rûyın 

≦arbetgâh-ı ýabanca-i efsûs u melâmet itmege der-kâr oldı. Bu √âlet benüm da«i 

cebµnümi ¡ara…-rµz-i √icâb idüb ey şehriyar-ı ◊abeş eger tel«-âbe-i niyâzum meşreb-i 

«aýµriñüze bu mertebe nâ-güvâr geleceği mel√ûz-ı ≠ihn-i sâde-lev√üm olaydı leb-

âlây-ı ictirâ-yı tefevvüh olmaz idüm diyü siper-i i¡ti≠ârı rû-keş idicek bu gûne girih-

güşâ-yı nâýı…a-i √amiyyet-âmµz oldı ki yâ saña şehriyâr-i «ıýýa-i bi¡&et ü şehenşâh-ı 

memâik-i şefâ¡at ¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavâtü ve‟t-ta√iyyât cenâbınuñ firistâdesin nice 

teslµm ideyüm ki âferµnende-i kevn ü mekân celle şânühü cenâbından2157 [T1-179a] 

dem-â-dem meclis-i …udsµsine nâmûs-ı ekber iblâπ-ı peyâm eyleye. Ben 

müte¡accibâne ta√rµk-i leb-i isti«bâr itdüm ki ey melik bu zebân-gü≠âr-ı i…râr 

buyurduπuñuz mâdde mersûm-ı lev√a-i vu…û¡ mıdur ve bu2158 emr-i ¡a…µde-i 

selµmeñüz [Ş-214b] da«i ýuπra-keş-i ta§dµ… olmış mıdur? Hemân sûzen-i tµz-gü≠âr-ı 

zebânına bu vechile rişte-keş-i birµşüm-ýavr-ı ta…rµr oldı ki ey ¡Amr-ı [M-220] miskµn 

ve ey dûrmânde-i çeşmesâr-ı ya…µn eger bu mertebelere bâlâ-yı idrâküñ nâ-resâ ise 

âgâh ol ki ol ≠ât-ı ma√mûdü‟§-§ıfât-ı §âdı… u2159 mu§adda…-ı nebiyy-i √a…ânµ vü 

firistâde-i cenâb-ı yezdânµdür. »âtime-i risâlet ü ¡illet-i πâ‟iyye-i «il…at oldıπına 

kütüb-i …adµme-i semâvµ bi‟l-cümle nâýı…dur. 

…ıý¡a  

 طور صد موسى بر انكيزد زخاك آستان

 شمع صدعيسى برافروزد بباد آستين

 منزلت بنكركه اقرارى باد ايمان

رسم او ماراست مذهب كار او ماراست
2160  

                                                             
2156 …atline A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2157 cenâbından A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2158 ve bu A, M, T1; diyü T2, E, Ş 
2159 u A, M, T1, E, Ş; T2‟de yok. 
2160 Yüz Mûsâ‟nın Tûr‟u onun eşiğinin toprağından koptu. Yüz İsâ‟nın mumu onun eşiğinin rüzgarıyla 
parladı.   
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Yâ ¡Amr eger benüm ma…âlât-ı nu§√ımı kitâbe-i ýâ…-ı gûş iderseñ [E-130a] 

cûybâr-ı şµrµnter-i √ayâtuñ bâlû¡a-i deşt-i fenâda tebâh2161 olmadın rûmâl-i âsitâne-i 

ra√met-penâha [T2-292b] şitâbân u âmµ«te-i mecrâ-yı zülâl-i µmân olmaπa bir sâ¡at 

mu…addem devân ol ki cenâb-ı Kelµm ¡alehi‟s-selâm mevkib-şiken-i kevkebe-i 

Fir¡avnµ oldıπı gibi bu şârı…-ı ¡âlem-fürûz-ı hidâyet da«i §afa√ât-ı eyyâmı rüsûm-ı 

tµre-gûn-ı şirkden taýhµr ü gürûh-ı mu«âlifµni «âşâk-i tünd-seyl-i tedmµr idecegi 

ma√sûmdur.  

…ıý¡a2162  

 كل مراد توانكه نقاب بكشايد

 كه خذمتش چو نسيم سحر توانى كرد

 بعزم مرحله عشق پيش نه قدمى

كه سود كنى ازاين سفر توانى كرد
2163  [A-120b]  

Dâs-ı2164 ta…rµr-i şehriyâr-ı ◊abeş benüm bûstân-ı i¡ti…âdumı «uşk-i [T1-179b] 

şükûkdan mu§affâ itmegin hemân ol meclisde πars-ı nihâl-i µ…âl idüb √âlâ şehenşâh-ı 

erµke-i nübüvvet cenâbına µ§âl-i nev-bâve-i µmâne müteveccihüm.  

beyt2165  

 يكچند زپا فتاده بودم

 بخت آمد ودست دركمركرد

 يعنى كشش عنايت حق

بند دلم استوار تركرد
2166

 

Didi. »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh  مرحبك ياعمروهللا اقد استقام المشيم يعنى تبين الطريق وظهر

االمران هذا النبى لنبى
2167  ta¡bµriyle mâ√a≥ar-keş-i «urçµn-i sitâyiş olub üç nefer-i âbrû-yı 

dûde-i ¡Arab ve üç nefer-i nâm-âver-i şerµfü‟n-neseb pür-şev… ü ýarab dergâh-ı 

seyyidü‟l-ebrâre …âdime-engµz-i i…bâl oldılar. Mervµdür ki Medµne-i ‰âhire‟ye 

…udûmleri mu√âý-ı ¡alem-i seyyidü‟r-rüsül ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm olıca… A§√âb-ı 

                                                             
2161 tebâh A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok. 
2162 …ıt¡a; na@m M, E; T1, Ş, T2‟de yok. 
2163 Senin murad gülün o vakit örtüyü açtı. Seher rüzgarı gibi gücün yeterse hizmet et. Aşk 
merhalesine gitmek için adımını at, o seferden faydalanırsın.  
2164 dâs-ı A, M, T1; dâmen-i T2, E, Ş 
2165 beyt A; na@m M; …ıý¡a E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2166 Birkaç defa ayaktan düştüm. Baht geldi ve elini belime doladı. Yani Allah‟ın yardımı gönül 
bağımı kuvvetlendirdi. 
2167 Ey Amr hoşgeldin. Vallahi bu istamet doğrudur, bu zat muhakkak Allah‟ın resûlüdür. 
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Kirâm‟ı bu siyâ… üzre nâyil-i nüvµd-i «iýâb buyurdılar ki2168 التقت اليكم مكه افالذ كبدها 

ya¡ni Mekke sizüñ cânibiñüze ciger-kûşelerini endâ«te eyledi. El-√â§ıl üç …ıý¡a elmâs-

pâre-i kân-ı himmet &iyâb-ı seferµden te¡arrµ vü elbise-i ýâhire ile ta√allµ idinüb dµvân-

«âne-i …udsµ-ilti@âm-ı nübüvvet cânibine müsâra¡at eylediler. Nµm-râhda Velµd bin el-

Velµd isti…bâl idüb bu gûne zemzeme-serây-ı tehniyetü‟l-…udûm oldı ki ey birâder-i 

[T2-293a] bülend-gevher ne ýurursun şitâbân ol ki «aber-i …udûmuñ «âýır-ı enver-i 

«ayrü‟l-beşere µrâ&-ı behcet ü beşâşet idüb ma…demüñçün basý-ı …âlµçe-i iştiyâ… 

buyurmuşlardur. Pes per ü bâl-i şev…le ýayerâne gelüb cümleden a…dem nâdµ-i 

istebra…-firâş-ı firişte-farrâş-ı mu…addese çehre-sây-ı mü&ûl [M-221] oldu…da2169  

beyt 

نامه كه خاك ره افتاده تست [b130-E]اين سيه   

حرم كعبه كه سجاده تست [a180-1T]ميرسد از 
2170  

[Ş-215a] ma§dû…ı üzre evvelâ rey√ân-deste-i müşk-bûy-ı riyâ≥-ı İslâm olan 

berg-sebz-i2171 selâm2172 ihdâsına mübâderet eyledi. ◊a≥ret-i serµr-ârâ-yı ene ef§a√ 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ýalâ…at-ı vech ü ≠elâ…at-ı kelâmla redd-i selâm u ter√µbde 

nemekdân-ı müşk-efşân-ı tebessüme güşâyiş virdiler. Ol teşne-leb-i beyâbân-ı hevâ-

cebµn-i ser-çeşme-i risâleti ol vechile ser-şâr-ı mevce-i envâr u â&âr-ı müşâhede 

idicek bµ-i«tiyâr kûze-i la¡lin-dehân u …ırâbe-i çermµn-cenânın âb-ı √ayât-ı şehâdetden 

[A-121a] leb-â-leb eyledi.  

beyt 

 بصدق دعوى لو صد شهادت اورده

زبعد اشهدان الاله االهللا
2173  

◊a≥ret-i «âtemü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdılar ki  الحمد هللا

الذى هداك الى االسالم
2174  ey »âlid §andû…a-i ýıynetkede-i cevher-i «ıred ma«zûn idügin 

bilürdüm. ¡Â…ıbet saña vâsıýa-i destmâye-i fevz ü felâ√ olacaπına ümmµdvâr idüm. 

»âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh ni&âr-ı güher-rµze-i niyâz eyledi ki yâ Resûla‟llâh mestµ-i 

                                                             
2168 ki A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
2169 oldu…da A, M; oldu…larında T1, T2, E, Ş 
2170 Bu kara kitap senin düşkünün yolunun toprağıdır. Kabe‟in hareminden gelen seccâdendir. 
2171 berg-i sebz-i, Gültekin, s. 373. 
2172 selâm A, E, T2, Ş; İslâm M; T1‟de yok. 
2173 Onun davasının sadakatine eşhedü enlâ ilâhe illallahtan sonra yüz şehâdet getirdi.  
2174 Allah‟a hamd olsun seni İslâm‟a ulaştırdı. 
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şerâb-ı πafletle mevâýın-ı keferede2175 …adr-i mu¡ânede-i √a…… itdigüm meşhûd-ı nûr-ı 

¡irfânuñuzdur. ◊âlâ ¡aýûf-ı2176 müşfi…âneñüzden cerâyim-gü≠eştüm âmurzµde-i 

kerem-i ∏affârµ olma… emrinde niyâzmend-i şefâ¡atüm.  

beyt 

 اكر شفاعت تو نبض كير من نشود

 زرنج جرم نه بينم شفاى ازادى

[T2-293b] Cenâb-ı ra√meten lil-¡âlemµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem dâmen-i 

sâmi¡asına bu gûne güher-rµz-i beşâret oldı ki yâ »âlid «âýıruñ endûde-i dûd-ı πam 

itme ki izâle-i vesa«-ı sâbı…a-i ma¡§iyete §âbûn-ı güneh-şûy-ı şehâdet mütekeffildür. 

Ana müte¡â…ib ¡Amr bin ¡A§ ve ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ da«i 

«∙ân-ı şehiyyü‟n-nevâl-i şehâdete [T1-180b] i…âme-i engüşt-i raπbet eylediler. 

Mervµdür ki ¡Amr bin ¡A§ mürşid-i «ân…âh-ı hestµ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

cenâbına dest2177-dâde-i mübâye¡at oldıπı √âlde te…â≥â-yı tereddüdle nev¡ân kef-i 

yed-i raπbet eyledi. Cenâb-ı «atmü‟l-mürselµn2178 sebebine leb-cünbân-ı pürsiş 

oldu…larında yâ Resûla‟llâh sâlik-i şâhrâh-ı İslâm olmaπum ol şarýladur ki cerµde-i 

cerâyim-i2179 sâbı…ama «âme-i ¡afv-ı İlâhµ râdde-keş-i ibýâl olma… diyü lücce-i 

≥amµrinde cezm ü medd-i tereddüd göstermegin [E-131a] gencûr-ı ma«âzin-i ra√met 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavâtü ve‟t-ta√iyyat buyurdılar ki  اما علمت يا عمروان االسالم يهدم ماكان

قبله وانه الهجرة تهدم ماكان قبلها وانالحج يهدم ماكان قبله
2180   

Vâ…ı¡a-i ¡U@mâ-yı ∏azve-i Mu‟te2181 

 Bâdµ-i بضم اميم وسكون الواو وهى موضع فى ارض الشام من عمل البلقاء والبلقاء دون دمشق 

@uhûr-ı vâ…ı¡a-i meşhûrda a…lâm-ı nâzikter-«ırâm-ı2182 nigârendegân-ı â&âr …alem-i 

mûyµn-na……âşân gibi yek-zebân-ı ittifâ…dur ki sulýân-ı ma¡mûre-güşâ-yı [M-222] 

mülk-i µcâd ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri ◊âri& bin ¡Amr-ı Ezdµ ra≦ıya‟llâhu 

¡anh ile √âkim-i Şâm ◊âri&-i ∏assânµ‟ye nâme-i hidâyet-me‟âl-i da¡vet irsâl 

buyurmuşlar idi ki mesâfe-i ¡azµmeti mer√ale-i Mûte‟ye müntehµ olıca… gümâştegân-ı 
                                                             
2175 keferede A, E, Ş; küfrde M, T1, T2 
2176 ¡atûf-ı A, ¡utûfet-i M,  E, T1, T2, Ş 
2177 dest A, M, E, Ş, T1; dâst T2 
2178 «atmü‟l-mürselµn A, «âtemü‟l-mürselµn M, E, T1, T2, Ş 
2179 cerâyim-i A, E, Ş, M, T1; cerâyid-i T2 
2180 Ey Amr! Sen İslâmiyet‟in, kendisinden önce yapılanların hepsini sildiğini bilmiyor musun? Aynı 
şekilde hicret ve hac da kendilerinden önceki her şeyi silerler. 
2181 Vâ…ı¡a-i ¡U@mâ-yı ∏azve-i Mu‟te A, M, E, Ş; Vâ…ı¡a-i ¡A@µme-i ∏azve-i Mu‟te T1; T2‟de yok. 
2182 nâzikter-«ırâm-ı M, T1, T2, Ş; nâzik-«ırâm-ı A, E 
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…ay§erden Şüra√bµl [A-121b] bin ¡Amr-ı ∏assânµ ef¡µ-i râh-ber-§ıfat pây-i ¡azmine 

pµçân olub isti«bâr-ı a…§â-yı2183 teveccühünden te…â≥â-yı nâ-becâya der-kâr oldı. 

¡Â…ıbet firistâde-i Yezdânµ oldıπın √asm idicek √üsâm-ı «ûn-âşâm-ı πadrla rişte-i 

√ayâtına [T2-294a] infi§âm virdi. Süferâyı seyyidü‟l-enbiyâdan ◊âri& ra≦ıya‟llâhu 

¡anh uñ sünbüle-i √ayâtından [Ş-115b] πayrı dürûde-i dâs-ı sifâ√ olmadıπına √âri&ân-ı 

mezrâ¡-ı siyer «irmen-kûb-ı ittifâ…dur. [T1-181a] Bu «aber-i nâ-güvâr südde-i 

seyyidü‟l-ebrâra mün¡akis olıca… ≠â‟i…a-i √amiyyetlerine πâyet tel« gelüb ol 

müdebbir-i2184 bed-kâre i≠â…a-i çâşnµ-i zehr-âbe-i inti…âm …a§dıyla işâret-i ¡aliyyeleri 

üzre «âric-i hicret-serâda vâki¡ mev≥i¡-i Cürf‟de üç biñ nefer-i bâlâ-destân-ı hücûm 

âmâde oldılar.  

beyt2185   

 همه ناوك انداز پوالد دوز

 همه آتش افروز بنياد سوز

 ميان بسته دركين دشمن همه

زده درميان عطف دامن همه
2186  

ve2187 imâm-ı mi√râb-ı bi¡&et ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyya mecma¡-i &üreyyâ-

ni@âm-ı A§√âb-ı Kirâm‟da edâ-yı §alât-ı @uhr içün pµşgâh-ı suýûr-ı §ufûfda nümûdâr-ı 

ýuπrâ-yı dil-ârâ oldu…dan §oñra kümât-ı ¡adû-güdâzuñ «urçµn-i sâmi¡aların bu gûne 

≠e«âyir-i √ikmet-ni§âbla meş√ûn buyurdılar ki yâ ma¡şerü‟l-İslâm cümleñüzüñ 

nüvişte-i nigµn-i ya…µni olsun ki Zeyd bin ◊âri&e emir-i [E-131b] leşker-i man§ûr ve 

cümleye sâlât-ı √all ü ¡a…d-i umûr ta¡yµn olunmuşdur. Eger Zeyd laπzµde-i √ufre-i 

şehâdet olursa ¡amm-zâde-i âzâdum Ca¡fer bin Ebµ ‰âlib kâr-fermây-ı leşker olsun. 

Eger Ca¡fer da«i bâl-engµz-i âşiyâne-i be…â olursa ¡Abdu‟llâh bin Revâ√a ¡alem-gµr-i 

ma¡reke-i tedbµr2188 olsun. Ol da«i ser-mest-i dest-i2189 â«ir-bezm-i fenâ olursa kendü 

beynüñüzde şâyeste-i rütbe-i sâlârµ bir merd-i güzµn i«tiyârında terabbu§ kendü 

râyıñuza müfevve≥dür. Mervµdür ki ol e&nâda bir Yehûdµ zübâb-ı kâse-i cem¡iyyet 
                                                             
2183 a…§â-yı A, M, T1, Ş, E; i…ti§â-yı T2 
2184 müdebbr-i A, M, Ş, T1, E; T2‟de yok. 
2185 beyt A; na@m M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2186 Hepsi çelik delen ok atıcısı, hepsi temel yakan ateş parlatan. Hepsi düşmanın kininde bel 
bağlamış. Hepsi eteğine meyl etmeye bel bağlamış. 
2187 ve A; E, Ş, M, T1, T2‟de yok. 
2188 eger Ca¡fer da«i bâl-engµz-i âşiyâne-i be…â olursa ¡Abdu‟l-lâh bin Revâ√a ¡alem-gµr-i ma¡reke-i 
tedbµr A, E, M; Ş, T1, T2‟de yok. 
2189 dest-i E, M, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
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bulunmaπın bu siyâ… üzre √arf-rân-ı zebân-ı cesâret oldı ki yâ Ebâ el-¢âsım ≠ât-ı 

kerµmüñ vâ…ı¡â nebiyy-i ber-√a…… ise bu işâret-kerde-i nâýı…a-i ta¡yµnüñ olan ümerâ 

ber-√asb-i işâret bu ma¡rekede reh-siper-i mer√ale-i fenâ olmaπa mu√tâcdur. Zµrâ 

enbiyâ-yı [T2-294b] Benµ İsrâ‟il [T1-181b] ¡aleyhimü‟s-selâm bu ma…ûle irsâl-i 

¡asâkir «ilâlinde zebân-gü≠âr-ı tertµb itdükleri ser-leşkerân eger bâliπ-i [A-122a] 

adâd-ı mi‟ât2190 ise de elbetde vâ§ıl-ı ser-menzil-i be…â olıgelmişdür. Bu ta…rµre 

müte¡â…ib Zeyd bin ◊âri&e‟ye da«i ta√vµl-i §ûret-i «iýâb eyledi ki yâ Zeyd eger 

pµşvâñuz peyπam-ber-i râst-nefes ise hemân evlâd u ¡ıyâlüñe «ayr-bâd [M-223] eyle 

ki lâ-mu√âle bu ma¡rekede gevher-pâre-i cândan ta«liye-i ceyb-i beden idecegüñ 

emr-i mu√a……a…dur. Zeyd ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu vechile …and-sây-i dehân-ı şev… ü rı≥â 

oldı ki belµ √a……â ki ser-i bµ-sâmânımuza sâye-i ¡âýıfeti ser-mâye-i sa¡âdet olan 

şecere-i kerµmü‟l-a§l-ı risâlet rav≥a-i §adâ…atde nâbit2191 nebiyy-i râst-güftâr u pâk-

girdâr oldıπına şehâdet iderüm ve ýarµ…-i rı≥â vü iýâ¡atde µ&âr-ı na…d-i revân itmegi 

destmâye-i ¡izzet ü sa¡âdet bilirüm.  

beyt2192 

 خوشا تنى كه بكوى والش باشد خاك

خوشا سريكه براه وفاى او ببرد
2193  

Ba¡dezµn cenâb-ı seyyidü‟&-&a…aleyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

yed-i mü‟eyyedleriyle bir livâ-yı nesrµn-gûn ¡a…d buyurub Zeyd‟üñ dest-i himmetine 

teslµm buyurdu…dan §oñra ol merdân-ı cân-fürûşı teşyµ¡ içün ¿iyyetü‟l-Vedâ¡‟a dek 

ta√rµk-i …âdime-i lâ-mekân-neverd buyurdılar. A§√âb-ı Kirâm da«i her biri eşk-i 

firâ…la kâse-i zemânı pür-«ûn [E-132a] ve dâmân-ı §a√râ-yı gül-gûn [Ş-216a] iderek 
2194

 ¡ma…âliyle icrâ-yı merâsim-i tevdµ صبحكم هللا ودفع عنكم السوء وردكم سالمين وغائمين

siyâ…ında ¡Abdu‟llâh bin Revâ√a bu ma…âl-i âteşµn-i ciger-dûzı √amâyil-i bâzû-yı 

vedâ¡ eyledi.  

şi¡r 

 لكننى اسئل الرحمن مغفرة

 وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا

                                                             
2190 mi‟ât M, E, T1, Ş, T2; مأئات A.  
2191 nâbit A, Ş, T1, T2, E; &âbit M 
2192 beyt A, M, Ş; na@m E; T1, T2‟de yok. 
2193 Ne güzel ten ki sevginin köyünde toprak olsun. Ne güzel baş ki onun vefa yolunda kurban olsun. 
2194 Allah sizinle olsun, sizden kötülükleri def edip selâmele geri döndürsün. 
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[T2-295a] El-√â§ıl §a√râ §a√râ sûz-ı dil ve kârvân kârvân sirişk-i müteselsil 

ile cânib-i ma…§ada tevcµh-i maýiyye-i ¡azµmet eylediler. ◊areket-i §aff-endâzân-ı 

√evme-i2195 heycâdan Şüra√bµl bin ¡Amr-ı ∏assânµ «ayret-yâb olıca… …alb-i «ub&-

âgini …ârûre-i tµz-âb-ı «aşyet olub cânib-i Hera…l‟den istifsâra murπân-ı2196 sebük-tâz-

ı perrân itmegin müddet-i …alµlede ketâ‟ib-i eýrâfdan §ad-hezârdan mütecâviz kilâb-ı 

lâşe-«â-yı ferâhem oldılar. ◊attâ e§a√√-ı mu¡teberât olan Târµ«-i »amµs‟de  وقيل زهاء

مئاتى الف
2197  ta¡bµri çekµde-i …alem-i ta§rµ√dür mesâfe-i √arekât-ı [A-122b] πuzât 

Dımış…-i Şâm‟a şeş mer√ale ma√alde ¢al¡a-i Ma¡âna2198 müntehµ olıca… Hera…l-i 

Rûm ar≥-ı Bel…â‟dan Mâb2199 nâm ma…âmda  §ad-hezârdan efzûn sipâh-ı Rûm‟la 

mu…µm mir§ad-ı tera……ub oldıπından mâ¡adâ ketâ‟ib-i …abâ‟il-i müsta¡ribenüñ2200 

da«i rûz-berûz in≥imâmı ol deryâ-yı âşûb-«µzi mu√µý-i mevvâc-ı belâ itdügi miyân-ı 

a§√âbda mevc-engµz-i şüyû¡ olmaπın kûhsâr-ı &ebâtlarında mânende-i tûde-i rµk-i2201 

revân â&âr-ı tezelzül-i «aşyet be-dµdâr oldı. Benâberµn pµrâmûn-ı √ı§n-ı Ma¡ân‟da 

mülâ√a@a vü müşâvere-i umûr içün dü-şeb va…fe-gµr-i2202 …a¡de-i tedbµr olma… i…ti≥â 

eyledi. Mâ-√a§al mev≥i¡-i me≠kûrda bi‟l-ictimâ¡ basý-ı meb√a&-i teşâvür olunmaπın 

ba¡≥ıları bu râyeye im≥â-keş-i ta§vµb oldılar ki dergâh-ı bülend-destgâh-ı [M-224] 

risâlete ¡aded ü ¡add u ¡udât ve ≥a¡f u …ıllet-i πuzât taf§µlini müte≥ammın iýâre-i 

√amâme-i istin§âr idelüm. Yâ budur ki irsâl-i [T1-182b] seriyye-i imdâdla püşt-i 

dµvâr-ı §ufûfımuzı teşyµd yâ«ûd cânib-i devlet-serây-ı hicrete terdµd buyuralar. Ammâ 

dev√a-i sa«t-rµşe-i kûhsâr-ı &ebât2203 ya¡ni ¡Abdu‟llâh bin Revâ√a ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

cenâbınuñ bu §ûret rı≥âdâde-i [E-132b] πayret-i bülend-himmeti olmayub şµrân-ı [T2-

295b] tµz-pençe-i İslâm‟a bu vechile mâ‟ide-keş-i ta…viye vü teşcµ¡ oldı ki yâ 

ma¡şerü‟l-müslimµn ol √âlet ki nefes-i selâmet-cûnuñ pµş-i na@arında şimdi §ûret-i nâ-

maýbû¡la cilveger olma…dadur. ◊âl-i ângeh-i bâdµ-i emrden anuñ şev…-i vi§âliyle 

dâr2204 u diyâr u mâl ü ¡ıyâlüñüze muvâda¡a itmiş idiñüz ya¡ni ¡arûs-ı gül-gûn-…abâ-yı 

                                                             
2195 √ûme, Gültekin, s. 377. 
2196 murπân-ı E, Ş, T1, T2, M; müsri¡ân-ı A 
2197 Sayıları yüz bine ulaşmıştı. 
2198 Ma¡ana A, M, E, T1, Ş; miyâna T2 
2199 Mâb M; Yâb M; Me¡âb T1, T2, E, Ş 
2200 müsta¡ribenüñ M, T1, E, Ş, T2; meş¡ariyyenüñ A 
2201 rµk M, E, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
2202 va…fe-gµr-i M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
2203 &ebât M, E, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
2204 dâr M, T1, E, T2, Ş; der A 
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şehâdet ki kem-şµve-i2205 cân-rübâsı hezârâne na…d-i revân-ı ni&ârına2206 erzânµ vü 

erzândur. Şimdi zµr-i bur…a¡-i ta…dµrden i@hâr-ı kûşe-i ¡i≠âr itmege âmâde iken dâ¡iye-

i mu√âfa@a-i cân sizi anuñ ≠ev…-i vi§âl-i ebediyyü‟n-neşâýından vâye-gµr-i √irmen 

itmek nice lâyı… görilür.2207  

beyt  

2208 بهتراست
  خاك صحراىعدمازخونهستى

2209
برسرجان اين قدرمى لرزى اى بسمل چرا  

Bâ-«u§ûs ki düşmen-i2210 siyeh-rûzigârla bizüm ser ü kâr u bµ-kârımuz 

meýâlib-i fâniye-i dünyeviyyeden dûrter ü mücerred-i mevhibe-i «udâvendµ olan dµn-i 

metµn ta…viyesi içün oldıπı emr-i mu…arrerdür.  

beyt [Ş-216b] 

 نه بهر مرادات دار فناست

همه كوشش ما براى خداست
2211  

Pes şâyân-ı şân-ı √amiyyet budur ki ýûde-i «asek-beste-i işrâke yek-dest-i 

seyl-âb-ı §a√râ-şûy [A-123a] §ıfat hücûm eyleyelüm. Elbette nâ‟il-i derece-i a√di‟l-

√aseneyn olmadan «âlµ degüldür. Yâ budur ki düşmen-i dµnüñ burc-ı beden-i 

§ufûfundan [T1-183a] &ülme-i inkisâr be-dµdâr olub bizler fâ‟iz-i destmâye-i 

me&ûbât-ı cihâd olayuz yâ«ûd bizüm dehân-ı şemşµrimüz ra«negâh-ı füyûr olub ridâ-

yı gülfâm-ı «ûnla derecât-ı mir…ât-ı minber-i şehâdete §u¡ûd eyleyeyüz.  

beyt 

   آفيت باد براحت طلبان ارزانى

من ودردى كه زدل زوق مدارا برد
2212  

Kelimât-ı İbn Revâ√a ra≦ıya‟llâhu ¡anh «âýır-ı ser-mestân-ı meykede-i 

§arâmete peymâne-i şûr-engµz-i [T2-296a] şev…-i sitµz olub Sü«an-ı µnest ki µn-

nâdire-gû mµ-gûyed diyüb cümlesi dil-beste-i şâhid-i şehâdet ve şinâkârµ-i mu√µý-i 

per«âşa kemer-bend-i §ıd…-niyyet oldılar. Ol mev≥i¡den dü-rûze mesâfe da«i 

                                                             
2205 kem-şµve-i A; kemter-şµve-i M, T1, T2, E, Ş 
2206 ni&ârına M, E, T1, Ş, T2; şârına A 
2207 görilür A; görinür M, T1, T2, E, Ş 
2208 hestµ A; mestµ M, E, Ş 
2209 Yokluk sahrasının toprağı varlık sofrasından daha iyidir. Ey boğazlanmış (olan) neden canın 
başınınüstünde titrersin. 
2210 düşmen-i M, T1, E, T2, Ş; veşm-i A 
2211 Hiçbir murad fani dünya için değildir. Çalışmalarımızın hepsi Allah içindir. 
2212 Sonunda telepler rahata layık görüldü. Derdim gönülden dost gibi örünme zevkini götürdü. 
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peymûde-i pây-ı sütûr …ılındı…da …urâ-yı Bel…a‟dan Meşâri…2213 ü Mû‟te nâm 

…aryeteyn beyninde rûdçe-i teng-cereyân gibi ol «urûşende-i ba√r-ı bµ-gerâne-i 

âhenµn-mevce dûçâr oldılar. Ebû Hüreyre ra≦ıya‟llâhu ¡anh tertµb-i §aff-ı rivâyet 

itmişdür ki çün sevâd-ı pûlâd-endûd-ı ketebe-i küffâr §a√râ-yı Meşâri…de2214 

temevvüce âπâz eyledi.2215 Dµbâc ü √arµr-i [E-133a] perniyân-pûş bir leşker-i 

mücevher-cübbe-i melâ«-ı şümar cûş eyledi ki menâ≠ır-ı [M-225] eb§âr «µre vü 

menâbi¡-i şu¡ûr tµre oldı. Tesviye-i §affeynden §oñra ýalµ¡a-i ýarafeyn mevce-i pµş-

resvâr te§âdüme der-kâr olıca… Zeyd bin ◊âri&e ra≦ıya‟llâhu ¡anh livâ-yı bey≥â-yı 

seyyidü‟l-enbiyâyı ¡an…â-yı hümâyûn-bâlâsâ pervâze getürüb πurâb-ýıynetân-ı 

beyâbân-ı işrâki efkende-i çengâl-i demâr itmege der-kâr oldı. Mervµdür ki ýıynet-i 

dilµrânesinde merkûz olan cevher-i şecâ¡ati ilmâ¡ına be≠l-i …udret idüb egerçi fer-

gü≠er-i seyl-i şemşµrinde bulunan çend-dµvâr-ı [T1-183b] üstüvâruñ da«i esâs-ı 

√ayâtın berkende eyledi ammâ enbûhµ-i düşmen sedd-i dâ¡iye-i @afer itmegin ¡â…ıbet 

bir ¡ifrµt-i câdû-peyker maπâk-ı işrâküñ gü≠µde-i tµze-i ef¡i sµmâsı olub perestû-yı 

şµrµn-lehce-i cân-ı pâki âşiyân-gµr-i ýâ…-ı πurfe-i cinân oldı  

beyt2216  

 زمادر نزادان كه آخر نمود

 زچنك اجل هيچكس جان نبرد

 زدست اجل كس درين باغ نيست

 كه چون الله درسينه اش داغ نيست

Ba¡dezµn fâ‟iz-i a¡lâ-yı meýâlib-i ◊a≥ret-i Ca¡fer bin Ebµ ‰âlib ra≦ıya‟llâhu 

¡anh livâ-yı fa«rü‟l- [T2-296b] enbiyâyı [A-123b] pehlûzede-i §af√a-i «âk olmaπa 

düşürmeyüb pµrâye-i dûş-ı raπbet eyledi ve feres-i2217 şa…râdan zemµne nâzil olub 

kendü dest-i i«tiyârıyla pey-kerde-i tµπ-i √amiyyet eyledi. Devlet-i İslâm‟da ibtidâ 

¡u…r-ı feres Ca¡fer ra≦ıya‟llâhu ¡anhdan §udûr itdügi …arârdâde-i mü‟ellifµndür ve bu 

ma…âl-i şev…-engµzi sünbül-i destâr-ı nâýı…a eyledi ki2218  

şi¡r   

                                                             
2213 Meşâri… M, T1, E, Ş, T2; Meşârif A 
2214 Meşâri…‟de M, T1, T2, Ş, E; Meşârif‟de A 
2215 eyledi A, M, T1, T2, Ş; eyleyicek E 
2216 beyt A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2217 feres-i A, T1; fereş-i M, T2, E, Ş 
2218 ki A; E, T1, Ş, T2, M‟de yok. 
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 يا جبذالجنة و اقترابها

 طيبة وباردا شرابها

 والروم روم قددنا عذابها

2219
على اذال قيتها شرابها  

[Ş-217a] Bundan §oñra şütür-i mest-i2220 kef-feşân gibi mecma¡-ı eşrâre 

şerâre-pâş-ı √umât-ı2221 ¡adû-sûz olub âteş-i şemşµrle √avâlµsinde bulunan nice dıra«t-

ı rµşe-gµr-i beyâbân-ı ≦alâlüñ âşiyâne-i ebdânından πurâb-ı lâşe-«∙âr-ı cân-ı «abµ&in 

perrân eyledi. ¡Â…ıbet bir küştenµ-i bed-kâr şâ«-pâre-i mµve-i ma¡âlµ olan yed-i 

yümnâsın bir tµπle berg-i bâd-«ûrde-i mihrcân gibi zemµne üftân eyledi. Ol dest-ârâ-

yı ¡izz ü ¡alâ ¡alem-i seyyid-i2222 ¡âlemi yed-i2223 yüsrâsıyla [T1-184a] ≥abý idüb yine 

√aşr-ı ma√şerânı2224 pâzede-i hücûm eyledi. Bir müdebbir-i siyeh-rû [E-133b] da«i 

da«i nevk-i tµπle şµrâze-i reg-i dest-i çµn2225 peyvend-i itti§âlinden …aý¡ itmegin pµçµde-

i bâlâ-yı serv olan ýâk-i berµdevâr dü-bâzû-yı erπuvân-feşânıyla nihâl-i dil-ârâ-yı 

Mu√ammedµ‟yi der-âπûş idüb bu mertebeden §oñra ümmµd-i √ayâtdan …aý¡-ı yed 

eyleyüb §afâ-yı «âýır u şev…-i derûnla âmâde-i ≥iyâfet-«âne-i şehâdet oldı.  

na@m2226 

 تشنه مركست بررسمى كه چون آب خمار

 زخم شمشير شهادترا باسانى خورد

Â«ir bir dûza«µ-i bed2227-sirişt ol nûr-ı çeşm-i a¡yânı ≦arbe-i şemşµrle dü-nµm 

idüb [T2-297a] rû√-ı laýµfi küngüre-i ¡illiyyine ýayerân eyledi.  

beyt2228  

 دادش مقام صبر ورضا [M-226] تا شهيد شد

 بانفس مطمئنه قدم درجهان نهاد

 شد حاصلش عذوبت روح ازعذاب تن

 جانش عزيز كشت چو تن درهوان نهاد

                                                             
2219 Cennet ne güzeldir. Ona yaklaşmak hoş ve onun İçecekleri soğuktur. Bizanslılara azâb 
yaklaşmıştır. Onlar kâfir ve soysuzdurlar. öyleyse karşılaştığım zaman onlarla dövüşmek bana şarttır. 
2220 mest-i A, M, E, T2, Ş; ser-mest-i T1 
2221 √umât-ı A; √amelât-ı M, T1, T2, E, Ş 
2222 seyyid-i A, M, Ş, T1, T2; fa«r-i E 
2223 yed-i A, M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2224 ma√şerânı A; √aşerâtı M, T1, T2, E, Ş 
2225 çµn A; çepµn A, Ş, T1, T2, E 
2226 na@m A; beyt M, E; Ş, T1, T2‟de yok 
2227 bed- A, M, T1, E, Ş; T2‟de yok. 
2228 beyt A; na@m M, E; Ş, T1, T2‟de yok 
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ra√metu‟llâhi ¡aleyh ve ra≦ıya‟llâhu ¡anh2229 ¡Abdu‟llâh bin ¡Ömer 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan mervµdür ki sükûn-ı telâýum-ı veπâdan §oñra Ca¡fer 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ cesed-i müteyemminin refe……ud iderdüm. Bir √âletde memerr-i 

na@ar-ı ¡ibret-bµnüm oldı ki §af√a-i beden-i nâzikterµninde ýo…sandan mütecâviz 

za«m-ı «ûn-pâş cânib-i nüzhetgâh-ı cinâne revzen-güşâ-yı temâşâ olmış idi. 

¡Abdu‟llâh bin Revâ√a ra≦ıya‟llâhu ¡anh Ca¡fer‟üñ maýiyye-i bedeninden nüzûlün 

istiýlâ¡ idicek [A-124a] ber-√asb-i işâret-i seyyidü‟l-mürselµn ¡alem-i sipehsâlârı 

ref¡ine mübâderet eyleyüb bu ma…âl-i §ıd…-ı iştimâli na…ş-ı kitâbe-i eyyâm2230 eyledi.  

recez2231 

 اقسمت يانفس لتنزلنه

 طايعة او لتكرهنه

T[b184-1]قد طال ماكنت مطمئنه  

 هل انت اال نطفته فى شنه

 قد احلتالناس و شدواالرنه

Muýavvelât-ı â&ârdan Kitâb-ı İktifâ‟da Bin Revâ√a‟dan bu recezüñ ol ma√alde 

ser-zede-i @uhûr oldıπı ra…am-gü≠âşte-i revâtdur.2232  

recez2233 

 يا نفس االتقتلى بموتى

 هذا حياضالموت قد صليت

 وما تمنيت قد اعطيت

 ان تفعلى فعلهما هديت

 يعنى صاحبيه زيدا و جعفرا

 وان تاخرت فقد شقيت

Ba¡≥ı mü‟ellifât-ı mu¡tebere-i siyerde mesýûrdur ki se-rûze müddet gü≠âr itmiş 

idi ki Bin Revâ√a [T2-297b] ra≦ıya‟llâhu ¡anh ilti…âm-pâre-i nevâl ü gül-bûse-i2234 

leb-i nân müyesser olmamış idi. Ol «ilâlde ¡amm-zâdesi bir gûşt-pâre-i nâçµz tedârik 

idüb anuñla bir mi…dâr sedd-i derµçe-i mi¡de itmek emrinde πâyet ibrâmına binâ‟en 

¡Abdu‟llâh ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i âverde-i sµ«-i enâmil idüb intihâş-ı dâ¡iyeseine 

                                                             
2229 ra√metu‟l-lâhi ¡aleyh ve ra≦ıya‟llâhu ¡anh M, ra√mehümu‟l-lâh ve ra≦ı[ya‟llâhu] ¡anh A  
2230 eyyâm A, T1, Ş, T2, E; enâm M 
2231 recez A, E; şi¡r M; Ş, T1, T2‟de yok 
2232 revâtdur A; rivâyetdür M, E, T1, T2, Ş 
2233 recez A, E; ¡Arabµ M; Ş, T1, T2‟de yok 
2234 nevâl ü gül-bûse-i A; nevâl degül bûse-i M, T1, T2, E, Ş 
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şürû¡ üzre idi. Nâ-gâh Ca¡fer ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ [E-134a] fânûs-ı mu§affâ-yı bedeni 

şikest-«ûrde-i sengbâr-ı sitem-keşân olmaπla bir cânibden πulπule-i nev√a-i2235 ârâm-

sûz-ı2236 İslâmiyân künbed-i gerdânı lerzân eyledi. Hemân kendü nefsin pâmâl-i 

serzeniş-i melâmet iderek ey nefs Ca¡fer bu serâbzâr-ı ¡aýşân-keş-i fenâdan sµr-âb-ı 

ser-çeşme-i na¡µm [Ş-217a] olmaπa ¡azm eyledi. Sen henüz kemter-lo…ma-i ≠âyi…a-

sûz-ı dünyevµ ile meşπûlsün diyü ol gûşt-pâreyi zemµne endâ«te idüb miyân-ı 

ma¡reke-i …ıyâmet-engµze şitâb eyledi. Mervµdür ki e&nâ-yı √arbde …alem-i engüştine 

za«m i§âbet itmegin der√âl ra«ş-ı meydân-neverdinden pertâb idüb [T1-185a] 

engüşt-i cerµ√in zµr-i pâyına aldı.  

şi¡r2237 

 هل انت اال اصبع دميت

وفى سبيلهللا مالقيت
2238  

diyerek destinden cüdâ eyledi ammâ ol ma√alde pµşânµ-i nefsinde nev¡ân 

girih-i tereddüd i√sâs itmegin «od-be-«od bu ta¡bµrle ra«ş-ı √arûn-ı nefsine √avâle-i 

mihmµz-i tevbµ« eyledi ki ey nefs bu dâmgâh-ı bµ-be…âda pâ-beste-i tereddüd olma… 

ne [M-227] ma§la√at içündür.  

beyt 

 جز حادثات حاصل اين تنكناى چيست

 اى تنك حوصله چه كنى تنكناى خاك

Eger ¡alâ…a-i zen saña rehzen olursa dûr-endâ«te-i mer√ale-i &ela&e-i ýalâ… 

olsun ve eger cevârµ vü πulâm saña girµbân-gµr olursa anlar da«i [T2-298a] meπâlı…-

ı2239 ru…ıyyetden vâ-reste-i füs√at-serây-ı ¡itâ… olsunlar ve eger mu√abbet-i bâπ u 

bisâtın riyâ≥-ı «âýıruñda rµşe-gµr ise anı da«i ef≦âl-i kâ‟inât «ulâ§a-i mevcûdât ¡aleyhi 

ef≦âlü‟§-§alavât cenâbına hµbe eyledüm. Yâ bundan §oñra ne ârzûyla bu @ulmet-âbâd-

ı kühn-bünyâd-ı cihân-ı fânµye nigerân u ser-mest-i «umkede-i şehâdet olmadan 

gürµzânsın,  

beyt2240 

                                                             
2235 nev√a-i A, M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2236 ârâm-sûz-ı M, E, T1, T2, Ş; A‟da yok. 
2237 şi¡r A, Ş; na@m M; ¡Arabiyye E; T1, T2‟de yok. 
2238 Sen misin o parmağı kanamış. O parmapı Allah yolunda koparmaz mısın? 
2239 maπalık-ı A, M, E, Ş; ma¡ânık-ı T1, T2 
2240 beyt A; na@m M, Ş; rubâ¡µ E; T1, T2‟de yok. 
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 اى دل همه اسباب جهان خواستهكير

 باغ طربت بسبزه اراسته كير

 وانكاه بران سبزه شبى چون شبنم

 بنشسته وبامداد برخاسته كير

Diyüb livâ-yı fa«ü‟l-enbiyâyla keştµ-i bâdbâd-güşâ gibi lücce-i heycâda âπâz-ı 

şinâ eyledi. Tâ aña dek ki telâýum-ı deryâ-«urûş-ı zi√âmda2241 zevra…-ı sebük-rev-i 

vücûdı şikest-«ûrde-i sâ√il-i şehâdet oldı. Ra√imehümu‟llâhu ve ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

Mervµdür ki İbn Revâ√a tenzede-i bismilgâh-ı fenâ olıca… ¿âbit bin Er…am-ı En§ârµ 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh râyet-i sulýân-ı [T1-185b] risâleti ber-dâşte-i dest-i √imâyet idüb yâ 

ma¡şerü‟l-müslimµn 2242
-nidâsını ref¡le nigâhdârende-i ¡uhde-i [E اصطلحو اعلى رجل منكم

134b] sâlârı bir merd-i gü≠µn i«tiyâr olunmaπa ýaleb-kâr oldı. ¡Âmme-i mü‟minµn 

ente yâ ¿âbit didüklerinde 2243
 cevâbıyla2244 cenâb-ı »âlid bin Velµd ما انا بفاعل

ra≦ıya‟llâhu ¡anha ta√vµl-i beşere-i teveccüh idüb ¡alem-i seyyid-i ¡âlemi dest-i 

isti¡dâdına µ§âl eyledi. »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh yâ ¿âbit sen benden esenn ü evlâsın 

«u§û§â √u≥≥âr-ı vâ…ı¡a-i Bedr-i Kübrâ‟dan olmaπla bu emre benden e√a…… u a√râsın 

diyüb …abûlden §ûret-nümây-ı imtinâ¡ olıca… yâ »âlid cevâhir-i nâ-yâb-ı şecâ¡at 

senüñ ma«zûn-ı §andû…a-i isti¡dâduñdur فوهللا ما اخذتها االلك
2245  diyüb ba¡dezµn ¡âmme-i 

A§√âb-ı Kirâm da«i 2246
 ma…âliyle ta√rµk-i silsile-i istir≥â يا ايهاالناس اصطلحتم على خالد

eyledi. Mecmû¡ a§√âb naπme-i ne¡amda dem-sâz-ı [T2-298b] ittifâ… olıca… »âlid 

da«i2247 dest-i i√tirâmla livâ-yı seyyidü‟l-ebrârı pµrâye-i dûş-ı ifti«âr eyledi. Râzdâr-ı 

fa«rü‟l-enâm cenâb-ı Ebµ Hüreyre-i ¡âlµ-ma…âm ra≦ıya‟llâhu ¡anh gevher-çµn-i zemµn-

i rivâyetdür ki İbn Revâ√a‟nuñ imâme-i vücûdından târ-ı nefes güsiste olıca… süb√a-i 

metµnü‟n-ni@âm-ı ferâyid-i µmâniyâne tefri…a-i √âl reh-yâb olub yek-sere râh-ı gürµze 

i¡âde-i vücûh eylediler. »âlid herçend-i pµşgâhlarına va≥¡-ı divâr-ı feryâd [Ş-218a] 

idegördi, …aý¡â müfµd olmayub cümle «aýavât-ı nefes-i [A-125a] ¡âfiyetcûlarına 

pâydâr olmadı. ¡Â…ıbet ¢utbe bin ¡Âmir ra≦ıya‟llâhu ¡anh   228]ايهاالناس الن يقتلالرجل-

                                                             
2241 zi√âmda A, M, T1, E, Ş; zü√âda T2 
2242 Sizden bir adamamın üzerinde anlaşın. 
2243 Ben bunu yapamam. 
2244 cevâbıyla A, M, E, Ş, T1; T2‟de yok. 
2245 Vallahi onu ben sana vermek için aldım. 
2246 Ey insanlar, Hâlid üzerine anlaşın. 
2247 da«i A; M, E, Ş, T1, T2‟de yok. 
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M] فى حربالكفار خيرمن ان يقتل حالالفرار
2248  tµşesiyle râh-ı gürµzlerine √afr-ı «ende…-i 

√amiyyet itmekle cevher-i πayret-i fıýrµleri leme¡ân idüb yeksere i¡âde-i ¡inân-ı 

terâcu¡le def¡aten germ-sâz-ı hengâme-i gµrûdâr oldılar.  

beyt2249 

 دليران بميدان خروشان شدند

 زغيرت چو درياى جوشان شدند

  دوادند بر يكديكر باره كى

  صالح از ميان رفت كباره كى

 زهر دو طرف ارزوى ستيز

 نه راى مدار نه فكر كريز

Tâ ol zemâna dek ki meş¡al-i ≥iyâdâr-ı bey≥â …arµn-i inýifâ olub dü-tµrefâm-ı 

şeb miyân-ı dost u düşmene medd-i sitâre-i infi§âl eyledi. Dü leşker mânende-i rûz u 

şeb yek-digerden mütefâ§ıl olub ârâm-gµr-i kûşe-i isti…râr oldılar.  

beyt2250  

 چو جمشيد خورشيد افاقكير

 فرود آمد ازالجوردى سرير

 فرود امدندان دو لشكر كروه

 بنزديك همچون دو كوه ستوه

Câme-şûy-i se√ergâh §âbûn-ı âfitâbla pµrâhen-i ¡âlemi çirk-i şebden şüst ü şûy 

eyledükde yine leşker-i ýarafeyn âmâde-i2251 [E-135a] kârzâr olub birbirlerinüñ 

küvâr-ı ebdânından [T2-299a] irâ…a-i engübµn-i şµrµn-güvâr-ı √ayât itmege nµş-i zehr-

âlûd-ı tµπ ü tµri tµz ü zünbûr mi&âl cûş-ı mu¡âmele-i sitµz e&nâsında »âlid ra≦ıya‟llâhu 

¡anhuñ mir‟ât-ı mu§affâ-yı «âýırında na…ş-ı serâ-perde-i πaybden bir §ûret-i 

müte√assin mü¡akis olub hâdµ-i tevfµ… bir tedbµr-i dil-pe≠µre irşâd itmegin tesviye-i 

§ufûf e&nâsında taπyµr-i mevâ≥i¡-i icnâd eyledi ya¡ni mu…addime vü sâ…a vü yemµn ü 

yesârı yek-digerüñ ma…arrına ta¡yµn eyledi. »a≠ele-i kûteh-na@ar-ı beyâbân-ı ≦alâl 

mevâ…ıf-ı ma¡hûdede rûz-ı sâlifede [T1-186b] mu¡âyene itmedikleri2252 ceyş-i nâ-

ma¡hûd müşâde itmekle verâ-yı πışâve-i şâmda İslâmiyân‟a2253 tevârüd-i imdâd-ı 

                                                             
2248 Ey kavmim! İnsanın yüz yüze öldürülmesi, arkasından vurulup öldürülmesinden iyidir. 
2249 beyt A; na@m T1, M, E, Ş; T2‟de yok 
2250 beyt A; na@m M, E, T1; T2, Ş‟de yok 
2251 âmâde-i A, M, E, Ş, T2; i¡âde-i T1 
2252 itmedikleri A; itdükleri M, T1, T2, E, Ş 
2253 İslâmiyân‟a A, T2; İslâmiyân‟da M, T1, E, Ş 
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i¡ti…âd eylediler ve bu √âletden bi-emri‟llâhi te¡âlâ dµde-i idrâkleri enbâşte-i πubâr-ı 

«aşyet olub i…dâm-ı cesâretlerinde mâske-i &ebât bulamadılar. Hera…l-i Rûm ol 

şükûh-ı ýumýurâk-ı mülûkânesiyle bi-emr-i »âlı…-ı bµ-çûn ser-pençe-i sa«t-gir-i 

hirâsda zebûn olub te…â≥â-yı bµm ü telâşla kâm u nâ-kâm icâle-i kümeyt-i ser-sa«t-ı 

hezµmet ü i¡âde-i ¡inân-ı2254 felâket eylediler.  

beyt2255   

 باخر كريزان شدند اهل روم

 از ان شير مردان هيجا هجوم

  بدان كونه كردند روبر [A-125b] كريز

 كه مشتى خش وخار ازسيل تيز

فسبحان الذى بيده مقاليد االمور
2256  şµrân-ı zencµr-«â-yı düşmen-rübâ gird-âb-ı ye‟s ü 

√irmânda nâ-ümµdâne dest ü pâ-zede-i πarµ…âne iken bu gûne bir na…ş-ı nâ-me‟mûl-i 

fur§ata ki lev√a-i müte«ayyilelerine reh-yâfte-i du«ûl degül idi. Nâ‟il olıca… herbiri 

bir §â¡i…a-i «a§m-endâz olub sâ…-ı ricâle vü «ayl-i «ayyâleleri tâb u tüvândan sâ…ıý 

olıncaya dek ta¡…µbe müsâra¡at idüb çâşnigµr-i şemşµrleri nice mµl mi…dârı mesâfede 

[M-229] lâşe-i eşrârden behâyim ü sibâ¡ §a√râya bast-ı süfre-i ≥iyâfet ü su…âte-i 

elbise vü emvâllerin âverde-i fitrâk-ı πanµmet eylediler. Mervµdür ki [T2-299b] ol 

rûz-ı fet√-endûzda »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ dest-i düşmen-sûzında ebdân-ı seng-

dilân-ı küffâre2257 âzmâyiş itmeden [Ş-218b] nüh tµπ-i «ûn-bâr şikest olub ¡â…ıbet 

§a√µfe-i Yemânµ nâm şemşµr-i nâmdâr pâyidâr oldı.  وفى الصحيح عن خالد بن الوليد انه قال

تسعة اسياف فمابقى فى يدى االصحيفة يمانيه [a187-1T]انقطع فى يدى يوم موته
2258  Mervµdür ki bâd-ı 

[E-135b] @afer ¡ar§a-i per«âşı sevâd-ı müşrikµnden pâk idicek ◊ı§n-ı Mû‟te‟yi ki 

mu…addemâ dâmen-i √ı§n-ı mer…ûmdan gü≠erân iken müslimµnden birin nigûnsâr-ı 

bâlû¡a-i fenâ itmişler idi. Kümât-ı …avµ-bâzûyla teng-i girifte-i âπûş-ı mu√â§ara idüb 

ser-bârû-yı çar«sâsında ¡unveten ref¡-i2259 nasb-ı livâ-yı fet√ eylediler. ¡Anede-i 

…uýýânın sû«te-i bâri…a-i şemşµr idüb πanâyim-i mevfûrelerin âmâc-ı sihâm-ı i…tisâm 

eylediler. Ba¡dezµn bedre…a-i selâmetle pây-ı ta«t-ı «ıdµv-i «ıýýa-i bi¡&et ¡aleyhi 

                                                             
2254 ¡inân-ı A, M, T1 ,E, Ş; ¡inânı T2 
2255 beyt A; na@m M, Ş; me&nevµ E; T1, T2‟de yok 
2256 İşlerin kilitleri sadece Allah‟ın elindedir. 
2257 küffâre A, M, Ş, E, T1; küffâr T2 
2258 Mute gününde elimde dokuz kılıç parçalandı. Sadece elimde ağzı enli Yemânî bir kılıç vardı. 
2259 ref¡-i T2, T1; E, A, Ş, M‟de yok. 
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ef≦alü‟t-ta√iyyat cânibine şu……a-güşâ-yı râyet-i mu¡âvedet oldılar. Dürc-ârâ-yı 

mücellid-i Bu«ârµ olan mürvârµd-i ¡âlem-bahâ-yı §ı√a√dandur ki Enes bin Mâlik 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh keşµde-i rişte-i rivâyet itmişdür ki na¡y-ı2260 şühedâ-yı2261 Mû‟te 

vürûdından çend rûz mu…addem bir gün nigehbân-ı …alem-rev-i mülk ü melekût 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri encümen-ârâ-yı √al…a-i a§√âb u nûr-ba«ş-ı dµde-

i mi√râb oldu…ları √âletde idi ki √a≥ret-i «udâvend-i πayb u şühûd cellet ¡a@ametühü 

√abµbi ef≦alü‟l-enbiyâ ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-te√âyâ cenâbını tefâ§ıl-ı √âlât-ı πuzâta 

muýýali¡ idüb …avl-i â«erde farrâş-ı kâr-«âne-i …udret pµşgâh-ı dµde-i ¡arş-bµnlerinden 

ref¡-i √ücüb-i ar≥µn idüb bi‟l-cümle sevâni«-i te…âbül ü te≦ârüb [A-126a] memerr-i 

bâ§ıra-i ya…µnleri olmaπla a§√âb-ı ¡âlµ-cenâba basý-ı serencâm-ı πuzât-ı İslâm 

buyurdılar ki اخذالرية زيد فاصيب ثم اخذ جعفرفاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب
2262  ammâ 

mu¡teberât-ı siyerden [T1-187b] Kitâb-ı İktifâ‟da bu ta¡bµr-i dil-pe≠µr üzre gü≠eşte-i 

mürsele-i suýûrdur ki [T2-300a]  لما اصيب القوم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخذالراية زيد بن

حارثه فقاتل به احتى قتل شهيدا
2263  Lâkin eşheb-i «oş-«ırâm-ı kelâm-ı fa«rü‟l-enâm bu 

ma…âma2264 gelicek bir mi…dâr licâm-keşµde-i va…fe-i §amt olmaπın bu sekte-i «âýır-

fersâdan En§âruñ mürâyâ-yı vücûhında â&âr-ı jeng-i teπayyür nümûdâr olmaπla2265 

âyâ bin Revâ√a da mı leked-zede-i tevsen-i sa«t-semm-i fenâ oldı diyü2266 √ayretle 

maşrı…-ı sitâre-i πayb olan dehân-ı mu¡cize-«∙ân-ı nebevµye nigerân oldılar. Nergis-i 

πayb-bµn-i seyyidü‟l-mürselµn sebze-i siyeh-tâb-ı müjgânları üzre şebnem-çegân-ı 

sirişküñ girµbân-sûz-ı firâ… olara… yine icâle-i [E-136a] tekâver-i ta…rµre başlayub  ثم

شهيدا وقال اخذ الراية من سيوفهللا خالد بن الوليد  [M-230]قال اخذها عبدهللا بن رواحه فقاتل بها حتى قتل 

فقاتل حتي فتحهللا عليه
2267  cenâb-ı »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh la…ab-ı seyfu‟llâh bu √alde 

âvµze-i miyân-ı ifti«âr oldıπı √asm-kerde-i ittifâ…-ı mu√addi§µndür. Nigâşte-i «âme-i 

rüvâtdur ki peyâm-ı şehristân-ı πayb ya¡ni «aber-i nebiyy-i bµ2268-reyb şüyû¡ından dü 

                                                             
2260 na¡y-ı A; ya¡ni M, E, Ş; da«i T1; nefer-i T2 
2261 şühedâ-yı A, M, T2, E, Ş; πuzât-ı T1 
2262 Hz. Peygamber dedi ki: Sancağı ile Zeyd  alsın, şayet Zeyd şehid olursa, sancagi Câfer alsın, O da 
şehid düşerse, Abdullah b. Ravâha alsın. 
2263 Hz. Peygamber dedi ki: Zeyd bin Hârise sancağı eline aldı ve onunla savaştı, şehit olarak öldü. 
2264 ma…âma A, M, E, Ş; ma…âle T2, T1 
2265 olmaπla A; olmaπa başlayup M, T1, T2, E, Ş 
2266 oldı diyü M, T1, Ş, T2, E; oldı ola diyü A 
2267 Sonra sancağı Cafer aldı ve onunla şehit oldu, ardından Abdullah bin Revaha aldı ve o sancakla 
şehid oldu. Son olarak sancapı Halid bin Velid aldı ve savaştı. Allah onun vasıtasıyla fethi nasip etti. 
2268 bµ- A, M, E, Ş, T1; lâ T2 
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hefte gü≠erân oldu…dan §oñra cânib-i πuzât-ı Mû‟te‟den Ya¡lâ bin Ümeyye tevârüd 

eyleyüb ¡ar≥-ı tefâ§µl-i mâcerâ-yı πuzât içün dµvân-«âne-i mu…addes-bisâý-ı risâlete 

rû-nihâde-i mü&ûl olıca… «∙âce-i kütüb-«âne-i ¡ulûm-i evvelµn ü â«irµn ¡aleyhi‟§-§alâtü 

ve‟s-selâm [Ş-219a] √a≥retleri bu vechile [T1-188a] feyyâ≥e-i zülâl-rµz-i nâýı…alarına 

güşâyiş virdiler ki yâ Ya¡lâ vâ…ı¡ât-ı şühedâ vü πuzâtı sen mi bize sevâd-ı nemµ…a-i 

ta…rµr idersin yo«sa biz mi saña na…ş-ı §a√µfe-i beyân idelüm. Ya¡lâ bu siyâ… üzre 

basý-ı cevâb-ı müstemendâne eyledi ki yâ Resûla‟llâh verâ-yı tutu…-ı perde-serây-ı 

âferµnişde olan nu…ûş-ı reng-â-reng-i esrâr-ı πayb çeşm-i şuhûduýuza ser-â-ser 

nümâyândur.  

beyt 

Dil âgâhµ ki ebced-«∙ân-ı ¡ilmet bûd ¡akl-ı kül 

Henüz âdem ne-«∙ânde ders-i ¡ilm-i2269 ¡alleme‟l-esmâ 

[T2-300b] Siz √all-i risâle-i ta√…µ… buyuruñ ki ýûýµ-i şeciyyü‟n-naπam-ı 

şâ«sâr-ı …uds [A-126b] şeker-şikenlik itdügi ma…âmda bizler gibi πurâb-ı vµrâne-

perverd-i √a…âretüñ ta√rµk-i nâýı…a-i ta…rµri ne √addµdür.  

beyt 

Râz-ı dü-cihân çeşmüñe mestûr degüldür 

Man@ûruñ olan πayrıya man@ûr degüldür 

Diyü ta√rµk-i2270 güşâyiş-i derµçe-i dehânın revzene-i gûşına ta√vµl itmegin 

√a≥ret-i seyyid-i ins ü cânn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem bâre-i nâzenµn-cünbüş-i 

zebân-ı mu¡cµz-ýırâzların cevlânger-i meydân-ı ta…rµr idüb vâ…ı¡ât-ı gü≠eşte-i πuzâtı 

yegân yegân resµde-i ser-menzil-i beyân eyledi. Hemân Ya¡lâ ra≦ıya‟llâhu ¡anh bu 

zemµn üzre va≥¡-ı püşt-i dest-i in§âf eyledi ki yâ Resûla‟llâh  والذى بعنك بالحق ماتركت من

 &¡ya¡ni yâ Resûla‟llâh seni √a… üzre ba حديثهم حرفا واحد الم تذكره وان امرهم لكما ذكرت

eyleyen √a……içün vâ…ı¡ât-ı πuzâtdan bir √arf-i fürû-gü≠âşte buyurmaduñuz. Anlaruñ 

§ûret-i a√vâli temâm-ı muýâbı…-ı mirât-ı mücellâ-yı ta…rµriñüzdür. Ke≠â rüvâhü‟l-

Bu«ârµ [E-136b] «âme-i siyeh-girye-i girµbân-ı çâk [T1-188b] dûş-ı §af√a-i rivâyete 

bu vech üzre ilbâs-ı pµrâhen-i neylµfâm-ı mâtem ider ki √a≥ret-i «âýır-nevâz-ı bµ-

kesân-ı ümmet ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-ta√iyyat «âne-i Ca¡fer ra≦ıya‟llâhu ¡anha «atve-

                                                             
2269 ¡ilm-i M, T1, E, Ş, T2; A‟da yok. 
2270 ta√rµk-i M, T1, Ş, T2, E; A‟da yok. 
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cünbân-ı ta¡ziyet olub mu…le-i2271 melâ‟ik-endâzı me√âsin-i mübâreki üzre isâle-i 

…aýarât-ı ri……at iderek eytâm-ı kirâm-ı Ca¡fer‟üñ gâh ser ü ru«sârların bûsegâh-ı leb-i 

iltifât idüb gâh ten-i zerd-i yetµmânelerin2272 cild-i zerkârµ gibi mu§√af-ı2273 sµnelerine 

keşµde buyurub temâm-ı edâ-yı …avâ¡id-i nevâziş ü şef…atle itmâm-ı merâsim-i 

ta¡ziyet buyurdılar. ~a√µ√-i Bu«ârµ‟de ¡Abdu‟llâh [M-231] bin ¡Ömer ra≦ıya‟llâhu 

¡anhdan men…ûldür ki «ulâ§atü‟l-kevneyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

ta¡ziye-i eytâm-ı Ca¡fer‟e bu ta¡bµr-i «âýır-pe≠µrle şeker-feşân-ı ta√iyyet oldılar ki  اسالم

عليكم يا ابن الجناحين
2274  bu ýâ‟ir-i tâze-pervâz-ı ta¡bµrüñ √a…µ…at-i me‟âlinden pürsân 

olanlara [T2-301a] güher-paş-ı cevâb oldılar ki ¡amm-zâde-i kerµmü‟n-nesebüm 

Ca¡fer‟üñ râh-ı rı≥â-yı İlâhµ‟de dıra«t-ı bedeninden sâ…ıý olan iki şâ«-pâre-i 

destinden2275  ¡iva≥ cenâb-ı kerem-kâr-ı müzd-ba«ş celle şânühü yâ…ût-ı sür«den iki 

bâl erzânµ buyurub ýuyûr-ı nihâlistân-ı bihiştle dil-«∙âhı olan ma√alle pervâz 

itmededür. Bu reh-gü≠erden Ca¡fer-i ‰ayyâr la…abıyla bâl-engµz-i istişâr olmışdur.  

beyt  

Mµ-koned kûşe-be-kûşe be-melâ‟µk [A-127a]pervâz 

Hemçü2276 murπân uli‟l-ecni√a der-bâπ-ı na¡µm 

وقال ان له جناحين بطير بهما فى الجنة وروى ابنعباس رضىهللا عنهما ان رسولهللا صلىهللا عليه 

فنظورت فيها فاذا جعفر يطير معالمالئكة رحمه ورضىهللا  [a189-1T]وسلم قال دخلت الجنته البارحه 

عنهه
2277  [Ş-219b] Çend-rûz mürûrunda »âlid bin ra≦ıya‟llâhu ¡anh a§√âb-ı @afer-

medârla2278 südde-i mekârim-endûz-ı risâlete çehre-sây olub nâ‟il-i iltifât-ı fa«r-i 

kâ‟inât oldılar. »âtime-i risâle-i rivâyetdür ki mel√ame-i &ebât-sûz-ı Mû‟te‟nüñ 

mebâdµ-i iltihâb-ı kânûn-ı √arâbında üç nefer-i ser-leşker-i nâmdâr lo…ma-i ejder-i 

merdüm-âşâm-ı √amâm oldıπı ba…ıyye-i a§√âbuñ §aff-ı &ebâtların berhem-zede idüb 

nev¡ân ¡inân-rµz-i bâdiye-i gürµz oldu…larıçün hicret-serâya vu§ûlleri e&nâsında 

                                                             
2271 mu…le-i A, T1, T2; ma…âle-i M, E, Ş 
2272 ten-i zerd-i yetµmânelerin M, T1, E, Ş, T2; ten-zed-i yetµmânelerin A 
2273 mu§√af-ı M, T2, E, Ş, T1; §u√uf-ı A. 
2274 Allah‟ın selamı senin üzerine olsun ey iki kanatlının oğlu. 
2275 destinden A, E, T2, Ş, T1; destinde M. 
2276 hem-çü M, T1, Ş, E, T2; hücûm A. 
2277 O cennette yakuttan iki kanadıyla uçup duruyor. İbn Abbas‟ın rivâyetine göre Hz. Peygamber, 
Cafer‟i cennette meleklerle birlikte iki kanadıyla uçuyorken gördüm. 
2278 çend-rûz mürûrunda »âlid bin ra≦ıya‟llâhu ¡anh a§√âb-ı @afer-medârla A, E, Ş; a§√âb-ı @afer-
medâr M, T1, T2 
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Medµne-i müteyemmenede kûşe-nişµn olan a§√âb ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm isti…bâllerine 

¡azm idüb herbirin,  

beyt 

 كريزد ازصف ما هركه مرد غوغا نيست

قبيله مانيست [a137-E]كسى كه كشته نشد از 
2279  

Ma≥mûnuyla âmâc-ı sihâm-ı ciger-dûz-ı teşnµ¡ ü melâmet eylediler. »attâ 

«il¡at-i gül-reng-i şehâdetden gürµzân olanlaruñ cezâsı budur diyü  pençelerinüñ ser ü 

rûyına «âk-i me≠ellet pâşµde eylediler. ¡Â…ıbet serzeniş-i nâsdan hezâr-za√metle 

ta«lµ§-i girµbân idüb kûşe-güzµn-i kümûn-ı i«tifâ olma… ârzûsıyla «ânelerine cân-

endâz oldu…larında ahâlµ-i √arµmleri sâ‟irlerden efzûnter-i zebân-dırâzµ-i şemâtete 

der-kâr olub [T2-301b] ey bµ-√amiyyetân2280 niçün câmeñün girânmâye-i2281 

şehâdetde libâs-ı √ayâtdan ta¡arrµ itmediñüz, vâsıýa-i zifâf-«âne-i √avârµ-i bihiştµ 

olıca… sûrgâh-ı şehâdetden gürµzân olanlara câygâh-ı istirâ√ata mesâπ-ı du«ûl yo…dur 

diyüb rûy-ı teveccühlerine sedd-i bâba2282 mübâderet eylediler. El-√â§ıl hücûm-ı 

ta…rµ¡ ü teşnµ¡den küberâ-yı a§√âb bir müddet bµrûn-ı [T1-189b] mesâkµnlerine va≥¡-ı 

…adem-i cesâret itmege fur§at bulamadılar. ¡Â…ıbet eşref-i enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâm √a≥retlerinüñ mu…te≥â-yı seciyye-i kerµmeleri üzre tefa……ud-ı keyfiyyet-i 

«afâları vesµle-i ıýýılâ¡-ı √âlleri olmaπla bu siyâ… [M-232] üzre pervâne-i fur§at-ı 

tesliyet oldılar ki nâsuñ anlara iýâle-i zebân-ı i¡tirâ≥ı vü anlaruñ ýa¡ne-i Yehûd‟dan 

i√tirâzı im≥â-kerde-i √ükm-i §avâb degüldür. Bµ-pervâ «ırâmân-ı kûçe-i şuhûd 

olsunlar, [A-127b] √âşâ ki anlar ferrâr olalar belki anlar kerrârlardur ki √amle-i 

mükerrere ile §aff-endâz-ı düşmen-i kµne-sâz oldılar. Benâberµn πayret-keşân-ı a§√âb 

ba¡dezµn i¡tirâ≥ların i¡ti≠âra tebdµl idüb şermsârân-ı estâr-ı «afâ da«i peyπûle-i 

√icâbdan bµrûn olub pµşânµ-i küşâde ile bµ-bâk revân-ı ma√âfil-i dûstân oldılar.  

Vâ…ı¡a-i ¡A@µme-i A¡@amü‟l-Fütû√ât u Eşrefü‟l-∏azavât Fet√-i Mekke-i 

Mu√tereme şeref√a‟llâhü te¡âlâ2283  

                                                             
2279 Her kim ki safımızdan kaçarsa mert bir savaşçı değildir. Bir kişi de ölmediyse kabilemizden 
sayılmaz. 
2280 bµ-√amiyyetân A, M; bµ-himmetân T1, T2, E, Ş 
2281 girânmâye-i A; germ-âbe-i M, T1, T2, E, Ş 
2282 bâba A, E, Ş, T1, T2; bâb M 
2283 Vâ…ı¡a-i ¡A@µme-i A¡@amü‟l-Fütû√ât u Eşrefü‟l-∏azavât Fet√-i Mekke-i Mu√tereme şeref√al-lâhü 
te¡âlâ A, M, T1, Ş, E; Vâ…ı¡a-i ¡A@µme-i Fet√-i Mekke-i Mu√tereme şeref√al-lâhü te¡âlâ Ş; T2‟de yok. 
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Çün …alem-i ibdâ¡-ı münşµ-i dµvân-«âne-i ezel ¡azze ve celle pâ-nihâde-i 

cerµde-i µcâd olmadın ma…§ûd-ı muýla…an vücûd-ı kerµmü‟§-§ıfât-ı eşref-i mevcûdât 

¡alehi‟§-§alâtü ve‟s-selâm u @uhûr-ı nûr-ı cihân-fürûz-ı İslâm olmaπla nev-bahâr-ı 

riyâ≥-ı rûzgâr zemân-ı münµf-i seyyidü‟l-ümem ve hengâm-ı berg ü bâr-ı √adâyi…-i 

edvâr ¡a§r-ı şerµf-i mef«ar-ı ¡âlem oldıπı mâ-lâ-kelâmdur. Benâberµn ol bahâr-ı [E-

137b] fey≥bârda güşâyiş bulan ezhâr-ı bûyâ-yı fütû√ pµrâye-i şükûfe-dân-ı ta…dµr 

olmaπla merkûz-ı ¡uhde-i meşiyyet olan umûr-ı ¡aliyyenüñ a…demi kürsµ-i memâlik-i 

¡âlem pây-i ta«t-ı sulýânü‟l-¡Arab ve‟l-¡Acem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ya¡ni 

√arem-i mu√terem tes«µridür2284 ki [T1-190a] evvelâ yenbû¡-ı mâ‟ü‟l-√ayât-ı şerµ¡at-i 

ýâhire ol menba¡-ı menµ¡-i münfecir olub temâmen [T2-302a] e…â§µ-i «uşk-i zemµn ü 

zemânı [Ş-220a] reyyân u şârı…-i kevneyn-fürûz-ı İslâm ibtidâ‟en ol burc-ı refµ¡den 

dıra«şân olub temâmen sâhire-i cihânı envâr-ı @ulmet-sûz ile tâbân eyleyen ol 

¡aýiyye-i ¡u@mânuñ gencµne-i πaybdan dµvân-«âne-i vu…û¡a «urûcı ve ol nev-bahâr-ı 

cihân-ı seyristânuñ2285 zemistân-ı …uvvetden fe≥â-yı fi¡le bürûzı müte…ârib olmaπın 

farrâş-ı nâzik-dest-i ta…dµr bu vechile tehiyye-i esbâb-ı tes«µr ve âhenger-i kilµd-

perdâz-ı meşiyyet bu ýarz üzre ta√rµk-i fürûzµne-i ta…dir eyledi ki sâbı…â nesµc-i 

mâkû-yı çâbük-«µz-i …alem oldıπı perend-i tâze-ýar√-ı mu§âle√a-i ◊udeybiyye‟nüñ 

bir nâ…ş-ı mâdde-i dil-ârâsı da«i bu minvâl üzre bâfte-i kârgâh-ı …avl ü …arâr olmış 

idi ki a…sâm-ı …abâ‟ilden √i§âr-ı civâr-ı şehriyâr-ı risâlete ilticâ idenler ýâ‟ife-i 

¢ureyş‟üñ ýob-ı ta¡arru≥undan sâlim olub ke-≠âlik nâ…ûskede-i civâr-ı ¢ureyş‟e 

iltiyâ≠ idenlere da«i bâlâ-dest-i İslâmiyân √avâle-i tµşe-i2286 ta¡arru≥ itmeyeler. 

Benâberµn meclis-i mu§âle√ada Benµ »uzâ¡a serâ-perde-i civâr-ı sulýân-ı risâleti ve 

Benµ Bekr muπaylânzâr-ı şûresitân-ı civâr-ı ¢ureyş‟i i«tiyâr itmişler idi [A-128a] 

ammâ2287 …adµmü‟l-eyyâmdan bu …abµleteyn miyânında §ademat-ı …avâri¡-i 

mu«â§amât u âteş-i âşitµ-gü≠âr-ı mu…âtelât2288 mânende-i sindân u kûre-i âhengerân 

der-kâr olub âbâ vü ecdâdlarından mütevâri& olan [M-233] to«m-ı mübâπa≥ayı tµre-

zemµn-i ≥amµrlerinde nümâyân itmegi mâ-√a§al kiştzâr-ı âmâl ¡add iderler idi. Lâkin 

bir müddetden berü nûr-ı …amer-tâb-ı sitâre-i risâlet dıra«şân [T1-190b] olmaπla 

                                                             
2284 mu√terem tes«µridür M, T2, E, Ş, T1; mu√terem-i tes«µrdür A. 
2285 cihân-ı seyristânuñ A; cihân-pµrânuñ M, T1, T2, E, Ş 
2286 tµşe E, M, Ş, T1, T2; pµşe A 
2287 ammâ A, E, M, Ş, T1; tâ T2 
2288 mu…âtelât A; ma…âlât M, T2, T1, E, Ş 
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kilâb-ı mâh-ı2289 düşmen gibi ser ü kâr-ı meşπale-i peygârları cânib-i İslâmiyân‟e 

düşüb kendü mu¡âdât-ı a§lµlerine nevbet-i fur§at müyesser olmamaπın bir zemân vâ-

gü≠âşte-i peyπûle-i mütâreke itmişler idi. ¡Â…ıbet mu§âle√a-i ◊udeybiye tevsµ¡-i 

meydân-ı ferâπ idicek sâ¡at-i ýurfe-tar√-ı ≥amµrlerinde zenberek-i pµçµde-i «abâ&et-i 

nühüfte te…â≥â-yı keşmekeş-i √areket idüb ra……â§-ı bed-cünbüş-i mu¡âdât-ı sâbı…a 

devr-i mu«âlife [T2-302b] âπâz eyledi. A«ker-pâre-i «âkister-pûş-ı kµne-i dµrµne 

zebâne-efrâz-ı işti¡âl olmaπa bu bâdµ oldı ki birgün …abµle-i Benµ Bekr‟e müntemµ 

…abµle-i Benµ Deyl2290 efrâdından bir zebân-ı bed-nişânı [E-138a] bûsegâh-ı ¡a…ârib-

i2291 ce√µm ü dehân-ı …a≠ire-feşânı âgende-i …aýrân-ı √amµm olıca… bed-gûy u siyeh-

rûnuñ ef¡µ-i zehr-feşân-ı dehânından sütûde-i √a≥ret-i rabbü‟l-¡âlemµn ü §adr-efrûz-ı 

§ı√√at-«âne-i ¡illiyyin ya¡ni nûr-ı çeşm-i enbiyâ vü mürselµn ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâm √a≥retleri √a……ında √âşâ &ümme √âşâ ba¡≥ı zehr-âbe-i sâmi¡a-güdâ≠-ı ehâcµ 

ta…âýur itmegin …abµle-i Benµ »uza¡a‟dan bir πulâm-ı sa¡d-encâmuñ revzene-i 

sâmi¡asına ýo…unub âbgµne-i …arârın şikest itmekle ol bed-ma…âlüñ dehân-ı bed-

âmûzın endûde-i «alâb-ı men¡ ü ta«≠µr eyledi. Ammâ ol bed-ba«t-ı siyeh-kâr ibrµ…-i 

na§µ√atle taýhµr-i dehân eylemedi. ¡Â…ıbet dûd-ı zûd-«µz-i2292 πayret πulâm-ı 

»uzâ¡µ‟nüñ nûr-ı bâ§ırasın ta¡ýµl itmegin müşt-i ser-kûb-ı πa≥abla ser ü rû-yı bed-

girdârın sebû-yı şikeste-i mestân gibi âlûde-i sür«-âbe-i «ûn eyledi. Deylµ-i2293 dûza«-

sirişt Benµ Bekr‟e iýâre-i [T1-191a] sefµr-i istiπâ&e-i feryâd2294 idicek πulâm-ı πayret-

keş da«i «aymegâh-ı Benµ »uzâ¡a‟ya gürµzân oldı. Benµ »uzâ¡a esfel-i Mekke‟de 

Vetµr nâm âbgµre2295 üzre ki câygâh-ı mu¡ayyenleridür ≦arb-ı siyeh-«ayme-i i…âmet 

itmekle Benµ Bekr tekâver-i fesâda şedd-i «ırâm-ı tehevvür idüb dâ¡iye-i kµn ile [Ş-

220b] âmâde-i per«âş oldu…ları √âlde müşrikân-ı ¢ureyş‟den da«i isti¡âre-i âlât-ı 

kârzâr eylediler. Kem-fur§atân-ı zebûn-gµr-i ¢ureyş‟den ¡İkrime bin Ebµ Cehl ve 

~afvân [A-128b] bin Ümeyye ve Süheyl bin ¡Amr ve ◊uveyýib bin ¡Abdu‟l-¡İzzµ ve 

Mükriz bin ◊af§ dest-i πadrla hetk-i πışâve-i peymâna cesâret idüb pâre-i sitâre-i 

§ul√dan çehre-i nâ-şâyeste-i bµ-√icâblarına ta¡lµ…-i ni…âb eylediler ve «avâ§§ u 
                                                             
2289 mâh-ı A, T1, E, Ş, M; tâh-ı T2 
2290 Deyl A; Vâyil M, E, Ş; Veyl T1, T2 
2291 ¡a…ârib M, E, T2, Ş, T1; ¡â…âret A 
2292 zûd-«µz-i M, Ş, E; zed-«µz-i A 
2293 Deylµ-i A, E, L; Veylµ-i M; Dµlµ-i T2, T1 
2294 istiπâ&e-i feryâd A; istiπâse vü feryâd M, T1, T2, E, Ş 
2295 âbgµre A; âbgµr M, T1, T2, E, Ş 
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eýbâ¡larıyla ta√rµk-i bâre-i na…≥ idüb ¡alâ-ýarµ…ü‟l-«afiyye şirrµrân-ı2296 Benµ Bekr ile 

âsûde-i «usbân-ı Benµ »uzâ¡a üzre i&âre-i πubâr-ı şeb-«ûn eylediler. Zµr-i @alâm-ı 

şâmda şu¡le-i ketebe-fürûz-ı şemşµr revâ…-ı [M-234] √ayâtların «âkister idüb def¡aten 

âşûb-ı râ√at-fersâ-yı rüstâ«µz nümâyân oldı. Tâ √üsâm-ı2297 simµn-…ab≥a-i sepµde-i 

§ub√la endâm-ı çar«-ı sitµze-kârda dır¡-ı mura§§a¡-fûlâdı §ad-pâre [T2-303a] oluncaya 

dek fitne-i şeb-«µz-i …ıtâl sükûn bulmayub peygâr-künân √udûd-ı ◊arem‟e dâ«il 

oldılar. Benµ »uzâ¡a‟dan yigirmi nefer kimesne semend-i şµrµn-«ırâm-ı √ayâtdan 

√ufre-i bµ-…a¡r-ı fenâya πalýân olub [E-138b] ba…ıyyesi hezâr cidd ile2298 kendülerin 

ma¡mûre-i Ümmü‟l-¢urâ dâ«ilinde Büdeyl bin Ver…â-i »uzâ¡µ‟nüñ sarâyına endâ«te 

eylediler. ◊âl bu mertebeye bâliπ olıca… süfehâ-yı «aýâ-perest-i ¢ureyş ve evbâşân-ı 

[T1-191b] Benµ Bekr kendü menâziline tevcµh-i rûy-ı ferâπ2299 eylediler ammâ bu 

va¡≥-ı πarµb …ah…aha-fermây-ı tab¡-ı ta¡accüb-âzmâdur ki kendü zu¡m-ı sa«µfleri üzre 

bu âteş-i âştµ-sûzuñ µ…âdı kendülerden §âdır oldıπına bir kimesnenüñ berµd-i çâpük-

seyr-i idrâki gûyâ2300 pey-i perde-i2301 gümân olmama… …a§dıyla dûçâr oldu…ları 

kimesnelerden müteπâfilâne vü mütecâhilâne keyfiyyet-i √udû&-ı vâ…ı¡adan pürsân 

olurlar idi. Gûyâ ne-şenµde-i meger nµze be-«arvâr ne-günced me¡âlinden πâfiller idi. 

¡Â‟işe-i ~ıddµ…a ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ na…ş-bend-i destmâl-i rivâyetdür ki ol şeb ki 

«irmen-i2302 »uzâ¡iyân tefri…a-yâb-ı tegerg-i ýavârı… olmışlar idi. ◊a≥ret-i seyyidü‟l-

enbiyâ bu kemµnesin nâ‟il-i cevâhir-i şeb-tâb-ı «iýâb idüb yâ ¡Â‟işe bu şeb Benµ 

»uzâ¡a‟da bir vâ…ı¡a-i râ√at-fersâ √âdi& oldı diyü keşf-i serµre-i i¡câz buyurdılar. Bu 

kemµne @ihn-güşâ-yı istifsâr oldum ki yâ Resûla‟llâh öyle mi ma@anne buyurursuz ki 

πadr-ı pµşegân-ı ¢ureyş fekk-i ¡u…de-i mµ&â…a √avâle-i nâ«un-ı πadr itmiş olalar √âl-i 

ângeh bâzûları teng-beste-i rµsmân-ı &ul√ olmışdur. Cenâb-ı fa«rü‟l-mürselµn 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdılar ki belµ yâ ¡Â‟işe tµşe-i na…≥la …aý¡-ı şecere-i 

peymâna [A-129a] cesâret eylediler ammâ bu √asâretleri2303 ta¡allük-kerde-i irâde-i 

¡aliyye-i İlâhµ‟de olan bir emr-i küllµyi müte≥ammındur bu kemµne yine yâ 

                                                             
2296 şerµrân-ı, Gültekin, s. 391. 
2297 √üsâm-ı M, E, Ş, T2, T1; cüsâm-ı A 
2298 cidd ile M, E, T1, Ş, T2; √add ile A 
2299 ferâπ A, M, T2, Ş, E; vedâ¡ T1 
2300 gûyâ M, Ş, E, T1, T2; A‟da yok. 
2301 pey-i perde-i A, T2, T1; bµ-perde-i M, E, Ş 
2302 «irmen-i A, M, T1, E, Ş; «ûn-ı T2 
2303 √asâretleri A; cesâretleri T1, M, E, Ş; cesâretlerine T2 
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Resûla‟llâh ol emr-i müstevcib «ayr mıdur yo«sa müstetab¡-ı şer midür diyü istµnâf-ı 

su‟âl eyledigümde buyurdılar ki ma√≥-ı «ayr u ¡ayn-ı ¡aýâ-yı ~amedânµdür ve yine 

silkü‟l-le‟âl-i ezvâc-ı ýâhirâtdan Meymûne binti ◊ari& ra≦ıya‟llâhu [T1-192a] 

¡anhümâ [T1-303] ta«mµr-i da…µ…a-i rivâyet itmişdür ki ol şeb imâm-ı mi√râb-ı 

melekût ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retleri cânib-i müteva≥≥adan müteveccih-i 

«alvetgeh-i şebistân oldu…ları √âletde üç def¡a zebân-ı mu¡cµz-feşânlarından [Ş-221a] 

«od-be-«od §adâ-yı lebbeyk ser-zede-i @uhûr oldı. Bu kemµne yâ Resûla‟llâh pµşegâh-

ı ¡izzetiñüzde mu«âýab-ı sâyeñüz gibi nâ-bûd iken böyle hengâm-ı nµm-şebân 

kimüñle şeker-pâş-ı güft-gû olmadasız diyü zebân-ı [M-235] cesâreti âşinâ-yı √arf-i 

su‟âl eyledigümde bu vechile mınýı…a-güşâ-yı râz-ı i¡câz oldılar ki yâ Meymûne 

râciz-i Benµ »uzâ¡a‟dur ki bu şâm-ı mi√net-encâmda şeb-«ûn-zede-i seyl-âb-ı √âdi&ât 

olmalarıyla bizüm cânımuza be&&-i şekve-i ta@allümle iýâre-i kebûter-i [E-139a] 

feryâd itdüklerine icâbet eyledüm. Mervµdür ki ol günden §oñra heft bu«tµ-…aýâr-ı 

eyyâm gü≠erân oldu…da ¡Amr bin Sâlim-i ◊uzâ¡µ çihil nefer-i »uzâ¡iyân-ı mâtem-

zede-i târâc-«ûrde ile Medµne-i ýâhireye2304 gelüb melâ≠-ı sitem-didegân-ı ¡âlem olan 

dµvân-«âne-i &üreyyâ-ni@âm-ı risâletde dâd-«∙âhâne µstâde-i mev…if-i iştikâ olub ef¡µ-

şiriştân-ı Benµ Bekr ü ¢ureyş‟den tecerru¡ itdükleri zehr-i e≠â-yı cân-güzâyı bir 

…a§ide-i âteşµn ≥ımnında berdâşte-i mu¡arrı≥-ı ¡âlµ eyledi ki ol …a§µde-i ciger-sûzdan 

çend beyt-i ¡ûd-pâre-i micmere-i ýa√rµr …ılındı.  

şi¡r 

 يا رب انى ناشد محمدا

 خلف ابينا وابيه اال تلدا

 ان قريشا اخلفوك الموعدا

 ونقضوا ميثاقك المؤكدا

 هم بيتونا يالوتيرمجهدا

 وقتلو نار كعار سجدا

◊a≥ret-i nu…âve-i dûdmân-ı √amiyyet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat حسبك يا عمر
2305  

[T1-192b] merhemin …alb-i cerµ√ine sâyµde buyurdu…dan §oñra …âmet-i ¡arş-ârâlarına 

zµb-i …ıyâm virüb ridâ-yı istebra…-sµmâ-yı mübâreklerin rû-yı zemµne basý buyurub bu 

ta¡bµr-i √amiyyet-engµzle ¡a…d-i niýâ…-ı himmet buyurdılar ki yâ ¡Amr hiç pâmâl-i 

                                                             
2304 Medµne-i ýâhireye A, M, T1, E, Ş; ýâhire-i Medµne T2 
2305 Yâ Amr, ben sana yeterim. 
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melâl olma ki ما نصرة ان لم انصار بنى كعب
2306   [T2-304a] ya¡ni man§ûr olmayum eger 

Benµ Ka¡b‟a nu§ret itmezsem [A-129b] …avl-i âherde mervµdür ki ol ma√alde bir …ıý¡a 

ebr-i penbe-gûn kef-i deryâ-yı a«≦âr-ı gerdûn bulunmaπın 2307
ان هذا السحاب يسهل بنصر 

 ma…âl-i gevherbârıyla müşâr-ı engüşt-i meh-2308şikâf buyurdılar ve yâ ¡Amr بنى كعب

siz yine kendü ma…âmıñuza zimâm2309-gerdân-ı cemmâze-i ¡azµmet olub tenevvür-i 

germnâk-i ta…dµrden @uhûrkerde-i murâd hengâmına dµde-dûz-ı tera……ub oluñ ki 

inşâ‟a‟llâhu te¡âlâ endâze-i √av§ala-i iştihârıñuzdan efzûn nâ‟il-i nevâle-i inti…âm 

olursuz diyü niýâ…-ı ta@allümlerine ta¡biye-i tûşe-i tesliyetle2310 rû-be-râh 

buyurdu…dan §oñra A§√âb-ı Kirâm‟a lü‟lü‟-pâş-ı «iýâb oldılar ki pµşgâh-ı revzene-i 

πayb-âşinâ-yı «âýırdan bu peyker-i «ayâl gü≠erândur ki gûyâ Ebû Süfyân ma…§ûre-i 

vµrân-ı şidde-i mµ&â… termµmi sevdâsıyla bu cânibe sev…-i râ√ile-i mürâca¡at idüb 

tevsµ¡-i √âyıý-ı peymâna çâre-cûy olma… üzredür ammâ πalýµde-i √ufre-i ye‟s olmadan 

πayrı √âleti müntic olma… i√timâli yo…dur. Mervµdür ki [E-139b] πalaý-kârân-ı 

müşevveş-rûzdâr-ı ¢ureyş tâb-ı bâ√ûr-ı2311 √avâdi&den isti@lâl itdükleri şecere-i 

râ√at-endûz-ı mµ&â…ı ki «â§§a-i [T1-193a] berk ü bârı ¡illet-i «afa…ân-ı ı≥ýırâblarına 

mâye-ba«ş-ı sükûn olmış idi. Tµşe-i na…≥la berkende-i dest-i sefâhet itdüklerine 

der√âl sekr-i πafletden hüşyâr olan [M-236] bed-mest-i2312 hem-nişµn-i âzâr gibi 

püşeymân olub giriftâr-ı kûçe-bend-i [Ş-221b] gü≠âr olan düzdân-ı bµ-…arârâsâ 

serkûb-ı seng-i √ayret olmaπa başladılar. ¡Â…ıbet bu ¡ârı≥a-i hûş-gü≠âra2313 çâre-cûyµ-

i müdâvâ-yı tedbµr içün ≦alâlkede-i Ebû Süfyân‟da ¡a…d-i encümen idüb birbirin bu 

vechile sengsâr-ı ýa¡ne-i mülâmet eylediler ki neylediñüz, ne itdiñüz, ¡ufûnet-i hevâ-

yı na…≥la b‟l-â«ere mizâc-ı mu¡âhedeyi ifsâd eylediñüz. Ba¡dezµn …ârûre-i §alâ√ 

şikeste vü «ûn-ı fesad rµ«te oldı bu âteş-i «ânümân-sûz bu mertebeden §oñra ne 

müsta¡idd-i i«fâ vü ne …âbil-i ıýfâdur. Lâ-mu√âle Mu√ammed inti…âm-ı √ulefâsını 

≠immet-i cesâretiñüzde …omasa gerekdür. ¢arµben dâr u diyârımızı leşker-i enbûhla 

pâzede-i kµn idüb nice tenleri …ırâbe-i mecârµ-i [T2-304b] ¡adem ü nice serleri kûze-i 

                                                             
 T1; A, M, E, Ş, T2‟de yok   ما نصرة ان لم انصار بنى كعب2306
2307 Bu bulut Benµ Ka‟b‟ın zaferini müjdelemektedir. 
2308 meh- A, M, T1, E, Ş; mû- T2 
2309 zimâm A, E, Ş, M, T1; zem T2 
2310 tesliyetle E, A, M, T1, Ş; teselliyle T2 
2311 bâ«ûr-ı A, M, T1, Ş; «ûr-ı T2, E 
2312 bed-mest-i M, T2, E, Ş, T1; bed-müşt-i A 
2313 -gü≠âra A, T2, T1, E, Ş; -güdâ≠a M 
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menâhil-i dem idecegi emr-i mu√a……a…dur. Benâberµn şimdi tecdµd-i lâzıme-i mµ&â… 

ehemm-i ≥arûriyyâtdan olmışdur didiler. Ebû Süfyân bir kerre âh-ı sµne-sûzına2314 

medd virüb «irmen-i tevbµ«i bu yüzden [A-130a] i&âre eyledi ki bµ-«aberdân-ı kûteh-

idrâk dest-i πadrla basý itdügiñüz bu sufre-i zehr-âlûde-i bµ-nemek ki ma≥arratı 

¡â…ıbet yine kendü mi¡de-i √ayâtıñuza râci¡ olsa gerekdür. Anuñ ≥ımnında benüm 

gûşt-pâre-i rây-ı vu…ûfum dâ«il degül idi ammâ nideyüm ya…µnen bilürüm ki 

Mu√ammediyân‟uñ √av§ala-i i¡timâdına güncµde olmayub lâ-büd yine benüm 

maýba«-ı tedbµrimde dest- [T1-193b] sâz-ı tezvµrüm olmaπına √aml idecekleri 

mu…arrerdür. Lâkin bu kânûn-ı fesâduñ şu¡le-i a«bârı2315 cânib-i İslâmiyân‟a 

mün¡a…is olmadın medd-i silsile-i §ul√ içün Medµne‟ye ta√rµk-i heyûn-ı sür¡at baña 

ı≥ýırârµ lâzım gelmişdür. Bâ-«u§û§ ki hem-«∙âbe-i li√âf-ı izdivâcum olan Hind binti 

¡U…be‟nüñ bu şeb §ûret-«âne-i rü‟yâda meşhûdı olan  na…ş-ı «aýâyµ-i hevl-engµzden 

da«i şâm-ı i¡tibâruma bûy-ı «ûn tevârüd itmededür. E¡â@ım-ı ¢ureyş keyfiyyet-i 

rü‟yâdan pürsân oldu…larında bu vechile na…l-i §a√µfe-i ta…rµr eyledi ki ýaraf-ı 

◊acûn‟dan bir seyl-i «urûşân-ı «ûn derûn-ı Ümmü‟l-¢urâ‟ya [E-140a] cereyân 

eyleyüb mev≥i¡-i »andeme‟ye müntehµ oldu…da bir müddet basý-ı ≠eyl-i teva……uf 

itdükden §oñra yine nâ-peydâ olmış. Vâkı¡â bu vâkı¡a-i hâyla serkeşân-ı ¢ureyş‟üñ 

bünyâd-ı &ebâtlarına pâye-ba«ş-ı tezelzül oldı. Lâkin Ebû Süfyân‟uñ peyk-i i¡ti…âdı 

bu gûne girµve-peymâ-yı πalaý olmış idi ki bu ýûfân-ı belâbâr-ı fesâduñ …aýarât-ı 

a«bârı İslâmiyân‟uñ mezra¡a-i vu…ûfuna henüz nâ-resâ ola. Benâberµn püşt-i râ√ile-i 

hevâ-peymâsına bâr olub hicret-serây-ı ¡aliyyeye va≥¡-ı …adem-i nâ-mes¡ûd eyledi. 

Rey√ân-deste-i ezvâc-ı ýâhirâtdan kendünüñ perveriş-yâfte-i sifâl-i §ulbµsi olan Ümm 

◊abµbe ra≦ıya‟llâhu ¡anhânuñ evvelâ «ânesine [M-237] pâ-nihâde-i &ı…let olub hem-

pâye-i Refref-i2316 ¡illiyyin-neverd olan pister-i rû√-âgende-i seyyidü‟&-&a…aleyn [T2-

305a] üzre pâ-gü≠âr-ı2317 terebbü¡ olma… sevdâsıyla [T1-194a] «atve-cünbân-ı sû‟-i 

edeb olmaπa …a§d idicek Ümm ◊abµbe ol firâş-ı gül-pûşı nûr-ı dµde-i dest-i tekrµm ü 

nihâde-i bâlâ-ýâ…-ı ta¡@µm eyledi. Ebû Süfyân Ümm ◊abµbe‟den §âdır olan be va≥¡-ı 

şekµb-sûz-ı nâ-me‟mûl müşâhedesinden gürbe-i şµr-ri«tevâr giriftâr-ı pµç ü tâb-ı ef¡âl 

                                                             
2314 âh-ı sµne-sûzına A, M, E, Ş; âh-ı siyeh-sûzına T2; âh idüp T1 
2315 a«bârı A, M, E, Ş, T1; i«tiyârı T2 
2316 Refref A, E, Ş, T2, T1; M‟de yok. 
2317 -gü≠âr-ı A, Ş, M, T1; -güdâz-ı T2 
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olub yâ Ümm ◊abµbe bu firâşı mı [Ş-222a] benden dirµπ idersin yo«sa beni mi bu 

firâşdan dirµπ idersin diyü leb-cünbân-ı su‟âl oldu…da Ümm ◊abµbe cevâbında √âşâ 

ki seni [A-130b] bu firâşdan §ıyânet mülâ√a@asıyla cebµn-i idrâkimi dâπdâr-ı leke-i 

πalaý-kârµ eyleyem firâş-ı münevver-târ bülend-pâye2318 mef«ar-i pâkân-ı dûdmân-ı 

âferµniş olan cenâb-ı eşrefü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerinüñ 

beden-i a…des ü aýhârlarına ta√§µl-i devlet-i mesâs2319 itmekle πıbýagâh-ı ni…âb-ı √ûrâ 

iken senüñ gibi nâ-şüste-i …a≠ûrât-ı şirk olan âlûde-i nâ-pâke cây-ı nişest olmaπı nice 

lâyı… göreyüm. “Ey meges ¡ar§a-i sµmûrπ ne cevlângeh-i test” deyicek Ebû 

Süfyân‟uñ2320 sâ¡id-i ≥amµrine bend-«aclet da«i sa«tter yerleşüb yâ Ümm ◊abµbe 

mı…râ≥-ı eyyâm senüñle beynimüzde fâ§ıla-i mübâ¡adet §alalı ¡aceb bed-«ûy u bed-

zebân olmışsun diyü bâr-ı ef¡âli dûşundan ı§…âýa bahâne-cûy oldu…da Ümm ◊abµbe 

yine dürcü‟l-cevâhir-i dehânına bu vechile güşâyiş virdi ki ey peder bi-√amdi‟llâhi 

te¡âlâ âferµnende-i dü-serâ beni zindân-ı cân2321-fersâ-yı cehâletden fe≥â-yı vesµ¡ü‟n-

ni¡am-ı İslâm‟a [T1-194b] hidâyet eyledi. Senden da«i zübde-i …avm ü ¡umde-i 

¢ureyş geçinürsin ve da¡vâ-yı [E-140b] firâset ü kiyâsete da«i kimselere rı≥âdâde-i 

seb…at degülsin. Yâ ne ¡aceb senüñ da«i berµd-i ¡irfânuñ reh-bürde-i şehristân-ı 

hidâyet olmayub bµ-sem¡ ü ba§r ve bilâ-nef¡ ü ≦arr bir seng-pâre-i bµ-fâ‟ide-i perestiş 

ile telef-kâr-ı ser-mâye-i nefµs-i √ayât olub devlet-i dâreyn-res-i İslâm‟dan tehµ-mâye 

[T2-305b] …alasın bu kelimât-ı ciger-sûzdan Ebû Süfyân‟uñ hµme-«âne-i «âýırı 

nümûne-i a«keristân olub yâ Ümm ◊abµbe ben senüñ hem pederüñ hem mihmân-ı 

¡azµzüñ iken bu mertebe sedd-i mecârµ-i √ürmetden πayrı teklµf-i terk-i dµn-i ecdâda 

mı leb-cünbân-ı küstâ«µ olursun diyüb kemâl-i «ışm u tehevvürle «âneden bµrûn olub 

nâdµ-i refµ¡-i ef≦alü‟l-enbiyâya cârûbvâr miyân-beste-i mü&ûl oldı ve her çend ki 

termµm-i mebânµ-i mahdûme-i mµ&â…a dâ‟ir vecel-i2322 bµ-ma√al-i ma…âle2323 

«ılýagâh-ı rµze-i niyâz idegördi. Mi¡mâr-ı kâr-«âne-i şerµ¡at ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-

ta√iyyat √a≥retlerinüñ nâýı…a-i istiπnâ-pesendlerinden bir cevâba nâ‟il olamadı 

¡Â…ıbet destmâye-i ye‟sle «âne-i ~ıddµ…-i Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anha tevcµh-i rûy-ı 

                                                             
2318 -pâye-i M, T1, Ş, T2; -mâye-i  
2319 misâs, Gültekin, s. 395. 
2320 Süfyân‟uñ A, M, Ş, T1; Süfyân T2 
2321 cân- A, T2; cihân- M, T1, Ş 
2322 vecel-i A; va√al-i M, T2, T1, E, Ş 
2323 ma…âle A, T1, T2, E, Ş; ma…âma M. 
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istişfâ¡ eyledi. Yâr-ı πâr-ı ¡âlµ-va…âr [M-238] bu emre ¡adem-i i…tidârın vesµle-i i¡ti≠âr 

itmegin ol zu¡munca bâlâ-nişµn-i müttekâ-yı πurûr geçinen Ebû [A-131a] Süfyân-ı 

bülend-¡ünvân bu def¡a sâ‟il-i ebvâb-gerd derecesine tenezzül ü2324 kâm u nâ-kam 

âsitâne-i devlet-«âne-i Fârû…-ı A¡@âm‟a vâ§ıl olub fa«r-i kâ‟inât ¡aleyhi ef≦alü‟§-

§alavât tecdµd-i mevâdd-ı ¡ahde terπµb emrinde ser-√add-i ıýnâbı gü≠er idicek 

mertebe-i basý-ı niyâz eyledi. [T1-195a] Ammâ cenâb-ı Fârû…-ı §alâbet-âyµn 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh hetk-i perde-i mülâyemet idüb bün-i gûş-ı Ebµ Süfyân‟ı bu vechile 

≦arbetgâh-ı cevâb-ı dürüşt eyledi. yâ Ebâ Süfyân şimdi benden mi teva……u¡-ı vesâýet-

i §ul√ u vifâ… idersin2325 √âl ân ki fara≥â efrâd-ı kâ‟inâtdan bir mûrçe-i ≥a¡µf-i şikeste-

miyândan πayri kimesne …almasa da yine mücerred anuñ [Ş-222b] mürâfa…atıyla 

sizüñ üstüñüze sell-i seyf-i cihâd itmek benüm câ-girifte-i niyâm-i niyyetümdür. Ebû 

Süfyân şiddet-i Fârû…µ‟den ser-cünbân-ı √ayret ü istiπrâb olara… «âne-i ◊a≥ret-i2326 

Zehrâ‟yı veche-i niyâz idüb kenef-i civâr-ı Zehrâ‟da kûşe-gµr-i amân olmaπiçün basý-

ı ma…âle-i recâ eyledi. ◊a≥ret-i Zehrâ ra≦ıya‟llâhu [T2-306a] ¡anh ol emri ¡adem-i 

rı≥â-yı nebevµye ta¡lµkle kendüden selb-i i«tiyâr idicek Ebû Süfyân ta√vµl-i ma…âl-i 

âmâl eyledi ki bârµ bu iki gevher-pâre-i kân-ı siyâdetden birine ki [E-141a] 

◊asaneyn-i a√seneyndür ta√rµk-i ebrû-yı işâret buyuruñ ki mecma¡-ı nâsa gelüb beni 

âverde-i dâ‟ire-i emân itdüklerin i¡lân eylesünler. Tâ ki bu mu¡âmele-i mekremet-

âmµz mecmû¡-ı2327 …abâ‟il-i ¢ureyş‟e vesµle-i ta√mµl-i minnet ü mecâlis ü ma√âfilde 

&enâları ile‟l-ebed resµde-i a¡lâ-yı ýaba…ât-ı iştihâr ola didi. Vâ…ı¡â ¡âdet-i ¡Arab bu 

vech üzre cârµ idi ki sülâle-i kibârdan bir «urdsâli bile bir kimesneye sâye-i revâ… 

civârında câydâde-i emân olsa diyâr-ı e¡âdµde bile teýâvül-i dest-i ta¡arru≥dan vâ-reste 

olurdı. ≤uhûr-ı dµn-i …avµm-i İslâm da«i yine ol …â‟ideyi temhµd ü i√kâm [T1-195b] 

itdügi mersûm-ı §a√µfe-i â&ârdur. ◊a≥ret-i Zehrâ ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ ol dü-nihâl-i nâ-

resµde henüz «urdsâl olmalarıyla dµvâr-ı √adµ…a-i rı≥â-yı peyπam-berµden ser-

nümâyende-i tecâvüz olmaπa ¡adem-i i…tidârlarını vesµle-i i¡ti≠âr buyurdılar. Ba¡dezµn 

§aff-der-i ma¡reke-ârâ cenâb ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhü vechehü cenâbına 

imâle-i rûy-ı ≥arûret idüb yâ ebâ‟l-◊asan baña zµr-i sâyebân-ı amânkede-i ta¡yµn-i 

                                                             
2324 ü M, T1, Ş, T2, E; A‟da yok. 
2325 idersin A, E, M, Ş; idüp T1, T2 
2326 ◊a≥ret-i A, M; E,  Ş, T1, T2‟de yok. 
2327 mecmû¡-ı A, E, M, Ş; mecma¡-ı T2; T1‟de yok 
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ma…âm idüb hem [A-131b]  cenâb-ı Mu√ammed‟den da«i medd-i tev…µt-i mµ&â…a 

«âme-cünbân-ı zebân-ı şefâ¡at ol diyü bâsý-ı rûznâme-i niyâz itdükde ◊a≥ret-i 

Hayder-i Kerrâr kerrema‟llâhu vechehü bu vechile ir√â-yı zimâm-ı giriftâr buyurdılar 

ki ey miskµn Ebû Süfyân ser-rişte-i kâr-ı dest-i tedbµr ü ta§arrufdan vâ-reste olub 

kûre-i âştµ-güdâz-ı …a≥â germ olmaπa başladı. Sen henüz [M-239] ≦arb-ı √adµd-i 

bârid itmedesin.  

beyt 

 فلك نتيجه نمود وقدر توافق كرد

بيود بودنى و كردكار فرمان داد
2328  

◊âlâ «∙âce-i bâzâr-ı risâlet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat √a≥retleri sedd-i bâr-«âne-

i [T2-306b] ta§mµm-i ¡azµmet buyurmuşlardur. Şimdi kimde zehre-i i…tidâr vardur ki 

¡azm-i dürüst-i peyπam-berânelerine münâfµ bir √arf nâ-muvâfı… tefevvühüne 

mânend-i ceres2329 zebân-cünbân-ı cesâret olalar.  

beyt 

 كس را كجاست زهره كه حرفى بكويدش

چين درجبين بعربده مائل نشسته است
2330  

Ebû Süfyân ayıtdı: Yâ Ebâ‟l-◊asan çünki §ûret-i √âl bu minvâl üzredür, yâ 

baña bu ýûfân-ı âşûn-«iz-i belâdan «alâ§ emrinde ne ma…ûle şâhi…a-i tedbµre reh-

nümây-ı ilticâ olursın. Dûşµze-i nâzik-sµma-yı cevâb-ı Murta≥avµ ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ 

¡anh2331 [T1-196a] zµr-i perde-i laýµfden bu §ûret üzre şµve-nümâyende-i √üsn-i edâ 

oldı ki yâ Ebâ Süfyân sen re‟µs-i …avm ü pµşvâ-yı ¢ureyş‟sün §alâ√-ı2332 a√vâl-i [E-

141b] ýarafeyne2333 hµç  bundan enseb fikr-i §avâbter lev√a-i müte«ayyileye münte…ış 

olmaz ki miyâne-i mecmu¡-ı a§√âbda pây-ı va…âr üzre …ıyâm idüb yâ ma¡şerü‟n-nâs 

ben ricâl-i cânibeyni da«i âverde-i dâ‟ire-i amânum itmişimdür diyü §adâ-yı bülendle 

velvele-endâz-ı2334 mesâmi¡-i cihâniyân olasın. [Ş-223a] Ebû Süfyân ayıtdı yâ ben bu 

                                                             
2328 Felek sonuç gösterdi ve kader uygun geldi. Allah fermân verdi ve olan oldu. 
2329 ceres A, E, M, T1 ,Ş; cevşen T2 
2330 Alnına kırışıklıklar oturmuş kavgaya meyli olan (Hz. Muhammed‟e) bir harf söyleyecek yiğir 
nerededir?  
2331 ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh T1, M, E, Ş, T2; A‟da yok. 
2332 §alâ√-ı A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
2333 ýarafeyne M, E, T1, Ş, T2; ýarafına A 
2334 -endâz-ı A, E, M, Ş; T1, T2‟de yok. 
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emre …ıyâm itdigüm ta…dµrde benüm kirbâs-ı tâze-ýarz-ı cevâbum2335 …ıymet-yâb-ı 

i¡tibâr olur mu? ◊a≥ret-i ◊ayder-i Kerrâr ayıtdı: Va‟llâhi derece-i i¡tibâra irti…âsına 

im≥â-keş-i tekeffül olamam anca… senüñ şimdi bu se…am-ı ýab¡-ı teşvµş-âmµzüñe 

bundan πayrı devâ-yı sâz-kâr da«i dârû√âne-i müte«ayyilemde nâyâbdur. ∏alebe-i 

bu«âr-ı ma¡cûn-ı √ayret Ebû Süfyân‟uñ dµde-i şu¡ûrunda temyµz-i √üsn ü …ub√ u 

teş«µ§-i cidd ü hezle …udret …omamaπın meclis-i mu¡allâ-esâs-ı nebevµde mün¡a…id 

olan encümen-i vâlâ-ni@âm-ı a§√âbda2336 sütûnâsâ ber-pâ olub na¡ra-i sa…f-endâzla 

feryâda âπâz eyledi [A-132a] ki eyyühe‟n-nâs âgâh oluñ ki ben merdüm-i cânibeyni 

da«i i√âýa-i civâr-ı zinhârumda cây-gµr itmişümdür. ªann itmem ki Mu√ammed 

benüm sµne-i âmânumı ≦arbetgâh-ı ýabanca-i redd eyleye diyüb cânib-i Mekke-i 

Mu√tereme‟ye reh-girâ-yı [T2-307] idbâr oldı. ◊u≥≥âr-ı2337 a§√âb …afâsından kârvân 

kârvân «ande-i ta¡accüb ü istiπrâb revân eylediler. Ser-fa§l-ı risâle-i rivâyetdür ki Ebû 

Süfyân‟uñ Mekke‟ye mu¡âvedetine müte¡â…ib [T1-196b] ser«ayl-i enbiyâ ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri tehiyye-i mehâm-ı seferµ içün cenâb-ı ~ıddµ…-i Ekber2338 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâya nihânµ işâret buyurdılar. ~ıddµ…a da«i mûcib-i fermân üzre ber-

sebµl-i «afiyye kâr-sâzµ-i levâzım-ı √arekete iştiπâl üzre iken nâ-gâh ~ıddµ…-i Ekber 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh «âne-i ~ıddµ…a‟ya …adem-sây-i teşrµf olub ¡Âyişe‟yi ol meşπaleye 

mütevaππıl göricek herçend ta√rµk-i enâmil-i ibrâm ide [M-240] gördi. »urçµn-i 

kitmân-ı ~ıddµ…a‟dan bir tûşe-pâre-i râz ta√§µline fâ‟iz olamadı. Tennûr-ı ibrâm-ı 

~ıddµ…‟i temâm i@hâr-ı zebâne-i πa≥ab idecek ma√all idi ki sulýân-ı dü-serâ ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-te√âyâ der-i serâdan nümâyân oldı. ◊a≥ret-i ~ıddµ…‟uñ «uýût-ı §a√µfe-i cebµni 

gûyâ va≥¡-ı metânet-âmµz-i ~ıddµ…a‟dan renciş-i me‟âlini müte≥ammın suýûr-ı 

nemµ…a-i şikâyet resminde [E-142a] pµşgâh-ı sa¡âdetlerine gelüb yâ Resûla‟llâh gûyâ 

bir cânibe ta§mµm-i ¡azµmet niýâ…-ı miyân-ı niyyetiñüz olma… fehm olunur ki â&âr-ı 

esbâb-ı2339 √areket i√sâs olunmadadur diyü istifâde-i envâr-ı «aber eyledükde belµ yâ 

Ebâ Bekir, sen da«i mi√mân-ı seferiyyeye kâr-bend-i iştiπâl ol ammâ …ırâbe-i 

esrârdan bir kimesnenüñ ≠â‟i…a-i şu¡ûrına bir …aýre rµzân eyleme diyü tav§iye-i 

                                                             
2335 cevâbım A, E, Ş, M, T1; civârım T2 
2336 a§√âbda A, M, T1, E, Ş; a§√âb T2 
2337 ýabanca-i redd eyleye diyüp cânib-i Mekke-i Mu√tereme‟ye reh-girâ-yı idbâr oldı √u≥≥âr-ı M, T1, 
T2, E, Ş; A‟da yok. 
2338 ~ıddµ…-i Ekber A, E, M, T2, Ş; ~ıddµ…a T1 
2339 esbâb-ı M, T1, E, Ş, T2; âsiyâb-ı A 
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kitmân buyurdu…dan §oñra fer¡-i cenâ√-ı dest-i du¡âyla şeh-bâz-ı siyeh-bâl-i çeşm-i 

nâzbµnlerin 2340
 du¡âsıyla şâ«sâr-ı bâlâ-çemen-i icâbete اللهم خذعلى ابصارهم فاليرونى االبغتة

perrân eylediler. Bundan §oñra ¡âmme-i A§√âb-ı Kirâm‟a dµde-cünbân-ı tenbµh-i «afµ 

olmaπla [T1-197a] herkes isti«≥âr-ı edevât-ı seferiyye tertµbine iştiπâl eylediler. 

Egerçi ta√a……u…-ı neh≥at-ı @afer-medâr ¡âmme-i a§√âba √amâyil-gerden-i vu…ûf 

olmış idi ammâ ýalâye-i idrâkleri girµve-i gümândan ber-sebµl-i cezm şâh-râh-ı 

ma…§ûd-ı2341 nebevµ cânibine pey-i perde-i ya…µn [T2-307b] degül idi. Mervµdür ki 

«ıred-âmûz-ı ¡a…l-ı küll ya¡ni cenâb-ı hâdiyü‟s-sübül §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retleri in…ıýâ¡-ı âmed-şüd-i müstera…ân-ı [A-132b] a«bâr içün ≥abý-ı mevârid-i 

Ümmü‟l-¢urâ‟ya fermân idüb in√â‟-i nevâ√µ-i Medµne‟de basý-ı kilµm-i i…âmet şµrân-

ı …abâ‟il-i İslâm‟a µ§âl-i [Ş-223b] menâşµr-i melâ‟ik-muýâ¡ buyurdılar ki râyet-i 

nesrµnfâm-ı πurre-i rama≥ân «ayme-i siyehfâm-ı πarb2342 pµşgâhına şu……a-güşây 

oldu…da bi‟l-cümle Medµne-i ýâhirede nâ§iyesây-ı serâ-perde-i celâl2343 olalar. Bu 

πarµbe na…ş-ı cebµn-i â&ârdur ki güft-gûy-i √areket-i seyyid-i ¡alem §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem derµçe-gerd-i gûş u dehân-ı İslâmiyân oldıπı «ilâlde ◊âýıb bin Ebµ Belte¡a 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh e¡â@ım-ı ¢ureyş‟e «aber-i sefer-i nebevµ iş¡ârını müte≥ammın bir 

§a√µfe-i sa«µfe-pµşânµsinde «âme-i sehv-girdârla bu gûne sevâd-ı endûde-i πaflet 

eyledi ki yâ ma¡şer-i ¢ureyş  ان رسولهللا صلىهللا عليه وسلم جاء كم بجيش كالليل يسير كالسيل واقسم

بهللا لصاراليكم وحده لنصره هللا عليكم فانه منجزله وعده كما فى شفاءالغرام
2344  Ammâ Tefsµr-i 

Keşşâf‟da2345 vü Medârik‟de ta¡yµn olundıπı üzre dâπ-ı cebµn-i vara… itdügi bu 

kelimât idi ki  ان رسولهللا[b142-E]  صلىهللا عليه وسلم قدنفر فما اليكم واما علي غيركم فعليكم

الخذر
2346  [T1-197b] diyü mektûb-ı perµşân-√arf-i müşevveş-ra…amı Sâre nâm 

muπanniye-i nâyi√aya süpürde-i ceyb-i «afâ idüb ücretü‟s-sa¡yda dµnâr-ı sur«ı [M-

                                                             
2340 Allah‟ım Kureyş‟in gözlerini ve kulaklarını al da onları yurtlarında ansızın bastıralım. 
2341 ma…§ûd-ı A, T2; ma…§ad-ı M, T1, E, Ş 
2342 πarb A, E, T2, Ş; ¡izzet M; (?) T2 
2343 celâl A; icâl A, T1, T2, E, Ş 
2344 Ey Kureyş cemaati! Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) size öyle büyük bir kuvvetle geliyor 
ki, gece karanlığı gibi korkunç olan ordu sel gibi akacaktır. Allah‟a yemin ederim ki Allah Resulü 
(sallallahu aleyhi ve sellem) üzerinize yalnız başına gelse de Allah onu size galip kılacaktır ve verdiği 
vadini yerine getirecektir. 
2345 Keşşâf‟da A; Keşşâf M, T1, T2, E, Ş 
2346 Allah‟ın resûlü sizin üzerinize gönderilmek üzere bir ordu hazırladı. Bu mektup da sizi uyarmak 
içindir. 
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241] şümürde-i benân-ı teslµm eyledi. Ol mecnûne-i2347 kem-«ıred ol ýâyir-i perµşân-

bâli kirih-i dâm-ı gµsûsunda âşiyâm-gµr idüb cânib-i Mekke‟ye şitâbân oldı ammâ 

√udûd-ı ±ü‟l-◊uleyfe‟yi henüz tecâvüz itmemiş idi ki ýâyir-i mübârek-bâl-i sidre-

nişµn ya¡ni Cibrµl-i Emµn cânib-i İlâhµ‟den bu serµre-i nühüfteyi √abµb-i rabbü‟l-

¡âlemµne ser-gûş-ı sâmi¡a-i intibâh eyledi. Cânib-i fa«rü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâm derende-şµrân-ı künâm-ı İslâm‟dan ◊a≥ret-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â ve Zübeyr bin 

el-¡Avvâm ve Mi…dâd bin Esved ve ¡Ammâr bin Yâsir ra≦ıya‟llâhu ¡anhüm 

cenâbların âmâde-i ta¡…µb idüb bu vechile sipâriş buyurdılar ki çün mesâfe-i şitâbıñuz 

rav≥a-i »â«‟a2348 müntehµ [T2-308a] ola. Anda reh-peymâ-yı ◊arem bir mekkâre-i 

daπal-bâz-ı bed-âmûza mülâ…µ olursuz ki ◊âýıb bin Ebµ Belte¡a müşrikân-ı ¢ureyş‟e 

«aber-i ¡azmimüzi √âvµ nemµ…a-i ser-be-mührle rû-be-râh itmişdür. Ol vara…-pâreyi 

âverde-i tefa««u§ idüb kendüsinden kef-i yed-i ta¡arru≥ eyleyesiz ve illâ girµve-i inkâr 

u imtinâ¡a gürµzân olursa efkende-i maπâk-ı helâk eyleyesiz. Ol çâr şµr-i gelû-gµr ber-

vef…-i fermûde ta√rµk-i bâre-i sür¡at idüb verâ-yı ±i‟l-◊uleyfe‟de rav≥a-i ◊â«‟a2349 

vâ§ıl oldu…larında vâ…ı¡â seyyidü‟l-kevneyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retlerinüñ işâret-kerde-i nâýı…a-i ya…µnleri2350 olan ma√alde ol @a¡µne-i «ub&-âlûde 

dûçâr olub kitâb-ı nühüfte içün iýâle-i dest-i [T1-198a] müýâba…at eylediler ammâ ol 

fitne-sâz-ı merdân-firµb âzâr-ı tecâhüle tevârµ idüb şûrâbe-i yemµn-i kâ≠ible iπlâ-yı 

dµk-i inkâra der-kâr oldı. Herçend ma@ann-ı i«fâ olan elbise vü e§vâbın refa……ud 

idegördiler. E&er be-dµdâr olmayıca… bi‟≥-≥arûre destmâye-i ye‟sle rücû¡a …arâr 

virmişler iken hemân cenâb-ı ◊ayder-i Kerrâr ayıtdı ki …asem be-»âlı…-ı ar≥ u semâ 

ki cenâb-ı fa«rü‟l-mürselµnüñ dürcü‟l-cevâhir-i dehân-ı mübârekinden ne √arf-i2351 

dürûπ §âdır olma… i√timâli vardur ve ne «od bârgâh-ı İlâhµ‟den [Ş-224a] «aber-i 

dürûπ vârid olma… muta§avverdür.2352 Lâ-mu√âle bu [E-143a] vara…-pâre sende 

nühüfte oldıπı cây-i iştibâh degüldür anca… bu ¡u…de-i ser-beste bµ-ta√rµk-i nâ«un-ı 

                                                             
2347 mecnûne-i E, M, T1, Ş, T2; A‟da yok. 
2348 »â«‟a A, E, Ş, T1, T2; Fâ√‟a M 
2349 »â«‟a A, E, T1, Ş, T2; Fâ√‟a M 
2350 ya…µnleri A; ta¡ayyünleri M, T1, T2, E, Ş 
2351 √arf M, T1, Ş, T2, E; «azef A 
2352 mta§avverdür A, M, Ş, T1, T2; mu√temeldür E 
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şemşµr …âbil-i infitâ√ olamaz hemân seni πalýân-ı tennûr-ı nµrân itmek lâzım geldi 

diyüb2353  

beyt 

 بر اوردان حسام اسمانكون

2354 خون
 كه ريزد از تن آن مكاره را

Şemşir-i âteş-tâbın niyâm-ı @alâmfâmından ilmâ¡ eyledükde nâyi√a-i ma¡hûde 

nâ-ümµd-i bezm-i √ayât olacaπın √asm itmegin dem-sâz-ı nev√a-i i…râr olmaπa 

başladı ve miyân-ı dâm-ı girih-gµr-i gµsûsundan2355 i«râc idüb dest-i Murta≥â‟ya 

teslµm eyledi. Hizebr-i Düldül-süvâr kerrema‟llâhu vechehü ol mektûbı ki ◊âýıb‟uñ 

«âne-i …albine …abâle-i melâl ü √üccet-i infi¡âl idi pµşgâh-ı seyyidü‟l-verâya [T2-

308b] iblâπ idicek ◊âýıb‟ı mev…ib-i dµvân-«âne-i celâle [M-242] isti√≥âr buyurub yâ 

◊âýıb bu na…ş-ı nâ-pesendle devât-ı mûyµn-«âme-i dµdeñüñ mu¡ârefesi sib…at itmiş 

midür diyü leb-cünbân-ı su‟âl oldu…larında ◊âýıb bµ-çâre [T1-198b] mestûre-i zişt-

rûy-ı esrârın bu §ûretle bürehne-gerd-i meydân-ı ifşâ oldıπın göricek,  

beyt2356 

 بميدان جزا چون اهل عصيان

 شده در نامه اعمال حيران

 نه ياراى جدل نه تاب انكار

 نه وقت بخث نه هنكام كفتار

 سوى آن خط نظر كردى بحيرت

 چكان ازهر دو چشمش آب حسرت

Temâm-ı lerziş-i şerm ü √icâbla leb-âlây-ı cevâb oldı ki belµ yâ Resûla‟llâh 

benüm [A-133b] §ani¡-i sû‟-i tedbµrümdür yâ bu fi¡l-i nâ-§evâba ne mülâ√a@a vâsıýa-i 

irtikâb oldı diyü künh-i √âlden istinýâ… buyurdu…larında ◊âýıb‟uñ mı√ýaba-i derûnı 

şerâristân-ı ı≥ýırâb olub bu vechile basý-ı «âkister-i ma¡≠eret eylediler ki yâ 

Resûla‟llâh …asem-i be-≠ât-ı pâk-i »udâ ki şecere-i &âbitü‟l-a§l-ı µmânum sµr-âb-ı 

âbiş-«or-ı §ıd…-ı ya…µn olmaπla rûz-be-rûz zemµn-i dilde rµşe-gµr-i isti√kâm olub √âşâ 

ki «azân-ı nifâ… u erre-i irtidâddan ra«ne-yâb-ı i«tilâl olmış ola. Anca… mu√âý-ı ¡ilm-i 

kevneyn-şümûlüñüzdür ki sâ‟ir-i mu√âcirµn gibi benümle ¢ureyş beyninde ¡alâ…a-i 

                                                             
2353 diyüp A, E, T1, T2, E, Ş; M‟de yok. 
2354 râ A; E, Ş, T1, T2, M‟de yok. 
2355 gµsûsundan M, E, Ş, T2, T1; kusûrından A. 
2356 beyt A, M; na@m M, Ş; T1, T2‟de yok. 
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…arâbet yo…dur ki mâl ü ¡ıyâlüm üzre basý-ı cenâ√-ı √imâyet eyleyeler. Benâberµn 

delâlet-i vâhime-i vesvese-fermâyla bu gûne girµve-peymâ-yı fikr-i nâ-§evâb 

olmadan mel«û@um bu idi ki bu ta…rµble ¢ureyş üzre ta√mµl-i cemµle-i minnet 

eyleyem. Tâ ki hengâm i…ti≥âda mâl u ¡iyâlümi âverde-i vi…âye-i amân eyleyeler ve 

bu da«i cezm-kerde-i ya…µnümdür ki irâde-i ezeliyye-i İlâhiyye ba¡dezµn 

¢ureyş‟üñ2357 ta«≠µline [E-143b] ta¡allu… itmegin benüm bu vara…-pâre-i bµ-me‟âlüm 

anlara2358 bu ýûfân-ı belâdan nüs«a-i √ırzü‟l-emân olmayacaπı [T1-199a] 

mu√a……a…dur. Lâkin ¡alâ-eyyi-√âl bu sâde-lev√-i kec-fikrden §âdır olan ¡amel-i nâ-

müsta√sen da«i a¡@am-ı «aýµ‟ât olmaπın dµvân-«âne-i ma¡delet-i peyπam-

berâneñüzden ne gûne mu¡âmele-i cezâ tertµb buyrılursa [T2-309a] isti√…âkum 

mertebe-i …âl ü …µlden berterdür.  

beyt2359 

Âlûde-i günâh u πarµ…-i nedâmetüm 

Şâyeste-i terettüb-i ¡afv u ¡u…ûbetüm2360 

Ger ¡afv u ger ¡u…ûbet iderseñ rı≥â senüñ 

Hem ¡afva hem ¡u…ûbete §a√ib-liyâ…atüm  

diyüb mev…if-i rı≥âda ser-efkende-i teslµm oldı. Dest-gµr-i «aýâ-kârân-ı ¡u§ât 

¡aleyhi ef≦alü‟§-§alavât [Ş-224b] ma¡â≠µr-i ◊âýıb‟ı nigâşte-i cerµde-i ta§dµ… ü …abûl 

buyurub bu gûne gevher-feşân oldılar ki ◊âýıb‟uñ bµ-kem ü kâst-ı cevâbı râstdur 

ammâ bu §ûret ◊a≥ret-i Fârû…‟uñ √av§ala-i √amiyyetine güncµde olmayub yâ 

Resûla‟llâh bu ne cesâretdür ki …udûm-i mev…ib-i @afer-medârıñuzı ki √ıf@-ı a«bârı 

ehemm ü ≥arûriyyâtdan olmaπla sedd-i ýuru…-ı2361 umûrın veche-i iltizâm buyurmuş 

iken a¡dâ-yı dµne i«bâra ta§addµ eyleye. Bâ-«u§û§ bu tedbµrüñ fes«i el-¡iyâ≠ubi‟llâh 

şikest-i bey≥a-i [M-243] İslâm‟a mü‟eddµ olıca… mertebe-i «aýµr oldıπı hüveydâdur. 

Bu kemµneye ru«§at erzânµ buyuruñ bir şemşµr-i tµz-dem ile bu2362 münâfı…ı ser-zede-

i beyâbân-ı ¡adem eyleyüm diyü [A-134a] «∙âhende-i destûr oldı ammâ mâye-i 

ra√met-i ¡âlemiyân §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri âteş-i şiddet-i Fârû…µ bu 

                                                             
2357 ¢ureyş‟üñ A, M, T1, Ş, T2; E‟de yok. 
2358 bµ-me‟âlim anlara A, M, E, Ş; bµ-me‟âlim anda T2; bµ-me‟âl anda T1  
2359 beyt A, M; na@m E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2360 Şâyeste-i terettüb-i ¡afv u ¡u…ûbetim M, T1, T2, E, Ş; Şâyeste-i ¡afv u ¡u…ûbetim A. 
2361 ýuru…-ı A, T1, Ş, T2, E; ýaraf-ı M 
2362 bu M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
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zülâl-i ma…âlle teskµn buyurdılar ki yâ ¡Ömer terk-i √iddet eyle ki ◊âýıb bir 

kimesnedür ki πazve-i Bedr‟de √u≥ûr-ı şerefin i√râz eylemişdür ve cenâb-ı kerµm-i 

«aýâ-pûş-ı güneh-ba«ş anları [T1-199b] tekâlµf-i √esâbπâh-ı cezâdan bile mu¡âf 

buyrub ma√keme-i ma¡delet-endûz-ı ¡inâyetden ¡itâ…-nâme-i  اعملوا ماشئتم فانى غفرت

لكم
2363  dest-i2364 isti¡dâdlarına teslµm …ılınmışdur. Yâ bundan §oñra bu …adarca cerµme-

i cüz‟iye ile ki anuñ da«i menşe‟i sehv ü «aýâ ola. Yâ anuñla bu ma…ûle mu¡âmele-i 

«âýır-âzâr nice sezâvâr görilür kelâm-ı seyyidü‟l-enâm tâb-«âne-i …alb-i ¡Ömerµ‟ye 

râh-ı sâmi¡adan âteş-endâz olmaπın ser-çeşme-i çeşm-i2365 mübârekinden sirişk-i 

infi¡âl seyyâl olub 2366
 diyüb ≠eyl-i i¡ti≠âr-ı teşebbü& eyledi. [T2-309b] هللا ورسوله اعلم

Mervµdür ki nâ«un-ı hilâl-i [E-144a] rama≥ân √all-i girih-i mµ¡âd itdükde …abâyil-i 

eýrâf ber-mûcib-i fermân mânend-i seyl-âb-ı «urûşân gürûh gürûh deryâ-yı §afvet-

âmµz mevkib-i risâlet cânibine tevârüde başladılar.  

beyt 

∏adµre-cûylar eýrâfdan revân oldı 

Temevvüc eyledi deryâ-yı bµ-kerân oldı2367 

Süb√a-i si-dâne-i eyyâm-ı §ıyâmdan bir …avlde dü-dâne …avl-i â«erde deh-

dâne mürûr eyledükde ol cân-ı ¡âlem ü ¡âlemiyân §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retleri ¡Abdu‟llâh bin Ümm Mektûm‟ı nigehdârende-i visâde-i «ilâfet ta¡yµn 

buyurub beden-i müteyemmen-i Medµne-i ýâhireden §a√râya na…l-i «ayme-i iclâl u 

ser-i câh-ı Ebû ¡Uyeyne‟de ref¡-i serâ-perde-i i…bâl buyurdılar.  

beyt2368 

 بفتح حرم جلوه اغاز دكر

 هماى ظفر عزم پرواز كرد

 زدرياى لشكر برامد غريو

سليمان روان شد به تسخير ديو
2369  

                                                             
2363 İstediğinizi yapın, sizi bağışladım. 
2364 dest-i M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
2365 çeşm-i M, E, T1, Ş, T2; cism-i A. 
2366 Allah ve Resûlü en doğrusunu bilir. 
2367 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s. 1247. 
2368 beyt A, M, T1, T2; na@m E; Ş‟de yok. 
2369 Harem‟in fethi görünmeye başlayınca zaferin hüma kuşu uçmaya niyet etti. Asker denizinde 
bağrışmalar başladı.  Süleyman Peygamber devi zabtetmek için harekete geçti. 
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Bu mev≥i¡-i mezbûrda istiýla¡-ı a¡dâd-ı πuzât içün ta¡yµn-i câygâh-ı i√tişâd 

buyurub ol sikkedârân-ı ≦arbet-«âne-i şecâ¡ati enâmil-i bâ§ıra-i i¡tibârlarından imrâr 

[T1-200a] buyurdılar. Ol e&nâda câsûs-ı «ayâl-i a¡dâyı girµve-neverd-i beyâbânzâr-

ı2370 πalaý itmek mülâ√a@asıyla Ebû ¢atâde-i En§ârµ ra≦ıya‟llahu ¡anhı sekiz yüz 

nefer-i cellâd-peygârdânla …abµle-i İ≥am cânibine ¡alem-engµz-i seriyye-i i…bâl ta¡yµn 

buyurdılar. Lâkin mi¡mâr-ı ta…dir beynlerine sedd-i med«al-i mülâ…ât itmegin çend-

rûz mürûrunda hicret-serâya i¡âde-i e¡inne-i ¡azµmet idüb lâkin âfitâb-ı [A-134b] burc-

ı risâletüñ cânib-i Mekke‟ye ta√vµlin istimâ¡ itmeleriyle mer√ale-i Sa…yâ‟da mevkib-i 

eşrefü‟l-verâya mun≥amm oldılar. Menzil-i ¢adµd na…ş-ı süm-i sütûr-ı fa«r-i duhûrla 

nâzişger-i felekü‟l-…amer oldu…da bahâdırân-ı …abµle-i Benµ Süleym ki şümârları 

derece-i [Ş-225a] hezârı güzer itmiş idi ve mecmû¡ı [M-244] §aff-ı müjgân-ı «ûbân 

nµzedâr u ek&eri kevkeb-i2371 seyyârevâr [T2-310a] süvâr-ı semend-i çârh-girdâr 

idiler, rûmâl-i …adem-i seyyidü‟l-ebrârla kâm-kâr oldılar.  

beyt 

İtdi kesb-i âşinâyı …aýreler2372 gird-âbla2373 

±erreler oldı mülâ…µ mihr-i ¡âlem-tâbla 

Şu¡be-i şâhrâh-ı rivâyetdür ki ¡amm-ı mu√terem-i seyyidü‟l-ümem §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellem ◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol «ilâlde i«tilâl-i √âl-i ¢ureyş‟i 

istiş¡âr itmekle şebnemâsâ cânib-i «ûrşµd-i cihân-ârâ-yı risâlete münce≠ib olub 

gülistan-ı ◊arem‟den ra«t-bend-i muhâceret olmış idi ki mer√ale-i Sa…yâ‟da …aýre-i 

vücûdın [E-144b] mu√µý-i mevvâc-ı risâlete µ§âl ü dest-i ¡aýâ-peymâlarına rûmâl idüb 

irâ…a-i sirişk-i vi§âlle kevkeb-fürûş-ı …aýýân-ı âsumân oldı. Sulýân-ı ¡arş-mesned-i 

seyyâre-i √aşem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem ma…dem-i ¡amm-i mükerremlerinden 

vâ§ıl-ı i…ti≥â-yı2374 [T1-200b] medâric-i meserret olub ol ma√alden mâl u ¡ıyâlin 

hicret-serâya irsâl ü kendüleri mülâzım-ı rikâb-ı bey≥â-mi&âlleri olmaπla işâret 

buyurdılar ve bu ma√alde bu vechile zülâl-çekân-ı ma…âl oldılar ki yâ ¡amm-i 

mu√terem, benüm saýr-ı √al-kârµ-i nübüvvetüm «âtime-i risâle-i risâlet oldıπı gibi 

senüñ da«i hicretüñ â«irµn-√arf-i ýomâr-ı hicretdür. ~a√âyif-i mu¡teberât-ı tefâsµr ü 

                                                             
2370 beyâbânzâr-ı E, M, Ş, T1, T2; yabânzâr-ı A 
2371 kevkeb-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
2372 …atreler A, T1, E, T2, Ş; …atre-i M 
2373 gird-âbla A, Ş, M, E, T2; deryâ ile T1 
2374 i…ti≥â-yı A; a…§â-yı M, T2, T1, E, Ş 
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e√âdµ&de çekµde-i yerâ¡a-i §ı√√atdur ki Süfyân bin ◊âri& bin ¡Abdü‟l-Muýýalib ve 

¡Abdu‟llâh bin Ümeyye bin el-Muπµre seyyidü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü vesselâm 

√a≥retlerinüñ birisi bin ¡ammi ve birisi bin ¡ammeleri olub verd-i muýarrâ-yı 

nübüvvet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat ile bir gülbün-i nesl-i kerµmden reste iken ol ≠ât-ı 

şerµfü‟§-§ıfâta her bâr «âr-ı nµş-zen-i «ançerdâr menzelesinde zebân-dırâz-ı e≠iyyet ü 

cefâ iderler. Hilâl-i nev-ýulû¡-ı uf…-ı risâlet ¡aleyhi ecmelü‟§-§alavâtu ve‟t-ta√iyyat 

√a≥retleri @ulmetiyân-ı maπrib-i cehâlete ibtidâ irâ‟et-i2375 ser-engüşt-i da¡vet 

buyurdu…ları eyyâmdan hengâm-ı hicrete gelinceye dek ol iki bed-«ûy-i ta¡a§§ub-kâr-

ı «âýır-âzârdan âyµne-i cihân-nümây-ı «âýır-ı «aýµrlerine terettüb iden seng-i sitem ü 

jengâr-ı i√ânet [A-135a] tecâvüz-kerde-i √add-i ta√rµr idi merâ√ilden birinde evlâd 

[T2-310b] u ¡iyâlleriyle çehre-i siyâh-ı günâh-âlûdlerin dest-i nedâmetlerine alub  

beyt 

Temâm-ı şerm2376 ü √icâb u temâm-ı ¡ö≠r ü günâh 
2377

به پيش دوست دراشكم همى برد بشناه  

ýıb…ı üzre südde-i sâyebân-ı celâle çehre-sây-ı ilticâ oldılar. Şehriyâr-ı «ıýýa-i 

ra√met ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟t-ta√iyyat √a≥retleri ki mir…ât-ı mekârim-i a«lâ…la §â¡id-i 

[T1-201a] evreng-i «ul…-i ¡a@µm iken cism-i √ûrâ-pesend-i melâ‟ik-endâzlarına ol iki 

sitem-endûz-ı e≠iyyet-pervâzuñ nµş-zen-i zehr-âlûd-ı hicâ vü mâr-§ıfat lü¡âb-efşân-ı 

ihânet-i cân-gezâ oldu…ları yek-be-yek pµşgâh-ı müte«ayyilelerinde cilveger oldu…ca 

ýâ…-ı ebrû-yı ¡anber-şikenleri mevcezâr-ı girih-i [M-245] istiπnâ olub çerâπ-ı …udsµ-

pervâne-i dµdelerin zµr-i dâmen-i müjgân-ı teπâfülde i«fâ buyurub §ûret-i √âllerin 

pertev-endâz-ı …abûl ü pµşgâh-ı ¡izzetlerine ru«§at-ba«ş-ı du«ûl olmadılar. Ol iki 

tebeh-kâr-ı siyeh-rûy veche-i [E-145a] âmâllerine ta¡lµ…-i πışâve-i ye‟s oldıπın2378 

göricek Süfyân lûle-i2379 sirişk-i mu…le-şûya güşâyiş virüb bu vechile «urûşân-engµz-i 

lücce-i feryâd oldı ki eger dârü‟n-nevâl-i ¡afv u …abûl rû-yı ümmµdüme bu gûne [Ş-

225b] der-beste …alursa va‟llâhi bu mehd-perverd-i §ulbüm olan ýıfl-ı bµ-günâh ile 

dest-be-dest şûresitân-ı beyâbân-ı fenâya düşüb gürisne vü teşne cân-ı şµrµnimüzi 

târâc-zede-i helâk itmeden πayrı çâremüz …almaz.  

                                                             
2375 irâ‟et-i A, E, M, Ş, T1; irâdet-i T2 
2376 şerm A, E, M, T1, T2; şer Ş 
2377 Dostun önünde tamamen dolu gözyaşımda yüzdü. 
2378 oldıπın M, T1, E, T2; olundıπın A  
2379 lûle-i A; lü‟lü‟-i M, T1, T2, E, Ş 
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beyt2380 

  بكدام جانتوان زيست تواكر يخود بخوانى

بكدام درتوان رفت تو اكر زدر برانى
2381  

Süfyân‟uñ enµn-i dildûz-ı istiπnâ-güdâzı cenâb-ı ra√meten li‟l-¡âlemµn 

√a≥retlerinüñ …alb-i kerµmlerinde tehyµc-i mâdde-i ri……at idüb Ümm Seleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhâ da«i yâ Resûla‟llâh,  

beyt2382 

 خدات از لطف ورحمت آفريده

 بشير عفو وحلمت پروريده 

a[311-2T]اكر زالت شان ازحد برونست  

ازوعفوت به بسيارىفزونست
2383

 

me‟âliyle ta√rµk-i leb-i şefâ¡at itdügi ¡ilâve-i şef…at [T1-201b] olmaπın 

siyehnâme-i2384 cerâyim-i sâlifelerin şüste-i çeşmesâr-ı ¡afv buyurdılar. Kemâ fµ‟l-

Me¡âlim ve‟l-Medârik ammâ §a√µfe-pµrây-ı Mevâhib ü ±e«â‟irü‟l-¡U…bâ olan rivâyet 

budur ki küstâ«ân-i neş‟e-i sâbı…a-i câhiliyyet südde-i ¡inâyet-medâr-ı nebevµde 

ma@har-ı dûrbâş-ı redd olıca…  

beyt2385 

Hilâl-i nûr2386- [A-135b] fürûz-ı meýâli¡-i ikrâm   

Nihâl-i fey≥-resân-ı √adµ…a-i in¡âm 

ya¡ni ◊a≥ret-i2387 ¡Ali-i ¡âlµ-ma…âm kerrema‟llâhu vechehü u«ve-i «aýâ-kâr-ı 

cenâb-ı Yûsûf ¡aleyhi‟s-selâm hengâm-u isti¡fâ-yı cerâyimde zebân-gü≠âr-ı i¡ti≠âr 

itdükleri kelâm-ı bedµ¡ü‟n-ni@âmı ta¡lµm itmegin ¡azµz-i Mı§ır-ı risâlet ¡aleyhi 

ef≦alü‟§-§alavatü ve‟t-ta√iyyat √a≥retlerinüñ mev…if-i celâlet-me‟âblarına çehre-sây 

oldu…larında yâ Resûla‟llâh  َ َوِ   ُ  َّن  َاَ ِطِئ   َ  تَ اّل ِ  َاَ  ْ    َقَ  َ   اّل ُ  َعَل َقْ
2388 kerµmesin fitµle-i nâýı…a-i 

şermgµnle i…tibâs iderek i@hâr-ı kelime-i İslâm eylediler. Yektâ-çerâπ-ı dûdmân-ı 
                                                             
2380 beyt M, E; Ş, T1, T2, A‟da yok. 
2381 Eğer sen onu istemezsen nerede yaşayabilir? Eğer sen onu kovarsan hangi kapıya gidebilir? 
2382 beyt A, M; na@m E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2383 Allah seni rahmet ve lutfundan yaratmış. İncelik ve af sütüyle büyütmüş. Eğer yanlışlıklar haddi 
aşarsasenin affın ondan daha fazladır. 
2384 siyehnâme-i A, E, T2, Ş, T1; şehnâme-i M 
2385 beyt M, E; T1, Ş, T2, A‟da yok. 
2386 nûr A, Ş, T1, T2, E; nev M. 
2387 ◊a≥ret-i A, E, T2, T1, Ş; M‟de yok. 
2388 Allah‟a and olsun ki, O seni bizden üstün kıldı; gerçekten biz çok yanlış işler yaptık. Yûsuf Sûresi: 
91. 
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âferµniş §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerinüñ bu ma…âl-i niyâz-âmµzden rûy-ı 

şef…atleri germ ü …alb-i kerµmleri nerm olub  َ ِ2389 َ  تَق َقَ   َ  َعَلْ ُن ُ   ْا َقْو َ   َقْ ِ  ُ   اّل ُ  َاُن ْ  َوُ وَ   َْرَح ُ   ا َّن ِا 

kerµmesiyle mu…âbele vü mu¡âmele-i bi‟l-√asene buyurub ser-çeşme-i ≥amµr-i 

enverlerin ekdâr-ı sâbı…adan ta§fiye buyurdılar. Mervµdür ki sevâbı…-ı küstâ«µ-

mu¡âmelât-ı Süfyân‟uñ tâ‟ir-i na@âresine bend-i bâl olmaπın tâ-be-â«ir-i √ayât cemâl-

i fa«rü‟l-enbiyâya per-cünbân-ı [E-145b] nigâh olmadı. İttifâ…-ı cemâhµr-i e‟imme-i 

siyer ra√imehümu‟llâh üzre mer√ale-i Merrü‟@-≤ehrân ki √arem-i Rabbânµye çâr-

fersa« mesâfedür sâye-i serâ-perde-i fa«r-i kâ‟inâtdan mânend-i ¡ıyd-ı resµdegân2390 

[M-246] nâ‟il-i «il¡at-ı mübâhat oldu…da [T1-202a] Muhâcirµn ü En§âr ve sâ‟ir 

…abâ‟il-i kµne-gü≠âra ta…sµm-i elviye vü a¡lâm u ta¡yµn-i merkez ü ma…âm buyurdılar. 

Ol mer√alede şümâr-ı kümât-ı per«âş-cû düvazdeh-hezâr oldıπı ma≥bûý-ı mecelle-i 

tefâsµrdür. Ol mer√alede sûz-endûz-ı sµne-i …udsiyyân ve germiyyet-ba«ş-ı mecâlis-i 

rû√âniyân ya¡ni [T2-311b] mı§bâ√-ı …andµl-efrûz-ı ¡arşü‟r-ra√man nebiyy-i ins ü cânn 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm √a≥retlerinüñ ol şeb şu¡le-i cevvâle-i fermânları zebân-ı 

âteşµn-i münâdiyândan bu sımý üzre dâ‟ire-gerd-i «ıyâm2391 oldı ki her yekke merd 

bir tûde-i hµme-i çar«-sâye «amµr-i mâye-i2392 şu¡le-i şûr-efgen ýar√ idüb dâmen-i 

sürmefâm-ı şâmı hem-reng-i girµbân-ı §abâ√ eyleyeler. Benâberµn2393 fermân-ı cenâb-

ı kâşifü‟d-dücâ düvâzdeh-hezâr «irmen-i @ulmet-sûz-ı âteş-i µ…âdile düvâzdeh burc-ı 

felek-i kµne-gü≠ârı tâb-zede-i sûz-ı reşk ve dûd-ı çar«-endûd ile [Ş-226a] dµde-i 

encümi peymâne-i eşk eylediler.  

beyt2394 

  زرشك ازبس دل خود خور واختر

نمايد درنظر چون حلقه زر
2395  

Kârvân-ı bâlâ-rev-i âteş bir mertebe germ-«µz oldı ki küre-i zemherµrden 

incimâd-ı [A-136a] ýab¡ı  mu@ma√il ü pµrâhen-i bûrc-ı âbµden â&âr-ı ruýûbet zâ‟il oldı 

zebâne-i feleksâ-yı âteşden râmişger-i bezm-i gerdûn ki nâhµddür deff-i mâhı germ ü 

                                                             
2389 Bugün artık yaptıklarınızdan dolayı sizi kınamıyorum Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin 
en merhametlisidir. Yûsuf Sûresi: 92. 
2390 µd-resµdegân, Gültekin, s. 405. 
2391 «ıyâm A, E, M, Ş; …ıyâm T1, T2 
2392 «amµr-i mâye-i A, E, M, Ş, T2; T1‟de yok. 
2393 benâberµn M, Ş, T1, E, T2; binâber A 
2394 beyt M, E, Ş; T2, T1, A‟da yok. 
2395 Yıldız, kıskançlığından kendi kalbini yedi. (İzleyenlerin) gözünde altın halka gibi göründü. 
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mismâr-ı √adµd-i «ayme-i âsumân ki …uýb-ı şimâlinden ¡ibâretdür nerm oldı πalabe-i 

√arâretden endâm-ı felek-i sitem-keş ¡ar…-çekân-ı encüm olub mınýı…a-i mecerreye 

güşâd virdi zühre-i nâzik-beden ta√rµk-i merva√a-i hâle-i âyinedârla kesb-i hevâya 

der-kâr oldı. [T1-202b] Mâ-√a§al ol âtel-i şeb-gµr-i «ânümân-sûz-ı dûza«iyân-ı 

¢ureyş olub «âkisteri dµde-i ba§µretlerine mâye-i ¡amâ-yı πaflet olmaπla tâ ol va…te 

dek ma…dem-i …âfile-i envârdan «aberdâr olmadılar. Egerçi i…ti≥ây-kerde-i nâ-§evâb 

u mu¡âmele-i nâ-mülâyimleri üzre cânib-i sulýân-ı risâletden mün…aýı¡u‟l-emân olub 

sû‟-i §ani¡leri mu…âbelesinde kendüler √a……nda …addâ√e-i √amiyyet-i nebevµde 

şerâre-i inti…âm mu≥mer oldıπı √avâlµ-i revâ…-i «ayâllerinde dâ‟ir idi ammâ ol 

ya…µnlerde hemân baπteten şu¡le-fürûz-ı [E-146a] @uhûr ola i√timâldâde-i ¡a…l-ı 

πaflet-endûzları degül idi. Belki zu¡m-ı nâ…ı§-bµnleri üzre «arâbµ-i bünyâd-ı âştµde2396 

bile [T2-312a] henüz di¡âme-i iştibâhları temâmen igûn olmamış idi. Ber-ta…dµr-i 

far≥-ı vu…û¡ seyl-âb-ı tünd-«µz-i √areket-i nebevµ vürûdından mu…addem be-her-√âl 

ra¡d u ber…-i a«bârı tevârüd itmek ümmµd iderlerdi ve tedârik-i √âlleri da«i ne ise ol 

a«bâruñ vürûdına ta¡lµ… itmişler idi. A«bâr-ı √areket-i nebevµyyeyi2397 istiýlâ¡ itdükleri 

ta…dµrde i…ti≥â-yı πayret-i [M-247] câhiliyyeleri üzre belki ba¡≥ı mertebe «âr u «as-ı 

§ufûf-ı «ı§ûmet ferâhem itmek da«i «abiyye(?)-i kül«an-ı ≥amµrleri idi ammâ bµ-

«aberler andan ki pençe-i nâ-gâh-gµr-i …a≥âyla miyân-ı gelûları dü-engüşt mi…dârı 

anca… …almış idi ve pây-ı mekrleri2398 giriftâr-ı ¡ı…âl-i idbâr olmaπa yek-…adem 

mesâfeden kemter idi benâberµn2399 sirâyet-i πaflet Ebû Süfyân ve ◊akµm bin »ırâm 

ve Büdeyl bin [T1-203a] Ver…â‟yı mükerreren ¡a…d-i √ıbâle-i §ul√ ümniyyesiyle 

hicret-serây-ı ¡aliyye cânibine irsâl itmişler idi. Mu¡teberât-ı §a√âyif-i meπâzµde 

mesýûrdur ki ¡amm-i mu√terem-i seyyidü‟n-nâs cenâb-ı ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh ol 

şeb ünbûhµ-i lücce-i jerf-i İslâm mu¡âyenesinden πadµr-i ≥amµrine2400 bu mevce-i 

efkâr reh-yâb-ı oldı ki bu …adar leşker-i sitâre-i [A-136b] şümârla şârı…-ı uf…-ı celâl 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerinüñ Mekke üzre §ub√-dem ilmâ¡-ı şemşµr-i 

mu«âlif-sûz ideceginden dirµπâ ki girân-«∙âbân-ı nerm-pister-i πaflet olan ýâ‟ife-i 

¢ureyş âgâh degüllerdür ki bir sâ¡at mu…addem sâye-i dµvâr-ı istµmâne µ§âl-i cân-ı nâ-

                                                             
2396 âştµde M, T1, T2, E, Ş; âteşde A 
2397 nebeviyye-i A, E, T1, Ş; nebevµye M, T2 
2398 mekrleri M, T2; mükerremleri A, E, Ş; kec-revleri T1 
2399 benâberµn M, T1, E, T2, Ş; binâber A 
2400 ≥amµrine A; ≥amirlerine M, T1, T2, E, Ş 



408 
 

tüvân eyleyeler. Yo«sa dâ«il-i zerµbe-i amân olmalarından mu…addem bu nehengân-ı 

merdüm-rübâ ma¡mûre-gµr-i Ümmü‟l-¢urâ olaca… olursa vâ-√ayf [Ş-226b] ki ¡âmme-

i ¢ureyş nâ-bûd-ı ma≥alle-i fenâ olaca…ları emr-i mu…arrerdür diyüb baπle-i bey≥â-yı 

nebevµyi âverde-i zµr-i rân eyledi. Mev≥i¡-i Erâk eýrâfından mesâlik-i Mekke‟de ola ki 

heyzüm-keş ü şµr-fürûş-ı ma…ûlelerinden yâ ebnâ-yı sebµlden birine dûçâr olub 

keyfiyet-i vâ…ı¡ayı anuñla fâriπ-dilân-ı ¢ureyş‟e i«bâr ideydüm ki fevt-i hengâm-ı 

fur§atdan mu…addem √âl-i perµşânlarına çâre-cûy olalar diyüb beher-sû cüst ü cû vü 

tekâpûya der-kâr idi ki [E-146b] nâ-gâh bir §adâ-yı âşinâyı zµr-i perde-i @alâmda 

√al…a-i bâb-ı2401 ribâý-ı sâmi¡asın da…… eyledi. [T2-312] 

beyt2402 

 ازباديه ناله درامى ايد

 اين ناله ندانم ازكجامى ايد

 اى قافله ساالر زمانى مشتاب

كين ناله بكوشم اشنامى ايد
2403  

ýıb…ı üzre cânib-i §adâya te…arrüb [T1-203b] itdükce teş«µ§-i √arf2404 ü ma…âl 

mertebeleri √â§ıl olub ne görse Ebû Süfyân-ı bergeşte-sâmân Büdeyl bin »irâm‟la2405 

püşte-i Merrü‟@-≤ehrân‟a irti…âb idüb me‟âl-i √âlden bµ-«aber düvâzdeh-hezâr 

ma√alden ol âteş-i §a√râ-gµr girµbân-ı çar«-ı e&µre iýâle-i dest-i şerâr-ı âsumân-

gü≠ârı2406 kevkebe-i eflâki pest itdügi def¡aten dâmen-i câsûs-na@arlarına ta¡allu… 

itmekle micmere-i müte«ayyileleri pür-dûd-ı √ayret olub bu vâ…ı¡a-i hâyile 

ta√…µ…inde bu vechile idâre-i meb√a&-ı güft ü şenµde der-kâr olmışlar ki ayâ nedür bu 

âteş-i cihân-sûz ki leyle-i ¡arefede mu¡tâd olan nµrân-ı mû…ide-i √accâc bile bu âteşüñ 

gedâ-yı âsitânı degüldür. Büdeyl Ebû Süyfân‟a2407 pâsu«-senc oldı ki Benµ 

»uzâ¡a‟dan πayrı olma… i√timâldâde-i «ayâl degüldür. Ebû Süfyân teslµm itmeyüb 

»uzâ¡iyân andan e…alldür ki bu nâruñ ¡işrµn [M-248] i…âda …âdir olalar didi ammâ 

miyâne-i âteşden şµhe-i «uyûl da«i mesmû¡ olmaπın ◊akµm bin »irâm bu vechile 

                                                             
2401 bâb-ı M, T2, E, Ş; T1, A‟da yok. 
2402 beyt A, M; rubâ¡µ E; Ş, T1, T2‟de yok. 
2403 Çölden çan sesi geliyor (fakat) bilmiyorum feryat nereden geliyor. Ey zamanın kafile başı acele et. 
Kulağıma bu inleme tanıdık geliyor.  
2404 √arf A, T2; √urûf M, T1, E, Ş 
2405 Büdeyl bin »irâm‟la M, T1, Ş, T2, E; Büdeyl ü »irâm‟la A  
2406 iýâle-i dest ü şerâr-ı âsumân-güdâ≠ı M, T2, E, T1, Ş; iýâle-i dest-i nizâr-ı âsumân-gü≠ârı A  
2407 Ebû Süfyân‟a M, E, Ş, T1, T2; A‟da yok. 
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üftâde-i …ayd-ı te‟vµl oldı ki «âýıra bu gelür ki »uzâ¡iyân Benµ Ka¡b‟la yek-dest-i 

ittifâ… olub Benµ Bekr üzre i¡âde-i mâcerâ-yı «u§ûmete âmâde olma… gerekdürler. [A-

137a] Ebû Süfyân anuñ da«i kelâmın endâ«te-i beyân-ı redd idüb ne beyhûde-

ma…âlle leb-âlây olursuz Benµ »uzâ¡a §arf-ı ev…ât-ı yek-mâhe eyleseler yine bu 

mertebe µ…âd-ı nµrâna nâ-mu…tedirlerdür dirken2408 ◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

yâ Ebâ ◊an@ala diyü medd-i rişte-i nefes eyledi. Ebû Süfyân âvâze-i ¡Abbâs‟ı istiş¡âr 

idüb yâ Ebâ‟l-fa≥l sen misin diyü yek-digere maýiyye- [T1-204a] cünbân-ı mülâ…ât 

olıca… yâ Ebâ‟l-fa≥l sen bu ma√alde ne işlersin ve bu âteş-i «ıred-sûzdan ne «aber 

bilürsin biz şemm-i râyi√a-i ta√…µ… idemedik didükde ◊a≥ret-i ¡Abbâs cevâb virdi ki 

vay√ake2409 yâ Ebâ Süfyân bu âteş-i cihân-fürûz mu¡asker-i nebevµdür ki inâre-i 

derûn-ı Ümmü‟l-¢urâ‟ya [T2-313a] leheb-efrâz-ı2410 ¡azµmet olmışlardur. Sen henüz 

ferûmânde-i [E-147a] @ulmet-âbâd-ı √ayretsin didi. Bu ma…âl Ebû Süfyân‟uñ metâ¡-ı 

şu¡ûrın «âkister-i bâdzede-i «aşyet idüb  

beyt 

  زبينش چنان چشم او خيره شد

كه كويى جهان بينش او تيره شد
2411  

Yâ ebâ‟l-fa≥l 2412 فداك ابى و امى yâ baña bu varýa-i cân-güdâzdan medâr-ı necât 

olıca… ne çâre fikr idersin diyüb dâmen-i √imâyesine âvizân oldı. Cenâb-ı ¡Abbâs 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh didi ki yâ Ebâ Süfyân hemân baña redµf-i maýıyye-i teslµm ol ki seni 

melâ≠-ı derdmendân u mültecâ-yı [Ş-227a] bµ-çâregân olan kehfü‟l-amân-ı âsitân-ı 

risâlete µ§âl ideyüm. Yine senüñ ¡illet-i sersâm-ı cân-gü≠âruña dârû-yı şifâ ol «âk-i2413 

südde-i ¡inâyetden müteva……ı¡dur.  

beyt 

 تو چون محتاج اوباشى برو فارغ نشين ازغم

كه اوكارى نميداند
2414

  بجزعفو وعطا كردن

Ol yekke-süvâr-ı tevsen-i tekebbür olan Ebû Süfyân-ı bülend-¡ünvân bu 

teklµfi cân-ı hirâsânına minnet-i ¡u@mâ ¡add eyleyüb ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anha terâdüf 

                                                             
2408 dirken A, M, E, T1, Ş; dirler iken T2 
2409 Allah hayrını versin. 
2410 leheb-efrâz-ı A; lehµb-efrûz-ı M, T1, T2, E, Ş 
2411 Gözü onu görmekten kamaştı sanki dünyâ onun önünde karardı. 
2412 Anam, babam sana fedâ olsun! 
2413 «âk-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
 M نميورزد ;A, T1, E, Ş, T2 نميداند 2414
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eyledi. Ol √âletle serâ-perde-i sidre-sütûn-ı risâlete müteveccih oldılar. Büdeyl bin 

Ver…â ve ◊akµm bin »irâm da«i peyrev-i meslek-i refâ…at olub …avl-i â«erde 

Mekke‟ye ¡inân-gerdân-ı [T1-204b] rücû¡ oldu…ları mesýûrdur. ◊a≥ret-i ¡Abbâs 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh Ebû Süfyân‟la miyân-ı leşkergâha vürûd eylediklerinde reh-

gü≠ârları …an…ı ma√alle dûçâr oldı ise pâsdârân-ı gencµne-i İslâm âyâ böyle bµ-

hengâm gü≠ârân2415 olan kimdür diyü sipendâsâ ser-i âteşden bir ceste olub cenâb-ı 

¡Abbâs idügin teya……un itdüklerinde birbirlerine «amûş bâş2416 ki ¡amm-i mükerrem-i 

seyyidü‟l-ümemdür ki baπle-i [A-137b] hümâyûn-ı «â§§alarına süvâr olmış diyü 

dest-i ta¡@µmi nihâde-i sµne-i âdâb iderlerdi. Tâ ki ¡ubûrları pµşgâh-ı «ayme-i Fârû…-ı 

a¡@am ra≦ıya‟llâhu ¡anha müntehµ oldı [M-249] ammâ ol şeb-i pür-ýarab ki «âtimesi 

fâti√a-i dilârâ-yı Ümmü‟l-¢urâ vü mev¡id-i tenkµl-i düşmenân-ı »udâ olma… 

cihetinden cenâb-ı Fârû…-ı refµ¡ü‟l-cenâba şeb-i …adr-i sürûr u leyletü‟l-¡ıyd-i murâd 

idi. ∏alebe-i şev… ü inbisâýdan bir «irmen-i vesµ¡ü‟l-eýrâf âteş i…âd itmiş idi. Kûşe-i 

lehµbinden ¡ı…d-i &üreyyâ «ûşe-mi&âl nümûdâr idi. ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh pµşgâh-ı 

[T2-313b] ¡Ömerµ‟den mürâ¡ât-ı selâm-ı mülâ…âtla mürûr eyledükde redµfinde Ebû 

Süfyân‟e kûşe-kemend-i [E-147b] nigâhı ta¡allu… idicek hemân pelengâsâ 

ma…âmından pertâb idüb bi-√amdi‟llâh ki lebâçe-i µmân u emândan ¡ârµ bu düşmen-i 

»udâ‟ya dest-yâb-ı @afer oldum diyüb cenâb-ı risâletden …atline ta√§µl-i ru«§at içün 

◊a≥ret-i ¡Abbâs‟a seb…at dâ¡iyesiyle şemşµr-i keşµde-i «ayme-i nebevµye şitâbân oldı. 

¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh2417 da«i cenâb-ı [T1-205a] Fârû…‟uñ serµre-i ≥amµrine 

vâ…ıf olub ester-i tµz-kâma ir«â-yı licâmla √u≥ûr-ı seyyidü‟l-ebrâra µ§âl eyledi. 

¡A…ablarından Fârû…-ı a¡@am ra≦ıya‟llâhu ¡anh da«i nefes-i güsiste-i sür¡at vâ§ıl olub 

yâ Resûla‟llâh üşte2418 ol mu¡µn-i feccâr u mühµn-i ebrâr u pµş-kâr-ı rıf…a-i ≦alâl olan 

Ebû Süfyân‟dur ki «a§m-ı cân-ı µmân u ¡adû-yı ≠ât-ı İslâm‟dur √âlâ ne @âhirinde tâb-ı 

şemşµr-i inti…âmdan vi…âye idinecek sâye-i şecere-i âmân var ve ne bâýınında zehr-

âbe-i helâkden himâye idicek neş‟e-i tiryâ…-i µmân var.2419 Hemân ru«§at erzânµ 

buyuruñ ki ef¡µ-i gerden-ge≠â-yı şemşµrle «azµde-i sûrâ«-ı ce√µm ideyüm diyü 

                                                             
2415 gü≠ârân A, T2; gü≠erân M, T1, E, Ş 
2416 Sessiz ol! 
2417 ra≦ıya‟llâhu te¡âlâ ¡anh M, E, T1, T2, Ş; A‟da yok. 
2418 üşte A; işte M, T1, T2, E, Ş 
2419 vi…âye idinecek sâye-i şecere-i âmân var ve ne bâýınında zehr-âbe-i helâkden himâye idicek neş‟e-
i tiryâ…-i µmân var M, E, Ş; vi…âye idinecek neş‟e-i tiryâ…-i µmân var A. 
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ma…âm-ı √ır§-ı2420 inti…âmda mu…µm oldı ammâ ◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh 

zµr-i sâyebân-ı √imâyeye âlub didi ki yâ Resûla‟llâh πalebe-i ¡inâyet-i ¡aliyyeñüze 

i¡timâden bu çâker-i kem-…adr ana amân virüb pµşgâh-ı ¡izzetiñüze civâr-ı ¡âcizânem 

ta¡ahhüdüyle µ§âl itmişdür ammâ yektâ-çerâπ-ı ¡âlem-tâb-ı bi¡§et-fürûzân oldıπı 

günden berü gerek ≠ât-ı pâk-i fa«rü‟l-mürselµne [Ş-227b] ve gerek zümre-i ¡âmme-i 

müslimµne Ebû Süfyân‟dan §âdır olan a…sâm-ı gûn-â-gûn-ı ihânet ü i≠â vü envâ¡-ı 

«u§ûmât u izdirâ yegân yegân sâ√a-i «ayâl-i Fârû…µ‟ye §aff-keşµde oldu…ça şµr-i 

na«çµr-i dµde-i bâzû-beste gibi dendân-ı kµni birbirine urub icrâ-yı inti…âm içün recâ-

yı destûrda [A-138a] bµ-…arâr olmış idi. Ammâ cenâb-ı ¡Abbâs da«i zµr-i ma@alle-i 

√imâyetden dûr-endâhte-i beyâbân-ı teπâfül itmemekle cenâb-ı ¡Abbâs‟la Fârû…-ı 

[T1-205b] a¡@am ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ [T2-314a] beyninde mu¡âmelât-ı tenâzu¡ 

√add-i i¡tidâli tecâvüz idicek fa«r-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdılar ki 

ey ¡amm-i büzürgvâr, bu gice kendü ra√lüñde2421 süpürde-i nigehbân-ı na@ar idüb 

güşâyiş-i kitâb-ı zer-şemse-i §ub√ hengâmında yine i√≥âr eyleñ.2422 Ol zemân 

me…te≥â-yı √ükm-i ma√keme-i ta…dµr ne ise icrâ oluna. Benâberµn [E-148a] ◊a≥ret-i 

¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh tâ-be-se√er mescûn-ı kûşe-i [M-250] çeşm-i √irâset2423 

eyleyüb tâ ki «ayme-i ¡Abbâs‟ı reng-i şeb dâmen-çµn ü §ûret-gü≠er-i zer-«âme-i âfitâb 

midâd-ı sepµde-i bâmdâdla çehre-güşâ-yı zemµn oldu…da yine âverde-i pµşýâ…-ı celâl 

eyledi ammâ Ebû Süfyân ta«ayyül-i sevâbı…-ı seyyi‟âtla nâ-ümmµd-i bezm-i √ayât 

olmaπın «um-ı lây-beste-i beden-i şirk-endûdın âmâde-i laýme-i gü≠ergâh-ı memât 

itmiş idi ve √o……a-i la¡l-rµz-i dehân-ı nebevµden fermân-ı helâkden πayrı bir √arf 

§udûrın teva……u¡ eylemezdi ki ol e&nâda şehenşâh-ı serµr-i luýf u kerem §alla‟llâhu 

¡aleyhi ve sellem Ebµ Süfyân‟e imâle-i beşere-i iltifât idüb √o……a-i cân-perver-i 

mü¡cize-güşâlarından bu gûne irâ‟et-i gülbeşeker-i güftâr buyurdılar ki vay√ake2424 

yâ Ebâ Süfyân henüz ol va…t olmadı mı ki ârâyende-i bisâý-ı «âk ü âb u ber-dârende-i 

ýaba…ât-ı2425 heft-…ıbâb ya¡ni vara…-güşâ-yı cerµde-i kâf u nûn te¡âlâ şânühü  عما يقول

 cenâbınuñ i…râr-ı vâ√dâniyyetini efser-i târek-i zebân eyleyesin. Ebû Süfyân الظالمون

                                                             
2420 √ır§-ı A, T2, E, Ş; ¡ar≥-ı M; √ır§ u T1 
2421 ra√lüñde A, T1, E, Ş; râ√ilüñde M, T2 
2422 eyleñ A, T2, E, Ş; eyle M, T1 
2423 çeşm-i √irâset A, T1, E, T2, Ş; √irâset-i çeşm M 
2424 Allah hayrını versin. 
2425 ýaba…ât-ı A, T1 T2; ýaba…a-i M, E, Ş 
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bu √âletde ki cerâyim-i bµ-şümârına binâ‟en …arârdâde-i √ufre-i bevâr iken böyle 

ma√alde cânib-i nebevµden bu vechile iýâle-i kemend-i iltifât oldıπın [T1-206a] 

göricek hemân bµ-i√tiyâr peder ü mâderüm fedâ-yı ser-i ¡inâyet-medâruñ olsunlar.  

beyt 

 هزار جان كرامى نخست جان منى

اكرچه نيست كرامى فداى جان تو باد
2426  

Sen ne kerµm ü √alµmsin ki benüm gibi küstâ«-ı bed-va≥¡-ı ta¡assub-kârdan 

§âdır [T2-314b] olan bµ-√add ü √esâb «âr-ı e≠iyyet-i gûn-â-gûna mu…âbil2427 bunuñ 

gibi zemân-ı fur§atda meslek-i §af√-ı cemµl i«tiyâr buyurub reh-nümây-ı gülşen-i 

iltifât olursun. Şimdi bildüm ki eger √a≥ret-i …âdir-i bµ-enbâzdan πayrı ilâh olaydı 

baña µ§âl-i menfa¡at iderdi didi. Yine √∙âce-i fetvâ-«âne-i şerµ¡at ¡aleyhi ef≦alü‟t- [A-

138b] ta√iyyat mecelle-güşâ-yı hüsn-i beyân2428 oldılar ki yâ Ebâ Süfyân yâ anuñ 

da«i zemânı gelmedi mi ki benüm debµristân-ı √a…µ…atden ber-âverde eyledigüm 

risâle-i vâlâ-meb√a&-ı risâlete yerâ¡a-i zebân-ı şehâdetle ta…rµ@-nüvµs-i ta§dµ… ü i…râr 

olasın. Ebû Süfyân yine didi ki peder ü mâderüm bilâ-gerdân ≠ât-ı …udsiyyü‟§-§ıfâtuñ 

olsunlar râst budur ki tâ bu va…te dek mecmû¡a-i perµşân-ra…am-ı ≥amµrümden 

masýar-ı2429 müşevveş-me‟âl-i2430 şükûk [E-148b] ≠übâle-i …alemtırâş-ı ya…µnle 

ma√kûk degül idi. Egerçi Ebû Süfyân‟dan bu ma…ûle ma…âlât-ı in§âf u i¡tirâf 

mütereşşi√ oldı ammâ §arâ√aten kelime-i şehâdet [Ş-228a] lûle-i zebânından2431 cârµ 

olmadı. Bu e&nâda ◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ pây-ı ≥amµrinden şikâl-i şekµb 

güsiste olub vay√ake yâ Ebâ Süfyân nice bir pµrâmen-i şehristân-ı şehadetde gerdân 

olub şâhrâh-ı südde-i ta§rµ√e2432 müsâra¡at itmezsin.  

beyt 

زير ران دارى [b206-1T]كنون كه مركب توفيق   

ازين خرابه پركرد چون سفر نكنى
2433  

                                                             
2426 Bin aziz can içinde öncelikle benim canım, her ne kadar hakir (olsa da) senin canına feda olsun.  
2427 mu…âbil A, M, E, T2, Ş; mu…âbili T1 
2428 beyân E, M, T1, T2, Ş; beyâbân A 
2429 masýar-ı A, Ş; saýr-ı M, E, T1, T2 
2430 -me‟âl-i A, M, T1, Ş, T2; -mi&âl E 
2431 zebânından A, T1, T2, E, Ş; zebânında M. 
2432 ta§rµ√e A, M, T1, E, Ş; ta§ri√de T2 
2433 Tevfik eşeğine şimdi binerken bu tozlu harabeden neden gitmiyorsun? 
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Yâ Ebâ Süfyân ne cây-ı teva……ufdur bir …adem mu…addem dâ«il-i √i§âr-ı 

şehâdete kendüñi endâ«te [M-251] idegör yo«sa2434 hemân şimdi cenâb-ı Fârû… 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh gelüb seni cirs-i âbdâr-ı şemşµrden beyâbân-ı fenâya imrâr ider 

didükde Ebû Süfyân Ebû Süfyân bu mertebeden §oñra dervâze-i mu¡allâ-ýâ…-ı dµn ki 

na…ş-ı kitâbesi eşhedü enlâ-ilâhe illa‟llâh ve eşhedü enne Mu√ammeden ¡abdühü ve 

resûlühüdür2435 pâ-nihâde-i du«ûl oldı. ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anha Ebû Süfyân‟uñ 

İslâm‟ı mâye-i behcet ü inşirâ√ olub √u≥ûr-ı sa¡âdet-i nebevµde bu vechile [T2-315a] 

dest-beste-i mev…if-i niyâz oldı ki yâ Resûla‟llâh mu√âý-ı ¡allâme-i ¡irfânuñuzdur ki 

Ebû Süfyân‟uñ dûş-ı ≥amµri firµfte-i câme-i câh u şeref ve miyân-ı «âýırı beste-i niýâ…-

ı fa«r ü i¡tibârdur. ◊âlâ çemenzâr-ı ¡inâyetiñüzde ru«§at-yâb-ı gül-kişt oldıπına 

¡alâmet olmaπiçün bir şükûfe-i «oş-nümây-ı iltifâtıñuz kendüye zµver-i küleh-kûşe-i 

irti«âr buyurılsa ki miyân-ı Mekkiyân‟da anuñla ser-efrâ«te-i mübâhat ola. Benâberµn 

bâπbân-ı çemen-ýırâz-ı ¡aýâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri ta«ta-i şükûfezâr-ı 

mekârimden bu rey√ân-deste-i sünbül-bûy-ı benefşe-gûnı Ebû Süfyân‟uñ dest-i 

ârzûsına nihâde buyurdılar ki  من دخل دارابى سفيان فهو آمن ومن القى السالح فهو آمن ومن دخل

المسجد الحرام فهو آمن
2436  ra…am-zede-i mesâlik- [A-139a] şinâsân-ı â&ârdur ki Ebû 

Süfyân cânib-i Ümmü‟l-¢urâ‟ya ru«§at-yâfte-i in§ırâf olıca… ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu 

¡anh berdâşte-i mev…if-i ¡ulyâ olub2437 [T1-207a] ayıtdı ki yâ Resûla‟llâh ma¡cûn-ı 

neş‟e-ba«ş-ı İslâm Ebû Süfyân‟uñ mi¡de-i ya…µnine belki bir «oşca güvâr olmamaπla 

teh-beste-i em¡â-yı «ilâf olan a«lâý-ı reddiyye-i ta¡a§§ub i√timâldür ki henüz külliyen 

zâ‟il olmayub «u§û§â ki Mekke‟ye vardu…da [E-149a] nâ-pu«tegân-ı şûr-ı ba«t-ı 

¢ureyş‟üñ kendüye i≠â…a idecekleri kelimâ-ı türüş ü tel« ve raýb u yâbis da«i mizâc-ı 

nµm-¡ilâcın temâmen ifsâd itmekle yine …ârûre-i i¡ti…âdına πıl@et ü nab≥-ı nâ-

müsta…µmine sû‟-i √areket ¡ârı≥ olub yeñi başdan ser-zede-i bâlin ¡inâd u marµ≥-i 

pister-i irtidâd olacaπından hirâsânum. Benâberµn ýabµb-i «aste-dilân-ı ümmet ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-ta√iyyat işâret buyurdılar ki reh-gü≠âr-ı leşker-i ebrâruñ bir cây-ı ma≥µ…ında 

va…fegµr-i ârâm iderler tâ ki şükûh-ı kevkebe-i cünd-i »udâ vü ke&ret-i şµrân-ı cihân-

güşâ bi‟l-cümle meşhûd-ı bâ§ıra-i i¡tibârı oldu…dan §oñra Mekke‟ye da«i vardıπında 
                                                             
2434 yo«sa A, T1, E, T2; yo…sa M, Ş,  
2435 ¡abdühü ve resûlühüdür A, M, T2, Ş; Resûla‟llâhdur T1 
2436 Kim Ebu Süfyân‟ın evine girerse emindir, kim kapısını kapatırsa emindir, kim Mescid-i Haram‟a 
girerse emindir. 
2437 olup T1, E, Ş; A, M, T2‟de yok. 
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ta…rµri ¢ureyş‟e vâsıýa-i daπdaπa-i «aşyet ola fermân-ı ¡âlem- [T2-315b] muýâ¡-ı 

nebevµ üzre cenâb-ı √a≥ret-i2438 ¡Abbâs radıya‟llâhu ¡anh …afasından §ar§ar-ı sa«t-

§adme-i kûh-endâz gibi irişüb [Ş-228b] قف
2439  yâ Ebâ »an@ala §adâsın kâm-ı şitâbına 

pâ-bend-i direng idicek Ebû Süfyân‟uñ reng-i rû-yı perrân olub efsûs ey Benµ Hâşim 

ne √âlet √âdi& oldı. Yo«sa cûy-ı §âf-nümây-ı amânıñuzı enbâşte-i [M-252] «asek2440-

rµze-i πadr mi itmek istersiz didi. ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh √âşâ ki de¡âyim-i isti…âmet 

üzre mebnµ olan «ânedân-ı risâlete «ışt-pâre-i2441 kec-endâm-ı πadr küncµde ola. 

Anca… sevâd-ı mu¡anber-i2442 cünûd-ı [T1-207b] ¡ibâdu‟llâhuñ ke&ret ü şevketi saña 

na…ş-ı §a√ife-i na@ar olma… ta¡allu…-kerde-i fermân-ı nebevµdür diyüb bir memerr-i 

münâsibde istâde-i ma≥µ…-i teva……uf eylediler.  

beyt 

 چون تباشير صبح روز دكر

علم نور از افق برداشت
2443  

Sulýân-ı zerrµn-libâçe-i zer-livâ-yı §ub√ «∙âbgâh-ı sepµd-i li√âf-ı ufu…dan bµdâr 

u yekrân-ı zerrµn-senâm-ı2444 mura§§a¡-kecµm-i gerdûna süvâr oldı. Sipâh-ı işi¡¡a-i 

şümâr-ı âfitâb-ı ta«t-ı risâlet dûş-ı cimâl-i cibâl-mi&âle ta√mµl-i e&…âl idüb,  

beyt2445 

 همه بختيان كوها در قطار

 جرسهاى شان الله ازهر كنار

 غريو روارو بر آمد زماه

 تزلزل در آمد به ببداء وراه

Ol ma¡reke- [A-139b] ârâyân-ı melâ‟ik-i refµk da√i gürûhâ gürûh ber-vef…-i 

tertµ endâze-i «aýavât-ı şehâmetle §af√a2446-peymâ-yı ýarµ… olmaπa başladılar.2447  

 بجنبيده غرنده ابر عجب

 پر از قطره لطف وبرق غضب

                                                             
2438 √a≥ret-i M, E, T1, T1, Ş; A‟da yok. 
2439 Dur. 
2440 «asek A; «uşk E, M, T1, T2, Ş 
2441 «ışt-pâre-i A, E, Ş, T1, T2; «aşyet-pâre-i M 
2442 mu¡anber-i A, T2; ma¡ber-i M, T1, E, Ş 
2443 Diğer gün müjde sabahı gibi nur alemi ufuktan yükseldi.  
2444 zerrµn-senâm-ı M, E, T1, T2, Ş; zerrµn-sitâm-ı A 
2445 beyt A; na@m M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2446 §af«a A; «aýve M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2447 Ol ma¡reke-ârâyân-ı melâ‟ik-i refµk da√i gürûhâ gürûh ber-vef…-i tertµ endâze-i «aýavât-ı şehâmetle 
§af√a-peymâ-yı ýarµ… olmaπa başladılar A, E, Ş, M; T2, T1‟de yok. 
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 خراميدن شرزه شيران مست

 كمركاه كاو زمين مى شكست

Ol «urûşende-¡ummân-ı bµ-gerânuñ mu…addime-i emvâcı ki va…fegâh-ı Ebµ 

Süfyân‟a resµde oldı. [T2-316a] ◊a≥ret-i ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh [E-149b] her birin 

ta¡rµf içün ta√rµk-i ser-engüşt-i zebâne âπâz eyledi. İttifâ…-ı e¡imme-i siyer 

ra√imehümu‟llâh üzre mu…addime-i cünûd-ı İlâhµ √a≥ret-i seyfu‟llâh »âlid bin Velµd 

idi ki hezâr nefer-i dilµrân-ı nµze-be-dûş-ı Benµ Süleym ile ki bâ§ıra-i i¡tibârlarından 

zırh-i âhenµn-târ-ı câme-i ¡ıyddan merπûbter ve «âne-i mu¡alla…-esâs-ı zeyn-i «alvet-

kede-i zifâfdan ma√bûbter idi ve iki ¡alem-i âsumân2448 ser-i ifti«ârlarına basý-ı 

cenâ√-ı @afer itmiş idi. Mu…âbele-i Ebµ Süfyân‟a geldükde [T1-208a] üç def¡a §adâ-yı 

bülendle …âfile-i gerdûn-gµr-i tekbµri ribâý-ı nüh-…ıbâb-ı eflâke revân eylediler.  

beyt2449 

Nefes-i §ub« gibi ¡âlemi tes«µr iderüz 

Sûre-i fet√ o…uyub §ıd… ile tekbµr iderüz 

Anlara müte¡â…ib bir ¡alem-i siyâh-şu……a-i müşk-bµz sâyesinde ◊a≥ret-i 

Zübeyr bin el-¡Avvâm ra≦ıya‟llâhu ¡anh şüc¡ân-ı ¡Arabdan beş yüz nefer-i zırh-pûş-ı 

deryâ-cûşla ki her biri bûse-i leb-i şemşµr-i âbdârı ¡ârı≥-ı âyine-gûn-ı mellâ√den(?) 

şµrµn ve √arbe-i ser-tµz-i rimâ√ı mµl-i mük√ale-i ¡arâyisden dil-nişµn ¡add iderlerdi. 

Tekbµr-gûyân-ı gü≠erân oldılar anlara pey-rev üç yüz nefer-i bahâdırân-ı Benµ ∏ıfâr 

ki sâmi¡a-i raπbetlerinde §afµr-i nefµr-i ceng naπme-i «âýır-güşâ-yı cengden ≠ev…-

ba«şendeter ve livâ-yı semâsâları Ebû ±er-i ∏ıfârµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ ser-i ifti«ârına 

sâye-güster olmış idi tekbµr-künân mürûr eylediler. Ba¡dehü bir ¡alem sâyesinde Bişr 

bin Süfyân ýâyife-i Benµ Ka¡b‟dan beş yüz nefer-i bâre-süvâr-ı bârû-girdârla ki çeşm-i 

«∙âhişlerinde [Ş-229a] @uhûr-ı merâkib-i büýûn-ı kevâ¡ibden mürecca√ idi, [M-253] 

gü≠âr eylediler.  

beyt 

Revân oldı âhen-tenân2450 mevc mevc 

Biri biri ardınca mânend-i fevc 

                                                             
2448 âsumân A; âsumânsâ M, T1, T2, E, Ş 
2449 beyt M, E; عA; Ş, T1, T2‟de yok. 
2450 -tenân A, E, M, T1, Ş; -ten T2 
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Anlaruñ2451 …afâsından sekiz yüz nefer-i neberd-âzmâyân-ı Müzeyne ki dest-i 

şev…lerinde nµze-i ünbûbedâr …udûd-ı tâze-nihâlân-ı mücevher-kemerden dil-

rübânµdeter idi. [T2-316b] Gü≠er eyledükden §oñra çâr-¡alem sâyesinde çâr-§ad şµr-i 

ciger-şikâfla Benµ Ley& [A-140a] ü Benµ ∞amra vü Benµ Sa¡d ki çeşm-i i¡tibârlarında 

kemân-ı ceng hilâl-i şevvâlden «oş-nümâydı, mürûr eylediler. Ba¡dehü üç yüz nefer-i 

şüc¡ân-ı …avm-i Eşca¡ na…d-i şecâ¡at-i ≦arb-«âne-i siriştlerinde [T1-208b] meskûk idi. 

¡Ubûr itdükleri e&nâda Ebû Süfyân engüşt-i istiπrâbı kilµd-i dehân-ı ta¡accüb idüb 

ayıtdı ki süb√âna‟llâh cenâb-ı Mu√ammed emrinde hµç bu ýâ‟ife-i âhen-dil …adar 

kûre-fürûz-ı şiddet-i mu√â§amet2452 yoπidi. Şimdi gör ki ne …adar gerden-i raπbetle 

[E-150a] silsile-keş-i √üsn-i irâdet olmışlardur. Ba¡dehü sekiz yüz nefer-i dil-âverân-ı 

Cüheyne ki her biri cehende-i ber…-i ¡adû-sûz idi. Gü≠âr eyledükden §oñra Ebû 

Süfyân cenâb-ı ¡Abbâs‟a enbân-güşâ-yı dehân-ı su‟âl oldı ki yâ Ebâ‟l-fa≥l πâlibâ 

henüz Mu√ammed ýayy-i câdde-i mürûr itmedi gibi cenâb-ı ¡Abbâs icâle-i şeb-dµz-i 

cevâb eyledi: Lâ lâ yâ Ebâ Süfyân πubâr-ı mevkib-i sulýân-ı risâlet henûz hüveydâ 

bile olmadı.  

هنوز كرد شهنشاه عشق پيدا نيست
2453

 

 Yâ Ebâ Süfyân henüz bu derbend-i teng-gü≠âr-ı …alem-i girdârdan §a√µfe-i 

§a√râya münta…il olan sevâd-ı leşker mevkib-i «â§§a-i §ulýânü‟l-ebrâr miyânesinden 

nehâr-ı memdûdü‟l-envâre nisbet ýalµ¡a-i enfâs-ı se√erµ menzelesindedür. Eger sen 

yektâ-güher-i nüh-dürc-i2454 hestµ ¡aleyhi‟§-§alâtü vesselâm cenâbını mu√µý olan 

mevkib-i mevvâc-ı pür-nehengi görseñ sâ√il-i ba√r-ı √ayretde keştµ-i şikeste mi§âl 

dehen-bâz-ı √ayret olub ol ýûfân-ı kûh-endâza hµç kimsede yârâ-yı mu…âvemet 

olmayacaπına im≥â-keş-i ya…µn olurduñ didi. Vâ…ı¡â andan §oñra yine a…sâm-ı 

ýavâyif-i ümem ü efvâc-ı ýaba…ât-ı √aşem gürûhâ gürûh nice def¡a da«i mürûr 

eyledükden §oñra anı gördiler ki bir ¡a@µm πubâr-ı müşkbâr ýâ…-ı zer-şemse-i 

lâcüverd-endûd-ı sipihre bir perde-i ¡anber-gûn âvi«te eyledi ki bey≥a-i mihr-i 

                                                             
2451 anlaruñ M; anlar A, T1, T2, E, Ş 
2452 mu√â§amet A, E, Ş, M, T2; T1‟de yok. 
2453 Henüz aşk padişahının tozu görünmedi. 
2454 nüh-dürc-i M, E, Ş; dürc-i A, T1, T2 
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enver2455 mütevârµ-i [T1-209a] πıyâbe-i «afâ olub nûr-ı [T2-317a] eb§âr-ı √u≥≥âr da«i 

leme¡ât-ı âfitâb gibi miyânede kem-şüde-i râh oldı.2456  

beyt 

 نه كردى كه برچرخ دوار شد

برو برج خاكى نمودار شد
2457  

Ol gerd-i iksµr-şiken ki sûde-i eczâ-yı kµmyâ-yı hüdâ vü ¡abµr-i girµbân-ı perµ-

ru«ân-ı √ûrâ idi bir mertebe i¡tilâ eyledi ki rµk-i «uýûý-ı ecin√a-i rû√âniyân u nemek-i 

mâ‟ide-i …udsiyân olmış idi eczâ-yı «âk [A-140b] şev…-i pâ-bûs-ı fa«r-i kâ‟inâtdan 

ra…§ân u ser-i kerrûbiyâna dâmen-i mübâhâtle ¡anber-efşân olmada idi.  

beyt 

 زكردى كه باال شد ازهركران

فلك شد دو تا زير بار كران
2458  

Ferrâş-ı nâzik- [M-254] nesµm ol perde-i πubârµ-i ¡anber-âgµnüñ dâmenin ber-

çµde idicek miyâne-i πubârdan mevkib-i «â§§a-i nebevµ mu…addimesi leme¡âne 

başladı.  

beyt2459[Ş-229b] 

 فروغ مهر بيرون شد زچين طره شام

 علم علم اثر نور صبحكاه رسيد

 رسيد موكب اقبال فيض پراثرش

حشم حشم سپه نصرت اله رسيد
2460  

A¡yân-ı Muhâcir [E-150b] ü En§âr‟dan penç-hezâr dilµr-i nâmdâr-ı «a§m-şikâr 

ki esbân-ı2461 tâzµ vü şütürân-ı ¡Arabµ üzre ser-â-ser zırh-i Dâvûdµ vü şemşµr-i Yemânµ 

vü Hindµ ile;  

beyt  

 يالن غرق آهن زسرتا بپاى

چو صورت كه كيرد درآينه جاى
2462  

                                                             
2455 enver A, M, T1, Ş; envâr T2 
2456 kem-şüde-i râh oldı A; kem-şüde oldı M, E, Ş 
2457 Tozundan ki çarhın üzerinde dönmektedir toprağın burcu ve sinesi göründü. 
2458 Her kenardan senin tozların yükseldi, felek (de) ağır yükün altında eğrildi.  
2459 beyt A, M, T1, T2; na@m E, Ş 
2460 Güneşin ışığı akşamın kıvırcık saçının kıvrımından dışarı çıktı. Sancak sancak sabah vaktinin 
nurunun eseri yetişti. O eserin üzerine feyz ikbalinin kafilesi yetişti. Bölük bölük Allah‟ın yardım 
odusu yetişti. 
2461 esbân-ı M, T1, T2, Ş; esbâb-ı A. 
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Âsumân-§ıfat …at …at ol «ûrşµd-i evc-i risâleti i√âýa itmişler ≠ât-ı kerem-kâr-ı 

¡âlµ-va…ârları cemmâze-i sipihr-i berrµn üzre «ûrşµd-mi&âl bâlâ-yı ¢usvâ‟ya nûr-ba«ş-ı 

şeref-i rekûb olub cânib-i yemµnlerinde ef≦al-i a§√âb-ı dµn ü esba…-ı Muhâcirµn 

◊a≥ret-i ~ıddµ…-i Ekber ra≦ıya‟llâhu ¡anh ve cânib-i yesârlarında eşref-i nu…abâ-yı 

En§âr Üseyyid bin »u≥ayr ra≦ıya‟llâhu ¡anh nâ‟il-i hem-rikâbµ-i [T1-209b] ¡izz ü 

i…bâl olmışlar idi. [T2-317b] 

bey2463 

 زسويى نير اعظم درخشان

زسويى سعد اكبر كشته تابان
2464  

Sâ‟ir erkân-ı2465 mesned-i celâlet ü eşrâf-ı mevkib-i ¡inâyet mânende-i 

nigµndân-ı mu…arnes ol yegâne-gevher-i kân-ı imkân cenâbın mu√µý olub rikâb-ı 

felek-fersâlarında dâ‟ir olan a§√âb-ı mecd ü ¡alâyla şeker-pâş-ı zemzeme-i tekellüm 

olara… sµne-i2466 câddeye nûr-ı ra√met gibi vürûd eylediler.  

beyt2467 

 ظفر عاشق پرچم پرقش

 شده فتح دلداده رونقش

 همىخواند بر طارم نه فلك

پى فتح انافتحنالك
2468  

Ebû Süfyân leşker-i ¡âlem-ârâ-yı İslâm‟ı bu gûne şükûh-ı kûh-endâz u berg ü 

sâzla temâşâ idicek kâşâne-i ≥amµri pür-dûd-ı √ayret ü dûdmân-ı dµdesi bu«âr-âlûde-i 

dehşet olub bu siyâ…da √ar-rân-ı ma…âl oldı ki yâ ¡Abbâs nedür bu √aşmet-i cihân-

âşûb ve bu ¡uddet-i2469 πarµbü‟l-üslûb ki temâm-ı ¡ömr bu ni@âm u esâs üzre leşker ne 

şâri¡-i sâmi¡ama dâ«il ü ne «aymegâh-ı bâ§ırama nâzil olmışdur. Birâder-zâde-i 

kerµmü‟n-nesebiñüñ2470 mülk ü salýanatı ¡aceb ≠irve-i evc-i ¡a@imete i¡tilâ eylemiş 

¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh revzene-i dehân-ı Ebµ Süfyân‟ı [A-141a] bu vechile mismâr-

                                                                                                                                                                             
2462 Baştan ayağa demire gark olmış, donanmış (askerler) aynada görünen suret gibiydi. 
2463 idi beyt /زسويى سعد اكبر كشته تابان/ زسويى نير اعظم درخشان  M, E, T1, Ş, T2, ; A‟da yok. 
2464 Güneş bir taraftan parlıyor, Müşterî (Jüpiter) bir taraftan ışıldıyordu. 
2465 erkân-ı A, E, M, Ş, T2; büzürgân-ı T1 
2466 sµne-i A, T2; seniyye-i M, T1, E, Ş 
2467 beyt A, M; na@m E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2468 Zafer onun aleminin perçeminin aşığı, feth parlaklığına gönül verenlerin oldu. Tamamen dokuz 
keleğin kubbesi üstüne fethin işareti olan Fetih Sûresi okundu. 
2469 ¡uddet-i A, E, M, T2, Ş; ¡izzet-i T1 
2470 nesebinüñ A, E, Ş, M, T1; nesebüñ T2 
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zede-i cevâb-ı ser-tµz eyledi ki vay√ake yâ Ebâ Süfyân bu fâ‟iz-rütbe-i temâşâsı 

olduπuñ bahârsitân-ı bµ-«azân-ı √aşmet idrâr-ı es√âb-ı ¡inâyet-i Süb√ânµ vü irvâ-yı 

nehr-i hidâyet-i §amedânµden perveriş bulmuş bâπzâr-ı nübüvvet ü risâletdür yo«sa 

lûle-i müte…âýır u delv-i mütereşşi√den nemâ-yâb olmış köhne-bahâr-ı «azânbe-…afâ-

yı mülk ü salýanat degüldür.  

beyt 

را تو مپندار سلطنت [a210-1T]اين دستكاه  

جاه وجالل وفر وشكوه رسالت
2471  

[E-151a] Mervµdür ki ol rûz-ı fet√-endûzda ki livâ-yı gerdûnsâ-yı En§âr ser-i 

Sa¡d bin ¡Ubâde‟ye [T2-318] ra≦ıya‟llâhu ¡anh basý-ı sâye-i sünbül-gûn itmiş idi. 

Çend-hezâr şµr-i per«âş-gü≠ârla [M-255] mu√â≠µ-i Ebû Süfyân‟a geldükde πulπule-i 

tekbµri pµçµde-i künbed-i e&µr idüb bu ma…âl-i ciger-dûzla sâmi¡a-i Ebµ Süfyân 

«ırâşµde eyledi ki bugün ol yevm-i mel√amedür ki √ürmet-i sükkân-ı ◊arem nâ-bûd u 

girµbân-ı Ümmü‟l-¢urâ dest-bürd-i yek-âvµz-i inti…âmdan «od-âlâud ola bugün ol 

gündür ki √a≥ret-i ¢ahhâr-ı Münta…im cellet ¡a@ametühü bâlâ-nişµn-i şerefât-ı ¡izz ü 

şeref giçinen na«vetiyân-ı ¢ureyş‟i zelzele-i kûh-endûz-ı …ahrla [Ş-230a] nigûnsâr-ı 

maπâk-ı ≠üll ü hevân ve zemzeme-senc-i ýarab-«âne-i2472 πurûr olan ser-mestân-ı 

§ahbâ-yı2473 tekebbür ü istiπnâyı dem-sâz-ı «ûnµn-i terâne-i feryâd u efπân eyleye. 

Bundan §oñra cânib-i En§âre icâle-i kümeyt-i kelâm idüb didi ki ey ma¡şer-i Evs ü 

»azrec bugün ol gündür ki to«m-ı kµne-i rûz-ı e√ad bâr-âver ü bâπbân-ı şemşµr-i 

inti…âm zemµn-i ebdân-ı ¢ureyş‟de lâle-perver ola.  

beyt 

Geldi ol gün ki ola kişt-i murâd âmâde 

Dâs-ı şemşµre ola sünbüleler ser-dâde 

Bu güftâr Ebû Süfyân‟uñ bârû-«âne-i …albine şerâr-endâz2474 olub didi ki yâ 

¡Abbâs 2475
 ol «ilâlde ¡alem-i «a≦râ-şu……a-i fa«rü‟l-enbiyâ …urb-ı Ebµ حبذا يوم الدمار

Süfyân‟e sâye-efken-i celâl oldu…da râyet-i feryâda bu vechile şu……a-bend-i ta@allüm 

                                                             
2471 Bu zenginliği böbürlenme saltanatı sayma. (Bunlar) peygamberliğin makam, yücelik, görkem ve 
ululuğudur. 
2472 ýarab-«âne-i A, M, T2, E, Ş; ≦arb-«âne-i T1 
2473 §a√bâ-yı A, T1, E, T2, Ş; müheyyâ M 
2474 -endâz T2; E, A, Ş, M, T1‟de yok. 
2475 Ne mutlu, bugün intikam günüdür! 
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oldı ki yâ Resûla‟llâh kendü fürû¡-ı şecere-i râsi√atü‟l-a§l-ı …arâbetüñ olan ¢ureyş-i 

perµşân-√âlüñ [T1-210b] …aý¡ına √avâle-i teberzµn-i ru«§at mı buyurdıñuz √a≥ret-i 

fa«rü‟l-enâm lâ yâ Ebâ Süfyân buyurdu…larında pes yâ Resûla‟llâh neden Sa¡d bin 

¡Ubâde‟nüñ lûle-i ma…âli bu gûne mecrâ-yı «ûn olmadadur diyüb kelimât-ı âteşµn-i 

Sa¡d‟ı yegân yegân ma¡re≥-i ¡ulyâya berdâşte eyledi ve bu ta¡birât-ı [A-141b] ri……at-

engµzi §a√µfe-i niyâza &ebt eyledi ki yâ Resûla‟llâh seni §adr-ârâ-yı evreng-i mu¡allâ-

yı risâlet eyleyen »udâ-yı ¡aýâ-ba«ş-ı2476 ¡ö≠r-pe≠µr √a……içün ve ¢ureyş‟le olan 

teşâbük-i silsile-i …arâbet √ürmetiçün o kûteh-endişân-ı kem-idrâküñ cerâyim-i 

sâlifelerin vesle-i inti…âm itmeyüb serd-«ûnlarına [T2-318b] imrâr-ı2477 …alem-i ¡afv 

buyuruñ.  

beyt2478 

 ازين پس سرمادر آن آستن

 كه هستش لقب قبله راستان

 زخردان طاوبرز كان عطاست

-E[b151]كه انديشه خرد نكرد خطاست  

 مبين جرم خردان چه اندك چه پيش

 توخود كار فرما بزركى خويش

◊a≥ret-i ra√meten lil-¡âlemµn cerµ√a-i «âýır-ı Ebµ Süfyân‟a bu gûne nemek-

pâş-ı tesliyet oldı ki Sa¡d‟uñ şeb-dµz-i ma…âli girµve-i sehv ü «aýâya revân olmış. 

Bugün rûz-ı ¡afv u mer√amet ve hengâm-ı luýf u mürüvvetdür. Bugün ol gündür ki 

cenâb-ı ¡Azµz-i Vehhâb celle şânühü ýâ‟ife-i ¢ureyş‟i a¡lâ-yı derecât-ı ¡izz ü ¡alâya 

ref¡ eyleye ve bugün ol gündür ki2479 «alvet-kede-i ra√met-âbâd-ı va√det ya¡ni Ka¡be-

i ¡ulyâ-yı vâlâ-menzilet şâyeste-i şân-ı a¡lâsı üzre medâr-ı ýavâf-ı ta¡@µm …ılına. Ol 

«ilâlde »a≥ret-i [M-256] ±i‟n-Nûreyn ve ¡Abdu‟r-ra√mân bin ¡Avf ra≦ıya‟llâhu 

¡anhümâ ¡ar≥a-dâşt eylediler ki yâ Resûlu‟llâh râst budur ki ¢ureyş-i dilrµş √a……ında 

Sa¡d bin ¡Ubâde‟nüñ ta¡biye-i nu…ab-ı kµn ideceginden [T1-211a] bârû-yı endµşemüz 

zelzele-i √avfdan emµn degüldür. Benâberµn «∙âce-i «ıred-âmûz-ı ¡a…l-ı evvel 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri hem def¡-i i√timâl-i dâ¡iye-i √arb ve hem 

taýyµb-i «âýır-ı Sa¡d mülâ√a@asıyla a¡mâl-i üslûb-ı √akµmâne buyurub dûş-ı mübâhât-ı 

                                                             
2476 ¡aýâ-ba«ş-ı M, E, T1, Ş, T2; «aýâ-ba«ş-ı A 
2477 imrâr-ı A, M, E, Ş, T2; emr-i T1 
2478 beyt A, M; na@m E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2479 Bugün ol gündür ki M, E, T1, Ş, T2; bugün ol gün ol gündür ki A 
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Sa¡d‟a sâye-güster olan livâ-yı iclâli yine kendü nihâl-i rav≥a-i nübüvveti olan ¢ays 

ibn Sa¡d ra≦ıya‟llâhu ¡anhümânuñ2480 dûş-ı ifti«ârına ta√mµl buyurdılar. Mâ-√a§al 

sevâd-ı mu¡anber-suýûr-ı nüs«a-i √aşem ki temâmen Ebû Süfyân‟uñ masýar-ı şu¡â¡-ı 

ba§arından gü≠âr eyledi. [Ş-230b] Ba¡dezµn cenâb-ı ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anh aña 

ma≥µ…-i …ullâb-ı2481 teva……ufdan rehâ virüb yâ Ebâ Süfyân ýurma cenâ√-ı şitâba tâb 

virüb πafletiyân-ı perµşân-«∙âb-ı ¢ureyş‟e2482 bu vâ…ı¡a-i hâyileyi gördigüñ gibi [T2-

319a] ta¡bµr eyle ki ¡u…âb-ı âhenµn-bâl-i şemşµre şikâr olmazdan mu…addem penâh-

bürde-i sâ«sâr-ı µmân u amân olmaπa sa¡y eyleyeler yo«sa [A-142a] bey≥a-i ¢ureyş 

ol vechile şikest olmaz ki bir da«i …âbil-i iltiyâm ola didükde Ebû Süfyân kemâl-i 

sür¡atinden isti¡âre-i ecin√a ýuyûr idüb dil-i pür-in…ılâb u sµne-i pür-ı≥ýırâbla 

Mekke‟ye şitâb eyledi ammâ …afasından πubâr-ı âsumânsâ-yı mevkib-i risâlet da«i 

kemer-i cibâl-i Baý√a‟yı ser-efşân2483 itmege başladı. Mekkiyân-ı tµre-√âl ise henüz 

ser-âsûde-i bâlµn-i ferâπ olub …aý¡â «aber-i istµlâ-yı bâri…a-i veπâ mesdûd-ı …ufl-i 

πurûr olan kâşâne-i müte«ayyilelerin bile da…… itmemiş idi. Ol ma…ûle leşker-i girân-

sevâd-ı sebük-¡inânuñ2484 âvâze-i √arekâtı ki çâr-cihet-i âfâ…ı zelzele- [T1-211b] nâk 

itmiş idi. Te‟&µr-i du¡â-i nebevµ i…ti≥âsıyla a§lâ birisi «aber-yâb olmayub ol vechile 

baπteten [E-152a] girµbân-ı Ümmü‟l-¢urâ‟yı çµde-i istµlâ itmeleri i√timâldâde-i 

ta§avvur-ı πalaý-kârları degül idi. Ebû Süfyân‟ı ol √âlle πubâr-âlûde vü şitâb-zede 

gördüklerinden gird-â-gird no…ýa-i dâ‟ire-i cem¡iyyet idüb ýaraf ýaraf yâ Ebâ Süfyân,  

beyt  

Nedür telâşuña bâdµ2485 bu pµç ü tâb nedür  

Getirdigüñ ne «aberdür2486 bu ı≥ýırâb nedür 

Yâ bu pervµzen-i eflâke mümâss olan πubâr ki rü‟us-ı cibâl-i Baý√a‟ya 

¡amâme-i ¡anberµn2487 pµçµde itmededür. Ne ma…ûle sipâhuñ hâven-deste-i …avâyim-i 

«uyûlünden ber-«âstedür diyü pürsân oldu…larında Ebû Süfyân şemşµr-i zebâne âb 

virüb didi ki ey πâfilân-ı nâ-hûşmend;  

                                                             
2480 ra≦ıya‟llâhu ¡anhümânuñ A, E, T1, T2, Ş; ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ M 
2481 …ullâb-ı A, E, T1, Ş, T2; küllâb-ı M 
2482 ¢ureyş‟e A, Ş, E, T1, T2; M‟de yok. 
2483 ser-efşân A; râh-feşân M, E, T1, Ş; reh-feşân T2 
2484 -¡inânuñ A, M, E, Ş, T1; -inân T2 
2485 bâdµ A, M, T1, T2, Ş; bâ¡i& E 
2486 √aberdür A, E, Ş, T1, T2; √aber M 
2487 ¡anberµn A, M, E, T1, Ş; ¡anber T2 



422 
 

beyt 

Şâm geçdi da«i siz «∙âhiş-i mehtâbdasız 

~ub√ geldi da«i siz πafletile «∙âbdasız  

◊âlâ cenâb-ı Mu√ammed ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm düvâzdeh-hezâr-neheng-

i pûlâd-endâm-ı «a§m-âşâmla vâdµ-i Ümmü‟l-¢urâ‟ya cereyân eyledi. Sizler henüz 

te‟&µr-i πafletle pµçµde-i li√âf-ı şeker- [M-257] «∙âb-ı ferâπatsiz lâkin kendüñüzi 

beyhûde πarµk-i gird-âb-ı helâk itmekle sizlerden ýaleb-kâr-ı sâ√il-i selâmet olanlar 

içün benüm dest-i niyâzuma bu vechile bir √abl-i metµn-i mer√amet da«i teslµm 

buyurmuşlardur diyü leb-i gevher-endûz-ı nebevµden ilti…âý itdügi 2488
من دخل دار 

 cevâhirin √ayret-zedegân-ı ¢ureyş‟e nigµn-i «âtem-i2489 gûş ابىسفان فهوآمن لى آخره

eyledi.  

beyt2490 

 بشادابى كياه تشنه اميد رامڇده

 كه اينك ابر رحمت باكف دريا فشان آمد

 غبارى كزشرف باال كرفت ازنعل شبديزش

دارمشتريرا طيلسان آمد [a212-1T]عطارد از   

Ammâ ser-keşân-ı sefeh-kâr-ı2491 ¢ureyş ki ek&eri ser-mest-i meykede-i «ilâf 

eylediler [A-142b] bu «aber-i nâgeh-@uhûr-ı girµbân-gµrden πalýµde-i mezâbil-i √ayret 

olub ýaraf ýaraf قبحك هللا يا ابا سفيان
2492  bu ne zehr-âbe-i cân-fersâdur ki bize i≠â…a 

eyledüñ. 

beyt 

 واى اين چه پيامست كه پيش آوردى

 زاندازه ديل مالل پيش آوردى

 ما داشته بوديم اميد مرهم

 تو بر دل ما مڇده ريش آوردى

 ma…âliyle ser-cünbân-ı telâş olara… her biri serâsµme vü ser-gerdân meπâlı…-ı 

şi¡âb-ı ı≥ýırâba [Ş-231a] perµşân oldılar.2493 Ebû Süfyân‟uñ hem-«∙âbe-i bâlµn-i 

                                                             
2488 Ebu Süfyân‟ın evine giren emniyettedir. 
2489 nigµn-i «âtemi A, E, Ş, M, T1; «âtem-i nigµn T2 
2490 beyt A, E; na@m M, Ş; T1, T2‟de yok. 
2491 sefeh-kâr-ı A; sefeh-kârân-ı T1, E, Ş, T2; M‟de yok. 
2492 Ey Ebû Süfyân Allah seni kahretsin. 
2493 oldılar A, E, T1, T2, Ş; M‟de yok. 
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izdivâcı olan selµýa-i bed-nihâd Hind-i2494 âkiletü‟l-ekbâd pençe-i hettâk u fettâkla 

rµş-i Ebû Süfyân‟ı girifte-i çeng-i ihânet idüb feryâd eyledi ki yâ âl-i πâlib bu a√ma…-

ı sâl-«ûrde-i he≠eyân-gûyı niçün [E-152b] ≦arbetgâh-ı şemşµr-i helâk itmezsiz ki bu 

ma…ûle türrehât-ı nâ-revâyla leb-âlây olmaya didi ammâ ol vâ…ıf-ı nüs«a-i √âl-i hem-

serinüñ pençe-i cevrinde2495 zebûn olub didi ki ey Hind;  

beyt 

[T2-320b] Tamâm sen de görürsün «urûş-ı ba√r-ı πamı  

Sen eyle şimdi baña …âdir olduπuñ sitemi2496 

Ey bµçâre-i siyeh-kâr-ı kûteh-«ıred baña itdigüñ e≠iyyet-i bµ-fâ‟ideden ne √â§ıl 

olur ki tµπ-i …a≥â gerdenüñi bûsegâh idecegi ya…µn …almışdur. Ey sa«µfetü‟l-¡a…l var 

hemân künc-i «âne-i «arâbuñda mütevârµ-i âzâr-ı cefâ olub sedd-i derµçe-i licâma 

müsâra¡at idegör yo«sa bi-rabbü‟l-Ka¡be eger dâ«il-i √arµm-i İslâm olmada girµve-

güzµn-i tehâvün olıca… olursañ lâ-şekk mürsele-i …aýarât-ı «ûn saña pµrâye-i [T1-

212b] sµne-i gendüm-gûn olacaπı emr-i ma√sûmdur.  

beyt 

 دروادى مخالفتش هركه زدقدم

كردد اسير صاعقه مهلك وبال
2497  

Ammâ kûre-i2498 dehân-ı Ebµ Süfyân‟dan şerâre-i a«bâr-ı …udûm-ı İslâmiyân 

miyân-ı Mekkiyân‟da inti&âr olıca… bir πulπule-i …ıyâmet-engµz nümâyân oldı ki kimi 

ebvâb-ı büyûtın gâh fet√ ü gâh sedd idüb kimi silâ√ın gâh rübûde vü gâh endâ«te 

iderler idi. Ba¡≥ıları «ânelerinde ârâma …arâr virmiş iken ta√rµk-i telâşla ber-…arâr 

olamayub gâh √arem-i beytü‟l-√arâma şitâbân ve anda da«i dil-i ýapânı(?) ru«§at-ı 

ârâm virmeyüb yine «âneleri cânibine müterâci¡ olurlardı. Niceleri da«i «âne-i [M-

258] Ebµ Süfyân‟a cân endâ«te idüb cây-ı güncâyiş bulamayanlar ne cânibe revân 

olıca…larında mütereddid olmışlar idi. Güncâyiş bulanlardan niceleri da«i ârâm 

idemeyüb2499 durûb-ı ma√allâta müteveccih olurlar idi. Niceleri da«i2500 tehiyye-i 

                                                             
2494 Hind-i A, T1, Ş, E, T2; M‟de yok. 
2495 cevrinden M, E, Ş, T1, T2; cevrinde A 
2496 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı Cilt 2, Ankara: Akçâğ Yayınları, 2011, s.1247. 
2497 Muhalefet vadisnde her kim ayak bastıysa vebâlin öldürücü yıldırımlarının esiri oldu. 
2498 kûre-i A, T1, E, T2, Ş; kûze-i M 
2499 cây-ı güncâyiş bulamayanlar ne cânibe revân olaca…larında mütereddid olmışlar idi güncâyiş 
bulanlardan niceleri da«i ârâm idemeyüp A, E, Ş; cây-ı güncâyiş bulamadıπından yine ârâm idemeyüp 
M; cây-ı güncâyiş bulanlar da«i yine ârâm idemeyüp T1, T2 
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§aff-ı …ıtâl sevdâsına düşüb bir ma√alle müctemi¡ oldu…ça pây-ı §ebâtlarında …uvvet-i 

metânet bulamayub yine müteferri… olurlar idi. Mâ-√a§al istµlâ-yı dehşetle hµç bir emr 

i«tiyârında §âbit olamayub «âşâk-i §ar§ar-«ûrde gibi ≥abıýa-i isti…rârları mef…ûd olmış 

idi. ∏alebe-i âlâm u tefri…a-i evhâmdan bir ma√alde ¡a…d-i cem¡iyyet-i istişâreye «od 

cân-ı bµmnâklerinden …aý¡â mâske-i ı§ýıbâr u …â‟ide-i i…tidâr yoπidi. Ma¡a-ha≠â cânib-

i [T2-320b] İslâmiyân‟e ≥amµrlerinde merkûz olan şiddet-i «u§ûmet ta…a≥âsıyla 

¢ureyş‟den biri pµşgâh-ı dâ¡iye-i peygâr olma… ma…âmında nümûdâr olsa anuñ gird-i 

serine müctemi¡ olma… sevdâsı yine2501 cümlesine isra¡-i âmâl idi. Mervµdür ki [E-

153a] √a≥ret-i [T1-213a] sulýânü‟&-&a…aleyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

da«i şükûh-ı gµtµ-güşâyla ma…âm-ı ±µ-ýuvâ‟ı hem-kevkebe-i sürâdı…-sµmâ 

buyurdu…larında √a≥ret-i vehhâb-ı kerµm cellet ¡a@ametühü ol günde sâye-i râyât-ı2502 

risâletlerine ferâhem buyurdıπı ol leşker-i enbûh-ı müretteb müşâhedesi …alb-i 

âgâhların maşrı…-ı envâr-ı √amd ü şükr idüb şâm-ı mi√net-âmµz-i hicretde verâ-yı 

estâr-ı √avf u «aşyetde gü≠âr eyleyen neh≥at-ı πarµbâne vü tenhâ-rev-i bµ-

kesâneleriyle bu rûz-ı [Ş-31b] «aşmet-fürûzda müterettib olan şükûh u şevket-i 

bisyârların …ısýâs-bender-i in§âf olan «âýır-ı münevverlerinde muvâzene2503 

buyurdu…ça bâlâ-yı ¡arş-ı ¡a@µme sâyµde olan ser-i efserdâr-ı 2504
لمع هللا 

2505
وقت  ve târek-

i tâcdâr-ı من تواضع رفع هللا
2506  bir vechile efkende-i şeyb-ma…âm u elif-…âmet-i 

müsta…µmlerin bir vechile lâm itmişler idi ki esfel-i li√ye-i mübârekeleri çûbe-i 

pâlân-ı nâ…a-i ¢usvâ‟ya sâyµde olurdı ve mülâ√a@ât-ı terettüb-i elýâf-ı müte¡a…ıbe-i 

İlâhµ mânend-i nesµm-i cânn-ba«ş nev-be-nev şâ«sâr-ı «âýırlarına ýo…undu…ça bâlâ-yı 

pâlân-ı şütürde gü≠âriş-i secde-i şükr buyururlar idi.  

beyt2507   

 اى ذكر تو پيرايه ايمان خاليق

 وى نام تو ديباجه ديوان خاليق

 درسجده شكرتو درين صومعه هرروز

                                                                                                                                                                             
2500 da«i M, T1, E, T2, Ş; A‟da yok. 
2501 yine A, E, T2, Ş; M, T1‟de yok. 
2502 râyât-ı A, E, Ş, T1, T2; râyet-i M 
2503 muvâzene M, E, T1, T2, Ş; muvâzende A. 
2504 Benim Allah ile öyle vakitlerim vardır ki... 
 .M, E, T1, T2, Ş; A‟da yok وقت 2505
2506 Alaçaltan da yücelten de Allah‟dır. 
2507 beyt A; na@m M, E; Ş, T1, T2‟de yok. 
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باخاك شود جبهه خورشيد مالصق
2508  

Mervµdür ki  

 ماه عربى يثربى مكه نشين

مشكواة حريم حرم حرمت ذىالمن
2509  

 §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri ol ma√alde tefrµ…-i cünûd-ı İlâhµ‟ye 

mübâşeret buyurub peleng-i [T2-321a] şµr-«ırâm cenâb-ı Zübeyr bin el-¡Avvâm 

ra≦ıya‟llâhu ¡anha bu vechile [T1-213b] ebrû-cünbân-ı [A-143b] işâret oldılar ki 

gürûh-ı enbûh-ı Mühâcirµn ile &eniyye-i Kedâ‟dan ki cânib-i a¡lâ-yı Ümmü‟l-

¢urâ‟dur müteýarrı… olalar ve nihâl-i râyet-i «â§§a-i nebevµlerin vü «ayme-i eşi¡¡a-

ýınâb-ı sitâre-mismârların me…âbir-i mu¡allâ-ya mütelâ√i…2510 [M-259] ¡ar§a-i 

◊acûn‟da na§b u ref¡ eyleyüb tâ ≠ât-ı nübüvvet-destgâhları na…ş-ı …adem-i 

i…bâlleriyle §a√µfe-i «a√râ-yı ◊acûn‟ı mühr-zede-i teşrµf itmedikçe ol ma√alden 

tevâvüz itmeyeler ve Sa¡d bin Ebµ ¡Ubâde‟yi gürûh-ı En§ârla &eniyye-i 

mediniyyinden rû-be-râh idüb »âlid bin el-Velµd‟e fermân eylediler ki gürûh-ı Eslem 

u ∏ıfâr u Cüheyne vü Müzeyne ve sâ‟ir dilµrân-ı …abâ‟il ile ýarµ…-i Lµý‟den ki esfel-i 

Mekke‟dür mütevârid olub [E-153b] râyetlerin müntehâ-yı ¡imârât-ı Mekke‟ye 

nişânde eyleyeler ve Ebû ¡Ubeydet bin el-Cerrâ√ ra≦ıya‟llâhu ¡anhı esb ü esli√adan 

âzâde gürûh-ı piyâde ile baýn-ı vâdµden revâne idüb kendü âfitâb-ı ≠ât-ı pür-enverleri 

«avâ§§-ı a§√âb-ı &üreyyâ-cenâbla uf…-ı a≠â«irden2511 tâbân oldılar ve mecmû¡-ı 

fır…aya sedd-i ru«§at-ı …ıtâl buyurub anca… ba¡≥ı sekeşân-ı πavπâ-cûy-ı ¢ureyş i@hâr-ı 

√ır§-ı veπâ itdükleri ta…dµrde √add-i müdâfa¡ayı tecâvüz itmeyecek mertebe …ıýâle 

mura««a§ buyurdılar. Mervµdür ki ýuru…-ı «amseden beş gürûh-ı şµrân-ı pençe-güşâ 

mânend-i penç-engüşt şemâme-i «âk-i ¡ıýrnâk-i Ümmü‟l-¢urâ‟yı dest-«ûş-ı i√âýa 

eyledükde ¡İkrime bin Ebµ Cehl ve ~afvân bin Ümeyye ve Süheyl bin ¡Amr ve Benµ 

Bekr ü Benµ ◊âri&‟den bir gürûh-ı sebük-meşrebân-ı hevâ-perestle »ander nâm 

mev≥i¡de »âlid bin el-Velµd‟üñ ser-i râhın sedd idüb dü- [T1-214a] hezâr âteş-i 

zebânedâr-ı pür-âşûbuñ bir mi…dâr a«şâb-ı «uşk me&âbesinde müte…al…ılü‟l-…alb ü 

mütezelzilü‟l-a¡≥â serâsµme-i nâdµde-kâr-ı mu¡âvenetle gûyâ vech-i ¡a@µmeterine √â‟il 

                                                             
2508 Ey zikri halayıklarının imanının süsü ve nâmı hakikatler divanının dibacesi olan (Peygamber). 
Hergün senin şükürünün secdesinde bu ibadethanede güneşin yüzü toprağa yapışır. 
2509 Mekke‟de oturan Yesrib‟li Arap (kavminin) ayı; Allah‟ın ulu hareminin (Kabe‟nin) kandili. 
2510 mütelâ√i… A; mütelâ§ı… M, T1, T2, E, Ş 
2511 a≠â«irden A; u«râdan M, T1, T2, E, Ş 
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olma… …aydına giriftâr olub germ-sâz-ı hengâme-i peygâr olma… sevdâsına düşdiler 

ammâ ¡â…ıbet [T2-321b] pervâzgâh-ı şâh-bâze-i2512 §aff-şikende2513 gürûh-ı 

güncişkden2514 bed-√âl oldılar.  

beyt2515 

 اكر شيرغران شود خشمناك

 زبسيارى رو بهاش چه باك

 چوشاهن شود درهوا جلوهكر

چوغم كر بود از كبوتر حشر
2516  

[Ş-232a] »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh her-çend √udûd-ı müdâfa¡ayı tecâvüzden 

i√tirâz idegördi ve cânib-i ¢ureyş‟den müteveccih olan teýâvül-i bâzû-yı tµr ü şemşµri 

hey‟et-i mütevâ≥ı¡âne-i siper ile teskµne sa¡y eyledi [A-144a] ammâ bu cânibüñ 

mu¡âmele-i mülâyemet-nümûnı mu«âlifµnüñ tera……µ-i fesâd u tezâyüd-i ¡inâdlarından 

πayrı §ûreti müntic olmadı. Bi‟l-â«ere »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anh siper-endâz-ı müdârâ 

olub âyµne-i siperde §ûret-i §alâ√ müşâhede itmemeleriyle2517 nâ-çâr mir‟ât-ı mücellâ-

yı şemşµre √avâle itmek lâzım gelmegin kâm u nâ-kâm sefµr-i ni§âl-i ciger-sûz u tµr-

i2518 dil-sûz iblâπına der-kâr oldı. Cünbüş-i fürûzµne-i terkeş ü …ırâb-ı kûre-i √irâbe 

bir gûne vesµle-i iltihâb oldı keşµş-i …ullâb-ı …ıtâlle √add-i sâ√a-i mu≦âribleri pµşgâh-ı 

bâb-ı ◊arem olan mev≥i¡-i »azûre‟ye müntehµ oldı. Seyyid-i ¡âlem §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem ýalµ¡a-i devlet ü i…bâlle &eniyye-i [M-260] Kedâ‟ya i¡tilâ buyurub eýrâfa2519 

[E-154a] iýâre-i şâh-bâz-ı nigâh buyurdu…larında dµde-i intibâhlarına [T1-214b] 

cünbüş-i bevârı…-ı silâ√ u sâmi¡a-i âgâhlarına âvâze-i hây u hûy-ı kifâ√-ı ta¡allu…ı 

mûcib-i tefa««u§-ı a√vâl olub …avl-i â«erde İmâm ‰aberânµ ¡aleyhi‟r-ra√me İbn 

¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan rivâyet itdügi üzre Ebû Süfyân ve ba¡≥ı a§√âb-ı 

mer√amet-nişânuñ yâ Resûla‟llâh efsûs ki kendü hem-perverd-i sünbüle-i …arâbetüñ 

olan ¢ureyş‟üñ «irmen-i √ayâtları âb-ı tµz-«µz-i şemşµrle fütâde-i âsiyâb-ı fenâ oldılar 

                                                             
2512 şâh-bâze-i A; şâh-bâz-ı M, E, T1, T2, Ş 
2513 §aff-şikende M, E, Ş; §aff-çeken A; §aff-şiken T2, T1 
2514 güncişkden A, E, T2, T1, Ş; güncişkde M 
2515 beyt A; na≠m M, Ş; me&nevµ E; T1, T2‟de yok. 
2516 Eger kükreyen aslan öfkelenirse tilkilerin fazlalığından korkmaz. Şahin havada görününce 
güvercinlerin bir araya gelmesi sıkıntı değildir. 
2517 İtmemeleriyle A, E, Ş, T1, T2; itmemekle M 
2518 tµr-i A; nµze-i M, T1, T2, E, Ş 
2519 eýrâfa A, T1, E, Ş, T2; eýrâf M 
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diyü te@allüm-i vedâd«∙âhâneleri2520 mu√arrik-i şerâyµn-i mer√amet olmaπın √u≥≥âr-ı 

a§√âbdan birini »âlid ra≦ıya‟llâhu ¡anha [T2-322a] bu peyâm-ı ta√≠µrle irsâl 

buyurdılar ki ارفع عنهم السيف ya¡ni anlardan ref¡-i tµπ-i inti…âm eyle ammâ fermân-

resân-ı fa«r-i cihân »âlid‟e bu ta¡bµrle iblâπ-ı fermân eyledi ki yâ »âlid ضع فيهم السيف 

ya¡ni anlara √avâle-i tµπ-i inti…âm eyle. »âlid‟üñ dem-i şemşµri fesân-ı fermânla da«i 

tµzter olmaπın evvelden efzûn hengâme-i per«âşı bir gûne germ eylediler ki te‟&µr-i 

sâbı…a-i ta…dµrle heftâd-binâ-yı sengµn-esâs-ı şirk leýemât-ı seyl-âb-ı §am§âmdan 

«arâb oldı. ¡İkrime ve ~afvân ve Süheyl »âlid‟üñ bâri…a-i2521 şâri…a-i tµπine tâb 

getürmeyüb kimi mâr-§ıfat sûrâ«-ı i«tifâya «azân u kimi bâlâ-yı şevâhi…-i cibâle 

gürµzân oldılar. Büýûn-ı mütûn bu rivâyetle meş√ûndur ki sulýân-ı serµr-i nübüvvet  

¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat »âlid‟i âverde-i mevkif-i «iýâb idüb yâ »âlid  الم ارسل اليك ان آل

-ya¡ni seni …atlden men¡ içün irsâl-i «aber itmedüm mi diyü ir«â-yı ¡inân-ı [T1 تقتل احدا

215a] ¡itâb buyurdu…larında [A-144b] »âlid2522 bu vech üzre sâlik-i meslek-i cevâb 

oldı ki  بلى ارسلت الى ان اقتل من قدرت  ya¡ni  mu√âý-ı …udretüm olanlarla «aber-i te‟…µd-i 

…ıtâl irsâl buyurduñuz. Yâ Resûla‟llâh bu ¡abd-i kemµneden §udûr iden √areket-i 

küstâ«µ fermân-ı ¡âlµ-şânıñuz mu…te≥âsıdur yo«sa bu kemµne-i kem-…adrüñ dâ‟ire-i 

fermândan tecâvüz ne √addidür diyü dâmen-i i¡ti≠âra teşebbü& eyledükde √a≥ret-i 

seyyidü‟l-kevneyn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem iblâπ-ı fermân iden §a√âbµ-i 

En§ârµyi2523 pµşgâh-ı ma¡deletlerine da¡vet buyurub isti…§â-yı künh-i √âl buyurdılar ki 

 ya¡ni ben saña emr itmedüm mi ki bir kimesneyi …atl اآل آمرك ان تامر خالدا ان آل يقتل احدا

itmemek içün [E-154b] »âlid‟e emr eyleyesin. En§ârµ cevâbda didi ki  بلى ولكنك اردت

امراواراد هللا غير هفكان ماارادهللا تعالى
2524 [Ş-232b] bu bur…a¡-i mücmelü‟n-na…ş-ı ta¡bµr 

ta«tında müstetir olan dûşµze-i πarµbü‟l-cemâl-i rivâyete ¡âmme-i mu√addi&µn ü 

müfessirµn bu vechile cilve-i ta√…µ… virmişlerdür2525 ki En§ârµ-i «aber-resân bu siyâ… 

üzre √all-i nüs«a-i √âl eyledi ki yâ Resûla‟llâh bu çâker-i [M-261] kem-…adr »âlid‟e 

mu…âbil olub iblâπ-ı fermân-ı ارفع عنهم السيف içün fekk-i ¡u…de-i dehân itmek murâd 

eyledügümde nâ-gâh bir heykel-i mehµbü‟ş-şekl-i nûrânµ ki …âmet-i âsumânsâyı 

                                                             
2520 vedâd«∙âhâneleri A; dâd«∙âhâneleri M, T1, T2, E, Ş 
2521 bâri…a-i M, E, T1, Ş, T2; bâ…a-i A 
2522 »âlid A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
2523 en§ârµyi A; en§ârı M, T1, T2, E, Ş 
2524

 Evet, Sen bir iş yapmak istedin, Allah ise başka bir şey. Sonunda Allah‟ın istediği oldu. 
2525 virmişlerdür A; buyurmuşlardur M, E, Ş; buyurmuşlar ki T1, T2 
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sütûn-ı «ayme-i eflâk ü …adem-i kûh-ı girdârı veted-i bisâý-ı «âk olmış idi. Elinde 

olan √arbe-i ser-tµzi sµneme va≥¡ idüb tµz »âlid‟e ضع فيهم السيف peyâmın iblâπ eyle 

yo«sa seni [T1-215b] nişâne-i2526 √arbe-i ciger-dûz iderüm diyü tenbµh-i ¡anµf itmegin 

bµm-i cân ≥arûrµ vesµle-i ta√rµf-i fermân oldı didi. ◊a≥ret-i seyyidü‟l-enâm buyurdılar 

ki §ada…a‟llahu ve §ada…a resûlühü ¡amm-i mu√teremüm seyyidü‟ş-şühedâ ◊amza2527 

nisbet2528-endâz-ı ¢ureyş‟den na«l-i erπuvân-ı çemenzâr-ı şehâdet oldıπı gün 

gü≠eşte-i zebân-ı ¡ahdüm olmış idi ki zebân-ı √a§âd-ı fur§atda ¢ureyş‟den yetmiş 

neferi dürûde-i dâs-ı inti…âm eyleyem. Ol zemân  فَعَّعالٌل  لَِّما يُيرِريدُي
2529  irsâl-i âyet-i mecµdle 

beni ol dâ¡iyeden teb¡µd buyurmuş idi ammâ cenâb-ı «udâvend-i πayûr lisân-ı resûline 

cârµ olan ¡ahdüñ mu…te≥âsın şimdi bu yüzden cilve-pe≠µr-i @uhûr eyledi. E‟imme-i 

dµn rivâyet etmişlerdür ki çâlâkân-ı ¡ar§a-i işrâkden Cammâs bin ¢ays da«i ¡İkrime 

ve ~afvân‟uñ §adâ-yı istinfârına icâbet dâ¡iyesiyle âlât-ı …ıtâlle âmâde olıca… [A-

145a] «atunı dâmen-gµr-i mümâna¡at olma… murâd eyledüginde ey «atun benden 

dest-keş-i imtinâ¡ ol ki ma…§ûdum Mu√ammediyân‟dan birini esµr-i «am-kemend ü 

senüñ «ıdmetüñe peyvend itmekdür diyüb ma¡reke-i peygâra müsâra¡at etmiş idi. 

~ademât-ı dilµrân-ı İslâm‟dan «irmen-i ¢ureyş târumâr olıca… Cammâs‟e §a√n-ı 

«ayyâtı me‟men-i √ayât görinmegin rûbâh-ı şµr-dµde gibi şitâbla sûrâ«-ı bâbına 

«azµde olub sedd-i bâb-ı «ânesin fet√-i derµçe-i âmâl ¡add eyledi. »atunı «ande-i 

ýa¡ne-«µzle yâ …anı baña getürecegüñ [T2-323a] «âdim-i dest-beste, bu der-i …ufl-

beste midür diyü rişte-i istihzâya tâb viricek cevâbında la√me-i nesµc-i2530 na@m 

itdügi çend-beytdür ki [T1-216a] bi‟l-i…ti≥â2531 pµçµde-i [E-155a] mâkû-yı2532 …alem 

…ılındı  

şi¡r2533  

 ولو انت شهدتنا بالخدمة

 اذفر صفوان وعكرمة

 وابوزيد قائم كالمؤتمة

                                                             
2526 nişâne-i M, T1, T2, E, Ş; A‟da yok. 
2527 ◊amza A, T1, E, T2, Ş; M‟de yok. 
2528 nisbet A; dest M, T1, T2, E, Ş 
2529 O dilediği her şeyi yapar. Bürûc Sûresi: 16. 
2530 la√me-i nesµc-i A; lecme-i tesbµ√-i M, T1, T2, E, Ş 
2531 bi‟l-i…ti≥â E; A, M, Ş, T1, T2‟de yok. 
2532 mâkû-yı A, T2, Ş, E; M, T1‟de yok. 
2533 şi¡r A, Ş; na@m M; recez E; T1, T2‟de yok. 
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 واستقبلنا بااسيوف المسلمه

 ويقطعه كل ساعد وجمجمه

 ضرباالتسمعاالغمغمه

  لهم نهيب خلفنا همهمه

لم ينطقى ذااليوم ادنا كلمه
2534  

El-√â§ıl ¡ar§a-i ◊acûn‟dan ki edµm-i sür«dan «ayme-i ferişte-ferrâş-ı nebevµ 

ve cilve-i râyet-i «a≦râ-şu……a-i Musýafavµ ile πıbýagâh-ı lâlezâr-ı …uds oldu…da  

beyt 

 علم جاه ببطحا انداخت

مكه را سكه دولت نوساخت
2535  

Şâhenşâh-ı nev-tes«µr-i ¡illiyyµn-serµr §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 

sâye-endâz-ı ¡izz-i nüzûl oldılar. [Ş-233a] Ol ma√alde maπbûý-ı zülâl-i tesnµm olan 

âb-ı mu§affâyla beden-i a…des ü aýharlarına ilbâs-ı [M-262] pµrâhen-i πusl itdükden 

§oñra ma«zûn-ı2536 cevâhir-i risâlet olan cism-i ma¡âlµ-siriştlerin âlât-ı neberdle 

muýalsam buyırub du¡â-yı müstecâbâsâ yine bâlâ-yı maýiyye-i ¡arş-peymâ ya¡ni nâ…a-

i ¢usvâ‟ya te§â¡ud buyurdılar. Zimâm-ı râ√ilelerin Mu√ammed bin Mesleme 

ra≦ıya‟llâhu ¡anh girifte-i dest-i √a…-perest idüb Bilâl bin Ribâ√ ve ¡O&mân bin ‰al√a-

i ◊acebµ ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ dü-cânibden rikâb-ı …amer-sµmâlarına dü-kevkeb-i 

pür-≥iyâ gibi destsâ-yı ta¡@µm olmışlar idi. ◊a≥ret-i ~ıddµ…-i Ekber ve Üseyyid bin 

»u≥ayr ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ ol metn-i metµn-nüs«a-i dµnüñ yemµn ü yesârında §ûret-

nümây-ı √âşiye-i celâl olmışlar idi.  

beyt 

 اى خوش آن سرزمين كه منزل اوست

جلوه كاه كذار محمل اوست
2537  

[T2-323b] Ol kevkebe-i âsumân-âşûbla müteveccih-i √arem-«âne-i Kirdigâr 

[T1-216b] oldu…larında melâ-i a¡lâ-yı …udsiyân nûr-mer…a2538 ile şûr-endâz-ı 

mecâmi¡-i heft-âsumân [A-145b] oldılar ki,  

                                                             
2534 Eğer sen bugün Handeme‟de olsa idi, Safvan ile İkrime kaçtıkları zaman, Ebû Yezîd de yetimli 
kadın gibi ayakta duruyordu, müslümanlar da onları karşıldılar. Bütün bilekleri ve başları keserler, 
öyle bir vururlar ki sadece mırıltısı duyulur. Onların arkamızda göğüsten çıkan homurtu şeklinde 
sesleri vardır. Artık bugün bir kelime bile söyleme. Öztürk, age, C.4, s. 99. 
2535 Yücelik sancağını Mekke‟ye dikti. Mekke‟yi yeni güçlü devletin sikkesi yaptı. 
2536 ma«zûn-ı A, E, M, Ş, T2; ma«zen-i T1 
2537 O ne güzel yerdir ki onun menzili mahfesinin geçişinin görünme yeridir. 
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beyt2539 

 درتمناى تواى قبله ارباب نياز

كعبه سركشته ترازسنك فالخن شده است
2540  

√a≥ret-i fa«rü‟l-enbiyâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem sûre-i mübâreke-i innâ 

feta√nâyı …ırâ‟at-ı leyyine ile şu¡le-i şem¡a-i2541 zebân iderek tâ dâmen-i ¡ar§a-i 

◊acûn‟da girµban-ı Bâbü‟s-selâm‟a dek ýarafına §aff-beste-i inti@âr-ı selâm olan 

ebrâr-ı melâ‟ik-şümârı maýma√-ı2542 eşi¡¡a-i selâm iderek ve §ufûf-ı mertebe-i a§√âb 

da«i …afâ-yı seyyidü‟l-enâmdan عليك عون هللا ey √abµb-i »udâ ve ey nûr-ı çeşm-i 

enbiyâ §adâsını âmi«te-i tesbµ√-i sükkân-ı semevât iderek kevkebe-i peyπam-berâne 

ile âπûş-ı i…bâl-i Bâbü‟s-selâm‟a dâ«il olub şâh-bâz-ı na@arları âşiyâne-i bülend-

âsitâne-i [E-155b] ra√met ya¡ni beyt-i ¡anberµn-kisve-i vâlâ-menzilete müte¡alli… 

oldu…da medd-i …âmet-i tekbµr buyurdılar. ¡Âmme-i müslimµn da«i bi‟l-ittifâ… bir 

gûne tevşµ√-i zemzeme-i tekbµr eylediler ki πulπule-i gül-bang-ı e§vât ýaba…ât-ı heft-

gâne-i semevâtı lerzenâk eyledi. İttifâ…-ı e‟imme-i siyer ra√imehümu‟llâh üzre bµ-

pûşiş-i i√râm râkiben ta…dµm-i ýavâf-ı Beytü‟l-»arâm ve kûşe-i mi√cen-i 

mütyemmenleriyle süveydâ-yı …alb-i ¡âlem gûşvâre-i bânû-yı ◊arem ya¡ni √acer-i 

esved-i mükerreme edâ-yı lâzıme-i istilâm buyurdu…dan §oñra âyet-i ra√metâsâ sâ√a-

i ◊arem-i Rabbânµye nâzil oldılar.  

beyt 

¢udûmuñla yine oldı füzûn ey server-i ¡âlem2543  

≤iyâ-yı dµde-i Ka¡be §afâ-yı sµne-i zemzem 

Sµret-i İbn Hişâm‟da2544 Bin ¡Abbâs ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâdan mervµdür ki 

√a≥ret-i fa«rü‟l-mürselµn işâret-i Rû√u‟l-Emµn‟le √avâlµ-i ◊aremu‟llâhı2545 mürâyâ-ı 

…ulûb-ı §âfiyeye [T1-217a] µrâ&-ı jeng-i2546 küdûrât2547 eyleyen vesâvis-i şeyýânµ 

                                                                                                                                                                             
2538 …udsiyân-ı nûr-mer…a A; …udsiyân bu zemzeme M, T1, T2, E, Ş 
2539 beyt M, E; Ş, T1, T2, A‟da yok. 
2540 Ey niyaz ehlinin kıblesi (olan Hz. Muhammed) seni selamlamaktan sapan taşlar Kab‟nin başını 
döndürdü. 
2541 şem¡a-i A, E, T1, T2, Ş; M‟de yok. 
2542 maýma√-ı M, E, T1, T2; maý√-ı A 
2543 ¢udûmuñla yine oldı füzûn ey server-i ¡âlem A, E, T1, T2, Ş; ¢udûmuñla fürûzân oldılar ey 
server-i ¡âlem M 
2544 sµret-i İbn Hişâm‟da A, E, T2, Ş; siyer-i İbn Hişâm‟da M, T1 
2545 ◊aremu‟llâhı A; »arem-i İlâhµ‟de M, E, Ş, T2; T1‟de yok. 
2546 jeng A, T1, E, Ş; reng M, T2 
2547 küdûrât A; küdûret M, T1, T2, E, Ş 
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şeklinde âlûde-i rüsûm-ı bed-nümây-ı şirk eyleyen kâlbüd-i tehµ-maπz-ı a§nâm-ı bed-

endâm izâlesine ihtimâm buyurdılar. Cehele-i §ûret-perest-i ¢ureyş [T2-324] §a√n-ı 

◊arem-i mu√teremde mevâ≥i¡-i ¡adµdeye a¡dâd-ı eyyâme-i [M-263] mürâ¡at-ı2548 

muvâfa…at …a§dıyla üç yüz altmış ¡aded √acer ü şecerden tırâşµde a§nâm-ı2549 

kerihü‟l-ecsâm nasb idüb a…dâm-ı âhenµnlerine &u…be-i §a√re-i metµn üzre ra§â§ u 

üsrüb ü nu√âsla isti√kâm virmişler idi. ◊a≥ret-i fa«rü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-

selâm  ً 2550َوُ  ْ  َ  ء  اَْيُّب  َوَ َ يَ   ْاَن ِط ُ  ِ  َّن   ْاَن ِط َ  َ   َ  َ ُ و âyetin na…ş-ı kitâbe-i zebân iderek yed-i 

mübâreklerinde olan nµm-çûpe ile sµnesine işâret işâret buyurdu…ları …afâsı üzre ve 

…afâsına işâret buyurdu…ları [Ş-233b] sµnesi üzre «od-be-«od [A-146a] «âk-i hevâna 

πalýân olurdı.  

beyt  

 بسترد زاشكال اباطيل حرام را

پرداخت زاصنام حرمخانه حق را
2551  

Mervµdür ki ol cemâd-ı2552 bµ-imdâddan ma@anne-i ta§arruf u teva……u¡-ı &evâb 

u ¡i…âb idenlerüñ şûrâbe-i i¡ti…âdların taπyµr içün kûşe-i kemân-ı mu¡teberleriyle 

√al…a-i dµdelerin «alµde iderler idi. Esâf u Nâ‟ile nâm iki §anem-i girân-sâye-i bed-

heykel ki &ü…ala-yı §âmit-i nâ-mündefi¡ gibi biri ~afâ ve biri Merve‟ye lenger-endâz-ı 

istikrâr olmışlar idi. Anları da«i ýu¡me-i tebezµn-i ta√…µr eylediler anca… [E-156a] 

…ârûre-i mücellâdan sâ«te Hübel-i a¡lâ nâm §anem-i a¡@am-ı »uzâ¡a ki bâlâ-yı beyt-

i2553 ¡ulyâda kâbûs mi&âl pâ-beste-i temekkün2554 idi. Anuñ kesr ü izâlesine bâzû-yı 

[T1-217b] insânµ nâ-resâ olmaπın,  

beyt 

Na«l-i riyâ≥-ı kerem sebze-i bâπ-ı İrem2555 

Burc-ı meh2556-i lev keşf-i dürc-i dürr-i lâ-fetâ 

                                                             
2548 mürâ¡at-ı M, T1, E, T2, Ş; A‟da yok. 
2549 a§nam M, T1, E, T2, Ş; e§nâf A 
2550 Ve dedi ki: “Hak geldi, bâtıl yok olup gitti. Çünkü bâtıl yok olup gitmeye mahkûmdur. İsrâ Sûresi: 
81  
2551 Harem‟deki faydasın şekilleri kazıdı, Allah‟ın evini (Kabe‟yi) putlardan temizledi.  
2552 cemâd-ı A, M, E, T2, Ş; cemâl-i T1 
2553 beyt-i A, E, Ş, T2; M, T1‟de yok. 
2554 temekkün A; temkµn M, T1, T2, E, Ş 
2555 İrem A, M, Ş, T1, T2; kerem E 
2556 meh M, T1, T2, Ş; mâh A, E 
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ya¡ni cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü pµşgâh-ı nebevµde 

«amdâde-i …âmet-i niyâz oldı ki «âýib-i ma¡bed-i ¡illiyyµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

√a≥retleri minber-i dûş-ı [T2-324b] rı≥âlarına §u¡ûd ve ol §ûret-i πalaý-endâz-ı bµ-

me¡âli §a√µfe-i i&bâtdan nâ-bûd eyleyeler. ◊a≥ret-i §adr-nişµn-i vâlâ-temkµn-i 

nübüvvet ¡aleyhi ef≦alü‟t-ta√iyyat yâ ¡Ali bâr-ı girân-emânet-i kübrâ vü risâlet-i 

¡u@mâ ta√ammülüne dûş-ı velâyetüñde yârâ-yı i…tidâr yo…dur. Sen benüm ma§¡ad-ı 

kitfüme irti…â eyle diyüb bâlâ-yı ýûbâ-endâz-ı melâ‟ik-gü≠ârlarına kisve-pûş-ı in√inâ 

oldılar.  

beyt2557 

Metâ¡-ı dûş-ı kerâmet ra≦µ¡-i2558 şµr-i »udâ 

Sebû-yı sırr-ı √a…µ…at ¡Ali veliyyu‟llâh 

Cenâbları imti&âlen li-emri‟l-¡âlâ gencµne-i mühr-zede-i nübüvvet ¡aleyhi 

ef≦alü‟t-ta√iyyat √a≥retlerinüñ dûş-ı gül-pûş-ı ra√met-cûşları üzre2559 va≥¡-ı …adem-i 

sa¡âdet-i tev‟em eyledükde temâmµ-i mü¡teberât-ı mü‟ellifâtda mesýûr oldıπı üzre 

bâ§ıra-i @âhir-bµn-i ◊ayderµ‟den estâr-ı …anâýır-ı2560 eyâvµn-i πayb ber-enda«te oldı. 

Ser-«ayl-ı enbiyâ ¡aleyhi ef≦alü‟t-te√âyâ √a≥retleri pürsân oldılar ki yâ ¡Ali  كيف تراك

قال على كرم هللا وجه ارانى كان الحجاب قدار تفعت وانى لوشئت انلت الى افق السماء فقال رسول هللا صلى 

 ek&er-i mü‟ellefât-ı siyerde [M-264] bu هللا عليه طوبيلك تعمل للحق وطوبى لى اناعمل للحق

vechile ta¡allu…-kerde-i çeşm-i idrâkdür ki √a≥ret-i fa«rü‟r-rüsül §alla‟llâhu ¡aleyhi ve 

sellem ya¡ni2561 yâ ¡Ali kendüñi ne √âletde [A-146b] görürsün diyü pürsende-i [T1-

218a] √âl oldu…da yâ Resûla‟llâh gûyâ ki ser-i devlet-perverüm hem-rütbe-i …andµl-i 

sâ…-ı ¡arş olub her neye iýâle-i dest-i raπbet eylesem bµ-külfe-i za√met âmâde-i2562 

destgâh-ı √u§ûl görinür didi. Cenâb-ı «ayrü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm 

buyurdılar ki yâ ¡Ali zihµ sa¡âdet saña ki kâr-ı ◊a… işlersin ve zihµ sa¡âdet baña ki bâr-

ı ◊a… çekerüm.  

beyt2563 

İder fikri ¡âşı…ları bµ-…arâr 
                                                             
2557 beyt A, M, Ş; na@m T1; şi¡r E; T2‟de yok. 
2558 e≥µ-i, Gültekin, s. 428. 
2559 üzre A, M, E, Ş; T1, T2‟de yok. 
2560 …anâýır-ı A; …anâýµr-i M, T1, T2, E, Ş 
2561 ya¡ni M, E, T1, T2, Ş; A‟da yok. 
2562 âmâde-i A, E, M, T1, Ş; T2‟de yok. 
2563 beyt A, M; me&nevµ E; şi¡r Ş; T1, T2‟de yok. 
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»oşâ2564 ¡izz ü câh u «oşâ kâr u bâr 

Zihµ câh u devlet zihµ ¡izz ü fer 

Bu ma¡nâya ýâ…at getürmez beşer 

na@m2565[T2-325a] 

 مسيح از آيد بچرخ بلند

 على شد زكتف نبى بهرهمند

 بجايى رسانيد ازقدر پاى

كه ازدست قدرت سرشتش خدا
2566  

Ra…am-zede-i rivâyet-i §a√µ√atü‟l-esânµddür ki bâlâ-dest-i ma¡ârik-i [E-156b] 

heycâ cânib-i ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerrema‟llâhu vechehü işâret-i seyyidü‟l-enâm 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm ile bâm-ı2567 Beytü‟l-◊arâm‟a pâ-gü≠âr-ı [Ş-244a] 

isti√kâm olan Hübel-i a¡lâ nâm §anemi rânde-i ¡ibâdetkede-i …udsiyân olan iblµsâsâ 

ser-pençe-i ta√…µr ü tenkµlle nigûnsâr-ı «âk-i hevân itdükden §oñra rûy-ı zemµne 

nüzûl-i tedrµci beden-i mu…addes-i sulýânü‟l-ebrâra bâ¡i&-i imtidâd-ı âzâr olma… 

vehminden te‟eddüben √i≠â-i mµzâbdan sâ√a-i zemµne pertâb eylediler. Pergâr-ı 

…ademleri çâkerde-i §af√a-i «âk oldu…da şµşe-i la¡lµn-dehânlarından nµm-πonce-i 

tebessüme güşâyiş virdiler. Cenâb-ı sulýânü‟l-mürselµn §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

sebeb-i tebessümden istinýâ… buyurdu…larında ¡Aliyyü‟l-Murta≥â bâst-ı pâsu«-ı 

şekkerµn eyledikler ki yâ Resulu‟llâh böyle ma…âm-ı refµ¡den pertâb itmiş iken yine 

pâyum «alµde-i renciş-i [T1-218b] âzâr olmadıπına tebessüm eyledüm. Fa«rü‟l-enâm 

¡aleyhi‟§-§alâtü ve‟s-selâm buyurdılar ki yâ ¡Ali saña elem ü âzâr ne vechile ferce-

yâb-ı med«al-i i§âbet olma… i√timâli var ki seni ref¡ eyleyen ve inzâl eyleyen Cibrµl-i 

Emµn ola fü§e√â-yı si√r-âferµn-i va…den birisi münâsib-i ma…âm bu cevâhir-i âbdârı 

pµrâye-i silk-i ni@âm itmegin teberrüken ve vişâ√u‟§-§adr-ı e&er …ılındı.   

şi¡r2568  

 قيل لى قل لعلى مدحا

 ذكر يحمد نار موصده

 قلت الاقدر فى مدح امرى

                                                             
2564 «oşâ A, T2, Ş, E, T1; M‟de yok. 
2565 na@m M; me&nevµ E; Ş, T1, T2, A‟da yok. 
2566 Hz. İsa göğün en üstüne çıksa da Hz. Ali Hz. Muhammed‟in omuzundan hisse aldı. Allah‟ın 
kudret eliyle yaratılıştan ayağı böyle bir değere ulaştı.  
2567 bâm-ı A, T2; bâb-ı M, E, Ş; (?) T1 
2568 şi¡r A, E; na@m M; Ş, T1, T2‟de yok. 
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 ضل ذواللب الى ان عبده

T[b325-2]والنبى المصطفى قال لنا  

 ليلة المعراج لماصعده

 وضع هللا بظهرى يده

 فاحسن القلب ان قد برده

 وعلى واضع اقدامه

 فى محل وضع هللا يده

Mervµdür ki Hübel nâm tim&âl-i bµ-me‟âl düzd-i rû-siyeh gibi üftân ü «âk-i 

hevâna πalýân olıca… ◊a≥ret-i Zübeyr ra≦ıya‟llâhu ¡anh Ebµ Süfyân‟a yâ Ebâ Süfyân 

rûz-ı U√ud‟da vücûd-ı bµ-sûdın zebân-gü≠âr-ı2569 fa«r ü mübâhât itdigüñ Hübel-i 

esfel ne √a…âretle leked-«ûrde-i dest-endâz-ı …a≥â [M-265] vü müteferri…u‟l-a¡≥â 

oldıπın temâşâgeh-i çeşm-i ¡ibret-bµn ider misin diyü maý¡an-ı nükte-i cigerdûz 

itmege der-kâr oldı. Ebû Süfyân cevâbında didi ki yâ Zübeyr min-ba¡d terk-i tevbµ« 

eyle ki eger İlâh-ı Mu√ammed‟den πayrı İlâh-ı â«er2570 olsaydı bu @uhûrâtuñ ¡aksi 

cilveger-i mir‟ât-ı «u§ûl olurdı didi. Mervµdür ki √a≥ret-i fa«rü‟l-enâm ¡aleyhi‟§-

§alâtü vesselâm ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a-i ◊acebµ2571 ra≦ıya‟llâhu ¡anha miftâ√-ı 

beytü‟l-¡atµ…i âverde-i pµşgâh-ı ¡izzetleri itmekçün işâret buyurdılar. Ol kilµd-i 

gencµne-güşâ-yı ra√met ki ârzû-yı devlet-i [T1-219a] mesâsıyla dest-i rı≦vân giriftâr-ı 

lerze-i reşkdür. ¡O&mân ◊acebµ ra≦ıya‟llâhu ¡anh müteveccih-i devlet-serây-ı İslâm 

oldu…dan §oñra mâderi [E-157a] Selâfe binti Sa¡d‟a bâzû-bend-i sâ¡id-i ta§arruf olmış  

idi. Ferzend-i sütûde-gevheri ¡O&mân fermân-ı peyπam-berµ üzre mâderinden isti√kâr 

oldu…da teslµminde estâr-ı imtinâ¡a tevârµ idicek √a≥ret-i seyyidü‟l-mürselµn 

§alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem te‟kiden li-emri ◊a≥ret-i ~ıddµ…-i Ekber ü Fârû…-ı A¡@âm 

ra≦ıya‟llâhu ¡anhümâ cenâbların irsâl eylediler. Â«ir Sülâfe teslµminde bâliπ-i derece-

i ı≥ýırâr olıca… kâm u nâ-kâm yine ferzend-i necµbi ¡O&mân‟a teslµm eyledi. [Ş-234b] 

Meclis-i mu…addese µ§âl idüb cenâb-ı seyyidü‟l-enâm [T2-326a] cânib-i ¡O&mân‟a2572 

dest-efrâz-ı muýâlebe olub ¡O&mân da«i teslµme tebâdür e&nâsında cenâb-ı ¡Abbâs 

√a≥ret-i «ayrü‟n-nâsa te…arrüb idüb yâ Resûla‟llâh si…âye-i zemzem müsellem-i 

                                                             
2569 gü≠âr-ı A, E, M, T1, Ş; güdâz-ı T2 
2570 â«er A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
2571 ◊acebµ A, E, T2; T1, Ş; M‟de yok. 
2572 teslµm eyledi meclis-i mu…addese µ§âl idüp cenâb-ı seyyidü‟l-enâm cânib-i ¡O&mân‟a A, E, Ş, T1, 
T2; M‟de yok. 
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ta§arruf-ı Benµ Hâşim oldıπı gibi √icâbetü‟l-√arâm da«i bu dâ¡µ-i kemterµne …ınâ¡-ı 

beşere-i ifti«âr buyurulma… niyâz iderüm didi. Ma…âl-i ¡Abbâs ¡O&mân‟uñ …ârûre-i 

§ımâ«ını da…… idicek tereddüdle teslµm-i miftâ√dan dest-i muýâva¡atın keşµde eyledi. 

Seyyidü‟l-enbiyâ tekrâr dest-efrâz-ı ýaleb2573 olub ¡O&mân da«i tekrâr teslµm 

§adedinde iken yine cenâb-ı ¡Abbâs‟uñ pâye-i mer…ât-i recâyı me&ennâ itmesi yine 

¡O&mân‟uñ medd-i2574 mevce-i dest-i2575 teslµminde §ûret-i cezr @uhûrda2576 bâdµ 

olıca… âyµne-i cebµn-i [A-147b] nebevµ şikenzâr-ı renciş-i teπayyür olub buyurdılar ki 

yâ ¡O&mân, Allâh ve Resûl‟üne µmân getürdüñ ise teslµm-i miftâ√da sâlik-i girµve-i 

teva……uf olma. Bu mertebeden §oñra ¡O&mân خذ باالمانه يا رسول هللا
2577  diyüb dest-i 

mu¡cize-perdâzlarına teslµm eyledi. ◊a≥ret-i emµnü‟n-nübüvvetü‟l- [T1- 219b] kübrâ 

¡aleyhi ef≦alüt-te√âyâ bâb-ı âsumân-mesâs-ı ra√met-esâsına zebân-ı miftâ√la tilâvet-i 

âyet-i fet√ buyurdu…da cenâb-ı Fârû…-ı A¡@âm‟la ¡O&mân bin Ebµ ‰al√a ra≦ıya‟llâhu 

¡anhümâyı mu…addem bıýâne-i «âne-i Yezdânµ‟ye müra√√a§-ı du«ûl buyurub «âýır-ı 

mü‟minµne müteme&&il olan evsâ«-ı suver-i mâsivâ-mi&âl §a√âyif-i dµvâr-ı beyt-i 

Rabbânµ‟ye müteme&&il2578 olan §uver-i reng-â-rengüñ ve temâ&µl-i gûn-â-gûnı bi‟l-

cümle sütürde-i me√ekk-i ihtimâm eylediler. Ba¡dezµn mihmân-ı mu√teremterµn-i2579 

«ânvâde-i âferµniş §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem  …alb-i mevcûdât ve …ıble-i kâ‟inât 

ya¡ni «alvet-kede-i «â§§u‟l-«â§§-ı [M-266] ¡âlem beyt-i mükerrem derûnına nûr-ı 

şâtı…-ı hüdâ gibi fey≥-endûz-ı teşrµf olub dü-rek´at §alât-ı ta√iyye-i ta√rµme bend-i 

niyyet oldılar. Bir müddet da«i ol [E-157b] va√det-«âne-i §âf-itti§âf-ı √a…µ…atde 

müteveccih-i mi√râb-ı ¡ibâdet olub kilµd-i «izâne-i [T2-326b] beyt-i Rabbanµ‟yi yed-i 

mü‟eyyedlerinde cilveger-i âfitâbâsâ maşrı…-ı bâb-ı sa¡âdetden sâýı¡ oldılar. Ol e&nâda 

beyt-i siyeh-…abâ-yı zemzem zµr-zebân-ı √âl-i mµzâbla2580 bu beyti müterennim oldı 

ki  

beyt  

 دلم خزانه اسرار بود ودست قضا

                                                             
2573 ýaleb A; maýlab M, T1, T2, E, Ş 
2574 medd-i A, E, Ş, T1, T2, Ş; yed-i M 
2575 dest-i A, E, M, Ş, T1; T2‟de yok. 
2576 @uhûrda A; @uhûrına M, T1, T2, E, Ş 
2577 Ey Allah‟ın Resulü emaneti al. 
2578 müteme&&il M, E; mersûm T1, T2, Ş; A‟da yok. 
2579 mu√teremterµn A, T2, T1; mu√teremin M, E, Ş 
2580 mµzâbla A; mµzâbda M, T1, T2, E, Ş 
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درم ببست وكليدم بدستانى داد
2581  

Mervµdür ki √a≥ret-i seyyidü‟l-mürselµn ¡a≥âdeteyn-i bâb-ı mu¡allâyı girifte-i 

yed-i mü‟eyyed buyurdu…larında cenâb-ı ¡Aliyyü‟l-Murta≥â kerremâllahu vechehü yâ 

Resûla‟llâh tefvµ≥-i √icâbet-i beytle Ehl-i Beyt medâric-i i¡tibâra i¡lâ buyurılsa 

münâsib degül midür diyü mi≥mâr-ı ¡ar≥a şev…-i bâre-i ma…âl idüb2582 ¡O&mân bin 

Ebµ ‰al√a da«i cânib-i miftâ√a iýâre-i nigâh-ı √asret itmek √âletlerinde idi ki nâ-gâh 

berµd-i reh-girâ-yı ¡illiyyµn ya¡ni √a≥ret-i Cibrµl-i Emµn dµvân-«âne-i ezeliyyü‟t-tev…µ¡-

i «udâvendµden berât-ı ebediyyü‟n-na…ş-ı   َ2583ِ  َّن   اّل َ   َْأُم ُُ  ْ   َ  ُتؤدُّبو ْ   َاَم اَ اِ  ِ َ    َْ ِل µ§âliyle Benµ 

‰al√a tâ-be-…ıyâmet √âcib-i perde-serây-ı Rabbânµ ta¡yµn olunma… ta¡allu…-kerde-i 

§amedânµ oldıπın iş¡âr itmegin √a≥ret-i fermân-revâ-yı ins ü cânn §alla‟llâhu ¡aleyhi 

ve sellem [Ş-235a] tebessüm-künân-ı  خذها يا نبى طلحة خالدة بالدة الينز عهامنكم اال ظالم باعثمان

ممايصل اليكم من هذا البيت بالمعروف [a148-A]ان هللا استأمنكم على بيته فكلوا 
2584  ma…âl-i √ikmet-

me‟âliyle dest-i emânet-kâr-ı ¡O&mânµ‟ye tefvµ≥ buyurdılar. Mervµdür ki ¡O&mân bin 

Ebµ ‰al√a «ıdmet-i ¡aliyye-i fa«rü‟l-enâmdan i«tiyâr-ı müfâra…at itmemegin ol 

miftâ√-ı mısbâ«-fürûπı birâderi Şeybe ra≦ıya‟llâhu ¡anhuñ dest-i isti¡dâdına teslµm 

itmegin ile‟l-ân ümenâ-yı İlâhµ olan Benµ Şeybe bin Ebµ ‰al√a‟nuñ dest-i ifti«ârlarına 

sâye-küsterdür  ِ2585  َ ْعَتِ ُو   َ   ُوِ    ْاَْبَل ر Vâ…ı¡a [T2-327a] düvel-i §âlifeden …aý¡-ı na@ar 

@uhûr-ı nûr-ı İslâm‟dan berü memâlik-i İslâmiyye‟de ¡Arab u ¡Acem ü Hind ü Rûm u 

Tatar u Özbek ve sâ‟ir ≥amâyim-i2586 memâlik-i İslâmiyye‟de fermân-revâ olan 
2587mülûk-ı §uverµ vü selâýµn mecâzµ silsileleri √µnen-fe√µnen berµde-i mı…râ≥-ı in…ırâ≥ 

olub ne ensâb u a¡…âblarından ve ne tefvµ≥-kerde-i nerât-ı bµ-&ebâtları olan münâ§ib ü 

a¡mâlden2588 [E-158a] â&âr be-dµdâr degüldür ammâ berât-ı Rabbü‟l-¡âlemµn ve 

işâret-i seyyidü‟l-mürselµn ile «ıdmet-i √icâbet-i beyt-i İlâhµ‟ye müte¡ayyin2589 olan 

                                                             
2581 Gönlüm sırların hazinesi oldu ve kazanın eli kapımı kilitledi ve ve kilidimi dosta verdi. 
2582 şev…-i bâre-i ma…âl idüp M, E, T1, Ş, T2; sev… idüp A 
2583 Allah emanetleri; görev ve sorumlulukları ehline vermenizi emr eder. Nisâ Sûresi: 58. 
2584 Ey Ebû Talha oğulları! Emaneti kıyamete kadar sizde kalmak üzere alın; hicâbeyi sizden ancak 
zalimler geri alır. Ey Osman, Allah bu hizmeti yapma görevini size nasip etti. Meşru olarak buradan 
elde edeceğiniz her şey size aittir. 
2585 Ey basiret sahipleri, ibret alın! Haşr Sûresi: 2. 
2586 memâlik-i İslâmiyye‟de ¡Arab u ¡Acem ü Hind ü Rûm u Tatar u Özbek ve sâ‟ir ≥amâyim-i A, E, 
T2, Ş; M, T1‟de yok. 
2587 ¡Arab u ¡Acem ü Hind ü Rûm u Tatar u Özbek ve sâ‟ir ≥amâyim-i memâlik-i İslâmiyye‟de fermân-
revâ olan A; meâlik-i İslâmiyye‟de fermân-revâ olan M, E, Ş 
2588 münâ§ib ü a¡mâlden A, M, Ş, T1, T2; a¡mâl ü menâ§ibden E 
2589 müte¡ayyin M, T1, E, T2, Ş; mu¡ayyen A 
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Benµ ‰al√a ile‟l-ân teπayyür ü tebeddülden me‟mûn ve in…ırâ≥ u inti…âlden ma§ûn 

olmaları vâ…ı¡â a§√âb-ı √ayret ü ba§µrete √i§§e-gµr-i i¡tibâr olıca… [T1-220b] 

ma√alldür. Taba…ât-ı Bin Sa¡d‟da nigâşte-i yerâ¡a-i ta¡yµndür2590 ki ¡O&mân bin Ebµ 

‰al√a ra≦ıya‟llâhu ¡anh fet√-i bâb-ı rivâyetdür ki bâd-ı müşk-bµz-i2591 bi¡&et henüz 

tefrµ…-i se√âb-ı &a…µlü‟l-cirm-i [M-267] câhiliyyet itmezden mu…addem yevmen-i 

i&neyn u «amµsde züvvâr-ı ¢ureyş içün …ufl-i sµmµn-kilµd-i Yezdânµ mânende-i 

deriçe-i §ub√ meftû√ …ılınma… mu¡tâd idi şehriyâr-ı «ıýýa-i risâlet ¡aleyhü‟§-§alâtü 

ve‟s-selâmuñ kûşe-i şu……a-i da¡vetlerinüñ hilâl-i nev-fürûπâsâ evâ‟il-i ýulû¡ı ve 

«âksârân-ı ¢ureyş‟üñ da«i i&âre-i πubâr-ı inkârla setr-i2592 envâr-ı nübüvvete 

gûşµşleri e&nâsında idi ki birgün yine ber-ýarµ…-i i¡tiyâd bâb-ı sa¡âdete güşâd virmiş 

idüm. Nâ-gâh √a≥ret-i fa«rü‟l-enbiyâ miyâne-i nâsda dâ«il-i «alvet-«âne-i fey≥-âbâd-

ı ¡inâyet olmaπa müteveccih oldılar. Ben ta…a≥â-yı güneh-i câhilâne ile §ûret-nümây-ı 

πıl@et ü pâ-füşürde-i muva……ıf-ı mümâna¡at oldum. Cenâb-ı mekârim-siriştleri sâlik-i 

meslek-i √ilm olub ibrµşim-i mülâyim-târ-ı güftârı bu vech üzre pµçµde-i çer«a-i zebân 

buyurdılar ki yâ ¡O&mân [A-148b] لعلك سرىهذا المفتاح يوما بيدى اضعه حيث شئت
2593  bu 

kelâmdan çeşme-i ≥amµrüm ser-cûş-ı ta¡accüb olub [T2-327b] meger ol zemân silsile-

i sa«t-girih-i ¢ureyş mün«all-i nâ«un-ı ≠üll ü zevâl olalar didüm. Cevâbında  ال بل

عمرت وعزت
2594  diyüb dâ«il-i genc-«âne-i melekût2595 oldılar. Lâkin kelâm-ı mu¡ciz-

ni@âm-ı Mu√ammedµ mânend-i ni§âl-i cigerdûz nµm-hedef-i ≥amµrümde cây-gµr olmış 

idi. Tâ ki rûz-ı fet√de «ıdµv-i «ıýýa-i kerem §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retleri 
2596

 ma…âliyle baña teslµm-i miftâ√ buyurub √u≥ûr-ı sa¡âdetlerinden خذوها يا بنى طلحه

[T1-221a] ta…lµb-i rûy-ı mu¡âvedet2597 eyledigümde tekrâr yine medd-i rişte-i da¡vet 

buyurub buyurdılar ki yâ ¡O&mân …able‟l-hicret ýâ…çe-i sâmi¡aña âvi«te eyledigüm 

…andµl-i ma…âl ¡acabâ henûz zücâce-i √âfı@añda2598 fürûzân mıdur yo«sa küşte-i tünd-

                                                             
2590 ta¡yµndür A; ya…µndür M, T1, T2, E, Ş 
2591 müşk-bµz-i M, E, Ş, T1, T2; müşk-bµn-i A 
2592 setr-i A, E, Ş, T1, T2; ser-i M 
2593 Ey Osman, ümit ederim ki, bir gün gelecek sen, beni bu anahtarı elde etmiş ve istediğim yere 
koymakta, arzu ettiğim kimseye vermekte serbest olacağım bir mevkiide bulursun. 
2594 Hayır, belki mamur ve azizi olurlar. 
2595 genc-«âne-i melekût A; künc-i «alvet-«âne-i melekût M, E, Ş 
2596 Ey Talha oğulları bunu alın. 
2597 mu¡âvedet A, E, T1, Ş; M, T2‟de yok 
2598 √âfı@añda A; √âfı@añuzda M, T1, T2, Ş 
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bâd-ı nisyân oldı mı ben da«i der-sâ¡at-i cerµde-i ev…ât-ı gü≠eşteme idâre-i2599 na@ra-i 

tefa……ud eyledigümde nâ-gâh سرىهذا المفتاح يوما بيدى اضعه حيث شئت gevher-pâresi kûşe-

i «azµne-i √âfı@amda2600 [Ş-235b] çeşm-i [E-158b] şu¡ûruma te¡allu… idicek bµ-i«tiyâr 

eşhedü enneke Resûla‟llâh diyüb …adem-i ¡arş-sâyelerine rûymâl eyledüm. 

Mu¡teberât-ı mü‟ellefâtda …alem-zede-i ted…µ…dür ki e‟imme-i dµn ra√imehümu‟llâhü 

ecmâ¡µn fet√-i girµbân-ı ma¡mûre-i Ümmü‟l-¢urâ maddesinde mesâlik-i i«tilâfa sâlik 

olub ba¡≥ııları da«i §ul√en ve ba¡≥ı-ı â«er ¡unveten meftû√ olma… cânibine ≠âhib 

olmışlardur. Menşe‟-i ihtilâf bu reh-gü≠erdendür ki mu…âtele-i »andeme‟ye istimsâk 

idenler ¡unveten tef√i cânibin tercµ√ ve ba¡≥ılar da«i …able‟d-du«ûl  من دخل دارابى سفيان

 √adµ&-i emân-ba«şı vesâýatıyla ta√a…u…-ı2601 §ul√ı ýarafın2602 ta§√µ√ .فهوا آمن

buyurmuşlardur. E&nâ-yı tesvµdde bir dûzµşe-i πarµbü‟l-√üsn-i «ayâl-şikâf revzene-i 

≥amµr-i müsevvid-i kesr ya¡ni Nâbµ-i √a…µrden çehre-nümâ olmaπın küstâ«âne zµr-i 

âzâr-ı ta¡bµrde âverde-i şebistân-ı suýûr …ılınmaπa cesâret olunmuşdur ki ¡âdetâ 

fütû√ât-ı İslâmiyye yâ §ul√en yâ ¡unveten vâ…i¡ olagelüb miyânede resm-i te≥add 

olmaπla lâbüdd iki √âletden birisi üzre §ûret-yâb olma… emr-i ≥arûrµdür ve 

a√adühümânuñ ta√…µ…i [T1-221b] â«irµ menâfµdür [T2-328a] ammâ belde-i 

mübâreke-i Mekke ki √arem-i rabbü‟l-¡âlemµn ve eşref-i bilâd-ı rûy-ı zemµn olmaπla 

[A-149a] fet√i da«i ekber-i fütû√ât u a¡@am-ı vâ…ı¡ât oldıπı cây-ı kelâm degüldür ve 

ehemm-i umûr-ı bi¡&etden oldıπı da«i bµ-iştibâhdur. Be-ta«§µ§ ki fâti√i da«i seyyidü‟l-

a§fiyâ ve senedü‟l-enbiyâ ◊a≥ret-i Mu√ammed Mu§tafâ §alla‟llâhu ¡aleyhi ve sellem 

olmaπla şeref-i fet√ ü şeref-i fâti√ ü şeref-i meftû√ ictimâ¡ı i…ti≥â-yı §ûret-i imtiyâz 

itmegin bu fet√-i celµl fütû√ât-ı u«râda müte§avver olmayan §ûretin müte«âlifµni 

iştimâlle a¡lâ-yı derecât-ı imtiyâzda cilveger …ılınma… şµve-i «afiyye-i ta…dµrden 

müsteb¡id degüldür va‟lâhu te¡âlâ a¡lem2603  

  

                                                             
2599 idâre-i A; i¡âde-i M, T1, T2, E, Ş 
2600 kûşe-i «azµne-i √âfı@amda A, M, Ş, T1, T2; E‟de yok. 
2601 ta√a……u…-ı A; ta√…µ…-i T1, E, T2, Ş; M‟de yok. 
2602 ýarafın A, E, Ş, T1, T2; M‟de yok. 
2603 va‟lâhu te¡âlâ a¡lem M, T2; vallâhu a¡lem bi‟§-§avâb E; Ş, T1, A‟da yok. 
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9. SONUÇ 

 

Zeyl-i Siyer-i Veysî, klasik edebiyatımızın usta Ģair ve münĢilerinden Urfalı 

Yusuf Nâbî‟nin AlaĢehirli Veysî‟ye zeyl olarak yazdığı mensur eseridir. Edebî ve 

dinî açıdan önem arz eden eser çokça okunmuĢ ve teveccüh görmüĢtür.  

Bu eser, asıl ismi Zeylü‟s-Siyer-i Nebevî olmasına karĢın zeyl olarak yazıldığı 

Siyer-i Veysî‟ye nisbetle Zeyl-i Siyer-i Veysî ismi ile meĢhûr olmuĢtur. 

Kütüphanelerde bulunan yazma nüsha sayısının fazlalığı esere verilen önemi 

göstermektedir. 

1095/1684‟te Ġstanbul‟da yazılmaya baĢlanan bu hacimli eser, Veysî‟nin 

bıraktığı kısımdan -yani Gazve-i Benî Kaynuka‟nın anlatımı ile- baĢlar ve Mekke‟nin 

Fethi‟nin anlatımıyla son bulur. Hz. Muhammed‟in savaĢları, izdivaçları, kimi 

ayetlerin iniĢ Ģekilleri, doğumlar vb. olaylar kronolojik bir Ģekilde anlatılır. 

Nâbî eserinde kaynak olarak ilk dönem siyer örnekleri baĢta olmak üzere 

muteber siyer kitaplarını, Kur‟an-ı Kerîm‟den sonra ikinci temel kaynak kabul edilen 

Kütüb-i Sitte‟deki hadis kitaplarını, yer yer Hanefî ve ġâfî‟î fıkıhına ait eserleri ve 

kimi tarih kitaplarını kullanmıĢtır. Zeyl-i Siyer-i Veysî‟de ismi verilen kaynaklar, 

eserde yer alan hadisler, aktarılan rivâyetler, kimi konular hakkında Nâbî‟nin yaptığı 

çıkarımlar ve ashaba ait Ģiirler Ġlahiyât alanında yapılacak çalıĢmalar açısından önem 

arz etmektedir. Bu nedenle eserin hadis, siyer ve fıkıh alanında yapılacak olan 

çalıĢmalarla incelenmesi faydalı olacaktır. 

Nâbî‟nin bu eseri hazırlarken kullandığı kaynaklar ve konuya hakimiyeti 

Nâbî‟nin âlim bir kiĢiliğinin olduğunu, dinî ilimler konusunda geniĢ bilgi sahibi bir 

entelektüel olduğunu da kanıtlamaktadır. 

Sağlam bir cümle yapısı olan eserde Tuhfetü‟l-Harameyn‟inde de olduğu gibi 

bolca Arapça-Farsça kelime kullanılarak esere sanat özelliği kazandırılmak 

istenmiĢtir. Söz sanatlarını eserinde ustaca kullanan Nâbî daha ziyade benzetme ve 

tasvir etme yöntemini kullanmıĢtır. 

Eserin yaklaĢık yarısına kadar Nâbî eserinde nadiren kullandığı kaynak 

isimlerini verirken eserin son kısmına doğru -özellikle Hudeybiye AntlaĢması‟ndan 

sonra anlattığı kısımda- sıkça kullandığı eserlerin isimlerini kaydederek onlara 

atıflarda bulunmuĢtur.  

Eserde Nâbî; bahis aralarında, duygu yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda, 

kimi zaman da metne soluk vermek amacıyla Türkçe ve Farsça Ģiirler söylemiĢtir. 
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Türkçe Ģiirler genellikle okuyucuyu rahatlatmak, konu ile ilgili Ģiir söylemiĢ olmak 

için yazılmıĢ havasını uyandırmaktadır. Bu Ģiir örneklerinin bazılarında hikemî tarz 

da kendini göstermektedir. Nâbî bu manzum parçalardan bir kısmını Türkçe 

Divânı‟na da eklemiĢtir. Farsça Ģiirleri ise Nâbî‟nin gerçek anlamda sanat yaptığı, 

duygu yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda söylediği Ģiirlerdir.  

Üslup ve anlatım yönüyle Tuhfetü‟l-Harameyn ile küçük bir mukayese 

yapıldığında Tuhfetü‟l-Harameyn ile Zeyl-i Siyer-i Veysî hemen hemen birbirine 

benzer. Aralarındaki temel fark Nâbî‟nin Tuhfe‟de daha fazla manzûm parçaya yer 

vermesidir. Hatta Nâbî bu parçalardan bir kısmı Fuzûlî,  Bâkî, , Nef‟î, Nâ‟ilî gibi 

önemli divan Ģairlerinin Ģiirleridir. Nâbî bu Ģiirleri metin içerisinde verirken hangi 

Ģaire ait olduğunu da belirtmiĢtir. 

Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî‟den sonra kendi zeyline ikinci bir zeyl yazmıĢ ve 

burada Mekke‟nin Fethi‟nden Hicretin 9. yılına kadar yaĢananları anlatmıĢtır. Bu 

ikinci zeyl, Nâbî Halep‟te iken 1123/1711 yılında yazılmıĢtır. Nâbî bu eserini yazdığı 

sırada sıkıntılı ve zor bir hayat içerisindedir. Sultan II. Ahmed‟in himmetiyle bu 

sıkıntılı durum ortadan kalkar ve Nâbî tekrar refah bir hayata kavuĢur. 

Zeyl-i Siyer-i Veysî‟ye yazılmıĢ iki ayrı zeyl bulunmaktadır. Ġlki, Gülşen-i 

Hulefâ adlı eseri ile bilinen Nazmizâde Hüseyin Murtazâ‟nın kaleme aldığı Zeyl-i 

Siyer adlı eserdir. Nazmizâde Hüseyin Murtazâ‟nın Zeyl-i Siyer‟i, Halid b. Velid ile 

Amr bin As‟ın seriyyelerinden Hz. Muhammed‟in vefatına kadar olan olayları 

anlatmaktadır. Ġkinci zeyl ise Kaçhsarî-zâde Süleyman Talib‟e aittir. 

Zeyl-i Siyer-i Veysî‟nin yurt içi ve yurt dıĢı ulaĢılabilen toplam 64 yazma 

nüshası bulunmaktadır. Eser aynı zamanda 1284/1867‟de Bulak‟ta basılmıĢtır. 

ÇalıĢmada üçü Nâbî hayatta iken çoğlatılmıĢ toplam 6 nüshadan faydalanılmıĢtır. Bu 

nüshalar okunarak edisyon-kritik yöntemi ile eserin metni ortaya çıkarılmıĢtır. 

Metinde ekseriyetle kullanılan ve cümle ile anlamlı kelimelere yer verilmiĢ diğer 

kelime farkları dipnotta gösterilmiĢtir. 

Hazırlanan çalıĢma ile Nâbî gibi tanınmıĢ bir edebî Ģahsiyetin önemli bir eseri 

daha günümüz edebiyatına kazandırılmıĢ, azınlıkta olan nesir edebiyatımızla ilgili 

çalıĢmalara önemli bir örnek eklenmiĢtir. 
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Ca¡fer bin Ebµ ‰âlib, 329, 363, 367, 

375 

Ca¡fer-i ‰ayyâr, 376 

Cammâs bin ¢ays, 417 

Cebele bin Eyhem-i ∏assânµ, 295 

Cedd bin ¢ay§, 242 

Cehcâh bin Sa¡µd-i ∏ıfârµ, 168 

Cemâle‟d-dµn el-Mu√addi&, 328, 344 

Cemµle, 107, 108 

Cibrµl, 68, 72, 101, 111, 128, 163, 179, 

258, 280, 425 

Cüheyne, 405 

Cüveyriyye, 167, 168 

Cüllâs bin ‰al√a, 962 

Cürf, 363 

Dârimµ, 333 

∞ariyye, 234 

Dârü‟l-Hicre, 67, 71 

Dârü‟n-Nedve, 85 

Dı√ye bin »alµfe-i Kelbµ, 265, 271 

Dı√ye bin ◊alµfetü‟l-Kelbµ, 270 

Dı√yetü‟l-Kelbµ, 103, 221, 272, 280, 

281, 282, 334 

Dımış…, 135, 265, 365 

∞ırâr bin el-»aýýâb, 203, 206 

Düldül, 291, 292, 389 

Dûmetü‟l-Cendel, 165 

Ebâ el-∏aydâ…, 97 

Ebâ el-¢âsım, 230, 308, 350, 363 

Ebµ bin »alef, 117, 120 

Ebµ Eyyûb el-En§ârµ, 184, 335 

Ebµ Hüreyre, 296, 344, 345, 366, 371 

Ebµ Mûsâ el-Eş¡arµ, 329 

Ebû ¡Abes bin Cübr, 75 

Ebû ¡Âmir-i fâ§ı…, 94, 120, 187 

Ebû ¡Azze şâ¡ir Cumehµ, 85 

Ebû Ba§µr ¡Utbe bin Üseyyid ¿a…afµ, 

260, 261, 262, 263 

Ebû Berâ‟ ¡Âmir bin Mâlik, 148 

Ebû Bürde, 90 
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Ebû Cehl, 238  

Ebû Cendel, 254, 255, 262, 263 

Ebµ Dâvûd, 332, 333 

Ebû Dücâne, 94, 97, 101, 121, 154, 

346 

Ebû Hind, 333 

Ebû ¢atâde, 78, 392 

Ebû Leylâ-i Mâzenµ, 154 

Ebû‟l-¢âsım es-Süheylµ, 256 

Ebû Lübâbe, 68, 225, 226 

Ebû Mesleme bin ¡Abdü‟l-esed, 93 

Ebû Nâ‟ile, 75, 76, 77 

Ebû Nu¡aym, 117 

Ebû Râfi¡, 78, 79, 80, 322 

Ebû Sa¡µd bin »u≦rµ, 91 

Ebû Sa¡µd bin Ebµ ‰al√a, 96 

Ebû Seleme 157 

Ebû Sinân-ı Esedµ, 242 

Ebû Süfyân, 69, 84, 85, 93, 112, 124, 

125, 158, 160, 188, 203, 212, 

217, 262, 274, 275, 276, 277, 

278, 382, 383, 384, 381, 386, 

396, 397, 398, 399, 400, 401, 

402, 403, 405, 406, 408, 411, 

412 

Ebû Süfyân bin Ümeyye, 273 

Ebû ‰âlib, 205 

Ebû ¡Ubeydet bin el-Cerrâ√, 93, 122, 

414 

Ebû ¡Uyeyne, 392 

Ebû Üseyyid Sâ¡idµ, 108 

Ebû ±er-i ∏ıfârµ, 405 

Ehl-i Beyt, 425 

Enes bin en-Na≦µr, 108 

Enes bin Mâlik, 108, 260, 373 

Enmâr, 71 

Erâk, 397 

Erhâ bin As«ama, 268 

Erýât ibn Şüra√bµl, 96 

Esmâ bint-i ¡Umeys, 343 

Esved bin Muýýalib, 85 

Evs, 228, 229 

Evs bin »avlµ-i En§ârµ, 350 

Ezher bin ¡Avf, 260 

Ezri¡ât, 69 

Fâris; 192, 193 

Fâtımâ, 131 

Fâýıma binti Esed, 156 

Fedek, 342 

Fervet bin ¡Amr-ı Beyâ≥µ, 327 

Fet√-i Mekke-i Mu√tereme, 377 

Fet√-i Teymâ, 346 

Fet√-i Vâdi‟l-¢urâ, 345 

∏âlib bin ¡Abdu‟llâh Ley&µ, 342 

∏avre&, 71, 72,  

∏azâ-yı »ehde…, 187 

∏azûrâ, 153, 154 

∏azve-i Bedr-i Mev¡id, 157 

∏azve-i Benµ ¢uray@a, 219 

∏azve-i Benµ‟l-Mu§ýalı…, 165, 168 

∏azve-i Dûmetü‟l-Cendel, 164 

∏azve-i ◊amrâü‟l-Esed, 136  
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∏azve-i ◊udeybiye, 236 

∏azve-i Mu‟te, 362 

∏azve-i Müreysµ¡, 165 

∏azve-i ±âtü‟r-Ri…â¡, 164 

∏azvetü‟l-A√zâb, 187, 189 

∏azze, 273 

∏uzye, 121 

◊abeş, 265, 266, 359, 360 

»accâc bin ¡İlâý, 335, 336, 337, 341 

◊acûn, 383, 418 

◊âfız-ı Moπulýây, 257 

◊af§a, 81, 82 

◊akµm bin »ırâm, 397 

»âlid bin Ebµ el-Bükeyr, 141 

»âlid bin Velµd, 93, 203, 238, 239, 

355, 361, 371, 372, 374, 376, 

404, 416, 417 

»amne binti Ca√ş, 175 

◊amrâü‟l-esed, 139 

»andeme, 383 

»an@ala, 107, 108, 123 

◊arem-i Mu√terem, 257, 355, 393 

»arâm bin Mil√ân, 149 

◊âret bin ¡Ukbe, 104 

»ârice bin Zeyd 129 

◊âri& bin ¡Amr-ı Ezdµ, 362 

◊âri& bin ∞ırâr, 165, 167 

»âri& bin Ebµ Şemir, 270 

◊âri& bin Ebµ Şemir-i Gassânµ, 265, 

293, 294 

◊âri& bin Evs, 75, 77, 78 

◊âri& bin ~ımme, 120, 121, 149 

◊âri& bin ‰al√a, 96 

◊âri&-i ∏assânµ, 362 

◊assân bin ¿âbit, 175, 292 

◊âýıb bin Ebµ Belte¡a, 290, 300, 387, 

389, 390, 391 

◊âýıb bin Ebµ Belte¡a-i La«mµ, 265 

»aýµb-i ¢asýallânµ, 234, 243 

»avvât bin Cübeyr, 197 

»ayber, 79, 155, 188, 260, 297, 298, 

299, 304, 308, 310, 321, 323, 

325, 327, 328, 335, 336, 340, 

343, 345 

»ayber bin ¢ıynân, 297 

◊ayder-i Kerrâr, 292 

◊ayyân bin el-¡Ara…a, 117, 213 

»azûre, 415 

Hera…l, 265, 270, 271, 272, 274, 275, 

276, 277, 278, 281, 282, 293, 

294, 356, 372 

Hev≠e bin ¡Ali ◊anefµ, 295, 297 

Hevze bin ¡Aliyy-i ◊anefµ, 265 

◊ı§n-ı Âbµ, 297 

◊ı§n-ı Fezâr, 297 

◊ı§n-ı ¢al¡atü‟z-Zübeyr, 297 

◊ı§n-ı ¢amû§, 321 

◊ı§n-ı Mû‟te, 373 

◊ı§n-ı Nâ¡im, 308 

◊ı§n-ı Saýµ√, 297 

◊ı§n-ı Sülâlim, 297 

◊ı§n-ı Vaýµ√, 297 
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◊ı§nü‟l-Berâ‟, 297 

»ı≥r, 315 

◊icâz, 273, 284, 290 

Hind binti ¡Utbe, 103, 104, 123, 130, 

383 

»irâş bin Ümeyye-i »uzâ¡µ, 240 

◊i§âr-ı ¢amû§, 297, 310, 325 

◊i§âr-ı Ketµbe, 297 

◊i§âr-ı Nâbile, 297 

◊i§âr-ı Nâ¡im, 306, 307 

◊i§âr-ı Neýât, 297, 304, 306, 307 

◊i§âr-ı ~a¡b, 297, 304 

»i§âr-ı Şı……, 297 

Hişâm bin Ümeyye-i Ma«zûmµ, 101 

◊ubab bin el-Mün≠ir, 86, 90, 305, 310 

»ubeyb bin ¡Adiyy, 141, 143, 145, 

197 

◊udeybiye, 240, 252, 257, 258, 260, 

297, 348, 356, 378 

»urre »usre, 284, 285, 286, 287, 288, 

289 

◊urum, 143 

»usrev Pervµz, 265, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289 

◊uveyý bin ¡Abdü‟l-¡İzzµ, 85 

◊uveytib bin ¡Abdü‟l-¡İzzµ, 355, 379 

»uynes bin »u≠âfe-i Sehmµ, 81 

◊uyey bin A√ýab, 69, 151, 153, 187, 

194, 223, 230 

◊u≠eyfetü‟l-Yemânµ, 216, 217 

Hübel, 420, 423 

Hübeyre bin Ebµ Veheb, 85, 203, 206 

Hüdde, 141, 358 

◊üleys bin ¡Al…ame, 244, 245 

◊üsyel, 300, 301 

Hz. Abbâs, 85, 86 

Hz. ¡Â‟işe, 175, 180, 183, 380 

Hz. Ali (¡Aliyyü‟l-Murýa≥â), 83, 95, 

97, 100, 102, 124, 153, 166, 

176, 177, 179, 204, 205, 206, 

208, 209, 222, 230, 252, 254, 

298, 313, 315, 318, 319, 321, 

322, 323, 324, 343, 346, 385, 

386, 389, 395, 421, 422, 425 

Hz. Ebubekir (Sıddµ…-i Ekber), 82, 

122, 124, 131, 153, 159, 168, 

176, 180, 181, 185, 186, 187, 

246, 247, 307, 311, 347, 384, 

386, 407, 418, 423 

Hz. Hamza, 88, 96, 103, 128, 132 

Hz. Hasan, 83, 84,  

Hz. Harûn, 84, 334 

Hz. Hüseyin, 84 

Hz. Muhammed, 66, 73, 93, 106, 111, 

112, 118, 124, 132, 140, 144, 

243, 253, 274, 337, 385, 411, 

427 

Hz. Nûh, 218 

◊z. ¡O&mân bin ¡Affân, 71, 81, 82, 

140, 177, 241 

◊z. ¡Ömer (Fârû…-ı A¡zâm), 81, 82, 

105, 124, 159, 161, 163, 166, 
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168, 170, 174, 203, 240, 241, 

250, 251, 258, 259, 300, 301, 

311, 312, 314, 353, 384, 391, 

400, 423 

◊z. ~ıddµ…a, 129, 166, 167, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180, 

183, 184, 186, 219, 386 

Hz. Ya¡…ûb, 182 

Hz. Yûsuf, 182 

Hz. Zehrâ, 83, 84, 112, 125, 128, 385 

İbn ¡Abbâs, 256, 273, 337, 338, 339, 

340, 393, 398, 399, 400, 401, 

402, 403, 408, 416 

İbn ¡Ara…a, 228 

İbn Cevvâs, 223 

İbn Ebµ ¢ufâ√e, 247 

İbn ez-Zeb¡arµ, 85 

İbn Hişâm, 242, 330, 420 

İbn İs√a…, 94, 209, 255, 308 

İbn ¢amiyye, 112, 114 

İbn Selûl, 299 

İbnü‟l-Cevzµ, 296 

İbrâ√µm »alµlu‟l-lâh, 274 

İmâm Şa¡bµ, 242 

¡İkrime bin Ebµ Cehl, 85, 91, 99, 136, 

203, 207, 212, 217, 379, 415 

İmâm Bâ…ır, 321 

İmâm Beyha…µ, 117 

İmâm Bu«ârµ, 328 

İmâm ¢asýallânµ, 322 

İmâm-ı Rabbânµ, 234 

İmâm ‰aberânµ, 109, 416 

İmâm ‰aberµ, 322 

İmâm ‰a√âvµ, 344 

İmâm ±ehebµ, 344 

İncµl, 266, 281, 294 

¡İsevµyye, 266 

İskenderiyye, 290 

İyâs bin Seleme bin el-Ekva¡, 313 

¡İy§, 262 

Ka¡b bin Cevvâs, 230 

¢a¡b bin Esed, 194, 210, 223, 230 

Ka¡b bin Eşref-i Yahûdµ, 74, 75, 76, 

77, 78 

Ka¡b bin Mâlik, 114, 197 

Ka¡be, 239, 242, 249, 274, 278, 311, 

349, 350, 419 

¢abµle-i ¡Areyn, 235 

¢abµle-i Evs, 78, 88 

¢abµle-i »azrec, 78, 88 

¢âbûs-ı Müzenµ, 105 

¢â≦ı ¡Iyâ≥ Ya√§ubµ-i Mâlikµ, 344 

¢adµd, 392 

¢al¡a-i ¢amû§, 316 

¢al¡a-i Ma¡ân, 365 

¢al¡a-i Şa……, 308 

¢ar…aratü‟l-Küdr, 70 

¢astallânµ, 73, 84, 122, 134, 150 

¢atâde bin en-Nu¡mân, 122 

Ka¡y…a¡ân, 350 

¢ays bin Nebbâş, 223 

¢ays bin Sa¡d, 103, 410 
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¢ay§er, 248 

Kebş-i Ketµbe, 95 

Kedâ, 415 

Kev&er, 260 

Kilâb bin ‰al√a, 96 

Kinâne bin er-Rebµ¡, 187, 222 

Kinâne ibn-i Ebi‟l-◊u…ay…, 307, 325 

Kirâ¡u‟l-πamµm, 238 

Kirkere, 327 

Kisrâ, 248, 265 

Kitâb-ı İktifâ, 369, 374 

¢ubâ, 86, 235 

¢udüs, 279 

¢ufâ, 118 

¢udeyd, 165 

Kûfe, 165 

¢ur‟ân, 141 

¢ureyş, 69, 84, 97, 98, 196, 199, 202, 

208, 213, 216, 217, 235, 237, 

240, 241, 243, 244, 245, 247, 

249, 261, 274, 336 

¢u§vâ, 239, 413, 418 

¢utbet bin ¡Âmir, 371 

¢uzmân, 96, 97 

Kürz bin Câbir-i ¢ahrµ, 236 

La√µf, 220 

Ley&-i ∏âlib ¡Ali bin Ebµ ‰âlib, 103 

Luπat-ı ◊imyer, 288 

Ma¡âricü‟n-Nübüvve, 102, 110, 129, 

132 

Ma¡bed bin Ebµ Ma¡bed-i »uzâ¡µ, 138, 

139 

Ma√mûd bin Mesleme, 327 

Ma¡…ab bin ¡Ubeyd, 141 

Mâlik bin ¡Avf, 198 

Mâlik bin Sinân, 88, 89, 123 

Mâlik bin Züheyr Çeşmµ, 117, 120 

Mâriyye-i ¢ıbtiyye, 291, 292 

Me¡âlim, 395 

Medârik, 388, 395 

Medâyµn, 193  

Medµne, 69, 70, 71, 80, 86, 87, 90, 91, 

97, 107, 113, 124, 125, 129, 

130, 131, 149, 157, 163, 164, 

169, 173, 189, 198, 199, 200, 

202, 220, 226, 230, 234, 235, 

300, 302, 348, 360, 376, 381, 

387 

Mekke, 70, 74, 85, 120, 124, 129, 133, 

194, 234, 241, 252, 255, 262, 

278, 296, 335, 336, 349, 351, 

361, 392, 397, 403, 410, 414 

Mer√ab, 301, 317, 319, 330, 342 

Merrü‟@-ªehrân, 119, 160, 188, 349, 

395 

Merve, 237, 354, 420 

Mesâfi¡ bin ‰al√a, 96 

Mescidü‟l-◊arâm, 278 

Mesµ√a, 280, 282 

Mesµ√iyye, 266 

Meşâri…, 366 
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Mevâhib, 230 

Mevâhibü‟l-¢asýallâniyye, 123, 

Mevâhibü‟l-Ledüniyye, 322 

Mevlânâ Mu¡µnü‟d-dµn-i Miskµn, 67, 

82, 172 

Mevlâ-yı Benµ Beyâ≥a-i En§ârµ, 332 

Meymûne binti ◊ari&, 380, 381 

Mi…dâd bin ¡Amr, 93 

Mi…dâd bin Esved, 145, 388 

Mirdâ& bin Mu√ârib, 203, 207 

Misýa√ bin U&â&e, 175, 185 

Mµzânü‟l-İ¡tidâl, 344 

Mu¡âviye ibn Muπµre, 140 

Mu√ammed bin İs√a…, 144, 223 

Mu√ammed bin Mesleme, 74, 76, 77, 

91, 126, 127, 152, 165, 227, 

234, 306, 307, 312, 326, 348, 

349, 418 

Mu√ammed bin Şüra«bµl, 113 

Mu«â§ama-i Sinân u Cehcâh, 168  

Mu«ayrµ…, 106, 107 

Mu√ayya§a ibn Mes¡ûd-ı ◊âri&µ, 342 

Mu…av…ıs, 265, 266, 290, 291, 292, 

293 

Mu§¡ab Ebû‟r-Rûm, 114 

Mu§¡ab bin ¡Umeyr, 90, 113 

Mûsevµ, 230 

Mûseviyye, 188, 212 

Mu¡tasımiyye, 122 

Mû‟te, 366, 374 

Mükriz bin ◊af§, 350, 379 

Münte…â, 322, 332, 344 

Münzile, 303 

Müseyleme-i Ke≠≠âb, 296 

Mün≠ir bin ¢uddâme-i Sülemµ, 68 

Mür&ed ibni Ebµ Mür&ed, 141 

Müzen, 233 

Müzeyne, 104, 405 

Nâbµ, 65, 66, 

Nâciye bin Cündeb-i Eslemµ, 238, 239, 

348 

Na§ârâ, 282 

Nebbâş bin ¢ays, 197 

Necâşµ, 248, 267, 268, 356 

Necâşµ-i A§√ame, 265 

Necef, 83, 318 

Necµd, 71, 235 

Nesµbe binti Ka¡b, 121 

Nevfel bin ¡Abdu‟l-lâh, 203, 206 

Nizâr, 292 

Nu¡mân bin Mâlik, 88, 129 

Nu¡aym bin Mes¡ûd-ı Eşca¡µ, 157 

Nu¡aym bin Mes¡ûd-ı ∏aýafânµ, 210, 

211, 212 

¡O&mân bin Ebµ ‰al√a, 96, 355, 358, 

362, 418, 423, 424 

¡O&mân bin Muπµretü‟l-Ma√zûmµ, 120 

¡Ömer ¡Azµz, 292 

Râfi¡ bin »adµc, 91 

Rav≥atü‟l-A√bâb, 279, 292, 328, 344 

Reci¡, 141, 306, 307 

Refref, 323, 357, 383 
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Remle binti ◊âri&, 230 

Rey√âne binti ¡Amr, 231 

Rı≦vân, 103 

Ru…iyye, 81 

Rûm, 270, 277 

¿âbit bin ¢ays, 167 

Sa¡d bin Ebµ Va……â§, 93, 96, 110, 112, 

117, 163, 222, 314 

¿âbit bin Er…am-ı En§ârµ, 371 

Sa¡d bin er-Rebµ¡, 86 

Sa¡d bin Mu¡az, 75, 87, 89, 109, 132, 

156, 197, 201, 202, 213, 228, 

229, 231 

Sa¡d bin ¡Ubâde, 87, 88, 90, 156, 197, 

201, 408, 414 

~afiyye binti ¡Abdü‟l-Muýýalib, 128, 

146 

~afiyye binti ◊uyeyy bin A«ýab, 321, 

333, 339, 341 

~afvân bin Mu¡aýýal-ı Sülemµ, 174 

~afvân bin Ümeyye, 85, 93, 137, 145, 

284, 379, 415 

~ahbâ, 334, 343 

~a√µ√, 328 

~a√µ√-i Bu«ârµ, 376 

¿a¡lebe bin ebi el-◊u…ay…, 326 

Sâmân, 196 

Sedd-i Sikender, 320 

Sehl bin ◊anµf, 101, 154, 156 

Selâfe binti Sa¡d, 141, 423 

Selâm bin Mişkem, 69, 299, 304, 330 

Seleme bin el-Ekva¡, 314 

Seleme bin Eslem, 199, 200 

Selµý bin ¡Amr-ı ¡Âmirµ, 264, 295 

Sellâm bin Ebµ el-◊u…ay…, 187 

Selmân-ı Fârisµ, 189, 191, 192, 193 

¿emâme bin Ü&âle, 234 

Semûre bin Cündüb, 91 

¿eniyyetü‟l-Mürâr, 239 

Sevµ…, 69, 70 

Sibâ¡ bin ¡Abdü‟l-¡uzzâ, 103 

Sibâ¡ bin ¡Urfuýa-i ∏ıfârµ, 165, 298 

Sinân bin Vebre-i Cühenµ, 168 

¿iyyetü‟l-Vedâ¡ 364 

Süfyân bin »âlid-i Hüzelµ, 140 

Süfyân bin ◊âri& bin ¡Abdü‟l-Muýalib, 

393 

Süheyl bin ¡Amr 158, 248, 249, 253, 

355, 379, 415 

Şâm, 69, 84, 156, 192, 193, 262, 277, 

293, 294, 362 

Şâş, 300 

Şemşµr bin Ebµ el-◊u…ay…, 156 

Şer√-i Mevâ…ıf, 322 

Şevâhidü‟n-Nübüvve, 321 

Şey√ Sa¡µd-i Kâzurûnµ, 344 

Şifâ, 344 

Şµreveyh, 288, 289 

Şµrµn, 291 

Şücâ¡ bin Veheb Esedµ, 265, 293, 294 

Şüra√bµl bin ¡Amr-ı ∏assânµ, 362, 364 

Şürey√ bin ¢âri@, 96 
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Ta«lµ§ü‟l-Meπâzµ, 308 

‰al√a bin Ebµ ‰al√a, 93, 95 

‰al√a bin ¡Ubeydu‟l-lâh, 101, 115 

Târi«-i »amµs, 292, 293, 303, 332, 365 

Tav≥µ√, 322 

‰âyif, 284 

Tebûk, 283 

Tefsµr-i Keşşâf, 388 

Tel…µ√, 296 

Ten¡µm, 143 

Tevrât, 197, 213, 223, 225, 281 

Tirmi≠µ, 353 

‰ûr, 267 

¡Ubâd bin Bişr, 75 

¡Ubâde bin e§-~âmit, 171 

¡Ubâdet bin e§-~amet, 69 

¡Ubeyd bin ¡Âcir-i ¡Âmirµ, 121 

¡Ubeyde bin el-◊âri&, 83, 204 

¡Ufrâ, 291 

¡U…âb, 307 

¡U…be bin Ebµ Mu¡ayý, 258 

¡U…be bin Zeyd, 197 

Uhud, 84, 90, 91, 92, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 123, 128, 133, 

138, 157, 205, 423 

Ukeydir bin ¡Abdü‟l-mülk-i Na§rânµ, 

165 

¡Ukkâşe bin Mi√§an-ı Esedµ, 93, 166 

¡Umre, 257 

¡Urcûn, 122 

¡Urve bin Mes¡ûd-ı ¿a…afµ, 245, 247 

¡Usfân, 356 

¡Uýârid, 81 

¡Utbân bin Mâlik-i En§ârµ, 162 

¡Utbe bin Ebµ Va……â§, 109, 110 

¡Uyeyne bin ◊a§µn, 198, 200, 202 

Übeyy bin »alef, 109, 118 

Übeyy bin ¢a‟b, 86 

Ümm Gül&üm, 81, 258 

Ümm ◊abµbe, 383, 384 

Ümmµ Eymen, 117 

Ümmü‟l-¢urâ, 125, 136, 140, 157, 

187, 188, 235, 244, 252, 257, 

260, 261, 325, 336, 337, 341, 

350, 351, 357, 387, 397, 408 

Ümm Mektûm, 153 

Ümm Mista√, 175 

Ümmü‟l-Mesâkµn, 83 

Ümm Rûmân, 183 

Ümm Seleme, 158, 166, 238, 256, 

298, 394 

Üsâme bin Zeyd, 91, 176, 230 

Üseyyid bin »u≥ayr, 87, 89, 91, 100, 

132, 202, 407, 418 

Vâdµ-i ◊ur≥a, 302 

Vâdi‟l-¢urâ, 345, 347 

Va√şµ, 103 

Vâ…ı¡â-i Fet√-i Fedek, 342 

Vâ…ıdµ, 74, 104, 105, 115, 119, 293 

Veheb bin ¢âbûs-ı Müzenµ, 104, 105 

Velµd bin el-Velµd, 357, 361 

Veysµ, 64, 65, 66, 67, 81 
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Ya¡lâ bin Ümeyye, 374, 375 

Ya¡fûr, 291 

Yemâme, 265, 295 

Yemân, 100 

Yemen, 192, 193, 238, 285, 286, 290 

Yesâr, 70, 71, 236 

Ye&rib, 67, 68, 75, 146, 194, 223, 284, 

294, 330, 339, 349, 354 

Yûşa¡ bin Nûh, 345 

≤aπaýır, 280, 281 

±âtü‟r-Ri…â¡, 164 

±e«â‟irü‟l-¡U…bâ, 395 

Zehr-i Bâsim, 256 

Zeyd bin el-De&ine, 141, 143 

Zeyd bin Er…am, 91, 169, 170, 171 

Zeyd bin Eslem, 144 
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SÖZLÜK 

 

„acve (a): Medine‟de yetiĢen iyi bir 

cins hurma ağacı. 

„adîde (a): Çok, birçok. 

„adîl (a): EĢit, eĢ. 

âferîniĢ (f): Yaratma; yaratılıĢ ve 

bütün mahluklar. 

âgaĢte (f): BulaĢmıĢ. 

âgîn (f): DolmıĢ. 

ağniyâ (a): Zenginler. 

ağsân (a): Dallar, budaklar. 

ahbâr (a): Musevî âlimleri. 

âhen (f): Demir; zincir; kılıç; katı, sert. 

âher (a): BaĢka, diğer, gayrı. 

ahmâl (a): Yükler. 

ahz-i intikâm (f): Ġntikâm alma. 

„akab-gîrân (f): Ardından giden. 

akdâh (a): Kadehler. 

„akîb (a): Bir diğerinin ardınca gelen. 

„akîka (a): Çocuğun doğumunun 

yedinci günü veya saçı ilk 

kırkıldığında adak, nezir için kesilen 

koyun. 

„alâ‟im (a): NiĢânlar, belgeler. 

„alef (a): Hayvan yemi, saman. 

âmâl (a): Dilekler, istekler. 

a‟mâl (a): ĠĢler. 

âmed-Ģüd (f): GeliĢ gidiĢ. 

âmîhte (f): KarıĢmıĢ, karıĢık olan. 

âmirziĢ (f): Tanrı bağıĢı; affetme, 

bağıĢlama. 

âmîziĢ (f): GeçiniĢ, uysallık. 

„amr (a): Millet. 

a‟nâk (a): Boyunlar, gerdanlar; yaprak 

sapları; rüzgarla kalkan toz bulutu. 

anâkib (a): Örümcekler. 

„an-karîb (a): Yakında, çok geçmeden. 

ârâ (a): Oylar. 

„arais (a): Düğün, arus 

a‟râk (a): Damarlar. 

ârâm-rübâ (f): Rahatı kaçıran. 

arayiĢ (f): Süs, süsleme 

ârd (f): Un. 

„arrâde (a): Tekerlekli savaĢ arabası, 

mancınık. 

„arûs-ı hâverî (f): GüneĢ. 

arzîn (a): Arzlar. 

 

 

 

 

âsîb (f): ÇarpıĢma; bela, afet.  

âsiyâb (f): Su değirmeni. 

asnâm (a): Putlar. 

„aĢâ (a): AkĢam yemeği. 

âĢûb (f): KargaĢalık; karıĢtırıcı. 

âteĢ-gîre (f): MaĢa; çıra. 

„atiyye (a): Hediye. 

„atĢ (f): Susuzluk, susama. 

„avâkıb (a): Neticeler, sonuçlar. 

„avâtık (a): Hür olanlar; ihtiyarlar; 

genç kızlar; yavru kuĢlar. 

„avene (a): Yardakçılar, kafadarlar. 

âverd (f): Harp, ceng, savaĢ. 

âverde (f): NaklolunmuĢ, getirilmiĢ. 

avihte (f): Asılı. 

âvizân: Asılı, sarkık, meĢgul. 

âviziĢ (f): SavaĢ. 

âyende (f): Gelen 

„ayyâr (a): Çevik, atik; dolandırıcı. 

âzmây (f): Deneyen, sınayan, tecrübe 

eden. 

âzmûde (f): AlıĢkın; deneyimli; 

denenmiĢ. 

-bâd (f): Olsun. 

bâd-ı bürût (f): Çalım, hava; kibir. 

ba‟d-ezîn (f): Bundan sonra, bundan 

böyle. 

bâdiye (f): Çöl; bakır tas. 

bâhir (a): Zâhir, ayan; parlak, güzel. 

bâhûr (a): Temmuz sıcağı. 

bahye (a): DikiĢ. 

bâ‟is (a): Sebep olan, gönderen, icap 

ettiren. 

bakar (a): Ġnek, sığır. 

baklatü‟l-hamkâ (a): Semiz otu. 

bâlâ-hâne (f): Evin en üst katı, çatı, 

tavan arası. 

bâlîn (f): Yastık, baĢucu. 

bâr (f): Yük. 

bâr-âver (f): Verimli, hamile, üretken. 

bârdâr (f): Meyveli ağaç; hamile, 

gebe; yüklü. 

bârid (a): HoĢa gitmeyen, nâhoĢ. 

bârika (f): Parlayan, ıĢıltılı; ĢimĢek. 

bârû (a): Kale, hisar; siper. 

bâsıra (a): Görme kuvveti, görüĢ; göz. 

bat (f): Ördek. 

batârika (a): Patrikler. 
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bâzmâde (f): Geri kalmıĢ; yorgun. 

bâzû (f): Kuvvet, güç; pazu. 

bed-âmûz (f): Fenalık öğrenmiĢ, 

fenalık öğreten. 

bed-bîn (f): Kötümser. 

bedene (a): Kurbanlık deve. 

be-der (f): DıĢarı. 

bedîdâr (f): MeĢhûr, görünür. 

bed-kirdâr (f): Kötü amelli. 

bedreka (f): Kılavuz, yol gösteren, 

delil. 

bed-sigâl (f): Fena fikirli. 

beftere (f): Avcılar tarafından 

kullanılan kuĢ. 

behbûd (f): Ġyilik, sağlık, sıhhat. 

be-her (f): Her, her bir, her biri. 

behre (f): Hisse, pay, kısmet. 

belâğ (a): Ġletme, tebliğ; yeterli kılma. 

beliyyât (a): Felâbetler, kederler, 

gamlar. 

bellu‟a (a): Küçük abdest bozulacak 

yer; suların lağıma akmasına mahsus 

delikli taĢ. 

benâberîn (f): Bununla birlikte, bu 

münasebetle, bu yüzden, demek ki. 

bendergâh (f): Rıhtım, liman. 

berâhîn (a): Deliller, kanıtlar. 

ber-âverde (f): Yukarı kaldırılmıĢ; 

ayrılmıĢ, seçilmiĢ Ģey; iltimas ve 

himaye ile ileri sürülmüĢ kimse. 

ber-bend (f): Çocuğu annesinin sırtına 

bağlamaya yarayan göğüs kuĢağı. 

ber-çîde (f): ToplanmıĢ, devĢirilmiĢ. 

ber-dâĢte (f): Yukarı kaldırılmıĢ. 

ber-endahte (f): Yükseğe kaldırılmıĢ; 

üste, yükseğe çıkartılmıĢ. 

ber-geĢte (f): Tersine dönmüĢ. 

berhem-zede (f): Karma karıĢık, altı 

üstüne getirilmiĢ. 

berîd (a): Postacı, haberci. 

berîk (a): IĢık, parıltı. 

berîn (f): En yüksek, en yüce. 

berkende (f): Kazımak, kökünden 

sökmek, koparmak. 

ber-tıbk-ı (f): Uyarınca, gereğince, -e 

göre. 

berûmend (f): Taze, verimli, faydalı; 

hisseli, nasipli. 

ber-vefk (f): Göre, uygun olarak. 

besirek (a): Tüylü ve besili erkek deve, 

hecin. 

beĢere (a): Deri, cilt; kabuk. 

bevâr (a): Yok olma, mahvolma. 

bevâtın (a): Gizli, kapalı Ģeyler. 

bey‟ (a): SatıĢ. 

beyn (a):Orta, arasında. 

beytûte (a): Geceleme, konaklama. 

beyze (a): Yumurta; haya; demir 

baĢlık. 

bî-bâk (f): Korkusuz.  

bîh (f): Kök, asıl. 

bihbûdî (f): ĠyileĢme. 

bîhte (f): Elekten, kalburdan geçirme. 

bihter (f): Daha, pek. 

bî-mâye (f): Yoksul, güçsüz; kötü 

yaratılıĢlı. 

bintü‟l-„inâb (a): ġarap. 

bi‟r (a): Kuyu. 

bîrûn (f): DıĢarı, dıĢ, dıĢarda. 

bi‟set (a): Gönderme. 

bî-sûd (f): Faydasız. 

bisyâr (f): Çok. 

bizâ‟at (a): Sermaye, mal, mülk 

bu‟d (a): Uzaklık, boyut; yükseklik; 

ayrılık. 

buhl (a): Cimri. 

buhtî (a): Çift hörgüçlü deve.  

buk‟a (a): Yer, toprek, ülke; büyük 

yapı; benek, leke. 

bûte (f): Pota, kuyumcu kalıbı. 

bükâ (a): Ağlama, gözyaĢı dökme. 

bün (f): Esas, kök, temel. 

bürehne (f): Açık, çıplak, yalın. 

bürîde (f): KesilmiĢ. 

bûriyâ (f): Hasır. 

bürrân (f): Keskin, kesici. 

bürûz (a): Ortaya çıkma, meydana 

gelme. 

bütûn (a): Karınlar; nesilller, soylar. 

büzgâle (a): Keçi yavrusu, oğlak. 

ca‟d (a): Kıvrım (saç). 

cebîre (a): Kırık çıkık olan uzuvlara 

sarılan tahta. 

cehende: Sıçrayan, atlayan.  

celâ (a): Gurbete düĢme. 

celâdet (a): Bahadırlık, kahramanlık. 

celâcil (a): Küçük çanlar. 

cemmâze (a): Hecin devesi. 

cemm-i gafîr (f): Büyük cemaat. 
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ceste ceste (f): Parça parça, yavaĢ 

yavaĢ. 

cevârî (a): Halayıklar, hizmetçi kızlar. 

cevvâl (a): KoĢan, dolaĢan, hareket 

eden. 

cez‟ (a): Göz boncuğu da denilen 

değerli bir süs taĢı, damarlı akik; ağaç 

kökü. 

cibillî (a): YaratılıĢta olan, tabii. 

cidâr (a): Duvar, zar. 

cife (a): LeĢ. 

cimâl (a): Erkek develer. 

cisr (a): Köprü. 

cûyâ (f): Arayıcı, arayan. 

cüllâb (f): Gül suyu. 

-cünbân (f): Kımıldanan, kımıldatan. 

cünne (a): Kalkan; baĢ örtüsü. 

cürrebâz (f): Erkek Ģahin, erkek doğan. 

çâbük-dest (f): Eline çabuk (kimse). 

çâlâk (f): Çevik, tez canlı olan; yol 

kesici; yüksek yer, büyük adam. 

çârçûbe (f): Çerçeve. 

çâr-sû (f): Dört tarafı olan yer, çarĢı, 

pazar. 

çekân (f): Damlayan, damlamıĢ. 

çekîde (f): DamlamıĢ,özet; topuz, 

gürz. 

çend (f): Birkaç. 

çenddûz (f): Birkaç gün. 

çep (f): Sol. 

çerâgâh (f): Otlak. 

çerb (f): Semiz, yağlı; uygun; fazla ve 

üstün olma. 

-çeĢ (f): Sınayan, deneyen, tadına 

bakan. 

çeĢmdâĢt (f): Umma. 

çihil (f): 40. 

çîn-i cebîn (f): Alın kırıĢıklığı. 

çîre (f): Maharetli, becerikli; 

kahraman, yiğit. 

çûbe (f): Çöven kökü; kamçı, kırbaç; 

sopa, değnek. 

çûbîn (f): Ağaçtan yapma Ģey, değnek 

gibi kuru nesne; NûĢirevân‟a karĢı 

ayaklanmıĢ olan Hürmüz‟ün ser-askeri 

behrâm‟ın lakabı. 

dâdâr (f): Allah; adaletli, doğru olan 

hükümdar. 

dagal (f): Hile, düzen; hilekar; tembel. 

dâ‟iye (a): Ġçten gelen duygu teĢvik 

edici hâl. 

dakâyık (a): Ġnce ve anlaĢılması güç ve 

dikkate muhtaç olan Ģeyler. 

dakku‟l-bâb (a): Kapı çalma. 

dâll (a): Delil gösteren, iĢaret eden. 

darabân (a): Çarpıntı, vurma, vuruĢ. 

dârû (f): Ġlaç. 

dâs (f): Orak. 

dâĢte (f): Köhne, eskimiĢ; sahip ve 

mâlik olmıĢ. 

dehâkîn (a): Çiftçiler, köylüler. 

delâlet (a): Yol gösterme. 

dem (f): Nefes. 

demîde (f): BitmiĢ, çıkmıĢ, yetiĢmiĢ. 

dem-i tîğ (f): Kılıcın keskin ucu. 

derâ (f): Çıngırak. 

derbân (f): Kapıcı. 

derekât (a): Basamaklar, en aĢağı 

katlar. 

derende (f): Yırtıcı, vahĢi. 

derhem (f): KarıĢık, karmakarıĢık; 

muztarip; incinme. 

derîçe (f): Pencere, küçük kapı. 

der-kâr (f): Mâlum, âĢikâr; iĢ üzerinde 

bulunan. 

deryûzeger (f): Dilenci. 

destar (f): Kavuk 

dest-bürd (f): Zafer, kudret. 

dest-hûĢ (f): Oyuncak. 

destyârî (f): Yardım, muavenet. 

deĢne (f): Hançer. 

devâbb (a): Yük ve binek hayvanları. 

devha (a): Büyük, ulu ağaç. 

deymâh (f): KıĢ ayı. 

deyn(a) : Borç. 

dır‟ (a): Zırh. 

dilîrân (f): Yürekliler, yiğitler. 

dil-nüvâz(f) : Gönül okĢayan. 

diraht (f): Ağaç. 

dirahĢîden (f): Parlamak. 

dirâyet (a): Zeki. 

dûde (f): Kabile, ocak. 

dûd-endûd (f): Ġs sıvayıcı: kara çalıcı, 

iftiracı. 

duhte (f): Ġğne deliği ile dikilmiĢ, 

sağılmıĢ. 

dûz (f): Diken, dikici. 

dûzahiyân (f): Zebaniler. 
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dümdâr (f): Kuyruk tutan, kuyruklu 

yıldız. 

dünbâle (f): Kuyruk. 

dürc (a): Kutu, kutucuk, hokka; 

sandık, cevahir kutusu; hokka gibi 

olan ağız.  

dürû‟ (a): Zırh gömlekler. 

dürüĢt (f): Kaba, sert. 

düzd (f): Hırsız. 

e‟âdî (a): DüĢmanlar. 

e‟âzım (a): Büyük adamlar. 

ebdân (a): Kavim, kabile; layık; 

vücutlar, gövdeler, bedenler. 

eblak-süvâr (f): Alaca ata binmiĢ kiĢi; 

savaĢçı, yiğit 

ebtâl (a): Yiğitler, cesurlar. 

eblak (a): Alaca, rengarenk. 

ecfân (a): Göz kapakları, kirpikler, 

asma çubukları. 

ecille (a): Bilgi, fazilet ve rütbe 

itibariyle büyük olanlar. 

ecinha (a): Kanatlar. 

ecnâd (a): Askerler. 

ecvâf (a): Oyuklar, boĢluklar, içler. 

ecved (a): Daha, pek, en iyisi olan. 

edhem (a): Karayağız at. 

edille (a): ĠĢaretler, kılavuzlar, 

rehberler; deliller. 

efgende (f): YıkılmıĢ, yıkık; düĢkün, 

bîçâre. 

ef‟î (a): Engerek yılanı. 

ef‟ide (a): Yürekler, kalpler, gönüller. 

efrâhte (f): Yukarı kaldırılmıĢ, 

yükseltilmiĢ. 

efrâĢte (f): YükseltilmiĢ, kaldırılmıĢ. 

efrâzân (f): Kaldıranlar, yükseltenler. 

efrûhte (f): YanmıĢ, tutuĢmuĢ.  

efsâr (f): Yular. 

eftân (f): DüĢen, düĢerek. 

efvâh (a): Ağızlar, ağıza benzer 

delikler. 

ehâcî (a): Bilmeceler, yanıltmacalar. 

eimme (a): Ġmam. 

e‟inne (a): Yularlar, dizginler. 

ekârib (a): Akrabalar. 

ekâsire (a): Eski Acem padiĢahları. 

ekbâd (a): Karaciğerler. 

ekmeh (f): DoğuĢtan kör. 

ektâf (a): Omuzlar, kürek kemikleri. 

emâkin (a): Mekanlar. 

emânî (a): Dilekler, maksatlar. 

emârî (a): Tahtırevan, sedye, cenaze 

arabası. 

emtâr (a): Yağmurlar. 

emti‟a (a): Mallar. 

enâm (a): Bütün varlıklar, canlılar; 

halk, insanlar. 

enâmil (a): Parmak uçları. 

enbân (f): Heybe, dağarcık; karın. 

enbûh (f): Çok, kalabalık. 

endek (f): Az, azıcık, kısa. 

endûd (f): Sürmek, sıvamak, 

yaldızlamak. 

-endûz (f): Kazanan, biriktiren. 

erâcîf (a): Yalan sözler. 

erîke (a): Taht, sedir. 

erre (f): Bıçkı, testere. 

erzânî (f): Lâyık görülme; ucuzluk. 

esâbi‟ (a): Parmaklar. 

esahh (a): En doğru, sahih. 

esâtîn (a): Bir heyetin ileri gelenleri. 

eshel (a): Daha kolay. 

esîr (a): Atmosfer, hava, gökyüzü; 

yüce, yüksek; evreni dolduran gözle 

görülmez akıĢkan cisim. 

esliha (a): Silahlar. 

esmâr (a): Efsaneler, hikayeler, gece 

masalları. 

esra‟ (a): Çabuk, seri. 

es-sâ‟a (a): Hemen, derhal; haydi. 

estâr (a): Örtüler, perdeler. 

eĢheb (a): Beyaz, kır at; arslan; güç, iĢ. 

eĢrâr (a): ġerliler, azılılar, kötülük 

edenler. 

et‟ime (a): Yiyecekler, taamlar. 

eviddâ (a): Dostlar, evgililer. 

evtâd (a): Ağaç veya demir kazıklar, 

direkler. 

evzâr (a): Günahlar, hatalar, 

cinayetler. 

eyâdî (a): Eller. 

eyyim (a): Dul, bekar. 

ezimme (a): Yular, dizgin. 

ezkâ (a): Daha hâlis, lekesiz, temiz; 

daha anlayıĢlı, çok zeki. 

ezmâyiĢ (f): Bir ok türü. 

ezrâr (a): Zararlar. Ġzrâr (a): Zarara 

sokma. 

ezyâl (a): Ekler, ilaveler. 

Fa‟âl (a): Ġyilik; cömertlik. 
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fâ‟iz (a): Muradına ulaĢan, bir baĢarı 

kazanan.  

fıkdân (a): Yokluk. 

faysal (f): Keskin kılıç. 

fecere (a): Fena huylular, günahkarlar; 

ayyaĢlar, sefiller; reziller, eĢkiya; 

yalancılar. 

fekk (a): Çene kemiği; ayırma,  ayrılıĢ; 

bozma, iptal etme; koparma. 

felâhan (f): Sapan. 

ferâhem (f): Toplanma, birikme; toplu, 

devĢirili. 

ferîkeyn (a): Ġki askerî fırka, iki taraf. 

ferkadân (a): Ġki parlak yıldız, Dübb 

ve Merak adlı iki parlak yıldızın 

müĢterek adı. 

fermûde (f): EmrolunmuĢ. 

feverân (f): Kaynama; vurma (damar); 

fıĢkırma (su). 

firifte (f): AldatılmıĢ, kandırılmıĢ. 

firistâde (f): Peygamber, gönderilmiĢ 

elçi. 

fersûd (f): Eski, yırtık. 

fettâk (a): Kanlı katil. 

fezâ‟(a) : Korkma, bağırıp çağırma; 

dayanamama, ümitsizlik; inleyip 

sızlanma. 

-figâr (f): Yaralı, incinmiĢ. 

firâĢ (f): DöĢek, yatak; hasır, halı. 

fitrâk (f): Atın terkisi, terki kayıĢı. 

fu‟âd (a): Yürek, kalp. 

fülke (a): Gemi, kayık. 

fürce (a): Yarık, aralık. 

fürûht (f): Satma, satım, satıĢ. 

fürûzân (f): Parlayıcı, parlayan. 

fütûr (a): Zayıflık, gevĢeklik; keder, 

ümitsizlik. 

gabrâ (a): Yer, yeryüzü, arz. 

gadr (a): Hainlik; zulüm; haksızlık. 

galat (a): YanlıĢ, yanılma. 

galtân (f): Yuvarlak, yuvarlanan. 

gâm (f): Adım, ayak, köy. 

gâmıza (a): AnlaĢılması güç durum. 

gamre (a): Sıkıntı. 

gâret (a): Yağma, akın, çapul. 

garrâ (a): Parlak, gösteriĢli. 

gavâyet (a): Azgınlık, hak yoldan 

sapma. 

gavta (a): Toprağın çukurluğu; su 

içindeki derinlik. 

gazâle (a): DiĢi geyik. 

gâze (f): Kadınların yüzlerine 

sürdükleri düzgün, allık. 

gazîr (a): YumuĢak, mülayim. 

gendîde (a): KokmuĢ. 

gerden-keĢ (f): Ġnatçı, kibirli; serkeĢ, 

asi. 

gerdiĢ (f): DönüĢ, dönme, dolaĢma. 

-gez (f): ArĢın, endaze; kısa talim oku; 

niĢane. 

-gezâ (f): Isıran, ısırıcı. 

gezende (f): Zarar, ziyan; elem, keder. 

gılâf (a): Kılıf, kın, muhafaza. 

gırbâl (a): Kalbur, iri delikli elek. 

gıĢâve (a): Zar, perde, örtü. 

-girâ (f): Tutucu, müessir. 

girân-baha: Kıymetli, değerli 

girdbâd (f): Rüzgar, hortum. 

girih-bend (f): Düğümlü, uçkur, 

düğümleyen. 

girih-güĢâ (f): Düğüm çözen; sorun 

çözen. 

gorâz (f): Yaban domuzu, azgın erkek 

domuz; cesur; salınma. 

gudde (a): ġiĢ, beze. 

gunûde (f): UyumuĢ, uzanmıĢ. 

gurfe (a): Çardak, köĢk; balkon. 

gûsâle (f): Dana, buzağı. 

gûsfend (f): Koyun. 

gûĢîĢ (f): ÇalıĢma, çabalama. 

gûĢmâl (f): Kulak bükme, yola 

getirme. 

guvât (a): Azgınlar, sapkınlar. 

guzât (a): Gaziler. 

güdâhte (f): ErimiĢ 

gülnâr (f): Nar çiçeği. 

gelû (f): Boğaz, gırtlak.  

güncâyiĢ (f): Sığma, sığıĢma. 

gürd (f): Cesur, yiğit. 

gürisne (f): Aç, fakir. 

girîz-pây (f): Kaçan, kaçıcı. 

güsiste (f): ÇözülmüĢ, dağılmıĢ, 

dağınık, gevĢek, kesik, bitkin.  

güĢâyiĢ (f): Açılma, açılıĢ. 

güzâĢte (f): GeçmiĢ, geçmiĢ olan. 

hablü‟l-verîd (a): ġahdamarı. 

hâcire (a): Günün en sıcak zamanı. 

hadeka (a): Gözbebeği, gözün siyahı. 

hadĢe (a): Vesvese, merak. 

hâher-zâde (f): HemĢire-zâde, yeğen. 
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hâhiĢ (f): Ġstek, arzu. 

hâ‟ile (a): Dram, trajedi. 

hâkister (f): AteĢ külü; bülbül. 

hakk (a): Maden, ağaç veya yazı 

üzerine yazı yazma, hakketme.  

halâb (f): Çamur, bataklık. 

halâl (a): Dostluk, iki nesne arası açık 

olma. 

halbe (a): At yarıĢı, yarıĢ atı. 

hamâkat (a): Ahmaklık, beyinsizlik. 

hamâme (a): Güvercin, kumru. 

hamelât (a): Hamleler. 

hamîm (a): Soy, sop; pek sıcak, kaynar 

nesne. 

hamyâze-keĢ (f): Esneyen, insanın 

ruhunu sıkan. 

hanâzîr (a): Domuzlar. 

hânçe (f): Küçük tepsi. 

hanzal (a): Ebu Cehil karpuzu da 

denilen portakal büyüğündeki meycve; 

çok acı ve iç sürdürücü bir bitki. 

hârâ (f): Sert taĢ, granit; bir tür ipekli 

kumaĢ; bir tür ezgi. 

harbe (a): Kısa mızrak, süngü. 

harçeng (f): Yengeç. 

hargele (f): EĢek sürüsü; terbiyesiz, 

azılı kimse. 

hark (a): Yarıp yırtma; su akacak 

yarık, ark. 

hars (a): Tarla sürme. 

harîde (f): Satın alınmıĢ. 

harvâr (f): EĢek yükü. 

has (f): Çer çöp. 

haspûĢ (f): Üstü örtülü. 

hasâret (a): Sulu Ģey, koyulaĢıp 

katılaĢma. 

hasâret (a): Zarar, ziyan. 

hasede (a): Hased edenler. 

hasîn (a): Sağlam, kuvvetli. 

hasîr (a): Hasır; söyler veya okurken 

dili tutulan. 

hâsse (a): Özel; seçkin; bilhassa; Ģia. 

hâĢ (f): ġiddet, kızgınlık; kırıntı, 

döküntü. 

hatab (a): Odun. 

hatar (a): Tehlike. 

hatîr (a): ġan ve Ģaraf sahibi kimse; 

yüze, ulu; tehlikeli. 

hâver (f): ġark, doğu yönü. 

havme (a): Büyük iĢletme; her Ģeyin 

büyüğü; tasarruf dairesi. 

haybet (a): Mahrum veya me‟yus 

olma, mahrumluk. 

hayyât (a): Yılanlar; geçimsiz, huysuz 

kimse. 

hayyât (a): Dikici, terzi. 

hayye (a): Yılan. 

hazef-pâre (f): Çanak parçası, çömlek 

kırığı. 

hecme (a): ġiddet. 

hedm (a): Yıkma, harab etme. 

heftâd: YetmiĢ (70). 

helâhil (a): Çaresi, panzehiri olmayan 

öldürücü zehir. 

hemâl (peh): EĢ, benzer; karı kocadan 

her biri; ortaki 

hem-zânû (f): Yan yana oturan. 

her-çend (f): Gerçi, her ne kadar; her 

zaman. 

herek (a): Kulplu beygir, eĢekçik; bir 

tür kuru hurma. 

hergele (f): EĢek sürüsü; huysuz 

hayvan; aĢağılık kimse. 

herze-derây (f): Manasız söz söyleyen, 

saçma sapan konuĢan, geveze. 

herze-gerd (f): Avare, derbeder. 

heĢtâd (f): Seksen. 

hevâmm (a): Zehirli hayvanlar, 

haĢereler. 

hevân (a): Horluk, aĢağılık. 

hevâĢî (a): Aile, çocuklar. 

hevdec (f): Tahtırevân, mahfe. 

hevl (f): Korku. 

heyûn (f): Deve. 

hezîde (f): Sürünmek; süzülmek, 

kaymak, akmak; bir köĢede büzülmek; 

geçip gitmek; uzanmak, yatmak. 

hıdiv (f): Mısır hükümdârı; padiĢah, 

emir. 

hırz (a): Sığınak; nazar boncuğu; 

tılsım; sağlam olan yer. 

hıtta (f): Ülke, memleket, diyâr. 

hıyâz (a): Havuzlar. 

hıyre (f): KamaĢık, donuk, fersiz 

(göz). 

hıyre-ser (f): Sersem, alık. 

hibâl (a): Ġpler, urganlar. 

Hille (a): Mahalle, sokak, toplanma 

yeri. 
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hinduvâne (f): Kavun, karpuz. 

hirâset (a): Muhafızlık, bekçilik. 

hîz (f): CoĢkunluk, dalgalanma; 

kalkma, yükselme. 

hizlân (a): Yardımcısı, kimsesiz; sefil 

olma. 

hilâl (a): Ara, arasında, esnasında. 

himâm (a): Ölüm. 

hîme (f): Odun. 

hîn (f): An, zaman, vakit, sıra. 

hîĢ (f): Akraba. 

hiyâm (a): Çadırlar. 

hîzân (f): Zıplayan, sıçrayan. 

hizâne (a): Hazine. 

hîzem (f): Yakacak odun. 

hod (f): Kendi; baĢ zırhı, miğfer. 

hoĢ-güvâr (f): Lezzetli, tatlı. 

huceste (f): Uğurlu, kutlu. 

hûd (f): Zırh, baĢlık, miğfer. 

hud‟a (a): Aldatma, oyun hile. 

hudûs (a): Sonradan peyda olma. 

hufre (a): Çukur, delik. 

hufte (f): UyumuĢ; ölmüĢ. 

hûk (f): Domuz. 

hulf-i va‟d (a): Verdiği sözü tutmama. 

hulkûm (a): Boğaz. 

humât (a): Himaye edenler, 

koruyanlar. 

hûn-pâĢ (f): Kan saçan, kan döken. 

hûrân (a): Ġri gözlü cennet kızları. 

hûrde (f): YemiĢ, yenilmiĢ; kocamıĢ. 

hurd-sâl (f): YaĢı küçük. 

hurûc (a): Çıkma, çıkıĢ. 

husûl (a): Üreme, türeme, çıkma. 

huĢk (f): Kuru. 

huĢûnet (a): Sertlik, kabalık. 

hutuvât (a): ġeytan aldatmaları; 

adımlar. 

huyûl (a): Atlar, atlı alaylar; kötüler 

kalabalığı. 

huzzâr (a): Huzurda, meydanda; bizzat 

bulunanlar. 

hübûb (a): Rüzgar esmesi, üfleme, 

üfürme. 

hübût (a): DüĢme, aĢağı inme. 

hücne (a): Ayıp, kusur. 

ısga (a): Kulak verip söz dinleme; 

söylenilen sözü dinleyip kabul etme ve 

yerine getirme. 

ıstıbâr (a): Sabretme, katlanma, 

dayanma. 

ıttılâ‟(a): Öğrenme, bilme, haberli 

olma. 

„ıyân-Ģoden (f); Açıkça görünen. 

„ıyd-ı adhâ (f): Kurban bayramı. 

ızrâr (a): Zarara sokma, zarara 

uğratma. 

ibâhet (a): Helal kılma. 

ibhâm (a): Kapalı konuĢma, 

belirsizlik; iĢten uzaklaĢtırma; 

baĢparmak; karmakarıĢık. 

ibrâm (a): Üstüne düĢme, zorlama. 

ibrîz (a): Som altın. 

ibtihâc (a): Sevinç, sevinme. 

ibtihâl (a): Yalvarıp yakarma, dua 

etme. 

icâle (a): Cevelan ettirme, dolaĢtırma. 

i‟câz (a): Aciz bırakma,; ĢaĢırtma; 

mucize sayılacak kadar güzel söyleme. 

iclâ (a): UzaklaĢtırma. 

ictirâ (a): Cesaret etme, yeltenme. 

idbâr (a): Talihsizlik, bahtsızlık. 

idrâr (a): Gelir, aylık; bağıĢ. 

ifâzâ (a): Feyizlendirme, bereketlen-

dirme; taĢıp yayılma, dağılma. 

ifk (a): Suçu birinin üzerine yükleme. 

iftifâ (f): Saklanma, gizlenme. 

iftikâr (a): Fakirlik gösterme, çok 

ihtiyacı olma, alçak gönüllülük. 

iftizâh (a): Rezil olma; bir Ģeyi kırma. 

iğlâ (a): Fiyatını yükseltmen; 

kaynatma, kaynatılma. 

iğmâz (a): Göz yumma, görmezden 

gelme. 

iğrâ (a): Heveslendirme, teĢvik eme. 

iğtinâm (a): Ganimet suretiyle alma, 

talan etme; zahmetsiz bir kazanç 

gözüyle bakma. 

iğtisâl (a): Gusl etme, yıkanma. 

ihdâ (a): Hediye verme. 

ihkâm (a): Muhkem kılma, 

sağlamlaĢtırma. 

ihrâz (a): Hazırlama, toplama, yer 

verme, ele geçirme, eriĢme. 

ihtisâm (a): DüĢmanlık. 

ihtitâm (a): Sona erme. 

ihtirâ‟ (a): Benzeri görülmemiĢ bir Ģey 

icad etme.  

ihtiĢâd (a): Toplanma. 
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ihtiyâl (a): Hile yapma, oyun etme. 

ihve (a): Can dostlar. 

ihzâr (a): Hazırlama; huzura getirme. 

„ikâb (a): Cefâ, eziyet. 

„ikâl (a): Bağ; ayakbağı; köstebek. 

ikrâz (a): Borç verme. 

iktihâm (a): Göğüs germe, karĢı 

durma; Hücum etme, saldırma; hakir 

görme, küçük görme; güçlüğü yenme. 

iktizâ (a): Lazım gelme, ihtiyaç, iĢe 

yarama. 

ilmâ‟ (a): Parlatma; iĢaretle bildirme. 

iltihâf (a): Yorgan, çarĢaf gibi Ģeylere 

bürünme. 

iltiyâm (a): Yara kapanma, onulma. 

ilzâm (a): Susturma, cevap veremez 

hale getirme. 

imâle (a): Meyl ettirme, bir tarafa 

yatırma. 

im‟ân (a): Titiz davranma, dikkatli 

olma. 

imhâl (a): Mühlet verme. 

imrâr (a): Geçme, geçirilme. 

imsâk (a): Cimrilik. 

imtâr (a): Yağdırma. 

inâha (a): Çökerme (deve). 

„inân-gerdân (f): Dizgin kırma, geri 

dönme. 

„inân-tâb (a-f): Dizgin çevirip dönen. 

inâre (a): Aydınlatma, parlama, çiçek 

açma, ortaya çıkma. 

inbisât (a): Ġç açılma, ferahlık. 

incâz (a): Sözünde durma. 

incirâr (a): Çekilme; bir sona erme. 

incizâb (a): Çekme, çekilme; câzibeye 

çekilme. 

indifâ‟ (a): Ortadan kalkma. 

indirâs (a): Parça parça olma, eskime; 

kökü kazınmak. 

infisâm (a): Yırtılma, kesilme, üzülme. 

inhimâk (a): Ziyade düĢkünlük. 

inhinâ (a): Eğilme, eğrilme. 

inhirâf (a): Dönme, sapma; doğru 

yoldan çıkma; bozulma; kırılma, 

gücenme. 

inhirât (a): Ġpliğe boncuk dizme. 

inhisâf (a): Tutulma, parlaklığı gitme. 

inhizâm (a): Hezimete uğrama, 

bozulma. 

in‟idâm (a): Yok olma. 

in‟ikâd (a): Bağlanma; toplanma. 

inkırâz (a): Bitme, tükenme. 

inkızâ (a): Tamam olma, nihayet 

bulma. 

inkisâr (a): Kırılma, gücenme; beddua. 

insırâf (a): Geri dönme, çekilme. 

insilâk (a): Sülûk etme, yol tutma. 

intifâ (a): Ortadan yok olma, aradan 

çıkma. 

intihâc (a): Yol bulma. 

intihâz (a): Fırsat bilme, ganimet 

sayma. 

intihâz (a): Hareket etme, yola çıkma. 

inzâr (a): Geciktirme. 

îrâs (a): Verme, verilme; sebep olma, 

gerekme; getirme. 

i‟râz (a): Sakınma, çekinme; yüz 

çevirme; nefret etme. 

irhâ (a): GevĢetme; sarkıtma, aĢağı 

salıverme. 

irtikâb (a): Suç iĢleme, günah iĢleme; 

bir Ģeye baĢlama; bir Ģeye binme; 

rüĢvet verme-alma. 

irtiyâb (a): ġüphelenme. 

„isâbe: Sarık; grup; yılkı; sargı bezi. 

is‟âf (a): Birinin isteğini kabul edip 

yerine getirme. 

isâle (a): Akıtma. 

isdâr (a): Gönderme; hüküm veya 

bildiri çıkarma; genelge yayınlama. 

iskâ (a): Sulama, su verme. 

ism (a): Günah; Ģarap; kumar. 

isrâ (a): Geceleyin yürütme, gön-

derme. 

istabl (f): Tavla; ahır. 

istî‟âb (a): Ġçine alma, kaplama. 

isti‟câl (a): Acele etme, hızlandırma. 

isticâze (a): Ġzin isteme; yazılan veya 

sunulan bir manzume için caize, para 

isteme. 

istihbâr (a): Duyma, haber ve bilgi 

alma. 

istid‟â (a): Yalvararak isteme; dilekçe. 

isti‟fâ (a): Affını isteme; bir iĢten 

kendi isteğiyle ayrılma.  

istigâse (a): Yardım isteme. 

istihâle (a): Ġmkansız, mümkün 

olmama; bir halden baĢka hale geçiĢ. 

istihlâs: Bir Ģeyi kendine mahsus 

kılmaya çalıĢma; kurtarma, kurtarılma. 
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istikrâh: Tiksinme, iğrenme. 

istikrâz: Ödünç para alma, faizle para 

alma. 

istiksâ: Ġnceden inceye araĢtırma. 

istikĢâf: KeĢf etme. 

isti‟lâ (a): Yükselme; üstün görme. 

isti‟lâm (a): Yazı ile bilgi isteme, bilgi 

edinme. 

istîmân (a): Aman dileme, sığınma. 

istînâs (a): AlıĢma, ürkekliği kalkma. 

istinsâr (a): Yardım isteme. 

istirâk (a): Çalma, hırsızlanma. 

istîsâl (a): Köküden çıkarıp koparma, 

kökünü kurutma.  

istiskâl (a): Ağır görme, huzurundan 

hoĢlanmama; yüz vermeme, kovma. 

istisvâb (a): Sevap, doğru, beğenme; 

doğru yolu bulma. 

istitâbe (a): HoĢ bulma, iyi bulma. 

istitlâ‟ (a): Bir Ģeyi öğrenmek isteme, 

araĢtırma. 

istiĢ‟âr (a): Yazı ile bildirilmesini 

isteme. 

istiĢmâm (a): Koklama, koku alma; 

hissetme. 

istîzâh (a): Açıklama isteme. 

istîzân (a): Ġzin isteme; izin için sorma. 

istizhâr (a): Dayanma, güvenme, arka 

verme; yardım isteme. 

iĢ‟âl (a): ġulelendirme, alevlendirme; 

Ģiddetlendirme. 

iĢkâl (a): MüĢküllük, güçlük. 

iĢmâm (a): Koklatma; duyurma, 

çınlatma. 

iĢrâk (a): Ortaklar, arkadaĢlar; Allah‟a 

ortak koĢma. 

iĢtibâh (a): ġüphe. 

iĢtikâ (a): ġikayet, yakınma. 

iĢtirâ (a): Satın alma, alınma. 

i‟tâ (a): Verme, verilme, ödeme. 

i‟tâk (a): Azad etme. 

itâle (a): Uzatma, uzatılma. 

itâre (a): Uçurma, haber gönderme. 

itbâk (a): Kaplama. 

itfâ (a): Sönme, söndürülme. 

i‟tilâ (a): Yükselme, yukarı rütbelere 

eriĢme.  

i‟tisâm (a): Tutunma; günahtan 

sakınma; temiz olma. 

i‟tizâr (a): Özür dileme. 

ittikâ (a): Sakınma, çekinme; Allah‟tan 

korkma. 

ittisâm (a): Damga vurma, niĢan 

vurma, süsleme. 

izâ‟at (a): Kaybetme. 

„Ġzâde (a): Kol bağı. 

izâka (a): Tat, tattırma, lezzet verme. 

i‟zâz (a): Aziz sayma; ağırlama. 

izdirâ (a): Tahkir etme, hakir görme. 

izmâr (a): Gizlenme, saklanma. 

jâj (f): BoĢ söz, saçma, manasız. 

jekâl (f): Kömür. 

jeng (f): Pas, kir. 

kâdime (a): Ordunun ileri gelen 

karakolu, kuĢ kanadının ön tarafındaki 

uzun tüyler. 

kâh (f): KöĢk, yüksek bina; tek oda. 

kaht u galâ (a): Kıtlık ve pahalılık. 

kâ‟idân (a): Komutanlar. 

kalem-rev (a-f): Ülke. 

kâlîçe (f): Küçük halı. 

kalîle (a): Az, çok olmayan. 

kâm-revâ (f): Ġsteğine ulaĢan. 

kânûn (a): AteĢ ocağı, soba, mangal. 

kanevât (a): Kanallar, su altı yolları. 

karâbe (a): Kırba, büyük testi; büyük 

ĢiĢe. 

kârgâh (f): Fabrika. 

kariha (a): Ġnsanda kendiliğinden 

beliren fikir ve niyet; tabiat; fikir 

kuvveti. 

kârîz (f): Yer altı lağımı. 

kâsırâtu‟t-taraf (a): Ġffetli kadın. 

kâtıa (a): Kesen,kesici 

katlâ (a): Katledilenler.  

kâr (f): Ceng, kavga, savaĢ. 

ka‟r (a): Derinlik, dip. 

kârûre (a): Gözün siyahı, gözbebeği; 

sidik kabı ördek.  

kâr-zâr (f): Ceng, savaĢ, kavga. 

kastâl (a): ġeker tozu. 

kâĢte (f): Ekili, dikili. 

katarât (a): Katreler, damlalar. 

kâvende (f): Kazan, kazıcı. 

kâviĢ (a): Kazma, eĢme. 

kavs (a): Yay, kavis, eğri; yay burcu. 

kâyid (a): Komutan, kumandan. 

kâzûrât (a): Pislik, murdarlık; insan 

pisliği. 

kebĢ (a): Koç. 
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kec (f): Eğri, çarpık. 

kedd-i yemîn (a-f): El emeği. 

kefr (a): Köy, örtme. 

kelânter (f): Kabile reisi, komiser, iri 

yarı. 

kelbetân (f): Kerpeten. 

kemîn (a): Pusuya gizlenmiĢ adam; 

pusu. 

kem-yâb (f): Nadir, az bulunan. 

kenâne (f): Eski, köhne. 

kenef (a): Himaye, sığınma; taraf, 

yöre; gölge; sığınak; kenevir. 

kerrûbiyân (a): Allah‟a en yakın kabul 

edilen meleklerin en büyükleri. 

kesel (f): Tembellik, uyuĢukluk. 

kesr (a): Kırılma, parlama. 

keĢâkeĢ (f): ÇekiĢme, kargaĢa. 

ketîbe (a): Asker, alay, birlik. 

ketmân (a): Gizleme. 

keyân (a): Büyük hükümdarlar. 

kılâ‟ (a): Kaleler. 

kılâde (a): Gerdanlık, akarsu. 

kıllet (a): Azlık 

kımât (a): Sargı bezi, kundak. 

kınâ‟ (a): Örtü. 

kırâb (a): Kılıç kını. 

kıtâl (a): VuruĢma, savaĢ. 

kifâh (a): SavaĢ.  

kinâne (a): Ok kılıfı, okluk. 

kîne (f): Kin, öc, intikam. 

kirâren (a): Tekrar tekrar. 

kirbâs (a): Bez, kumaĢ. 

kûbân (f): Vurucular; vurarak. 

kûdek (f): Çocuk; genç. 

kudûr (a): Çömlekler. 

kullab (a): Kurnaz. 

kullâb (a): Çengel, kanca. 

kulle (a): Dağ tepesi, doruk; kule. 

kurkur (f): Homurdanma. 

kurta (a): Küpe. 

kusvâ (a): Son derecede bulunan; 

nihayet. 

ku‟ûd (a): Oturma. 

külfe (a): Zahmet, sıkıntı. 

kümât (a): Yiğitler, kahramanlar. 

kümeyt (a): Doru at. 

künâ (f): Etrâfı çevrili yer 

künâm (f): Ġnsanın dinleneceği yer, 

kuĢ yuvası; in. 

künâse (a): Süprüntü. 

küngüre (f): Kubbenin tepesi, en 

yüksek yeri. 

küniĢt (f): Manastır, kilise; havra. 

kürbet (a): Gam, tasa, kaygı. 

küĢtegân (f): ÖldürülmüĢler. 

küĢtenî (f): Öldürülesice, öldürülmeye 

layık. 

küvâre (a): Petek. 

lâbe (f): Yaltaklanma, yalvarma; bu 

yolda söylenen söz. 

lağziĢ (f): SürçüĢ, kayıĢ, sürçme. 

lâ-mehâle (a): Çâresiz, ister istemez. 

lâ-muhâle (a): Kesinlikle. 

lâne (f): Yuva. 

latma-hâr (f): Tokat yiyen. 

lây (f): Tortu, çamur. 

leb-cünbân (f): Söz söyleyen, konu-

Ģan. 

lehîb (a): Alev, alevlenme. 

leked (f): Tepme, çifte. 

leme‟ân (a): Parlama, parıldama. 

leng (f): Aksak, topal; duraksama. 

lenger (f): Gemi çapası. 

leys (a): Arslan. 

li‟âm (a): Alçak, aĢağılık, pinti 

kimseler. 

licâm (a): Dizgin. 

lifâfe (a): Sargı. 

lihâf (a): Örtünecek Ģey, yorgan, sargı. 

lihâz (a): BakıĢ, görüĢ, açı; göz ucuyla 

bakma. 

lîkâ (a): Mürekkeb hokkalarına 

koyulan ham ipek, lök. 

li-maslahatin (a): ĠĢ icabı.  

lu‟âb (a): Salya, tükürük. 

luhayf (a): Hz. Muhammed‟in atı. 

lücce (a): Engin su; kalabalık, güruh; 

gümüĢ; ayna. 

lükâh (a): Kankurutan, adamotu. 

mâ‟adâ (a): BaĢka, fazla, gayrı. 

ma‟ahazâ (a): Bununla birlikte. 

mâder-be-hatâ (f): Piç. 

mâ-fât (a): Kaybolan, elden çıkan Ģey. 

mâfîz-zamîr (a): Ġçinde olan Ģey. 

magâk (f): Çukur. 

mağĢuĢ (a): KarıĢık, saf olmayan. 

mahâric (a): Çıkacak yer. 

mahatt (a): Ġnilecek yer, konak. 

mahazîl (a): Rezil olan kimseler. 
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mâhçe (f): Minare, kubbe ve bayrak 

direklerinin üstündeki küçük ay. 

mahfur (a): KazılmıĢ mezar. 

ma‟hûd (a): Ahd olunan, sözü geçen. 

mahlûl (a): HallolmıĢ, çözülmüĢ, eri-

miĢ, eritilmiĢ. 

mahmûl (a): YüklenmiĢ, bir Ģeyin 

üzerine konulmuĢ. 

mahsûb (a): HesabedilmiĢ. 

mahtûm (a): MühürlenmiĢ, kilitlenmiĢ 

mâ‟ide (a): Üzerinde yemek bulunan 

sofra. 

makarr (a): Karar edilen yer, merkez, 

payitaht. 

makdûr (a): Güç, kuvvet, kaudret; 

Allah‟ın takdiri, kader; elden gelen. 

mâkiyân (f): Tavuk. 

makleb: Bir Ģeyin altını üstüne 

çevirme. 

makule (a): Söz, kategori, hakkında, 

konu. 

-mâl (f): Süren, sürülen, takılan. 

mantûka (a): Söz, söylenilmiĢ. 

mansûbe (a): Tedbir, oyun, açmaz. 

ma‟reke (a): SavaĢ meydanı. 

ma‟rûz (a): Arz olunmuĢ, arz olunan; 

serilmiĢ, yayılmıĢ; verilmiĢ, sunulmuĢ.  

mârrü‟z-zikr (a): Zikri yukarıda 

geçmiĢ olan. 

masdûka (a): Doğru söz. 

mashûben (a): Birlikte. 

ma‟siyet (a): Âsîlik, isyan, günah. 

masra‟ (a): GüreĢ meydanı. 

masûn (a): SaklanmıĢ, korunmuĢ, sağ, 

salim. 

ma‟Ģer (a): Cemaat, topluluk. 

mat‟an (a): Kınama yeri, sövme yeri. 

matiyye (a): Binek hayvanı. 

matrûh (a): ÇıkarılmıĢ; belirtilmiĢ, 

konulmuĢ (vergi); temeli atılmıĢ 

(bina). 

matvî (a): Dürülü, bükülü. 

mâyehtâc (a): Ġhtiyaç maddeleri. 

mazalle (a): Gölgelik. 

mazâmîn (a): Ödenmesi lazım gelen 

Ģeyler; manalar. 

mazanne (a): Zan götüren, ermiĢ 

sayılan. 

mazarrat (a): Zarar, ziyan, zarar 

verme. 

mazîk (a): Sıkıntılı, dar yer. 

mazille (a): Büyük kıl çadır. 

me‟âĢir (a): Topluluklar. 

mebâdâ (f): Sakın, olmaya ki... 

mebânî (a): Temeller, esaslar; maz-

munlar; uzuvlar, organlar; yapılar, 

binalar. 

mebît (a): Geceleme yeri. 

medâric (a): Basamakalar; rütbeler, 

dereceler. 

mefâze (a): Çöl, sahra. 

mefkûd (a): Kayıp, yok, bilinmeyen; 

ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp 

kimse. 

mefrat (a): Çok büyük. 

mefrûĢ (a): DöĢenmiĢ. 

mehâbet (a): Azamet, ululuk. 

mehamm (a): Önemli, ehemmiyetli 

Ģeyler. 

mehâr (f): Yular, dizgin; devenin 

burnuna geçirilen burunluk. 

mehd (a): BeĢik. 

mekâyid (a): Hileler, aldatmalar, 

düzenler. 

mekîdet (a): Hile, düzen. 

mekmen (a): Pusu. 

mekremet (a): Kerem, izzet, Ģeref, 

onur; cömertlik, saygı. 

melâ‟ (a): Cemaat; peri. 

mel‟anet (a): Lânete sebep olan, lânet 

edilmeye değer iĢ. 

melâz (a): Sığınacak yer. 

melhame (a): Kanlı savaĢ. 

melhûz (a): Hatıra gelen, olabilen. 

me‟lûf (a): AlıĢılmıĢ, huy edinilmiĢ. 

me‟men (a): Sığınılacak yer. 

memerr (a): Cadde, sokak, geçit. 

me‟mûl (a): Emel edinilen, ümit.  

menâhic (a): Açık, boĢ yollar. 

menâhil (a): Hayvan sulanan yer, 

konulacak sulak yer. 

mene‟a (a): Engel olanlar; toplum ve 

güç. 

menhûs (a): Uğursuz. 

menkûha (a): Nikahlı kadın. 

menkûs (a): BaĢ aĢağı çevrilmiĢ. 

mennân (a): Allah adlarından ihsanı 

bol. 

menĢûr (a): NeĢr olunmuĢ, yayılmıĢ. 

merâkib (a): Binilecek Ģeyler. 
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merâkiz (a): Merkezler. 

merâret (a): Acılık, tatsızlık. 

merâsî: Ağıtlar, mersiyeler. 

merâyâ (a): Aynalar, manzaralar. 

mer‟e (a): Kadın. 

merfû‟ (a): KaldırılmıĢ, yükseltilmiĢ. 

mer‟î (a): Gözle görülen. 

merkûme (a): Adı geçen, yazılmıĢ. 

merkûz (a): YaradılıĢında bulunan. 

mesâmmât (a): Cilt üzerindeki küçük 

delikler. 

mesâs (a): Asıl, kök. 

mesbûk (a): Kalıba dökülmüĢ. 

meserret (a): Sevinç, nece. 

mesir (a): Seyir, gidiĢ; güzergâh; seyir 

süresi. 

meslah (a): Salhâne, hayvan kesilen 

yer. 

meslûk (a): UygulanmıĢ; haĢlanmıĢ. 

mess (a): YapıĢma, değme, dokunma. 

meĢâmm (a): Burun, koku alınacak 

yer. 

meĢhûd (a): Gözle görülmüĢ, görülen. 

meĢhûn (a): DoldurulmuĢ, dolu. 

meĢîme (a): Dölyatağı. 

meĢmûl (a): KaplanmıĢ, etrafı 

çevrilmiĢ. 

meĢmûm (a): Güzel koku, misk; 

koklanmıĢ. 

melt (f): Avuç. 

metâyâ (a): Binek hayvanları. 

mevâdd (a): Cismler; iĢler, hususlar; 

kanunlar, nizamlar; maddeler. 

mevârid (a): Varılacak yerler. 

mevârre (a): El değirmeni. 

mevâsık (a): Yeminler, sözleĢmeler. 

mevâĢî (a): Davar ve mal gibi 

hayvanlar. 

mev‟id (a): Söz verilen yer; söz verme, 

va‟d. 

mevkeb (a): Atlı grubu, alay, muhafız 

alayı. 

mevkib (a): Alay, kafile. 

mevkif (a): Duracak yer, durak. 

mevrid (a): Suya giden yol; gidiĢ yeri; 

varacak yer. 

mevrûs (a): Miras. 

mev‟ûd (a): Va‟dolunmuĢ, söz veril-

miĢ. 

mevsûl (a): KavuĢmuĢ, birleĢmiĢ 

mevsûm (a): ĠĢaretlenmiĢ, isimlen-

dirilmiĢ 

mevvâre (a): Toz kaldıran rüzgar. 

meyâmîn  (a): Uğurlar, bereketler. 

meymene (a): Sağ cenâh. 

meysere (a): Sol cenâh. 

mezâri‟ (a): Tarlalar. 

mezbûha (a): BoğazlanmıĢ. 

mezelle (a): Büyük çadır; gölgelik. 

mezemmet (a): Kınama; yerme. 

mezen (a): Âdeti usûl, yol. 

mezenne (a): ġüpheli yerler; kötü zan. 

mezerret (a): Zarar, ziyan; felaket. 

mi‟cene (a): Yoğurma aleti. 

micmere (a): Tütsü kabı, buhurdan. 

midâd (a): KurĢun kalem. 

mihâr (a): Taylar. 

mihver (a): Eksen, dingil. 

miknet (a): Kudret, servet, istek. 

minkâr (a): Yırtıcı kuĢ gagası; taĢçı 

kalemi. 

mirkât (a): Merdiven, basmak; derece. 

mirsad (a): Gözleme yeri. 

mîsâk (a): AntlaĢma. 

miskab (a): Matkap; tahta, maden, 

kemik gibi Ģeyleri delmeye yarayan 

alet. 

miskale (a): Parlatıcı, parlatma aleti. 

mismâr (a): Çivi, kazık. 

mi‟vel (a): Kazma. 

mizmâr (a): Hipodrom, koĢu sahası; 

finiĢ noktası. 

muâbbir (a): Rüya tabir eden. 

mu‟âreke (a): Kavga, savaĢ. 

mu‟arrefe (a): Tarif edilmiĢ; bildik, 

bilinen. 

mu‟asker (a): Asker karargahı. 

mu‟âtebe (a): Azarlama, paylama. 

mu‟âvedet (a): Geri dönüĢ; adet 

edinme. 

mudârebe (a): DövüĢme, vuruĢma. 

mugîlân (a): Deve dikeni. 

muhaddere (a): Kapalı, örtülü, 

namuslu kadın. 

muhaddid (a): Sınırını çizen; birleyici, 

kesinleyici. 

muhâdese (a): KonuĢma, hikaye söy-

leme. 

muhallefe (a): Ölen bir adamın dul 

kalan karısı. 
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muhassal (a): Tahsil olunmuĢ, hasıl 

edilmiĢ; hulasa, sözün kısası. 

muhaĢĢî (a): Korkutan. 

muhce (a): Ruh; gönül kanı. 

muhayyem (a): Ordugah; çadırlık alan. 

muhtetine (a): Sünnet olmıĢ. 

mukâtele (a): SavaĢ. 

mukarrere (a): KararlaĢtırılmıĢ. 

mukatta‟ (a): KesilmiĢ, kesik. 

mukdîm (a): GiriĢken, atılgan. 

mumzî (a): Ġmzalayan, imza atan. 

muntasıf (a): Orta, yarı. 

murabba‟-niĢîn (a-f): BağdaĢ kurup 

oturan. 

murâfakat (a): Yol arkadaĢlığı; beraber 

bulunma. 

murahhas (a): Ruhsatlı, izinli; birinin 

makamına gönderilen kimse. 

murakka‟ (a): Yama vurulmuĢ, yamalı. 

murtâz (a): DerviĢ. 

musâheret (a): Evlenme ile meydana 

gelen akrabalık. 

musâlih (a): Sulh eden. 

musarrah (a): Açık söylenmiĢ, belir-

tilmiĢ. 

museffâ (a): Saf, halis, temiz. 

musûl (a): Saygı ile ayakta durma. 

mûĢ (f): Fare. 

muĢa‟bid (a): Hokkabaz. 

mûĢikâf (f): Kılı kırk yaran, inceleyen. 

muta‟attıl (a): ĠĢsiz kalan. 

mutarrâ (f): Taze. 

mu‟tasım (a): Eliyle tutan, yapıĢan; 

günahtan çekinen. 

mutazammın (a): Ġçine alan; kefil olan, 

üstüne alan. 

mut‟e (a): Geçici kazanç; geçici nikah. 

mu‟telle (a): Hasta, sakat; illet. 

muvâ‟ade (a): SözleĢme. 

muvâcehe (a): YüzleĢme, yüz yüze 

geme; karĢı, ön. 

muvâfakat (a): Uygunluk, uyma. 

muvâneset (a): Ünsiyet peyda etme, 

biriyle birlikte yaĢama; insandan 

kaçmayıp insana alıĢma. 

muvâsât (a): Yardım, iyilik; ölen bir 

memurun ailesine maaĢ bağlama. 

muzâyaka (a): Parasızlık, geçim 

sıkıntısı. 

muzga (a): Et parçası. 

mübâderet (a): Bir iĢ yapmaya 

giriĢme. 

mübâdî (a): Ortaya koyan, meydana 

çıkaran. 

mübâhât (a): Övünme. 

mübârezet (a): Cenk, kavga, uğraĢma. 

mübaya‟at (a): Satın alma. 

mübtehic (a): Sevinç. 

mücâmele (a): Dirlik düzenlik, 

karĢılıklı iyi geçinme. 

mücâzât (a): KarĢılık, bir suça karĢılık 

ceza çektirme. 

mücâzefe (a): Götürü usulde satıĢ. 

mücerreb (a): Tecrübe olunmuĢ, 

denenmiĢ. 

mücidd (a): Ciddi. 

müdânî (a): Yakın, eĢ, benzer. 

müddahirât (a): Biriktirenler, toplayıp 

saklayanlar. 

müddet-i medîde (a): Pek çok zaman. 

müdekkikîn (a): Tedkik edenler. 

mü‟eyyid (a): Yardım eden; kuvvet-

lendiren; doğrulayan. 

müfâharet (a): Övünme. 

mühenned (a): Hint demirinden 

yapılan kılıç. 

mükahhal (f): Sürmeli, sürme çekilmiĢ 

göz. 

mülâhazât (a): DüĢünceler. 

mümâna‟at (a): Engel olma, önleme. 

mümâsil (a): Benzeyen, andıran. 

mümehhid (a): Yayan, döĢeyen. 

münâkehe (a): Nikahlama. 

münâvebe (a): NöbetleĢe, nöbetleĢme. 

münhall (a): Açılan, çözülen; boĢ 

kalan, açık kalan. 

münsedd (a): Kapanan, tıkanan, 

kapalı. 

müntekıĢ (a): NakĢ olunan. 

münzir (a): Korkutan; Hz. 

Peygamberin sıfatlarından. 

mürâhene (a): Rehine koyma; bahse 

giriĢme. 

mürûr : Geçme, bir yandan girip bir 

yandan çıkma; geçip gitme; sona 

erme. 

mürvârîd (f): Ġnci. 

müsâbakat (a): YarıĢ, yarıĢma. 

müsâdeme (a): ÇarpıĢmalar, tokuĢ-

malar. 
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müsâra‟at (a): Sürat etme; teĢebbüs 

etme. 

müsebbiha (a): ġehadet parmağı. 

müsellem (a): Kesin, sabit. 

müsennâ (a): Ġki katlı, iki kısımdan 

meydana gelmiĢ. 

müsevver (a): Etrafı surlarla çevrilmiĢ. 

müsevvere (a): Sur çekilmiĢ. 

müskit (a): Susturucu 

müsle (a): ĠĢkence; kulak ve burun 

kesme; âfet. 

müsteclib (a): Kendine doğru çeken. 

müste‟id (a): Hazır, istekli; yetenekli; 

kıvrak zekalı, anlayıĢlı. 

müstekarr (a): YerleĢim yeri; karargah, 

istikrarlı. 

müstevcib (a): Layık; gereken. 

müĢâcere (a): Kavga etme, çekiĢme; 

ağaç ile birine vurma. 

müĢâr (a): ĠĢaret olunan, iĢaretle 

gösterilen. 

müĢâye‟at (a): Yolcu etme; izinden 

gitme; cenaze kaldırma. 

müĢebbek (a): ġebeke Ģekline 

sokulmuĢ. 

müĢ‟ir (a): Bildiren, belirten, gösteren. 

müĢtemil (a): Ġçine alan. 

mütâli‟ (a): Okuyan. 

müte‟affin (a): KokmuĢ, çürük.  

müte‟ayyin (a): Belli, ortada olan; 

karar verilmiĢ; ileri gelen kimse. 

müte‟azzir (a): Özürlü, özrü bulunan; 

mümkün olmayan, güç. 

müteberrike (a): Mübarek sayılan, 

uğurlu. 

mütebeyyin (a): Meydana çıkan; 

ortada. 

mütefakkidân (a): Arayıp soran. 

mütegayyir (a): BozulmuĢ, bozuk; 

değiĢen, baĢkalaĢan. 

mütehallil (a): Tahallül eden, bozulan; 

araya giren, araya sokulan. 

mütenâsık (a): BenzeĢen, bir boyda. 

müteressid (a): Gözleyen, gözetleyen; 

pusuda bekleye; bekleyen. 

mütesaddî (a): ġef, nezâretçi; 

giriĢimci; saldıran, saldırgan. 

müteyemmen (a): Uğurlu, kutlu. 

mütezemmin (a): Ġçine alan, içeren; 

kefil olan. 

müttekâ (a): Yastık; dayanak, asa. 

mütûn (a): Bir yazıyı Ģekil ve 

noktalama husiyetleriyle birlikte 

meydana getiren kelimeler. 

müvâcehe (a): YüzleĢme, karĢı karĢıya 

gelme. 

müvahhiĢe (a): Korkutan, ürküten. 

müzahref (a): Yalancı sahte yıldız, tel, 

pul, boya gibi Ģeylerle süslü; süprüntü, 

pislik. 

müzdver (f): Ücretle çalıĢan. 

nâ-çespân (f): YaraĢmaz, uygun 

olmayan. 

nâ-dâniste (f): Cahil, bilmez. 

nâdim (a): PiĢman; utangaç. 

nâ-güvâr (f): Midede zor hazm edilen 

Ģey; içilmesi, yenilmesi acı olan Ģey. 

nâgüzîr (f): Zorunlu olarak; ister 

istemez; kesin. 

nâ-halef (f): Soyuna çekmeyen, 

hayırsız evlad. 

nahçîrgîr (f): Avcı. 

nâ-hencâr (f): Yolsuz, doğru olmayan. 

nahiye (a): Taraf, yan, kenar 

nahl (a): Hurma ağacı; süs ağaç; ince, 

narin dilber. 

nâhun (f): Tırnak. 

nahvet (a): Kibir, gurur. 

nâ‟ire (a): AteĢ, alev; sıcaklık. 

nâka (a): DiĢi deve, maya. 

nakdîne (f): Hazır peĢin para; kıymetli 

mal. 

nakîse (a): Eksiklik, kusur, kabahat. 

nakz (a): Bozma, çözme; anlaĢmayı 

yok sayma. 

nasb (a): Görevlendirme; dikme; 

asma; tayin etme 

nâsıye (a): Alın. 

nâsih (a): Ġstinsâh iden,kopyasını 

çıkaran; nesh ve ibtâl iden, battal iden. 

nâsût (a): Ġnsanlık, mahlukiyet. 

nâvdân-ı hâme (f): Kalem oyuğu. 

nâvek (f): Ok. 

nâverd (f): SavaĢ, ceng. 

nâyibe (a): Kaze, bela, musibet. 

neberd (f): Harb, savaĢ. 

necd (a): Yayla, plato; büyük çöl; 

yokuĢ; yiğitlik; Arap yarımadasının 

orta kesmi, hüzün.  

nefz (a): Saçma, yayılma. 
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nehb: Yağma, çapul. 

neheng (f): Timsah. 

nehzat (a): Kalkma, hareket, 

ayaklanma. 

nekâve (a): Her Ģeyin iyisi, temizlik, 

saflık. 

nekbet (a): Talihsizlik; düĢkünlük; 

felaket.  

nemek-dân (f): Tuzluk; sevgilinin 

dudağı. 

nemek-pâĢ (f): Tuz eken. 

nemet (a): Yöntem, tarz. 

nemîka (f): Mektup. 

neng (f): Ayıp, utanma; Ģöhret, ün. 

nerrât (a): Tavla ustası. 

nerre-Ģîr (f): Erkek aslan. 

neĢnâs (f): Yabancı, meçhul, bilinmez. 

nevâl (a): Nasip, kısmet, talih; bahĢiĢ. 

nevâziĢ (f): OkĢama, gönül alma, 

iltifat. 

nevbâve (f): Yeni gelmiĢ; yani 

olgunlaĢmıĢ. 

nevbe(a): Vakit, zaman; kez, defa; 

nöbet; sıra. 

neverd (f): Dönen, dolaĢan, gezen. 

nevha (a): Ölüye sesli ağlama. 

nevhîz (f): Yeni yetiĢmiĢ, taze. 

neviĢte (f): Yazı, mektup, makale, 

kitap. 

neyl (a): Merama eriĢme, isteğine 

ulaĢma; ulaĢılan Ģey. 

neyyîreyn (a): CisimlenmiĢ iki nur, ay 

ve güneĢ. 

nez‟ (a): Bir Ģeyi yerinden koparma, 

sökme; kaldırma, yok etme; can 

çekiĢme. 

nezdîk (f): Yakın. 

nezr (a): Adak adama. 

ni‟âl (a): Nallar, ayakkabılar. 

nibâl (a): Ok. 

nigâl (f): Yanan kömür parçası. 

nigâĢte (f): Resm olunmuĢ, yazılmıĢ. 

nigerân (f): Bakıveren, bakıcı, bakan. 

nigîn (f): Yüzük, mühür. 

nigûn (f): Tersine dönmüĢ; ters, aksi. 

nihâde (f): KonmuĢ, konulmuĢ. 

nikâyet (a): DüĢmanı kırıp geçirme. 

nîk-fercâm (f): Sonu hayırlı olan. 

nîkhâh (f): Ġyilik sever. 

nîlgûn (f): Lacivert. 

nîreng (f): Taslak, plan.  

nîrû (f): Zor, kuvvet, güç. 

nisâl (a): Temrenler. 

nisvân (a): Kadınlar. 

nîĢ (f): Ġğne; diken; zehir. 

nitâk (a): Kemer, kuĢak; peĢtemal; bir 

tür Arap giysisi. 

niyâm (f): Kın, kılıf; kılıç kını; 

uyuyanlar, uykuda olanlar. 

nizâr (f): GörüĢ, seziĢ; maharet. 

nuhbe (a): Her Ģerin iyisi, seçkini; 

seçilmiĢ, seçkin; sıkı arkadaĢ. 

nuhûset (a): Uğursuzluk. 

nuhustîn (f): Ġlk, birinci. 

nûk (f): Gaga, sivri uç; zirve; temren. 

nukâve (a): Her Ģeyin iyisi; temizlik, 

paklık. 

nukre (a): Külçe halinde gümüĢ. 

nukûd (a): Nakidler, paralar. 

nü‟âs (a): Uyuklama, pinekleme. 

nühüft (f): Gizli, saklı. 

-nümûd (f): Gösteren, görünen, 

benzeyen. 

nüĢâbe (a): Temrenli ok. 

nüvid (f): Müjde. 

nüviĢte (f): Yazılı, yazılmıĢ; mektup. 

pâfĢerde (f): Diretmek, direnmek; ısrar 

etmek. 

pâ-nihâde (f): Ayak basmıĢ, doğmuĢ. 

pânzdeh (f): OnbeĢ. 

pâs (f): Gam, keder, gönül üzüntüsü. 

pâsbân (f): Gece bekçisi. 

pelâs (f): Eski kilim, keçe; çul. 

perdâhte (f): TertiplenmiĢ, düzeltilmiĢ; 

cilâlanmıĢ, parlatılmıĢ. 

perhâĢ (f): Harp, savaĢ, kavga. 

pâsdâr (f): Gece bekçisi; güvenilir, 

doğru kimse. 

pehlû (f): Yan, vücûdun iki yanından 

biri. 

pencâh (f): Elli (50). 

perend (f): 1. Pervin, Ülker 2. Önceki 

gece 3. Tahran civarında yetiĢen bir 

tür bodur ağaç 4. Saf ipek; Desenli 

ipek; kılıç. 

pertâb (f): Atılma, sıçrama; uzağa 

düĢen Ģey. 

pes-i divâr (f): Arka duvar. 

perend (f): Ġpekten dokunmuĢ düz, 

nakıĢsız kumaĢ. 
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perende (f): Uçan, uçucu; av kuĢu. 

perhâĢ (f): SavaĢ. 

perhâĢcû (f): Kavgacı; azarlayan. 

perrân (f): Uçan, uçucu. 

pervîzen (f): Elek, kalbur. 

pesend (f): BeğenmiĢ. 

pestî(f) : Alçaklık, çukur, iniĢ, 

zavallılık. 

peygâr (f): SavaĢ, kavga. 

peygûle (f): KöĢe, bucak. 

peymude (f): ÖlçülmüĢ, ölçülü. 

-peyvest (f): UlaĢma, kavuĢma. 

pîçîde (f): KarıĢmıĢ, bükülmüĢ, 

kıvrılmıĢ 

pîlever (f): Çerçi, seyyar satıcı. 

pîrâye (f): Süs. 

pîĢânî (f): Alın. 

pîĢe (f): Sanat, meslek; huy; iĢ.  

pîĢ-res (f): Önce ulaĢan; genç 

delikanlı; çabuk olgunlaĢan meyve. 

pîĢtahta (f): Çekmece 

puhte (f): PiĢmiĢ, olgun. 

Pûte (f): Ġçinde maden eritilen tava; 

niĢan tahtası.  

pür-kîne (f): DüĢmanlık ve gazap dolu. 

pürsân (f): Soran, soruĢturan; 

soruĢturarak. 

pürsiĢ (f): Sorma, soruĢturma. 

püĢt (f): Arka. 

püĢte (f): Yığın, küme; omuz, sırt. 

râcih: Üstün, önce, muteber. 

râhik (a): Duru ve temiz Ģarap. 

râhile (a): Yük devesi, yük hayvanı. 

raht (a): At takımı; yol levazımı. 

rakde (a): Uyku. 

rânden (f): Sürmek, kovmak; 

açıklamak; araç sürmek. 

râs (f): Yol. 

râsih (a): Sağlam, temeli kuvvetli; 

bilgisi çok geniĢ olan. 

rasîn (a): Sağlam, dayanıklı. 

râtibe (a): MaaĢ, vazife. 

ra‟y (a): Otlama, gütme. 

râyet (a): Sancak, bayrak. 

rehâ-yâb (f): Kurtulan, kurtulucu. 

reh-neverd (f): Yolda gezen. 

rekîz (a): Gizli, hazine, sağlam. 

rekûbe (f): Binek hayvanı. 

remân (f): Sürü. 

reme (f): Ürken, ürkek; sürü; asker 

taburu ve insan kalabalığı. 

remîde (f): ÜrkmüĢ, korkmuĢ. 

remy (a): Atma, tüfek atma. 

reste (f): KurtulmuĢ. 

re‟sü‟l-mâl (a): Ana para. 

reĢehât (a): Sızıntılar, damlalar. 

revgen (f): Yağ; rugan deri; kaygan ve 

parlak nesne; meltem serinliği.  

revzene (f): Pencere. 

reyb (a): ġübhe. 

reyyân (a): Suya kanmıĢ. 

rezme (f): Elbise bohçası. 

rıkkıyyet (a): Kulluk, kölelik. 

ribât (a): Bağ; sınır karakolu; han, 

kervansaray; tekke; eklem bağları; 

bağ; yılkı, at sürüsü; sinirler. 

ribh (a): Kazanç, faiz. 

ric‟at-ı kahkarî (a): Acele olarak geri 

çekilme. 

rîhte (f): DökülmüĢ, akıtılmıĢ, 

dökmüĢ, akıtmıĢ. 

rikâb (a): Üzengi; huzur; musikide bir 

usul. 

rimâh (f): Süngüler, mızraklar. 

rîĢ (f): Sakal; kıl, tüy; yara. 

rîĢe (f): Saçak, püskül; kök. 

riyâz (a): Bahçeler, ağaçlar 

rûbâh (f): Tilki; hilebaz, kurnaz. 

rû-be-râh (f): Yolunda, tamam, hazır; 

yola çıkmaya hazır. 

rû-gerdân (f): Yüz çeviren. 

rübûde (f): KapılmıĢ, kapılan. 

rüvât (a): Rivayet edenler. 

-sâ: Gibi. 

sâ‟ (a): Bin dirhemlik bir hububat 

ölçeği. 

sâbât (a): Dehliz; eyvan, gölgelik; 

çardak üzümü. 

sa‟d (a): Kutlu, uğurlu. 

sademât (a): Çarpmalar, tokuĢmalar; 

ansızın baĢa gelen belalar. 

saff-der (a-f): Saf bozan, cesur; Hz. 

Ali‟nin lakabı. 

sâhet (a): Meydan; dergah. 

sahre (a): Kaya, kayaç. 

saht (f): Katı, sert, çetin; kuvvetli, 

güçlü, sağlam; güç, zor. 

Sâ‟ibe (a): YanlıĢsız, doğru. 
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sâ‟id (a): Kolun dirsekle bilek 

arasındaki kısmı. 

sâ‟il (a): Soran; dilenci; akıcı, akan. 

sa‟îr (a): AteĢ, alevli ateĢ; cehennem. 

sâk (a): Baldır, incik; sap. 

sâka (a): Artcılar, ordunun gerisinde 

bulunan askerler. 

sakf (a): Tavan, çatı, dam. 

sakil (a): Ağır; sıkıntılı, can sıkan; 

çirkin. 

sâl (f): Yıl, sene. 

salât-ı „asr (f): Ġkindi namazı. 

sâmân (f): Düzen. 

sâmir (a): Gece toplantıları. 

sammâ (a): Sağır ve dilsiz; sesi 

çıkmayan; katı ve som kaya. 

samsâm (a): Keskin kılıç. 

sanâdîd (a): BaĢkanlar. 

sânih (a): Zihinde ve fikirde hasıl olup 

fikre doğan. 

sârâ (f): Saf, katıĢıksız. 

savâb-dîd (a-f): Uygun görme, onay; 

meĢveret. 

savb (a): Taraf, yön, cihet. 

sa‟ve (a): Kuyruk sallayan (kuĢ). 

savlet (a): ġiddetli hücum, saldırma. 

sâyebân (f): Gölgelik, büyük çadır; 

koruyan. 

sayha (a): Bağırma, nara atma. 

sâyîde (f): SürülmüĢ, ezilmiĢ; eskimiĢ, 

yıpranmıĢ. 

sebâyâ (a): SavaĢta esir düĢenler. 

sebbâbe (a): ġehadet parmağı. 

sebel (a): Katarakt. 

seb‟în (f): YetmiĢ. 

sebîke (a): Külçe, maden külçesi. 

sebkat (a): Geçme, ilerleme. 

sebükbâr (f): Yükü hafif. 

sebük-„inân (f): Çabuk koĢan. 

sebükser (f): Hafif düĢünceli; aĢağılık, 

sefih. 

sedâd (a): Doğruluk, hatasızlık. 

sedîd (a): Doğru, hak. 

sefîd (f): Ak. 

sehm (a): Kısım, hisse, pay. 

sekene (a): Sakinler, oturanlar; ahali. 

sekîm (a): Hasta, illetli; yanlı, hatalı; 

zayıf rivâyetli hadis. 

sekine (a): Rahat, sakinlik, gönül 

rahatlığı. 

seleb (a): SavaĢ aleti, birinden kapılıp 

alınan Ģey. 

sell (a): Kılıç çekme; damar kesme; 

sıyırma, sıyrılma. 

selme (a): Gedik. 

selsâl (a): Tatlı, lezzetli, hafif su. 

semâcet (a): Ġnat, ısrar; çirkinlik; 

utanmazlık. 

semen (a): Fiyat, değer. 

semîr (a): ArkadaĢ. 

sencîde (f): Tartılı, ölçülü. 

seng-i hârâ (f): Mermer taĢı, pek sert 

taĢ. 

seniyye (a): Öndeki dört diĢ. 

sepîd (f): Beyaz. 

sepîde-dem (f) : Sabah aydınlığı. 

serâ‟ir (a): Gizli Ģeyler. 

serâsime (f): Sersem. 

serbâm (f): Dam kenarı. 

ser-be-mühr (f): Ağzı mühürlü. 

ser-bürîde (f): BaĢı kesilmiĢ. 

serdergüm (f): ġaĢkın, dağınık. 

sergirân (f): SarhoĢ. 

serhayl (f): BaĢkan. 

serîre (a): Gizli fikir ve hal. 

seriyye (a): DüĢman üzerine 

gönderilen küçük süvari müfrezesi; 

câriye, odalık. 

ser-penâh (f): BaĢlık, miğfer. 

serĢâr (f). Ağzına kadar dolu; sınırı 

aĢan, ileri giden. 

setîre (a): Kapalı, örtülü; örtü. 

setvet (a): Saldırı, hamle. 

sevâd (a): Yazı yazma. 

sevâ‟id (a): Dirsekten bileğe kadar 

olan kısımlar. 

sevîk (f): Ġçki, Ģarap. 

seyyâle (a): Su gibi akan Ģey. 

sıkl (a): Sıklet. 

sımâh (a): Kulak 

sıbt (a): Torun. 

sıyânet (a): Koruma, korunma. 

siccîn (a): Günâh. 

sikkîn (a): Bıçak, kalemtraĢ. 

simât (a): NiĢan, alamet, damga, iz. 

sîh (f): Demir ĢiĢ. 

sikât (a): Ġnanılır kimseler 

sîle (a): Ödül. 

silk(a) : Dizi, sıra, saf; iplik; yol; 

tarikat; meslek. 
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sindân (f): Örs. 

sipâr (f): Feda eden, veren. 

sipeh-keĢ (f): BaĢ kumandan. 

sipihr (f): Sema, talih 

sîr (f): Tok, doymuĢ; sarımsak. 

siriĢt (f): Tabiat, huy. 

sitîz (f): Kavga, çekiĢme. 

siyâk (a): Üslup, tarz; sözün geliĢi; 

muhasebede rakam yerine kullanılan 

özel iĢaret. 

sübha (a): Tesbih, teĢbih etme; teĢbih 

taĢı. 

sûde (f): SürmüĢ, sürülmüĢ. 

sudûr (a): Sadır olma, meydana çıkma. 

sufûf (a): Saflar. 

sûgvâr (f): Yaslı, matemli.  

sûhân (f): Törpü. 

sûhte (f): YanmıĢ, yanık; softa. 

sûhtenî (f): Yanıcı, yanacak, yanmaya 

layık, yanası. 

sukâta (f): Kırıntı, döküntü, artık. 

sûsmâr (f): Keler, kertenkele. 

su‟ûbet (a): Güçlük, zorluk. 

su‟ûd (a): Yukarı çıkma, yükselme. 

sûrâh (a): Delik, gedik. 

sûrî (a): Görünürde olan, hakiki ve 

içten olmayan; gösteriĢten ibaret olan. 

sübût-yâfte (a-f) Akılsızlar, ahmaklar. 

süfte (f): DelinmiĢ, delikli. 

sülâfe (a): ġarap; meyve suyu; bir 

Ģeyin güzel tarafı. 

sümre (a): Esmerlik. 

sümûm (a): Zehirler. 

sünûh (a): Akla hatıra gelme; içine 

doğma. 

süpürde (f): IsmarlanmıĢ; verilmiĢ, 

bırakılmıĢ. 

sürâdık (a): Büyük padiĢah çadırı; 

saray perdesi. 

sürh (f): Kırmızı. 

sürre (a): Göbek. 

süst (f): GevĢek; manasız. 

sütûde (f): ÖvülmüĢ, övülmeye layık.  

sütürde (f): TıraĢlanmıĢ, yontulmuĢ. 

Ģahne (a): Ġnzibat memuru, harmanlara 

nezaret eden kimse. 

Ģâhsâr (f): Ağaçlık. 

Ģâne-zede (f): Tarakla saçları taran-

mıĢ. 

Ģârık (a): Doğan, parlayan, parlayıcı. 

Ģârıka (a): IĢık, ziya. 

Ģâri‟ (a): Allah, Hz. Muhammed. 

Ģast (f): AltmıĢ; Okçuların parmak-

larına geçirdikleri yüzük; balık oltası. 

Ģâyânter (f): Daha (pek, en) layık. 

Ģe‟âmet (a): Uğursuzluk. 

Ģebâne (f): Gece vakti olan; geceden 

kalma. 

Ģefe (a): Dudak; kenar. 

Ģefeteyn (a): Ġki dudak. 

Ģehâmet (a): Yiğitlik; Ġran Ģahının bir 

ünvanı. 

Ģehiyye (a): ĠĢtahlandıran, istek-

lendiren.  

Ģevher (f): Koca, eĢ. 

Ģekâ (a): Bed-ahtlık, bahtı karalık; 

alçaklık. 

Ģekerbâr (f): ġeker yağdıran. 

Ģekm (a): Sertlik, güç, kuvvet. 

Ģemâme (a): Yenmeyen bir çeĢit 

kavun. 

Ģemîm (a): Güzel kokulu. 

Ģengerf (a): Zincifre denilen boya. 

Ģerze (f): KudurmuĢ, kuduruk. 

Ģerzime (f): Küçük topluluk; az 

miktar. 

Ģet (a): Saygı için “hazret” yerine 

kullanılan sözcük. 

Ģevid (f): Dere otu. 

Ģeyhe (f): KiĢneme. 

Ģi‟âb (a): Dağ yolları, patikalar, keçi 

yolu. 

Ģi‟b (a): Dağ yolu, dar yol; oymak 

kabile; küçük akarsu yatağı.  

Ģidâd (a): Sertler, katılar. 

Ģihâb (a): Kıvılcım; akan yıldız. 

Ģikâf (f): Yırtık, yarık. 

Ģikâk (a): UyuĢmazlık, anlaĢmazlık, 

bozuĢma. 

Ģikâl (a): El ve ayak zinciri; devenin 

palanını bağlayan ip; üç ayağı beyaz 

at. 

Ģîme (a): Huy, tabiat. 

Ģinâh (f): Yüzme. 

Ģinâver (f): Suda yüzen, yüzgeç. 

Ģinîd (f): ĠĢitme. 

Ģîrîn-kâm (f): Tadı damağında kalmıĢ. 

Ģiryân (f): Damar. 

Ģitâb (f): Acele, sürat. 
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Ģîven (f): Matem, yas, inleme, 

sızlanma. 

Ģu‟bede (f): Hile, hokkabazlık. 

Ģukka (a): Parça; pusula, kısa not. 

Ģûr (f): Tuzlu, kekremsi; Ģamata, 

gürültü. 

Ģûre (f): Verimsiz toprak; tuzlu 

(nesne); güherçile. 

Ģübbân (a): Gençler, yiğitler. 

Ģüce‟ân (a): Cesurlar, yürekliler. 

Ģüdegân (f): Gidenler, geçmiĢler. 

Ģükûh (f): Görkem, azamet, tantana. 

Ģümâre (a): Sayı, numara, not. 

Ģüst ü Ģû (f): Yıkama. 

Ģütür (a): Deve. 

tab‟ (a): Huy, yaratılıĢ; mühür, dam-

ga; kitap basma. 

tâbdâde (f): ParlatılmıĢ, yakılmıĢ. 

tâbende (f): Parlayan, ıĢık veren. 

tabh (a): PiĢirme. 

tâbiĢgâh (f): Parıltı yeri. 

ta‟biye (a): Askerî konuĢlandırma; 

düzenleme, tertib etme. 

ta‟dâd (a): Sayma, sayı; birer birer 

sayma. 

tağyir (a): BaĢkalaĢtırma, değiĢtirme, 

bozma. 

tâfte (f): Düz ve donuk olan bir tür 

ipekli kumaĢ; büzülmüĢ, bükülmüĢ; 

yanmıĢ, yanık; aydınlık; üzgün, 

kederli. 

tagallüb (a): Zorbalık, zorla hüküm 

sürme. 

tahassun (a): Kale ve hisara kapanma, 

istihkâma çekilme. 

tahdiĢ (a): Tırnaklama; tırnakla 

incitme. 

tahlîs (a): Kurtarma, kurtarılma. 

tahmil (a): Yükleme, yükletme; bir iĢi 

birnin üzerine bırakma. 

tahmîr (a): Yoğurma, yoğrulma; 

mayalandırılma. 

tahvîf (a): Korkuya düĢürme. 

tahrîk (a): Uyandırma, kımıldatma, 

oynatma. 

tahrîz (a): KıĢkırtma, kıĢkırtılma. 

tahtı‟e (a): YanlıĢı çıkarma. 

tahzîr (a): Sakındırma, sakındırılma; 

men etme. 

tâk (a): Bina kemeri; kemer, kubbe. 

takî (a): Dinine bağlı kimse; iki 

imamdan biri. 

taklîb (a): Tersine çevirme, döndür-

me. 

takrîb (a): YakınlaĢtırma. 

tali‟â (a): Öncü. 

ta‟lîk (a): Asma, asılma, bağlama, 

gecikmeye alma. 

tâmi‟a (a): Tamahçı, tamah eden. 

ta‟ne (a): Kınama, yerme, kinayeli söz. 

târâcgerân (f): Yağmacılar. 

tarassud (a): Bekleme, gözleme. 

târek (f): BaĢın arka kısmı, ard; beyin; 

kule; savaĢ döküntüsü. 

târem (f): Kubbe, künbet, dam. 

tarî (a): Taze, taravetli. 

târîkî (f): Kararma, siyahlık, karaltı. 

tasaddî (a): Bir iĢe giriĢme, baĢlama. 

tashîh-kerde (f): Düzeltme. 

tasmîm (a): Tasarlama, kesin olarak 

niyetlenme. 

tasrih (a): Açık, açık söyleme, 

belirtme. 

tathîr (a): Temizleme, paklama 

tavâhîn (a): Su değirmenleri; 

öğütülmüĢ Ģeyler. 

tavârık (a): Gece gelen belalar; 

tarikatlar, kabileler. 

ta‟vîz (a): Muska. 

tavzîh (a): Açıklama, aydınlatma. 

taybe (a): Medine-i Münevvere. 

tayerân (a): Uçma; havada gaz olma. 

ta‟zîb (a): Eziyet etme. 

tâziyâne (f): Kırbaç, kamçı. 

te‟âkub (a): Birbiri arkası gitme. 

te‟ânuk (a): Birinin boynuna sarılma.  

te‟arrî (a): Soyunma, çıplaklaĢma; bir 

Ģeyden bir iĢten berî olma, boĢ olma. 

teb (f): Hararet; sıtma. 

tebâdür (a): Ansızın akla gelme. 

tebâ‟ud (a): UzaklaĢma, uzaklık. 

tebeh-kâr (f): Harabeden, mahveden, 

bitiren. 

tebĢir (a): Müjdeleme. 

tecellüd (a): Yalandan yiğitlik 

gösterme. 

tecerru‟ (a): Yudum yudum içme. 

tefakkud (a): Arayıp sorma, arayıp 

sorulma. 

Teferruk (a): Ayrılma, dağılma. 
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teferrus (a): Anlama, sezme. 

tefvîz (a): SipariĢ etme, ihale; dağıtım;  

tegerg (f): Dolu (yağmur). 

tehallüf (a): Uygunsuzluk. 

tehâĢî (a): Korkup çekinme. 

tehcîn (a): Dedikodu yapma; edep dıĢı 

sayma. 

tehevvür (a): Öfkelenme. 

tehiyye (a): Selam verme, dua etme. 

tehniyet (a): Tebrik etme, kutlama. 

tehyîc (a): Heyecanlanma. 

tekâbül (a): KarĢı karĢıya olma,; 

karĢılık olma, karĢılama. 

tekâpû (f): TelaĢ ile koĢarak araĢtır-

ma; dalkavukluk, kavuk sallama. 

tekâsül (a): ÜĢenme, tembellik. 

tekâtu‟ (a): Kesme; çatıĢma. 

tekâtur (a): Damlama, damla damla 

dökülme. 

tekâver (f): KoĢucu [at]. 

tekâzâ (a): Alacaklının borçluyu 

sıkıĢtırma; sıkıĢtırarak söz söyleme; 

baĢa kakma. 

telehhüf (a): Hasretle yanıp yakılma; 

üzülme. 

telâhuk (a): Birbirine katılma. 

tele‟le‟e (a): Yandı, tutuĢtu. 

tele‟lü‟ (a): Parıldama. 

televvün (a): Renkten renge girme; 

kararsızlık, döneklik. 

telfîk (a):  BirleĢtirme; katma, katkıda 

bulunma. 

telh (a): Acı. 

telvîh (a): Açıklama, belli etme. 

telvîs (a): Kirletme. 

temessül (a): Hikaye anlatma; bir Ģiir 

veya hadisi örnek getirme; bir Ģeye 

benzeme. 

temhîd (a): Yayma, döĢeme; 

düzenleme, düzeltme. 

temime (a): Nazar boncuğu, nazarlık. 

temr (f): Hurma ağacı. 

temĢiyet (a): Yürütme, yürütülme; 

meydâna gelmesini kolaylaĢtırma. 

tenâb (a): Ġp, halat. 

teng (f): Dar, sıkıntılı; küçük; yük 

dengi; sıkı, yapıĢık; zavallı; nadir; zor; 

ince; bağ, kayıĢ. 

tengnâ (f): Dar geçit, boğaz; mezar. 

tenkîh (a): Ayıklama, ayırma; memur 

maaĢlarından indirme. 

tenkîh (a): Nikahlama, evlendirme. 

tenkîl (a): UzaklaĢtırma, ceza verme, 

tepeleme. 

tedhîn (a): Güzel kokulu yağ sürme. 

tefahhus (a): Ġnceden inceye araĢtırma. 

terâhî (a): Geri çekilme; gecikme. 

terâküm (a): Birikme, toplanma. 

terakkub (a): Bekleme, nöbet. 

tereffüh (a): Rahat bulma, geçimde 

bolluğa kavuĢma. 

tereĢĢuh (a): Sızma, sızıntı yapma, 

terleme. 

terettüb (a): Sıralanma, sırası gelme. 

terfi‟e (a): Dirlik düzenlik 

temennisinde bulunma. 

terhîb (a): Korkma, korkutulma. 

terhîs (a): Ġzin verme. 

terkeĢ (f): Okluk. 

tersân (f): Korkan, korkak. 

tersîde (f): Korkmak. 

tervîh (a): Rayiha, koku verme; rahat-

landırma. 

tesâdüm (a): ÇarpıĢma. 

tesâhül (a): YumuĢak muamele etme; 

kolay görerek ihmal etme. 

tesâmuh (a): Kayıtsız davrana; hoĢ 

görme. 

tesâru‟ (a): Süratlenme, hızlanma. 

tesâvî (a): EĢitlik; müsavi olma. 

tesemmî (a): Ġsimlendirme. 

tesnîm (a): Cennetteki ırmaklardan 

biri. 

tesviye (a): Beraber etme, düzleme; 

ödeme; neticeye bağlama.  

teĢâcür (a): Sopalarla birbirine girme, 

dövüĢme. 

teĢâvür (a): Birbirine danıĢma. 

teĢcî‟ (a): Cesaret verme. 

teĢnîf (a): Küpe takma, takınma; küpe 

ile süsleme, süslenme.  

tetarruk (a): Bir yol bulup gitme, kendi 

yoluna gitme; tartaklanma. 

tevakkuf (a): Bekleme, durma. 

tevârî (a): Gizlenme. 

tevbîh (a): Azarlama, paylama; 

memurlara uygulanan disiplin cezası. 

tevekku‟ (a): Beklenti, umut.  

tevĢîh (a): Süsleme. 
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teyakkun (a): Tam olarak, iyiden iyiye 

bilme. 

te‟yîd (a): Kuvvetlendirme. 

tezkâr (a): Hatırlama anma. 

tezvîr (a): Yalan, dolan; kovuculuk. 

tılâ (a): Sürülecek Ģey; madeni 

parlatacak sıvı yaldız; merhem, yağ, 

ilaç; cila verecek boya; sırma, saf 

altın. 

tınâb (a): Kazığa bağlanan çadır ipi. 

tırâz (a): Ġpek ve sırma ile iĢleme; 

elbiselere nakıĢla yapılan süs; ; süs; 

üslup. 

tîhû (f): Kekliğe benzer bir kuĢ. 

tilâl (a): Tepeler, kümeler, yığınlar. 

tîre (f): Bulanık, kara, karanlık; 

topluluk, taife. 

tîĢe (f): Balta, nacak, keser. 

tomâr (f): Tomar, mektup, kitap, 

defter. 

tûde (f): Yığın, küme. 

tufeyl (a): Davetsiz misafir; parazit. 

tullâb (a): Talebe, öğrenci; talip. 

tu‟me (a): Yiyinti, azık; çeĢni; lokma. 

turfe (a): Tuhaf, ĢaĢılacak Ģey; kaçı-

nılması gereken; Yahudilerce 

yenilmesi yasak olan.  

tünd-hû (f): Sert huylu, titiz. 

tünd-bâd (f): Kasırga, sert rüzgar. 

tünd-rev (f): Çabuk giden. 

türrehât (a): Saçma sapan sözler. 

tûĢe-i râh (f): Yol azığı. 

tutuk (a): Perde, örtü. 

-tûz (f): Güden, besleyen. 

„ud (a): Öd ağacı; tütsü; ud. 

„uddet (a): Ġhtiyaç, savaĢ lazımatı. 

„udvân (a): Zulüm, düĢmanlık. 

„ufûnet (a): Pis koku; iltihap. 

„ukâb (a): Yırtıcı kuĢ. 

„ukâr (a): Ev eĢyası, lüks mobilya. 

„ukde-güĢâ (a-f): Zorluğu yenen. 

„urcûn (a): Kuru hurma dalı, akot. 

„urûk (a): Irklar, kökler, damarlar. 

„urve (a): Bahane; güvenilir. 

„usâre (a): Özsu, sıkılan Ģeylerden 

çıkan su. 

„utb (a): Pamuk. 

übbehet (a): Ululuk, büyüklük, 

ümmehât (a): Anneler; asıllar; değerli, 

ilmi kitaplar. 

ünân (a): Ġnleme, inilti. 

ünûf (a): Burunlar. 

üĢtür (a): Deve. 

vâfî (a): Yeter, tam, elverir; sözünün 

eri. 

vâhime (a): Kuruntu kurma hastası. 

va‟îd (a): Bir iyiliğe sevk ve 

kötülükten uzaklaĢtırmak için 

korkutma, yıldırma.  

vâkid (a): Alevli. 

varak-kerdân (f): Olmayacak, boĢ 

iĢlerle uğraĢan (kimse). 

vâ-reste (f): KurtulmuĢ, serbest 

vaz‟ (a): Koyma, konulma. 

vedd (a): Dostluk. 

vedî‟a (a): Emanetler.  

vefk (a): Uyma, uygun gelme; uygun; 

tılsımlı dua, muska. 

vehn (a): GevĢeklik. 

verâ (a): Mahluk, âlem. 

verâ (a): Arka, geri, öte; baĢka, gayrı. 

vegâ (a): SavaĢ; gürültü, patırtı. 

verese (a): Varis, mirasçılar. 

vesâtet (a): Araya girme, vasıta olma. 

vesme (a): Rastık. 

veted (a): Üç harften oluĢan nazım 

birimi; kazık; çivi. 

vifâk (a): Uygunluk, aynıo düĢüncede 

olma; barıĢ. 

vikâye (a): Koruma, kayırma. 

visâde (a): Yastık; yatak. 

visâk (a): ĠliĢki, bağ, anlaĢma, 

sözleĢme; çadır, karargah. 

vuzû (a): Abdest. 

vürûd (a): YetiĢme. 

-yâfte (f): BulmuĢ, bulunmuĢ. 

yârâ (f): Kuvvet, kudret, takat. 

yâvederây (f): Saçma sapan konuĢma. 

yegân yegân (f): Birer birer. 

yehdân (f): Buz kabı, buzluk. 

yek-deme (f): Bir anda geçici. 

yekke-tâz (f): DüĢmana tek baĢına 

saldıran 

yekrân(f): Soyu temiz cins at, al at. 

yenâbi‟ (a): Kaynaklar, pınarlar. 

yenbû‟ (a): Pınar, kaynak; çeĢme. 

yerâ‟ (a): YontulmamıĢ kamıĢ 

kalemler; ateĢböcekleri. 

yesâr (a): Sol, sol kanat; uğursuz; 

güçlülük; zenginlik. 
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yesîr (a): Kolay, az Ģey, kumarbaz. 

yümn (a): Uğur, bereket. 

za‟m (a): Üzerine alma kabul etme; 

kefillik, önderlik; sanı, görüĢ. 

zamân (a): Kefil olma; garanti. 

zâmil (a): Küçük yük hayvanı. 

zamîme (a): Ek, artırma, katma. 

zarâ‟et (a): Alçalma, kendini 

küçültme. 

zâyçe (f): Doğum kağıdı; yıldız falı. 

zebâne (f): Alev, ateĢ yalını; terazi vb. 

aletlerin dili. 

zehâyâ (a): KuĢluk vakti kesilen 

koyunlar. 

zemâyim (f): Kötü, beğenilmeyen 

haller; yerilmeye layık fena hal ve 

hareketler. 

zenâbîr (a): EĢek arıları. 

zerger (f): Kuyumcu. 

zer-niĢân (f): Kılıç, kalemtraĢ gibi 

Ģeyler üzerine kakma altınla yapılan 

iĢleme, süs, yazı. 

zerî‟a (a): Bahane, vesile. 

zerîbe (a): Ağıl; avcı çukuru; vahĢi 

hayvan yatağı. 

zırgâme (a): Arslan. 

zîb (f): Süs, bezek. 

zihâm (a): Kalabalık, sıkıĢıklık; darlık. 

zimâm (a): Yular, hayvan yuları. 

zimmet (a): Sahip çıkma; borç. 

zîr (f): AĢağı. 

zîrek (f): AnlayıĢlı, uyanık. 

ziĢt (f): Çirkin, ayıp, kötü. 

zîver (f): Süs. 

ziyâ‟ (a): Çiftlikler; emlak; istekler. 

zuhr (a): Öğle, öğle vakti. 

zu‟m (a): KuĢku; kanı, kanaat; batıl 

inanç. 

zûrmend (f): Kuvvetli, güçlü. 

zübâb (a): Sinek. 

zübâle (a): Çöp; mum fitili, kandil 

fitili. 

zübûl (a): Pejmürdelik, sararıp solma. 

zücâcî (a): Sırçadan yapılmıĢ. 

zükâm (a): Nezle. 

zünbûr (a): EĢek arısı; bir yazı sitili. 
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Fotoğraf 4: Esad Efendi nüshası, son varak 
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