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TAKDİM  

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kur-
duğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, 
zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri 
üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir. 

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anla-
yışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi za-
man da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve 
medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha 
aydınlık bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak 
mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştire-
bilmemizle mümkündür. 

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük 
devletler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında bü-
yük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, 
hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 
ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir 
zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet de-
ğerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve daya-
nışmayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem 
tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir 
şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin ge-
lişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mira-
sının daha iyi idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır. 



 

 

 
 
 

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, 
Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, 
Horasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her kö-
şesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gel-
miştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek ne-
sillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet 
projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip oldu-
ğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. 
Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir 
yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplin-
lerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden 
bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve 
etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun 
önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz 
tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri 
üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu 
gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek 
idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan 
bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni 
ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi 
sürdürecektir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı 
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Der-beyān-ı Fā’ide-i ‘Ābide-i Lāzıme ve Żābıṭa-i Külbe-i Nāẓıma ve 
Rābıṭa-i Mühimme-i Müstelzeme Ammā Fā’ide-i ‘Ā’ide-i Lāzıme 
(Beyān-ı Maḥṣūl Der-memālik-i Ma‘mūre) 416 

Ammā Ẓābıṭa-i Külliyye-i Nāẓıma ki Tevārīḫüñ Muḳaddime-i 
Muḳaddimesidür 424 

Kütüb-i Tevārīḫ 428 
Ammā rābıṭa-i mühimme-i müstelzeme ki peyġāmberlerüñ ‘adedi ve 

mürsel nebīlerüñ kemiyyeti, ḫuṣūṣā ulü’l-‘azm olanlaruñ māhiyyeti  
ve bu cümleye ne miḳdār kitāb u ṣuḥuf nüzūl itmişdür; anlaruñ 
külliyyeti ve inḳıṭā‘-ı vaḥye dek Cebrā’īl yiryüzine ḳaç kerre  
inmişdür; anuñ ṣıḥḥati beyānındadur 434 

Ammā Nüzūl-i Cebrā’īl bi’l-Vaḥy ‘ale’l-Enbiyā’i’l-a ṣfiyā’i’l-‘iẓām 437 
BU FAṢL-İ GÜZĪN BASĪṬ-I RŪY-İ ZEMĪN ḪALĪFETÜ’LLĀH  

Fİ’L-ARŻĪN OLAN ḤAŻRET-İ ĀDEM-İ ṢAFĪ ḪALḲ  
OLINMAZDIN EVVEL NE VECH İLE İDÜGİNİ BEYĀN VE 
AḤVĀL-İ CĀNN BİN CĀNN VE ANLARDAN ṢUDŪR İDEN 
‘İṢYĀN Ü ṬUĠYĀN BEYĀNINDADUR 438 

BĀB Fİ’L-ENBİYĀ’İ’L-‘İẒĀM VE’L-MÜRSELĪNİ’L-KİRĀM VE  
ŪLİ’L-‘AZM MİNHUM ‘aleyhimü's-selām 442 

Evveluhum Ṣafiyyu’llāh Ādem İlā Ġāyeti’l-milel ve’l-Ümem 442 
Ḥilye-i celiyye-i ‘aliyyeleridür 443 
Aḥvāl-i tābūt-ı sekīne 444 



 

 

Fī aḫẕi’l-‘ahd ve’l-mīẟāḳ mine’l-maḫlūḳi’l-mükerrem fi’l-āfāḳ  
bi-şehādeti’z-ẕürriyyāti’l-kā’ine fī ẓahreti’t-ṭāhireti’z-ẓāhire  
bi’l-ḫilāfeti’l-bāhire ‘ale’l-istiḥḳāḳ 461 

Ammā el-ḳavl fī ḫilḳati’l-Ḥavvā 467 
Ḫuṭbe-i Ādem ‘aleyhi’s-selām 469 
Şerḥ-i ḫuṭbe-i Ādem ‘ale’l-icmāl bi’r-raḳam 469 
Ammā el-iḫtilāf fī cennet-i Ādem ‘aleyhi’s-selām 471 
Tevālüd-i Ādem ve Ḥavvā bi-emri’l-Celīl ve tafṣīl-i ḳıṣ ṣā-i Ḳābil ve Hābil ve 

ba‘żi’t-taḥḳīḳāt min hāẕe’l-ḳabīl ‘alā-lisāni a ṣḥābi’t-tevārīḫi’l-cemīl 496 
Ammā mu‘cizāt-ı Ādem ‘aleyhi’s-selām 504 
Teşrīfāt-ı Ṣāni‘-i bī-çūn-i aḳdem der-ḥaḳḳ-ı Ṣafiyyu’llāh Ādem 507 
Ve ammā beliyyāt-ı Ṣafiyyu’llāh-ı mükerrem be-taḳdīr-i  

Ḫālıḳu’l-levḥ ve’l-‘arş ve’l-ḳalem 508 
Ve ammā beliyyāt-ı Ḥavvā ve benātuhā mā-dāmehunne  

fī dāri’d-dünyā ve fī ravżatihā 509 
Ve ammā vefāt-ı Ādem ‘aleyhi’s-selām  

bi-taḳdīri'l-Muḥyi'l-Mümīti'l-Meliki'l-‘Allām 510 
Der-nübüvvet-i Ḥażret-i Şīt-i Mürsel bin Ādem ‘aleyhi’s-selām 514 
Fī riḥletihi ve vefātihi 516 
Der-ẕikr-i İdrīsü'n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 519 
Der-ẕikr-i ref‘-i İdrīs ‘aleyhi’s-selām be-meşiyyet-i  

Ẕü’l-celāli'l-Meliki’l-‘Allām 522 
İḫtilāfāt-ı benī nev‘-i insān bā-muġāyirāt-ı i‘tiḳād u edyān ve  

‘ibādāt-ı īşān bā-ṣanem ü evẟān ve ibtidā-yı ẓuhūr-ı büt-perestān 524 
Ḥilye-i şerīfi 527 
Min kelimātihi’l-laṭīfe 528 
Ve ammā mu‘zicātihi 529 
Der-sebeb-i nüzūl-i Hārūt u Mārūt be-‘ālem-i mülk ez-evc-i melekūt 529 
Der-nübüvvet-i Neciyyu’llāh Nūḥ bin Lamek ‘aleyhi’s-selām 533 
Ḥilye-i şerīfleri 534 
Ḥażret-i Nūḥ sefīneyi tamām itmesi ve cereyān-ı ṭūfān ẓāhir ü ‘ayān  

olup Neciyyu’llāh sā’ir Müslimānlar ile gemiye girüp gitmesi ve  
ġażab-ı ilāhī pāyāna yitmesi beyānındadur 539 

Der-beyān-ı vefāt-ı Nūḥ Necī ‘aleyhi’s-selām 550 
Teẕyīl-i meşrūḥ der-‘āḳıbet-i ṭūfān-ı Nūḥ ber-vech-i  

merdūd u maḳdūḥ 552 
Der-mu‘cizāt-ı Nūḥ Nebī ‘aleyhi’s-selām 553 
Fī Ẕikri’l-mülūk Ḳable’t-ṭūfān mine’l-Ḥükkāmi’l-cebābire  

fī Hāẕihi’z-zamān 554 



 

 

FAṢL Fİ’L-MÜLŪKİ’L-CEBĀBİRE-İ ḲABLE’T-ṬŪFĀN  
İLĀ ZEMĀNİ RE’ĪSÜ’L-KEHENE FİR‘ĀN 559 

Der-tevzī‘-i memālikihi li-evlād-i mütemellikihi 563 
Emāret-i Naḳāreş bin Naḳrāveş 564 
Ḥüḳūmet-i Mıṣrā’im bin Naḳrāveş-i Cebbār 566 
Ḥükūmet-i ‘Ayḳām Min Evlād-ı Ġaryāb bin Ādem ‘aleyhi’s-selām 567 
Salṭanat-ı Ġarnāḳ bin ‘Ayḳām 569 
Emāret-i Lūḫīm bin Naḳrāveş el-Cebbār 570 
Emāret-i Ḫuṣaylim 571 
Salṭanat-ı Hūṣāl bin Ḫuṣaylim ber-Mesned-i ‘Āc-i Şehryārī  

be-Nigīn ü Dīhīm 573 
Emāret-i Nedesān bin Hūṣāl ber-Taḫt-ı Salṭanat u Übbehet ü İḳbāl 575 
Salṭanat-ı Şemrūd-ı Cebbār İbn Hūṣāl-i Seḥḥār 576 
Emāret-i Nūsīdūn bin Nedesān 576 
Ḥükūmet-i Şernāḳ bin Nūsīdūn 578 
Salṭanat-ı Şehlūḳ bin Şernāḳ 580 
Emāret-i Sūreyd bin Şehlūḳ 580 
Fī ‘Acā’ibi’l-ehrām 582 
Emāret-i Hercīb bin Sūreyd 583 
Ḥükūmet-i Menḳāveş bin Hercīb 583 
Emāret-i Afrūs bin Menḳāveş 584 
Salṭanat-ı Armālīnūs 587 
Ḥükūmet-i Fir‘ān bin Meşūr 589 
Fī Ḫilḳati ‘Avc bin ‘Unuḳ Elleẕī Ṣāre Ẕātihi Min Nevādiri ‘Acā’ibi’l-āfāḳ591 
Der-ḍaḫāmet-i ‘Avc 593 

FAṢL DĀRÜ’L-MÜLK-İ MIṢR’UÑ CEBBĀRLARI BEYĀNINDADUR  
Kİ ṬŪFĀNDAN ṢOÑRA GELMİŞLERDÜR EẞNĀ-YI ṬŪFĀNDA 
FİR‘ĀN YİRİNE PĀDİŞĀH OLMIŞLARDUR 597 

Emāret-i Mıṣrā’im bin Nabṣar 599 
Emāret-i Ḳıbtīm bin Mıṣrā’im 601 
Ḥükūmet-i Ḳıfṭarīm bin Ḳıbṭīm 601 
Emāret-i Uşmūn bin Ḳıbṭīm 602 
Ḥükūmet-i Mālīḳ el-Būdşīr 603 
Ḥükūmet-i ‘Adīm bin Ḳıfṭīm 605 
Emāret-i Şeddād bin ‘Adīm 606 
Ḥükūmet-i Menḳāveş bin Şeddād 607 
Emāret-i Menāveş bin Menḳāveş 609 
Ḥükūmet-i Mertīs bin Menāveş 610 
Salṭanat-ı Uşmūn bin Ḳıbṭīm 610 



 

 

Ḥükūmet-i Ṣā bin Uşmūn 612 
Emāret-i Mālīḳā bin Menāfiyūs 612 
Ḥükūmet-i Merḳūra bin Mālīḳā 613 
Salṭanat-ı Belāṭīs bin Merḳūra 613 
Emāret-i İtrīb bin Ḳıfṭīm 614 
Salṭanat-ı Nedūre bint İtrīb 615 
Ḥükūmet-i Ḳalīmūn İbn İtrīb 615 
Emāret-i Fersūn bin Ḳalīmūn 616 
Emāret-i Ṣā bin Ḳıfṭīm 619 
Ḥükūmet-i Nerese-i Kāhine 619 
Ḥükūmet-i Merḳūş 620 
Ḥükūmet-i Īsād bin Merḳūş 621 
Salṭanat-ı Ṣā bin Īsād 622 
Emāret-i Tedāres bin Ṣā 624 
Emāret-i Mālīḳ bin Tedāres 625 
Salṭanat-ı Ḫartibā bin Mālīḳ 627 
Salṭanat-ı Keleken bin Ḫartibā 628 
Ḥükūmet-i Māliyā bin Ḫartibā 629 
Salṭanat-ı Ṭūṭīs bin Māliyā 629 
Ḥükūmet-i Ḥarūbā bint Ṭūṭīs 631 
Ḥükūmet-i Zāliḳā bint Māmūm 635 
Emāret-i Eymen-i İtrībī 636 
Salṭanat-ı Velīd bin Dūma‘-ı ‘İmlīḳī 636 
Emāret-i ‘Avn 638 
Salṭanat-ı Reyyān bin Velīd 640 
Salṭanat-ı Dārem bin Reyyān 643 
Emāret-i Mu‘dān bin Dārem 645 
Ḥükūmet-i Eksāmis 646 
Salṭanat-ı Lāṭīs bin Eksāmis 648 
Emāret-i Ẓalmā bin Ḳūmis 649 
Teẕyīl-i Lāzımu’t-taġrīm Der-ṣ ıḥḥat-i A‘māl-i Temāẟīl ü Ṭelāsīm 649 
Ḥükūmet-i Delūke bint Ruyā 653 
Emāret-i Derkūn bin Belāṭis 654 

FAṢL Fİ’L-MÜLŪKİ’L-ḲIBṬİYYE Bİ-DİYĀRİ’L-MIṢRİYYE 656 

FAṢL FĪ MÜLŪKİ’L-BĀBİL 657 

FAṢL FĪ ḤÜKKĀMİ’L-MEVṢİL VE’L-CEZĪRE 657 

FAṢL FĪ AḤVĀLİ’L-ḪIṬĀY VE’L-ḪOTEN VE ḲAVĀNĪN-İ 
MÜLŪKİHİM VE FĪ EDYĀNİHİM VE ‘AḲĀ’İDİHİM  
VE SÜLŪKİHİM 662 



 

 

Der-taḥḳīḳ-ı Memālik-i Ḫıṭāy u Ḫoten ve  
Tedḳīḳ-ı Mesālik-i Çīn ü Māçīn 664 

Ammā Tafṣīl-i Vilāyet-i Ḫıṭāy 665 
Ammā İ‘tiḳādāt-ı Ehl-i Ḫıṭāy 666 
Der-ḫurūc-ı İsen ez-Ḳalmaḳ ve Esīr-şüden-i Ḫāḳān-ı Āfāḳ 669 
Der-ḥaḳīḳat-i Kūs-i ‘Adl 673 
Der-taḳsīm-i Memleket-i Ḫıṭāy 674 
Ammā Aḥvāl-i Zindān-ı Ḫıṭāy 674 
Ammā Aḥvāl-i Ḫarābātiyān-ı Ḫıṭāy 679 
Der-‘iffet-i Zenān-ı Ḫıṭāy 684 
Aḥvāl-i Cinn-i Maṣrū‘-ı Ḫıṭāyiyān 685 
Aḥvāl-i Ḥükemā-yı Ḫıṭāy 685 
Aḥvāl-i Müneccimān u Şu‘arā 686 
Aḥvāl-i Muḳannin-i Ḫıṭāyiyān 687 
Ammā Tārīḫ-i Ḥükkām u Selāṭ īn-i Ḫıṭāy 688 
Der-vilādet-i Şegmūnī ki Peyġāmber Būde Be-zu‘m-i  

Ehl-i Ḫıṭāy u Ehl-i Hind 689 
Ammā maḳālāt-ı Şāmgūnī 693 
Der-meẕheb-i tenāsüḫ 694 
Ammā vefāt-ı Şāmgūnī 695 

FAṢL AḤVĀL-İ MÜLŪK-İ HİND VE İ‘TİḲĀDĀN U SÜLŪK-İ  
ĪŞĀN DER-TEVĀRĪḪ 718 

Selāṭīn-i Mülk-i Hind 721 
FAṢL MÜLŪK-İ BENĪ İSRĀ’ĪL AḤVĀLİNİ VE BUḪTUNNAṢR’UÑ  

VE SĀ’İR ṢĀḤİB-İ ẒUHŪR’UÑ TAFṢĪL-İ ḌARB Ü ḲİTĀLİN 
TAḤRĪR Ü TAṢṬĪR Ü TENMĪḲ-I DİL-PEẔĪRDÜR 723 

Ammā Ḥükkām-ı Diyār-ı Filis ṭ īn 733 
Emāret-i Şāūl bin Ḳīs 735 
Emāret-i Īşboşet bin Şāūl 736 
İkinci Ṭā’ife (Dāvūd ‘aleyhi’s-selām ve Evlād-ı Kirāmı) 736 
Salṭanat-ı Süleymān İbn Dāvūd 740 
Ḳıṣ ṣa-i ġarībe-i dü zen 741 
Emāret-i Ercī‘ām bin Süleymān ‘aleyhi’s-selām 743 
Ḥükūmet-i Āsā bin Avriyā  743 
Emāret-i Yehoşāfāṭ  743 
Emāret-i Aḥariyāhū bin Yorām 744 
Ḥükūmet-i Yehoaş bin Aḥariyāhū 745 
Ḥükūmet-i ‘Uzziyā bin Ayzā 745 
Emāret-i Yoẟām bin ‘Uzziyā 746 



 

 

Salṭanat-ı Aḥāz bin Yoẟām 746 
Emāret-i Ḥazeḳiyā bin Aḥāz 746 
Emāret-i Meneşā bin Ḥazeḳā 748 
Emāret-i Amon bin Meneşā 749 
Ḥükūmet-i Yoşiyahu bin Amon 749 
Emāret-i Eliyaḳim bin Yoşiyahu 752 
Emāret-i Yehoyaḳin bin Eliyaḳim 753 
Emāret-i Matanya bin Yoşiyāhu 753 
Üçinci Ṭā’ife 754 
Ḥükūmet-i Ya‘ā 757 
Ḥükūmet-i ‘Omrī 758 
Salṭanat-ı Aḫāb 758 
Ḥükūmet-i Aḥaziyāho 763 
Emāret-i Yoram 763 
Salṭanat-ı Yāhū 763 
Ḥükūmet-i Yahoās 764 
Ḥükūmet-i Yorī‘ām bin Deyoas 764 
Emāret-i Ẕekeriyyā 765 

FAṢL FĪ ẔİKR-İ MÜLŪK-İ BĀBİL VE TAFṢĪL-İ AḤVĀL-İ  
ḤÜKKĀM-I MÜTEFAŻŻILÜ’L-MU‘TEDİL 767 

Ḥikāyet-i rü’yā-yı ġarābet-me’āl ve ta‘bīrāt-ı menām be-keşf-i Dānyāl 774 
Ḥükūmet-i Avīl Mardūc 781 
Ḥükūmet-i Beliṭşāser 783 
Ḥükūmet-i Şemerdiyūs-ı Mecūsī 784 
Ḥükūmet-i Aḫasveros bin Dāvulūs 784 
Devlet-i Dārā bin Alāme 786 
Salṭanat-ı Arsīs 786 

FAṢL MEMLEKET-İ EFRENC VE ERMEN VE NAṢĀRĀ BEYĀNI  
VE ḪULEFĀ-YI MESĪḤ İ‘LĀNI ẔİKRİNDEDÜR 786 

Ammā Ḥudūd-ı Vilāyet-i Efrenc 787 
FAṢL ḤAŻRET-İ ‘ĪSĀ ‘ALEYHİ’S-SELĀMUÑ ḪULEFĀSI OLAN 

PĀPLAR BEYĀNINDADUR 796 

FAṢL MÜLK-İ RŪM ḲAYṢERLERİNE MÜTE‘ALLİḲDÜR 811 

Tafṣīl ‘alā vechi’t-teẕyīl 823 
FASL ḲOSṬANṬĪN VE EVLĀDI OLAN MÜLŪK-İ SERĪR-NİŞĪN 

BEYĀNINDADUR 825 



 

 

FAṢL FĪ ḲAYĀṢIRA-İ MÜLK-İ YŪNĀN VE MÜLŪK-İ ḌALĀLET-
SÜLŪK-İ BĪ-ḪIREDĀN 830 

Ḥükūmet-i Heraḳl Ḳayṣer 834 

I. RÜKNÜÑ II. KISMI 843 

VE AMMĀ FAṢL EVLĀD-I ṢĀM ‘aleyhi's-selām 849 

AMMĀ FAṢL EVLĀD-I ḤĀM 852 

AMMĀ FAṢL EVLĀD-I YĀFEẞ BİN NŪḤ ‘aleyhi's-selām 859 

FAṢL Fİ’L-ENBİYĀ BA‘DE’T-ṬŪFĀN İLĀ RESŪLİNĀ  
MUḤAMMED ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem MİN ĀL-İ ‘ADNĀN 869 

Ammā Hūdü’n-Nebī  870 
Ḥilye-i celīyyeleri 872 
Ḳıṣ ṣa-i Merẟed ü Ḳayl ü Luḳaym der-Beytu’llāh-ı vācibü’t-ta‘ẓīm 875 
Ammā mu‘cizātuhu’l-mütenevvi‘a 884 
Ẕikr-i Nübüvvet-i Ṣāliḥu’n-Nebī  885 
Ḥilye-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām 888 
Der-ba‘żı ḥikāyāt ba‘d-ez vāḳı‘āt u āfāt 902 
Der-beyān-ı seyāḥat-i Ṣāliḥu’n-Nebī ve keyfiyyet-i ser-encām  

ba‘d-ez- ṣayḥa-i nā-fercām 903 
‘Avdet-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām be-ḫarābe-i aḳvām ve vefāt-ı  

ān resūl-i lāzımu’l-ikrām 905 
Ve ammā mu‘cizātuhu 906 
Ẕikr-i Nübüvvet-i İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ‘aleyhi’s-selām 907 
Ḥilye-i İskender-i Ḥimyerī 912 
Der-ṣıfat-ı Ye’cūc ü Me’cūc 912 
Ṣıfat-ı sedd 913 
Tafṣīl-i munżam der- ṣıḥḥat-i sedd-i müstaḥkem 915 
Tafṣīl-i kitāb-ı el-Mesālik be-tefāṣīl-i tilke’l-mehālik 918 
Faṣl Der-ẕikr-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi’s-selām 919 
Ḥilye-i şerīfleri 919 
Der-keyfiyyet-i vilādet-i İbrāhīm ve ḥirāset-i ān nebiyy-i kerīm  

ez-Kirdgār-ı ḫallāḳ u raḥīm ve helāk-şüden-i bisyār-i eṭfāl  
bā-fermān-ı Nemrūd-ı muḍill ü ḍāl 923 

Münāẓara-i İbrāhīm el-Ḫalīl bā-māder-i bī-‘aḳl ü ẕelīl 927 
Der-ẓuhūr-ı ba‘żı ‘alāmāt ba‘d-ez-vilādet-i ān ḥamīde-ṣıfāt 932 



 

 

Der-şenīden-i Nemrūd-ı merdūd nuṣḥ u pend-i İbrāhīm-rā  
be-ḫalā’iḳ-ı nā-ma‘dūd 933 

Der-ḥüsn-i tedbīr-i Ḫalīl-i ‘ālī-maḳām be-rūz-ı ‘īd-i meserret-encām  
be-‘anede-i ‘abede-i a ṣnām 934 

Ẕikr-i işti‘āl-i nār ve endāḫten-i Ḫalīl-i Kirdgār ber-ān āteş-i pür-şerār  
ve mu‘āvenet-i İblīs-i ġaddār be-gürūh-ı mekrūh-ı eşrār ve ‘amel-i 
mencenīḳ-ı ān bed-kirdār 937 

Ba‘żı eḳāvīl ve taḥḳīḳāt ‘uḳūle muḫālif ḳāl ü ḳīl ve esāsı yoḳ bünyān 
maḳūlesi tefā ṣīl ve ḥikāyāt-ı bī-sebīl ü bilā-delīl 944 

Mażmūnu’l-ḥikāye 946 
Hicret-i İbrāhīm el-Ḫalīl min ‘arż-ı Nemrūdu’z-ẕelīl 948 
Temekkün-i Ḫalīlü’r-Raḥmān be-ḳurb-i Beytü’l-maḳdis ve  

tekāẟür-i ḳavm-i ra‘iyyet-nişān der-ān maḳām-ı müste’nis 953 
Sebeb-i renciş-i Ḫalīl ez-ān ḳavm-i cehālet-sebīl 955 
Faṣl Der-nübüvvet-i Lūṭ ‘aleyhi’s-selām 957 
Ḥilye-i şerīfesi 957 
Rivāyet-i ġarībe-i uḫrā der-ān fi‘l-i ḳabīḥ u nā-sezā vü faḥşā 959 
Fe-ammā mu‘cizātuhu 965 
Ḥażret-i İsma‘īl’üñ vücūda gelmesi ve Ḥażret-i Ḫalīl fermān-ı  
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SUNUŞ 

Taberî (ö. 310/923) Târîhu’r-rusül ve’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ 
adlı eserinin ön sözünde tarih için “belirli bir zamanda ve belirli bir 
mekândaki insan fiillerini ele alan bilim dalı” tanımını yapmaktadır. Kâtib 
Çelebi (ö. 1067/1657) Keşfü’z-zünûn’da tarih ilmini “Toplulukların du-
rumlarını, şehirlerini, kalıntılarını, âdetlerini, insanlarının sanatlarını, soy-
larını, vefatlarını ve buna benzer şeyleri bilmektir. Geçmiş peygamberlerin, 
velilerin, bilginlerin, hekimlerin, kralların, şairlerin ve diğer kişilerin du-
rumlarını bilmektir.” biçiminde tanımlamaktadır.   

Taberî’nin “insanoğlunun belirli bir zamandaki fiilleri” şeklindeki ifa-
desi tarih hakkındaki en genel geçer tanımlardan biridir. Bu tanım, tarihi 
sadece insanın gerçekleştirdiği olaylara indirgemektedir. Kâtib Çelebi’nin 
izahına göre ise insan mahsulü olan cemiyetler, şehirler, âdetler ile insanın 
bizatihi yaşamı da tarihin sorumluluk alanına girmektedir. 

İslam medeniyeti çerçevesinde kaleme alınan eserlere bakıldığında 
Müslüman müelliflerin genellikle Kâtib Çelebi’nin tanımına uygun hare-
ket ettikleri görülmektedir. İslam edebiyatında Mekke, Basra, Kûfe gibi 
yerleşim yerleri hakkında kronolojik bilgiler veren bölge ve şehir tarihleri 
bulunmaktadır. Sahabe, tâbiîn, râvi, hükümdar, vezir, kadı, şair, hattat vb. 
meşhur kişilerin yaşamlarını şahıs tarihi adı altında anlatan tabakat ve 
terâcim kitapları vardır. Coğrafik bilgileri tarih ile iç içe anlatan eserlerle 
çeşitli milletlerin din, dil, gelenek ve görenekleri hakkında malumatı za-
man bağlamında veren kitaplara da rastlanmaktadır. Bu bakımdan İslam 
medeniyetinde tarihin, sadece insanların toplumu etkileyen fiillerini ele 
alan bir ilim olarak görülmediği; bunun yanı sıra belirli insanların yaşamı, 
nesepler, toplumsal cemiyetler, coğrafik birimler ve şehirler hakkında za-
manın akışı neticesinde ortaya çıkan bilgileri derleyen bir alan şeklinde ka-
bul edildiği anlaşılmaktadır.  

Müslüman tarihçilerden bazıları telif ettikleri kitaplarda dünya üze-
rindeki yedi iklim (kıt‘a), şehirler, denizler, adalar, nehirler vb. hakkında 
bilgiler verdikten sonra ilk insandan yaşanılan ana kadarki sürede meydana 
gelen kayda değer hadiseleri anlatmışlardır. Kimi tarihçiler ise bu tür coğ-
rafik bilgilerin yanı sıra belli başlı milletler, bu milletlerin sosyal ve dini 
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yaşantıları hakkında malumattan sonra belirli bir zamanda ve belirli bir 
mekândaki insan fiillerine geçmişlerdir. Örneğin İbn Haldun (ö. 
808/1406) Kitâbü’l-ʿİber adlı eserin girişinde tarih ilminin önemine, tarih 
yazımında takip edilen usullere, tarihçilerin düştükleri hatalara temas et-
miş; tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya 
koymuş; yeryüzünde bulunan coğrafik birimler hakkında bilgiler vermiş-
tir. “Beşerî umran” adını verdiği yeni ve özgün bir ilim dalı kurduğunu 
belirtip bu bağlamda çeşitli sosyolojik tespitler yapmıştır. İbn Haldun, 
Mukaddime ismiyle bilinen bu bölümden sonra çeşitli kavimler ile devlet-
lerin tarihine geçmiştir. H. III / M. IX. yüzyılda ortaya çıkan bu türe 
umumî tarih veya dünya tarihi adları verilmiştir.  

Türk tarih yazarları da umumî tarih kitapları kaleme almıştır. Kay-
nakların bildirdiği en eski Türkçe dünya tarihi olan Neşrî’nin (ö. 
926/1520 [?]) Kitab-ı Cihânnümâ’sı yaratılıştan müellifin yaşadığı 15. yüz-
yıl sonlarına kadarki hadiseleri ihtiva etmektedir. Ancak altı bölüm olarak 
yazılan Neşrî Tarihi’nin sadece Osmanlı öncesi Türk tarihi ile Osmanlı 
tarihini içeren altıncı kısmı günümüze intikal etmiştir. 

Türk kültür ve bilim dünyasının tamamıyla mevcut en eski umumî 
tarihi Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi’nin (ö. 1008/1600) Künhü’l-ahbâr 
adlı eseridir. 1002/1593-94 senesinde yazımına başlanan eser rükün adı 
verilen dört ana bölümden oluşmaktadır. I. rükün, müellifin deyimi ile 
başlı başına bir eser hüviyeti taşıyan bir mukaddime ile esas bölümden 
meydana gelmiştir. Mukaddimenin tevhid, münacat ve naat bölümlerine 
Arapça olarak başlanmış, Osmanlı Türkçesi ile devam edilmiştir. Eserin 
yazılış sebebi, ismi, tarihi, yöntemi, bölümleri, kaynakları hakkında bilgi 
verilen sebeb-i teliften sonra tarih ilminin önemi, eski hükümdarların ta-
rihçilere verdiği değer, kötü karakterli hükümdar ve vezirlerin dönemle-
rinde yaşanan olumsuzluklar ve müellifin görevden azledilmesinden dolayı 
çektiği sıkıntılar anlatılmıştır. Bu son kısım Gelibolulu Mustafa Âlî’nin 
yaşadığı dönemin rüşvet ve adam kayırma gibi idari ve sosyal sorunları 
hakkında çarpıcı eleştiriler içermesi yönüyle önemlidir.  

Bu kısımdan sonra Anadolu insanının evvelde Hristiyan olduğu; bun-
ların Anadolu’ya gelen Türk, Arap ve Acemlerle karışarak aşılı meyve gibi 
değerli hale geldiği; Anadolu’nun Osmanlı döneminde huzur ve refah içe-
risinde yaşadığı; Kānûnî Sultan Süleyman’ın (ö. 974/1566) oğlu Şehzâde 
Mustafa’nın (ö. 960/1553) katlinden sonra huzur ve bolluğun sona erdiği; 
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değişen mahsûlâtın insan fıtratını bozduğu; Anadolu sakinlerinin üç kısma 
ayrıldığı; bir bölüğünün dalalete düşen avam, ikinci kısmının az okuduk-
ları halde kendilerini külli meziyet sahibi sanan evsât-ı nas, üçüncü bölü-
ğünün âlimler olduğu, üçüncü bölüğün de üç fırkaya ayrılıp hepsinin farklı 
ahlâkî zaafları bulunduğu; Müslüman Anadolu’nun geçmişinin üç yüz yılı 
doldurmadığı; Selçuklu Sultanı Alâeddin zamanında yetenekli âlimlerin 
ender bulunduğu; ilim talep edenlerin Acem diyarına gittiği; Fatih Sultan 
Mehmed (ö. 886/1481), Sultan II. Bayezid (ö. 918/1512) ve Yavuz Sultan 
Selim (ö. 926/1520) döneminde ilme rağbet gösterildiği; Kānûnî Sultan 
Süleyman devrinde ise âlimlerin şer‘iyyeyi örfiyyeye dönüştürdükleri ve 
maddiyat ile lükse değer verdikleri için ilmin bozulduğu gibi tespitler yer 
almaktadır.  

Künhü’l-ahbâr’ın mukaddimesinde yer alan bu toplumsal ve kültürel 
tespitler İbn Haldun’un Kitâbü’l-ʿİber mukaddimesinde serdettiği beşerî 
umran hakkındaki anlatımlarını çağrıştırmakta, Gelibolulu Âlî’nin İbn 
Haldun’un etkisinde kaldığı düşüncesini akla getirmektedir.   

Mustafa Âlî Efendi, mukaddimenin sonunda tarihin faydaları, işlerini 
düzgün yapmayan müstensihlere nasihat, meşhur tarihçiler tarafından ten-
kit edilmeme dileği ve diğer tarih kitaplarında olmayıp sadece Künhü’l-
ahbâr’da bulunan bilgiler gibi konulara değinip I. rüknün asıl bölümüne 
geçmektedir.  

Künhü’l-ahbâr’ın I. rüknü âlem yaratılmadan önceki durum; nûr-ı 
Muhammedî, melekler, şeytan, benî Cânn, insan, Hz. Peygamber, şecere-
i yakīn, tavus, dünya ve içindekiler, arş, levh, kalem, kürsî, hayye, semâvât, 
arzîn, cennet, cehennem, Beytülma‘mûr, Bahr-i Mescûr, güneş, ay, gece-
gündüz, gökkuşağı, bulut, yıldırım, kar ve depremin yaratılışı; dünya üze-
rindeki yedi iklimin (kıt‘a) sınırları; denizler ve şaşırtıcı yaratıkları 
(acâ’ibü’l-mahlûkāt); göller; nehirler; pınarlar; kuyular; adalar ve şaşırtıcı 
yaratıkları; dağlar; yedi iklimdeki şehirler; sınırı birden fazla iklime dâhil 
olan şehir ve kasabalar; çeşitli vilayetlerin sınırları; geçmiş milletlerin din-
leri, yaşantı ve kabulleri; Babil kulesine zelzele düşüp lisân-ı belbelenin or-
taya çıkışı; çeşitli memleketlerin mahsûlât ve vergi yekûnları; Hz. Âdem’in 
inişinden Künhü’l-ahbâr’ın telifine kadarki süreçte kavimlerin esas aldığı 
tarihler ve yazılan tarih kitapları; peygamberlerin sayısı; semavî kitaplar; 
Cebrail’in yeryüzüne iniş sayısı; yeryüzünün Âdem’den önceki durumu; 
Cânn bin Cânn’ın ahvâli; Hz. Âdem’in yaşamı; Havvâ’nın yaratılışı; Kābil 
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ile Hâbil hadisesi; Âdem ve Havvâ’ya cennetten kovulmaları nedeniyle ve-
rilen cezalar; Hz. Şît ve Hz. İdrîs’in hayatı; insanoğlunun din ve inancının 
değişimi ve putperestliğin zuhuru; Hârût ve Mârût kıssası; Hz. Nûh’un 
hayatı ve Nûh tufanı ahvâli; tufandan önceki cebbârlar (zalim/güçlü hü-
kümdarlar); Mısır piramitleri; Avc bin Unuk’un yaşamı; tufandan sonra 
gelen Mısır cebbârları (firavunlar); Mısır’daki Kıbtî hükümdarlar; Babil, 
Musul ve Cezîre bölgesi hükümdarları; Hıtay ve Hoten’in (Çin-uzak 
doğu) dinleri, inançları, yaşantıları, sınırları, şehirleri, hükümdarları ve 
peygamberleri; Hintlilerin itikatları ve hükümdarları; Benî İsrâîl hüküm-
darları; Buhtunnasr ve akabinde gelen Bâbil hükümdarları; Efrenc, Ermen 
ve Nasârâ memleketlerinin sınırları ve Hz. İsa’nın halifeleri olan papalar; 
Roma ve Bizans kayserleri; Sâm’dan türeyen milletler; Hâm’dan türeyen 
milletler; Yâfes’ten türeyen milletler; Hz. Hûd, Hz. Sâlih, İskender-i Zül-
karneyn, Hz. İbrahim el-Halîl, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. 
Ya‘kūb, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyûb, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Yûnus, Hz. 
Dâvud, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahyâ ve Hz. İsâ’nın yaşamı 
anlatılmıştır.  

Özellikle peygamberlerin hayatları “hilye-i şerîf, min kelimâtihi’l-
latîfe, ammâ mu‘cizâtuhu” şeklinde alt başlıklarla ayrıntılı bir surette ka-
leme alınmıştır. Nebilerin yaşamlarına iltisak eden konular için ayrı başlık 
açılıp bunlara da değinilmiştir. Örneğin İskender-i Zülkarneyn’in yaşamı 
anlatılırken Ye’cûc ve Me’cûc ile Sedd-i İskender hakkında bilgi verilmiş-
tir. Hz. İbrahim’in yaşam bilgileri arasında Ka‘be’nin tarih boyunca imar 
ve tamir süreçleri anlatılmıştır.  

Künhü’l-ahbâr’ın II. rüknünde Hz. Muhammed, dört halife, sahabe-i 
kirâm, aşere-i mübeşşere, mezhep imamları, muhaddislerin ileri gelenleri, 
Cemel Vak‘ası’nda şehit olanlar, on iki imam, Acem (İran) padişahları ve 
Yunan batlamyusları; III. rüknünde Tolunoğulları, Fâtimîler, Çerkezler, 
Emevi ve Abbasi halifeleri, Hüseyin Baykara, Erdebil, Buhara, Semerkand, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Zülkadiroğulları, Hindistan, Çapur, Mazende-
ran, Türkmen ve Şirvan devletleri, Sâmânîler, Âl-i Büveyh, Horasan ve 
Kirman Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Atabegler, Harezmşahlar, 
İlhânîler, Cengiz Han, Emir Timur, Danişmendliler, Konya Selçukluları; 
IV. rüknünde ise Osmanlı Devleti hükümdarları hakkında bilgiler vardır. 

Bu kadar çok farklı konuyu ele alan Künhü’l-ahbâr Türk bilimi ve 
edebiyatının en hacimli tarih kitaplarından biridir. Gelibolulu Âlî’nin 
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ifadeleriyle cāmi‘-i cemī‘-i āẟār (bütün eserleri kendisinde toplayan) olan 
Künhü’l-ahbâr’ın sadece I. rüknüne dört farklı dilde yazılmış yüz otuz ki-
tap kaynaklık etmektedir. Diğer rükünler için kullanılan kaynaklar dâhil 
edildiğinde bu sayı iki yüz elliyi bulmaktadır. Kaynak kitapların kaynakları 
da eklendiğinde Gelibolulu Âlî Tarihi’nin, altı yüz kitabın özü olduğu so-
nucu doğmaktadır.  

Künhü’l-ahbâr’a kaynaklık eden eserlerin pek çoğunun yazılış tarihi ve 
kapsamı çok eskiye dayanmaktadır. Örneğin I. rükündeki bazı bilgilerin 
kaynağı olarak Kitâb-ı Horûşiyuş bildirilmektedir. Burada kastedilen, IV. 
yüzyıl Hristiyan tarihçisi Paulus Orosius’un (ö. 418 [?]) Historiarum Ad-
versum Paganos adlı kitabının Arapça tercümesi olmalıdır.  

Gelibolulu Âlî’nin yararlandığı kitapların bazıları günümüzde mevcut 
değildir. Künhü’l-ahbâr’da muktebes bilgilerden biri İbn Hürrem’in (ö. 
301/913) sözlerine dayandırılmaktadır. Kaynaklar İbn Hürrem’in et-
Târîhu’l-kebîr adlı bir eserinin olduğunu, ancak bu eserin günümüze inti-
kal etmediğini bildirmektedir.  

Künhü’l-ahbâr’ın kaynakçasını oluşturan kitapların ekseriyeti ise şuan 
itibariyle ya yazma halindedir ya da Türkçeye tercüme edilmiş değildir. 
Ayrıca I. rükün konularından olan Çin, Hint, Bâbil, Yahudi, Roma-Bi-
zans, Fars, Yunan hükümdarları, Mısır firavunları ve papalar hakkında 
bilgi veren Türkçe kaynakların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda 
Künhü’l-ahbâr’ın Türk edebiyatının özellikle eski ve orta çağ tarihi alanın-
daki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu söylemek yanlış olma-
yacaktır. 

Künhü’l-ahbâr’ın en kıymetli cildi olarak kabul edilen IV. rükünde Âlî 
Efendi, yazılı kaynakların yanı sıra divan kâtipliği, defterdarlık, sancak 
beyliği gibi devlet görevlerindeyken eriştiği malumattan; görev sırasında 
tanıştığı sadrazam, vezir, vali gibi görevlilerden duyduğu bilgilerden ve 
resmi belgelerden istifade etmiştir. Bazen olayın içerisinde bulunan şahıs-
ların kendisinden aldığı bilgileri paylaşmış, bazen de bizzat tanık olduğu 
hadiseleri anlatmıştır. Bu bakımdan IV. rüknün önemli bir kısmını ilk el-
den bilgiler oluşturmaktadır.   

Gelibolulu Âlî’nin tarihi edebî açıdan da oldukça değerlidir. Çin di-
yarı ve hükümdarları, papalar ve Roma-Bizans kayserleri hakkında bilgile-
rin olduğu fasılda basit ve tekdüze bir dil ve anlatım kullanılmıştır. Bunun 
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haricinde özellikle mukaddimede ve hikâye hüviyeti taşıyan anlatımlarda 
secili; edebî sanatlı; Türkçe, Farsça ve Arapça manzumelerle renklendiril-
miş süslü bir anlatım sergilenmiştir. Örneğin Hz. Yusuf’un hayatı Yûsuf u 
Züleyhâ mesnevilerini andıracak denli akıcı bir üslupla anlatılmıştır. Bu 
bağlamda Künhü’l-ahbâr bütün rükünleri itibariyle klasik Osmanlı nesri-
nin başarılı bir örneği olarak gösterilebilir.  

Künhü’l-ahbâr, Türkçe arkaik kelimeler, deyimler ve atasözleri bakı-
mından oldukça zengindir. Bütün dilsel unsurları ve söz varlığı ile Türk 
dili çalışmaları için de geniş bir imkân alanı sunmaktadır.  

Peçevî İbrâhim (ö. 1059/1649 [?]), Solakzâde Hemdemî  
(ö. 1068/1658), Mustafa Naîmâ (ö. 1128/1716), Hezarfen Hüseyin  
(ö. 1103/1691), Mü’minzâde Ahmed Hasîb (ö. 1166/1752-53), Mustafa 
Nûri Paşa (ö. 1890) gibi önemli Osmanlı tarihçileri Künhü’l-ahbâr’ı kay-
nak olarak kullanmıştır. 

Tüm bu hususiyetlerden dolayı neredeyse bütün edebiyat tarihçileri 
ve münekkitler Künhü’l-ahbâr’dan övgüyle söz etmekte, onun Gelibolulu 
Âlî’nin en başarılı eseri olduğu noktasında söz birliği etmektedirler.  

Bursalı Mehmed Tâhir’in (ö. 1925) tespitiyle en mükemmel tarihle-
rimizden biri olan Künhü’l-ahbâr üzerine yapılan bilimsel neşirlerin sayısı, 
onun taşıdığı öneme kıyasla olması gerekenin altındadır. Mevcut yayınlar 
da IV. rükün üzerinedir. I, II ve III. rükünler üzerine herhangi bir müstakil 
çalışmanın henüz yapılmamış olması bilim dünyamız açısından ciddi bir 
eksikliktir. 

Künhü’l-ahbâr’ın Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’nde bulunan iki 
nüshasına dayanılarak IV. rüknün başından Yavuz Sultan Selim’in salta-
natının sonuna kadar olan bölümü Ahmet Uğur, Ahmet Gül, Mustafa Çu-
hadar ve İ. Hakkı Çuhadar tarafından neşredilmiştir. Aynı nüshalara dayalı 
olarak II. Selim (ö. 982/1574), III. Murad (ö. 1003/1595) ve III. Mehmed 
(ö. 1012/1603) devirlerini Faris Çerçi önce doktora tezi olarak hazırlamış, 
sonra kitap olarak neşretmiştir. Ancak bu neşirler sınırlı sayıda nüshalara 
dayanmaktadır.  

M. Hüdai Şentürk, Fatih Sultan Mehmed devrinin tenkitli metnini 
yayımlamıştır. Türk Tarih Kurumu, kendi kütüphanelerinde bulunan bir 
Künhü’l-ahbâr nüshasının tıpkıbasımını gerçekleştirmiştir. Ahmet Uğur ve 
Ali Çavuşoğlu bu yayının indeksini hazırlamış, Ali Çavuşoğlu hafifletilmiş 



Künhü’l-Ahbâr | 27 

 

çeviri yazılı metnini neşretmiştir. Mustafa İsen ise Künhü’l-ahbâr’da yer 
alan şair biyografilerini Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı ismiyle önce dok-
tora tezi olarak çalışmış, sonra kitap olarak yayımlamıştır. Ahmet Aydın 
IV. rüknün kaynaklarını doktora tezinde, Hilal Nayir tezkire kısmında is-
titrâdı yüksek lisans tezinde ele almıştır. İsen, Çerçi, Aydın ve Nayir’in 
tezleri dışında Künhü’l-ahbâr üzerine hâlihazırda tamamlanmış bir yüksek 
lisans veya doktora tezi bulunmamaktadır. Gül Şen, An iridescent device: 
Premodern Ottoman poetry adlı kitap için kaleme aldığı The function of po-
etry in sixteenth century historiography: A narratological approach to the Kün-
hü'l-aḫbār by Muṣṭafā Ālī adlı yazısında Künhü’l-ahbâr’ı narratolojik bir 
yaklaşımla ele almıştır. Jan Schmidt, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi “Künhü’l-Ahbâr” maddesinde söz konusu eseri derli toplu bir şekilde 
tanıtmıştır. Âlî Tarihi, sayısı on dördü bulan makale ve tebliğe de konu 
olmuştur. 

Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö. 1045/1635) Şakāik Zeyli ile Bursalı İsmail 
Belîğ’in (ö. 1142/1729) Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ı yayınlarımızın müspet 
tepkiler alması üzerine yine bir divan şairinin kaynak özelliği taşıyan bir 
eserini çalışma isteği duyduk. Hangi eseri çalışmamız gerektiği konusunda 
araştırmalar yaparken dört divan sahibi bir şair olan Gelibolulu Mustafa 
Âlî’nin Künhü’l-ahbâr’ını neşre hazırlamanın kültür tarihimiz için önemli 
bir faaliyet olacağı fikrine vardık. Nitekim bu kadar göz önünde bulunan 
değerli bir eserin üç cildinin yazma halde bulunması, dördüncü cildinin 
parça parça çalışılması ve bu çalışmalardan sadece şair biyografileri ve Fatih 
Sultan Mehmed döneminin çağdaş bilimsel yöntemlere uygun biçimde 
metninin kurulmuş olması her zaman dikkatimizi celbedegelmişti.  

Sayın M. Hüdai Şentürk, Fatih Sultan Mehmed Devri kitabının ön 
sözünde Künhü’l-ahbâr’ın diğer bölümlerini de neşretmeyi düşündüğünü 
yazmaktadır. Biz kendilerine bu neşrin durumunu sorduğumuzda, özel ne-
denlerden dolayı fikirlerini uygulayamadıkları, bizim Künhü’l-ahbâr’ı 
neşre hazırlamamız söz konusu olursa desteklerini esirgemeyecekleri, nazik 
cevabını verdiler. 

Âlî Tarihi’ni çalışma fikrini paylaştığımız akademisyenlerden çoğu 
bunun önemli ve değerli bir faaliyet olacağını belirtti. Tarih alanında çalı-
şan kimi bilim insanı bizim çalışma alanımızın klasik Türk edebiyatı ol-
ması hasebiyle Künhü’l-ahbâr’ı bir tarihçinin neşretmesinin daha uygun 
olabileceğini dile getirdi. Kimileri söz konusu eser ile ilgili neşriyat 
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yapanların olduğunu, bunların çalışmalarının bir editör tarafından gözden 
geçirilerek yayımlanmasını doğru bulduklarını ifade etti.  

İlk tenkitin muhtemelen “Tarihi tarihçiler ele almalıdır.” mantığına 
dayandığını düşündük. Ancak bizim yapmayı istediğimiz şey Künhü’l-
ahbâr’ı genel tarih açısından değerlendirmek değildi. Yapmayı tasarladığı-
mız şey bir divan şairi tarafından klasik Osmanlı nesriyle yazılmış Künhü’l-
ahbâr’ın tenkitli metnini hazırlayıp neşretmekti. Metin neşrinden sonrası 
tarihçilerin ve diğer araştırmacıların işiydi. 

Nitekim Künhü’l-ahbâr’ın I. rüknünün metnini kurduktan sonra tev-
hid ve münacat bölümü Arapça yazılmış; seci, mazmun ve edebî sanatlarla 
örülmüş; Türkçe, Farsça ve Arapça manzumelerle süslenmiş Künhü’l-
ahbâr’ın metnini müellifin elinden çıkmış hâle yakın bir surette kurmak 
için bir tarihçi veya edebiyatçı olmaktan ziyade klasik Osmanlı nesir ve 
nazım diline, Arapça ve Farsçaya hâkim ve metin tenkidi kaidelerini bilen 
biri olmak gerektiğini gördük. 

İkinci tenkit mükerrer yayınların gereksizliğine ve bilim insanlarının 
emeğine saygı gösterilmesi gereğine dayanmaktaydı. Ancak yukarıda belir-
tildiği üzere sadece Mustafa İsen ve M. Hüdai Şentürk’ün neşirleri makul 
sayıda yazma eserin mukayesesine dayanmaktadır. Bu iki eserin Künhü’l-
ahbâr’ın toplam yekûnuna oranı onda bir kadardır.  

Mamafih Nedim Divanı, Fuzûlî Divanı, Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ı 
gibi Türk edebiyatının önemli bazı eserlerinin farklı araştırmacılar tarafın-
dan yapılan birden fazla neşrinin olduğu bilinen bir husustur. Biz Künhü’l-
ahbâr gibi Türk kültür dünyasının en önemli eserlerinden birinin müte-
addit neşirlerinin olması gerektiği fikrini taşıyoruz.  

Ayrıca Künhü’l-ahbâr’ın rükün rükün farklı kişiler tarafından neşrinin 
metin incelemesi açısından istenilen sonucu vermeyeceği kanaatini de ta-
şıyorduk. En doğrusunun her dört rüknüyle bütün eserin metnini kurmak, 
bu metin üzerinden incelemeler yapıp sonuçlarını metinle birlikte yayın-
lamak olduğu görüşündeydik. Çünkü Künhü’l-ahbâr’ın yazılı ve şifahi kay-
nakları; yazılış tarihi, yöntemi, kapsamı, dil ve üslubu, Türk tarihi ve ede-
biyatındaki yeri ve önemi vb. hususiyetlerinin tespit edilmemesinin ciddi 
bir eksiklik olacağını düşünüyorduk. Nitekim ulaştığımız bilimsel seviye 
metin kurmanın ötesini gerektirmektedir. Bu da derinlemesine bir metin 
tahlilinin yapılmasını elzem kılmaktadır. Nev‘îzâde Atâyî’nin Şakāik Zeyli, 
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Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve el-Ikdu’l-manzûm fî Zikri Efâzıli’r-Rûm adlı ne-
şirlerimizde uyguladığımız bu yöntemi Künhü’l-ahbâr’a da tatbik etmeyi 
tasarlıyorduk. 

Bunun üzerine, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünye-
sinde yürütülen Şakāik-ı Nu‘mâniyye projesinde birlikte çalışmaktan onur 
duyduğumuz Sayın Prof. Dr. Derya Örs’e Künhü’l-ahbâr’ı bütün rükün-
leriyle çalışma fikrimizi beyan ettik. Kendileri bu çalışmanın editörlüğünü 
yapmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Önceki akademik çalışmaları-
mızda bizden desteklerini esirgemeyen Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı yetkilileri de Künhü’l-ahbâr’ı neşre hazırladığımız takdirde ya-
yımlayabileceklerini ifade edince ivedilikle çalışmalarımıza başladık. 

Künhü’l-ahbâr’ın tüm rükünleri 1000 varağı aşmaktadır. Bu kadar ha-
cimli bir eserin metnini kurmak çok uzun bir zaman alacaktır. Ayrıca her 
rükün birbirinden oldukça farklı konuları ele almaktadır. Rükünler hacim 
itibariyle de eşdeğer değildir. Muhtemelen bundan dolayı Künhü’l-
ahbâr’ın bütün rükünlerini ihtiva eden bir yazma nüsha bulunmamakta-
dır. Müstensihler umumiyetle her rükne ayrı bir eser muamelesi göstermiş, 
rükünleri ayrı ayrı istinsah etmiştir. Osmanlı dönemi okurları da bunları 
farklı birer kitapmış gibi kabul etmiştir. Bu nedenle Künhü’l-ahbâr’ın rü-
künlerini ayrı ayrı yayına hazırlamayı, her rüknün özel isimler indeksini 
ilgili rüknün sonuna koymayı, inceleme sonuçlarını metinlerin ortaya çık-
masından sonra ayrı bir ciltte neşretmeyi, sayfa hacmine göre ciltler oluş-
turmayı kararlaştırdık. İlk rüknü KÜNHÜ’L-AHBÂR (I. RÜKÜN) Cilt 
1 olarak, diğer rükünleri ise sadece rükün ve cilt sayısını değiştirmek sure-
tiyle yayımlamakta mutabık kaldık. 

Çalışmamızın ilk adımı olarak Künhü’l-ahbâr’ın yurt içi kütüphanele-
rindeki bütün nüshalarının görüntülerini topladık. Yurt dışındaki nüsha-
lar için katalog bilgilerini kullandık. Nüsha incelemeleri neticesinde I, II 
ve IV. rükünlerin güvenilir bir metnini kurmak için yurt içinde yeterli sa-
yıda yazmanın olduğunu gördük. Mısır’da Künhü’l-ahbâr’ın önemli sayıda 
nüshasının bulunduğu bilinmektedir. Bu manada az sayıda yazması bulu-
nan III. rüknün bir nüshası ile I. ve II. rükünlerin birer nüshasının görün-
tülerini de Mısır’dan getirttik. 

Künhü’l-ahbâr’ın nüshalarını ayrıntılı bir surette incelerken nüsha ai-
lesi kurma, şecere çıkartma ve tenkitli metin tesis etme noktasında edisyon 
kritiğin mutat kaidelerinin güvenilir bir metin kurmada yeterli 
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gelmediğini gördük. Örneğin müellif hattı nüshadan çoğaltılmış, bu ne-
denle en muteber nüsha olan Mevlana Müzesi yazması I. rüknün I. kısmını 
ihtiva etmektedir. En eski tarihli nüsha olan Ankara Milli Kütüphane 06 
Mil Yz A 68 numaralı yazma I. rüknün II. kısmını içermektedir. Sadece 
bu nüshada ve Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi nüsha-
sında bulunan 133 varaklık bir bölüm bulunmaktadır. Tufandan sonra ge-
len Mısır firavunları; Mısır’daki Kıbtî hükümdarlar; Bâbil, Musul, Cezîre, 
Hıtay, Hoten, Hindistan, Benî İsrail hükümdarları; papalar, Roma ve Bi-
zans krallarının anlatıldığı bu bölüm I. rüknün tam gözüken nüshalarında 
yer almamaktadır. Yeryüzündeki cezâir (adalar) hakkında bilgi verilen fas-
lın son on varağı sadece Mevlana Müzesi ile Hasan Hüsnü Paşa nüshala-
rında bulunmaktadır. II. rüknün Acem pâdişâhları ve Yunan batlamyusları 
kısmı sadece Topkapı Sarayı Hazine nüshasında yer almaktadır. Bazı nüs-
halar ise I. rükünle başlayıp IV. rükne geçmektedir. 

Bütün bunlar Künhü’l-ahbâr’ın güvenilir ve eksiksiz bir metninin ku-
rulması için metin tenkidinin bilindik kaidelerine yeni bir yaklaşım getir-
meyi zorunlu kıldı. Bu nedenle tenkitli metin kuruluşunda esas alınan nüs-
haları iki gruba çıkarmaya dayalı, “çift tetkik” adını verdiğimiz bir yöntem 
geliştirdik. Künhü’l-ahbâr nüshalarının inceleme sonuçlarıyla çift tetkik 
yönteminin esaslarını içeren “Fazla Sayıda Yazma Nüshası Bulunan Ha-
cimli Bir Eserin Nüsha Ailesinin ve Tenkitli Metninin Kurulması Hak-
kında Değerlendirmeler: Künhü’l-ahbâr Örneği” adlı makalemiz Divan 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 21. sayısında yayımlandı.  

Künhü’l-ahbâr’ın tenkitli metnini çift tetkik yöntemiyle kurduk. Mu-
kaddimenin tumturaklılığı haricinde eserin metninin dil ve anlatımı genel 
olarak klasik Türk edebiyatı ortalamasında seyrettiği için metin tesisinde 
herhangi bir güçlük çekmedik. Ancak şahıs ve yer adlarının okunuşunda 
oldukça zorlandığımızı itiraf etmemiz gerekir. Yerleşim yeri, deniz, göl, 
ada, nehir, dağ ve şahıs isimlerinin okunuşunda Mütercim Âsım’ın (ö. 
1235/1819) Kāmûsü’l-muhît Tercümesi’ni esas aldık. Bu bağlamda Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu tarafından hazırlanan Kāmûsü’l-muhît Tercümesi 
ve Vankulu Lügati arama motorunun (kamus.yek.gov.tr) işimizi kolaylaş-
tırdığını belirtmeliyiz. Kāmus Tercümesi’nde bulunmayan yer ve coğrafik 
birim isimlerini Yâkūt el-Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu‘cemü’l-büldân’ın-
dan taradık. Bu iki kaynakta ulaşamadığımız özel isimler için Şemseddin 
Sâmî’nin (ö. 942/1536) Kāmûsü’l-a‘lâm’ı ile Ahmed Rifat Efendi’nin (ö. 
1895) Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye adlı ansiklopedik eserlerine müracaat 
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ettik. Müellifin kaynağını bildirdiği anlatımlarda yer alan ve imlası sarih 
olmayan özel isimlerde kaynak esere de ulaşmaya çalıştık. Örneğin 
Benâketî Tarihi’ne başvurup tashih ettiğimiz bazı kelimeler oldu. 

Bununla beraber bu kaynaklarda bulunmayan pek çok isimle de kar-
şılaştık. Özellikle dünya üzerindeki kıt‘aların sınırları ve kıt‘alardaki şehir-
ler ile denizler, göller, nehirler, pınarlar, adalar, dağlar, kuyular hakkında 
malumat verilen bölümde sayısı binleri bulan özel isim geçmektedir. Bun-
lar arasında tarihi çok eskiye dayandığı için yakın tarihte yazılmış eserlerde 
yer almayan isimler vardır. Hatta ortadan kalkmış şehirler, kurumuş pı-
narlar ve kuyular bulunmaktadır. Örneğin nehirler faslında Mâsânkā isimli 
bir nehir hakkında bilgi verilmektedir. Burada anlatılanlara göre Mâsânkā 
Nehri, Cezîre-i İbn Ömer (Cizre) yakınlarında Dicle Nehri’ne karışmak-
tadır. Ancak hâlihazırda ve yakın geçmişte Cizre yöresinde böyle bir nehrin 
varlığı bilinmemektedir. 1286/1869-1323/1905 tarihli Salnâme-i Vilâyet-
i Diyarbekir’de zikredilen ırmak isimleri arasında Mâsânkā geçmemekte-
dir. Söz konusu nehir ya kurumuştur ya da şuan Saklan Deresi olarak bili-
nen suyun eski ismidir.  

Bazı özel isimlerde müstensihin kimi harfleri belirsiz bıraktığına şahit 
olduk. Örneğin kelimenin başında ucu kıvrık küçük bir diş çizilip her-
hangi bir nokta konulmadığı yerler olabilmektedir. Bu ucu kıvrık diş hem 
yuvarlağı tam çizilmemiş bir mim (م) harfini hem de noktası unutulmuş 
be (ب), pe (پ), te (ت), se (ث) ve ye (ي) harflerinden birini anımsatmaktadır. 
Bazı kelimelerde ise müstensihin normalde aralarındaki ayrım fark edile-
cek şekilde çizmesi gereken dâl (د), rı (ر) ve vâv (و) harflerini neredeyse aynı 
formda yazması dikkat çekicidir. Birden çok kelimede rastlanabilen bu ör-
neklerden anladığımız kadarıyla müstensihler emin olamadıkları özel isim-
lerin imlasını muğlâk bırakmıştır. Bu tür örneklere eski nüshalarda da rast-
landığı için Gelibolulu Âlî’nin de bazı özel isimlerin okunuşundan emin 
olamadığı kanaatini taşıyoruz.  

Malum olduğu üzere Arap harfli el yazması eserlerin okunuşunda en 
önemli kılavuz bağlamdır. Ayrıca zihnin bir anlamla eşleştirdiği bir keli-
meyi grafik hafızaya alması da daha sonra karşılaşılan kelimenin doğru bir 
şekilde kolaylıkla okunmasını sağlar. Çoğu zaman bağlamdan kopuk ola-
bilen özel isimlerde zihnin ilgili kelimeyi grafik hafızaya almış olması doğru 
okuma için kilit önemdedir. Bir müellifin eserini doğru isimlerle yazması 
da bir müstensihin yazarın elinden çıkmış şekliyle kitabı çoğaltması da 
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doğru okumaya bağlıdır. Künhü’l-ahbâr’da kitaplarda veya sözlü anlatımda 
ender geçen veya hiç geçmeyen, dolayısıyla müellif ve müstensihin ilk defa 
karşılaştığı çok sayıda özel isim mevcuttur. Bu nedenle yazar ve müstensi-
hin bu isimleri doğru şekilde yazmamış olabileceği ihtimalini göz ardı et-
memek gerekir. 

Bu manada herhangi bir kaynakta geçmeyen, imlasında eksiklik veya 
hata bulunan ve birden fazla okunuş varyantı olan özel isimlerde fonetiği, 
bağlamını yansıtan varyantı tercih ettik. İmlalarında nüshalar arası farklılık 
varsa bunları da metin tenkidi kuralları çerçevesinde dipnotta bildirdik. 

Müstensih veya müellif kaynaklı olarak yanlış yazıldığını düşündüğü-
müz özel isimler söz konusu olduğunda yanlışlıktan ve doğrusunun ne ol-
duğundan emin olduğumuzda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
Google Maps vb. açık kaynakları esas alarak tashih yoluna gittik. Tashih 
edilen kelimeleri dipnotlar yardımıyla izah ettik. Doğrusundan emin ola-
madığımız kelimeleri yukarıda belirttiğimiz usulde metne aldık.   

Ön sözünü okuduğunuz bu kitap Metin Tesisi ile İlgili Açıklamalar, 
Metin ve Dizin olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Metin Tesisi 
ile İlgili Açıklamalar bölümünde Künhü’l-ahbâr’ın tenkitli metninin hangi 
esaslar çerçevesinde kurulduğu izah edilmiştir. Metin bölümünde Künhü’l-
ahbâr’ın I. rüknünün tenkitli metnine yer verilmiştir. Dizin bölümünde 
Künhü’l-ahbâr’ın I. rüknünde geçen özel isimler listelenmiştir. Dil bilim 
araştırmacılarının tematik çalışmalarına veri sağlama ihtimaline binaen sa-
dece şahıs ve yer isimleri değil, eserde geçen din, dil, ırk vb. bütün özel 
isimler dizine alınmıştır. 

Bu kitapta giriş, metin tahlili ve yazar biyografisi gibi bölümlerin ol-
mamasının nedeni Künhü’l-ahbâr’ın bütün rükünlerinin metninin kurul-
masından sonra bütüncül bir şekilde incelenip neticelerin müstakil bir 
ciltte neşredilmesinin tasarlanıyor olmasıdır. 

Künhü’l-ahbâr (I. Rükün) kitabı takdir ve teşekkürü hak eden pek çok 
kişinin desteği ve katkısıyla ortaya çıkmıştır. Dersler, tez danışmanlıkları 
ve çeşitli idari vazifelerle mesaisi dolan akademisyenlerin ilmî çalışmalarını 
ancak ailelerine ayırmaları gereken zaman diliminde yapabildikleri bilinen 
bir husustur. Bu manada kendilerine hasretmem gereken vakti bu kitaba 
ayırmamı anlayışla karşılayan eşim Niyet Adıgüzel Donuk ve kızım Evla 
Donuk’a en samimi teşekkürlerimi sunarım. 
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Mısır’daki yazma nüshaları temin etme noktasında bize yardım eden 
kıymetli meslektaşım Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit’e, tercümesinde zorluk 
çektiğimiz külfetli Arapça metinleri çözmekte destek olan öğrencim Ah-
med el-Sellum’a, ön sözü inceleyip görüşlerini bizimle paylaşan değerli 
ağabeyim Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz’a şükranlarımı sunmayı bir borç 
bilirim.    

Künhü’l-ahbâr’ın bütün rükünleriyle neşrine dayanan bu meşakkatli 
çalışmaya editör olmayı kabul eden, araştırma süresince bizi tenkitleriyle 
yönlendiren ve metne son şeklini veren saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. 
Derya Örs’e teşekkürlerimi arz ederim. 

Son olarak, bize Künhü’l-ahbâr’ın yurt içindeki tüm nüshalarının gö-
rüntülerini temin eden, araştırmamıza her türlü maddi ve manevi desteği 
sunan Türkiye Yazma Eserler Kurumunun değerli yönetici ve çalışanla-
rına, hassaten Başkan Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit’e, Çeviri ve Yayım 
Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya ve eseri etraflı bir şekilde 
okuyan tarihçi ve Yazma Eser Uzmanı  Dr. Göker İnan’a teşekkür ederim.  

Künhü’l-ahbâr bundan dört yüz yirmi beş yıl önce yazılmıştır. Muh-
telif kitaplardan bilgi derlemeyle tertip edilen I. rüknün kaynaklarından 
bazıları bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Kimi kısımları binlerce yıl ön-
cesini anlatan Arap harfli el yazması bir kitabı günümüz alfabesine çevirip 
anlaşılır kılmaya dayanan bu eserde hata ve eksiklerin olabileceğini peşinen 
kabul etmek gerekir. Bununla beraber kültür, edebiyat ve tarihimizin çok 
önemli bir kitabını yazma eser kütüphanelerinin yüzlerce yıllık tozları al-
tında bırakmamak, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin on yıllık göz nurunun heba 
olmasının önüne geçmek adına sadece I. rükün için iki yılı aşkın yoğun bir 
mesainin verildiğini, diğer rükünler için yılları kapsayacak bir emek niye-
tinin taşındığını eklememek haksızlık olacaktır. İşte bu mesai ve niyetin 
hatırına okuyuculardan hatalarımızı mazur görmelerini istirham ediyoruz.  

Ve’l-hâsıl-ı kelâm, bize I. rüknün neşrini nasip eden Allah’a şükredi-
yor, Künhü’l-ahbâr’ın bütün rükünlerini külliyat olarak yayına hazırlama 
kudret, imkân ve zamanını bahşetmesini diliyoruz. Bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, 
tevekkül edenleri sever (Âl-i İmrân, 159). Fe-tevekkelnâ ala’llâh… 

Doç. Dr. Suat Donuk 
Manisa – 2019 





 

 

METİN TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Metin tesisinde mukayeseye esas alınan nüshaların seçiminde Çift 
Tetkik Yöntemi uygulandı.1 Asıl nüsha kadrosu MV, E ve N1; yedek 
nüsha kadrosu M2, YK, R1, HH yazmalarından oluşturuldu. Bu nüsha-
ların kütüphane katalog bilgileri şu şekildedir: 

Asıl nüsha kadrosu: 

-  MV: Mevlana Müzesi, Türkçe Yazmaları, No. 3087. 

-  E: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad Efendi, No. 2161. 

-  N1: Nuruosmaniye Kütüphanesi, No. 3408. 

Yedek nüsha kadrosu: 

-  M2: Ankara Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 68. 

-  YK: Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, No. 782/2. 

-  R1: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, No. R. 1119. 

-  HH: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 
No.839/1. 

Tenkitli metnin kurulması ve nüsha farklarının gösterilmesinde Ah-
med Ateş’in Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i 
Osman Münâsebeti ile) ve Paul Maas’ın Textual Criticism adlı makale-
sinde belirtilen usul ve esaslara uyuldu.2 

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin imlasında Mehmet Kanar’ın Os-
manlı Türkçesi Sözlüğü esas alındı.3 Bu kelimeler Müslimān (Müslümân), 
menāre (minâre), süfre (sofra), rişvet (rüşvet), maġāre (mağara), müsāfir 
(misâfir), örneklerinde olduğu gibi asıllarına uygun şekilde okundu. Kanar 
Sözlüğü’nde bulunmayan yer ve şahıs isimlerinde Mütercim Âsım 

 
1  Bu yöntemin usul ve esasları için bk. Suat Donuk, “Fazla Sayıda Yazma Nüshası Bulunan 

Hacimli Bir Eserin Nüsha Ailesinin ve Tenkitli Metninin Kurulması Hakkında 
Değerlendirmeler:  Künhü’l-ahbâr Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.  21, 
İstanbul 2018, s. 115-146. 

2  Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Clarendon Pres, Oxford 1958. 
3  Say Yayınları, Ankara 2009. 
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Efendi’nin Kāmûsu’l-muhît Tercümesi1 ve Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt 
el-Hamevî’nin Mu‘cemü’l-büldân’ına2 müracaat edildi. 

Türkçe arkaik kelimelerin imlasında Cem Dilçin’in Yeni Tarama 
Sözlüğü esas alındı.3 

Arapça ve Farsça ön ek, son ek, terkip ve birleşik kelimelerin yazı-
mında İsmail Ünver’in Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler isimli 
makalesinde belirtilen ilkelere riayet edildi.4 

Mukayeseye esas alınan yazmalar arasında nüsha farkı söz konusu ol-
duğunda anlam, bağlam, söz dizimi ve ses ahengi ölçütleri göz önünde bu-
lunduruldu. Müellif nüshasını yansıttığı düşünülen varyant metne, farklar 
ise aparata (dipnot) alındı. Birden fazla varyant bu ölçütlere uyduğunda 
müellif hattı nüshadan çoğaltılan MV nüshasının varyantı tercih edildi. 

Metnin hacimli olmasından dolayı dipnot rakamları her sayfada ye-
niden başlayacak şekilde düzenlendi.  

Metinde geçen Arapça ve Farsça ibare ve manzumeler Arap alfabe-
siyle yazıldı. Türkçe tercümeleri dipnotlarda verildi. Manzumelerin ikti-
bas edildikleri kaynak tespit edildiği takdirde bildirildi. 

Şahıs isimlerinin yanına yazılan ‘aleyhi’s-selām, raḥmetu’llāhi ‘aleyh 
gibi dua cümleleri transkribe edilip italik hale getirildi. Aparatı 
şişirmelerinin önüne geçmek için bu ifadeler ve Türkçe tercümelerinden 
oluşan “Dualar ve Kalıplaşmış İbareler Cetveli” oluşturulup “Metin Te-
sisi ile İlgili Açıklamalar”ın sonuna konuldu.   

Metinde yer alan âyet-i kerîmeler harekeli Arap alfabesi ile yazıldı. 
Sûrelerin adları, sıraları, âyet numaraları ve mealleri dipnot ile bildirildi. 
Meallerde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’ân Yolu Meâli esas 
alındı.5  

Hadîs-i şerîfler Arap alfabesi ile yazıldı. Anlamları dipnotlarda ve-
rildi. Bulundukları kaynak belirtildi. Müellifin kaynağını verdiği hadis-
lerde kaynak bildirilmedi. 

 
1  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014. 
2  Dâru Sâdır, Beyrut 1977. 
3  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983. 
4  Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, s. 1-46. 
5  Ankara 2018. 
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Cümleleri belirgin kılmak, böylece metnin anlaşılmasını sağlamak 
adına mensur kısımlarda noktalama işaretleri kullanıldı; manzumelerde 
ise kullanılmadı.  

-ki bağlaçı ile uzatılan cümleler belirgin ve anlaşılır kılınmaları için 
nokta konmak suretiyle kısaltıldı. -ki bağlacı cümlede “-ınca, -dığında” 
zarf-fiilleri görevinde kullanıldığında ise anlamın bozulmaması için 
kısaltılmadı. 

Nüshaların varak numaraları metin içerisinde köşeli parantez ([ ]) ile 
gösterildi. Numaralar; birleşik isimler, âyet-i kerimeler ve Arap alfabeli 
diğer ibarelerin ortasına denk geldiğinde bu birimlerin sonuna alındı.    

Okunuşundan emin olunamayan sözcüklerin yanına soru işareti (?) 
konuldu. 

Nüshalarda kırmızı mürekkeple yazılan ve üst tarafı kırmızı çizgiyle 
çizilen yerler bold (kalın) harflerle metne alındı. 

İkiz konsonantla biten Arapça kelimelere konsonantla başlayan bir 
ek geldiğinde ikiz seslerden biri düşürüldü. Örnek: ḥaydur (ḥayydur), 
Cin’den (Cinn’den). “Ve anda bir ḳarye vardur. Uġrayan müsāfirīn 
meşaḳḳatle mārrdür. Ma‘a ẕālik ol ıżṭırāb ḥālinde añsuzın bir mār ṣayḥa 
ider ki işidenlere vācib olan elbette firārdur.” cümlesindeki “mārrdür” 
ibaresinde anlam ve edebi sanatın (mārrdür [geçendir] / mārdur 
[yılandır]) bozulmaması için bu kural uygulanmadı. 

Manzume başlıkları müellif hattı nüshadan çoğaltılan yazmaya göre 
tayin edildi. Şiir başlıklarındaki nüsha farkları aparata alınmadı.  

İmla hatası ile “nuḫūset, zerā‘, zevāḥir, istiḥdām, şāḥ, ḫayrān, 
ḫırmān, iḥtilāl, sāḫir, aḥḍar, ferruḥ, dıraḥş, izdihām, ṣaḥre, ḥabīs, Ḥalīc, 
ḥayyāṭ, ḥīzrān, sedy” şeklinde yazılmış kelimeler doğru imlaları olan 
“nuḥūset, ẕerā‘, zevāhir, istiḫdām, şāḫ, ḥayrān, ḥırmān, iḫtilāl, sāḥir, 
aḫḍar, ferruḫ, dıraḫş, izdiḥām, ṣaḫre, ḫabīẟ, Ḫalīc, ḫayyāṭ, ḫīzrān, ẟedy” 
biçimleriyle metne alındı.  

Ve bağlacı ( و) sadece Farsça vasıf terkiplerinde “vu, vü” şeklinde 
okundu. Diğer yerlerde “ve” biçiminde okundu. Bu kural seci bulunan 
yerlerde ahenk gözetilerek işletilmedi. 

Esasında orta hecelerinde hemze (ء) bulunan ama nüshalarda hem-
zeleri ye ( ى) olarak yazılıp Türkçe söyleyişe yaklaştırılan kelimeler aslî 
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imlaları ile metne dâhil edildi: netā’ic (netāyic), lā’iḳ (lāyıḳ), levā’iḥ 
(levāyiḥ), ḫalā’iḳ (ḫalāyıḳ) gibi. 

İl, ilçe ve diğer yer isimleri eserin kaleme alındığı çağın söyleyişine 
uygun olarak yazıldı: Ṭırabozın (Ṭrabzon), Burūsa (Bursa), Amāsiyye 
(Amasya), Mevṣil (Musul), Ḥims (Humus) gibi.1 

Metinde büt:put, ada:aṭa, kendü:kendi örneklerinde olduğu gibi 
farklı harflerle yazılan aynı kelimeler yazım birliği gözetilerek tek biçimde 
metne alındı, nüsha farkları belirtilmedi.  

Anlamı ya da metnin tesisini herhangi bir şekilde etkilemeyen müs-
tensih kaynaklı kelime farklılıkları aparatta gösterilmedi: idügi / idükleri; 
itse / eylese; olındı / kılındı; oldugını / oldugın; oldı / olındı; itmegin / 
itdükde; Muhammediyye / Muhammedî vb. 

Müstensihler kendi dönemlerinin dil hususiyetlerini metne 
yansıtmıştır. Örneğin eski tarihli nüshalarda “gelemezüz, eyleyeyin, kiçi, 
kimesne, uşda, göñlek, kim, ol” şeklindeki ibareler yakın tarihli 
nüshalarda “gelemeyüz, eyleyeyüm, küçük, kimse, işte, gömlek, ki, o” 
olarak yazılmıştır. Bu tür durumlarda müellifin yaşadığı dönemi yansıtan 
varyant metne alındı, nüsha farkı gösterilmedi. 

Tüm nüshalarda “Ḥak” biçiminde geçen kelime MV nüshasının 
genelinde Allāh olarak değiştirilmiştir. Bu farklılık müstensih kaynaklı 
olduğu fikrini verdiği için bu noktadaki nüsha farkları gösterilmedi.  

“hazret-i, cenâb-ı” gibi saygı bildiren kelimelerin yazımında 
müstensihler insiyatif kullanabildikleri için buralarda meydana gelen 
nüsha farkları bildirilmedi.  

Cümlenin anlamından sehven olduğu açık olan mükerrer kelime 
yazımları aparatta bildirilmedi. 

Müstensih kaynaklı yazım yanlışı olduğu bariz olan veya 
müstensihin bazı harflerine nokta koymayı unuttuğu anlaşılan 
kelimelerdeki nüsha farkları aparatta gösterilmedi.  

 
1  İndeksten yararlanmayı kolaylaştırmak maksadıyla bu kelimelerin günümüz Türkçesinde 

geçen şekli de indekse alınıp eserin yazıldığı dönemin dil özelliklerini taşıyan biçimine 
gönderme yapıldı.  



 

 

DUALAR VE KALIPLAŞMIŞ İBARELER CETVELİ 

Arapça Türkçe 
‘alā nebiyyinā ve ‘aleyhimü’s-selām Selâm, Peygamber Efendimiz’in ve onların 

üzerine olsun. 
‘aleyhi raḥmeti’l-Bārī Yaratıcı olan [Allah’ın] rahmeti onun üzerine 

olsun. 
‘aleyhi ṣalavāti’llāhi’l-celīl Celîl olan Allah’ın selamları onun üzerine 

olsun. 
‘aleyhi ve ‘aleyhimü’s-selām Selâm, onun ve onların üzerine olsun. 
‘aleyhi’l-ḫiẕlān Zelillik onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’l-la‘ne [Allah’ın] laneti onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’r-raḥme [Allah’ın] rahmeti onun üzerine olsun. 
‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān [Allah’ın] rahmet ve bağışlaması onun 

üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-ṣalāti ve ‘alā nebiyyinā [Allah’ın] selâmı, onun ve Peygamber 

Efendimiz’in üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-ṣalavāti’l-kadīm Kadîm olan [Allah’ın] selamları onun 

üzerine olsun. 
‘aleyhi’s-selām [Allah’ın] selâmı onun üzerine olsun. 
‘aleyhimā es-selām [Allah’ın] selâmı o ikisinin üzerine olsun 
‘aleyhimā ṣalātü’r-Raḥmān Rahmân’ın selâmı o ikisinin üzerine olsun 
‘aleyhimā ṣalavātu’llāhi’l-vedūd Vedûd olan Allah’ın selâmları o ikisinin 

üzerine olsun. 
‘aleyhimü’s-ṣalātu ve’s-selām [Allah’ın] salât ve selâmı onların üzerine 

olsun. 
‘aleyhimü’s-selām [Allah’ın] selâmı onların üzerine olsun. 
‘amera’llāhu beyte bānīhā Allah onu inşa edenin evini ma‘mûr etsin. 
celle şānuhu ‘ani’t-tevārī Onun şânı gizlenemeyecek kadar yücedir. 
celle şānuhu ve ‘alā Onun şânı pek yücedir. 
celle ve ‘alā Onun [şânı] pek yücedir 
enāra’llāhu burhānehu ve ḫaffefe 
evzānehu ve mīzānehu 

Allah onun delilini nurlu kılsın ve [kıyamet 
gününde günahlarının] ölçüsünü, 
tartısını hafifletsin. 

enāra’llāhu ḳubūrahum bi-
envāri’l-yaḳīn 

Allah onların kabirlerini yakîn nurlarıyla 
aydınlatsın. 



 

 

enāra’llāhu ḳubūra mevtāhum ve 
żā‘afa ḥubūra aḥyāhum 

Allah onların ölenlerinin kabirlerini 
nurlandırsın, hayatta olanlarının 
sevinçlerini arttırsın. 

enāra’llāhu mażāci‘ahum bi-
envāri’l-yaḳīn 

Allah onların kabirlerini yakīn nurlarıyla 
aydınlatsın. 

ḳaddesa’llāhu sırrahu’l-aẓher Allah onun apaçık sırrını kutlu kılsın. 
kerrema’llāhu vechehu Allah onun vechini mükerrem kılsın. 
nevvera’llāhu merḳadehu Allah onun mezarını nurlandırsın. 
raḍiya’llāhu ‘anhu Allah ondan râzı olsun. 
raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn. Allah onların hepsinden râzı olsun. 
raḥimehu’llāh Allah ona merhamet etsin. 
raḥimehu’llāhu te‘ālā ve eskenehu 
fi’l-cenneti’l-a‘lā 

Yüce Allah ona merhamet etsin ve yüce 
cennetini ona mesken kılsın.  

raḥmetu’llāhi ‘aleyh Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun. 
rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim 
ecma‘īn 

Yüce Allah’ın rızâsı hepsinin üzerine olsun. 

ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiy-
yinā 

Allah’ın selâmları onun ve Peygamber 
Efendimiz’in üzerine olsun. 

ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘aleyhim 
ecma‘īn mine’l-‘ābidīn er-rāki‘īn 
es-sācidīn, ilā yevmi’l-ba‘ẟi ve’d-dīn 

Allah’ın selâmları yeniden diriliş ve din 
gününe kadar onun ve secde eden, 
rükûya giden ve ibadet eden diğerlerinin 
üzerine olsun.  

ṣalavātu’llāhi ‘aleyhimā Allah’ın selâmları o ikisinin üzerine olsun. 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā 
ve sellem 

Allah ona ve Peygamber Efendimiz’e salât ve 
selâm etsin. 

ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Allah ona salât ve selâm etsin. 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Yüce Allah ona salât ve selâm etsin. 
ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ve 
‘alā muṣalliyehu ‘aşren 

Yüce Allah ona salât ve selâm etsin. Ona 
salât edenlerin üzerine on defa selâm 
etsin. 

ṣallī te‘ālā ‘aleyhimā ve sellem Yüce [Allah] o ikisine salât ve selâm etsin 
subḥānehu ve te‘ālā Yüce Allah her türlü eksiklikten 

münezzehtir. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

ْر  ﴿   ى قدر   ى االخبار عل    اشرح غوامض كنهُ حّيت   ﴾ َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي ﴿  َوَيّسِ
أَْمرِي  الطريق �   ﴾ ِيل  مناهج    1يضاح  مبحاسن  والنثر  النظم  حقائق  حسن  أ من 

والسمر.   لَِّساِين ﴿ القصص  ّمِن  ُعْقَدًة  الكلمات    ﴾ َواْحُلْل  رغائب  غرائب  من 
لتي ومواقع   املعاىن.    2ر سّ تتابع االضافات  قَـْوِيل ﴿ بياىن بتسهيل صعاب    ﴾ يـَْفَقُهوا 

فّياض العليم  نت ال أَ بلذائذ التأثريات ىف عوامل الذهنّيات حبولك فوق حوىل اّنك  
املفضل الكرمي لعبادك العلماء    4طبع سليم واجلواد املنعم   3ذى   لعبد ذكى فهيم ولكلّ 

 العاملني بنتائج القرحية والذهن القومي.  

  ملنشئه

  تو �رتين آ�ر   كرِ شُ وى    هست كنه اخبار  اى محد تو 
  بيهوده د�ر نيست دّ�ر      د كار وَ بُـ كنه    ون چ ىب كنه تو  

  ىف تشبيك ﴾  احلَِْكيمُ   5ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـََنا إِنََّك أَنَت اْلَعِليمُ ﴿ 
  غصان الرباعة بنسائم االفاضة والبيان. أ فنان البستان لتحريك  أ 

 ملؤلّفه

  فهمى كه درو كنه تو مفهوم نشد     علمى كه درو ذات تو معلوم نشد 
  علم حمروم نشد  ومي كه دمل ز گ   را حمرومئ من نيست چ   چو  دو از هر  

واملنعوت بنّص قولك  مجعني  أ ة الناس  املبعوث اىل كافّ   د حممّ وصّل على رسولك  
لذى قلت ىف شانه  أ وهو النىب    ﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ﴿ املنصوص املبني  

 ﴾ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى  َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوى ﴿   ﴾ طََغى َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما  ﴿ االتقى  
  صحابه وآله القرىب. كما قال ذاك الرسول املصطفى ىف جمامع االمم أل 

 
الطرائق :   الطريق     1 N1 
ر سّ ليتي :   ر سّ لتي     2 MV 
 E - :ذى   3
 N1 - :املنعم   4
5  Âyet-i kerîmede « ُاْلَعِليم»  olan bu kelime nüshalarda « ُاْلَعزِيز» şeklinde geçmektedir. 
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 نظم

  عتناء بشانه االوىل إ و           االعلى طرادا لقولك  إ 

ثـُْلُكْم يُوَحى ﴿  َا َأَ� َبَشٌر ّمِ الفائزين اىل سبيل الرشاد    1اصحابه و   آله  وعلى   ﴾ ِإمنَّ
واهلداية حائزين ببضائع الشرائع جائزين الذين هم كانوا �نوار آ�ر التقى لتصاعد  

  .  زين الدرجات والرقى متميّ 

 ملؤلّفه

  [2a N1, E]كّل حني بك منا الصلوات      كنه ذات تو منا�ن بصفات 
  2كّلما هّب نسيم الغدوات     آل و اصحاب ترا �د سالم 

 

وآله   اصحابه :   واصحابه   آله     1 E 
2  “ ‘Rabbim, yüreğime genişlik ver (Tâhâ Sûresi, 20/25).’ Kaderimin bilgilerinin özünde 

bilinmeyenlere de genişlik ver. Hikâye ve kıssaların en güzellerinin yolu ve nazım-nesir 
hakikatlerinin açıklama yöntemi ile ‘İşimi bana kolaylaştır (Tâhâ Sûresi, 20/26).’ 
Anlamların zorluklarını kolaylaştırıp açıklamamı basitleştirmek için kelimelerin sık 
kullanılan yanlışlıklarında ve zincirleme tamlamaların olduğu yerlerde, zihnî âlemlerin 
tesirlerinin lezzetleri ile ‘Dilimden (şu) bağı çöz ki sözümü anlasınlar (Tâhâ Sûresi, 20/27-
28).’ Çünkü senin kudretin benim kudretimin üzerindedir. Şüphesiz ki sen bütün güvenilir 
karakterli, [iyi] kişiler ve akıllı, zeki kullar için Feyyâz ve Alîm’sin. Düzgün bir zihinle, doğru 
sonuçlar elde etmek üzere çalışan âlim kulların için kerîm, fazilet sahibi, nimet veren ve 
cömertsin. 

Yazara Aittir 
Ey [Allah’ım], sana hamd etmek haberlerin özüdür 
Sana şükretmek eserlerin en iyisidir 
 

Senin hakikatin olmasa işler günah olur 
Âlem [sensiz] boşunadır, senden başka varlık yoktur. 

Beyan ve ifade esintileri ile üstünlük dallarını sallamak için bahçenin her eklentisinde ‘Seni 
bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz 
yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin (Bakara Sûresi, 
2/32).’  

Müellife Aittir 
Öyle bir ilim ki onda senin zâtın bilinmedi 
Öyle bir düşünce ki onda senin özün anlaşılmadı 
 

Bunun her ikisinden mahrum değilsem 
Neden “Gönlüm ilimden mahrum olmadı.” diyeyim 

Ve bütün insan topluluklarına gönderilmiş olan resülün Hz. Muhammed’e salât olsun ki o, 
senin ‘Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiya Sûresi, 21/107).’ şeklinde 
yazılı, apaçık delilin ile mevsuftur. Ve o, senin onun temiz şânı hakkında ‘Göz 
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Ba‘de’t-teyemmün bi-ẕikri’llāhi te‘ālā bi-iḳtibāsi envāri’l-āyāt ve’t-te-
berrük bi’ṣ-ṣalāti ‘alā Resūlihi’l-muṣṭafā hiye eşrefu’l-munā ve elṭafu’l-ġāyāt1 
naḳale-i celīle-i ḥikāyāt u aḫbār ve ketebe-i ketībe-i müsāmerāt ü2  āẟār 
enāra’llāhu ḳubūra mevtāhum ve żā‘afa ḥubūra aḥyāhum ki aḥvāl-i ekābir-i 
selefi ḳalem-i müfīżü’l-ḥikem ve raḳam-ı bedī‘u’ş-şiyem birle te’līf ü taḥrīr 
itdiler. Ve ensāb u me’āẟir-i ẕevi’l-ḫalefi3 ḥüsn-i edā ve aḥsen-i inşā birle 
taṣnīf ü ta‘bīr [2a MV] itdiler. Ḫuṣūṣā ẕikr-i cemīl-i kibār emṭār-ı raḥmet-i 
Kirdgār ve terşīḫ-i bārān-ı Perverdgār’ı mūcib idügini bilüp,   ذكر «عند 
 mażmūn-ı ḥikmet-meşḥūnı mūcibince envār-ı taḳvā ile الصاحني تنّزل الرمحة»4
ḳulūb-ı laṭīfeleri müstenīr olan enbiyā-yı aṣfiyā-yı i‘cāz-naẓīr ve evliyā-yı 
etḳıyā-yı kerāmet-semīr ve ṣuleḥā-yı üdebā-yı diyānet-mesīr ve ḥukemā-yı 
‘uẓemā-yı nebāhat-eẟīr ve ‘ulemā-yı fużalā-yı şerī‘at-maṣīr ve şu‘arā-yı bü-
leġā-yı ma‘ārif-ḫabīr ẕikri ile āẟār-ı şerīfelerini dil-peẕīr itdiler. Ve selāṭīn-i 
mālik-rikāb ve ḫavāḳīn-i ‘ālī-cenāb ki  5 ﴾ُْوِيل األَْلَباِب ﴿َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعْربٌَة ألِّ
 naṣṣ-ı kerīm-i müsteṭābına mā-ṣadaḳlardur, ġazavāt-ı ẓaferiyyāt 6  ve 
fütūḥāt-ı pür-füyūżāt-ı nuṣret-iktisābların ‘ibārāt-ı ḥasene ile tenmīḳ u ta‘bīr 
itdiler.  

 
(gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı (Necm Sûresi, 53/17).’ ve ‘O, nefis arzusuyla 
konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir (Necm Sûresi, 
53/3-4).’ dediğin nebîdir. Bunlar da Hz. Peygamber’in yakın ailesinin ve ashabının ileri 
gelenlerinin meclislerinde söylediği gibidir. 

Nazm 
 [Allah’ım], senin yüce sözünü sürekli kılmak 
Ve [Hz. Muhammed’in] en layık olan şanına özen göstermek için…   

Ve [ayrıca] salât; ‘Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana (ilahınızın yalnızca bir tek 
ilah olduğu) vahyediliyor (Fussilet Sûresi, 41/6).’ diyen [Hz. Peygamber’in] doğru yola ve 
hidayete ulaşan ve geçerli kanunların sermayesini elde eden âli ve ashâbı üzerine olsun. Ki 
onlar ilerlemek, yüce mertebelere yükselmek ve temeyyüz etmek için manevi temizlik 
eserlerinin nurları oldular. 

Müellife Aittir 
  Senin zâtının özü sıfatlarınla âşikârdır 
  Her zaman bizden sana salât olsun 
 

  Sabah meltemi estiği müddetçe 
  Senin âlin ve ashâbına selam olsun”  

1  “O temennilerin en şereflisi ve gayelerin en latifidir.” 
2  ü: - E 
3  ḫalefi: ḫā’ifi N1 
4  Hadîs-i Şerîf, “Sâlihlerin anılması sırasında (ilâhî) rahmet iner.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2/70-

1772.) 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/111, “Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için 

ibret vardır.” 
6  ẓaferiyyāt: ẓafer-yāb N1 
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li-Mü’ellifihi 

  Eyleyüp ẕikr-i cemīlin selefüñ 
  Ḳıldılar rūḥ-ı revānın iḥyā 
 
  ‘Īsevī nuṭḳ u ḥayāt ābından 
  Mürdeler oldı ser-ā-pā iḥyā 

Zīrā ki 1« اذكروا مو�كم �خلري»  ḥadīẟ-i şerīfindeki delālet zümre-i aḥyā 
fırḳa-i mevtāyı ḫayr ile ẕikr eylemek;2 ya‘nī her yād olınduḳlarınca3 du‘ā vü 
ẟenāları semtine gitmektedür. Veyāḫūd anlaruñ ḫayr-du‘ālarına bā‘iẟ olan 
aḫbār u āẟārlarını silk-i naẓm u inşāyla cevāhir-i zevāhir gibi muntaẓam ey-
lemekdür.  

Şi‘r4 

  يل ج بصر كّل  أ رأى الدنيا و       ذا ما طالع التاريخ شخص إ 
  5مشاهدة الصحابة والرسول       ا نس ا ويكفى �ظر التاريخ  

Bu taḳdīrce sümuṭ-ı ḥadīẟ-i şerīfde münḫarıṭ olan le’ālīnüñ me’āli 
ṣarāhaten işāret-i tevārīḫ-i ehālī ve delālet-i hidāyet-i esmār u aḫbār-ı e‘ālī 
idügi muḳarrerdür. Ol cihetden ki lafẓ-ı ẕikrüñ du‘āya delāletinden tevārīḫ 
yüzinden ẟenāya delāleti enseb ü aẓherdür. 

li-Münşi’ihi 

  Nāmını zinde idenler ölmez 
  Bī-beḳā dünyede fānī olmaz 
 
  Er ölür adı ḳalur pādişehüm [2b E]   
  İyü6 nām issi zevālin bulmaz 

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Ölülerinizi hayırla yâd edin.” (Tirmizî, Cenâiz, 34.) 
2  eylemek: eylemekdür E 
3  olındıklarınca: olındıkça E 
4  Şi‘r: Li-mü’ellifihi N1 
5  “Tarih bir kişiyi ortaya çıkardığında [onun yararını] tüm dünya ve asır görür. Mahabbet 

tarihini görmek isteyen kişiye Hz. Peygamber ve sahabenin [yaşantısını] müşahede etmesi 
yeterlidir.” 

6  İyü: İyi E 
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  Ṣanki cennet gülidür ẕikr-i cemīl 
  Rūzgār-ıla ṣararmaz ṣolmaz 

Bundan mā‘adā nev‘-i insānuñ cins-i ḥayvāndan imtiyāzı meziyyet-i 
nuṭḳ ile olduġı gibi zümre-i ‘ulemā ve aṣḥāb-ı nühādan olan fırḳa-i insān-ı 
kāmilüñ daḫı benī nev‘inden farḳı cevāhir-i kelimāt ve nevādir-i ḥikāyāt ile-
dür ki ḥadd-i ẕātında ma‘nīdār ve ser-rişte-i naẓm u belāġatde [2b N1] 
nebāhat u feṣāḥat ile nümūdār olan güftār ṣafaḥāt-ı evrāḳ-ı sīmīne imdād-ı 
midād-ı ‘anber-i sevād ile resm olınması fażl u ma‘rifet-i sikke-i celīletü’ṣ-
ṣakke seng-i nuḳūd-ı rā’icetü’l-vücūdda menḳūş u kende ve ḫavāṭır-ı sengīn-
i ġufelāda ve me’āẟir-i denānīr-i ḳulūb-ı ‘uḳalāda ānen-fe-ānen mersūm u 
eẟer-kerde bulınması lāzım1 idügi muḳarrerdür. Ḥattā bu ma‘nāya işāret 
dā’imā ḳaṣd olınup lāzımu’l-ḥıfẓ olan ġarā’ib-i aḫbār ba‘żı mu‘ārif-i ma‘ārif-
şi‘ār aḫbār-ı siḥr-āẟārından tārīḫle mu‘teber ve naẓmen ü neẟren maḳbūl ve 
ri‘āyet-i ṣınā‘at-i ḥassāsesi ġayr-ı medḫūl olan tevārīḫ-i manẓūme gibi 
ruḫām-ı sepīd-i sīm-endām ve mānend-i nuḳre-i ḫām olan mermerler 
ṣafḥalarında kende vü muḥarrerdür. 

li-Münşi’ihi 

  ما �ز ماند  غرض نقشيست كز    ها بيند بداند ه  كسى كان كند  
  كه هسىت را منى بينم بقاىي      فناىي   گ ن ري ن مرا رمسيست   
  2مزارات ني  گ زمرسومات سن    ونه ابيات گ بسا خواندمي ما اين   

Fī nefsi’l-emr güẕergāh-ı dünyānuñ netīcesi ki ma‘rifet-i Bār-i Ḫudā ve 
‘azīmet-i dār-ı ‘uḳbādur, ol ma‘rifete delīl ve ol sefer ü ‘azīmete zād-ı3 sebīl 
envār-ı şevāġıl-ı4 İslām ve āẟār-ı meşāġıl-i5 īmān ile nümāyān olan a‘lām ol-
duḳdan mā‘adā a‘māl-i ṣāliḥa ki benī Ādem’e hem-rāh olur, ser-menzil-i 

 
1  lāzım: - N1 
2  “Bir kişi altın toplarından bir hazine de bulsa bilsin ki önemli olan bizden geriye kalan 

izlerdir. Yokluk silüeti bizim resmimizdir. Varlığa sonsuzluğun olduğunu düşünmüyorum. 
Mezar taşlarına kazınan yazılardan bu manada beyitleri yeterince okudum.” 

3  zād-ı: zād u E 
4  şevāġıl-ı: - E 
5  meşāġıl-ı: şevāġıl-ı E 
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dünyāda cā-nişīn [2b MV] olacaḳ ḫalīfesi ẕikr bi’l-ḫayr idügi nuṣūṣ-ı ḳāṭı‘a 
ile taḥaḳḳuḳ1 bulur.2 

Şi‘r 

  3سوى الذكر اجلميل بقاء ل فما      فابقى لك الذكر اجلميل تدوم به  

Zīrā hemānā ki hümā-yı cān ‘ālem-i lāhūta ṭoġrı ṭayerān ider,4 a‘māl-i 
ṣalāḥ-iştimāl mānend-i per ü bāl yemīn ü şimālinden ayrulmayup bilesince 
gider.5 Seyyi’ātı ise6 cesed-i süflīsindeki nefs-i pejmürdesine pāy-bend olup 
alçaḳda ḳalur. Sā’ir muḫallefāt u mā-melek ise vereẟe-i müte‘aṭṭışīn-i āb-ı 
ḥayāt gibi ḳapışup alurlar.7 

li-Mü’ellifihi 

  Pervāzgāhın özledi gitdi8 hümā-yı rūḥ 
  Zīrā ki fi’l-ḥaḳīḳa budur muḳteżā-yı rūḥ 
 
  Ayrulmadı yanından anuñ hemçü per ü bāl 
  Ṣāliḥ ‘ameller itdi ser-āġāz-ı irtiḥāl [3a E]   
 
  Ten ḳaldı gūr içi gibi ẓulmet-serāyda 
  Pür mūr u mār meclis-i tārīk-cāyda 
 
  Dāmānına ṣarıldı anuñ cümle seyyi’āt 
  Ya‘nī ki senden oldı bu deñlü muḥarremāt 
 
  Vāriẟler ise mā-meleküñ ġāret itmede 
  Mecmū‘-ı naḳdüñi ṭaġıdup ḳısmet9 itmede 

 
1  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ N1 
2  bulur: bulmışdur E 
3  “Senden geriye sonsuza kadar kalacak olan güzel bir şekilde hatırlanmandır. Güzel bir 

şekilde hatırlanmak dışında bâkî olan yoktur.” 
4  ider: ide E 
5  gider: gide E 
6  ise: - E 
7  ḳapışup alurlar: ḳapışur alur E, N1 
8  gitdi: - MV 
9  ḳısmet: ġāret E 
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  Arduñca ḳalacaḳ senüñ ey merd-i kār-dān 
  Ẕikr-i cemīl ü ḫayr-du‘ā naḳdidür hemān 
 
  Vāriẟler aña el ḳaramaz ber-ḳarārdur 
  Her biri ol şerefden evet behredārdur 
 
  Bildük ki oldı ḥāṣıl-ı ‘ömrüñ ḫuceste-kām 
  Her nesne gitdi ẕikr-i cemīl oldı ber-devām 
 
  Taḥṣīl-i nām-ı nīke niçün sa‘yüñ1 olmaya 
  Evrāḳ-ı ṣafḥa vaṣf-ı cemīlüñle ṭolmaya 
 
  Bāḳī degül çü devlet-i dünyāda yoḳ beḳā 
  Sa‘y it ki nāmuñ olmaya varuñ2 gibi hebā [3a N1] 
 
  Hīç şübhe çekme bunda emīrüm bu vāżıḥa 
  Ḫayr ile añıl oḳuna arduñca Fātiḥa 

 

Sebeb-i Te’līf-i Kitāb ve Bā‘iẟ-i Taṣnīf-i Müsteṭāb Ẕikrindedür ki  
İlhām-ı ilāhiyyeye3 Müte‘alliḳ Olan Mevāhib-i Nā-mütenāhī Kāşānesine 

Fetḥ-i Bāb ve Müte‘aṭṭışīn-i Zülāl-i ‘İrfān ve Dil-teşnegān-ı Bevādī-i 
Fehm ü İẕ‘ān Ser-geştelerine Mā-ṣadaḳ-ı Reşḥ-i Elbāb İdügi  

Ma‘lūm-ı Ma‘ārif-cenābdur  

Bir rūz-ı pīrūz-ı nādir ve ṣubḥ-ı nūr-efrūz-ı sa‘ādet-müẓāhir ki faṣlen 
āḫirü’r-rebī‘ idügi ẓāhir ve āẟār-ı kānūn-ı evvel inṭıfā-yı āteşgāh-ı semāviyye 
ile4 bāhir olup eyyām-ı şühūr-i ‘Arabiyye’den ferīde-i ‘ıḳd-ı cevāhir-i ḥisāb-ı 
ḥassāb ile çārdehüm-i Rebī‘u’l-āḫir idi. Fe-lā-cerem mefhūm-ı taḥrīk-i 
ḫāme-i belāġat-me’āẟir būstān-ı taḫayyülāt-ı ḫāṭırda bu mażmūn-ı maṭbū‘ 
ile mütebādir idi. 

 

 
1  sa‘yüñ: sa‘y MV 
2  varuñ: derrāk E 
3  ilāhiyyeye: ilāhīye MV 
4  müẓāhir//ile: - N1 
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Naẓm1 

      د � � قّد چوپني مى  بوستان    جاىي كه سرو 
 2اين سرو خوش رفتار را   آورمي   ما نيز در رقص 

Ḫuṣūṣā bā‘iẟ-i3 cem‘iyyet-i Müslimānān ve kār-sāz-ı maġfiret-i Yezdān 
ve münevvir-i ḳulūb-ı ehl-i īmān olan rūz-ı Cum‘a idi ki mü’eẕẕinān-ı ḫōş-
elḥān evvelā menārelere çıḳup yaġmā-yı na‘mā-yı raḥmet-i Kirdgār’a eṣ-
ṣalāt-gūyān idi. 

Naẓm4 

  شده عامل پر از صداى صال     طاعت كشيده در هر جا خوان    
  نه مهني �دى بلكه هر وادى      نداى حقست هر �دى   5ر پ   
  6يعىن صيت در او را شنود      وش �يد كه اين صدا شنود گ   

ẞāniyen ḥuffāẓ-ı ḫōş-ḫˇānān7 ḥavālī-i maḥāfilde tilāvet-i Ḳur’ān ve ‘aşir-
ḫˇānlar ise maḳāmāt-ı [3b E] Iṣfahān u ‘Irāḳ8 u Ḥicāz’da ġarīb nevālar ile 
iẓhār-ı zemzeme-i ‘aşīrān; 

li-Mü’ellifihi9 

  Gösterdiler ol perdede her gūne maḳāmāt 
  Tā ehl-i hevā eyleyeler meyl-i ‘ibādāt 
 
  Gülbün gibi gül-rūlara cāy oldı maḥāfil 
  Her mescidi gül cāmi‘i gösterdi ‘anādil 

 
1  Naẓm: - MV 
2  “Öyle bir yer ki orada gül bahçesinin selvisi ince boylu sevgili ile sıçrayıp raks ediyor. Ben 

de o güzel yürüyüşlü, selvi boylu güzeli rakstan çıkartıyorum.” 
3  bā‘iẟ-i: - E 
4  Naẓm: Li-mü’ellifihi E 
بر :   پر   5  MV, N1 
6  “İbadet sofrası her yere serilmiştir. Âlem, salâ sesleriyle dolmuştur. Bütün meclisler hakkın 

nidasıyla doludur. Sadece meclisler değil, belki de her vadi doludur. Kulak bu sadâyı 
işitmeli. Yani bu sesin hakkın hakkında olduğunu işitmeli.” 

7  ḫōş-ḫˇānān: ḫōş-elḥān E 
8  Iṣfāhān u ‘Irāḳ: ‘Irāḳ u Iṣfāhān E 
9  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
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Ḫuṭabā-yı üdebā ḫod şāḫsār-ı menābirde ‘andelībān-ı ḫōş-ṣadālar ve 
ḥamd u ṣalāt u mevā‘iẓ ü ṣalavāt ile dil-keş edālar idüp cemā‘at-ı ḥāżırān ve 
enṣitū1 naṣṣına teşebbüẟ-künān ve esme‘ū2 [3a MV] fermānına iṭā‘atgerān 
olup birbirlerine dirdi:  

li-Münşi’ihi3 

  4وش �ش گ ند و مهه  ب دهن را ب   چه جاى حديث است خاموش �ش 

Ol ḥālde bülbül-i dil ol gülistānuñ bir gūşesinde ḫāmūş ve ‘andelīb-i 
bāġ-ı bihişt olan ḫaṭīb-i lebībüñ ṣadā-yı cān-baḫşını gūş itmedin medhūş 
olup ṭurur iken nāgehān ol meclis-i ḳudsi encümen-i üns taṣavvur eyledi. Ve 
sāḳīsi destinden bir ḳadeḥ nūş idüp şevḳ-ı bī-ẕevḳle terennüm-künān ve 
rūḥ-ı ser-mestini medhūşlıḳ ‘ālemine şevḳle zemzeme-cūyān olup ol gü-
listānuñ naẓm-ı ebyātından bu gūne bir5 laṭīf rubā‘ī söyledi: 

li-Münşi’ihi 

  يبكني على الغصون سوء احلاىل      ست عنادال كسري الباىل آن  
  7من سوختم از درد تو خوش مى �ىل     مهچون �ىل   6زار ه فتم بيكى  گ   

Ba‘d-ez-ān ki dil bülbülindeki sekr ü keyfiyyet gitdi; [3b N1] Vā‘iẓ-i 
rūḥ-ı revān, ḥāfıẓ-ı pür-fütūḥ-ı cārī-zebān ve Cāḥıẓ-ı pür-mevā‘iẓ-i Tāzī-
beyān gibi pend ü naṣīḥate başladı. Ya‘nī ki8 minber-i bedendeki merāḳī-i9 
zühd ü vera‘ u taḳvā pāyelerine ‘urūc ḳaṣd idüp Cum‘a’dan murād cem‘iy-
yet10 ve ḫuṭbeden maḳṣūd şükr ü sipās u maḥmidet idügin mücmelen şerḥ 
eyledi. 

 
1  “Ve susun.” | Bu ibare A’raf Sûresi, 204. âyetten iktibas edilmiştir.  
2  “Ve dinleyin.” | Bu ibare Tegâbun Sûresi, 16. âyetten iktibas edilmiştir.  
3  Li-münşi’ihi: Beyt N1 
4  “Sözün yeri değil, sus. Ağzını kapat ve dinle.” 
5  bir: - E 
زار ه   6 زار ن  :  MV, N1 
7  “Bir ağaç dalının üzerinde, kötü hallerinden dolayı tasalı, ağlayan bülbüller gördüm. 

Bunlardan cılız olan bir [bülbüle], ‘Niçin inlersin?’ dedim. ‘Senin derdin için kendi kendime 
inlerim’ [diye cevap verdi].” 

8  bi: - E 
9  merāḳī-i: merāmı E 
10  cem‘iyyet: cem‘iyyet-i dildür E 
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li-Münşi’ihi 

  Erbāb-ı dilüñ Cum‘ası cem‘iyyet-i dildür 
  Ol Cum‘adaki ḫuṭbe daḫi ṭā‘at-i dildür 
 
  Ammā ki ‘azīzüm ser-i kürsīdeki vā‘iẓ 
  Esrār-ı Ḫudā kāşifi germiyyet-i dildür 
 
  Sulṭān-ı ḥaḳīḳatdür olan ḫuṭbede memdūḥ 
  Hengām-ı ẟenā vaḳt-i refāhiyyet-i dildür 

‘Āḳıbet ḫāme-i lebīb, ‘allāme-i siyeh-‘imāme-i edīb ve taḥrīr ü ṣarīr-i 
pür-te’ẟīr ile bir faṣīḥu’l-lisān ḫaṭīb olup minber-i tibyān1 üzere āġāz-ı beyān 
itmesini ve sulṭān-ı ‘aḳluñ ḫuṭbe-i refī‘atü’r-rütbesini2 edādan ṣoñra gülzār-
ı ‘ālemden güẕerān olan3 gülleri ve anlaruñ hevāsı ile ḫāṭır-perīşān olup 
ṣūretā zevāl ü fenā bulan bülbülleri suḫan [4a E] semtinden beyāża getür-
mesini mirāren sipāriş itdi. 

Naẓm 

  4ل بر �ن ماند خواهد نه سرو گ نه     پر تذرو ني چو  گ در ين �غ رن  

Egerçi 5 ﴾َيِضيُق َصْدرِي َوَال يَنطَِلُق ِلَساِين﴿  feḥvāsına maẓhar idim ve amma  
 mażmūn-ı meknūnını fikr itdükçe enbiyā vü  ﴿يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه﴾ 6
evliyā ẕikrini müştemil olan müsevvedāt-ı evrāḳ-ı nāme-i a‘mālümüñ7 beyāż 
olmasına ve kitāb-ı seyyi’ātümüñ imdād-ı midād ile mużmaḥil olup fenā 
bulmasına sebebdür, diyü söylerdüm. Ma‘a ḫāẕā beyne’l-fuṣaḥā  فتحت »  

   meẟel-i meşhūrı ẓāhir ü hüveydādur. Ḫuṣūṣā ki  الرسالة بعبد احلميد » 8

 tekmilesi zümre-i büleġānuñ eẕhānı kitābelerinde  « وختمت �بن العميد » 9
serv gibi engüşt-nümādür. Lākin mā-beyni taṭbīḳ ü tevcih  كّل ا�ء يرتشح   » 

 
1  tibyān: benān N1 
2  refī‘atü’r-rütbesini: refī‘u’r-rütbesini E 
3  güẕerān olan: güẕār iden E 
4  “Bu sülün gibi rengarenk bahçede çimenliğin üzerinde ne gül kalacak ne de selvi…” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Şuarâ Sûresi, 26/13, “Göğsüm daralır. Akıcı konuşmam.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Âli İmrân Sûresi, 03/106, “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır.” 
7  a‘mālümüñ: a‘mālüñ MV, N1 
8  “Kitabı Abdülhamid ile açtım.” 
9  “[Kitabı] İbnü’l-‘amîd ile kapattım.” 
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 kelāmı ile mümkin idügi kemā-yenbaġī vech-i  مبا فيه ويت وضح مبا ينافيه » 1
vecīhdür. Ḥattā bu müṭāla‘adaki diḳḳat ve semt-i taḥrīrindeki nezāket ve 
fīhi mā-fih işāretine gūyā ki2 teşbīhdür. 

li-Münşi’ihi 

  Nūr-ı rūşen gibi ‘Ālī bu ḫayāl-i bārīk 
  Ḫāne-i vehmini eyler cühelānuñ tārīk 
 
  Ya‘nī anlarda bu ḫōş nükte nümāyān olmaz 
  Ġār-ı enbūh içi ḫūrşīd şu‘ā‘ın bulmaz 

El-ḳıṣṣa ol rūz-ı pīrūzdaki Cum‘a namāzını ki ḳıldum, kendümde 
cem‘iyyet-i ḫāṭır bulamayup ṣaḥv u3 dehşetle ḳarārgāhuma geldüm.4 Cenāb-
ı Rabbü’l-erbāb’a tevekkül ve Ḥażret-i Peyġāmber’üñ ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi 
ve sellemüñ eẕyāl-i dā’imü’l-efżāline teşebbüẟ ü5 tevessül idüp hemān-dem 
tenmīḳ u taḥrīre mübāşeret ve taḥḳīḳ u tasṭīre mübāderet eyledüm.  

Fe-lā-cerem bu heves-i deh-sāle ki şeb [3b MV] ü rūz cihetinden yi-
girmi yıldan berü murādum ve her sā‘at u her ān muḳteżā-yı fu’ādum idi, 
bir eẟer-i ḫāṣ bi-emri’l6-iḫlāṣ olmaḳ ümmīdine ibtidā idüp iḫtitāmına mü-
cidd oldum. Ya‘nī ḫazān u bahār ve leyl7 ü nehār ṣarf-ı8 maḳdūr itmegi her 
cihetle süveydā-yı dilümde9 hüveydā buldum. 

Naẓm 

  منشور سعادت مه و سال منست       اين طرفه رقم كه نقد آمال منست   
   10زيرا كه شرف �مٔه اقبال منست     سوادش ار كنم نقش سزاست   ه بر ديد   

 
1  “Her kap, içindekini sızdırır ve her şey zıttı sayesinde açıklık kazanır.”   
2  ki: vü E 
3  ṣaḥv u: ṣaḥūr-ı MV 
4  kendümde//geldüm: - N1 
5  teşebbüẟ ü: - E 
6  bi-emri’l: bāhirü’l N1 
7  leyl: leyālī MV, N1 
8  ṣarf-ı: ṣarf u MV 
9  süveydā-yı dilümde: süveydāmda MV, N1 
10  “Bu güzel yazılar emellerimin sermayesidir. Aylık ve yıllık mutluluğumun fermanıdır. 

Gözümün üzerine onun siyahlığını nakşetsem yeridir. Çünkü o, benim ikbalimin 
şerefnâmesidir.” 
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El-ḥaḳ bu gūne bir muṣannef-i kāmil [4a N1] ve ẕuḫr-ı āḫiret-i ‘āḳıl ve 
muṣannifüñ ẕikr-i cemīlini şāmil ve nāsuñ ḫayr-du‘ālarını müştemil bir 
tuḥfe-i ġarīb ve nüsḫa-i dil-firīb olur ki ḫuṭūṭı ḫıṭṭa-i sevād-ı ma‘ārifüñ be-
nefşezārı ve suṭūrı ḳalemrev-i ıḳlīm-i leṭā’ifüñ tefārīḳ-ı yādgārı olup mü’elli-
fini ḥaşre dek ḫayr ile añdurur. Mūcid-i muḫterā‘ını rüstāḫīze dek dillerde 
dāsitān ḳılur. Binā’en-‘alā-ẕālik [4b E] zebān-ı ḳalemle dehān-ı devātdan 
mervī ve sevād-ı tecribe ile beyāż-ı evrāḳ-ı ḫāṭıradan bu gūne mażmūnlar 
mer’ī oldı. Ya‘nī ki bu maḳūle maḳāle-i behiyyeler ṣūret1 buldı. 

li-Mü’ellifihi 

  Ey püser ölmez oġuldur iyü ad 
  Zāde-i ṭab‘uñ anuñla hem-zād 
 
  Bikr-i fikr anlar ile hem-şīre 
  Dāyedür ḫāṭıra-i ṭurfe-nihād 
 
  Ġālibā maḥbere būstānında 
  Şīr-i nā-puḫte-miẟāl oldı midād 
 
  Ben ebü’l-fażl devāt ümm-i kemāl 
  Ḫāme bir ālet-i ferḫunde-nijād 
 
  ‘Ālem-i ‘ilme nüfūs oldı nuḳūş 
  Yazılar2 safḥa suṭūrında sevād 
 
  Dizilüp cünd-i ma‘ānī ṣaf ṣaf 
  Düzer alayını sulṭān-ı fu’ād 
 
  Tīġ-i ilhām-ıla fetḥ olmadadur 
  Ḳal‘alar gibi füyūżāt-ı mevād 
 
  Didügüñ ‘āleme nisbet ammā 
  Şey’ degüldür felek-i bī-bünyād 
 

 
1  ṣūret: ṣūret-i ẓuhūr N1 
2  Yazılar: Yazdılar E 
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  Mürdeler var ki bir āh itmekle 
  Mülk-i dünyāyı ḳılurlar ber-bād 
 
  Bir ‘imāret ne ḳadar muḥkem ola 
  Çār dīvār olıcaḳ çār eżdād 
 
  Ḳopsa biñ kerre ḳıyāmet meselā1 
  İrmeye ‘ālem-i ‘irfāna fesād 
 
  Nām-ı nīk ölmez oġuldur ‘Ālī2  
  Ḫıżr-ı vaḳt ol k’ideler aduñı yād3 
 
  Gerçi ‘ömrüñ ġam-ıla geçmişdür 
  Eyledüñ rūḥuñı āḫir hele şād 
 
  Böyle te’līf iden ādem olmaz4 
  Añılur adı ilā yevmi’l-mī‘ād 

Sipās-ı bī-kerān ki  5﴾نَساَن َعلََّمُه اْلبَـَياَن  .ṣınfında dāḫil oldum ﴿َخَلَق اْإلِ
Ve   sitāyiş-i   bī-pāyān   ki   6﴾فَِبَأيِّ آَالء رَبُِّكَما ُتَكذَِّ�ِن﴿   feḥvā-yı ġarrāsına 
zebān u dehānumı mā-ṣadaḳ buldum.  

Naẓm  

  على ما كسا� رداء الكمال         فحمداً له مث محداً له  
  7على ما هدا� شكر النوال         وشكراً له مث شكراً له   

Niçe meh ü sāl, bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl muḳteżayāt-ı nefsāniyye ile mü-
şevveşü’l-ḥāl ve vesāvis-i şeyṭāniyye ile muḫtellü’l-aḥvāl olup mezra‘a-i 

 
1  meẟelā: ammā E 
2  Bu mısra E nüshasında yoktur.  
3  yād: şād yād N1 
4  ādem olmaz: olmaz ey dil E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/03-04, “İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade 

etmeyi) öğretti.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/71, “O halde, Rabb’inizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz?” 
7  “Bize olgunluk elbisesi giydirdiği için ona sonsuz hamd olsun. Bize nimetlere şükretmeyi 

gösterdiği için ona sonsuz şükürler olsun.” 
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dünyādan ḥāṣıl ve būstān-ı ümmīd ü recādan bir behreye vāṣıl olmaḳ ḳaṣd 
itdükçe her kim baḫtumı gūy gibi çevgān-ı ḳażā ile ġalṭān ve emrāż-ı cürm 
ü günāh ile eyvā gibi beñzüm ṣararduḳça ṭāli‘um taḳvīminde “ferāġatun bih” 
ḳaydını nihān u bī-nişān görüp bu nev-güfteyi vird-i zebān iderdüm. Ve bī-
ser ü sāmān ve ser-gerdān olduġum ḥālde kendüme dirdüm: 

li-Mü’ellifihi 

  سرى كه هيچ ندامن �ست � بدتر     چارسوى قدر   مرا سريست خريدم ز   
  1 شكر � نداند بدست  بدست داشت      اى   چو طالىب كه برغبت خريده خربزه   

Ammā ḫātime-i kār bu gūne bir eẟer-i laṭīfle bedīdār olup leyālī vü 
nehār enbiyā-yı büzürgvār ve evliyā-yı kerāmet-diẟār ve mülūk-i ‘adālet-
sülūk-i ġazā-kirdār ve ‘ulemā-yı2 fużalā ve şu‘arā-yı fuṣaḥā [4b N1] ve ḥu-
kemā-yı nübelā-yı ma‘ārif-şi‘ār tevārīḫ-i [4a MV] ḫiredmendān-ı ümmete 
bu ‘abd-i bī-miḳdārdan bergüẕār ve ilā sā‘ati’l-ḳıyām her biri kelām-ı 
cevāhir-niẓāmumdan behredār [5a E] olmaḳ müyesser olduḳda ṣarīr-i 
ḫāmeden bu ḳıṭ‘a-i laṭīfeyi işitdüm. İntiẓām-ı aḥvālüme kārsāz olmaġın 
göñül mecmū‘asına ẟebt itdüm: 

li-Mü’ellifihi 

  Sulṭān-ı mülk-i ma‘rifete ḫidmet eyleyen 
  Ḳalmaz yabanda şāh-ı belāġat-nişān olur 
 
  Bir özge ḫuṭbe sikke bulur naẓm u neẟrden 
  Ḫüsrev gibi ḫidīv-i memālik-sitān olur 

El-ḳıṣṣa gördüm ki ḳıṣṣadan ḥiṣṣe bā‘iẟ-i3 devlet-i ẕikr-i cemīldür4 ve 
dünyā serāyına gelüp zehr-āb-ı ġuṣṣa ile sebeb-i def‘-i ġuṣṣa nūş-āb-ı ḥayāt 
meẟābesinde bā‘iẟ-i ecr-i cezīl,5 anlar6 cem‘-i māl ü menāle çalışduḳda bu 

 
1  “Kader çarşısından kendime bir sır aldım. Öyle bir sırdır ki o, iyi midir, kötü mü, hiç 

bilmiyorum. Tıpkı istekle bir karpuz alan, elini uzatırken şeker gibi mi çıkacak, yoksa kötü 
mü çıkacak, bilmeyen bir kişi gibi[yim]. ” 

2  ‘ulemā-yı: ‘ulemā vü MV 
3  bā‘iẟ-i: bā‘iẟ ü MV 
4  cemīldür: cemīl olur E 
5  cezīldür: cezīl olur E 
6  anlar: eller N1 
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ḥaḳīr-i bergeşte-ḥāl taḥṣīl-i naḳd-i ma‘rifet ü kemāle sa‘y itdüm. Ġayrılar 
imtidād-ı ‘unvān ve izdiyād-ı cāh u celāle ḳaṣd itdükçe bu efḳar-ı ḫāliṣu’l-
bāl1 naẓm u neẟr ile te’līfāt u āẟār ṭarīḳına gitdüm.  

Tārīḫ-i hicrī ki tamām-ı elfe peyveste ve bünyān-ı ‘ömr-i ‘azīz ve çār-
erkān-ı ‘anāṣır-ı temyīz elli iki sālle şikeste ve ża‘f-ı ḳuvā ve ża‘f-ı renc ü ‘anā 
ḳadd-i ḫam-geşte ile herem2 ḥarem-serāsına kemer-beste oldı. Bu heves-i 
deh-sāle ve hevā-yı cem‘-i kütüb ü risāle ṣafḥa-i süveydāda bu gūne sevādla 
irtisām buldı ki rūy-i zemīnde ẓāhir ve kemīn-dih-i şīrāze-i ḥikmetle cild-i 
fażl ü belāġate ḳarīn olan mücelledātı ser-ā-pā tecessüs ü tetebbu‘-ı ḳalem ve 
elsine-i çārdaki manẓūm u menẟūr tevārīḫ kitāblarını görüp ve her biri 
cevāhirle memlū bir baḥr-i ‘amīḳ iken ġavvāṣ gibi ġavrına irüp ve netā’ic ü 
me’āl-i dürer ü le’ālīsini aṣdāf-ı maḥbere vü devātdan dest-i himmetle derüp 
bir kitāb-ı müsteṭāb te’līf idem ki ebkār-ı efkārla zāde-i ṭab‘-ı gevher-bār 
olup kütüb-i tevārīḫüñ cümlesini şāmil olduġı cihetden mā-ṣadaḳ-ı ümmü’l-
kitāb ve muṣaddaḳ-ı ebü’l-ma‘ārif-i ẕevi’l-elbāb ola. Ve ḳalem-i cārī-zebān u 
cerī’ü’l-lisān sā’ir mü’ellifīn-i berā‘at-nişān-ı yerā‘at-beyāna  » فأتوا بكتاب من
 .naṣṣ-ı kerīmi ile meziyyetini i‘lān ḳıla  مثله إن كنتم صادقني »3

Naẓm 

  بيار و خبوان   و گ   فت گ ور كسى      فته است اين سخن جبهان گ كس ن  
  4بر كور   د بوَ يوسف يكى    و رك  گ     �ر جاهل چه اين چه �نك ستور   

Ammā ṣafaḥāt-ı ezhān ve levḥāt-ı fehm ü iẕ‘āndaki üslūb-ı nā-meslūbını 
gördüklerince ḫıred-i ḫurde-dān ve ‘aḳl-i feyżī-naḳl-i mahāret-beyān ve ṭab‘-ı 
nūrānī-lem‘-i nebāhat-nişāna  5﴾َوآَ�ُكم مَّا ملَْ يـُْؤِت َأَحًدا ّمِن اْلَعالَ ِمَني﴿ naẓm-ı 
laṭīfindeki cevāhir-i zevāhirle taḥsīn ü pesend itmesi bu mażmūn gibi dürr-i 
meknūn-ı belāġat-nümūn ile taḥaḳḳuḳ bula. 

 
1  ḫāliṣu’l-bāl: ḫāliṣu’l-āmāl E, N1 
2  herem: her dem E 
3  “Eğer doğru söyleyenler iseniz bu kitabın bir örneğini getirin.” | Bu ifade Bakara Sûresi 23. 

âyetten iktibas edilmiştir. Âyetin aslı şu şekildedir:   َوِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ممَِّّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَ� فَْأتُوْا ﴿

ُتْم َصاِدِقنيَ ﴾ ْثِلِه َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم   ّمِن ُدوِن اّ�ِ ِإْن ُكنـْ  ِبُسوَرٍة ّمِن ّمِ
4  “Bu sözü dünyada kimse dememiştir. Eğer bunu diyen olursa onu getirip ondan ders al. 

Cahilin hissesi ha bundan ha davar sesinden olur. Kör için Yûsuf ile onu yiyen kurt birdir.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 05/20, “… toplumlardan hiçbirine vermediğini size 

vermişti.” 
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Naẓm [5b E] 

  چون غنچه ميان بسته خبدمتكارى       ارى گ � كلك بنان بر ورق ژن  
  1ارى گ پر نوشت صحيفه بدين      منشىء زمان صفحه بر هفت اقليم   

Ve bi’l-cümle hey’et-i devāt ve ḳalem-i ḥayret-nümūn emvāc-ı  
deryā gibi kümūn2 [5a N1] olan suṭūr-ı fikret-füzūna maḳrūn olduḳça   
 naṣṣ-ı laṭīfinde faṣṣ-ı mażmūn-ı ḫātime-i taḥsīn-i﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن﴾3
ḫāteminde la‘l ü yāḳūtvār ḥüsn-i edā vü güftār yüzinden bu sipihr-i fīrūze-
gūn u zeberced-nümūna ġulġuleler ṣalup meṭāli‘i müṭāla‘asından behre-
mend olan efāżıl-ı belāġat-meşḥūn ta‘rīf-i gūn-ā-gūn ile     4﴾ِإنَّ َهِذِه َتْذِكرٌَة﴿
 manṭūḳ-ı meymūnını teẕkār ideler. Ve ḫaṭṭ-ı ‘anber-bār ﴿لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن﴾5
u erḳām-ı ‘abīr-āẟārındaki fevā’iḥ-i miskiyyeden behredār olanlar kitāb-ı 
merḳūm  6﴾َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَن﴿ imżā-yı ġarrāsıyla ‘unvān-ı ḥüccet7-teslīmle-
rini mu‘anven ü müberhen ḳılalar. Ve medā’iḥ-i cemīlesinden hezārān hezār 
bu maḳūle ḳıṭ‘alar naẓmını8 ẕimmetlerine vācib bilürler.  

Naẓm [4b MV] 

  منشور و بيت معمورست رّق      در بالغت كتاب مسطورست     
 9بلغا را چو مونس جانست      فصحا را دليل و برهانست     

Ammā mevā‘iẓ-i berā‘atinden mā‘adā ḥüsn-i edā ve luṭf-i taḳrīr ile 
mü’eddā olan ṣaded-i ḥikāyātda muḫall-i feṣāḥat olan tenāfür-i ḥurūf u 
ġarābet ve tetābu‘-ı iżāfāt u ta‘ḳīdāt-ı luġat maḳūlesi maḳālātdan ictināb 

 
1  “Parmak kalemi, bakır renkli yaprağın üstünde hizmet etmek için gonca gibi bağlı biçimde 

beklemektedir. Zamanın yazarı yedi iklim sayfalarının üzerine bu pergel ile [çizgiler] çizdi.”  
2  kümūn: kümūt N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi, 68/01, “Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır 

satır yazdıklarına...” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Müzzemmil Sûresi, 73/19, “Şüphesiz bunlar bir öğüttür.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi, 02/164, “…düşünen bir topluluk için...” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Mutaffifin Sûresi, 83/21, “Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.” 
7  ḥüccet: ḫuceste E 
8  naẓmını: naẓmı ile E 
9  “Belagatte satır satır yazılmış bir kitaptır. Yazıları sayfalarda yayılmıştır. Mamur bir ev gibi 

düzenlidir. Fasihler için delil ve kanıttır. Belagatçiler için can dostu gibidir.” | Manzumenin 
ilk beytinde Tûr Sûresi 2-4. âyetlere telmih yapılmıştır. 
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olınup  1«أ حسن الكالم ما زانه التمام وعرفه اخلاص والعام » mażmūnına mütāba‘at 
ḳılına. Ya‘nī ki ifādesi ‘ām ve istifādesi berāy-ı ḫavāṣṣ u ‘avām olup herkes fehm 
ü iẕ‘ānınca2  ma‘ānīsinden behremend ola. Ve her kāmil ü eḫaṣ ve fāżıl-ı 
ma‘ārif-muḫtaṣ ba‘żı mev‘iẓelerde ve berā‘at ḳaṣdında vāḳi‘ olan inşā-yı ġarrā 
ve belāġat u ḥüsn-i edāya ḳanā‘at idüp leẕīẕ ü mürre, ıṣṭılāḥāt-ı rūz-merre 
maṭlūb idügin bilüp  3«من فرائد الكالم ما دار على ألسن اال�م» mefhūmı sāḥa-i 
ṭabī‘atlerinde temekkün bula. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḳoyalum ṣan‘ati bu ḥüsn-i edā 
  Sāde-rū bir cüvāna oldı şebīh 
 
  Olsa bir çihre ḫālden ḫālī 
  Ānı olsa velīk vech-i vecih 
 
  Saña besdür vücūdı maḥbūbuñ 
  Zīb ü zīver gerekmez olma sefīh 

Çünki dāmen-i evrāḳa teşebbüẟ-i bī-mer ü sā‘id-i ḫāmeyi teşmīr ve 
taḥrīr-i ma‘ārif-i semer ve şāḫsār-ı aḳlām-ı mīvedārdan cem‘-i nev-bāvehā-yı 
ma‘ānī vü ẟemer muḳarrer oldı. 4« االمثال مصابيح االقوال»  çerāġını işti‘āl ile 
taḥrīr-i ḳaṣaṣ u aḫbāra iştiġāl ḳılındı. Ḫuṣūṣā  ḍarb-ı meẟel maḳūlesi [6a E] 
güftār ve rūz-merre edālara i‘tibār olınup  5 أمثال » كّله  العاقل    «كالم 
manṭūḳına imtiẟāl gösterüldi. Ve zamānımuzda vāḳi‘ olan āẟārda  » خذوا
 ḳavli ile ‘amel olındı. Fe-ammā ḫilāf-ı vāḳi‘ ḥikāyāt العلم من أفواه الرجال »6
ve muḫtera‘ u sāḫte ve dürūġ-ı bī-fürūġla perdāḫte rivāyāt naḳlinden  
 feḥvāsınca mütāba‘at ile küllī iḥtiyāṭ ḳılındı. Zīrā «عليك �لصدق ىف مقالك»7
ki ma‘lūm-i [5b N1] ẕevi’l-elbāb ve mefhūm-ı ṭıbā‘-ı ḥikmet-menābdur ki 

 
1  “Kelamın en güzeli anlatımı tam olan ve herkes tarafından anlaşılandır.”     
2  iẕ‘ānınca: iẕ‘ānına E 
3  “Kelamın en seçkini insanların dilinde dolaşandır.” 
4  “Örnekler sözlerin ışıklarıdır. [Sözleri aydınlatır].” 
5  “Akıllı kişilerin tüm sözleri atasözü gibidir.”  
6  “İlmi, ricalin ağzından öğrenin.” | Kaynaklar, Şu‘be b. Haccâc’ın “İlmi, meşhurlardan 

öğrenin.” şeklinde bir hadis rivayet ettiğini bildirmektedir (Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî 
İlmi’r-rivâye, el-Mektebetu’l-ilmiyye, Medînetu’l-münevvere, C. 1, s. 161). 

7  “Sözlerinde doğru ol.”     
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الكّذاب كلمع السراب »1  mażmūnına mā-ṣadaḳ olan güftār u cevāb ile  «كالم 
āb-ı ḥayāt-ı ma‘ārif teşne-dilleri def‘-i ḥarāret ü kesb-i ṣafā ḳılmaz. Ve ri-
vāyāt-ı aḫbārda iḫtilāf ve naḳl-i2 ḥikāyāt u esmār ṣıḥḥatinde nizā‘ u ḫilāf 
idenler  3  ﴾اْلِكَتاِب ِيف  اْختَـَلُفوْا  الَِّذيَن    feḥvā-yı ġarrāsına mā-ṣadaḳ olup ﴿َوِإنَّ 
 tekmile-i celīlesinden münba‘iẟ5 olan cidāl-i bī-me’āli ﴿َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد﴾4
bilmez. 

Naẓm6 

  او نيز زده وليك مقلوب     ه زدم بقالب خوب من سكّ     
  7ر گ قّالب كجا و كيميا     ز حناس كى شود زر رو كش      

Ḥāṣıl-ı kelām bu kitāb-ı belāġat-şi‘ār netīce-i nüh-felek-i devvār ve 
mecmū‘a-i fevā’id-i çār-erkān-ı leyl ü nehār bir eẟer-i nāmdār-ı8 büzürgvār-
dur ki melā’ik-i erā’ik-i seb‘-i semavāt ḥikāyātını gūş itmege taḥassür çeker-
ler. Ve ḥavārī vü ġılmān-ı ẟemāniyyet-i cennāt her cüz’indeki nikātüñ ta‘al-
lüm ü iẕ‘ānı ümmīdine ḫˇāce-i ‘aḳl-i küll ḥużūrına diz çökerler. Lā-siyyemā 
mevālī-i mecālis-i serāy-ı sipenc ve ehālī-i medāris-i cihāt-ı sitte olan ‘uḳūl-i 
bā-ferhenc bu derece derc olınan cevāhir-i zevāhir reşkine ikide birde9 göz-
yaşları dökerler. Fe-ammā mücelledāt-ı erba‘asına mālik olanlar kiştzār-ı 
taḥṣīl-i ma‘rifetlerine ḥikem ü feżā’il toḫmını ekerler. 

li-Mü’ellifihi 

  Zihī kitāb-ı leṭā’if ki çār cildinde 
  Ferāhem oldı ḥikāyāt-ı mülk-i heft-ıḳlīm 
 
  Zihī cevāhir-i elfāẓ ü naẓm u çār kitāb 
  İçinde ḳıṣṣası her milletüñ be-resm-i ḳadīm 

 
1  “Yalancının sözleri serap parıltısı gibidir.”  
2  naḳl-i: naḳl ü MV 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 02/176, “Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler…” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 02/176, “…derin bir ayrılık içindedirler.” 
5  münba‘iẟ: münşa‘ib MV, N1 
6  Naẓm: li-Münşi’ihi E 
7  “Ben güzel bir kalıpla altın para basarım. O da güzel bir kalıpla basar, ancak onun altını 

sahtedir. Bakırdan yüz çevir. Bakır nasıl olur da altının yerini tutar. Kalpazan nerede, 
kimyager nerede!” 

8  nāmdār-ı: tābdār-ı E 
9  birde: bir E 
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  Nüzūl idüp ṣanasın Rūḥ-ı Ḳuds-i ilhāmī 
  Resūl-i ‘aḳle bu āyātı eyledi ta‘līm 
 
  Tamām-ı her dü cihān bundadur bilā-noḳṣān 
  Ve in eradte kemālen ‘aleyke bi’t-tefhīm1 

El-ḥamdü li’llāhi bāġ u rāġ-ı ḫuld-i berīnden rūy-i zemīne cārī olan 
miyāh-ı çār-enhār-ı ṭarāvet-güvāh olduġı gibi ḫāme-i dü-zebānumdan ce-
reyān ve ‘uḳūl-i fuḥūl ü eẕhān-ı bāhirü’l-iẕ‘āna feyeżān iden aḳvāl-i selāset-
nişān heft baḥrüñ cevāhir-i nevādirini müştemil olan enhār-ı erba‘aya nü-
mūdār oldı. Gūyā ki [6b E] Nīl ü Ceyḥūn u Furāt u Seyḥūn vāridātum 
‘āleminüñ arżīn-i ṭarāvet-güzīnine ittiṣāl buldı. Ba‘de-mā kiştzār-ı 
‘irfānumda neşv ü nemā ile hüveydā ve beydā-yı fesīḥu’l-ercā-yı dāniş ü 
iẕ‘ānumda kemāl-i leṭāfetle peydā olan maḥṣūl-i ḥikāyāt u āẟār [5a MV] ve 
mecmū‘-ı meşmūl-i rivāyāt-ı belāġat-niẟār Künhü’l-aḫbār nāmı ile şöhre-i 
dār u diyār ḳılınması münāsib görüldi.  

li-Münşi’ihi 

  Mücelledāt-ı tevārīḫe hīç nihāyet yoḳ 
  Suḫan ne ma‘den imiş cevherine2 ġāyet yoḳ 
 
  Egerçi Türkī vü Tāzī vü Fārisī güftār 
  Kitāblar düzilüp dizdi dürlerin āẟār 
 
  Velī anuñ kimi muġlaḳ kiminde ḥālet yoḳ 
  Kiminde Türkī edā ḳubḥı var selāset yoḳ 
 
  Ne muġlaḳından olur ehl-i Rūma fetḥu’l-bāb 
  Ne Türkī dilden oḳur ḥaẓẓ alur ūli’l-elbāb 

Fi’l-vāḳi‘ fī zamāninā vilāyet-i Rūm’da cārī olan lisān-ı bü’l-‘aceb elsine-
i çārden mürekkeb bir nuṭḳ-ı pāk-meẕhebdür ki ehl-i diller tekellüminde 
gūyā ki sā’irinden a‘ẕebdür.3 Farażā lisān-ı ‘Arabī4 tekellümi farż veyā vācib 

 
1  “Eğer bu eseri tamamlamak istiyorsan onu anlamak sana kalmıştır.” 
2  cevherine: cevāhirine E 
3  a‘ẕebdür: a‘ẕeb MV 
4  ‘Arabī: bī E 
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olsa ve zebān-ı Fārisī isti‘māli sünnet-i seniyye maḳāmında ḳıyām bulsa [6a 
N1] beyān olınan ḥalāvetden mürekkeb lisān-ı Türkī telaffuẓı1 müsteḥab ve 
basīṭinüñ Türkī fuṣaḥā ḳavlince nehyi vācibdür. Fe-lā-cerem bu ḥaḳīr-i pe-
sendīde-raḳam ifāde-i şāmile niyyetinde devāt gibi ẟābit-ḳadem oldum. 
Pergārvār merkez-i mażmūnı muḥīṭ u devvār ve basīṭ-i ṣafaḥāt-ı vāridāta 
terākīb-i kelām-ı mürekkebe ile seyyār olmaġı münāsib gördüm.  

Ḥattā ṣaded-i ḳıṣṣada dāḫil olmayan2 berā‘at-i istihlāl ve ṣafaḥāt-ı ṣubḥ 
u şām ve ḫazān u bahār-ı kelimātda ya‘nī ki Şebistān-ı Ḫayāl maḳūlesi 
maḳālātdan bile kümeyt-i ḫāmeye irḫā-yı3 ‘inān itdüm. Ya‘nī inşād u inşā 
ṭarīḳına ṭab‘umı irşād itdükçe pīşvā idinüp iẟrine gitdüm. Tā ki evsāṭ-ı 
nāsdan olan sāde-diller ol vāsıṭa ile iẕ‘ān-ı kelāmdan maḥrūm ḳalmayalar. 
Ve ḳaṣaṣ u aḫbāruñ ba‘żı yirlerin fehm itmemekle mü’ellifine ‘itāb u düşnām 
ḳılmayalar. Ammā dem oldı ki semend-i ḳalem-i tīz-kām mānend-i eblaḳ-ı 
eyyām yañulmadı. Ve ser-rişte-i men‘ ü pend ü ḫayālī ol tünd-ḫūya peyvend 
yirin ṭutmadı. Belki ḳuyūdını zevāl-i zāvlāneleri bile kendüye żabṭ itmedi. 
Ḥattā ‘arṣa-i ḫayālāt gibi deşt-i heyhāt ki cilve-i cibilliyyesine maḫṣūṣ bir cil-
vegāh-ı bī-ġāyāt idi. Gāh oldı ki şebistān-ı ḫayālātla sevād-ı [7a E] midād-ı 
ẓalāmındaki vādīlerüñ şeb-dīzi oldı. Maḥal düşdi ki behremānı teşbīhāt-ı 
rengīnle ol meyādīn içinde ceyş-nümūn olan sürḫ-āb ü4 gül-gūn gibi gö-
ründi.  

li-Münşi’ihi 

  Dem oldı gözyaşınuñ ḳanına boyandı ḳalem 
  Ḳızardı ṭurdı öñümde miẟāl-i şāḫ-ı baḳam5 
     
  Gün oldı baḫt-ı siyeh ḳıldı rūzumı muẓlim 
  Anuñla beñzedi şeb-dīze6 kilk-i tīre-raḳam  

Vaḳta ki ilhām-ı Rabbānī ol maḳūle bedī‘ u rengīn taḫayyülāta bānī7 
oldı, ḥakk u izālesi şāhid-i nāzenīn-i mażmūna rümḥ-ı ḳalem8 iṭālesi gibi 

 
1  telaffuẓı: isti‘māli telaffuẓı N1 
2  olmayan: olmayan kelimātda ya‘nī N1 
3  irḫā-yı: ircā‘-ı MV 
4  sürḫ-āb ü: sürḫāt MV 
5  Aslı “baḳḳam” olan bu kelime vezin gereği “baḳam” şeklinde metne alındı. 
6  şeb-dīze: - E 
7  bānī: bāḳī E 
8  ḳalem: ḳalem izālesi E 
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mürüvvet ‘add olınmaduḳdan1 mā‘adā Ḥażret-i Bārī’nüñ virdügi nevāl ü 
in‘āmı red ve ebvāb-ı füyūżāt-ı lā-yezāli dest-i ictinābla sed münāsib-i ‘ilm-i 
sermed görülmeyüp ceste ceste ba‘żı maḥal fuḥūl-i ricāl olan aṣḥāb-ı2 kemāl 
zümresine maḫṣūṣ nevāl ‘add olındı. Ammā faḳr u fāḳa-i cehl ile perīşān-ḥāl 
olan cühhāl ol ni‘met-i mütenevvi‘adan lā-yezāl bī-naṣīb ü kesīrü’l-bāl ve 
nāşitā-yı keẟīrü’l-infi‘āl olması münāsib görüldi. 

Taḥḳīḳ-ı Daḳīḳ ve Tedḳīḳ-ı Enīḳ: ‘Ulemā-yı mütebaḥḥirīne ma‘lūm 
ve kitāb-ı Muḥammediyye mü’ellifi Yazıcı-zāde Mevlānā Şeyḫ Meḥem-
med’üñ āẟārından Füṣūṣ Şerḥi’nde mersūmdur ki mezbūr ḳuṭb-ı eşher ‘ālem-
i rü’yāda ġavẟ-ı aẓher Şeyḫ Muḥyi’d-dīn-i Ekber ḳaddesa’llāhu sırrahu’l-aẓher 
ḥażretlerine ḫiṭāb ve “Kitāb-ı Füṣūṣ çaḳ böyle metīn ü maḫṣūṣ ve maḫfiyyü’l-
feḥāvī vü mestūrü’n-nüṣūṣ yazılmaġa bā‘iẟ ne idi?” diyü isticvāb itdükde 
ḥażret-i şeyḫ buyurmışlar ki “Ben bu ḫuṣūṣa me’mūrum, ya‘nī ki iġlāḳ-ı eb-
vāb-ı Füṣūṣ’da ma‘żūrum ki Ḥażret-i Bārī celle şānuhu ‘ani’t-tevārī bu ‘abd-i 
ża‘īfine temlīk itdügi meleke-i ‘ilmiyyenüñ iẓhārını irāde ḳıldı. Tā ki bu ke-
limāt-ı mermūzātı idrāk eyleyenler [6b N1] kendülere ve baña mevhūb olan 
‘aṭāyā-yı ilāhiyye’nüñ ḥaḳīḳatini bileler. Ve sırrını bilmeyenler      طلب العلم»
-ḥadīẟ-i şerīfi mażmūnına me’mūrlar iken im فريضة على كّل مسلم ومسلمة»3
tiẟāli4 fermān ve taḥṣīl-i kemālāt u iẕ‘ān itmeyüp5 tīh-i cehālet giriftārlarından 
idüklerini añlayalar.” 

Bedīhe 

  Bunda çoḳ ḥikmet ü çoḳ sırr-ı İlāhī vardur 
  Bir mu‘ammā gibidür añlayan anlar anı 
   
  Kāmilüñ ‘ilmini cāhil nice idrāk eyler 
  Kendi ḳadrince olur her kişinüñ iẕ‘ānı [5b MV] 

İmdi bu ḳıṣṣadan ḥisse ‘arūs-ı ḥacle-i nāz ve me’nūs-i6 dāmād-ı keşf-i 
rāz olan bikr-i fikr-i ‘amīḳdan ref‘-i minaṣṣa bu vechledür ki Ḥażret-i Bārī 

 
1  olınmadıḳdan: olınmaḳdan E 
2  aṣḥāb-ı: ehl-i E 
3  Hadîs-i Şerîf, “İlim öğrenmek kadın-erkek her müslümana farzdır.” (İbn Mâce, 

Mukaddime, 17.)  
4  imtiẟāli: imtiẟāl-i E 
5  itmeyüp: eyleyüp E 
6  me’nūs: me’yūs MV, E 
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Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā ḳullarına iḥsān u ‘aṭā [7b E] eyledügi ‘ilm ü ma‘ri-
fet ü ẕekā vü naẓm-ı kelimāt u ḥüsn-i edā semtini terk itmek1 ve mücerred 
herkes mişkāt-ı envār-ı āẟārumdan aḫż u ḳabż2 itsün, diyü kelām-ı laṭīfi 
peyām-ı keẟīfe tebdīl eylemek fi’l-ḥaḳīḳa irtikāb-ı şaḫṣ-ı rācil imiş. Ve me-
şiyyet-i sübḥāniyye deryāsı bir baḥr-i bī-kerān ve ḳulzüm-i ‘amīḳ u ‘ummān 
imiş ki ‘uḳūl-i ḳāṣıra-i insāniyye ol baḥrüñ kem ḳaṭresine sāḥil imiş.  

Fe-lā-cerem bu mecmū‘a-i ḳaṣaṣ u aḫbār bir kitāb-ı müsteṭāb-ı belāġat-
āẟārdur ki yüz otuz pāre kitābuñ zübdesidür. Ḫuṣūṣā ki anlaruñ her biri niçe 
mücelledāt-ı esmāruñ zübdesidür.3 Ve anlar şümāra dāḫil olduġı taḳdīrce 
altı yüz pāreden ziyāde kitāblaruñ4 mecmū‘asıdur. Egerçi ki tehī-dest olan-
lara temellüki müşkil oldı. Ya‘nī ki bu maḳūle çār mücelledüñ istinsāḫı 
ṣu‘ūbeti ve iḫrācāt-ı lāzımesinüñ keẟreti mihr-i çārüm5 gibi incilā buldı. 
Lākin genc-i nihān ele getürmesi āsān olmaz. Ve cevāhir-i iksīre bilā-ḫarc-ı 
keẟīr kimesne sühūlet ile dest-res bulmaz. Lā-siyyemā niçe pāre mücelled 
anuñ aḥmāl-i ẟaḳīlesinden ḳurtılur. Cümlesini ḫarca sürüp bir mecmū‘a-i 
maṭbū‘ayı6 ele getürür. 

li-Mü’ellifihi7 

  Mālik olan bu genc-i mu‘tebere 
  Oldı bir ḫˇāce-i güzīde-ḫiṣāl 
 
  Ṣaydı bir dürre biñ yük aḳçesini 
  Bedel-i encüm oldı şems-i kemāl 
 
  Görinür ġayrılar aña nisbet 
  Sīm ü zer yüklerin çeker ḥammāl 
 
  Bir dür-i pāki ḳıldı der-baġal ol 
  Ḫˇāceler mübtelā-yı bār-ı biġāl 

 
1  itmek: itdük E 
2  Nüshalarda “ḳabes” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḳabż” olarak metne alındı. 
3  zübdesidür: nebẕesidür MV 
4  pāreden//kitāblaruñ: pāre kitābuñ E, N1 
5  çārüm: çehārüm E 
6  maṭbū‘ayı: - N1 
7  Li-mü’ellifihi: Naẓm E 
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Çünki ṣarīr-i ḳalem-i ḫoş-reng bu gūne naḳş u ṣavt ile taḥrīre āheng 
eyledi, şāhid-i ma‘nā fi’l-ḥāl bir revzeneden daḫı yüz gösterdi. Ve bu bikr-i 
mażmūnı bir dūşīze-i perī-peykere teşbīh idüp bu ḳıṭ‘a-i laṭīfe naẓmına1 
daḫı ruḫṣat virdi. Ya‘nī ki ḫāme-i dü-zebān-ı nühüfte-beyān ḥāl-i dili ile 
baña didi: 

li-Münşi’ihi2 

  Bir naẓarda hemān bu ḫūb eẟer 
  Oldı bir duḫter-i ḳamer-peyker 
 
  Naḳd idüp cümleten cevāhirini 
  Aldı bir ḫātem-i güzīde-güher 
 
  Oynadur barmaġında her dem o genc 
  Genc-i Efrāsiyābı ser-tā-ser 
 
  Görinür ol güher ḥużūrında  
  Pīle-ver her nigār-ı pür-zīver 

Ḫuṣūṣā ki ṣarf-ı Türkī edālar ve rūstāyīlerden nāşī inşālar ki istimā‘ı 
ḫırāş-ı cān ve ḳırā’atı rence-i3 pür-şikence-i ṣāḥib-dilān idi, anlardan ḫalāṣ 
[7a N1] buldı. Ve bu gūne nā-şenīde kelimāt4 ve pākīze elfāẓ u ‘ibārāt ile bu 
maḳūle bir yādgār-ı ḫāṣ buldı. Hemānā5 ḫıred-i ḫurde-dān bu cevāhiri silk-
i taḥrīre getürdi: 

Naẓm 

  زمست شيوه يكى �عتبار ما نرسد     وىل   ه هاست ين جمّلد هسىت صحيف در   
 6يكى بسّكٔه صاحب عيار ما نرسد         رند آ هزار سّكه ببازار كاينات    

 
1  naẓmına: ta‘allümine N1 
2  Li-münşi’ihi: Naẓm E 
3  rence-i: renc-i E 
4  nā-şenīde kelimāt: kelimāt-ı nā-şenīde E 
5  Hemānā: Hemān E 
6  “Bu kitapta [diğer kitaplarda olduğu gibi] sayfalar vardır. Ancak güzel üslup noktasında 

hiçbir kitap bizim [kitabımızın] seviyesine ulaşamaz. Kâinat pazarında binlerce para 
dönmektedir. O paraların hiçbiri bizim değerli paramızın seviyesine ulaşamaz” 
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İmdi bu kitāb-ı müsteṭāb ki bünyān-ı mücelledātı erkān-ı erba‘a ile 
Beyt-i Ma‘mūr-ı ṭullāb [8a E] ve Ka‘be-i Mükerreme gibi ziyāretgāh-ı ẕevi’l-
elbāb olmışdur. Mücelled-i Rükn-i1 Evvel, faḫr-i dü-‘ālem, bā‘iẟ-i ḫilḳat-i 
benī Ādem, Ḥażret-i Muḥammed-i mürsel-i mükerrem ṣallallāhu te‘ālā 
‘aleyhi ve sellem nūr-ı laṭīfinüñ zamān-ı ḫilḳat-i hüviyyet-nişānından ebü’l-
beşer-i mu‘aẓẓam, Ḥażret-i Ṣafiyyu’llāh Ādem vücūdına ve hübūṭına varınca 
ẓuhūra gelen milel ü ümem ve Sāmīn2 ü Süryānīn ü Yūnāniyyīn ve ṭavā’if-i 
‘Acem ẕikrini şāmil ve ibtidā-yı āferīniş-i ‘ālem ve Cānn bin Cānn ḳavmine 
müte‘alliḳ olan ‘acā’ib-i3 aḫbār-ı pür-ḥikem ḥavādiẟini müştemil bir muḳad-
dime-i maṭbū‘u’r-raḳam mülḥaḳ u munżam ḳılınduḳdan ġayrı tefāṣīl-i cibāl 
ü biḥār u enhār ve esāmī-i eḳālīm ü büldān u diyār fevā’idini müstelzem olan 
lāzıme ber-vech-i taḳrīr-i ḥaḳīḳ Mücelled-i Rükn-i Evvel’de taḥḳīḳ olınmış-
dur. 

El-ḥamdu li’llāh ki4 ‘āmme-i fużalā-yı muḥaḳḳiḳīn-i5 müverriḫīn ve 
kāffe-i ‘ulemā-yı tevārīḫ-i güzīn cemāl-i lāzımü’l-iclālinden ref‘-i burḳa‘-ı 
kemāl itmedükleri6 şāhid-i mażmūn u me’āl Cild-i Evvel evā’ilinde ‘arż-ı 
cemāl itmişdür. 

li-Mü’ellifihi 

  ‘Ālem ü Ādem ey ḳażiyye-edā 
  Biri ṣuġrādurur biri kübrā 
 
  Müntic olmaz selīḳa-i manṭıḳ 
  Birini itmesek eger inşā 
 
  Bir mü’ellif taṣavvur itmedügi 
  Fikr-i taṣdīḳ-i lāzımü’l-inhā 
 
  Şükrü li’llāh ki sevḳ-ı mülhem ile 
  Pāy-tā-ser müyesser oldı baña 
 

 
1  Rükn-i: - E 
2  Sāmīn: Sātibīn MV, N1 
3  ‘acā’ib: - E 
4  ki: te‘ālā E 
5  muḥaḳḳiḳīn: - MV, N1 
6  itmedükleri: itdükleri E 



68 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

  Bilinür mi ḥaḳīḳat-ı gevher 
  Ger kemā-kān bilinmese1 deryā 
 
  Ġāfil olma bu ‘ıḳd-ı gevherden 
  Bunda çoḳ nükte vardur2 ey dānā 

Mücelled-i Rükn-i ẞānī netīce-i mecmū‘a-i kā’ināt, şīrāze-i mü-
celledāt-ı arżīn ü semāvāt, mevṣūf-ı Levlāke levlāke,3 men‘ūt-ı naṣṣ-ı   
 ,olan sulṭān-ı enbiyā, bürhān-ı aṣfiyā, ḥabīb-i Ḫudā  ﴿َوَما  أَْرَسْلَناَك﴾4
Muḥammed el-Muṣṭafā ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ve ‘alā muṣalliyehu 
‘aşren ḥażretlerinüñ ḫilḳat-i mu‘ciz-nümā ve bi‘ẟet-i ḥikmet-ārāları aḫbār-ı 
dü-‘ālem iḫbārını inşā olduḳdan mā‘adā5 ḳabā’il-i ḥamīde-ḫaṣā’il-i ẕevi’l-
ḥaseb ve celā’il-i pesendīde-şemā’il-i ẟābitü’n-neseb olan [6a MV] ümem-i 
maṭbū‘u’ş-şiyem-i ‘Arab menāḳıbını imlā-yı güzīn; ḫuṣūṣā ḫulefā-yı rāşidīn 
ve ḥükkām-ı Emeviyye ve ‘Abbāsiyyīn ve ḳabā’il-i ‘Arab’dan ẓuhūra gelen 
ümerā-yı küberā-yı müteḳaddimīn ve ‘ulūm-ı ẓāhirede mü’ellefāt u āẟār 
ḳoyan fużalā-yı muṣannifīn ve ‘ilm-i ḥurūf u ledünnīde mütebaḥḥir olan 
meşāyiḫ-i ‘iẓām u pīşīn ve kerāmāt u keşfi şöhret bulan şüyūḫ-ı seccāde-nişīn 
ve ‘ilm-i ebdāna müte‘alliḳ muṣannefātla ẕevi’l-iştihār olan eṭıbbā-yı ḥāẕıḳīn 
ki cümlesi fużalā-yı ‘Arab’dan ẓuhūr itmiş ola. Ancaḳ ḥükemā faṣlında ġay-
ruñ ḳarışması tecvīz ḳılınmış ola. Bu cümlenüñ tevārīḫi sā’ir6 ḳıṣṣaları ile 
taḳrīre ḳarīn ve ‘alā vechi’l-icmāl ta‘yīn ü tebyīn [8b E] ve bu maḳūle bir 
naẓm-ı güzīnle berā‘at-i rehīn ḳılınmışdur: 

li-Mü’ellifihi7 

  Bu mücelledde oldı ṣafḥa-nümā 
  Cümle dünyā ile ve-mā-fīhā 
 

 
1  bilinmese: bilinmeye E 
2  vardur: var MV 
3  “sen olmasaydın, sen olmasaydın…” | Bu ibare “Ey Muhammed, sen olmasaydın ben asla 

âlemleri yaratmazdım.” şeklindeki sözden alınmıştır. Bu sözün hadis-i şerif olup olmadığı 
hususunda ihtilaf vardır (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 54; II, 192; Ali el-Kârî, el-Mevzûât, s. 67-
68; Sağânî, el-Ehâdisü’l-mevzûa, s. 57). 

4  “Ve seni biz göndermedik.” | Bu ibare “Ey Muhammed, seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik (Enbiya sûresi 21/107).” şeklindeki âyet-i kerimeden iktibas edilmiştir.  

5  mā‘adā: ṣoñra E 
6  müteḳaddimīn//sā’ir: - N1 
7  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
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  Gerçi ẟānī ve līk evveldür 
  Ya‘nī evvel daḫı mü’evveldür 
 
  Anda nūr-ı Muḥammedī peydā 
  Bunda hem ẕāt-ı Aḥmedī peydā 
 
  Nūrdan1 ḫod ẓuhūrdur maḳṣūd 
  Nūr bī-ẕāt [7b N1] olur mı hīç2 meşhūd 
 
  Oldı ẟānīsi evvelüñ evveli3 
  Bir mu‘ammādurur bu pür-ma‘nī4 
 
  Vech-i taḳdīm şāẕẕ5 olur bunda 
  Sür ḳıyāsın ḫıred bulur bunda 

Mücelled-i Rükn-i ẞāliẟ ‘ibret-nümā-yı ḳaṣaṣ u aḫbār-ı Etrāk 
lāzımātını īrād u inhā ve ‘aşā’ir-i Tatar’uñ ḫuṣūṣā Oġuz nāmındaki ḳabā’il-i 
bī-şümāruñ keyfiyyet-i esmār ve ḥaḳīḳat-i ḥikāyāt u aḫbārlarını ber-vech-i 
selāset6 edā, āb-ı revān gibi icrā ḳılınup ve ol zümreden ẓuhūr eyleyen mülūk 
ü ḫānān-ı ṣāḥib-ḳırān-ı ġāret-sülūk kemā-yenbaġī yazılmışdur. 

li-Münşi’ihi 

  Bundadur sergüẕeşt-i ḳavm-i Tatar 
  Oġuz aḥvāli cümle her ne ki var 
 
  Āl-i Timur u7 Āl-i Cengizī 
  Ḳavm-i ġāret-gerān-ı ser-tīzī 
 
  Olınupdur bu cild içinde beyān 
  Ez-ser-encām-ı ḳıṣṣa bā-pāyān 
 

 
1  Nūrdan: Ẕāt-ı Aḥmedī nūrdan N1 
2  hīç: - E 
3  evveli: ednā E 
4  pür-ma‘nī: - N1 
5  şāẕẕ: şād E 
6  selāset: selāmet E 
7  u: - E 
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  Ḳopdı ol ravżadan çü ġonca-i ter 
  Āl-i ‘Oẟmān olan sütūde-siyer 

Mücelled-i Rükn-i Rābi‘ beyt-i ma‘mūr-ı Künhü’l-aḫbār bu rükn-i 
rekīn-i bā-temkīn inşāsı ile nümūdār olup ma‘nāda her sütūn-ı bünyān-ı 
güzīn rükn-i rābi‘deki esāṭīn ü ḳavā‘id-i mülk-i metīn, ya‘nī bu mücelled-
deki selātīn-i şükūh-āyīn ve şehryārān-ı İskender-nişīn1 idügi ma‘lūm-ı ‘aḳl-
i dūr-bīn olduḳdan mā‘adā menāḳıb-ı ḫüsrevān-ı ẕī-şān-ı Rūmiyān ve 
leṭā’if-i serverān-ı memālik-sitān-ı 2  Āl-i ‘Oẟmān, mufaṣṣalan mücelled-i 
rükn-i rābi‘de taḥrīr ü beyān ḳılınmışdur. Lā-siyyemā tefāṣīl-i diyār-ı Rūm 
ve ḥavādiẟ-i ġuzāt-ı pesendīde-ṣıfāt-ı merzbūm, mü’ellif-i maġmūma 
zamānen ḳarīb ve niçesi ‘an‘ane ile mervī vü ma‘lūm ve ekẟeri resm-i ṭanṭana 
ile mer’ī vü mefhūm3 olduġı cihetden kemā-yelīḳ taḥrīr ü taḥḳīḳ olınmış-
dur. Ve semt-i te’līfde4  sā’ir mü’ellifīne tefevvuḳ u tereffu‘ ḳaṣd olınup 
eṣaḥḥ-ı ḥikāyāt u aḫbāruñ netā’ic-i maṭbū‘ası ‘alā vefḳi’l-merām bilinmiş ve 
bulunmışdur. 

li-Münşi’ihi 

  Bu mücelledde hem ḳılındı beyān 
  Āl-i ‘Oẟmān olan şehān-ı cihān 
 
  Çār cildinde oldılar rūşen 
  Çarḫ-ı çārümde gün gibi tābān 
 
  ‘Arab u Rūm u Türk ü ḫayl-i5 ‘Acem 
  Oldı maḥkūmı bunlaruñ her ān 
 
  Taḥt-ı ḥükminde Yeẟrib ü Baṭḥā 
  Ġayrılar bunlara degül aḳrān 
 
  Ḥaḳ te‘ālā mü’eyyed itmişdür 
  Her biri bir şehen-şeh-i ẕī-şān 

 
1  şehryārān-ı İskender-nişīn: şehryār-ı Sikender-nişīn E, N1 
2  memālik-sitān-ı: - E 
3  mefhūm: mefhūmı MV 
4  te’līfde: tetebbu‘da N1 
5  ḫayl-i: ḫayl ü E 
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El-ḳıṣṣa mücelledāt-ı çār-erkān mücmelen ma‘lūm oldı. Beyt-i 
Ma‘mūr-ı ḥaḳīḳat-ı ‘irfān ḥużūr-ı nūr-ı şu‘ūr [9a E] ile ez-māh-tā-be-māhī 
kemā-yenbaġī ve ke-māhī incilā buldı. 

li-Mü’ellifihi1 

  Yazıldı cümle peyġāmberler ile cild-i evvelde 
  Eger eṣnāf-ı Süryānī vü Yūnānī eger A‘cām 
 
  ‘Arab serverleriyle mürtesemdür cild-i ẟānīde 
  Resūlu’llāh2 u aṣḥāb u Benī ‘Abbās-ı ẕü’l-ikrām 
 
  Üçinci ḳavm-i Tataruñ ser-encāmında bezm içre [6b MV] 
  Şarāb-ı Āl-i Cengiz3 Āl-i Timur ile dā’ir cām 
 
  Velī dördincisi4 aṣḥāb-ı Rūmuñ ser-güẕeştidür 
  Şehān-ı Āl-i ‘Oẟmān anda yazıldı bilüp encām 
 
  Tamām-ı ḫalḳ-ı ‘ālem müntaḳaşdur çār cildinde 
  Anuñçün bu kitāba Künh-i Aḫbār oldı ‘Ālī nām 

Ġıbbu ẕālik bu daḫı rindān-ı ḫurde-dāna [8a N1] ‘ayān ve rū-şināsān-
ı nükte-şināsāna gün gibi nümāyāndur ki eyyām-ı devlet-fercām-ı Āl-i 
‘Oẟmān’daki aḳvām-ı mücennese ve ervām-ı mütenevvi‘a cild-i ẟāliẟde 
beyān olınan ḳabā’il-i Etrāk5 ü Tatar’dan ma‘nen6 ḫāric degül, bir millet-i 
güzīde ve ümmet-i laṭīfe-i pesendīdedür ki ẓuhūr-ı devletleri cihetinden 
mümtāz olduḳları gibi diyānet ü neẓāfet ü ‘aḳīdet cihetinden daḫı bāhirü’l-
imtiyāz idükleri7 ẓāhirdür. Bundan mā‘adā ekẟer-i sükkān-ı vilāyet-i Rūm 
mücennes-i 8  muḫteliṭu’l-mefhūm olup a‘yānında az kimse 9  bulınur ki 
nesebi bir Müslim-i cedīde müntehā olmaya. Ya‘nī ki bāġ u rāġ-ı İslām ü 

 
1  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
2  Resūlu’llāh: Resūl E 
3  Āl-i Cengiz: - N1 
4  dördincisi: dördinci cildi MV, N1 
5  Etrāk: Etrāk’e E 
6  ma‘nen: ya‘nī MV, E 
7  idükleri: idügi E 
8  mücennes-i: meclis-i E 
9  kimse: kimesne E 



72 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

diyānetde neşv ü nemā bulan naḫl-i vücūdları serv-i bālā gibi engüşt-nümā 
ve rāstī vü ṣadāḳatle reşk-i dıraḫt-ı Ṭūbā iken ya māder yāḫūd peder 
cihetinden cinsleri1 bir müşrik-i pelīde nihāyet bulmaya. Farażā iki cins 
dıraḫt-ı mīve-niẟār birbirlerine vaṣlla ‘arż-ı berg ü bār eyledükde ẟemeresi 
nice ki dürr-i şehvār gibi büzürg ü ābdār ise vaṣīl-i aṣīlüñ daḫı evlād-ı2 
pesendīde-nihādı beyne’l-enām ya ṣūretā ḥüsn-i ḫulḳ-ıla bedīdār olur; 
veyāḫūd ma‘nevī ma‘rifet ü hünerverlikle imtiyāz-ı şān3 bulur. 

li-Mü’ellifihi4 

  Cedd ü ābāsı ba‘żı Ervāmuñ 
  Ḳayd-ı küfr içre olmaġın muṭlaḳ 
  
  Her yaluñ yüzlü duḫter5 ü püseri 
  Nūrdur ṣanki nārdan müştaḳḳ 

Ve bi’l-cümle sekene-i emkine-i Rūm’uñ iḫtilāf-ı ecnās u ṭabī‘atleri ve 
her ḳavmuñ bir gūne vaṣf u ḫilḳatle şöhretleri mücelled-i rükn-i rābi‘ 
dībācesinde tafṣīlen beyān olınmışdur. Bu maḥalde iḳtiżā-yı siyāḳ ile6 ancaḳ 
bu miḳdār beyān ḳılınmışdur.7 Bu daḫı aṣḥāb-ı eẕhān8 olan erbāb-ı iẕ‘āna9 
ḫafī olmaya ki ḥükemā vü ḳudemā ve ḥükkām-ı Yehūdā ve mülūk-i Efrenc 
ve sā’ir Naṣārā faṣlları bi-ḥasebi’t-tevārīḫ eẟmār-ı esmār-ı10 devḥalarına bīḫ 
şeklinde olmaġın rükn-i evvelde yazılmışdur. Niteki11 aṣḥāb-ı Resūl-i bā-ṣafā 
ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem ve yārān u tābi‘īn-i ẕevi’l-ihtidā ve fuṣaḥā-yı [9b E] 
‘Arab’dan ẓuhūr iden şu‘arā-yı12 büleġā fuṣūli rükn-i ẟānīde beyān olınmışdur. 
Keẕālik zümre-i Tatar’dan ẓuhūr iden ‘ulemā vü ṣuleḥā rükn-i13 ẟāliẟde ve 
vilāyet-i Rūm’da neşv ü nemā bulan meşāyiḫ ü fużalā ve şu‘arā vü ḥükemā ve 

 
1  cinsleri: ḥasebleri N1 
2  evlād-ı: - E 
3  şān: - MV 
4  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
5  duḫter: dil-ber E 
6  ile: - E 
7  ḳılınmışdur: olınmışdur E 
8  eẕhān: iẕ‘ān E 
9  iẕ‘āna: ‘irfāna E 
10  esmār-ı: esmā E 
11  Niteki: - E 
12  şu‘arā-yı: şu‘arā vü E 
13  ẟānīde//rükn-i: - N1 
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mesned-nişīn-i vekālet ü ḥükūmet olan vüzerā vü ümerā ḳanġı pādişāhuñ 
‘aṣrında hüveydā olmış ise ol şehryāra müte‘alliḳ olan fuṣūlüñ āḫirinde taḥrīr 
ḳılınmışdur. 1  Ammā vech-i taḳdīmde reh-nümā-yı ṣadāḳat-meşḥūn  
-naṣṣ-ı şerīfindeki mażmūn-ı ‘ibret ﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن﴾ 2
nümūn iken münāsib cihetinden cülūslarına göre yazılup vüzerā vü ümerā 
faṣlı meşāyiḫ u ‘ulemā vü şu‘arā ẕikrinden te’ḫīr ḳılınmışdur. 

li-Mü’ellifihi3 

  Var mı bir ehl-i ma‘rifet ḫˇāce 
  İde te’līf böyle dībāce 
 
  Müstaḳil ṣanki bir kitāb oldı 
  Levḥ-i ġaybīden intiḫāb oldı 
 
  İbn Ḫˇāndşāh u İbn Eẟīr 
  Gerek İbn Keẟīr ü4 İbn Cerīr 
 
  Böyle īcāda olmadı bānī 
  Evvel āḫir bu ṣun‘a yoḳ ẟānī 
 
  Ḳalem endāze ‘aḳl-i küll mi‘mār 
  Niçe şāgird olur aña Simmār5 
 
  Ferşi elfāẓ u saḳfı ma‘nādur 
  Çār erkānı ḫod müheyyādur [7a MV]  
 
  Neẟri yir yir zemīn-i mülk-i edā 
  Oldı her beyti ḳaṣr-ı bī-hemtā [8b N1] 
 
  Görinür ḳıṣṣalar sevād-ı diyār 
  Hep ma‘ānī cünūdıdur deyyār 

 
1  ḳılınmışdur: olınmışdur E 
2  “Ve seni biz göndermedik.” | Bu ibare “Ey Muhammed, seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik (Enbiya sûresi 21/107).” şeklindeki âyeti kerimeden iktibas edilmiştir.  
3  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
4  Keẟīr ü: Keẟīre E 
5  Aslı “Sinimmār” olan bu kelime vezin zorlamasıyla “Simmār” şeklinde beyte alınmıştır. 
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  Beyt-i Ma‘mūr u Ka‘bedür gūyā 
  ‘Ammerallāhu beyte bānīhā1   
   
  Āferīn āferīn ey ‘Ālī 
  Ḥaḳ senüñ ḳadrüñ eylesün ‘ālī 
 
  Nām-ı emvātı eyledüñ zinde 
  Olasın zinde ḥaşre dek sen de 
 
  Kim ḳomışdur bunuñ gibi āẟār 
  Künh-i aḫbārı kim ḳılur iḫbār 
 
  Ḳılsun efzūn ma‘ārifüñ Mevlā 
  Şānuñ olsun güneş gibi a‘lā 

Muḥaṣṣal-ı kelām eṣaḥḥ-ı aḫbār tetebbu‘ında küllī diḳḳat itdüm. 
Kendü zamānumdaki2 ḥavādiẟ ü āẟārdan ġayrı aḫbārı efvāh-ı ricālden aḫẕ ile 
naḳl itmege tefevvüh eyledüm. Nihāyet Mevlānā İbn Cerīr ve müverriḫ İbn 
Eẟīr3 gibi ẟebt-i tevārīḫde rivāyāt-ı müte‘addide semtini iḫtiyār itmedüm. 
İḫtiṣār-ı kelām maṭlūb-ı enām olmaġın cümleden eṣaḥḥ olanı naḳl idüp 
mā‘adāsını terk itmek ṭarīḳına gitdüm. Ḫuṣūṣā ḥavādiẟ ü esmāruñ 
külliyātını intiḫāb idüp ikẟār-ı kelimātdan ictināb semtini iḫtiyār ḳıldum.  

Naẓm4 

 5يد بود ر چنانكه نداىن مخوش � گ و    فت گ خوب �يد   يب و سخن منتج وىب ع 

Ammā kütüb-i mu‘teberenüñ mu‘temedün bihā olanlarını tetebbu‘ 
ḳıldum. Lā-siyyemā dört 6  dildeki müdevvenāt-ı tevārīḫüñ meşāhīr ü 
nevādirini ele getürmede sā’ir müverriḫlere tereffu‘ ḳıldum. Egerçi ki 
mücelledāt i‘tibārınca yüz otuz pāre kitāb me’ḫaẕum oldı. Lākin anlaruñ her 

 
1  “Allah onu inşa edenin evini mamur etsin.” 
2  zemānumdaki: zemānumda E 
3  Eẟīr: Keẟīr E 
4  Naẓm: Li-münşi’ihi E 
5  “Sonuç veren, kusursuz ve güzel sözler söylenmelidir. Eğer bu tür sözler bilmiyorsan 

susmalısın. ” 
6  dört: devāt E 
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biri niçe pāre kitāblardan1 [10a E] aḫẕ olınmaġın ma‘nen2 altı yüz pāre3 
cilde ḳarīb müdevvenātı gözden geçürmek mertebeleri taḥaḳḳuḳ buldı. Zīrā 
ol cümleden biri ki Şeyḫ-i Ekber ḳaddesallāhu sırrahu’l-aẓher ḥażretlerinüñ 
Müsāmeretü’l-aḫbār’ıdur,4 ḳırḳ pāre kitābdan te’līf olınmışdur.5 Biri daḫı 
Mīrḫˇānd 6  Şāh’uñ Ravżatu’s-ṣafā ile müsemmā tārīḫidür; ne miḳdār 
mücelledātdan mecmū‘a idügi dībācesinde beyān ḳılınmışdur.  

El-ḳıṣṣa müverriḫīn-i fużalā-yı ‘Arab ve müte‘ammiḳīn-i ‘ulemā-yı 
Tāzī-neseb mü’ellefātından manẓūrum olan kitāblar kitāb-ı ‘Acā’ibü’l-
maḫlūḳāt-ı Ḳazvīnī ve7 kitāb-ı Tārīḫ-i8 Mevlānā İbn Eẟīr ve kitāb-ı Mevlānā 
İbn Keẟīr9 ve Kitāb-ı Mevlānā İbn Cerīr-i Ṭaberī ve kitāb-ı Ravżü’l-menāẓır 
fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-Evāḫir te’līf-i Muḥibbü’d-dīn Şaḥne ve kitāb-ı ‘Acā’ibü’l-
maḫlūḳāt-ı dīger ve kitāb-ı et-Tevārīḫ li-İbn Eẟīr ve kitāb-ı et-Tārīḫ10 li-
Mevlānā11 İbn Ḥarīr ve kitāb-ı Baḥru’l-‘ulūm ve kitāb-ı12 İḥyā’u’l-‘ulūm li’l-
Ġazzālī ve kitāb-ı ‘Umdetü’l-ma‘ānī13 ve kitāb-ı Menāsik-i Kirmānī ve kitāb-
ı Zādü’l-mesīr li-İbn el-Cevzī ve kitāb-ı Ḫulāṣatü’l-vefā li-Mevlānā es-
Semhūdī14 ve kitāb-ı Delā’ilü’n-nübüvve ve kitāb-ı Ḳıṣaṣu’l-enbiyā li-İmām 
Ebü’l-ḥasen Muḥammed bin ‘Abdu’llāh-ı Kāşānī15 ve kitāb-ı Mevāhibü’l-
ledünniyye ve kitāb-ı Teẕnīb-i Rāfi‘ī ve kitāb-ı Telḫīṣu’l-maġāzī ve kitāb-ı 
Şifā’u’l-ġarām-ı Fārisī ve kitāb-ı Ṭavāli‘u’l-envār li-Mevlānā el-Ḳāḍī 
Beyżāvī 16  ve kitāb-ı Behcetü’l-envār ve kitāb-ı Rebī‘ü’l-ebrār ve kitāb-ı 
Mużmerāt ve kitāb-ı Mühimmāt ve kitāb-ı Riyāżü’n-naḍret ve kitāb-ı 

 
1  kitāblardan: kitābdan E 
2  ma‘nen: ma‘nāda E 
3  pāre: - MV, N1 
4  -aḫbār’ıdur: -aḫbār nām kitābdur E 
5  olınmışdur: - E 
6  Nüshalarda “Mīr Ḫāvend” şeklinde yazılan bu isim güncel bilgiler (bk. İsmail Aka, 

“Mîrhând”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2005, C. 30, s. 156-157.) 
doğrultusunda Mīrḫˇānd olarak metne alındı. 

7  Kitap isimlerinin arasında bulunan “ve” bağlaçları E nüshasında bulunmamaktadır.  
8  Tārīḫ-i: Tevārīḫ-i E 
9  Kitāb-ı Mevlānā İbn Keẟīr: - MV 
10  Tārīḫ: Tevārīḫ E 
11  Mevlānā: - E 
12  Ve Kitāb-ı: Ya‘nī N1 
13  ma‘ānī: ma‘ālī E 
14  Semhūdī: Sehmūdī E 
15  Ḳāşānī: - N1 
16  li-Mevlānā//Beyżāvī: Beyżāvī, MV, N1 
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Fütūḥātü’l-mekkiyye ve kitāb-ı Şu‘abü’l-īmān 1  li’l-Beyḥaḳī 2  ve kitāb-ı 
Zeynü’l-ḳaṣaṣ li’l-fāżıl et-Ta‘ī3 ve kitāb-ı Cāmi‘u’l-uṣūl li-İbn Eẟīr4 ve kitāb-ı 
Baḥrü’l-‘amīḳ li’l-‘ālim en-niḥrīr ve kitāb-ı Enmūzec [9a N1] el-Lebīb li’l-
fāżıl es-Süyūṭī ve kitāb-ı Ṭahāretü’l-ḳulūb li-‘Abdü’l-‘Azīz ed-Dīrīnī 5  ve 
kitāb-ı el-‘Arā’is li’s-ẞa‘lebī ve kitāb-ı el-Burhān li-fāżıl Zerkeşī6 ve kitāb-ı 
Riyāżü’ṣ-ṣāliḥīn ve kitāb-ı Zübdetü’l-a‘māl li-efḍal el-muḥaḳḳiḳīn7 ve kitāb-
ı Fuṣūlü’l-mühimme fī Ma‘rifeti’l-e’imme ve kitāb-ı Mir’ātü’l-memālik li-hādī 
el-ümme8 ve kitāb-ı Taḳvīmü’l-büldān li-Melik el-Mü’eyyedī9  ve kitāb-ı 
Fākihetü’l-ḫulefā li-Mevlānā ‘Arab Şāh el-Enṣārī10 ve kitāb-ı Vefeyātü’l-a‘yān 
[7b MV] li-İbn Ḫallikān11 ve kitāb-ı Tārīḫu’l-Ḳuds li-efḍal el-ḫullān12 ve 
kitāb-ı Cāmi‘u’l-leṭā’if ve kitāb-ı Kenzü’l-‘avārif ve kitāb-ı Tārīḫ-i İbn en-
Neccār ve kitāb-ı Ravżü’l-aḫyār ve kitāb-ı Şaḳā’iḳu’n-nu‘māniyye ma‘a 
tekmiletihā es-seniyye ve kitāb-ı A‘lāḳu’l-ḥaṭīre fī Ẕikri ümerā’i’ş-Şām ve’l-
Cezīre ve kitāb-ı Mūnisü’l-aḥbāb ve kitāb-ı Ḥadā’iḳu’l-ādāb ve kitāb-ı Tārīḫ-
i Baṭāliyye-i Yehūd ve kitāb-ı Tevārīḫ-i Selāṭīn-i Hünūd 13  ve kitāb el-
Müsāmere li’ş-Şeyḫ el-Ekber el-‘Arabī14 ve kitāb-ı Ṣıfatü’s-ṣafve li’l-İmām İbn 
el-Cevzī15 ve kitāb-ı Sırru’l-‘ālemīn li-ḥüccetü’l-İslām İmām Muḥammed-i 
Ġazzālī16 ve kitāb-ı Tārīḫu’l-ḥükemā te’līf-i Vezīr Cemālü’d-dīn-i Ḳıftī17 ve 
kitāb-ı Āẟārü’l-evā’il ve’l-Evāḫir li-efḍal el-emāẟil ve’l-mefāḫir18 ve kitāb-ı 
[10b E] Menāhicü’l-fikr ve Mebāhicü’l 19 -‘iber ve kitāb-ı Ünsü’l-celīl bi-
Tārīḫi’l-Ḳuds ve’l-Ḫalīl20 ve kitāb-ı Ḫamīs fī Aḥvāli Nefsi Nefīs li-Mevlānā 

 
1  Şu‘abü’l-īmān: Şu‘aybü’l-īmān E 
2  li-Beyḥaḳī: - E 
3  et-Ta‘ī:  et-Taḳī N1 
4  Cāmi‘u’l//Eẟīr: Cāmi‘u’l-fuṣūleyn E 
5  li-‘Abdü’l-‘Azīz ed-Dirini.- E 
6  Kitābu’l-‘Arā’is//Zerkeşī: - MV, E 
7  li-efḍal el-muḥaḳḳiḳīn: - E 
8  li-hādī el-ümme: - E | te’līf-i hādī el-ümme N1 
9  li-Melik el-Mü’eyyedī: - E 
10  li-Mevlānā ‘Arab Şāh el-Enṣārī: - E 
11  li-İbn Ḫallikān: - E 
12  li-efḍal el-ḫullān: - E 
13  Tevārīḫ//Hünūd: Tārīḫ-i Selāṭīn E 
14  li’ş-Şeyḫ el-Ekber el-‘Arabī: - E 
15  li’l-İmām İbn el-Cevzī: - E 
16  li-Ḥüccetü’l-İslām İmām Ġazzālī: - E | Muḥammed-i Ġazzālī N1 
17  te’līf-i Vezīr Cemālü’d-dīn-i Ḳıftī: - E 
18  li-efḍal el-emāẟil ve’l-mefāḫir: - E 
19  Mebāhicü’l: Menāhicü’l E 
20  Ünsü’l//Ḫalīl: Enīsü’l-celil E 
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Ḥüseyn bin Muḥammed bin Ḥasan ed-Diyārbekrī1 ve kitāb-ı el-İ‘lām bi-
A‘lāmi Beledi’llāhi’l-Ḥarām te’līf-i Ḳuṭbu’d-dīn el-Ḥanefī 2  ve kitāb-ı el-
Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕikri’l-ḫuṭuṭ ve’l-Āẟār li-Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin 
Muḥammed el-Maḳrīzī3 ve kitāb-ı Tuḥfetü’l-‘acā’ib ve Ṭurfetü’l-ġarā’ib li-
İbn Eẟīr4 ve kitāb-ı et-Taḳrīb te’līf-i şeyḫu’l-İslām İbn el-Ḥacer5 ve kitāb-ı 
Ḥüccetü’l-muḥaḳḳiḳīn ve kitāb-ı Ravżatü’l-müttaḳīn li-İbn el-Melek mine’l-
müştehirīn ‘ale’l-ḫuṣūṣ tefāsīr-i şerīfeden 6  Tefsīr-i 7  Ḥaddādī ve Tefsīr-i 8 
Ebü’l-leyẟ-i Semerḳandī ve Tefsīr-i 9  Ḳāḍī Beyżāvī ve Tefsīr-i 10  ‘Allāme 
Zemaḥşerī ve Tefsīr-i11 Mevlānā Ḳurṭubī ve Tefsīr-i12 Mevlānā Ebü’s-su‘ūd-ı 
müftī ve mücelledāt-ı Ṣaḥīḥayn-i Müslim ü Buḫārī ve mücelledāt-ı Tirmīẕī 
ve Nesā’ī ser-ā-pā manẓūr u naẓar-kerde-i ḥaḳīr-i maġdūr olduḳdan mā‘adā 
zümre-i müverriḫīn-i Tāzī-nesebden Mevlānā Muḥammed bin İsḥāḳ Seyyār 
ve şeyḫu’l-büleġā Vehb bin Münebbih ve ‘umdetü’l-fuṣaḥā aḫ-ı e‘azzī 
Hümām bin Meniyye, ḫuṣūṣā bu fennüñ nāḳıd-ı dürer-i13 fevā’idi Mevlānā 
Vāḳıdī ve nāẓımu’l-mu‘ammā ve rāḳım-ı levẕa‘ī, şeyḫu’ş-şu‘arā Mevlānā 
Aṣma‘ī ve kitāb-ı Cāmi‘u’l-ma‘ārif ṣāḥibi Mevlānā Muḥammed bin ‘Alī ve 
mü’ellif-i Fütūḥ Mevlānā A‘ẟem el-Kūfī ve Mevlānā ‘Ubeydu’llāh Münaḳḳa‘ 
ve faḫrü’l-ḥükemā Ḥakīm Ebū ‘Alī Miskeveyh ve mü’ellif-i ma‘ārif-şühūd 
Faḫrü’d-dīn Muḥammed bin Dāvūd, lā-siyyemā nāḳilān-ı aḫbāruñ benāmı, 
‘İmādü’d-dīn bin Keẟīr-i Şāmī ve Mevlānā Maḳdisī ve üsvetü’l-büleġā 
ẞe‘ālibī ve ‘umdetü’l-fuṣaḥā Ebū Ḥanīfe-i Dīneverī ve Mevlānā Muḥammed 
bin ‘Abdu’llāh bin Mes‘ūd ve eşherü’s-ṣuleḥā Mevlānā ‘Abdu’llāh bin ‘Alī 
Yāfi‘ī ve ṣāḥib-i Tārīḫu [9b N1] Yemenī Ebü’n-naṣr ‘Īsā ve bunlaruñ emẟāli 
meşāhīr-i müverriḫīn ki ekẟer14 müfessirīn ü muḥaddiẟīn fırḳa-i sa‘īdesine 
dāḫilīn ve āẟār-ı laṭīfeleri pesendīde-i ‘ulemā-yı ‘āmilīndür, ser-ā-pā āẟār u 
mü’ellefātları tetebbu‘ olındı.  

 
1  li-Mevlānā//Diyārbekrī: - E 
2  bi-İ‘lāmi//Ḥanefī: - E 
3  ve’l-İ‘tibār//Maḳrīzī: - E 
4  li-İbn Eẟir: - E 
5  te’līf-i//Ḥacer: - E 
6  li-İbn//şerīfeden: - E 
7  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
8  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
9  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
10  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
11  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
12  Tefsīr-i: Kitāb-ı E 
13  Dürer: - E 
14  ekẟer: ekẟer müverriḫīn E 
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Bunlardan mā‘adā fużalā-yı ‘Acem ve üdebā-yı maṭbū‘u’ş-şiyem 
zümresinden ḥükemā-yı fuṣaḥānuñ rūḥ-ı maḥsūsı, üstādü’ş-şu‘arā Şeh-nāme 
nāẓımı Ḥakīm Firdevsī-i Ṭūsī ve şeyḫu’l-müverriḫīn Ebü’l-ḥasen ‘Alī bin 
Şemsü’d-dīn1 Beyhaḳī ve mü’ellif-i Tārīḫ-i Ḫüsrevī Mevlānā Muḥammed 
Eş‘arī ve cāmi‘-i sī-mücelledāt ve müstecmi‘-i Tevārīḫ-i Āl-i Sebüktekin-i 
ma‘ālī-derecāt, Mevlānā Ebü’l-fażl Beyhaḳī, ḫuṣūṣān Muḥammed bin ‘Aḳīl-
i Belḫī ve Tevārīḫ-i Herāt u Belḫ u Nīşābūr muṣannifi Ebü’l-Ḳāsım 
Muḥammed bin ‘Alī [8a MV] Ka‘bī ve Ebü’l-ḥasen Muḥammed bin 
‘Abdu’llāh Bāḳır-ı Fārisī 2  ve ṣāḥib-i tārīḫ-i Tācü’l-me’āẟir, Bedrü’d-dīn 
Muḥammed bin Ḥasan-ı Bisṭāmī ve ṣāḥib-i Ṭabaḳāṭ-ı Nāṣırī Mevlānā 
Minhāc bin Mevdūd-ı Cūzcānī 3  ve Mevlānā Keẟīrü’d-dīn-i ‘Irāḳī ve 
Zübdetü’t-tevārīḫ mü’ellifi Muḥammed bin ‘Alī el-Kāşānī ve Maḫzenü’l4-
belāġa muṣannifi Ebū Naṣr Aḥmed bin ‘Alī Mikyāl5  ve ṣāḥib-i Tārīḫ-i 
Cihān6-güşāy Mevlānā Şemsü’d-dīn ve ṣāḥib-i Dīvān, ‘ale’l-ḫuṣūṣ Kitāb-ı 
Güzīde7 [11a E] mü’ellifi Mevlānā Ḥamdu’llāh-ı Müstevfī8 ve mü’ellif-i 
lebīb Ḫˇāce Reşīd-i Ṭabīb ve ekẟer-i müverriḫīne āb-rū Monlā Ḥāfıẓ-ı Ebrū 
ve ġayruhum mine’l-mü’ellifīni’l-kāmilīn ve mine’s-ṣanādīdi’l-fāżılīn 
rıḍvānallāhu te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn zümresinüñ ekẟer-i āẟār u teṣānīfi 
görüldi. Lāzımü’l-īrād olan mevād edā-yı münaḳḳaḥ ile mü’eddā ḳılındı.  

Lā-siyyemā kitāb-ı Ravżatu’s-ṣafā ki Tārīḫ-i9 Mīrḫˇānd ile müsemmā, 
müştemil-i āẟār-ı lā-yuḥṣā ve cāmi‘u’l-ḥikāyāt-ı lāzımü’l-edā bir eẟer-i 
maṭbū‘-ı bī-hemtādur, ser-ā-pā görüldi. Ve kitāb-ı Tārīḫ-i Mevlānā 
Muṣliḥi’d-dīn-i Lārī ve kitāb-ı Ravżatü’ş-şühedā-yı Kāşifī ve kitāb-ı 
Niẓāmü’t-tevārīḫ-i Beyżāvī ve kitāb-ı Tārīḫ-i İbn Bībī10 ve kitāb-ı Tārīḫ-i 

 
1  dīn: İslām N1 
2  Bāḳır-ı Fārisī: Fāḳir-i Ḳarenī MV, E 
3  Nüshalarda “Cürcānī” şeklinde yazılan bu isim güncel bilgiler (bk. A. S. Bazmee Ansari, 

“Cûzcânî, Minhâc-ı Sirâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 1993, C. 8, 
s. 98-99) doğrultusunda “Cūzcānī” olarak metne alındı. 

4  Maḫzenü’l: Faḫrü’l E 
5  Mikyāl: Keyyāl E | mikyād N1 
6  Cihān: - E 
7  güzīde: güzīn E 
8  Nüshalarda “Musṭavfī/Musṭavmī” şeklinde yazılan bu isim güncel bilgiler (bk. 

Abdülkerim Özaydın, “Hamdullah el-Müstevfî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, Ankara 1997, C. 15, s. 454-455) doğrultusunda “Müstevfī” olarak metne 
alındı. 

9  Tārīḫ-i: - E 
10  Bu isim nüshalarda Bütsī/Bitsī/Beytī şeklinde yazılmıştır. İlgili şahsın Anadolu Selçukluları 

hakkında el-Evâmirü’l-alâiyye fi’l-Umûri’l-alâiyye adlı Farsça kitabı bulunan İbn Bîbî (bk. 
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Şerīf-i ‘Alā’ī ve Kitāb-ı Ḥāfıẓ Muḥammed bin ‘Alī-i Ḳūşī ve kitāb-ı Aḥvāl-i 
Mülūk-i Ḫıṭā li-Mevlānā Kāşifī1 ve kitāb-ı Ebū Süleymān Dāvūd-ı Benāketī 
ve kitāb-ı Cāmi‘u’l-‘ulūm-ı Muḥammed bin ‘Ömer er-Rāzī ve kitāb-ı 
Ravżatü’l-üns li-Mevlānā Kāşifī ve kitāb-ı Ca‘fer bin Muḥammed bin Ca‘ferī 
ve kitāb-ı Mevlānā Şerefü’d-dīn Yezdī ve kitāb-ı Ẓafer-nāme-i Hātifī ve 
kitāb-ı Cāmi‘u’l-ḥikāyāt ve kitāb-ı Ḥadīḳatü’r-rivāyāt ve kitāb-ı Ḥabībü’s-
siyer li-Mevlānā Ḫāndmīr ve kitāb-ı Tuḥfetü’l-ġarā’ib li’l-fāżıl en-niḥrīr ve 
kitāb-ı Devletşāh-ı Semerḳandī ve kitāb-ı Nefeḫātü’l-üns li-Mevlānā Cāmī 
ve kitāb-ı Tuḥfe-i Sāmī ve bunlaruñ emẟāli niçe nüsḫa-i kirāmı gözden 
geçirilüp ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳı alındı. Sā’iri ḥaşviyyāt maḳūlesi olan me’āẟiri ne 
ṭaleb ḳılındı ve ne aḫẕına naẓar ṣalındı. 

li-Münşi’ihi2 

  Künh-i Aḫbārdurur çün bu kitāb-ı ġarrā 
  Me’ḫaẕ olsa niçe yüz pāre kitāb aña n’ola 

 

Bu Ser-suḫan-ı Laṭīf ‘İlm-i Tevārīḫüñ Meziyyetinde [10a N1] Selāṭīn-i 
Māżiyyenüñ ‘Ulemā-yı Tārīḫe Raġbetinde Ḫuṣūṣā Mü’ellefāt u Āẟār 

Ḳoyan Aṣḥāb-ı Teṣānīfe ve Ol Zümre-i Celīlenüñ İkrām u Ri‘āyetinde 
Lā-siyyemā Suḫanverān-ı Āfāḳ-ı Mu‘azzez ‘Ale’l-ıṭlāḳ Olduḳlarını 

Mūcib-i Feżā’il-i Keẟīrenüñ Kitābında Vāḳi‘dür. 

Erbāb-ı3 isti‘dād-ı ẕevi’l-elbāb ve suḫanverān-ı pākīze-gūyān-ı ma‘ārif-
cenāb  4 ﴾طُوَىب َهلُْم َوُحْسُن َمآٍب﴿ fırḳa-i ‘aliyyesine ki eşi‘‘a-i işā‘ası mānend-
i āftāb-ı ‘ālem-tābdur, Yūsuf-ı Ṣıddīḳ bin Ya‘ḳūb-ı ṣıddīḳ ‘aleyhimā es-selām 
ḥażretlerinüñ ser-güẕeşt-i laṭīfinden beyān-ı fuṣūl ü ebvāb ṣadedinde Ḥażret-i 

 
Abdülkerim Özaydın, “İbn Bîbî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 1999, 
C. 19, s. 379-382) olduğu değerlendirildiğinden bu ad “Bībī” şeklinde metne alındı. 

1  li-Mevlānā Kāşifī: li-sābıḳu’z-ẕikr-i dānā MV, N1 
2  Li-münşi’ihi: - N1 
3  Erbāb-ı: Aṣḥāb-ı E 
4  “Onlara mutluluk ve güzel bir dönüş vardır.” | Bu ibare “İnanan ve salih amel işleyenler 

için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır (Ra’d sûresi 13/29).” şeklindeki âyet-i 
kerimeden iktibas edilmiştir.  
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Rabbü’l-erbāb 1﴾َنا  āyet-i kerīmesi ﴿َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا أَْوَحيـْ
ile2 i‘lān-ı rumūz-ı ‘ucāb ve ḳaṣaṣ u ḥikāyātuñ her biri müsteṭāb ve Ḥażret-i 
Yūsuf’uñ ḳıṣṣası aḥsen-i aḫbār-ı [11b E] nebāhat-me’āb olduġını ṣarāḥaten 
ve mermūzen Ḥabīb-i lebībine ifāde ve i‘lān buyurdıḳdan mā‘adā āẟār-ı 
enbiyā-yı ‘iẓām ‘alā nebiyyinā ve ‘aleyhimü’s-selām ki aḫbār-ı mülūk-i devlet-
sülūke şīr ü şekervār imtizāc-ı pür-ḥikmetle nümūdār-ı enām-ı eyyām idügi 
raḳam-kerde-i aḳlām [8b MV] ve zīb ü zīver-i ṣafaḥāt-ı mevā‘iẓ-i erḳām 
olup muḫadderāt-ı meżāmīn-i ebkārdan naḳş-ı ruḳ‘a ile ref‘-i burḳa‘ u niḳāb 
ḳılduḳda   3 ﴾ُْوِيل     األَْلَباِب  buyurılması ‘ilm-i   ﴿َلَقدْ     َكانَ     ِيف     َقَصِصِهْم    ِعْربٌَة    ألِّ
tevārīḫüñ şeref ü mezāyāsını nūr-ı bedr gibi ẓāhir ü müstenīr itdükden4 ġayrı 
Kelāmu’llāh be-ḥükm-i mażmūn ki kitāb-ı merḳūm   5 ﴾اْلُمَقرَّبُوَن ﴿َيْشَهُدُه 
feḥvā-yı   ġarrāsı6   ile ‘iẓem-i şānını ve tefrīḳ-ı ḥaḳḳ u bāṭılda naṣṣ-ı bāhirü’l-
Furḳān’ı ma‘lūm-ı aṣḥāb-ı ḥadīẟ ü tefsīrdür.  7 ﴾الَ َرْطٍب َوالَ َ�ِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب مُِّبٍني﴿
mażmūn-ı ‘ibret-nümūnına mā-ṣadaḳ idügi muḥaḳḳiḳ u muṣaddıḳ iken 
ekẟer-i āyāt-ı beyyināt, aḫbār-ı enbiyā-yı güzīn ve ḥikāyāt u esmār-ı cebābire-
i pīşīni ‘ibād-ı ūli’l-ebṣār-ı ẕevi’l-i‘tibāra rivāyāt olduġı nükte-sencān-ı ‘āleme 
ḥıfẕ-ı aḫbār-ı aḫyārı irşād u ta‘līm ve suḫanverān-ı benī Ādem’e ümem-i sāli-
feye müte‘alliḳ olan āẟār-ı ḥikmet-diẟārı farż-ı żımnī mertebesinde īżāḥ u 
tefhīm itdügi8  erbāb-ı ṭab‘-ı selīme rūşendür. Bu bābda bundan ziyāde 
ıṭnāb, nāzik-ṭabī‘at olanlara taṣdī‘-i eziyyet-menāb olduġu mu‘ayyendür. 

li-Münşi’ihi  

  Dürr ü le’ālīye müşābih kelām 
  Rişte-i taḳrīr ile buldı niẓām 
 
 

 
1  “Sana en güzel kıssaları vahyederek anlatıyoruz.” | Bu ibare “Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle 

kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin (Yûsuf 
sûresi 12/3).” şeklindeki âyet-i kerimeden iktibas edilmiştir.  

2  kerīmesi ile: kerīmesinden E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/111, “Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için 

ibret vardır.”  
4  itdükden: idüginden E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Mutaffifîn Sûresi, 83/21,  “Ona, Allah’a yakın olanlar şahit olur.”  
6  feḥvā-yı ġarrāsı: feḥvāsı MV, E 
7  Kur’ân-ı Kerîm, En’âm Sûresi, 6/59,  “Hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçok bir 

kitapta olmasın.”  
8  itdügi: idügi MV 
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  Söz güheri olmasa ger1 muntaẓam 
  Mülk-i cihān bulmaz idi intiẓām 
 
  Mümkin olur mıydı te‘āmül-i2 ‘ucb 
  Ebkem olaydı dükeli ḫāṣṣ u ‘āmm 

Ebü’l-beşer-i mükerrem, ṣafiyy-i İlāh, Ḥażret-i Ādem ki ibtidā-yı 
ḫilḳatinde  3 ﴾َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاء﴿ cihetinden mu‘allem oldı. Fe-lā-cerem 
vāridāt-ı kelimāt-ı ṭayyibesinüñ cümlesinden aḳdem ta‘līm-i İlāhī ile silk-i 
taḳrīrinde munṭaẓam u mütenaẓẓım4 olan cevāhir-i güftār-ı5  pür-ḥikem 
levḥ u ḳalem cihetinden [10b N1] muḳaddem ve Ḥażret-i Ādem’üñ 
tekellümi i‘tibārınca mu‘aḫḫar u6 mübhem olmaġla lafẓen nesā’ic-i bīş ü 
kem ve ma‘nen tevārīḫ-i milel ü ümem maḳūlesi idügi7 ve bu taḳdīrce 
cümleden evvel ḫāme-i zebān devāt-ı dehāndan imdād-ı midād-ı süveydā ile 
zīver-i levḥ-i taḳrīr ü beyān eyledügi suḫanān-ı mu‘ciz-nişān-ı ḥikmet-feşān 
niye aḫbār-ı ‘ālemiyān ve āẟār-ı esmār-ı Ādemiyān olduġı taḥḥaḳḳuḳ buldı. 

li-Münşi’ihi8 

  در نزد كبار   ه ستود � سرّيست كه      در خاطر دار  من بشنو و  اين نكته ز   
    10د�ر   9د ن زين اهل د�ر كس ندا       فتمش اى دل ز�ار گ رمزى كه ترا    

Zīrā ḥażret-i ‘alīm-i dānā ve ḥakīm-i ḳadīm-i bīnā [12a E] ki ‘uḳūl-i 
ḳāṣıra-i insāniyyeyi bi-ḥasebi’l-fıṭrat mütefāvit ḫalḳ idüp ‘inde’l-ḥükemā 
sā‘āt u ezminenüñ su‘ūd u nüḫūseti11 cihetinden tefāvütine ve nefḫ-i rūḥ 

 
1  olmasa ger: ger olmasa E 
2  te‘āmül-i: teḳābül-i E | neġāmül-i N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/31, “Ve Âdem’e isimleri öğretti.”  
4  ü mütenaẓẓım: - E 
5  güftār-ı: - E 
6  mu’aḫḫar ü: mu’aḫḫar-ı MV, N1 
7  idügi: olduġı E 
8  Li-münşi’ihi: Naẓm N1 
ندارد :   نداند   9  E 
10  “Benden bu nükteyi dinle ve hatırında tut. O, büyüklerin nezdinde henüz övülmemiş bir 

sırdır. Ey gönül bu sana söylediğim öyle bir gizdir ki bu diyardaki hiç kimse onu asla 
bilemez.” 

11  nüḥūseti: nüḥūs MV 
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demindeki ṭāli‘ u sitārenüñ bürūcındaki i‘vicāc u istiḳāmet-i1 ḥayẟiyyetden 
olan muġāyeret-i merātibine binā’en ve    عامل ىف  �ثريات  والربوج  «للكواكب 
 mefhūmınca her sa‘īd çünān cenān-nişān-ı māderde cenīn iken التعينات»2
gevher-i ferīd gibi nūr-ı sa‘ādetle bedīd olduġı ve şaḳī-i ‘anīd daḫı ṣulb-i vālid 
ü baṭn-ı3 vālidede sā‘at-i muvāṣalat ḥālindeki nuḥūset muḳāreneti ile ḫaṣā’il-
i4 ẕemīme ma‘āyibinden müstefīd ḳılınduġı ārā-yı ḥükemā ve feżā’il-i ‘ulemā 
ve feṣāḥat-i şu‘arā ve ḥüsn-i ḫulḳ-ı üdebā ve kerāmet-i esḫiyā ve ḫasāset-i 
eḫissā meżāyāsından kemā-yenbaġī taḥḳīḳ olınmışdur. Ve bu müdde‘ānuñ 
müdde‘īsine şühūd-ı ‘udūl-i ma‘ḳūl ü menḳūl ile ḥüccet ü5  temessükāt 
bulınmışdur ki 6  Ādem ṣallallāhu ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā ve sellem 
hübūṭından ilā yevminā hāẕā yedi biñ miḳdārı sinīn olup bu mā-beynde 
vücūda gelen efrād-ı insāna nihāyet ve ta‘ayyünāt-ı kevn ü mekāna ḥadd u 
ġāyet yoġ-iken ẕevāt-ı ẕevi’l-mu‘cizāt-ı nebiyyīn ve ḥażerāt-ı [9a MV] ulü’l-
‘azm-i mürselīn ‘add olınsa beyne’n-nücūm ta‘dād-ı seb‘a-i seyyāre ve 
kevākib ü devvārī-i bāhirü’s-sitāre gibi maḥsūb idükleri bilinse ve eşher-i 
enbiyā vü aṣfiyā şümār ḳılınsa ‘aded-i eyyām u şühūrdan ziyāde bulınup 
esāmī-i şerīfeleri çihil 7  nāma münḥaṣır gibi bulınması taḥḳīḳ 8  olınması 
keẕālik evliyā-yı vāṣılīn ve meşāyiḫ-i ṣuleḥā-yı ẕākirīn yoḳlansa gülzār-ı 
‘ālemdeki gül-i būyā ve bülbül-i hezār-edā ṣıfatında ḳābil-i şümār 
degüldikleri ḫuṣūṣā kān-ı imkāndaki cevāhir-i zevāhir-i9 rengīn ü tābdār gibi 
nedretle āşkār bulınmaları ve ḥükemā-yı ‘uḳalā ve şu‘arā-yı büleġā ḥisābına 
diḳḳat ḳılınsa ḳaṭarāt-ı baḥr-i zeḫḫāra naẓaran ḳılletle bedīdār olan lü’lü’-i 
şehvār meẟābesinde kem-yāb ve ‘azīzü’l-vücūd olmaları ẓünūnuñ ‘uḳdelerini 
ḥall itmek ve ehl-i fünūnuñ şekk ü reybleri vāsıṭa-i taḥḳīḳle mużmaḥil olup 
gitmek10 muḳarrerdür. Bu bābda bundan ziyāde ıṭnāb-ı kelām ṭa‘ām-ı pür-
nemek gibi leẕẕet-i i‘tidālden ‘udūle bā‘iẟ idügi mücmelen musaṭṭar ü11 
muḥarrerdür. 

 
1  istiḳāmet-i: istiḳāmet cihetinden ve E 
2  “Yılduz ve burçların görünen âlem üzerinde etkileri vardır.”     
3  baṭn-ı: bāṭın-ı E 
4  ḫaṣā’il-i: ḥāṣıl E 
5  ḥüccet ü: - MV, E 
6  ki: ki devr-i MV 
7  çihl: cehl E 
8  taḥḳīḳ-: taḥaḳḳuḳ E 
9  zevāhir-i: - MV 
10  ve ehl-i//gitmek: - N1 
11  maḥallen//ü: - E 
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li-Münşi’ihi1 

  Ḳudret-i Ḥaḳ ne özge ‘ālemdür 
  Anuñ āẟārı cins-i Ādemdür 
 
  Ḥāṣılı bāġuñ oldı ekẟeri ḫār 
  Gülleri nādir ‘andelībi hezār [11a N1] 
 
  Enbiyā güldür evliyā ezhār 
  Şu‘arā bülbülān-ı bāġ-ı bahār 
 
  Līk bülbül daḫı olur nādir 
  Zaġan u zāġı ‘ālemüñ vāfir 
 
  Vāḳı‘ā şā‘irān-ı tīz-zebān [12b E]  
  Ḳatı nādirdür ey faṣīḥ-i cihān 
 
  ‘Ulemā ile zümre-i ḥükemā 
  Bāġuñ2 eşcārıdur sehī-bālā 
 
  Berg ü bār oldı ‘ilm-ile ḥikmet 
  ẞemere anda leẕẕet-i vuṣlat 
 
  Cūybārı o gülşenüñ ammā 
  Oldı gūyā meşiyyet-i Mevlā 
 
  Hem ṣabā peyk-i vaḥy olup anda 
  Rūḥ-ı Ḳudsīdür ol gülistānda 
 
  Ne meşiyyetsiz oldı ‘ālem var 
  Ne olur cūybārsız gülzār 
 
  Bād-ı ṣubḥ ortalıḳda vāsıṭadur 
  Ḫāke Cibrīl gibi hābıṭadur 
 

 
1  Li-münşi’ihi: Naẓm-ı Zībā N1 
2  Bāġuñ: Bāġ-ı E 
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  Bā‘iẟ oldur ki Īzid-i deyyār 
  Buyurır unẓurū ile’l-āẟār1 
 
  Ya‘nī āyīne-i cihāndur bāġ 
  Nükte fehm it ki ḥāṣıl ola ferāġ 

Pes ḥamd-i vāfir2 ve şükr-i mütekāẟir3 ol Kirdgār-ı Ḳādir ve Perverdgār-ı 
keẟīrü’l-müẓāhir 4  cenāb-ı müsteṭābına ki bu aḥḳar-i 5  bī-riyāyı zümre-i 
şu‘arādan ve ‘andelīb-i ṭab‘umı ol belābil-i hezār-edādan ḫalḳ idüp lisān-ı 
bedī‘u’l-beyānumı çār dilden behredār ve zebān-ı şeker-feşānumı ‘Arabī ve 
Fārisī ve Türkī6 ve Nevāyī elsinedeki büleġāya mābihi’l-iftiḫār idüp şi‘r-i 
faṣīḥi ṭab‘uma şi‘ār ve inşā-yı belīġi ẕihn-i pāküme diẟār buyurdı.  

Bundan mā‘adā   » ًا بل والفردانية خمصوصة بذاته سرً ا ا وترً ما خلق هللا االشياء وتر
﴿َوَخَلْقَناُكْم     mefhūmı ve خلقها زوجً ا زوجً ا وامتاز مشس وحدانية �لعلّو اوجً ا »7
 ,naṣṣ-ı laṭīf-i ma‘lūmı9 mūcibince leyl ü nehār ve ḫazān u bahār أَْزَواًجا﴾8
mihr ü māh-ı tābdār ve zemīn-i ẟābit ü felek-i devvār ve levḥ ü ḳalem sırrı 
ile nümūdār ve ‘arş u ferş mażmūnı ile bedīdār olduḳdan ġayrı ḫisset ü seḫā, 
imsāk ü ‘aṭā, lafẓ u ma‘nā ve sermā vü germā ve bu müdde‘āya delālet ider. 
Feḥvā-yı10 keẟīre vü vefretle hüveydā olduġı bu ‘āciz ḳulına lāyıḳ görilen iki 
mevhibe-i celīletü’l-menḳabe-i ‘ulyā ki biri meziyyet-i şu‘arā ve ol biri fażīlet-
i inşādur, el-ḥamdü li’llāhi te‘ālā11 bir vechle ṣunuldı.  

Ve bir ḥayẟiyyetle ‘ināyet-i İlāhī oldı ki zamānumdaki meydān-ı 12 
feṣāḥat fārisleri hem-‘inānum olmaḳ müyesser olmadı. Ve lisān-ı ‘Arabī’deki 
mahāretümi bilenlerüñ ekẟeri būs-i rikābumla müfteḫir olup,   َِّوفـَْوَق ُكل﴿

 
1  “Eserlere bakınız.” | Manzumede bu ifadenin âyet-i kerime olduğu izlenimi verilmektedir. 

Ancak bu şekilde bir âyet bulunmamaktadır. bk. Mahmut Çanga, Kur’an-ı Kerim Lügati 
İlâvelerle Mu’cemü’l-müfehres, Timaş Yayınları, İstanbul 2007, s. 514. 

2  vāfir: firāvān-ı vāfir E 
3  mütekāẟir: bī-pāyān-ı mütekāẟir E 
4  müẓāhir: ẓāhir E 
5  aḥḳar-i: ḥaḳīr-i N1 
6  Fārisī ve Türkī: Türkī ve Fārisī E 
7  “Allah varlıkları tek tek yaratmadı. Teklik gizli olarak onun zâtına mahsustur. Tam tersi o, 

varlıkları çift çift yarattı. Onun teklik güneşi yücelikte en tepededir.”     
8  Kur’ân-ı Kerîm, Nebe Sûresi, 78/8, “Ve sizleri (erkekli dişili) eşler hâlinde yarattık.”  
9  ma‘lūmı: şerīf-i mefhūmı E 
10  Feḥvā-yı: Feḥāvī-i E 
11  te‘ālā: - E 
12  meydān-ı: fesḥat N1 
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 naṣṣ-ı kerīmi ile iḥticāc eyledi. Ve mu‘āṣırum olan şu‘arā-yı ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ﴾1
fuṣaḥā-yı rūzgār ve büleġā-yı fużalā-yı dār u diyār zebān-ı Derī’deki dirāye-
tümi ve naẓm-ı Pārisī’deki [9b MV] selāsetümi görüp,  
-teslīmi ile ḫāk-būs-ı ḥużūrumı iksīr-i ‘ilm ü ma‘ri «دست بر �الى دست»2 
fet farż idüp rūzgār-ı zūr-kār3 gibi ġubār-ı4 kīmyā-‘ayārumla5 iftiḫār itmege 
başladı.  

li-Münşi’ihi 

  Çarḫuñ kemān-ı saḫtın ḳıldum fürū-nihāde 
  Bāzūma nisbet oldı ḳavs-ı ḳuzaḥ kepāde [13a E]   
 
  Çekdüm kemān-ı himmet urdum nişāna ḳat ḳat 
  Pūtem türābı oldı ṭaġlar gibi ziyāde 
 
  Gezdüm basīṭ-i ḫāki her yirde menzil aldum 
  Tozlar ḳopardı ṭab‘um menzilgeh-i fenāda 
 
  Ṭutdı sevād-ı mülki āẟār u iştihārum [11a N1] 
  Biñ dürlü şekle girdi her naẓm yek sevāda 
 
  Ketm itdi ḥaḳḳum ammā gerdūn-ı sifle-perver 
  Olduḳça ḳadr u şānum fażl-ıla i‘tilāda6 

Zīrā aṣḥāb-ı te’līf ve erbāb-ı taṣnīf ki vārid ü eẟerlerinüñ mihr-i çihārüm 
gibi iştihārı dört lāzımeye ta‘līḳ olmışdur.7 Ve sipihr-i ġaddārdan murādınca 
kām alanlaruñ müsā‘ade-i ṭāli‘leri ol ṭarīḳla bulunmışdur. Evvelki lāzıme 
‘ālem-i fenāda bir miḳdār mu‘ammer olmaları ve ‘ömr-i dirāz eẟnālarındaki 
eẟerleri ile iştihār bulmalarıdur. İkinci lāzıme ni‘met-i seyāḥatden behredār 
ve ġurbet deryāsındaki seyāḥatden hezār dīde vü şenīde ma‘ārif-i cevāhiri ile 
kāmkār ve ẕātı daḫı eş‘ārı gibi ma‘lūm-ı sükkān-ı dār u diyār olmalarıdur. 
Üçünci lāzıme bir üstād-ı kāmile muḳārenet ve bir mürşid-i vāṣıla 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/76, “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” 
2  “El elden üstündür.”     
3  Zūr-kār: - MV 
4  ġubār-ı: ‘ayār-ı MV 
5  ‘ayārumla: ġubār ile E 
6  i‘tilāda: i‘tilā E 
7  ta‘līḳ olmışdur: ta‘yīn olınmışdur E | ta‘līḳ olınmışdur N1 
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muvāṣalat sebebi ile kesb itdükleri ma‘rifet ü sa‘ādetdür. Dördünci lāzıme 
raġbet ü iltifāt-ı şehryārī ve ri‘āyet ü nevāziş-i ḫudāvendgārīdür ki sābıḳdaki 
üç lāzımenüñ cümlesinden ve bünyād-ı kemāl-i1 iştihārı çār erkānınuñ birisi 
‘add olınmışken2 ya‘nī mecmū‘ına temel mesābesinde idügi rūşendür. Zīrā 
hīç bir ehl-i3 fażl ü ṣāḥib-kemāl ḫüsrevān-ı ṣāḥib-cāh u celāl terbiyetinsiz 
ḥadā’iḳ-ı ma‘ārif ẟemerātından behredār olmamışdur. Ve hergiz bir şā‘ir-i 
şīrīn-maḳāl ve münşī-i hünerver-i sütūde-aḳvāl bārī ‘aṣrındaki vüzerā-yı 
bāhirü’l-iḳbāl himmetinsiz gülzār-ı ḥaḳā’iḳ u leṭā’if nesemātından güller gibi 
gülüp açılmamışdur. 

li-Münşi’ihi 

  Evvel zamānda böyle imiş mīr ü şehryār 
  Aṣḥāb-ı fażla vāfir imiş ḳadr u i‘tibār 
 
  Bir yire gelse iki şehenşāh-ı kār-dān 
  Ḳudret yüzinden eyleseler baḥẟ-i imtiḥān 
 
  Da‘vā-yı evvel anlara luṭf u seḫā imiş 
  İkinci ḳıṣṣa terbiyet-i eẕkiyā imiş 
 
  Ben itmişem bu deñlü kemāl ehli terbiyet 
  ‘Ahdümde ehl-i fażla bu vech-ile merḥamet 
 
  Sen ḳanġı ehl-i fażla4 nevāzişler eyledüñ 
  Taḥtuñda devlet-ile geh nāzişler eyledüñ 
 
  Yezdān-ı pāk o zümreye kim virdi imtiyāz 
  Ol fırḳadur cevāhir-i nā-yāb-ı dil-nevāz 
 
  Eşḫāṣ-ı bī-ḥisāba ne raġbet ki bī-şümār 
  Ḫāşāk ü ḫār gibi ‘avāma ne i‘tibār [13b E]  
 
 

 
1  kemāl-i: kemāl-i şehryārī E 
2  olınmışken: olınup E 
3  bir ehl-i: - E 
4  fażla: naẓma N1 
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  Ol ḳavmi biz ‘azīz idelüm kim ‘ale’d-devām 
  İḥyā iderler adımuzı tā ile’l-ḳıyām 
 
  Ol vaḳti añalum ki ne leşker ḳala ne māl 
  Ḫāke mübeddel ola bu mesnedgeh-i celāl 
 
  Ammā o demde yād ola nām-ı1 cemīlimüz 
  Ser-ḫuṭbe-i kitāb ola vaṣf-ı celīlimüz 

Çünki cevher-şināsān-ı bāzār-ı devlet ve mü’eẟẟir-nefesān-ı 2  aḫbār-ı 
ma‘ālī-menzilet olan pādişāhān-ı ‘ālī-rütbet ve şehryārān-ı nāmverān-ı 
rūşen-baṣīret suḫan erbābına iltifāt u raġbet ve cevāhir-i nā-yāb olan güftār-
ı lāzımu’l-i‘tibārları cem‘ine cell-i himmet idüp “Ehl olan raġbet üzredür 
ehle.” mażmūnı muḳarrer oldı. Bu taḳdīrce pīrāye-i salṭanat u devlet [10a 
MV] maḳādīr-i nās fehmine3 müte‘alliḳ olan ṭıbā‘-ı cevāhir-şināslarınuñ 
merātib-i ‘ulyāsı idügi [12a N1] ta‘ayyün ü taḥaḳḳuḳ buldı. Ol cümleden 
biri şehryār-ı maḥmūd-ḫiṣāl ve nāmdār-ı mes‘ūd-fi‘āl, memālik-güşā-yı 
ṣāḥib-cāh u celāl, mülk-ārā-yı memleket-baḫşā-yı vāhibü’l-āmāl, fātiḥ-i 
eḳālīm-i Hind ve żābıṭ-ı maḳālīd-i Sind, a‘nī bihi şehenşāh-ı pür-cūd, eşher-
i Āl-i Sebüktekin olan Sulṭān Maḥmūd enārallāhu burhānehu ve ḫaffefe 
evzānehu ve mīzānehu Mevlānā Ḥakīm Firdevsī-i Ṭūsī’ye i‘zāz u ikrām-ı bī-
şümār itdi. Tā ki firdevs-i naẓm-ı tevārīḫi terġīb idüp ol bülbül-i bāġ-ı 
belāġati gül gibi güşāde ḳılup söyletdi. 

li-Mü’ellifihi4 

  Ḳomadı ide beẕl-i pertev-i nūr 
  Ẕātı ẓulmet-sirişt bir düstūr 
 
  İtdügi-çün o gūne kāmile ġadr 
  Māh-ı māhiyyetini görmedi bedr 
 
  Cümle ta‘rīf iken o ḫoş-te’līf 
  Ḳıldı ebyāt-ı5 hicv anı tezyīf 

 
1  nām-ı: vaṣf-ı E 
2  mü’eẟ ẟir-nefesān-ı: mü’ellifān-ı E 
3  nās fehmine: nāsa farża N1 
4  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E | Naẓm N1 
5  ebyāt-ı: iẟbāt-ı MV 
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  Ṣanma sen ṭaş atup o bed-gevher 
  Ḳa‘r-ı baḥr-i ‘amīḳa virdi keder 

Fi’l-vāḳi‘ mezbūr Sulṭān Maḥmūd-ı Sebüktekin bir şehryār-ı ṣāḥib-
ḳırān-ı miknet-ḳarīn ve kāmkār-ı kerem-kirdār-ı nebāhat-rehīn idügi1 her-
kese ẓāhir ü müstebīndür. Ḥālā ne mülkinden nişāne, ne ḫiżānesinden bir 
eẟer-i yegāne vardur. Ma‘a ḥāẕā yapduġı mesācid ü ‘amā’ir ile münhedim 
olmışdur. Muḫtelifü’l-edyān, ‘ālem-gīr ü cihān-sitān pādişāhlar mu‘askerine 
memerr ü ma‘ber olmaġla ekẟeri yıḳılup fenā bulmışdur. Ancaḳ dillerde 
meẕkūr ve evṣāf-ı ḥasenesi Mevlānā Firdevsī Şeh-nāme’si içinde mesṭūrdur 
ki ilā inḳırāżi’d-dehr anuñ ḫuṭbesi minber-i suṭūr ile ḳā’imdür. Ve ilā 
yevmi’n-nüşūr ẕikr-i cemīli ṭayy-ı menşūr gibi ol manẓūmede menẟūr u 
dā’imdür. 

Naẓm2 

   [14a E] فردوسى  هنوز نور فشانست بدر     3رفت گ  ظهور كرد و   هزار اخرت رخشان 
    4جز اين فسانه كه شناخت قدر فردوسى      برفت شوكت حممود ودر زمانه مناند 

Pes bunca kār u bār-ı salṭanat aña bā‘iẟ-i şöhret olmadı. Ammā naẓm-ı 
Firdevsī ḥaşre dek iştihārına bādī oldı. Ol sebeb ile bu beytüñ mażmūnı nük-
tesi5 ta‘ayyün buldı.  

Beyt6 

  7وهر �ر اوست گ فتار  گ اين زالل از منبع   و     اين �ال از بوستان طبع معىن دار اوست 

 
1  idügi: idügi ki MV, N1 
2  Naẓm: - N1 | Li-münşi’ihi E  
وبرفت :   وكرفت     3 E 
4  “Binlerce parlak yıldız ortaya çıkıp yok olmuştur. Firdevsî’nin dolunayı hâlâ ışıklar 

saçmaktadır. Bugün [Sultan] Mahmud’un azameti gitmiş, geride Firdevsî’nin kadrini 
bilmesinden başka bir efsane kalmamıştır.” 

5  mażmūnı nüktesi: nüktesi mażmūnı E 
6  Beyt: Naẓm E 
7  “Bu fidan, onun anlamlar sahibi şairlik fıtratının bahçesine aittir. Ve bu berrak su, onun 

inciler saçan söz kaynağına aittir.” 
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Fi’l-ḥaḳīḳa Ḳızılarslan1 ne gūne pādişāh-ı ẕī-şān idügi bilinmez idi, 
zamānında Ẓahīr-i Fāryābī ḥażretleri ẓuhūr itmemiş olaydı. Ve Sulṭān 
Üveys-i 2  bāhirü’l-‘irfān ne maḳūle şehryār-ı nebāhat-nişān idügi añlan-
mazdı, ḥażret-i Ḫˇāce Selmān ol şehryāra mādiḥ-i belīġu’l-lisān olmamış 
olaydı.3 Bunlardan mā‘adā Şeyḫ Sa‘dī ḥażretleri Gülistān’ında yazmasa, Ata-
beg-i Zengī bu ḳal‘a-i zeng-bārdaki dizdār-ı māh-ı tābdār deñlü4 şöhret bul-
mazdı. Keẕālik Mevlānā Efḍalü’d-dīn-i Ḫāḳānī ḳaṣā’idi meşhūr eylemese 
Şirvānşāh kim idügi ma‘lūm olmazdı. Belki ile’l-ān kim idügi bilinmezdi.  

li-Münşi’ihi 

  Sa‘ādet bāġına ma‘nīdür anlar bāġbānlardur [12b N1] 
  Niçe ḫüsrevleri āẟār idinmiş nükte-dānlardur 
 
  Çerāġ-ı ḫānedān-ı himmetidür anlaruñ şehler 
  Zebān-ı tīġle dehri fetḥ iden ṣāḥib-ḳırānlardur 

Lā-siyyemā nesl-i Timur-ı Gürgān’dan şehryār-ı ma‘delet-nişīn ve 
tācdār-ı ma‘rifet-nigīn, ‘ammār-ı medā’in ü nevāḥī vü ḳurā, a‘nī bihi5 Sulṭān 
Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara yüz pāreden ziyāde müdevvenātda ḳıṣṣası 6 
meẕkūr olmaġa ve biñ ḳıṭ‘adan ziyāde ḳaṣa’id ile vaṣf-ı meşkūrı şöhret bul-
maġa bā‘iẟ, [10b MV] evvelā müşīr-i Erdeşīr-mesīr-i nerre-şīr, vüzerā-yı 
ma‘ārif-semīr, niẓāmü’l-mülk Mīr ‘Alī Şīr gibi7 vekīl-i ṣāḥib-tedbīrdür ki 
müverriḫ-i bī-naẓīr, muṣannif-i niḥrīr-i taḥrīr8 Mevlānā Muḥammed İbn 
Ḫˇāndşāh nām mü’ellif-i ‘avārif-żamīre me’mūlinden ziyāde raġbetler ve 
māh-be-māh mekārim ü iltifāta lāyıḳ müşāheretle ri‘āyetler ve sāl-be-sāl 
irsāl-i sāliyāne-i müte‘addide ile beẕl-i mürüvvetler, ḫuṣūṣā hefte hefte bed-
naẓarlar rü’yetinden nühüfte baḫşişler ü himmetler ve rūz-be-rūz pürsiş-i 
ḫāṭır-ı ‘āṭır yüzinden ‘arż-ı ḫulūṣ u mekrümetler idüp Ravżatu’s-ṣafā ile mü-
semmā heft mücelledāt-ı pesendīde-imlā ki ḥavāss-ı ḫams-ı insānī ve bu çār 
erkān-ı ẓulmānīde anuñ gibi heft baḥr-i pür-gevher ve heşt ḫuld-i nūrānī-

 
1  Ḳızılarslan: - N1 
2  Sulṭān Üveys-i: - N1 
3  olsaydı: olsalardı E 
4  deñlü: dükeli MV 
5  bihi: bihi ḥażret-i E 
6  ḳıṣ ṣası: ḫuṭbesi N1 
7  gibi: - E 
8  taḥrīr: - E 
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peyker görmiş degüldür. Ve tevārīḫ kitāblarında selāset-i güftār ve belāġat-i 
neẟr-i cevāhir-niẟār ile memlū ol maḳūle ḫūşe-i lü’lü’ [14b E] ve sübḥa-i 
dürer-i güftügū görülmiş degüldür. Bu ṭarīḳ ile sekiz yıl tamām ḫāṭır-nevāz-
lıḳ mekārimine ihtimām ve her cüz’ getürdükçe küllī mevhibet ü in‘ām ey-
ledi. Tā ki muṣannif-i benām eyle1 ol kitāb-ı feṣāḥat-fercām mücelledātını 
nāḳıṣ ḳomayup itmām eyledi. 

li-Münşi’ihi 

  Vāḳı‘ā iltifāt-ı şāh gerek 
  Bir mü’ellif kitāb ide te’līf 
 
  Ehl-i ‘irfānı ḫoş ṭutan şāhān 
  Oldı her yirde lāyıḳ-ı ta‘rīf 

Zihī pādişāh-ı ‘ālī-cāh ki Mīr ‘Alī Şīr gibi vekīl-i ḫalīl-i2 müşīr ve mīr-i 
meclis-i girāmī ve şeyḫ-i şüyūḫ-ı sütūde-nāmī, cur‘a-nūş-ı encümen-i niẓāmī 
Mevlānā ‘Abdu’r-Raḥmān-ı Cāmī gibi mürşid-i güşāde-żamīr, ḫuṣūṣā 
fużalā-yı ‘aṣrınuñ mükāşifi, aṣḥāb-ı nuṣḥ u pendüñ ‘ārif-i ‘ākifi, Mevlānā 
Ḥüseyn Vā‘iẓ-i Kāşifī gibi nāṣıḥ-ı dil-peẕīr ü müfessir ve muḥaddiẟ-i 
belīġu’t-taḳrīr, ḫuṣūṣā münşī-i siḥr-āẟār ve mümlī-i müteferrid-i feṣāḥat-
kirdār zamānında ṣadef-i zemīn ü zamānda dürr-i şehvār gibi ferīd, Mevlānā 
‘Abdu’llāh Mürvārīd maḳūlesi münşī-i münāşir ve bunlardan ġayrı ḥüsn-i 
terbiyet3 ile perverde-i şāhāneleri olan niçe şu‘arā-yı büleġā-yı ma‘ārif-semīr 
ol şehryār-ı kerem-keẟīr-i bī-naẓīri ilā yevmi’l-maṣīr efāżıl-perverlikle şehīr 
ḳılmışdur. ‘Aṣrındaki fuṣaḥānuñ mü’ellefāt u āẟārı anlaruñ ẕāt-ı şerīf-i 
yegānesini suḫanverān-ı āfāḳa bildürmişdür.  

Naẓm4 

  5نج فاخراست گ ن  آ   وين نقد �عتبار از       ن حبر زاخراست آ  اين دّر شاهوار از 

 
1  eyle: - E, N1 
2  ḫalīl-i: - MV, N 
3  terbiyet: tertīb MV 
4  Naẓm: Beyt E, N1 
5  “Bu iri inci tanesi, o derin denize aittir. Ve bu değerli altın, o muhteşem hazineye aittir.” 
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Fi’l-vāḳi‘ fī zamāninā ol [13a N1] mülk ü devlet ġayrılara intiḳāl itdi. 
Ve eṭrāf-ı memālikde niçe pādişāhlar ẓuhūr eyledi. Fe-ammā anuñ ḫuṭbesi 
menābir-i suṭūr-ı kütübde irtiḳāda ve vezīr-i ḫabīrinüñ rütbesi ol merāḳī-i 
‘āliyede dem-be-dem i‘tilāda olup ‘azm-ı şānını taḥḳīḳ itmişdür. Ve kitāb-
ḫāne-i şehryārān anlaruñ1 vaṣf-ı cemīllerine kitābe gibi farḳında yir itmişdür.  

Ġıbbu ẕālik yine ol ‘ahd-i2 bāhirü’s-sa‘d u ẓāhirü’l-cehdde salṭanat-ı 
memleket-i Rūm Ebü’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān bin Murād Ḫān ile 
mersūm olup vezāreti ḫidmeti ṭarīḳ-ı ‘ulemādan ḥāṣıl olmış ve sebīke-i 
ḫilḳati miḥekk-i tecribe vü imtiḥāna çekildükden ṣoñra sikke-i celīle-i 
vekāletle ‘ayār-ı kāmilin bulmış maḥmidet-ḫiṣāl Maḥmūd Paşa nāmı ile 
mu‘anven olan merd-i pür-ḫıred-i vācibü’l-iclāl cenābına fermān olınmış 
idi. Ol sebeb ile3 a‘lām-ı ‘ulemā-yı zamān ḳadr u i‘tilā ile farḳ-ı Ferḳadān 
evcine çıḳmış idi. Ve heme hümām-ı feylesūfān kemāl-i raġbet ü iltifātla 
mehāmm-ı dünyeviyyelerini me’mūllerinden ziyāde bulmışdı. 

Naẓm4 [15a E] 

  عدل شاملست   عقد امور منتظم و   يكدلست   ه شا � دستور نيكخواه چو  
    [11a MV]5عادلست  ر شاه گ ر ملك امينست و گ     از حسن اعتقاد وزير امني شناس 

El-ḳıṣṣa bir zamān idi ve bir hengām-ı ḫuceste-eyyām-ı mütekāẟirü’l-
iḥsān idi ki cāsūsları kişver-be-kişver gezerdi. Gūşe-i inzivāda6 muḫtefī ve 
zāviye-i ḫumūl-i renc ü ‘anāda muḫtefī olan ‘ulemā vü şu‘arā vü fużalā vü 
ḥükemā tetebbu‘ına diḳḳat iderdi. Ḥattā mezbūr Maḥmūd Paşa ve ol 
şehryār-ı kişver-güşā başḳa cāsūslar ḳullanup kemālāt aṣḥābını bulmaḳda 
birbirine taḳaddüm ḳaṣdın eylerdi. Şöyle ki kārgehān-ı sulṭān cevāsīs-i vezīr-
i nādire-dān ḫidmetinden muḳaddem bir ma‘rifet ehli bulsa ve sem‘-i celīl-
i vekīl7 ol ẕāt-ı laṭīfi bilmiş ve işitmiş olmayup ibtidā pādişāhı lisānından 
işitmiş olsa bu ḫidmetdeki te’ḫīr kendüye cürm-i keẟīr olurdı. Ve 

 
1  anlaruñ: anuñ E 
2  ‘ahd-i: - E 
3  ḫilḳati//sebeb ile: - N1 
4  Naẓm: Beyt N1 
5  “İyilik sever bir vezir, padişahla gönül birliği ederse işler yolunda, adalet yaygın olur. Melik 

güvenilir, padişah adil de olsa [böyle bir] vezirin hüsn-i itikadından emin ol.” 
6  inzivāda: iḫtifāda E 
7  celīl-i vekīl: vekīl-i celīl MV, N1 
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cüstücūdaki taḳṣīr şerm ü ḫacletine bā‘iẟ olup mir’āt-i ḫāṭır-ı ‘āṭır-ı şehryārī 
min vechin inkisār bulurdı. 

li-Mü’ellifihi1 

  İşte rūşen-żamīr ü işte vezīr 
  İşte ṣāḥib-ḳırān-ı ‘ālem-gīr 
 
  Yoḳlayan ehl-i fażlı diḳḳatle 
  Arayan gevheri bu himmetle 
  
  Ḳadr u iḳbālle mu‘ammer olur 
  Mülk-i ‘ālem aña musaḫḫar olur 
 
  Bu sebebdendür ol şeh-i mes‘ūd 
  Buldı ẕātın vekīlinüñ Maḥmūd 
 
  Fetḥ-i İstanbul oldı aña naṣīb 
  Mādiḥidür anuñ Resūl-i Ḥabīb 
 
  Ol ki ni‘me’l-emīr2 ola na‘tı 
  ‘Arşa hem-sāyedür anuñ baḫtı 
 
  Añılur ḥaşre dek kerāmetle 
  ‘Ulemā ṣınfına ri‘āyetle 

 

 

 

 

 

 
1  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E | Naẓm N1 
2  Burada “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o 

ordu ne güzel ordudur (Ahmed bin Hanbel, IV, 335; Hâkim, Müstedrek, IV, 422).” 
şeklindeki hadîs-i şerîfe telmih yapılmıştır. 
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Bu Suḫan-ı Belāġat-fercām Ḥaḳīḳat-i Ẓulm u ‘Adli Beyān ve Şehryārān-ı 
Dūn-himmet ü Pest [ve] Vüzerā-yı Erāzil-perest Ma‘āyibini İ‘lān ile 

Mü’ellif-i Kitābuñ Şedā’id-i ‘Azl ü Baṭāletini İfhām ve Nüḳūd-ı İrtişā 
Genc-i Pür-renc-i Sīm-i Eşki İfşā İtdügi Ser-encāmı İ‘lām ve Aḥvāl-i 

Rūzgār-ı Zūr-kārı Mücmelen1 İbhām ve Sebeb-i Te’līf Ṣoñında İrtisām 
Yüzinden Birḳaç Kelām-ı Cevāhir-niẓāmdur. 

Ḥażret-i Ḥakīm-i Ḫallāḳ [13b N1] ve Kerīm-i Rezzāḳ ki  ِعندَُكْم   ﴿َما 
 maḳūlesi naṣṣ-ı ḥikmet-vifāḳ ile mün‘im ‘ale’l-ıṭlāḳ يَنَفدُ   َوَما  ِعنَد اّ�ِ َ�ٍق﴾2
idügini ‘ibād-ı sütūde-aḫlāḳ zümresindeki suḫanverān-ı āfāḳ ve nükte-
şināsān-ı3 mu‘allā-ṭıbāḳ eẕhānına i‘lān buyurdı. Ḫuṣūṣā   الَِّذيَن َيْسَتِوي  ﴿َهْل 
feḥvā-yı ġarrāsına maẓāhir-i āẟār olan ẕevāt-ı يـَْعَلُموَن  َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن﴾4 5 
muḫtelifetü’ş-şüyūn ve ṭabaḳāt-ı mütenevvi‘atü’l-fünūn mezāyāsını aṣḥāb-ı 
fehm [15b E] ü dānişe kemā-yenbaġī ṭuyurdı. 

li-Münşi’ihi 

  كه چون شد مقدار   ه بشناسند گ ن آ و        در نزد شهان عدل ببايد معيار  
  6ن درهم وميزان طّيار آ   عقل تو در   در بدل دو كفه �يد اى خواجه دو كف   

Ba‘de hāẕā   7﴾ِإنَّ اّ�َ َ�ُْمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا اَألَماَ�ِت ِإَىل أَْهِلَها﴿ mażmūn-ı ‘adā-
let-nümūnı selāṭīn-i kār-fermā ve vüzerā-yı ‘uẓemā-yı Āṣaf-ẕekā fırḳa-i  
sa‘īdesindeki ulü’n-nühāya inhā ve naṣṣ-ı kerīm-i   ﴿  َوَوَضَع رَفـََعَها  َوالسََّماء 
 meşḥūn-ı laṭīfindeki mīzāndan murād ḳısṭ u ‘adl9 idügine işāret ü اْلِميزَانَ ﴾ 8
īmā ve inşā-yı arż u semā mi‘yār-ı ma‘deletine10 ḳarīn ve irtifā‘-ı sipihr-i11 
mīnā maḳādīr-i nās ma‘rifetine lāzım bir mażmūn-ı güzīn idügini ṭıbā‘-ı 

 
1  Mücmelen: Mücellā E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Nahl Sûresi, 16/96, “Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise 

kalıcıdır.”  
3  sütūde//şināsān-ı: - MV, E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Zumer Sûresi, 36/9, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”  
5  ẕevāt-ı: devlet-i E 
6  “Padişahların nezdinde adalet ölçü olmalıdır. O zaman [padişahlar] bunun kendilerine 

değer kattığını anlarlar. Ey bilgin, iki kefeye karşılık iki kefe gereklidir. Bu yüzden senin 
aklın karışıktır ve ölçü kaçmıştır.” 

7  Kur’ân-ı Kerîm, Zumer Sûresi, 4/58,  “Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi 
emrediyor.”  

8  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/7,  “Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.”  
9  ‘adl: ‘udūl MV 
10  ma‘deletine: ‘adālet E | ma‘delete N1 
11  sipihr-i: şehr-i E 
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icmā‘a ilḳā buyurmaġla pādişāhān-ı ‘ālī-rütbet ve vükelā-yı küberā-yı ‘ālī-
menzilet cenābına vācib oldı ki zemīnle çarḫ-ı berīni bir mīzān ve şems ü 
ḳamer nāmındaki 1  kevkebeyn-i żiyā-ḳarīni keffeteyn-i zer-nişān ve sā’ir 
kevākibi derāhim2 mesābesinde nümāyān bilüp şebān-rūz makādīr-i nāsla 
muḳayyed olalar. Ve tevcīh-i menāṣıb u ta‘yīn-i merātibde bilā-ta‘aṣṣub [11b 
MV] u ġaraż  3﴾بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض﴿ feḥvā-yı ḥikmet-ārāsına mütāba‘ati 
lāzım bileler. Tā ki deryā-yı vicdān u fikretlerinde   املقسطىون � ىف الدنيا على»
-ḥadīẟ-i şerīfinüñ dürr-i yektā ve gevher-i girān منابر من اللؤلؤ ىف القيامة»4
behāsıyla memlū olalar. Ve kitāb-ı bī-irtiyāb-ı ḫilḳatlerinde 5  زاد عدل  من 
  .fevā’idini mesṭūr u metlū göreler  «قدره ومن ظلم نقص عمره» 

li-Mü’ellifihi6 

  Kāmilüñ ḥaḳḳını ketm eylese bir şāh u vezīr 
  Bilmeyüp ḳadrini luṭf itmede ḳılsa taḳṣīr 
 
  Anlaruñ Bār-i Ḫudā devlet ü ‘ömrin kem ider 
  Ẓulmet-i ẓulm u sitem ‘adli günin mübhem ider 
 
  Rūz-ı maḥşerdeki a‘māli anuñ vezn olınur 
  ‘Adli nāḳıṣ görinür kemligi kāmil bulınur 

Fe-lā-cerem ‘ibād-ı müstaḥiḳḳīn ki ẓıllu’llāh fi’l-arżīn olan selāṭīn-i 
güzīn cenābına vedāyi‘-i Ḫālıḳu’l7-‘ālemīn idükleri rūşendür, beytü’l-māl-i 
Müslimīn idrārātında herkesüñ istiḥḳāḳ u liyāḳati,8 ya‘nī kiminüñ şeref-i 
neseb ü siyādeti ve kiminüñ feżā’il-i ẕātiyye ile ma‘rifeti ve ekẟerinüñ seyf-i 
ḳāṭı‘-ı ḫidmetine lāzım-ı şecā‘ati9 ve ol zümreden ba‘żılarınuñ ża‘f-ı pīrī ve 
cerāḥat u baṭālet cihetinden ḥaḳḳ-ı ḫidmeti elbette10 ḳuvvet-i yevmiyyesine 
kifāyet ider. Ri‘āyeti mūcib olmaġla mülūk-i eslāf ve ḫüsrevān-ı İskender-

 
1  nāmındaki: nām E 
2  derāhim: dirhem E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, 24/40, “Onun bir kısmı bir kısmın üstündedir.”  
4  Hadîs-i Şerîf, “Dünyada Allah için âdil davrananlar kıyamet gününde nurdan minberler 

üzerindedir.” (Müslim, Sünen, İmare 5 (1827), C. 2, s. 1458.)     
5  “Adil olanın değeri arttı. Zulmedenin ömrü kısaldı.” 
6  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
7  Ḫāliḳu’l: Rabbü’l E 
8  u liyāḳati: - E 
9  lāzım-ı şecā‘ati: lāyıḳ u lāzım-ı ḫidmeti vü şecā‘ati E 
10  elbette: - E 
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maṣāf bu ṭarīḳa-i marżiyyeye sülūk u mütāba‘at ve aṣḥāb-ı ḥācāt ve rū-
şināsān-ı ma‘ālī-derecāt ḥaḳḳında ber-vech-i i‘zāz u imtiyāz beẕl-i luṭf u mü-
rüvvet idegelmişlerdür.  

Ma‘a ḥāẕā ‘ulemā vü fużalā ve te’līfātla meşhūr olan fuṣaḥā [16a E] 
ḫuṣūṣā rābıṭa-i mehāmm-ı memālik [14a N1] ve żābıṭa-i1 erḳām-ı mesālik 
olan münşiyān u aṣḥāb-ı ḳalem ve mümliyān u erbāb-ı raḳam ki be-şarṭ-ı ān 
her biri  2«كلُّ   كاتب جاهل »   ta‘rīflerine dāḫil olmamaġla ta‘rīf olına. Ve 
ḥarf oḳumayan ehl-i ḥiref ḳısmından degüldür, diyenlerüñ i‘tiḳādları taḥrīf 
olına. Anlaruñ ri‘āyetleri ve faḳr u fāḳa şedā’idinde ṣıyānetleri cümleden ev-
vel vācibdür. Ḥattā bu ḳıṭ‘anuñ mażmūnı anlara münāsibdür. 

li-Münşi’ihi 

  Ehl-i ḳalem ki muḳsim-i erzāḳ-ı bīş ü kem 
  Olmış yed-i mü’eyyedine anlaruñ ‘alem 
 
  Yoḳ yoḳ nevāl behr ü3 kām-ı enām-ıla 
  Mīzāblar enāmil olur reşḥalar4 raḳam   

Ḍırġām-ı bīşe-i intiḳām, Ḥażret-i İmām ‘Alī5 gibi hümām, Mālik İbn 
Eşter’i Mıṣr’a ḥākim gönderdükde ikinci naṣīḥatleri aṣḥāb-ı raḳam ḳısmınuñ 
ri‘āyetleridür. Ḫuṣūṣā defterdārān-ı istiḳāmet-rehīn ki her biri  » على إّىن 
 mıṣdāḳ-ı şerīfine mā-ṣadaḳlardur. Ol zümre-i  خزائن االرض حفيظ أمني »6
vācibü’r-ri‘āyenüñ a‘del ü dānāları ṭururken echel ü aġbiyāları ḳullanmaḳ  
«إذا ملك االراذل    ,dāhiyesini iẓhār; lā-siyyemā «زوال الدول  �صطناع السفل »7
-dā‘iyesini iḫtiyār ḳabīlinden olduḳdan mā‘adā9 ‘uḳalā yi هلك االفاضل»8
rine ġufelāyı istiḫdām itmek ḥükemānuñ,   استقامت الفضائل  ذوى  قّلد  «من 

 
1  żābıṭa-i: rābıṭa-i E 
2  “Bütün kâtipler cahildir.” 
3  nevāl behr ü: kemāl behre MV, E 
4  Mīzāblar//reşḥalar: Mīzānlar enāmil olur sübḥalar MV, E 
5  ‘Alī: ‘Alī-i velī E 
6  “Şüphesiz ki ben yeryüzünün hazineleri üzerinde güvenilir bir koruyucuyum.” | Bu ifade 

Yûsuf Sûresi 55. âyetten iktibas edilmiştir. Âyetin aslı şu şekildedir:  
  ﴿ قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخَزآِئِن اَألْرِض ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليمٌ ﴾ 

7  “İşe yaramazları istihdam etmek ile devlet ortadan kalkar.” 
8  “Reziller idareyi ele geçirdiğinde erdemliler helak olur.”     
9  mā‘adā: ṣoñra E 
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-ḳavlinden teġāfüli mūcib ve ẕü أ حواله ومَ ن قّلد ذوى الرذائل اضطربت  أ عماله»1
fehmin selīm olan ümenā mümkin iken kec-ṭab‘ u saḳīm olan süfehāya me-
yelān itmek,  2« من اشّد النوازل دولة االراذل» mażmūnından tecāhüli müstevcib 
idügi muḳarrerdür.  

Lā-siyyemā ‘aḳl-i evvel, ḫıred-i mükemmel büzürg-i cumhūr, Bü-
zürcmihr-i kiyāset-şu‘ūrdan [12a MV] su’āl ve “Āl-i Sāsān zamānında senüñ 
gibi ẕū-tecribe ḥakīm ve her ḥālle kendülere hem-nişīn-i fehīm olduġı ḥālde 
neden ki devletleri serī‘u’z-zevāl olup devletleri ġayra intiḳāl eylemişdür?” 
diyü isticlāb-ı maḳāl olınduḳda,   كابر االعمال أ «الّ�م استعانوا �صاغر العّمال على
 manṭūḳıyla cevāb-ı bī-miẟāl virdügi; ya‘nī “Oldıḳça فآل  أ مرهم شّر ما آل»3
[küçük] ādemlerüñ büyük manṣıblara naṣb olınması zevāl-i mülk ü devlet4 
belāsına mübtelā olmalarına bā‘iẟ oldı.” didügi mesṭūr u muḥarrerdür.  

Çünki dād u dihiş emrindeki iḫtilāl, ḳadīmü’z-zamāndan lāzıme-i 
ḥükkām-ı bā-cāh u celāldür, fī zamāninā vāḳi‘ olan aḥvāl ve tevcīh-i 
menāṣıba müta‘alliḳ olan iḫtilāl-i fażāḥat-me’āl ḫuṣūṣına bu faḳīrüñ ser-
encām-ı pür-melāli dāldür. Zīrā bu ġarīb ü ke’īb-i5 pür-ġam bār-ı belā-yı 
fāḳa ile ḳāmet-i6 ṭāḳati ḫam bir kem-baḫt u bī-ṭāli‘ ü mevfūrü’l-elem ve faṣl-
i şitāda açılup mażarrat-ı yaḫ u berfle efsürde-dem olan verd-i ṭariyy ü ḫur-
rem gibi zamānına gelemedüm. Ve ma‘ārif ü leṭā’ifüñ raġbeti evānına yeti-
şemedüm ki ḳadr-i dānişüm mīzān-ı iltifāta ḳarīn olaydı. Ve ma‘rifet ü bīni-
şüm [16b E] mi‘yār-ı i‘tibār7 ve miḥekk-i tecribe vü iḫtibārda kāmil-‘ayār u 
tamāmü’l-miḳdār olan [14b N1] zer-i ḫāliṣ-i meskūk gibi elden ele raġbet 
bulaydı. Her çend ki kesād-ı bāzār-ı ma‘rifeti fikr iderdüm. Ma‘a hāẕā kev-
kebüm Müşterī iken cevāhir-i naẓm u neẟrüme müşterī bulınmaduġını is-
tiġrāb idüp8 kendü kendüme tesliyetle dirdüm: 

 

 

 
1  “Erdemli kişileri yöneticiliğe atayanların durumu düzgün olur. Kötü karakterli kişileri 

atayanların işleri yolunda gitmez.”     
2  “Felaketlerden daha kötüsü rezil kişilerin yönetimidir.” 
3  “Çünkü onlar büyük işlerde küçük işçilerden yardım dilediler. İşte bu yüzden işleri bu kadar 

kötü bir yere vardı.”     
4  ü devlet: - MV 
5  keẟīf-i: kebib MV 
6  ḳāmet-i: - E 
7  i‘tibār: - E 
8  idüp: olınup E 
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Rubā‘ī li-Mü’ellifihi’l-ḥaḳīr1 

  Mihr-ile mehüñ2 keffeleri ser-gerdān 
  Naḳḳād-ı felek elde ṭutar zer-i mīzān 
 
  Bāzār-ı mu‘āmelede ḳanı sūd u ziyān 
  Aṣḥāb-ı kemālāta neden bu noḳṣān 

Ḥālā ki kihān u mihān ḫizāne-i ḳalbümdeki ma‘ārif naḳdini bilürlerdi. 
Ol cihetden ġınā-yı ḳalbe baḳup ibtilā-yı fāḳamı ta‘accüb ḳılurlardı. Ben 
isem bī-ser ü sāmān-ı emr-i ma‘āşumda ser-gerdān olup kendü kendüme 
söylerdüm: 

li-Münşi’ihi3 

  Keffümde güher-i ‘aḳdi tehī-hemyānem 
  Sīnemde hüner genci velī vīrānem 
 
  ẞābit-ḳadem olduḳça ki ser-gerdānem 
  Kārumda Ḫudā ḥaḳḳı ‘aceb ḥayrānem 

Ġarā’ib bundadur ki ba‘żı erāẕil-i nās taḥṣīl-i rustāḳ-ı bī-ḳıyās  
idüp bu devr-i cemīl ü ‘ahd-i bī-‘adīldeki her vezīr-i müşīr-i celil, 
 mefhūmını5 sebīl idüp istiḫdām-ı ‘uḳalādan ibā ve «اجلنس اىل اجلنس مييل »4  
nisbet-i türābiyye ile cevher-i ‘ilm ü dānişi hebā ve iksīr-i feżā’il-i ḫaṣā’il-
nümāyişi gird-bād-ı hevā-yı nefsāniyye ile ifnā ḳılup her ḳaçan ki bir manṣıb 
münḥal oldı veyāḫūd aṣḥāb-ı cāhdan biri ‘azl olınup yirine şaḫṣ-ı āḫar lü-
zūmı taḥaḳḳuḳ buldı, evvelā bāzār-ı i‘tibārda ‘alā melā’i’n-nās mezād olın-
madın6 elbette elbette beẕl-i māl ve izdiyād-ı naḳd-i ḳıymetle ‘arż-ı ḳudret ü 
māl iden münḥallerden7 birine virildi.  

 
1  Rubā‘ī//ḥaḳīr: Li-münşi’ihi E 
2  mehüñ: felek N1 
3  Li-münşi’ihi: - MV | Rubā‘ī N1 
4  “Her cins, kendi cinsine meyleder.” 
5  mefhūmını: mażmūnına E 
6  olınmadın: olındı E, N1 
7  münḥallerden: nā-maḥallerden N1 
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Cidden aṣḥāb-ı istiḥḳāḳa iltifāt ḳılınmadı ve ṣalā-yı hel min mezīdde1 
naḳd-i cevāhir-i ma‘ārifleri füls-i aḥmer ve mühre-i müzevver meẟābesinde 
‘add olınmadı. Her çend ki 2﴾ِإنَّ اّ�َ َ�ُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّواْ اَألَماَ�ِت ِإَىل أَْهِلَها﴿ naṣṣ-ı 
şerīfine mütemessik olup liyāḳat u isti‘dādlarını bildürdiler, cidden müfīd 
olmadı. Ne ḳadar ki 3﴾ ََهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمون ﴿ āyet-i laṭīfe-
sin [12b MV] tilāvet idüp kendülerüñ dürr ü gevher-i ma‘dūdı dünyāda vü 
‘uḳbāda ‘ayn-ı menfa‘at ve ġayruñ nuḳūd-ı bī-sūdı renc ü ḫasārete mūcib-i 
ticāret olup bu mā-beyndeki bāzārdan Ḥażret-i Kirdgār bīzār ve Resūl-i bü-
zürgvār 4« لعن هللا الراشى واملرتشى» ḥadīẟindeki nehyle5 fermānkār idügin söy-
lediler. Meyl-i māl cibilletlerinde merkūz bir bed-ḥāl ve devlet-i dünyāda 
murād-ı aḫẕ-ı māl ü menāl ü cāh u celāl netīcesi maḥżā me’āl imlāsındaki 
māldür diyü aḫẕ-ı rişvete el uzatdılar. Beyne’l-ḫalḳ ve’l-Ḥaḳ ‘ırż u nāmūsla-
rın göz göre pā-māl itdiler. 

li-Mü’ellifihi6 [17a E] 

  Kārgāhında cihānuñ müteḥayyir ‘uḳalā 
  ‘Ālemüñ meşġalesi ādemi ḥayrān eyler 
 
  Gün olur şems-i ḳıdem ẕerreler iẓhārın ider7 
  Dem olur baḥr-i kerem ḳaṭreler iḥsān eyler 
 
  Cem‘ ider ḫalḳı gehī sūr u gehī mātemle 
  Yine gözyaşı gibi laḥẓada tālān eyler 
 
  Ḫas u ḫāşāk ile ḳaplar yüzini deryānuñ 
  Baḥri dil-teng ḳılur dürleri pinhān eyler 
 
  Niçe biñ gūşede bir laḥẓada cem‘iyyet idüp [15a N1] 
  Niçe cem‘iyyeti bir demde perīşān eyler 

 
1  Burada Kāf Sûresi 30. âyete telmih yapılmıştır. 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Zumer Sûresi, 4/58,  “Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi 

emrediyor.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Zumer Sûresi, 36/9,  “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”  
4  Hadîs-i Şerîf, “Rüşvet verene ve alana Allah lanet etsin.” (Tirmizî, Ahkâm, 9) 
5  nehyle: - N1 
6  Li-mü’ellifihi: Naẓm E 
7  iẓhārın ider: iẓhār eyler E 
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  Dil-perīşān1 fuḳarānuñ ṭaġıdup meclisini 
  Getürüp bir yire şeh nāmına dīvān eyler 
 
  Öldürür ḫalḳı felek tīġi gibi zaḥmı nihān 
  Ne fesād itse döner ṭāli‘e bühtān eyler 
 
  Nāḳıṣı kāmile ġālib çıḳarur kevkebede 
  Cürmi ecrāma yıḳar kevkebi mīzān eyler 
 
  Genci setr eylemeyüp ḳadrini2 ketm itmekle 
  Bu ḫarāb olası çoḳ mülketi vīrān eyler 
 
  Dehenüñ ḥoḳḳasına mühr-i sükūt ur ‘Ālī 
  Çoḳ güher ṣaçma sözüñ az kişi iẕ‘ān eyler 

Ammā maḥlūl olan manṣıb çendān maḳbūl olmaya ve ‘arż-ı naḳd-i ir-
tişā idenlerden ḳavī ṭālib bulınmasa3 bu kerre aḳribā vü ta‘alluḳāt defteri 
yoḳlanur. Esāmīleri ḳayd-ı defter4 ve keẟretinden lafẓ-ı lā-yuḥṣā ile mu‘ab-
ber5 olan nā-maḥallerden birine ‘arż olınur. Bi-vechin mine’l-vucūh erbāb-ı 
menāṣıb ‘idādındaki aṣḥāb-ı kemāl ü meziyyet istiḥḳāḳı ḥasebi ile 
munṭaẓamü’l-ḥāl olanlaruñ ḥuṣūl-i merāmına bu vechle6 muḥāl olur. 

li-Münşi’ihi 

  Her vilāyetde ehledür raġbet 
  Rūm mülkinde ‘aksidür ma‘lūm 
 
  Ḫaylī ma‘yūbdur kemāl ehli 
  Añılur ehl-i fażl olan meẕmūm 
 
  Arnavuddur ya Bosnadur ya Freng 
  Her büyük başlu şūm nīteki būm 

 
1  perīşān: yapar E 
2  Nüshalarda “kudretini” şeklinde yazılan bu kelime vezin gereği “kadrini” olarak metne 

alındı. 
3  bulınmasa: olmaya E 
4  defter: duḫter MV 
5  ile mu‘abber: - E 
6  bu vechle: teveccühleri N1 
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  Hünerüm var diyenler olmadadur 
  Ḥarem-i iltifātdan maḥrūm 
 
  Fużalādan yeg iltifāt olınur 
  Niçeler ḥükmine olur maḥkūm 
 
  Ekẟer aṣḥāb-ı ṣadr u mīr ü vezīr 
  Nesl-i Tersādan olduġı ma‘lūm 
 
  Her ḥasīb ü nesīb ü āl-i Resūl 
  Ḫāk-i ẕilletde faḳr-ıla ma‘dūm 
 
  Ṭutılur gül gibi el üstinde  
  Ḳatı bed-bū iken piyāz-ıla ẟūm 
 
  Tuḫm-ı kibr olmaġın ḳara ḳullar 
  Oldı nāfi‘ çü revġan-ı zaḳḳūm 
 
  Hünerüm var diyü ögünme ṣaḳın 
  Kendüñi ḳılma fażl-ıla meẕmūm 
 
  Aḳçe pul var ise getür naẓara 
  Yoḫsa ‘ilm istemez ekābir-i Rūm 
 
  Ḫˇāb-ı ġafletdedür cemī‘-i cihān 
  Sen uyursın daḫı1 be-hey maḫdūm 
 
  Beş on altun ṣayan murādın alur 
  Ḳovılur ‘arż iden on iki ‘ulūm 

El-ḳıṣṣa bāzār-ı dād u sitād ifşā-yı irtişāyla [13a MV] hel min mezīd2 
vādīlerinden mezād3 olan manṣıbları fürū-māyelere naṣīb ve aṣḥāb-ı feżā’il-i 
ḫoş-nihād ibtilā-yı faḳr u fāḳa ile cāh u celāl behrelerinden nā-murād u 
mehcūr u ġarīb [17b E] olmaġın bu faḳīr zāviye-i ḥırmānda niçe yıllar 

 
1  daḫı: - E 
2  Burada Kāf Sûresi 30. âyete telmih yapılmıştır. 
3  mezād: murād E 
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unuduldum1 ḳaldum. Ammā bāzār-ı sevḳ u şirā’ ‘amellerine āḫir vechle 
sülūk ḳıldum. Ya‘nī ki māh u sāl sermāye-i ma‘rifet ü kemāl olan kitāblarumı 
bi’z-żarūre bāzāra ṣaldum. Bī-şümār te’essüfle her birinüñ ardınca dellāl gibi 
çaġırıḳaldum. Egerçi ki ehl-i ‘irfāna kitāb gibi enīs ve mü’ellif-i nādire-dāna 
resā’il-i kem-yāb gibi celīs-i nefīs bulınmaz. Lākin ne çāre ki ḳuvvet-i yev-
miyyesiz zindegānī müşkil ve sedd-i ramaḳ olmayıcaḳ mesedd-i bāb-ı 
recādan ne ḥāṣıl, kendü nefsüme ḳanā‘ati terġīb mümkin. Fe-ammā yüz ne-
fer miḳdārı [15b N1] tevābi‘ u müte‘alliḳātı iḳnā‘ mertebesi ḥükmin is-
tiḥālede mümkin. 

Ḳıṭ‘a2 

  Dil mülket-i ‘irfāna şāh oldı ḳavī-rütbe 
  Saṭr-ı ġazelüm minber neẟr-i suḫanum ḫuṭbe 
 
  Söz sikkesi naẓmumdur naḳd aḳçe beyāż evrāḳ 
  Zerrīne muraḳḳa‘lar ma‘nāda bilekler3 ḥabbe4 
 
  Faḳr-ıla ma‘āş itmek pes baña ne lāyıḳdur 
  Bir şīre ġıdā olmaz ḫˇāyīde-i ṣad gürbe 

Egerçi ki 5« أ حلى النوال ما وصل قبل الس ؤ ال» maḳāli meẟel-i6 meşhūrdur. 
Fe-ammā fī zamāninā tekẟīr-i su’āl ve taḥrīr-i ‘urūż-ı aḥvāl ile aṣḥāb-ı fażl ü 
kemāl maḳżiyyü’l-āmāl ḳılınmaduġı maḥāfil ü mecālisde meẕkūrdur. Zīrā 
ki ḳassām-ı beytü’l-māl olanlaruñ sāḥa-i büyūt-i a‘mālleri “iyyāke ve i‘rāżü’r-
ricāl” emrinde terk-i7 imtiẟāl cihetinden müzaḫrefāt-ı ḥubb-ı cāh u celāl ile 
māl-ā-māldür. Niçe kerre bu mażmūnda ‘arż-ı ḥāller virdüm. Her birinde 
beyān eyledüm. Kendü derdüm yine merḥametlerine maẓhar düşmedüm. 

 

 

 
1  unuduldum: oturdum E 
2  Ḳıṭ‘a: Li-münşi’ihi E | Bedīhe N1 
3  bilekler: baña N1 | MV nüshasında bu kelimenin üstü karalanmıştır.  
4  E nüshasında bu ile sonraki beyit yer değiştirmiştir. 
5  “Hediyelerin en güzeli istenmeden gelenidir.” 
6  meẟel-i: miẟāl-i E 
7  terk-i: Türkī MV 
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li-Münşi’ihi 

  Şehryārā be-ḥaḳḳ-ı1 levḥ u ḳalem 
  Bunı ḳıl levḥ-i ḫāṭıruñda raḳam 
 
  Ki ednā ḳuluñdurur ‘Ālī 
  Rūzgāruñ cefāsı pā-māli 
 
  Aña āẟār olan risāle kitāb 
  Elli cild oldı ey mu‘allā bāb 
 
  Bu ḳadar fażl-ıla ḥaḳīr olmış 
  ‘Azl-ıla faḳr-ıla żarīr olmış 
 
  Vüzerā ḥāli ‘urża ḳılmazlar 
  Raḥm-ıla gözyaşını silmezler 
 
  Ṭaşra çıḳsa gören kibār u ṣıġār2 
  ‘Azline şefḳat eyleyüp aġlar 
 
  Kimi işitdürür sözüni aña 
  Böyle dir eyleyüp enīn ü bükā 
 
  Yā İlāhī yazuḳ degül mi bu ẕāt 
  İtmiş-iken bu deñlü te’līfāt 
 
  Naẓm-ıla ‘aṣrınuñ vaḥīdi iken 
  Neẟr-ile fenninüñ ferīdi iken 
 
  Ne revādur bu ẕū-fünūn-ı cihān 
  Ġarḳ-ı deryā-yı deyn olup her ān 
 
   Geçe ‘ömr-i ‘azīzi ẕillet ile 
  ‘Azl-ıla zecr ü ḳahr u miḥnet ile 
 

 
1  Şehryārā be-ḥaḳḳ-ı: Şehryār ancaḳ E 
2  kibār u ṣıġār: ṣıġār u kibār MV, N1 
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  Serv iken bāġ-ı istiḳāmetde 
  Naḫl iken ravża-i emānetde 
 
  Zaḥm-nāk eyleyüp kelend-i belā 
  Her nihālin şikest ide süfehā 
 
  Yā İlāhī neden bu cevr-i1 ġarīb 
  Meger eşrāṭ-ı sā‘at oldı ḳarīb 
 
  Buña ḫidmetle faḫr iden erẕāl2 
  Şimdi itmekdedür bunı pā-māl [18a E] 
       
  Kimi begler begidür el-ān 
  Devlet ü miknet-ile ‘ālī-şān 
 
  Niçesi oldı mīr ü defterdār 
  Cehl-ile kāmkār-ı dār u diyār 
 
  Bu ise zīr-i bār-ı miḥnet ü ġam 
  Arḳa ḥammālı gibi ḳāmeti ḫam 
   
  Niçe cāhiller aldı kām u murād 
  Bir kemāl ehli var o da nā-şād 
 
  Yā İlāhī bu ẓulmı görme revā 
  Ẓālimüñ kār u bārın [13b MV] eyle hebā 

Ḳasemen bi’llāhi te‘ālā ne ḳadar ki cevāhir-i ma‘ānī beẕl idüp merāḥim 
ü eşfāḳı mūcib edālarla i‘lām-ı mā-fi’l-bāl ḳıldum, aṣlā nihān-ḫāne-i 
cibilletlerinde luṭf u mürüvvet ẕaḫā’irinden ḥubb-i dünyādan ġayrı ḥabbe ve 
ḥavṣala-i ḥırṣ u iştihādan3 özge bir tehī debbe bulmadum. Ve her çend ki 
iḳtibāsāt-ı āyāt-ı celīle ve tażmīnāt-ı eḥādīẟ-i mekārim-sebīle sülūk idüp 
ḫidmete esbaḳ-ı iḫvān, liyāḳaten eḥaḳḳ-ı iḥsān, ma‘rifeten mezīd-i nādire-
dān, ṣalāḥen ve diyāneten vaḥīd-i üdebā-yı rū-şināsān olup üç pādişāh-ı ‘ālī-

 
1  cevr-i: ḫˇār-ı E 
2  erzāl: eşrāf MV, E 
3  iştihādan: iştihārdan MV 
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cāha vüfūr-ı [16a N1] ḫidmetümi söyledüm. Me’mūr olduġum umūrda 
‘adālet ü istiḳāmete müte‘alliḳ olan temessükātı ‘arż eyledüm. Daḫı bir 
diyārda defterdār1 u muḥaṣṣıl-ı emvāl-i şehryār olduḳda şikāyete müte‘alliḳ2 
ḥaḳḳumda bir menşūr u ṭūmār yazılmaduġını tafṣīl üzere beyān itdüm. Gāh 
kemāl-i ġurūr3 u cāh u celāl mevfūr cevāba tenezzüllerine māni‘ oldı. Gāh 
oldı ki “ ‘Adālet didigüñ mūcib-i noḳṣān-ı māl ve re‘āyāya merḥamet ‘add 
itdügüñ izdiyād-ı dirhem ü dīnāra māni‘ bir ḥāldür. Ma‘a ẕālik bu maḳūle 
ṭarīḳa sülūk bizüm meẕhebimüzde maḥż-ı vebāldür.” didiler. “Kāşkī cem‘-i 
sīm ü zer ḳılup niçesini bize vireydüñ. Bir miḳdārın daḫı levāzımuña ṣarf 
ideydüñ.” diyü söylediler. Ve 4 ﴾َلُه َهاِدَي  َفَال  اّ�ُ  ُيْضِلِل  ﴿َمن   naṣṣınuñ 
mażmūnını beyān eylediler. 

li-Münşi’ihi 

  Kimsenüñ kimse degül ḥāl-i dilinden āgāh 
  ‘Ālemi ġaflet5 ile ṣanki pür itmiş6 Allāh 
 
  Vüzerā celb-i tena‘‘umda yed-i rüşvet olup 
  Ḳurıdur manṣıbını her biri ‘uḳrına dönüp 
 
  ‘Ulemā ḫayli ṣayup ‘ā’idesi ḥaḳḳ-ı sükūt 
  Aġzı baġlu gibi her birisi ḳalmış mebhūt 
 
  Bī-kes ü bī-dil ü ṣıfru’l-yed olan ehl-i hüner 
  Ġam yiyüp faḳr-ıla nūş itmededür ḫūn-ı ciger 
 
  Kendi ẕevḳında pes-i perdede7 sulṭān-ı cihān 
  Mülk-i ma‘mūrını ḳılmaḳdadur eller vīrān 
 
  Ḥayf kim fażl ü kemāl ehli muṣāḥibleri yoḳ 
  Dāniş aṣḥābınuñ ol bezmde gūyā yiri yoḳ 

 
1  defterdār: bir faḳīr var E 
2  müte‘alliḳ: - MV, N1 
3  ġurūr: ‘izz E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, A‘râf Sûresi, 7/186,  “Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek 

kimse yoktur.”  
5  ġaflet: ni‘met E 
6  pür itmiş: yaratmış MV, N1 
7  perdede: perdedür MV 
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  Böyle bir mülke mühimm idi hezārān cāsūs 
  K’ola ḫidmetleri ma‘ḳūl ü ṣūretā maḥsūs 
 
  Böyle terk olduġı-çün sünnet-i şāhān-ı ḳadīm 
  Fuḳarā oldı büzürgān u ḍarīrān1 na‘īm 
 
  Böyle ḳalursa eger ḳā‘ide-i devlet ü mülk [18b E] 
  Ṣarṣar-ı ḳahr u ḥavādiẟden olur ġarḳa bu fülk 

Fi’l-ḥaḳīḳa rā’iḥa-i cīfe-i dünyā dimāġ-ı ḥırṣ u ṭama‘ların ifsād itmiş 
iken 2 «الدهر ما  أ فسده  العطّار  يصلح   mażmūnı şemmāmesini istişmām «هل 
meşāmm-ı ḫilḳatlerinden3 mün‘adim olup gitmiş. Ḥālā ki ḫazīnelerinde on 
pāreden ziyāde muṣannefātum maḫzūndı. Ve her dürr-i mażmūnı benüm 
ġarḳ-ı deryā-yı ḥayret olduġumı görüp birer genc-i tārīk içinde meknūndı 
ve her şāhid-i ma‘nā benüm ḥaḳḳumda ṣādır olan buḫl ü dirīġ-i mālā-ya‘nī 
içün sevād-ı suṭūrdan birer şāl-i siyāh içinde mestūr u maḥzūndı. 

Bedīhe4 

  Ḳasāvetümle ḥurūf olmaġın perīşān-ḥāl 
  Ġamumla şāhid-i ma‘nā nizār idi çü ḫayāl 
 
  Suṭūr-ı nāme sitem-dīde-i keş-ā-keş idi 
  Ḳalem şikeste midād u liḳā5 müşevveş idi 

Taḥḳīḳ-ı Enīḳ Kemā-yelīḳ6: Ḫafī olmaya ki sükkān-ı memālik-i Rūm 
ki ibtidā-yı ẓuhūrları tārīḫ-i hicretden [14a MV] evā’il-i seb‘a mi’ede 
merḳūm ve andan7 evvel bu memleketlerdeki nüfūs-ı8 merzbūm tuḫm-ı 
Etrāk u A‘rāb u A‘cām’dan muḫteliṭ u meẕmūm, kāfirü’l-aṣl cāriyelerden 
ṭoġmış bir bölük rüsvā-yı māder-zād-ı maġmūm olmaġın cidden ḥaṭṭ-ı ‘ilm-i 

 
1  ḍarīrān: ḫüsrevān N1 
2  “Güzel kokular satan attar, dünyanın çürüttüğü şeyi hoş kokulu yapabilir mi!”     
3  ḫilḳatlerinden: ḫulḳlarından E 
4  Bedīhe: Li-münşi’ihi E 
5  Aslı “līḳa” olan bu kelime (bk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 

Aydın Kitabevi, Ankara 2008, s. 552) nüshalarda vezin gereği “liḳā” şeklinde yazılmıştır. 
6  Kemā-yelīḳ: - E 
7  ve andan: idi E 
8  nüfūs-ı: - MV, E 
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resmīden1 ḥaẓları yoġ-idi. Ṭaleb ü ta‘allümine2 ḫod iḫtilāṭ-ı küffārdan nāşī 
ekl-i şürbe müte‘alliḳ māni‘leri ġāyetde [16b N1] çoġ-idi. Aña binā’en bir 
ḳarn-ı3 kāmile ḳarīb içlerinden ‘ulemā ve erbāb-ı kemāl ḥāṣıl olmadı. Aṣlı 
dıraḫt-ı kāfirī olan eşcārdan ḥīle-i vaṣl ü izdivācla şīrīn ü ābdār tenāvüle 
sezāvār mīveler ḳopmadı. Ammā giderek ‘Arab u ‘Acem ü Tatar ‘ulemāsı 
ḳarışdı. Döle döşe ḳābil mādiyānlara aṣīl ü Tāzī ayġırlar aşdı. Tā ki içlerinde 
rükūba yarar Şeb-dīz-güẕār Gül-gūn-reftār, kimi ner, kimi māde-i mu‘teber, 
pesendīde-eṭvār ṭavarlar ḥāṣıl oldı. Bundan mā‘adā ṣırf 4  Sırf u Eflāḳ u 
Boġdān ve ṭavā’if-i mecenne-i muḫanneẟe-i küffārdan şeref-i İslām ile nü-
māyān olanlar daḫı ikinci ve üçünci baṭına varduḳda taġayyür buldı. Ya‘nī 
ki çirk-i şirk ü ḍalāletleri āb-ı zülāl-i İslām ile pāk olup vücūda gelen vildān 
u ġılmān5 bir ġunc u delāl ve cevārī-miẟāl sezāvār-ı envār-ı ma‘rifet ü kemāl 
olmaġa başladı. 

li-Münşi’ihi 

  Lebi ġonce ruḫı gül serv-i sehīler ḳopdı 
  Gülşen-i Rūm güzellendi ṭarāvet buldı 
 
  Ṭoġdı gerçekleri hem Rūm ili gerçeklerinüñ 
  Her ṭoġan ṣayd u şikār alıcı şeh-bāz oldı 
 
  Ḥüsn-i ma‘nāya sebīl olduġı-çün ḥüsn-i ṣuver6 
  Hüner aṣḥābı ile buḳ‘ası Rūmuñ ṭoldı 

Bu ṭarīḳ-ıla mülk-i Rūm ma‘mūr u ābādān ve ḥüsn-i raġbet-i7 selāṭīn 
ile reşk-i A‘cām u ‘Arabān [19a E] olup tā merḥūm Sulṭān Süleymān Ḫān 
‘aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān zamān-ı salṭanatında ki sene sittīn ve tis‘a mi’e 
tārīḫine gelince vilāyet-i Rūm ḥudūdındaki ḳaṣabāt-ı bāhirü’l-‘umrān 
ḥased-kerde-i eḳālīm ü büldān olup her ḥālleri muntaẓam iken ol 
eẟnālardaki mekr-i zenān ve iġrā-yı dāmād-ı telbīs-nişān ol şehryār-ı ‘Ömer-
ḫaṣleti oġlı ḳatlinde muḫtār eyledi. Ya‘nī ferzend-i ercümendi Sulṭān 

 
1  ‘ilm-i resmīden: ‘ilm ü resmden MV | resmden: sīmden E 
2  ta‘allümine: ta‘līmine E 
3  ḳarn-ı: merd-i E | ḳarīn-i N1 
4  ṣırf: - N1 
5  ü ġılmān: - MV 
6  ṣuver: ṣūret E 
7  raġbet-i: ri‘āyet-i E 



Künhü’l-Ahbâr | 107 

 

Muṣṭafā gibi vāriẟ-i taḫt u ṭāḳ1 ve lāyıḳ-ı salṭanat-ı āfāḳ, bāhirü’l-istiḥḳāḳ-ı 
‘ale’l-ıṭlāḳ olan şeh-zādeyi ortadan götürdi. Kāffe-i ‘uḳalā ve ‘āmme-i ‘ulemā 
müttefiḳlerdür ki ol zamāndan berü mülk-i Rūm’uñ ucuzlıġı ḳaḥṭ u ġalāya 
ve ḫalḳınuñ intiẓām-ı aḥvāli iḫtilāl-i bī-intihāya mübeddel olup her 
nesnenüñ berekātı gitdi. Keẟret-i ṭā‘ūn u vebā ve vefret-i renc ü ‘anā ve ḳaḥṭ 
u ġalā ġanīleri faḳīr ü ḥaḳīr itdi. Ne ḥāl ise ol şehryār-ı ġāzīnüñ ‘ahd-i ‘adāleti 
güẕerān oldı. Oġlı Selīm Ḫān cülūsından berüsinde taġayyür-i āẟār ve 
tekeddür-i ḳulūb-i ebrār ve taġallüb-i eşrār-ı bed-kirdār ve ṭasalluṭ-ı sefele-i 
ḫaẕele-i kem-miḳdār ḳatı ẓāhir ü ‘ayān oldı.  

li-Münşi’ihi2 

  Niẓām-ı mülk-i cihān iḫtilāle yüz ṭutdı 
  Cemāli zāl-i sipihrüñ celāle yüz ṭutdı 
 
  Ḳamer ḫusūfa kevākib nuḥūsa ric‘at idüp 
  Güneş ġurūba çekildi zevāle yüz ṭutdı [14b MV] 

Fe-lā-cerem taġayyür-i emr-i ma‘āş tebeddül-i aḫlāḳ u inti‘āş olup 
ġumūm u hümūm eẟnālarında raḥme düşen [17a N1] menī evlād-ı nā-
ḫalefle mebnī olup ‘aṭāyā-yı vāhibü’l-āmāl olan güzīde vü pesendīde-ḫiṣāl3 
ki evvelā ‘ilm ü hüner ü ma‘rifet ü kemāldür, ve ẟāniyen ḥüsn-i ṣadākat vü 
aḫlāḳ-ı ḥasene vü cemāldür, ẟāliẟen cūd u seḫā vü mihr ü vefā maḳūlesi 
ef‘āldür, rābi‘an şecā‘at u tedbīr ve mahāret-i ‘ilm ü ṣınā‘at-i dil-peẕīr 
maḳūlesi fi‘āldür, bi’l-külliye mün‘adim oldı. Ṭoġan ṣıbyān ṭoġan4  gibi 
mūẕīlikle ‘ayān ve çengāl-i ṭama‘ı deşne gibi teşne, ḫūn-āġaşte ādemiyān 
olması te’ẟīrāt-ı aḥrām-ı 5  ‘ulviyye ile taḥaḳḳuḳ 6  buldı. El-ḳıṣṣa ḫiṣāl-i 
ḥamīde-i ‘amīme ki ef‘āl-i bī-‘adīde-i ẕemīmeye tebdīl olındı, miyān-ı 
ḫalḳdaki müdārāt u eşfāḳ mün‘adim olup birbirlerine ḥased ü buġż u nifāḳ 
ve nūr-ı Ḥaḳḳ’ı ẓalām-ı buṭlānla bī-nişān itmede ḳubḥ-ı sīretle ittifāḳ 
taḥaḳḳuḳ7 buldı. Pes ‘umūmen ḳuṭṭān-ı mülk-i Rūm, ḫuṣūṣā sükkān-ı pāy-
taḫt-ı ma‘lūm üç ḳısma münḳasım oldı ki bir bölügi ‘avām ve şümārende-i 

 
1  ṭāḳ: muṭāḳ E 
2  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
3  ḫiṣāl: - E 
4  ṭoġan: cilfān N1 
5  aḥrām-ı: ecrām-ı E 
6  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ E 
7  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ E 
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şühūr-ı a‘vāmdur1 ki 2 ﴾أُْولَِئَك َكاألَنْـَعاِم﴿ añlaruñ ḥaḳḳında nāzildür. Ḥattā 
anlardan3 ba‘żılaruñ i‘tiḳādları inḥirāf-ı ‘aḳīde ile muḫtel ve mā-ṣadaḳ-ı 
naṣṣ-ı kerīm-i 4 ﴾َُّأَضل ُهْم  ﴿َبْل   idügi mertebe-i taḥḳīḳa vāṣıldur. Ḳısm-ı 
evvelüñ īmānları maḥż-ı taḳlīdī olmaġın her biri silsile-i ehl-i İslām’a 
teşebbüh ile dāḫildür. [19b E]  

İkinci evsāṭ-ı nās ve eşbāh-ı kem-şinās zümresidür ki ekẟeri mutaẓarrıf-
ı ekl ü şürb ü lebsinde mütekellif, fi’l-cümle fehm ü iẕ‘ānları var iken cehl-i 
mürekkeb gibi5 sevād u cehl ile bedīdār, her biri bir ḥirfetden behredār 
ammā ol ḥirfet ḥarfine ẓarāfetleri ṭaraf olamaduġı āşikār, 6  cüz’ī sevād-
ḫˇānlıġı küllī meziyyet añlarlar. Rütbelerini a‘lādan a‘lā ṣanup cibāl gibi 
ādemi yañṣılarlar. 7  Meẟelā nā-bīnālar fırḳası gibi birbirlerine ittikā, fi’l-
cümle teşḫīṣ-i rāh iden a‘māya iḳtidā ile ṭayy-ı ṭarīḳ ümmīdin eylerler. Egerçi 
ki bunlaruñ büyük bildükleri ebyāt u eş‘ārdur. Lākin dāniş ü bīnişleri anda 
daḫı nā-hemvārdur. Aṣlā suḫanuñ ḥaḳīḳatini fehmine himmet itmezler. 
Feyyāżda imsāk u buḫl olmayup kimseye taḫṣīṣ-i ma‘rifet itmedügini 
bilmezler. Şu‘arā-yı müteḳaddimīn nāmıyla her ne oḳınsa istinsāḫa rāġıb 
olurlar. Büleġā-yı ‘aṣrdan birinüñ nāmına siḥr-i ḥelāl ve nümūne-i ‘aẕb-i 
zülāl bir naẓm-ı selāset-me’āli ẕikr olınsa ‘ālemde dinilmedük söz mi 
ḳalmışdur, diyü ne diñlerler ve ne yazmaġa ṭālib olurlar. Ma‘a ẕālik fehm 
itmedükleri maḥallüñ daḫl ü ṭa‘nına ḥāżırlardur. Şā‘ir-i sāḥirde ḳuṣūr nādir 
olup fehm ü iẕ‘āna müte‘alliḳ olan taḳṣīrāt u ḫaṭā kendülerde idügin 
bilmede ḳāṣırlardur. 

 

 
1  ve şümārende-i//a‘vām: - E 
2  “İşte bunlar hayvanlar gibidir.” ǀ Bu ibare “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri 

olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla 
işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da 
aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” şeklindeki âyet-i kerimeden iktibas 
edilmiştir.  

3  anlardan: anlaruñ E  
4  “Hatta daha da aşağıdadırlar.” ǀ Bu ibare “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup 

da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla 
işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da 
aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” şeklindeki âyet-i kerimeden iktibas 
edilmiştir.  

5  gibi: - E 
6  āşikār: - E 
7  yanṣılarlar: nigehlerler E 
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li-Münşi’ihi 

  ‘Aceblerin ben o nā-dānı çün ḫar-i Deccāl 
  Ki ‘ucb-ıla ṣalaraḳ başını ola deḫḫāl 
 
  Ne kendü bir söze ḳādir ne bir mü’ellefi var [17b N1] 
  Velīk herze-i ṭa‘n-ıla aġzı māl-ā-māl 
 
  Ṭutan yapılmış evüñ eksigini beyti bozar 
  Velī o ḫāneyi īcād idendür ehl-i kemāl 
 
  Efendi sūḫtelikdür ḳo semt-i terkībi 
  Kemāl içinde lafıẓ1 yoḳ [15a MV] velī ki var me’āl 

Üçünci zümre libās-ı ‘ulemādaki dāniş-verān ve esās-ı binā-yı ‘ilme 
müzevvirlik iden müsta‘iddān-ı dirāset- 2 nişāndur ki bunlaruñ ṭabaḳası 
cümleden bālāter ve da‘vā-yı fażīletleri pāye-i mevleviyyetleri gibi muḳarrer 
ve ṭarīḳ-ı ‘ilm-i şerīfde ifnā-yı vücūd idüp taḥṣīle sa‘y itdükleri günden 
aẓherdür. Lākin bu zümre yine üç ṣınf olup eñ a‘lāları ki icrā-yı aḥkām-ı 
şer‘iyye ile nām-ver ve müşkil-güşāyān-ı eṣnāf-ı nev‘-i beşerdür. Bir şaḫṣuñ 
feżā’ilini bilürler ve āẟār-ı laṭīfesini görürler. Pesend ü teslīmine ‘ār idüp 
sükūt iḫtiyār iderler. Bilā-teşbīh Ḥażret-i Peyġāmber ṣallallāhu ‘aleyhi ve 
sellemüñ mu‘cizātını görüp taḳaddüm ü temevvül ve izdiyād-ı ‘ömr 
cihetinden İslām’a gelmege ‘ār iden ekābir-i Ḳureyş’e dönerler.  

Ammā ḳabīle-i vusṭā ki ednālarından a‘lā vü mā-fevḳlerine nisbetle 
ednādur, ġaẟẟ u semīn ve raḫīṣ u ẟemīn ne idügini fehm iderler. Nihāyet 
iẓḥār-ı ḥaḳḳa geldükde ta‘rīf ü teslīmde tenezzül iḥtimālini virüp şāyed ki 
izāle-i ‘ucb u kibr [20a E] iderüz, diyü vehm iderler. Bu taḳdīrce gizlü dīn 
ṭutan münkirīne teşebbühle kendüleri bed-nām-ı ‘ālem ḳalurlar. Fe-ammā 
zümre-i ẕemīme-i ednā ki ol fırḳadan ‘avām-ı nāsa ḳarışan3 li’ām ve ṭarīḳ-ı 
‘ilmīde iẓhār-ı ‘amā’im ü ekmām4 iden Etrāk-i bed-nāmdur, maḥżā i‘tibār-ı 
libāsda5  olmayan ehl-i ḥaḳīḳate sū’-i ẓann iderler. Ve kisvet-i siyāhdaki 

 
1  lafıẓ: nuḳaṭ E 
2  dirāset: dürüst E 
3  ḳarışan: ferā’iş E  
4  ekmām: ikmāl MV 
5  i‘tibār-ı libāsda: libās-ı i‘tibārīde E, N1 
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mu‘ārifi ma‘ārifden ḫālī ṣanup meẕemmeti irtikāb ḳılurlar. Ḫuṣūṣā ‘ilme 
müte‘alliḳ nā-şinālıġla iẓhār-ı ḥırṣ1 idüp ṭa‘n u la‘n-ıla bulduḳlarını yirler. 
“Zamānede naẓm-ı Ḥāfıẓ’a naẓīre dinür mi ve selef kelimātı ṭururken ‘āḳil 
olan bu te’līf ü nev-güfteye ḳulaḳ ṭutar mı?” diyü söylerler. Bilā-teşbīh 
Ḥażret-i 2  Mūsā Kelīmu’llāh ile ‘Īsā Rūḥu’llāh’uñ ümem-i merḳūmu’ş-
3 şiyemleri raġbet-i nebiyy-i aḳdem ve tercīḥ-i resūl-i muḳaddem idüp 
ḍalālete düşdükleri semt-i maḳti irtikāb ḳılurlar.  

Ḥāletü’t4-te’līf ü taḥrīr ki sene iẟnā ve elf-i hicrī ile müverraḫ-i dil-
peẕīr idi, bu āna gelince müddet-i ‘imāret-i mülket-i Rūm cem‘an üç yüz 
yıla varmaduġı5 ma‘lūmdur. Andan evvel bilād-ı Rūm küffār-ı ḫāk-sār-ı 
mey-şūm taṣarruflarında ḳalup6 ḳulūb-ı bed-kīşān gibi tārīk u şūm olduġı 
ve kār-fermā-yı mülk-i Yūnān olan Sulṭān ‘Alā’u’d-dīn-i Selçuḳī zamānına 
gelince vāḳi‘ olan müsta‘iddān-ı Rūmiyān nedretle nümāyān ve ṭaleb-i 
‘ilm-i şerīf iden ṭalebesi vilāyet-i ‘Acem memālikine revān ve andaki 
fużalādan taḥṣīl-i kemālāt u ‘irfān idenler cüz’-i ma‘dūd gibi müşārü’n-
ileyh bi’l-benān olduḳları ‘ilm-i tevārīḫ tetebbu‘ idenlere bāhirdür. 
Nitekim fāżıl-ı kemālāt-ı ‘irfānī Mevlānā Seyyid Şerīf-i Cürcānī baḥr-i 
ġurbetde sibāḥat, ya‘nī dārü’l-mülk-i Rūm’da seyāḥat idüp ‘ulemāsınuñ 
[18a N1] aḥvāline ıṭṭılā‘ ḥāṣıl ḳılduḳda bu maḳūle bir ḳıṭ‘a dimişlerdür. 
Ḥālā ki ol zamāndaki mevālī-i Rūm henüz ‘örf ü i‘tibār-ı [15b MV] 
fennüñ ḥurūf-ı hecāsını hecelerlerdi. Ve içlerine ‘ömrinde ḥarf7 oḳumayan 
ehl-i ḥiref ḳarışmış olmayup faḳr u fenā 8  ‘āleminde kendü yaġları ile 
ḳavrılup ekẟer leyālīde müṭāla‘a çerāġı ile gicelerlerdi. Ma‘a ẕālik Seyyid 
Şerīf-i büzürgvāra yine evżā‘ları nā-hemvār görinüp giderek iḫtiyārāt-ı 
‘örfiyyeleri9 kemāle ve āftāb-ı ‘ālem-tāb-ı ‘ulūm u rüsūm zevāle irecegin 
bilüp bu ḳıṭ‘a-i laṭīfeyi naẓm itmişlerdi. 

 

 
1  ḥırṣ: maraż N1 
2  Ḥażret-i: - E, N1 
3  merḳūmu’ş: meẕmūmu’ş E, N1 
4  Ḥāletü’t: Ḥālā E 
5  varmaduġı: varmaġa E 
6  ḳalup: ḳallāb MV 
7  ḥarf: ḥurūf E 
8  fenā: ġınā MV 
9  ‘örfiyyeleri: ‘ırżiyyeleri MV 
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Min naẓmihi’ş-Şerīf 

  استوى �فت وىل در وسط ملك عجم       مشس علم از افق چرخ عرب طالع شد 
  امل   ر ا د ن  آ  ضيا ماند در  جرم ىب نور و       عرف   �فت در روم زوال از اثر كثرت 

  1ريد مهه روى عامل گ ظلمت جهل ب  [20b E]ن بغروب آ ن شد كه بيكبار رود  آ وقت  

Egerçi ki İstanbul fātiḥi nerre-şīr-i maġāzī 2  merhūm Sulṭān 
Meḥemmed Ḫān-ı 3  ġāzī zümre-i fużalāya raġbet ve diyār-ı ‘Arab u 
‘Acem’den gelen mevālīye her cihetle ri‘āyet idüp heşt bihişt-i dünyā 
meẟābesindeki medāris-i ẞemān-ı bī-hemtā īcād u inşā itmekle memleket-i 
Rūm daḫı menba‘-ı ḥikem ü ‘ulūm 4  olup nev-hevesān-ı ṭarīḳ şedā’id-i 
müsāferetden ḫalāṣ olmışlar idi. Ve müsta‘iddān-ı hidāyet-refīḳ tekmīl-i 
ma‘ārif ü leṭā’if ile imtiyāz-ı ḫāṣ bulmışlar idi. Veled-i reşīdi Sulṭān Bāyezīd 
Ḫān, keẕālik Mıṣr fātiḥi Sulṭān Selīm Ḫān cedd-i mācidinüñ şīve-i 
mülūkānesine raġbet-künān Ḥaleb ü Mıṣr u Şām5 fütūḥātı  ile kām-rān 
olduḳda ol emākin-i ḳadīmede bulduġı ‘ulemā vü fużalā vü şu‘arā vü 
ḥükemā eṣnāfını ḫāṭır-sāzlikle mülk-i Rūm’a getürmiş idi. Süveydāsında 
‘ālem-gīrlik sevdāsı muḳarrer olmaġın te’līfāt u āẟārlarına i‘tibār-ı küllī ḳılup 
her birin mu‘azzez ṭutup ḫoş görmiş idi.  

Bā‘iẟ bu idi ki meşāhīr-i mü’ellifīn-i ‘ulemādan Ḫˇāce-zāde ve Mevlānā 
Monlā6 Ḫüsrev ve Mevlānā Ḫaṭīb-zāde ve Mevlānā Ḫayālī ve müftiyyü’s-
ẟaḳaleyn Kemāl Paşa-zāde ve bunlaruñ emẟāli fużalā ve ehālī-i ṭaṣnīf olan 
müdeḳḳiḳīn-i ‘ulemā ol ‘aṣr-ı bāhirü’n-naṣr-ı ma‘delet-ḳarīnde gün gibi 
hüveydā olmışlar idi.  

Fe-lā-cerem Sulṭān Süleymān Ḫān vefātına gelince7 bu ṭarīḳ-ı pür-
tevfīḳa sülūk-i mülūk ü vezīr muḳarrer oldı. Ba‘dehu ‘ulemānuñ şuġl ü 
inzivāsı ma‘yūb olup ḳavānīn-i şer‘iyyeleri esālib-i ‘örfiyyeye 8  mübeddel 

 
1  “İlim güneşi Arap âleminin ufkunda doğdu. Ancak Acem ülkesinin ortasında en yükseğe 

çıktı. Geleneklerin çok olmasından dolayı ilim güneşi Anadolu’da batmaya yüz tuttu. O 
elem yurdunda ilmin varlığı nursuz, ışıksız kaldı. Kederden dolayı öyle bir an gelir ki o 
güneş birden bire kaybolur. Cehaletin karanlığı yeryüzünün her tarafını sarar.” 

2  Nüshalarda “ma‘āzī” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “maġāzī” olarak metne alındı. 
3  Ḫān: - E 
4  ‘ulūm: ‘ilm MV 
5  Ḥaleb//Şām: Mıṣr ü Şām ü Ḥaleb E 
6  Mevlānā Monlā: Monlā E | Mevlānā MV 
7  Sulṭān//gelince: - MV, E 
8  esālib-i ‘örfiyyeye: esālīb-i ‘ırżiyyeye E | isā’et-i ‘örfiyyeye MV 
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ḳılınmaġın ‘örflerin büyültmek ve birer ṣaçaḳlı sürḫ-renk ısḳarlat çuḳadan 
‘abā’īler idinmek, ḥattā mücevher şaḳaḳlı raḫt urınup altun üzengilere 
binmek ve ‘imāme-i1 büzürg ü ẟaḳīlleri bār-ı girān olup ba‘żı żu‘afā ṭāḳat u 
ḳıymet taḥammüline boyun uramaduḳları sebebden veznen fi’l-cümle taḫfīf 
ve ma‘nen penbe ile devr-i pür-kevr-i dülbendlerini ta‘żīf2 itmege başladılar. 
Ve sünnet üzere olan kisvelerini terk idüp sipāh zümresi gibi ruḫām-endām 
ve terāşīde-mermer-i sepīd-fām gibi ṣarıḳlar ṣarınmaġı farż u vācib 
meẟābesinde merġūb u müsteḥab ṭutdılar. Ḥattā ba‘żı ẓurefā ol eẟnālarda bu 
maḳūle tertīble3 mürtekib olduḳları ‘amā’imüñ ‘alā’imini [18b N1 ǀ 16a 
MV] naẓma ḳoydılar. 

Beyt 

  4ه ژ دانش مقعد ست بدستار صد ك       كمال روم بود در جمّوزه   فضل و   

Ol tevārīḫde vüzerā ḥāli daḫı muḫtel olup maḳādir-i nāsdan ġāfil ve dāniş 
ü bīniş ṭarīḳında rācilīn fırḳası gibi rācil, ḫuṣūṣā celb ü iştirāya müştaġil 
devletlülar ṣadāretle [21a E] kām-yāb oldı. ‘Ulemā ve erbāb-ı ‘irfāna muḳteżā-
yı ẕātlarınca ri‘āyet itmedüklerinden ġayrı 5« ملا جهل  müsted‘āsınca «املرء عدّو 
buġż u ‘adāvetleri daḫı taḥaḳḳuḳ buldı. Binā’en ‘alā ẕālik te’līf ü taṣnīf-i 
‘amelleri ġāyete irdi. Selef mü’ellefātınuñ fehm ü istiḫrācına ḳādir kimesne 
bulunmaz olup ‘ulemā zümresi cühelā fırḳasına hem-ḥāl ü hem-meşreb olı-
nup ẕevāt-ı ma‘ālī-cenāb ser-nigūn u dā’ir olan ḳıbāb gibi izdiḥāmla birbir-
lerine girdi. Bā‘iẟ budur ki fużalā-yı ‘Arab u A‘cām gibi ma‘ārif ü dānişle 
benām müverriḫīn-i Ervām ve mü’ellifīn-i mu‘ciz-kelām ẓuhūrı muḥāl ü 
ba‘īd oldı. İnşād u inşāya ḳādir olan ehālī daḫı hümūm u ġumūm ile miḥnet 
bucaḳlarında nā-bedīd oldı.  

Gördüm ki ekābirüñ ıṣlāḥ-ı ḥālleri muḥāl ve luṭf u kerem semtine meyl-
leri fāsid ḫayāldür, der-ḥāl6 müteveccih-i Melik-i Müte‘āl oldum. Ve yerā‘a-
i berā‘a-beyān-ı zebān ile 7 ﴾ِ�ّا ِإَىل  َوُحْزِين  بـَثِّي  َأْشُكو  َا  ﴿ِإمنَّ  naṣṣ-ı celīlini 

 
1  ‘imāme-i: ‘ulemā-yı MV, E 
2  dülbendlerini taż‘īf: günbedlerini taż‘īf N1 | günbedlerini taṣnīf MV 
3  tertīble: - E | terbiyetle N1 
4  “Anadolu’da erdem ve bilgelik sarığın içindedir. Bilgi orada yüz kere sarılan sarık yüzünden 

yatalak olmuştur.” 
5  “Kişi, bilmediğinin düşmanıdır.” 
6  der-ḥāl: Ḥālā E | ḥāl N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/86, “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a şikayet ederim.” 
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revzene-i ḫāṭır-ı fātıruma kitābe gibi mürtesem ḳıldum. Ve ḳaṭ‘-ı pāyeden 
ferāġatle pāy-ı ṭalebi dāmen-i ‘uzlet ü istirāḥata çekdüm. Ve cīfe-i dünyānuñ 
būyı cüstücūyı ile tekāpūyı terk idüp zāviye-i ṣabr ve peygūle-i ḳanā‘at1 
iḫtiyār idüp ḫıred-i ḫurde-dān nām pīr-i hezār-sāle-i irşād-encām ḳarşusına 
diz çökdüm. Ve ṭab‘-ı nāzükümi āzmāyiş yüzinden faḫr u nāzişle ferāġate 
sevḳ idüp bu gūne sitāyiş dürlerin dökdüm. 

li-Münşi’ihi 

  Riyāż-ı cāh u celāl içre gül-bün-i iḳbāl 
  Çü berg-i tere degüldür yanumda ey abdāl   
   
  Uçar gözümde sa‘ādet-serāy-ı ḫuld-i berīn 
  Miẟāl-i vāḳı‘adur baña ‘ālem-i miẟāl 
 
  Hümā-yı himmetümüñ zīr-i bāli ‘arṣasıdur 
  Ferāz-ı ẕirve-i eflāke ser-keşīde cibāl 
 
  Henüz nefḥasıdur būy-ı ‘ıṭr-ı devletümüñ 
  Meşāmm-ı dehri mu‘aṭṭar ḳılan ‘abīr-i nevāl 
 
  Mükedder itmedi mir’āt-i baḥr-i ṭıynetümi 
  Cemāl-i vuṣlat-ı dünyā firāḳ-ı cāh u celāl 
 
  Ne i‘tibār sipihrüñ bu mihr ü māhına kim 
  Birinde naḳṣ muḳarrer biri ḳarīn-i zevāl 
 
  Verā-yı perdedeki mübhemāta maḥrem olan 
  Görür cihāndaki eşkāli ‘ayn-ı ẓıll-ı ḫayāl 
 
  Benüm ‘aḳīde-i pākümle ḳand-i güftārum 
  Göründi ehline ‘Ālī nebāt ‘aliyyü’l-āl 
 
 
 

 
1  ḳanā‘at: ḳanā‘at u ṣabr MV 
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االدوات »1 احسن  الدوات  -diyü maḥberemi2 yanumdan ayırma «حمصل 
dum. 3 «القلم  أ مين البنات»  feḥvāsı ile ‘amel ḳılup ma‘ānī fevākihini ānen-fe-
ānen yerā‘a şāḫ-sārından derdüm. Ve dehān-ı devātdan [21b E]  »  عليك
الدرس غرس »lisān-ı ḥālle mervī olduḳça zebān-ı ḫāmeden  5 �لدروس »4  «فان 
mażmūnın ḫāṭır-nişān itdüm. Ve dıraḫt-ı laḫt-ā-laḫt-i teng-dest-i emel-pey-
vest devḥaları ile nümāyān idi, [19a N1] gāh kilk-i bedī‘u’ş-şiyemden aña 
ḳalem işledüm. Ve gāh varaḳ-ı6 ṣanī‘u’r-raḳamdan berg-i ma‘rifet ü ḥikem 
vaṣl [16b MV] idüp nā-dīde ve7 ber-güzīde işler işledüm. Egerçi ki   العلم»
﴿وَِكَتاٍب مَّْسُطوٍر   kelāmı meẟel-i meşhūrdur. Lākin من الصدور ال ىف  السطور»8
 ḳasem-i laṭīfi daḫı dillerde meẕkūrdur. Ḫuṣūṣā ِيف َرقٍّ مَّنُشوٍر﴾ 9
Kitābu’llāh’da nūrun ‘alā nūr10 ṣıfatı ile bedī‘u’ş-şu‘ūrdur. 

El-ḳıṣṣa ol eyyām-ı ‘azl ü baṭālet eẟnālarında dem oldı11 ki erbāb-ı ḥālüñ 
kāşif-i rāzı, Mevlānā Ḫˇāce Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī Dīvānı’nı tetebbu‘ ḳıldum. Vaḳt 
oldı ki ‘ayyāş-ı müdām Mevlānā Ḥakīm ‘Ömer Ḫayyām rubā‘iyyātına 
neẓāretle12 ve fuṣaḥā vü büleġā melekelerini temellükle temettu‘ ḳıldum. 
Bi’l-āḫire 13« عليك �ستماع كالم احلكما» mażmūnı ile ‘amel idüp aḫbār-ı en-
biyā vü evliyā ve āẟār-ı ‘ulemā vü ḥükemā ve esmār-ı meşāyiḫ u ṣuleḥā ve 
tevārīḫ-i mülūk ü ümerā cem‘ine ve min ciheti’l-mecmū‘ şem‘-i ḳamer-i 
bedr gibi ifāḳa lem‘ine teveccühi muḳarrer itdüm.  

Lā-siyyemā 14 ﴾َنا  َعَليـْ
 zemzemesi ile iẓhār-ı şükr ü ẟenā  ﴿َذِلَك ِمن َفْضِل اّ�ِ

lāzımesini şi‘ār idinmek ṭarīḳına gitdüm. Ve fāṭiḥa-i dibacedeki 

 
1  “En iyi araç gereçler kalemden elde edilen [yazılardır].” 
2  maḥberemi: maḥber be-belan E 
3  “Kalem, kızların en hayırlısıdır.”     
4  “Derslerini al.” 
5  “Şüphesiz ki ders bir fidandır.” 
6  varaḳ-ı: dürde MV, E 
7  nā-dīde ve: - E 
8  “İlim insanın içindedir. Satırların arasında değildir.” | Bu ifade E nüshasında “İlim insanın 

içindedir. Onu yazmak gerekir.” şeklindedir.     
9  Kur’ân-ı Kerîm, Tûr Sûresi, 52/2-3, “Yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba 

andolsun.” 
10  Burada Nûr Sûresi 35. âyete telmih yapılmıştır. 
11  oldı: olurdı E 
12  neẓāretle: neẓā’irle MV, N1 
13  “Bilge kişilerin sözünü dinle.” 
14  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/38, “Bu, bize Allah’ın bir lütfudur.” 
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ْر ِيل أَْمرِي﴾ 1  -naṣṣ-ı kerīmini vird-i zebān idinüp ey ﴿َربِّ اْشرَْح ِيل  َصْدِري َوَيّسِ
men-i sā‘āt ve aḥsen-i evḳātda bu kitābuñ taṣnīfine şürū‘ ḳıldum. 

Naẓm 

  ن م   2ت ي ا و ر كند    د عطار سخٔه  ن براى      د ب � ر سخنم را سپهر بر  گ منم كه    
  3ن م رايت    كشيد ا كه قلم بر  ج �ر ك     كند حلقه پريامنش ملوك جهان   

Egerçi bu ḥaḳīr gibi maġmūm, leẕẕet-i ni‘met-i āsāyişden maḥrūm, 
hengām-ı ‘azl ü eyyām-ı baṭāletle maḥzūn u mehmūm olan kimseden 
niẓam-ı cevāhir-i güftār ve intiẓām-ı le’ālī-i ḳaṣaṣ u āẟār ġāyetle ba‘īd ü düşvār 
olup bir sā‘atlik ḳuvvet-i fikriyyeye dāyinler tezāḥüminden ża‘f ü inkisār ve 
emvāc-ı deryā-yı ġumūm terāküminden envā‘-ı mükedder müteġayyirü’l-
āẟār, elbette elbette ẓāhir ü bedīdār olurdı. Fe-lā-cerem muḳteżā-yı ḥāl ol 
peyk-i melāl ve ḳayd-ı nām u neng ü infi‘āl ṣadedinde ḫılṭ-ı efkār u aḥvāl4 
ve ġubār-ı ḫāṭırla āyīne-i ḫayāl inkisār-ı bāl ile niçe yüzden iẓhār-ı5 eşkāl-i 
işkāl idi.6  

Ḥattā ol eẟnālarda silk-i taḥrīre çekilen dürer-i eş‘ār aḥvāl-i mā-fi’l-
bālümi iş‘ār itmegin ḫāmeler sūziş-i vehminden tasṭīrine7 cür’et idemezlerdi. 
Ve ‘allāmeler “Ta‘bīr ü taḳrīrin iderseñ zebāne gibi zebānımuz yanar ve 
mecmū‘alara naḳl iderseñ evrāḳı şükūfe-i enār gibi ser-ā-pā nār olur.” diyü 
istinkāf iderlerdi. Fī nefsi’l-emr [22a E] pāy-taḫt-ı ‘aliyye, maḥmiyye-i be-
hiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ki ḥīn-i te’līfde bu ża‘īfe cāy-gīr idi, ekẟer-i evḳātda 
sünnet-i hicrete raġbet ve celā-yı vaṭan ṭarīḳına ve elbette elbette āḫar mülke 
müsāferet, ‘an-ṣamīmi’l-ḳalb ḳarīn-i ṣıdḳ-ı niyyet idi. Ve bu ġazel-i Fārisī ol 
ḥīnde naẓma gelen eş‘ār-ı ābdārumdan olup bu mażmūnı ile beyān olınan 
müdde‘ā müẟbet idi. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 20/25-26, “Rabbim, gönlüme ferahlık ver ve işimi bana 

kolaylaştır.” 
دوات :   روايت   2  MV, E 
3  “Ben o kişiyim ki sözümün azameti gökyüzünde Merkür’ün nüshasına rivayetimi kazımak 

için parlamaktadır. Kalem her nereye benim sancağımı çekse dünyanın hükümdarları onun 
etrafına toplanıp halka meydana getirirler.” 

4  aḥvāl: aḳvāl E, N1 
5  iẓhār: - MV, E 
6  Eşkāl//idi: iẓhār u eşkāl iderdi E 
7  tasṭīrine: naẓarına E 
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li-Mü’ellifihi1 

  رد ك ذر �يد  گ   شت و گ در بيا�ن طلب         رد ك آخر اى دل زچنني شهر سفر �يد  
  رد ك ر �يد  گ چند � چند غدا خون ج    [19b N1]ىن ي هر بالىي ب   بشخور خود ز آ �كه  

  رد ك خاك صاحب نظران كحل بصر �يد            ست ب ان �يد  ر كوته نظ   چشم اميد ز 
  ردك ن ورطه بدر �يد  آ خويش را سالك از          چند خواهد زرفيقان لئيمان مددى 

 رد ك زبر �يد    ملك اين شهر مهه زير و      سيل سرشك   � چو    ند قدر دانش نشناس 
  2رد ك ر �يد  گ د   �رها جتربه كردمي و   [17a MV] زمني رو�ند ازين شوره  ن  اشك ما سبزه 

    رد ك �يد    ر و شر چ   ا ر   بشر تش آه  آ   ز         خرمن غم سوخته به   تش افرخته به آ 
  رد ك  �يد  رت اشك تر مردم اين بقعه ب         چشم خونني مرا هيچ ترحم نكنند 

 3رد ك هر �يد  گ غرق  ر  گ بعد ازين ملك د       وشان على ج دلت حبر معاىن شده    ز 

 

Fevā’id-i Seb‘a ki Her Yekī Ez-encümen-i ‘Ulemā-yı Tevārīḫ  
Şem‘a-i Pür-lem‘a Buved4 

Āẟār baḥrinüñ gevher-şinās ġavvāṣı, aḫbār nehrinüñ nesīm-iltibās-ı 
şināver-i ḫāṣṣı, ḫarā’id-i fevā’id-i tevārīḫi bu yüzden i‘lān ider ve ḳaṣaṣ u 
aḫbār tetebbu‘ındaki ‘avā’idi bu cihetden beyān eyler ki egerçi ki bu kitābda 
bi-ḥasebi’l-feḥvā5 cevāhir-i zevāhir-i inşā mānend-i rīg u ḫażā lā-yu‘ad ve lā-
yuḥṣādur. Lākin müverriḫīn-i pīşīn azmāyiş-i ṭıba‘-ı dūr-bīn ḳılup beyān 

 
1  Li-mü’ellifihi: Ġazel E 
2  E nüshasında bu beyit sonraki ile yer değiştirmiştir. 
3  “Ey gönül, sonunda böyle bir şehirden sefer etmek gerekir. Çöllerde gezip dolaşmayı talep 

etmek gerekir. Ne zamana kadar azığın insanların belasının zehri olacaktır; daha ne kadar 
ciğer kanını gıda edineceksin. Ümit gözü kıt görüşlü kişilere kapatılmalı, basiretli kişilerin 
[ayak] toprağı göze sürme edinmelidir. Daha ne kadar kötü fıtratlı arkadaşlardan medet 
umacaksın. Ey yolcu, kendini bu vartadan kurtarmalısın. Bilgeliğin kıymetini bilmiyorlar. 
Öyle ki gözyaşı seli bu şehrin mülkünü yerle bir etmelidir. Gözyaşlarımız bu çorak yerin 
yeşillenmesine izin vermedi. [Bu sıkıntıların] yüklerini tecrübe ettik, artık başka [şeyler] 
tecrübe edilmelidir. Alevli ateş, gam harmanını yakar. Çünkü insanın âh ateşi kıvılcımlı 
olur. Kanlı gözyaşımıza hiç merhamet etmezler. Bu memleketin insanlarının gözyaşları 
daha beter olsa gerektir. Ey Âlî, anlamlar denizi senin gönlünden dolayı taşmıştır. Bundan 
dolayı artık başka bir ülke incilere gark olmalıdır.” 

4  Buved: Būde MV, N1 
5  feḥvā: naḥvī MV 
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itdükleri fevā’id-i güzīn ve ‘avā’id-i güzīde-i1 feżā’il-rehīn ḳısmınuñ daḫı 
kimi naḳlī, ekẟerī ‘aḳlī birḳaç meziyyetini tebyīn itmedin lā-büddür.  

Fā’ide-i Ūlā: ‘Ulūm-ı celīletü’r-rüsūm-ı eslāf ve fünūn-ı muḫtelifetü’ş-
şüyūn-ı pesendīde-evṣāf iḥāṭası her āyīne mir’āt-i çihre-nümā-yı aḥvāl-i 
‘ālem ve mişkāt-i nūr-efzā-yı milel ü ümem ve bā‘iẟ-i teyaḳḳuẓ u intibāh-ı 
benī Ādem ve kār-sāz-ı aḫlāḳ u ḫaṣā’il ü ḥüsn-i şiyem olduḳdan mā‘adā 
taḥrīr olınan ṣafaḥāt-ı aḫbār ve silk-i tasṭīre çekilen ferā’id-i fevā’id-i āẟār, 
aḥvāl-i enbiyā-yı kibār ve ḳaṣas-ı mürselīn-i büzürgvār ve ḥikāyāt-ı meşāyiḫ 
ü evliyā-yı aḫyār ve rivāyāt-ı ṣanādīd-i ‘ulemā-yı ebrār olmaġla [22b E] 
ḳırā‘atı maḥż-ı tesābīḥ ü ‘ibādet ve rivāyeti farṭ-ı mevā‘iẓ ü naṣīḥat maḳūlesi 
idüginde çūn ü çirā yoḳdur. Ma‘a hāẕā   2 «الرمحة تنّزل  الصاحني  ذكر   «عند 
mażmūn-ı meẟūbāt-maḳrūnı muḳarrer olup menāfi‘i me’mūl u mes’ūl olan 
mertebelerden çoḳdur.       

Fā’ide-i ẞāniye: Rūhāniyyet ‘ālemindeki selef-i ṣāḥib-i şeref zümre-i 
celīlesi ile ṣoḥbet ü ḥikāyāt-i ḥasenelerinden aḫẕ-ı ‘ibret ve ‘ālemüñ fenāsını 
müşāhede yüzinden ‘arż-ı teyaḳḳuẓ u baṣīret ma‘nāsı şāmil ve netā’icindeki 
ḥasenātı müştemil ḥālet ile kesb-i sa‘ādet idügi meziyyetdür.3 

Naẓm 

  4مراتب را يكايك �ز داىن       ر �ريخ عامل را خبواىن گ ا     

Fā’ide-i ẞāliẟe: Ba‘żı umūr-ı müşkile ve ser-güẕeşt-i pīşe-i5 müteşekkile 
ser-encām u aḥvāl vuḳū‘ında ‘ilm-i tevārīḫden aña münāsib ḥikāyeleri is-
tiḥżār, sābıḳdaki rū-şināsān-ı aḫyār ile meşveret maḳūlesi ṭarīḳ u hencār ve 
anlaruñ iḫtiyār itdükleri sülūkle ‘arż-ı ḫibret ü i‘tibār ekābir-i kerāmet-
me’āẟir-i sālifenüñ yalıñuz birine hem-ṣoḥbet olmaḳ ve aḫlāḳ-ı ḥamīdesi ile 
[20a N1] müteḫalliḳ olup i‘tilā-yı şān bulmaḳ mümkin degül iken cümle-
sinüñ meclis-i ḥāṣlarına vuṣūl ve enfās-ı müteberrikelerinden taḥṣīl-i şeref-i 
ma‘ḳūl ve ma‘nen mevā‘iẓ-i ḥaseneleri ile tenaṣṣuḥ-ı maḳbūl ne gūne devlet-
i ‘uẓmā idügi ma‘lūm-ı ‘uḳūl ü fuḥūldür. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ meşveret-i umūrda 

 
1  güzīde-i: güzīn E 
2  Hadîs-i Şerîf, “Sâlihlerin anılması sırasında (ilâhî) rahmet iner.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2/70-

1772.) 
3  meziyyetdür: müzeyyendür E 
4  “Eğer dünya tarihini okursan mertebeleri, dereceleri de öğrenirsin.” 
5  pīşe-i: pīşīne-i MV, E 
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def‘aten1 ‘aḳl-i ‘ālime dest-res bulmış olur; ve cümlesi ile ḥüsn-i tedbīrde it-
tifāḳı ta‘ayyün ü taḥaḳḳuḳ bulur.  

Fā’ide-i Rābi‘a: Güẕergāh-ı ‘ālem ki maḥāll-i mehālik-i pür-derd ü ġam 
ve menāzil-i nevāzil-i miḥnet ü renc ü elemdür, ol maḳūle şedā’idüñ birine 
niçe birine [17b MV] fī zamāninā vāḳi‘ olan meṣā’ib gibi ekẟerine ibtilā 
ṣadedinde fi’l-ḥāl enbiyānuñ mübtelā olduḳları beliyyāt u melāl ve evliyānuñ 
levḥāt-ı cibāhına ser-nüvişt olan miḥen ü ġumūm u inkisār-i bāl, ‘alā vechi’l-
me’āl teẕekkür ü taṣavvur ḳılınduḳda ferec ba‘de’ş-şidde2 mażmūnları elbette3 
ḫāṭıra ḫalecān eyler. Ekābir-i sālifenüñ4 ser-encāmı gūyā ki tesliyet yüzinden 
نيز ب گذرد»5    diyü saña söyler. Belki ḳuyūd-ı ġumūmdan ḫalāṣ u rehā «اين 
bulma gibi iş‘ār itdükden ġayrı me’mūlüñden efzūn ḥikāyāt-ı gūn-ā-gūn ile 
mesrūrü’l-ḥāl ḳılınacaġuñı ‘aḳlī ve naḳlī delīller ile beyān idüp göñlüñ egler. 

Fā’ide-i Ḫāmise: Cümle ‘uḳalā vü ḥükemā-yı ulü’n-nühā müttefiḳler-
dür ki her ḳaçan ki zümre-i ‘ulemā mübāḥaẟe-i ‘ilmiyye ile gūyā ve şerā’iṭ-ı 
ādāb-ı baḥẟi mürā‘āt ile iẟbāt-ı müdde‘āya cūyā olsalar elbette ‘ilm-i 
tevārīḫde yed-i ṭūlāsı olan ‘ālim [23a E] iskāt-ı ḫuṣemāda beyyināt-ı 
menḳūle ile ḳā’im olur. Ḥużżār-ı6 meclis olan efāḫim7 ol maḳūle tārīḫ-
şināsla mübāḥaẟe maḥż-ı ‘inād u mükābere idügine cāzim olur. Belki anuñ 
gibi ‘ālim-i mütebaḥḥir ḥużūrında miḳdār-ı ḳaṭre degüldüklerine mu‘terif 
olmaġla baḥẟ itdüklerine nādim olurlar. 

Fā’ide-i Sādise: İnsān ki aḥvāl-i ‘ālemi yā görmekle ma‘lūm idinür, 
yāḫūd işitmekle bilür. Pes benī Ādem’üñ a‘mār-ı ḳaṣīresine göre görmekle 
‘ālemi iḥāṭa mümkin degüldür. Taḥṣīl-i ‘ulūm u fünūn ‘alā külli ḥāl istimā‘la 
müyesserdür. Fe-lā-cerem  8 «خرب من  السمع  وال  نظر  من  العني  تشبع   «ال 
feḥvāsınca ‘aḳl-i insānī mücerred gördügine ḳanā‘at itse ikẟār-ı leẕā’iẕ-i ‘il-
miyyeden maḥrūm ḳalması lāzım gelürdi. Bā‘iẟ budur ki gūş-ı hūş hem-vāre 
aḫbārı dürr-i bināgūş idünmege ṭālibdür. Bu ṭarīḳ ile sāmi‘īn-i āẟār istimā‘-
ı nevādir-i esmār feżā’iline elbette rāġıbdur. 

 
1  def‘aten: rif‘at-i E 
2  “Sıkıntıdan sonra ferahlık [gelir].” 
3  mażmūnları elbette: mażmūnıyla āyine-i E 
4  sālifenüñ: selefüñ MV 
5  “Bu da geçer.” 
6  Ḥużżār-ı: Elbette ḥużżār-ı E 
7  efāḫim: e‘āẓım E 
8  “Göz görmeye, kulak haber dinlemeye doymaz.”  
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Fā’ide-i Sābi‘a: Taḥṣīl-i ‘ilm-i tevārīḫ eṣnāf-ı beşeriyyeye müsteḥab ol-
duġı taḳdīrce selāṭīn-i dīndār ve vükelā-yı perhīzkār zümresine farż u vācib 
mertebesindedür. Zīrā ki ‘acā’ib-i āẟārı işidürler ve ġarā’ib-i ḳaṣaṣ u aḫbārı 
bilürler. Zīrā ki 1  aṣḥāb-ı ‘adlüñ medā’iḥ-i cemīlesine raġbet ve erbāb-ı 
maẓālimüñ ḫiṣāl-i ẕemīmesinden aḫẕ-ı ‘ibret ḳılurlar. Fī nefsi’l-emr kendü-
lerde daḫı aḫlāḳ-ı reẕīle-i ẓulmiyyeden nesne var ise [20b N1] eşfāḳ-ı 
ḥasene-i bī-‘adīle ile ‘adl semtine ‘udūl itmege muḳayyed olurlar. Bundan 
mā‘adā bu ma‘nāyı muḳarrer bilürler ki ḫayr ü şerr-i aḥvāl-i nev‘-i beşer 
ṣafaḥāt-ı evrāḳa resm-i dil-peẕīr-i mu‘teber ḳılınurmış. Ve ‘inde’l-‘ulemā 
daḳīḳa fevt olınmayup ẓālimüñ ẓulmi ve ‘ādilüñ ‘adli taḥrīr olınurmış.2 
Ammā ḥikmet aḫẕ-ı ‘ibretde ve mażmūn-ı ḥikāyātı iẕ‘ānla teyaḳḳuẓ u inti-
bāh u baṣīretdedür. 

Der-tafṣīl-i3 Lāzıme-i Erba‘a Ġayr-ez Fevā’ide-i Seb‘a: İmdi müver-
riḫīne dört nesne lāzımeden daḫı lā-büddür ki lāzıme-i ūlā muṣannif ü mü-
verriḫ olan kimesne sālimü’l-‘aḳīde, pāk-meẕheb ve mü’min ü muvaḥḥid ü 
güşāde-meşreb gerekdür ki fırḳa-i Ḫavāric-i ‘anede ve zümre-i Rafaża-i 
melāḥide iẓhār-ı nisbet ü ta‘aṣṣubla e’imme-i ecille-i büzürgvāruñ ba‘żılarına 
isnādāt-ı ġarībe ve Şī‘alikleri şāyi‘a bir bölük muta‘aṣṣıbīn lisānından ol 
ḥażerāt-ı ḳudsī-ṣıfāt ḥaḳḳında türrehāt-ı bāṭıla-i ‘acībe naḳl itdüklerinden 
[18a MV] ġayrı ṣūret-i ṣalāḥda görinüp farażī vü teslīmī ba‘żı ḥikāyāt-ı sāḫte 
ve ḥīle vü firīb niçe nīreng ü nuḳūş-ı nev-yāfte taḥrīr itmişlerdür ki ḫāliyyü’z-
ẕihn olan zümre-i sevād-ḫˇānān ol ġarā’ibi vāḳi‘ ḥāl ṣūretinde iẕ‘ān itmek ve 
[23b E] ḫulefā-yı rāşidīn ve e’imme-i mehdiyyīn ve ecille-i tābi‘īn ve 
ṣanādīd-i teba‘u’t-tābi‘īn, zümre-i ḥamīdelerinden niçesine sū’-i ẓann itmek 
ve micmere-i ṭabī‘atlerinde sūzān olan buḫūr-ı mesḥūr-ı 4  nā-puḫteden 
rā’iḥa-i kerīhe istişmām eylemek vuḳū‘ından ġayrı “Fülān kitābda böyle ya-
zar.” diyü iḥticāca başlarlar. Ve felāḥan-i temessüklerine teşebbüẟ itmemekle 
ġayr-ı munṭaẓam ve nā-hemvār kelimātla ṭa‘neler idüp ehl-i sünnet ve 
cemā‘ati ṭaşlarlar. Fe-lā-cerem bu maḳūle maḳālelerden müverriḫīne perhīz 
lāzımdur. Ḫuṣūṣā ‘aḳīdesi pāk ve kelāmı ḳand-i mükerrer gibi leẕīẕ ü şehd-
nāk olmaḳ emr-i mühimm ü müteḥattimdür. Lāzıme-i ẞāniye evvelā 
muḥiḳḳ u munṣif ve ṣadāḳatle muttaṣıf olup kimesneye nisbet ve ta‘aṣṣub 
eylememekdür. Farażā ‘adūsı ḥaḳḳında daḫı iftirā-yı bāṭılaya cevāz 

 
1  Zīrā ki: - MV, N1 
2  Ve ‘inde’l-//olınurmış: - N1 
3  Der-tafṣīl-i: - E 
4  mesḥūr-ı: menḥūr-ı E 
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göstermeyüp vāḳi‘ ḥāl ne ise anı beyān itmekdür. Lāzıme-i ẞāliẟe iḫtiṣār 
maṭlūbdur diyü, müfīd olan aḫbārı ṭayy itmek ve lāzımü’l-īżāḥ olmayan 
vāḳı‘ātı mübālaġātla tafṣīl eylemek semtini terk eylemekdür. Lāzıme-i 
Rābi‘a mücerred ḫaber-i vāḥide ḳanā‘at ve ḥāṭibü’l-leyl maḳūlesi mü’el-
lifīnüñ yazduḳlarına i‘tibār u raġbet ḳılmayup yazduġı aḫbārı yā ḫaber-i mü-
tevātir veyāḫūd ḫaber-i meşhūr ile taḥrīr eyleye. Farażā ḫaber-i vāḥidle ve 
mücerred istimā‘la bir ḫaber naḳl itdügi taḳdīrce sened ḳapusı yoġ idügini1 
ve maḥżā istimā‘la tasṭīre cür’et ḳılduġını iş‘ār eyleye. 

Tenbīh-i Naṣīḥat-şebīh Li’l-küttābi’s-sefīh: İstinsāḫ-ı kitāba raġbet ve 
istiktāba beẕl-i māl ü cell-i himmet iden ṭullāb-ı rūşen-ṭabī‘at ve dānişverān-
ı ṣāḥib-ma‘rifet cenābından mültemesdür ki2 bu kitābuñ temellükine ṭālib 
ve isti‘āresi tehālükine rāġıb olduḳda küttābuñ ẕevi’l-elbāb u ma‘ārif-me’āb 
olanlarına yazduralar. Tā ki bu tevārīḫi mānend-i ruḫām ve ṣafaḥāt-ı sīm-i 
ḫām üzere ke’n-naḳş fi’l-ḥacer3 ‘ālemde bir tārīḫ idüp [21a N1] ṣıḥḥatle yaz-
duralar4 ki nüsḫa-i kitāb ḳalem-i nesḫ ṣūretindeki nesḫ-i5 nüsaḫla mużmaḥil 
ü nā-yāb olmaya. Ve suṭūr-ı şāhid-i mażmūn terāş-āver maḥbūb-ı cilve-nü-
mūn çihresi gibi ḥakk u terāşla ḫarāb olmaya.  

Zīrā ki fī zamānina ekẟer-i küttāb-ı müşevveş-imlā 
 ta‘rīfinde dāḫil olan meẕmūmlardur. Ma‘a ẕālik vezn-i «كلُّ   كاتب جاهل»6  
ṭab‘-ı selīḳası ile fehm ü dāniş-i rāst7 meziyyetinden maḥrūmlardur. Bārī 
zu‘m-ı fāsidlerince ıṣlāḥ ḳaṣdın itmeseler. Rūḥ-ı kelāmı fehm itmedükleri 
ḥālde ḳalıbına baṣup yazmaları mümkin iken elbette bu böyle gerekdür, diyü 
taṣḥīḥ ṣūretinde tezyīf idüp [24a E] düzetmeseler. 

li-Münşi’ihi 

  Ne revādur ki zümre-i küttāb 
  Ehl-i te’līfe ide cevr ü cefā 
 
  Böyle olmaḳ gerek bu nüsḫa diyü 
  Ḥakk idüp bir ṣaḥīḥi bī-pervā 

 
1  yoġ idüginiı:  yoġduġını MV 
2  mültemesdür ki: ḳılınmışdur E 
3  “taştaki nakış gibi” 
4  yazduralar: ḳazdursalar E | ḳazduralar N1 
5  nesḫ-i: tesebbüḥ-i N1 
6  “Bütün kâtipler cahildir.”  
7  rāst: - E 
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  Cehli kendüye ḳılmayup isnād 
  Göre anı muṣannifīne revā 
 
  Yañlış anuñ vücūdı nüsḫasıdur 
  Yiridür ḥakk iderse tīġ-i ḳażā 

Ḫuṣūṣā ki ta‘rīf-i ḥurūf itmezler ve tedḳīḳ-ı ṣunūf semtine gitmezler. 
Ne dālleri vāvlarından mümtāz olur, ne zāları ẕāllerinden imtiyāz bulur. Gāh 
olur ki tāyı nūn gibi resm iderler, maḥal düşer ki hā ile ḫānuñ ne farḳı var-
dur, dirler.   1خذ هلم هللا تعلى مبعايب نفوسهم وسّود �ملداد وجوه عبوسهم م ا دام ال ق لم »
  أ على والصحايف تتلى »2  

li-Mü’ellifihi3 

  Ḳanġı kātib ki dāli ẕāl yaza 
  Dala dönsün iki eli ḳurısun 
 
  Çarḫ cellādı ḳılsun işkence 
  İki barmaġına ḳalem yürisün 

‘Ale’l-ḫuṣūṣ feryād u ṣad-feryād şol kātib-i bī-inṣāf u nüvīsende-i 
ṭammā‘ u leffāfden4 ki ‘ıyāẕe’n-billāhi te‘ālā ṭama‘-ı ḫāmla ṭayy-ı kitābet ide. 
Götüri ḳavl itdügi kitābuñ niçe suṭūr u ṣafaḥāt-ı menşūrını terk idüp 
noḳṣānı ile itmāmına müsāra‘at ide. Ḥażret-i Ḫudā-yı yek-tā ki her ḥāle 
vāḳıf u bīnādur, andan ḥicāb itmeye. Ṣāḥib-i kitāb vāḳıf olmaz, ḳıyās idüp 
bir nüsḫa-i kāmileyi ẕāt-ı nāḳıṣı gibi ma‘yūb eyleye. 

Mıṣrā‘ 

  ‘Ömri evrāḳını ṭayy eylesün anuñ Mevlā 

Ammā Ḥażret-i Ṣāni‘-i ‘ālem ve Ḫallāḳ-ı levḥ u ḳalem ol kātib-i5 ‘āli-
müñ kitāb-ı zindegānını ṣaḥīḥu’r-raḳam ve ḫil‘at-i ḥüccetü’l-a‘mālini imżā-

 

العلم:   القلم     1 MV, E 
2  “Yüce Allah’ım, onların nefislerindeki kusurları yok et. Kalem yüce olduğu ve [kitap] 

sayfaları okunduğu müddetçe onların somurtuk suratlarını kalem ile düzelt.”  
3  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
4  leffāfden: lü‘ābden E 
5  ol kātib-i: ol ki N1 
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yı kirāmen kātibīn ile mumżā vü mu‘lem ve ẕātını ‘ulūm-ı ledünniyyeden 
mu‘allem ve şānını beyne’l-efāżıl mükerrem ü muḥterem ḳılsun ki çıḳarma-
duġı maḥalli mevḳūf ide ve müşkilini aṣḥāb-ı bıḍā‘at olan ehālīden ṣora gide; 
nā-çār olursa bārī bulduġı gibi tesvīd ide. Taṣḥīḥına cell-i himmetden ken-
düyi teb‘īd ide. Lā-siyyemā ücret-i kitābetde ifrāṭı cā’iz görmeye. Ve dest-
müzd ṭalebinde ṭama‘-ı ḫām pāyelerine pençe urmaya. 

li-Münşi’ihi1 

  Āferīn ol debīr-i kāmile kim 
  İrgöre yazduġını ġāyetine 
 
  Ücret almaġ-içün bir el öñdin 
  Başlayup herkesüñ kitābetine 
 
  Ḳomaya nā-tamām yazduġını 
  Ṭama‘ı dikmeye ḫacāletine 

 

İ‘tiẕār-ı Bisyār be-Rū-şināsān-ı Aḫyār  
ez-Cānib-i Mü’ellif-i Künhü’l-aḫbār 

‘Āmme-i hünerverān-ı ẕevi’l-elbāb ve kāffe-i suḫanverān-ı ma‘ārif-
me’āb [21b N1] cenābından recā-yı vāẟıḳ ve istid‘ā-yı ṣādıḳ budur ki ber2-
mūcib-i   3«من صنّ ف   قد   استهدف» mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīri sihām-ı daḫl ü 
ṭa‘na [24b E] hedef itmeyeler. ‘Arż itdügi cevāhir-i zevāhiri ḫazef meẟābe-
sinde bī-raġbet ṭutup nā-ḫalefleri şīvesi ile naḳd-i diyānet ü inṣāfların telef 
itmeyeler. Lā-siyyemā işbu ḫizāne-i4 nā-mütenāhī baḫşāyiş-i İlāhī idügin bi-
lüp kelām-ı belīġ-i   5«فصاحة  السحبان عطية السبحان » sırrına mā-ṣadaḳ bileler. 
Zīrā nezd-i ‘uḳalāda hüner, ‘ayb-bīnlikden ḳaṭ‘-ı naẓar, hünerverlerüñ eẟer-
i mu‘teberine ṣarf-ı baṣardur. Yoḫsa suḫan baḥrindeki dürer-i naẓm u neẟr 
ıṭlāḳ olınan ‘ıḳd-ı dürr ü güher bāzār-ı revāc u i‘tibārda isnādāt-ı naḳṣ u 
‘aybla raġbetden düşürmek bir vaż‘-ı muḥaḳḳar ve ṭavr-ı pür-cevr-i 

 
1  Li-münşi’ihi: - MV 
2  ber: - E 
3  “Bir eser yazan kişi hedef haline gelir.”  
4  işbu ḫizāne-i: işbu fevā’id-i N1 | işbu: - MV, E 
5  “Sahbân’ın güzel konuşma yeteneği Allah’ın bir armağanıdır.”  
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meẕmūmterdür ki fużalā-yı muvaḳḳar cidden ol mesleke sülūki tecvīz it-
mezler. Ve ṭarīḳ-ı ḫibret-refīḳ-ı inṣāfı ḳoyup ġadr-ı ṣarīḥ yollarına gitmezler. 

li-Münşi’ihi 

  Ehli vaṣf itmek kemālin cāhil iẕ‘ān eylemez 
  Kāmil olan kāmilüñ medḥinde noḳṣān eylemez 

Ve bi’l-cümle ḫˇānendegān-ı ġarā’ib-ḥikāyāt ve cūyendegān-ı ‘acā’ib-ri-
vāyāt ḥażerāt-ı pesendīde-ṣıfātına rūşendür ki bu maḳūle eẟer-i kebīr ve 
yādgār-ı mu‘teber-i dil-peẕīr vaż‘ itmek Ümm-i Dünyā ile müsemmā Mıṣr 
ki reşk-i emṣār-ı ‘uẓmādur, ve ebü’l-bilād meẟābesindeki dārü’l-ḫilāfet-i 
Baġdād ki nādire-i dühūr u a‘ṣār idügi müttefaḳun ‘aleyh-i ārādur, anlara 
mānend, belki mülk-i dünyā gibi eflāke kemer-bend ü dervāze-peyvend bir 
ṣun‘-ı celīletü’l-ma‘ānīye bānī olmaḳ ve bilā-mu‘āvenet ḫüsrevān-ı pāk-nijād 
ve şehryārān-ı ‘ammār-ı bilād mücerred mi‘mār-ı ṭab‘-güzīn ve Sinimmār-ı 
rāy-güzīn himmetiyle büyūt [19a MV] u ḳuṣūrı Ḫavernaḳ1 gibi encām bul-
maḳdur. Lā-siyyemā ‘umūm-ı ġumūm-ı ‘azl ü baṭālet2 ḫilālindeki taṣnīf ü 
inşā maḥżā melāl-i bī-me’āl miẟālindeki sevdā-yı bī-sūdı imlā ḳabīlinden 
olup cüz’ī ḥüzn ü teşvīş şā‘irüñ ṭab‘-ı nāzikini dil-rīş ve ḳuvvet-i fikriyyesini 
māliḫulyā gibi pür-ḫayālāt-ı pīş-ā-pīş itmesi müttefaḳun ‘aleyh-i ‘uḳalā iken 
bunuñ gibi eẟerde mes’eleye meşġūl, hem-vāre bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl maḥzūn 
u melūl olan server-i zümre-i fuḥūl ve ḫüsrev-i fırḳa-i ‘uḳūl bu vechle 
meslūbü’l-efkār ve maġlūbü’l-eṭvār idügi bā‘iẟ-i üslūb-ı i‘tiẕār ve sebeb-i 
ḥādiẟ-i ‘uyūb-ı ḫılṭ-ı güftār idügin bile. 

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr3 

  Elüñi gögsüñe ḳo inṣāf it 
  Ḳalbüñi çirk-i ḥasedden ṣāf4 it 
 
  Ġazel ü ḳıṭ‘a degüldür bu eẟer 
  Luṭf-ı ṭab‘a vire taḳṣīri keder 
 

 
1  Ḫavernaḳ: - E 
2  baṭālet: leṭā’if E  
3  ḥaḳīr: - E, N1 
4  ṣāf: pāk N1 
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  Bu kitāb oldı sevād-ı a‘ẓam 
  Ṭoldı her gūşesi eṣnāf-ı ümem 
 
  Ṭut ki bir ‘ālem olupdur bu kitāb 
  Anda elfāẓ u ma‘ānī erbāb 
 
  Kiminüñ eksügi ma‘ẕūr gerek 
  Kimi inṣāfla mestūr gerek 
 
  Kāmile olsa eger nāḳıṣ yār 
  Örtilür ‘aybı anuñ bir miḳdār [25a E] 
  
  Nitekim nūra ḳarīn olsa ẓalām 
  Gösterür āyīnesi raḫş-ı tamām 
 
  Fi’l-meẟel görmemiş āḫir-i şeb 
  Oldı rūşen güneşe ḳarn-ıla hep 
 
  Evvel-i şebdeki tārīk u ẓalām [22a N1] 
  Gösterür nūrın anuñ bedr-i tamām 
 
  Nūr-ı feḥvāya naẓar ḳıl sen de1 
  Sırr-ı elfāẓını2 gör tābende 
 
  Görinür nūrı meşiyyetle laṭīf 
  Ne ḳadar arż u semā olsa keẟīf 
 
  Demidür ḫatm ola bu dībāce 
  Fetḥ-i bāb ola saña ey ḫˇāce 

 

 

 

 

 
1  ḳıl sen de: olsa keẟīf E 
2  Sırr-ı elfāẓını: Tīre elfāẓı N1 
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İḫtitām-ı Dībāce-i Kitāb ve İfhām-ı Fevā’id-i1 Ḫāṣṣa-i Bī-irtiyāb 
Ẕikrinde Bir ‘Ālem-i Behā Silk-i Dürr-i Ḫoş-tābdur ki Bāzār-ı Fehm ü 
Dāniş ü Cūdı Kem-yāb Belki Ḳıymeti Gibi ‘Iḳd-ı ‘Unḳūdı Bile Nā-yāb 

İdügi Meşhūd-i2 Ẕevi’l-elbābdur 

Ma‘lūm-ı müverriḫīn-i dānā ve mefhūm-ı fużalā-yı ulü’n-nühādur ki 
ekẟer-i erbāb-ı tevārīḫ ḥattā Mevlānā İbn Cerīr ve İbn Eẟīr gibi müverriḫler 
bu bābda maẓhar-ı tevbīḫ olup reşk āteşi3 ile cigerleri kebāb ve ḳalem nīzesi 
kendülere bir sīḫ-i āteş-tāb gibi görinüp döne döne sūzān olmalarına ve 
te’līfātlarında bu fevā’id-i lāzımeden ġafletlerine peşīmān olmalarına sebeb-
dür. Zīrā ki bünyān-ı āẟārları temelsüz binā gibi görinür. Bennāsınuñ ‘adem-
i mahāretlerini īmā ḳılması be-ġāyet müsteb‘ad u müstaġrebdür. Eger bu 
i‘tirāż-ı vāride cevāb-ı iḫtiṣār maṭlūbdur, muḳaddimesi ile terk-i ıṭnāb ise bi-
vechin mine’l-vücūh maḳbūl-i ẕevi’l-elbāb degüldür. Bu vechle ki i‘tibār-ı 
iḫtiṣār min ciheti’l-elfāẓ ve’l-edā olan taḥrīr-i4 belāġat-şi‘ārda maṭlūbdur. Bi-
ḥayẟi’l-mażmūn olan īcāzla inhā terk-i lāzıme ḥayẟiyyeti ile medḫūl ü 
ma‘yūbdur. Ḫāricde miẟāli Ka‘be-i Müşerrefe ta‘rīfinüñ timẟālidür ki bu 
taḥrīr-i pesendīde taḥrīrātı kemā-yenbaġī tavṣīf ü ta‘bīr itmek ṣadedinde 
iḫtiṣār maṭlūbdur, diyü erkānından birini ketm itse ḥüccāc-ı Müslimīn-i 
müstemi‘īn ol menāsikden iḫtiṣārla mütemessik olabilürler mi? Ẕevi’l-idrāk 
olanlar bu ḳıṣṣadaki noḳṣānda şekk ü reyb ḳılurlar mı? 

li-Mü’ellifihi5 

  Fi’l-ḥaḳīḳa bunuñ gibi te’līf 
  Bir şehr yapmadur bilā-teklīf 
 
  Sūrdur ki kişver-i kitāba suṭūr 
  Oldı cedvelleri anda mā’-i ṭuhūr6 
 
  Bāblardur ḳapuları anuñ 
  Elifidür ‘aṣāsı der-bānuñ 
 

 
1  Fevā’id-i: Ḳavā’id-i N1 
2  Meşhūd-i: Meşhūr-i E 
3  āteşi: itmesi MV | reşk-i āteş N1 
4  taḥrīr-i: ta‘bīr-i E 
5  Li-mü’ellifihi: Li-münşi’ihi E 
6  mā’-i ṭuhūr: māh-ı ẓuhūr E 
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  Her eẟer bir sevād-ı a‘ẓamdur 
  Bunı herkes bilür müsellemdür 

İmdi ol lāzımeler ki ekẟer-i müverriḫīn anları beyān itmediler ve ṭarīḳ-ı 
taḥḳīḳdaki ser-menzil-i maḳṣūda yitmediler. [19b MV] Dört ḳażiyye-i mü-
himmedür ki her biri rükn-i rekīn-i aẟār ve ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i aḫbār meẟābesinde 
şāyeste-i naḳş [25b E] u nigārdur. Evvelki ḳażiyye āferīniş-i arżīn ü 
semāvātuñ vaṣf-ı ḥāli ve ḫilḳat-i kevākib ü ‘anāṣıruñ ḥaḳīḳat u me’āli ve benī 
nev‘-i insāndan muḳaddem gelüp geçen maḫlūḳāt-ı mütenevvi‘anuñ keyfiy-
yet-i intiḳāli ve Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām ḫalḳ olınmazdan evvel dünyā 
ve-mā-fīhānuñ aḥvāli beyānındadur.  

İkinci ḳażiyye rūy-i zemīn ü semāvāt-ı berīn ḫalḳ olınduḳdan ṣoñra 
iḳtiżā-yı rūzgār ve istid‘ā-yı şitā vü bahār ile ma‘mūretü’l-aḳṭār olan dār u 
diyār ve ḳaṣabāt u müdün ü emṣār ne vechle ‘imāret olınduġı āẟār-ı 
fevā’idinüñ i‘lāmıdur1 ki bu ikisi rükn-i evvel maḥallinde yazılmışdur. Ya‘nī 
ki [22b N1] iḫtiṣār-ı kelāmla tafṣīl-i mażmūn-ı meziyyetine sa‘y olınmışdur.  

Üçünci ḳażiyye tafṣīl-i mi‘rāc-ı nebevī ve te’vīl-i ‘urūc-ı Muṣṭafāvī’dür 
ki ekẟer-i erbāb-ı aḫbār ber-vech-i icmāl ü iḫtiṣār ẕikrine bile ta‘arruż itme-
mişdür. Degül ki iḫtilāfāt-ı rivāyāt ve taḥḳīḳāt-ı ẟiḳāt2 üzere tafṣīl ideler. 
Rūḥānī vü cismānī miyānında niçe ḳīl ü ḳāle bā‘iẟ olan ẕevi’l-elbābuñ 
i‘tiḳādlarını şekl-i āḫara taḥvīl ideler.  

Dördünci ḳażiyye Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-ṣalāti ve ‘alā nebiyyinā nüzūlin-
den ṣoñra vāḳi‘ olacaḳ ḥālāt ve sā’ir eşrāṭ-ı sā‘ate müte‘alliḳ olan ḥādiẟāt ve 
‘ömr-i dünyā ne miḳdār ḳurūn u sinīn ile müntehā bulacaġı rivāyāt ve bu 
mevādduñ her birini nuṣūṣ-ı ḳāṭı‘a ve eḥādīẟ-i sāṭı‘a ile iẟbāt-ı lāzımesidür ki 
bu tafṣīli hīç bir müverriḫ yazmamışdur. Ta‘arruż idenler daḫı mücmelen 
ẕikr idüp kemā-yenbaġī tetebbu‘ ḳılmamışdur.  

Fe-lā-cerem bu kitābuñ bir meziyyeti daḫı bu fevā’idle müsellemdür ki 
ḥīn-i te’līfde aṣlā kesel ü kelāl ‘ārıż olmamışdur. Ve kümeyt-i ḫāme kemiy-
yet-i fevā’id-i aḫbār yazılarında türk-tāz u bāzīden cünbişinde noḳṣān bul-
mamışdur. Egerçi ‘arṣa-i fesīḥa-i belāġatde dem olurdı ki elümde ḳanlar der-
lerdi. Görenler midād-ı siyāh renginde bu da bir gūne ‘araḳdur, dirlerdi. Ve 
illā ḥareketinde süstlik ve cünbiş ü nehżatında nā-dürüstlik göstermeyüp el-
bette çüst deprenürdi. Bā‘iẟ bu idi ki dībāce-i kitābda bu deñlü fevā’id ü āẟār 

 
1  i‘lāmıdur: i‘lānıdur N1 
2  ẟiḳāt: nuḳāt E 
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inşā olındı, ḫurde-bīnān-ı ẕevi’l-ebṣāra her ṣafḥası bir kitāb göründügi gibi 
elvāḥ-ı ḫavāṭır-ı fużalāda bu dībāce müstaḳil kitāb meẟābesinde bulundı. 

li-Münşi’ihi 

  Olduġı var mı hergiz ey ḫˇāce  
  Müstaḳil bir kitāb dībāce 
   
  Feylesūf-ı ḫıred yanında kitāb 
  Niçe biñ faṣl ise olur bir bāb 
 
  Himmetüm eyledüm dürüst ü bülend 
  Degme te’līfe olmadum ḫursend 
 
  Diledüm kim ola bu çār erkān 
  Çār dīvār-ı buḳ‘a-i ‘irfān 
 
  Oldı yitmiş mücelledāta me’āl [26a E]   
  İşbu mecmū‘-ı nādirü’l-emẟāl 
 
  Her birisi o yitmişüñ ammā 
  Bir ‘aceb baḥr-i jerf idi meẟelā 
 
  Oldı ḳırḳ elli pāre tuḥfe kitāb 
  Her birisinde dürr gibi nā-yāb 
 
  Künh-i Aḫbār miẟl-i baḥr-i muḥīṭ 
  Aña ṣıġdı mürekkebāt u basīṭ1 
 
  Himmetüm rūzgārı oldı vezān 
  Ma‘rifet baḥrin eyledi cūşān 
 
  Sāḥil-i baḥre şöyle çıḳdı2 dürer 
  Ḳıldı sükkān-ı ḫāki ġarḳ-ı güher 
     

 
1  mürekkebāt u basīṭ: mürekkebāt-ı vasīṭ MV, E 
2  şöyle çıḳdı: çıḳdı şöyle E 
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  Baña bir gün ḫiṭāb idüp ḫāme 
  Didi ey feylesūf-ı ‘allāme 
 
  Çend ḫāyīden-i ḳadīd-i kesān 
  Leb be-nev-bāve-i cedīd resān1 
 
  Ya‘nī evṣāfın itdügüñ aḫavāt 
  Oldı meẕkūr-ı ehl-i te’līfāt [20a MV] 
 
  Olma ḫāyīde-loḳmaya rāġıb 
  Mīve-i sükkerīne ol ṭālib 
 
  Ol sebebden tefennün itdi göñül 
  Dāmen-i bikr-i fikre yitdi göñül 
 
  Böyle dībāce iḫtiyār itdi 
  Semt-i2 nā-dīde i‘tibār itdi 
 
  Ḫilḳat-i Ādeme bulınca vuṣūl 
  Yazdı bunca fevā’id-i maḳbūl 
 
  Evvel-i āferīniş oldı nigār 
  Ba‘dezīn hem ‘imāret-i emṣār 
 
  Ya‘nī tafṣīli ile heft ıḳlīm 
  Oldı bir bir beyān resm-i ḳadīm 
 
  Ya‘nī kim ol ṭalī‘ada büldān 
  Bilinür nice oldı ābādān [23a N1] 
 
  Līk evvel aña muḳaddimedür 
  Ḫilḳaten cümleden muḳaddemedür 

 

 
1  “Dudakların taptaze yemişlere ulaşabiliyorken daha ne zamana kadar başkalarının 

çiğnedikleri etlere [rağbet edeceksin].”  
2  Semt-i: Meymenet-i N1 
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Muḳaddimedür1 ki Evvel-i Āferīnişi Beyān ve Nūr-ı Muḥammedī ve 
Dünyā ve ‘Uḳbā ve Mā-fīhā Ne Vechle Ḫalḳ Olınduġını ‘Ayān eyler. 
Ḫuṣūṣā Ḳable Ḫilḳati’l-insān Melā’ike ve Şeyṭān2 ve Benī Cānn Ne 
Yüzden Āferīde Ḳılınduġı Ḥükm ü Esrārı Kemā-Yenbaġī İ‘lān Eyler. 

Li-Münşi’ihi 

  Ey evveli yoḳ āḫiri yoḳ fā‘il-i muṭlaḳ 
  Ḥaḳ Ḫālıḳ-ı yek-tā idügüñ oldı muḥaḳḳaḳ 
 
  Ẕātuñdaki ‘ilmüñ bize bir bābını fetḥ it 
  Tā olmaya tafṣīl-i ṣıfātuñ bize muġlaḳ 

Fużalā-yı müverriḫīn ve ‘ulemā-yı muḥaḳḳiḳīn enāra’llāhu 
mażāci‘ahum bi-envāri’l-yaḳīn egerçi ki evvel-i āferīnişi evā’il-i kitāblarında 
fi’l-cümle beyān ve naḳl-i ṣaḥīḥ ve istinbāṭ-ı ṣarīḥ ile ifhām u i‘lām3 itmişler-
dir. Velākin ‘ulemā-yı Rūm’dan mü’ellif-i melekī-ḫaṣlet ve muṣannif-i 
kerrūbī-leṭāfet, şāriḥ-i lāzımu’t-ta‘rīf Mevlānā Meḥemmed ‘Abdü’l-Laṭīf ki 
Firişteoġlı dimekle mükennā ve Meşārıḳ u Menār-ı İbn Melek’leri anlaruñ 
envār-ı āẟār-ı ṭabī‘atlerine delālet ider, ḳamer-i aḳmār ve şems-i münīr-i 
tābdār idükleri rūz-ı rūşen gibi hüveydādur. Ravżatü’l-müttaḳīn nām kitābı 
ki reşk-i heşt4 bihişt-i berīn ve Mecālis-i Seb‘a ile mānend-i Riyāż-ı Güzīn 
olup ezhār-ı feżā’il ü kemālāt-ı muḥassenātını, eẟmār-ı fevā’idini ġāyāt ile 
ifāde ve ta‘bīr itmegin bu ḥaḳīr anlaruñ naḳlini aṣl-ı aṣīl ve sā’ir muṣan-
nifīnüñ kütüb ü resā’ilinden lāzımu’l-ilḥāḳ olan mevāddı fer‘ u teẕyīl ‘add 
itmegi münāsib gördüm. 

Naẓm [26b E] 

     5ن بتوفيق حكم از مهه پيش آ     ر بقدم از مهه پيش گ ران  گ دي    

İmdi ḫafī olmaya ki kelīm-i Ḫudā Ḥażret-i Mūsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi 
ve ‘alā nebiyyinā eẟnā-yı mükālemede Ḥażret-i Bārī celle şānuhu ve ‘alā 

 
1  Muḳaddimedür: Muḳaddime-i Meder MV | Muḳaddime N1 
2  Şeyṭān: Şeyāṭīn N1 
3  i‘lām: i‘lān MV, E 
4  heşt: - E 
5  “Kıdem olarak herkesten önde olanlar verdikleri hükmün doğruluğunda da önde olurlar.” 
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cenābından istiḫbāren,1 “Yā Rabbī, cümleden evvel ne ḫalḳ itdüñ ve götüri 
dünyā ve ‘uḳbā ve mā-fīhāyı ve cemī‘-i mā-sivāyı ne vechle yaratduñ?” diyü 
istifsār itdükde ol ṣāni‘-i ḳadīm nebiyy-i kelīme bu esrārı tefhīm2 buyurdı ki 
“Levḥ u ḳalem-i güzīn ve kürsī vü ‘arş-ı berīn ve cennet ü cehennem ve 
semāvāt u arżīn ḫalḳından üç yüz yigirmi dört biñ yıl muḳaddem ḳabża-i 
ḳudretle cemālüm nūrından bir avuç nūr ḳabż itdüm. Ḥabīb’üm Muḥam-
med’üñ nūrı ol diyü andan3 rūḥ-ı Muḥammed’i yaratdum ki evvel-i maḫlūḳ 
oldur.4 Nitekim āḫir-i meb‘ūẟ ol olacaḳdur.” 

li-Münşi’ihi 

  Nūr-ı Muḥammedīden olupdur bu kā’ināt 
  Yā eyyühe’l-kelīmu huve’l-muṣṭafā bi-ẕāt5 
   
  Ente’l-Kelīmu ṣalli ve sellem ‘ale’l-Ḥabīb 
  Men yaṭlubu’n-necāte yudāvim ‘ale’ṣ-ṣalāt6   

“Vaḳtā ki āferīde ḳıldum, ‘Baña secde eyle.’ diyü buyurdum. Dünyā 
yılları ile yüz yıl tamām secde emrinde ḫidmete ḳıyām itdi. Ba‘dehu ẓāhir ü 
bāṭınī nūr ile memlū bir beyāż u müdevver ve mücellā vü münevver lü’lü’ 
yaratdum ki ṭūlen ve ‘arżen ve sümken ve ‘umḳan her ṭarafdan dā’iresi beşer 
yüz yıllıḳ yol idi. Andan soñra yā Mūsā hevā yüzinde mānend-i cevher ü ‘arż 
mā-ṣadaḳ-ı 7 ﴾بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض﴿ yetmiş biñ şehr ḫalḳ itdüm. [23b N1] Ki 
her biri vüs‘at u füsḥatde yetmiş bu dünyā ḳadar var idi. Ve her bir medīnede 
[20b MV] yetmiş biñ maḫlūḳ sükkān-ı ẓāhirü’l-eṭvār idi ki anlar ins ü cinn 
ü melā’ikeden ġayrı maḫlūḳāt idi. Bir kerre ‘Var oluñ.’ dimekle cümlesi 
mevcūdāt idi. Pes anlaruñ her biri yetmiş biñ yıl ‘ömr sürüp baña ‘ibādet ü 
ṭā‘at üzere iken içlerinden birḳaçı8 emrüme muḫālefet ve ‘iṣyān itmegin 
ṣarṣar-ı ḳahrumla ol şehrleri birbirine urup pāre pāre ḳıldum. Ve içindeki 
maḫlūḳātı bir uġurdan yoġ itdüm.” 

 
1  istiḫbāren: istiḫbār idüp E 
2  tefhīm: tefehhüm MV 
3  ol diyü andan: ve ol nūrdan E 
4  evvel-i//oldur: maḫlūḳ-ı evveldür E 
5  Ey Kelîm, o zatıyla seçilmiş kişidir. 
6  “Sen Kelîm’sin, Allah’ın Habib’ine salât ve selâm eyle. Kurtuluşa ermek isteyenler de ona 

devamlı salavât etmelidir.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, 24/40,  “Onun bir kısmı bir kısmın üstündedir.”  
8  birḳaçı: bir fācir MV, E 
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li-Münşi’ihi 

  خرب ىن از كسى   شتند و گ غرقه      در تك اين حبر ىب ��ن بسى  
  1حريتست   حريت اندر حريتست و     كار عامل عربتست وغريتست   

 

Güftār-ı Dīger Der-ḫilḳat-i Ṭayr-i Ḫoş-peyker 

Hevā-yı irādet-i Bārī ve feżā-yı meşiyyet-i Kirdgārī’de ṭayerān iden 
murġān-ı ‘uḳūl nişīm-i taḥḳīḳa nesīm gibi bu yüzden nüzūl eyledi. Ve 
āferīniş-i hümā-yı māhiyyeti ve aña ḳarārgāh olan emkine-i taṣavvurātda 
perveriş bulduġı [27a E] ibdā‘ u ḥāleti bu minvāl ile2 beyān ḳıldı ki ba‘de 
ḫilḳati nūri’l-Muḥammediyye “Yā Mūsā hevā yüzinde seksen biñ medīne 
daḫı ḫalḳ itdüm. Ammā bu şehrleri evvelki medā’ine nisbetle küçirek ḫalḳ 
idüp her birini on dünyā deñlü yaratdum. Ve her birinüñ yükseklügini yir 
ile gök mā-beyni miḳdārı itdüm. Ve cümle şehrleri ḫardal dāneleri gibi bir 
cins ḥubūbātla ṭoldurdum. ‘Aḳabince hümā-sīmā, bī-mānend ü hem-tā bir 
ṭayr-ı ḫaḍrā ḫalḳ idüp ol ḥubūbdan yılda bir dāne ġıdā taḳdīr eyledüm. Fe-
lā-cerem ol murġ-ı hümāyūn-bāl-i ferruḫ-ḳadem kemā-yenbaġī riyāżetle 
geçindi. Yılda bir dāne ġıdāya ḳanā‘at ḳıldı. ‘Āḳıbet cemī‘-i şehrlerüñ ẕaḫā’iri 
dükendi. Bir ḥabbe ḳalmayup ol ḥisāb üzere cümlesi yindi. Tā ki ol ḳuşuñ 
murġ-ı rūḥı āşiyāne-i peykerinden ṭayerān itdi, gitdi.” 

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr 

  شهر و دور و كاشانه مهو    مفهوم ز     دام و هم دانه مهو   و مقصود زمرغ   
      3انه مهو گ و خانه خويش و بي مهخانه          آرايش معموره و ويرانه مهو    

 

 

 
1  “Bu uçsuz bucaksız deniz inci gibi pek çok kişiyi yutmuştur, bundan kimsenin haberi 

olmamıştır. Dünyanın işi ibret ve gayrettir. [Bunda] şaşılacak çok şey vardır.” 
2  ile: üzere N1 
3  “Kuş, tuzak ve [buğday] tanesinden maksat hep O’dur. Şehir, zaman ve saraydan anlaşılan 

hep O’dur. Bayındır yerin ve viranelerin süsü hep O’dur. Kişinin evi, eşi, yakını ve yabancısı 
hep O’dur. ” 
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Güftār-ı Dīger Der-Āferīniş-i Maḫlūḳ Mükerrer 

Ġıbbu ẕālik “Yā Mūsā, deryā-yı meşiyyetüm bir hevā ile daḫı cūşān 
oldı. Enderūn-ı ṣadef-i arż u semā bir gūne cevāhir-i kīmyā ile daḫı ṭoldı ki 
şāhid-i ẕātuma mir’āt bir nev‘a maḫlūḳāt daḫı ola. Emvāc-ı deryā-yı ṣıfāt bir 
ġayrı terāküm ü telāṭumla daḫı intiẓām u sükūn behrelerin bula. Ve li-hāẕā 
bir nev‘a seksen biñ şaḫṣ yaratdum. İkisini bir ‘aṣrda getürmedüm. Ve her 
birine seksen biñ yıl ‘ömr taḳdīr eyledüm. Ba‘dehu vāḥiden ba‘de vāḥidin 
cümlesini ifnā ḳıldum. Yine vücūd ‘āleminde yalıñuz ben ḳaldum. Andan 
ṣoñra ḥikmetüm yine maḫlūḳāt iḳtiżā eyledi. İrādetüm yine bir nev‘a 
mevcūdāta müte‘alliḳ oldı. Evvelā ḳalemi, ba‘dehu levḥi, daḫı ṣoñra ‘arşı, 
ardınca kürsīyi ve bu cümleden yetmiş beş biñ yıl ṣoñra göklerüñ 
melā’ikesini, ba‘dehu cenneti, der-‘aḳab cehennemi, anuñ ardınca Ādem’i 
yaratdum. Ammā ḫalḳ-ı melā’ike ile ḫilḳat-i cennet [24a N1] mā-beyninde 
ve yine bihiştle dūzaḫ miyānında yetmiş biñ yıl geçmişdür. Ḥikmetüm bu 
vechle te’ennī iḳtiżā itmişdür. Lākin yā Mūsā, bu def‘a yaratduġum Ādem 
senüñ ceddüñ olan Ādem degüldür. Anlar on biñ Ādem’dür kim her biri on 
biñ yıl ‘ömr sürdi. Biri fenā bulmayınca biri daḫı ḫalḳ olınmadı. Cidden 
birisi birin 1  görmek müyesser olmadı. Ve buyurdı ki yā Mūsā, nebī 
gelmesine2 ḳudreti ‘āleminüñ ġāyeti ve ḥikmeti deryāsınuñ ḳa‘r u nihāyeti 
yoġduġını birḳaç vechle ṭuyurdu.  

li-Münşi’ihi 

  Fehm eylemez bu sırrı göñül Ādem olmayan 
  Bezm-i ḥarīm-i ḳudrete hem-maḥrem olmayan [27b E] 
 
  Ṣūfī esās-ı sırr-ı ḥüküm remzin añlamaz 
  Bünyād-ı i‘tiḳādı iñen muḥkem olmayan 

Vaḳtā ki [21a MV] ẕikr olınan on biñ Ādem bir bir geldi, gitdi; ondan 
ṣoñra meşiyyetümle senüñ ceddüñ olan Ebü’l-beşer Ādem Peyġāmber ẓuhūr 
itdi.” Ammā Şeyḫ-i Ekber ḳaddesa’llāhu sırrahu’l-aẓher, Fütūḥāt-ı Mek-
kiyye’nüñ üç yüz ṭoḳsanıncı bābında yazduġı ‘ibāret ki  »مآئة خلق  ّن هللا تعاىل  إ  
 ḥadīẟ-i şerīfinden müstefād olan yüz biñ Ādem ḫalḳıdur. On biñ الف   آدم »3  

 
1  birisi birin: birbirin E 
2  ki//gelmesine: ya‘nī ki nebī gelmeyince N1 
3  Hadîs-i Şerîf, “Allah yüz bin Âdem yaratmıştır.” (İ. Hakkı Bursevî, Ferah, I, 26, II, 35)  
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Ādem ḫalḳ olındı, diyü Tārīḫ-i Behcet’den menḳūl olan ḳavle muḫālifdür. 
Lākin eṣaḥ ṣoñra naḳl olınandur ki Şeyḫ-i Ekber’üñ taḥrīrini mażmūn-ı 
ḥadīẟ-i şerīf mü’eyyiddür. Zīrā Fütūḥāt’da bu vechle beyān buyurmışlardur 
ki mevsim-i ḥacc-ı şerīfde Mekke-i Mükerreme’nüñ ṭavāfı eẟnāsında 1 
beyne’n-nevm ve’l-yaḳaża bir ḳavm gördüm ki ṭavāf iderlerdi. Ve bu beyti 
iẓhār-ı2 şevḳle oḳuyup ke-ennehu baña işitdürürlerdi: 

    3مجعينا أ �ذا البيت طرّا      لقد طفنا كما طفتم سنينا   

Pes anlardan biri yanuma geldükde su’āl ve4 “Ne zamāndan berü ṭavāf 
idersüz.” diyü isticlāb-ı maḳāl itdügümde “Ḳırḳ biñ yıldan berü ṭā’ifüz.” 
diyü cevāb virdiler. Beni gerçekden müte‘accib eylediler. Egerçi ki Ebü’l-
beşer Ādem Peyġāmber zamānından berü ol miḳdār zamān mürūr 
itmedügini bilüp istiġrāb ḳıldum. Lākin sā‘ati ile ḳırḳ biñ Ādem ḫilḳatine 
müte‘alliḳ olan ḥadīẟ-i şerīf mażmūnı ḫāṭıruma gelüp ḥaḳīḳat-i ḥāli bildüm. 
Fe-lā-cerem Ḥażret-i Şeyḫ’üñ bu kelāmından ma‘lūmdur ki eṣaḥ ‘aded-i 
Ādem muvāfıḳ-ı mażmūn-ı ḥadīẟ olan ma‘nā aḳvemdür. Ve her vechle 
ḳıdem-i Bārī Ḫudā5 celle şānuhu ve ‘alā mu‘ayyen ü muṣammemdür.  

li-Mü’ellifihi 

  Evvel āḫir bu sırr-ı bülendi yaḳīn 
  Evvelüñ āḫirüñ muḥāle ḳarīn 
 
  Evvelüñden ḳıdem mü’evveldür 
  Āḫirüñ hem miẟāl-i evveldür 
 
  Evvelüñ yoḳ velī sen evvelsün 
  Bī-kemālāt iñen mükemmelsün 

 

 

 
1  Mükerreme’nüñ//eẟnāsında: Mükerreme’yi ṭavāf iderken N1 
2  iẓhār-ı: iẓhār idüp 
3  “Biz de hep birlikte bu beyti yıllarca sizin tavaf ettiğiniz gibi tavaf ettik.” 
4  ve: itdüm E, MV 
5  Ḫudā: - E 
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Ḳavl-i Dīger ve Āferīniş-i Beşer 

Behcetü’t-tevārīḫ’de nūr-ı Muḥammedī’den ṣoñra elli biñ ‘ālem yaradıldı 
ve her ‘āleme elli biñ yıl ‘ömr taḳdīr ḳılındı. Cümlesi geldi, gitti. ‘Āṣī ve ṭāyı‘ı 
ma‘lūm olındı. Ba‘dehu öküz hey’etine müşābih muḫtelifü’s-ṣuver bir ṭā’ife 
ḫalḳ olındı. Elli biñ yıl daḫı anlar basīṭ-ı arżı [24b N1] ma‘mūr ḳıldı. 
Ba‘dehu ‘iṣyānlarına binā’en cümlesi helāk oldı. Bu kerre ġażāb-ı İlāhī ile elli 
biñ yıl yine ‘ālem ḫālī ve ḫarāb ḳaldı. Andan ṣoñra cümlesi baḥr-i cūşān ve 
deryā-yı1 ‘ummān olup biñ yıl çaġladı, yatdı. ‘Āḳıbet meşiyyet-i ilāhiyye ile 
bir ġarībetü’l-hey’et, ‘acībetü’s [28a E] -ṣūret öküz ḫalḳ olınup ol deryāyı bir 
uġurdan yutdı. Ba‘dehu ḳara siñekden büyücek, bal arusından küçirek bir 
maḫlūḳ yaradıldı. Ol öküz lāşesi daḫı anlara ġıdā oldı. Ammā kendüler küfr 
ü İslām beyninde muḫtār ḳılınup ellerine iḫtiyār-ı cüz’ī virilüp elli biñ yıl 
daḫı anlaruñ ḳıyām sā‘atine dek mürūr eyledi. Ve bi’l-cümle öküzi tamāmen 
yidiler. Ġıdālarını düketdiler. Şiddet-i ‘iṣyānları sebebiyle bi’l-āḫire cemī‘an 
helāk oldılar. Ba‘dehu sīm-i ḫāliṣden biñ pāre şehr ile bir ‘ālem daḫı yaradıldı. 
Ṣāf altundan ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūr ile her bir medīneye zīnet virildi. Ve her şehr 
aḥlā mine’s-sukker ve’l-‘asel2 bir cins ḫardal dāneleri ile pür ḳılındı. Ve bundan 
evvel ḫilḳati beyān olınan murġ-ı hümāyūn-bāl ḫalḳ olınup yılda bir dāneyi 
tenāvül ile cümlesi dükendi, diyü yazmışdur.  

 

Ḳavl-i Dīger Der-ḫilḳat-i Rūḥ-ı Şerīf-i Peyġāmber 

Bu daḫı İbn Firişte kitābında nüvişte, kāfūr-i evrāḳı midād-ı ‘anber-i 
sevādla siriştedür ki Ḥaḳ sübḥānehu [21b MV] ve te‘ālā rūḥ-ı Muḥammed’i 
ḫalḳ itdükde evvelā raḥmeti deryāsına ṭaldurdı. Ba‘de-mā dünyāda peydā3 
olduġı ṣūretle peyker-i rūḥānīsi hey’eti ve cemāli māhınuñ nūra müstaġraḳ 
māhiyyeti nümāyān oldı. 

Beyt 

  4شته منظر او گ چهرٔه مقصود  مهيشه    كسى كه نور حمبت شده است رهرب او  

 
1  cūşān ve deryā-yı: - N1 
2  “şekerden ve baldan daha tatlı” 
3  peydā: - E 
4  “Muhabbet nurunun kendisine rehber olduğu kişinin baktığı yer her zaman istenilenin 

çehresi olur.” 
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Lākin ol ṣūret ṣūret-i rūḥānī olup peyker-i cismānī heykeli ile 
göründükde mübārek başını ṣıfat-ı hüdādan ve boynını tevāżu‘dan ve 
gözlerini edeb ü ḥayādan, elini cehdden, beşeresini yaḳīnden, beynisini 
tefekkürden, aġzını dişlerini ṣabr-ı güzīnden, lā-siyyemā dilini ṣıdḳdan, 
yañaḳlarını ṭayyibden, gögsini naṣīḥatden, ḫuṣūṣā mübārek ṣaḳalını rıżādan 
ve ḳaşlarını ḥüsn ü behādan, ḳalbini vera‘-ı bī-intihādan ve baṭnını zühd ü 
taḳvādan, dizlerini ḫavf u ḫaşyetden,1 ayaḳlarını istiḳāmetden ḫalḳ itdi. Ve 
bu cümle ḫiṣāl-i laṭīfe ve aḫlāḳ-ı şerīfeyi kemāl ile cāmi‘ ẕāt-ı 
Muḥammedī’dür.2 Ve bi’l-cümle kendü nūrından3 yaratdı. Ḳalbini raḥmeti 
ile ṭoldurdı. Ve şefḳatiyle terbiyet ḳıldı. Ve kerāmeti ile ta‘ẓīm itdi. Ve 
risāletine ıṣṭıfā ḳılup sā’ir maḫlūḳātdan ol ḥażreti intiḫāb4 ile ḥabīb idinüp 
ẕāt-ı laṭīfi içün irtiżāyla kām-yāb ḳıldı.  

Ġıbbu ẕālik ser-i mübārekini tāc-ı yaḳīn ve ridā-yı hüdā ile güzīn ve 
ḳadem-i muḥteremlerini na‘līn-i ḫaşyete ḳarīn ve mübārek ellerini sevād-ı 
ḳanā‘atle tezyīn eyleyüp tā ezel-i āzālde “Ḥabībüm” diyü ‘unvān virdi. Ve 
evvelīn [25a N1] ü āḫirīne anuñ vücūd-ı meşhūdını bürhān gösterdi. Vaḳtā 
ki rūḥ-ı Muḥammedī [28b E] bu ṣıfāt-ı sermediyye ile tezyīn ḳılındı, 
seccāde-i teslīm ü ‘ubūdiyyetde şükr ü ‘ibādet ḫidmetine ḳıyām idüp beyne 
yedey Allāhu yedi yüz biñ yıl namāzında ḳā’im oldı. Ve yedi yüz biñ yıl 
secdesinde dā’im olup yedi kerre ḳıyām u sücūd ve her birinde yedişer biñ 
yıl mekẟ-i mevcūd ile ṭā‘at u ‘ibādete müdāvim oldı. 

li-Münşi’ihi5 

  Her ‘ibādetde var iken meşrū‘ 
  Bu ‘ibādetde mübhem oldı rükū‘ 
 
  Gerçi īmāsı nūn ve’l-ḳalemüñ6   
  Ġayrıdur remzi bundaki ḥükmüñ 
 
  Līk rūḥ-ı Resūl Bār-i Ḫudā 
  Bu ‘ibādetde aldı ders-i hecā 

 
1  ḫaşyetden: dehşetden MV 
2  kemāl//Muḥammedī’dür: kemālī ile ẕāt-ı Muḥammedī’de bir yire getürdi N1 
3  nūrından: yüzinden MV 
4  ḥażreti intiḫāb: ḥażrete ilticā E 
5  Li-münşi’ihi: - MV 
6  Burada Kalem Sûresi 1. âyete telmih yapılmıştır. 
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  Elif ü bāya oldı raġbet-i tāmm 
  Varmadı ‘ayn u nūna ḥarf-i merām 
 
  Elif olsa ḳıyām-ı ḳāmet-i rāst 
  Bā olur secde aña kem ü kāst 
 
  Mu‘vec oldı çü kāf u ‘ayn rükū‘ 
  Lāzım anda ḥużūr-ı Ḥaḳda rücū‘ 
 
  Dār-ı dünyāda līk bārizdür 
  Ḫatm-i rāki‘ çü farḳ-ı ‘ācizdür 
 
  Bunda çoḳ nükte vardur ey ‘Ālī 
  Ḳalem ü levḥe ṣor bu icmāli 

 

Rivāyet-i Uḫrā ‘Alā Re’yi’l-ḥükemā 

Ḥażret-i Bārī Ḫudā nūr-ı Muḥammedī’den bir cevher-i beyżā yaratdı. 
Ve aña ‘arż-ı cemāl maḥallinde heybet ü celāl yüzinden naẓar itdi. Fe-lā-
cerem ol cevher-i mükerrem nūr-ı naẓar-ı İlāhī tābına ṭāḳat getürmedi. Fi’l-
ḥāl iki şıḳ olup yarıldı. Tekrār bir şıḳḳına naẓar ḳılduḳda eriyüp ṣu gibi oldı. 
İlā yevmi’l-ḳıyāme naẓar-ı celāl ḫavfından cūşān u ġalṭān olacaġı idrāk 
āyīnesinden bi’l-külliye göründi. Ammā nār-ı celāl ki nūr-ı cemāl ile 
tev’emeyn gibidür. Şıḳḳ-ı āḫarüñ1 naṣībi naẓar-ı şefḳat oldı. Kemāl-i leṭāfet 
ü teslīminden on bölük olup ‘arş u kürsī ve levḥ u ḳalem ve cennet ü ḳamer 
ve kevākib ü melā’ike vü ḥūr u şems-i żiyā-güster ki cemī‘an   َعَشرٌَة ﴿تِْلَك 
 .mefhūmına maẓhardur, anlardan ḫalḳ olındı [22a MV] َكاِمَلٌة﴾2

Naẓm 

   3رست گ كوچٔه غيب احتساب د در      رست گ مشار تو حساب د   بريون ز 

 
1  āḫarüñ: aḫīrüñ MV 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/196, “Bu, tam ondur.” 
3  “Senin hesabın sayıdan bağımsızdır. [Çünkü] gayp sokağında hesap kitap başka şekildedir.” 
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Bir rivāyetde daḫı1 Ḥażret-i Ṣāni‘-i cihān-āferīn nūr-ı Muḥammedī’yi 
on ḳısma münḳasım-ı ḥikmet-ḳarīn idüp evvelinden ‘arşı, ikinciden ḳalemi, 
üçinciden levḥi, dördinciden güneşi, beşinciden ḳameri, altıncıdan sā’ir 
nücūmı, yedinciden melā’ikeyi, sekizinciden kürsīyi, ṭoḳuzıncıdan nūr-ı 
mü’minīni, onuncıdan Ḥażret-i Seyyidü’l-kevneyn’i yaratdı. Ya‘nī ki ezel-i 
āzāldeki ḫilḳat-i külliyenüñ bir cüz’i ile beşer ṣūretine ḳoyup ‘ālem-i vücūdı 
dīdār-ı meşhūdı ile teşrīf itdürdi. 

li-Mü’ellifihi 

  Mümkin mi bilinmek bize keyfiyyet-i ḫilḳat 
  Ma‘lūm mıdur ser-ḫoş-ı evgāra o ḥālet 
 
  Māhiyyetimüz fehmine ḳādir degülüz biz  
  Vā‘iẓ bize esrār-ı ḥüküm ṣormasa ḥikmet [29a E]  

Tedḳīḳ-ı Daḳīḳ: Ḫafī olmaya ki evvelā ḫalḳ olınan cevher-i basīṭa 
‘ulemā vü fuḳahā ḳalem ıṭlāḳ idüp   2« أّول ما خلق هللا القلم » ḥadīẟinden murād 
oldur, [25b N1] dirler. Fe-ammā ḥükemā ‘aḳl-i mücerred ıṭlāḳ idüp  » ّول  أ
 medlūlini ṭutarlar. Niteki ehl-i taṣavvuf ol nūr, rūḥ-ı ما خلق هللا العقل»3
Muḥammedī’dür ki 4 « أ ّول ما خلق هللا روح ي »  ḥadīẟ-i şerīfi anuñ ḥaḳḳında 
ṣādırdur, dirler. Ammā müdeḳḳiḳīn-i fużalā cevher-i basīṭ-ı evvelden 
murād5 bir cevher-i āḫar daḫı yaradılmışdur ki ehl-i sünnet ve cemā‘at aña 
levḥ ve ḥükemā nefs-i küll ıṭlāḳ iderler. Ve ba‘żılar cevher-i evvele Ādem 
ma‘nā ve ẟānīye Ḥavvā ma‘nā ta‘bīrini münāsib görürler. Ve yine ol iki 
cevherden ‘aḳlī ve nefsī peydā olup anlardan felek-i evvel ḫalḳ olındı ki 
Ḥażret-i Peyġāmber aña ‘arş-ı berīn buyurdı. Nitekim ḥükemā felek-i aṭlas 
ıṭlāḳ eyledi, dirler. Bu tertīble ol felegüñ daḫı ‘aḳlī ve nefsīsinden felek-i 
heştüm yaradıldı ki müfessirīn aña kürsī ve müneccimīn felekü’l-burūc 
nāmını virdiler.6 Ve yine felek-i heştümüñ ‘aḳlī ve nefsīsinden felek-i Zuḫal 

 
1  daḫı: - MV, N1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir.” (Tirmizi, Tefsiru Sureti 68; Hâkim, 

2/492.)  
3  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır.” (Hasan Basri Kartal, “İslam Mimarisinin 

Düşünsel Arka Planına Dair Bir Yaklaşım Denemesi”, Muhafazakar Düşünce, Yıl 10, S. 
39, 2014, s. 198.)  

4  Hadîs-i Şerîf, “Allah’ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur.” (Aclunî, 1/265-266.)  
5  murād: - N1 
6  virdiler: dirler MV 
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ve anuñ ‘aḳl ve nefsīsinden felek-i1 Müşterī ḫalḳ olundı diyü felek-i ḳamere 
varunca beyān iderler.  

li-Münşi’ihi 

  Maḳām-ı ḫilḳati fi’l-cümle fehm iden maḫlūḳ 
  Döner şu peşeye kim cāygāhıdur ‘ayyūḳ2 

El-ḳıṣṣa ekẟer-i muḥaddiẟīn ü müfessirīn enārallāhu ḳubūrahum bi-
envāri’l-yaḳīn bi’l-ittifāḳ bu mażmūnı ta‘yīn iderler ki Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālā cümleden evvel bir cevher-i basīṭ yaratdı. Ve aña ulūhiyyet naẓarı ile 
bir naẓar itdi. Pes ol gevher-i yek-tā, tāb-ı cemāle döyemeyüp nār-ı celāl 
ḫavfından eridi. Bir ‘aẓīm deryā olup biñ yıl tamām cūşān u ḫurūşān oldı. 
Āḫir ol baḥrüñ buḫār-ı müteṣā‘idinden yirlerüñ göklerüñ mevāddı peydā ve 
birbirinden infiṣālle seb‘-i semāvāt-ı berīn müheyyā ve naṣṣ-ı kerīm-i    َُّمث﴿
 feḥvāsı bu mażmūnlara delīl-i ‘ibret-nümā اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن﴾3
olması taḥaḳḳuḳ buldı.  

li-Münşi’ihi 

  Deryā-yı kemālüñdeki bir ḳaṭre İlāhī 
  Mümkin degül idrāk olına dilde kemā-hī 
 
 
  Ġavvāṣ-ṣıfat gerçi sibāḥatdedür ammā 
  Baḥrüñ ne bilür sāḥilini ḳa‘rını māhī 

 

Ḳavl-i Āḫar-ı Ḥikmet-ḳarīn Der-ḫalḳ-ı Şecere-i Yaḳīn  
ve Ṭāvus-ı Hümā-bāl-i Güzīn 

Ba‘żı kütüb-i mu‘teberede mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki nūr-ı 
Muḥammedī ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem4 ḫilḳatinden ṣoñra şecere-i yaḳīn 
yaradıldı ki ol dıraḫt-ı bī-hem-tā Sidre gibi Müntehā [22b MV] gūyā mā-

 
1  Zuḫāl//felek-i: - N1 
2  ‘ayyūḳ: semtūḳ E ǀ ‘utūḳ MV 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/1, “Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi.” 
4  Bu dua ifadesi E nüshasında bulunmamaktadır. 
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sadaḳ-ı  1 ﴾َأْصُلَها َ�ِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماء﴿ idi. Ba‘de-ḫalḳihā bir ṭāvus-ı fāriġ-
bāl ü Hümā-miẟāl2 ḫalḳ olınup şecere-i yaḳīndeki çār şāḫuñ birinde āsūde 
ḳılındı. Ḥattā yetmiş yıl tamām ol ṭāvus-ı teẕerv-ḫırām ol dıraḫtuñ bir ni-
hālinde ḳıyām ve tesbīḥ u tehlīl ü taḳdīs [29b E] emrine iştiġāl-i tām ḳıldı. 
Ba‘dehu bir mir’āt-ı pür-ṣafā īcād olınup ol şecerenüñ bir şāḫında āvīḫte 
ḳılındı. Ve mezbūr ṭāvusa ol mir’āt-i maḥsūsa naẓar itmek buyurıldı. 

Naẓm 

  نه است ي منظور نظر در دو جهان آي   است   آيينه وجود انس و جان    ز   مقصد 
   3است   آيينه اين هر دو جهان غالف آن          نٔه مجال شاهنشاهيست ي آي دل  

Ḳaçan ki ṭāvus-ı ḥaḳīḳat-me’nūs ol āyīneye naẓar itdi, cemāl-i bā-
kemālini görüp pey-ā-pey beş kerre secde-i şükr4 itdi. Ve lisān-ı ḥāl ile bu 
maḳūle maḳāle-i manẓūme söyledi. [26a N1] 

li-Münşi’ihi 

  وى آيينٔه مجال شاهنشاهى كه توىي           اهلى كه توىي   �مهٔ   اى نسخهٔ 
  5در خود بطلب هر انچه خواهى كه توىي     چه در عامل هست تو نيست هر    بريون ز 

Ḥattā āḫir zamānda ümmet-i Muḥammed’e beş vaḳt namāz farżiyyeti 
ṭāvusuñ ol zamāndaki beş kerre secdesinden nāşī oldı. Ammā şecere ve ṭāvus 
ve mir’ātüñ māhiyyeti ibtidā’en yine nūr-ı Muḥammedī’den ḫalḳ olındı. 
Vaḳtā ki ṭāvus beşinci secdeden baş ḳaldurdı, kemāl-i ḥicāb u ḥayādan 
vücūdını ‘araḳ deryāsına ṭaldurdı. Ve her ḳaṭre ‘araḳ ṣahbā-yı keyf-i mā-
enfeḳa6 nişānesin7 virüp her birinden dünyā ve mā-fīhāya mütereşşiḥ oldı. 
Ve gāh her bir reşḥasından cur‘a-keşān-ı bezm-i ezelī ve peymāne-nūşān-ı 
encümen-i lem-yezelī inşirāḥ-ı ḫāṭır buldı. ‘Āḳıbet o ṭāvusuñ ‘arak-ı 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, İbrahim Sûresi, 14/24, “kökü sağlam, dalları göğe yükselen” 
2  miẟāl: hümāl MV | hāmāl N1 
3  “İnsan ve cinlerin varlığından maksat aynadır. Her iki dünyada bakışın gördüğü aynadır. 

Gönül, padişahlar padişahının cemalinin aynasıdır. Bu iki dünya o aynanın kılıfıdır.” 
4  şükr: - MV, E 
5  “Ey sen ki İlâhî mektubun nüshasısın. Vay sen ki padişahlar padişahının cemalinin 

aynasısın. Âlemde senden başka varlık yoktur. Sen ki kendin hakkında hangi maksadı 
istersen osun.” 

6  “sarfettiği şeyler” (Burada Keyf Sûresi 42. âyete telmih yapılmıştır.) 
7  nişānesin: neş’esin N1 
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serinden melā’ike vü firiştegān ve ‘araḳ-ı rūyından1 ‘arş u kürsī vü levḥ u 
ḳalem ü encüm ü heft-āsmān ve ‘araḳ-ı sīnesinden ervāḥ-ı enbiyā vü 
mürselīn ve ẕevāt-ı evliyā-yı kerāmet-ḳarīn ve ‘ulemā vü fużalā-yı dūr-bīn ve 
ṣuleḥā-yı etḳıyā-yı mesācid-nişīn2 ḫalḳ olındı. Ammā ḳarnı altınuñ derinden 
Beyt-i Ma‘mūr u Mekke vü Medīne vü Ḳuds-i Şerīf ve rūy-i zemīnde tā rūz-ı 
ḥaşre dek ta‘mīr olınacak cevāmi‘ u mesācid-i laṭīf ve ma‘ābid ü ḫavānıḳ-ı 
naẓīf, ammā ḳanatları ‘araḳından ‘āmme-i ervāḥ-ı ehl-i İslām ve ḳuyruġı 
derinden kāffe-i küffār-ı ḍalālet-encām ve müşrikīn-i ḍāllīn ü ‘abede-i aṣnām 
ve ayaḳları derinden ser-be-ser bisāṭ-ı rūy-i zemīn ve cibāl ü tilāl ü ṣaḥārī vü 
arżīn yaradıldı. Ba‘de hāẕā Ḥażret-i Bārī Ḫudā fermānı ile ervāḥ leşkeri nūr-ı 
Muḥammedī’yi pādişāhları gibi iḥāṭa ḳılup ta‘ẓīm ü tebcīline ve Cenāb-ı 
Aḳdes’üñ tesbīḥ u tehlīline yüz biñ yıl tamām iştiġāl-i tām ḳıldılar. 

li-Münşi’ihi 

  Nūr-ı Muḥammedī şeh-i ġālib-şükūhdur 
  Ṣaf baġlayan cünūd aña bī-ḥad gürūhdur 
 
  Ki ḫayl-i rūḥdur aña maḥkūm geh ümem 
  Oldı Livā-yı Ḥamd-ıla sulṭān-ı muḥterem [30a E]  

Ġıbbu ẕālik cümleten ervāḥ, ṣūret-i beşeriyyede ‘arż-ı vücūh u ṣubāḥ ve 
iẓhār-ı envār-ı zühd ü ṣalāḥ idüp nūr-ı Muḥammedī’ye naẓar ḳılmaḳ 
buyurıldı. Lākin ol izdiḥām u keẟret-i ervāḥ-ı enām kemā-huve ḥaḳḳuhu 
nūr-ı Muḥammedī’nüñ müşāhedesine nev‘an māni‘ oldı. Fe-ammā ol 
müzāḥamede her ‘użvını tamāmen görebilenler dünyā vü ‘uḳbā 
sa‘ādetleriyle imtiyāz buldılar. Ancaḳ ser-i mübārekini görenler ḫilāfet ü 
salṭanatla kāmkār ḳılındılar. Nūrānī ḳaşların görenler ḳıl ḳalemde mahāret-i 
[23a MV] ḫaṭṭāṭ ve naḳḳāşlıḳ gibi laṭīf ü bārīk3 ṣan‘at ṣunuldı. Mübārek 
gözlerini görenlere gözi açuḳlardan olmaḳ ve ḥıfẓ-ı kelām meziyyeti ile 
istis‘ād4 bulmaḳ müyesser oldı. Niteki ruḫsār-ı şerīfin seyr idenlere ḥüsn-i 
ḫulḳ-ıla maḥbūbü’l-ḳulūb ve cemāl-i bā-kemāl ile ‘inde’n-nās merġūb 
olmaḳ ṣunuldı. Ve mübārek yüzini [26b N1] görenler5 envā‘-ı zīb ü fer ile 

 
1  rūyından: edebinden E 
2  mesācid-nişīn: sācidīn E 
3  bārīk: nāzīk N1 
4  istis‘ād: isti‘dād MV ǀ istibdād E 
5  görenler: yüzini görenler N1 
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mütebaḥḥir ve eṣnāf-ı ‘ıṭr u reyāḥīn ile dünyāda mu‘aṭṭar ḳılınmaḳ naṣīb 
oldı. Lā-siyyemā şunlar ki mübārek leblerini seyr itdiler, şu‘arā-yı şehd-
güftār ve büleġā-yı bülend-iştihār ve fuṣaḥā-yı cevāhir-niẟār ḳılındılar. Ve 
anlar ki le’āl-i dendānlarına naẓar ṣaldılar, envār-ı1 re’y ü tedbīr ile vezāret ü 
vekālet pāyelerinde müşārün ileyh-i müşīr bilindiler. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ zebān-ı 
mübārekine baḳanlar ehl-i ẕikr ü tesbīḥ ü ‘ibādet oldılar.2 Ve gerdān-ı kāfūr-
gūnına3 naẓar ḳılanlar vā‘iẓ ü ḫaṭīb ü mü’eẕẕin rütbelerinde ṣāḥib-i şöhret 
olup beyne’l-aḳrān izdiyād-ı şān buldılar. Keẕālik bāzū-yı mübārekin 
görenlere cihād u ġazā ẟevābları ṣunuldı. Bārīk barmaḳların seyr idenlere ehl-i 
ḳalem ü ṣāḥib-i raḳam olmaḳ revā görüldi. Bunlardan mā‘adā 
barmaḳlarınuñ iliklerin görenler ḳazzāz u bezzāz u ḫayyāṭlıḳ ṣan‘atında ser-
efrāz ve mübārek ellerinüñ arḳasına naẓar idenler iḫtiyār-ı buḫl ü ḫisset ve 
irtikāb-ı imsāk u denā’etde mümtāz ve şerīḳ4 ayalarına baḳanlar envā‘-ı seḫā 
vü cūd u mekārimle ḫāṭır-nevāz olduġından ġayrı dirseklerin görenlere 
ḥuṣūl-i merām ve nūrānī sīnesin seyr idenlere ‘ilm ü ‘amel ü fażīletle vuṣūl-i 
behre vü kām, ma‘a hāẕā şikem-i muḥteremin görenler5 ḥilm6 ü meskenete 
sezāvār ve ayaḳlarına nigāh eyleyenler seyāḥat u ticāret menāfi‘inden 
behredār ḳılınup sāye-i sa‘ādet-i pīrāyesin seyr idenlere ḫudāvendān-ı māl ü 
menāl ve tena‘‘um u temevvül behreleri ile muḥaṣṣılu’l-āmāl olup müddet-i 
‘ömrlerinde faḳr u fāḳa ne idügini bilmediler ve iḥtiyāc u iftiḳār vādīlerine 
ḳadem baṣmadılar. Ve ammā ‘umūmen küffār-ı ḍāllīn dünyādan ‘uḳbāya 
tevbesiz giden ‘uṣāt-ı mü’minīn ol maḥalde hīç bir ‘użv-ı şerīfini 
göremeyenler ve sa‘ādet-i İslām ü diyānetden maḥrūm [30b E] ḳalanlar 
sāyesini degül, sāyesi düşen cilvegāh-ı iksīr-i pīrāyesini7 seyr idemeyenlerdür.  

Taḥḳīḳ-ı Ḥaḳīḳ: 8  Sübḥānallāhi’l-müste‘ān 9  bu ne maḳūle sırr-ı 
nihāndür ki kāfirlerüñ daḫı ḫalḳ olınması ol ṭāvus-ı şeref-me’nūs a‘żāsınuñ 
birinden, ya‘nī ki nev‘an ḫāric ‘add olınan dünbāl-i maḥsūsınuñ derinden 
ola. Ve ‘arż-ı tecellī mu‘āmelātından eczā-yı aṣliyyesinden birini görmemekle 

 
1  envār-ı: envā‘-ı E 
2  oldılar: - MV, N1 
3  kāfūr-gūnına: kāfūrına MV, N1 
4  şerīḳ: şerīf E, N1 
5  muḥteremin görenler: muḥteremine baḳanlar E, N1 
6  ḥilm: ḥükm MV 
7  pīrāyesini: pīrāyeyi MV, N1 
8  Ḥaḳīḳ: Muḥaḳḳaḳ MV 
9  “Kensisinden yardım beklenen [Allah] her türlü eksiklikten münezzehtir.” Sübḥānallāhi’l-

müste‘ān: Sübḥāne’l-müste‘ān N1 
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āḫiretde ḫāsir ü ḫā’ib ḳala. Ve muḫalled fi’n-nār olmalarında ‘āmme-i 
‘ulemā-yı müteşerri‘īn ittifāḳ ḳıla. 

Li-mü’elifihi 

  Uçmaz hevāda murġ-ı idrāk 
  Uymaz bu nesīme1 ‘aḳl-i çālāk 
 
  Bir naḫl ki ṣala ‘arşa sāye 
  Menzilgeh ola o ḫoş Hümāya 
 
  Bir āyīne kim cemī‘-i ‘ālem 
  Ẓāhir ola anda bīş ü eger kem 
 
  Yā Rab ne içün o feyż ü iḥsān 
  Her nāẓıra olmaya firāvān 
 
  Yā Rab neden ol nigāh u rü’yet2 
  Her ṭālibe ḳılmaya sirāyet 
 
  Ḫilḳatdeki ittiḥād-ı3 kāmil 
  Kimine neden ki ola ḥā’il 
 
  ‘Aḳl-i beşer itmez anı [27a N1] idrāk 
  Şol behre ki luṭfuñ ide imsāk 

 

Maḳāle-i Uḫrā Der-ḫilḳat-i Dünyā vü Mā-fīhā4 

Silkü’z-zevāhir fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-Evāḫir nām ḳaṣīde şerḥinde [23b 
MV] İbn Ṭalḥa nevvera’llāhu merḳadehu şöyle rivāyet itmişdür ki emīrü’l-
mü’minīn,5 ẟāliẟ-i ḫulefā-yı rāşidīn, Ẕü’n-nūr-iştihār-ı rūşen-beyān, Ḥażret-i 

 
1  nesīme: nesneye E 
2  rü’yet: ruḳyet E 
3  ittiḥād-ı: īcād-ı E 
4  MV nüshasında der-kenar olarak “Maṭlab:  İḫbār-ı Ka‘bü’l-aḥbār Der-ḥaḳḳ-ı ‘Ālem” 

şeklinde bir ibare yazılıdır. 
5  emīrü’l-mü’minīn: - N1 
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‘Oẟmān bin ‘Affān raḍiya’llāhu ‘anhu1 birgün güzīde-i yārān-ı aḫyār Ka‘bü’l-
aḥbār ḥażretlerini meclisine da‘vet eyledi. ‘Avā’iḳ-ı umūr-ı ḫilāfetden bir 
miḳdār kesel ü melāl-i ḫāṭır ‘arż idüp “Gördügüñ ve bildügüñ nevādir ü 
ġarā’ibden ve dünyā-yı fānīye müte‘alliḳ olan ḥavādiẟ ü ‘acā’ibden ba‘żı 
nesne beyān eyle ki istimā‘ından ‘ibret-bīn olalum. Ve fevā’idinüñ nuṣḥ u 
pendi ile kendümüzi müsta‘id ḳılalum.” diyü buyurdı.  

Ka‘bü’l-aḥbār daḫı iṭā‘at-i emr-i fermānkār2  idüp ẕihn-i münīrinde 
vedāyi‘-i Ḫālıḳ-ı ḳadīr olan ‘ulūm u ḥaḳā’iḳdan bu ḳıṣṣa-i ġarībe-i dil-peẕīri 
mānend-i cevāhir-i bī-naẓīr silk-i taḳrīr ü ta‘bīrle müstenīr ḳıldı ki “Bir 
zamānda ya‘nī sābıḳ a‘ṣār u āvānda bir kitāba mālik olmış idüm ki içinde 
ekẟer mā ḫalaḳa’llāhu3 yazılmış idi. Ḥattā ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem’e gelince 
ne deñlü milel ü ümem ve maḫlūḳāt-ı muḫtelifü’ş-şiyem gelüp gitdügi 
mücmelen beyān ḳılınmış idi.  

Bu minvāl üzere ki Ḥażret-i Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā ol dem ki 
Ādem ‘aleyhi’s-selāmı cennetden çıḳardı, kendinüñ sebeb-i ḫilḳatini ve ken-
düden evvel ḫalḳ olınan ümem-i māżiyyenüñ vefret ü keẟretini, keẕālik nūr-ı 
Muḥammedī’nüñ cümleden teḳaddümini ve şerefini, ba‘dehu ol nūrdan 
Burāḳ-ı berrāḳ u şeffāf ‘ale’l-ıṭlāḳ gevher-i tābdār yaratduġını ve ol lü’lü’-i 
şehvārdan semāvāt-ı seb‘ u arżīn-i [31a E] seb‘i ḫalḳ itdügini ve yine her bir 
felekde bir kevkeb-i bīdār ve yedi ḳat zemīnüñ daḫı her birinde ol kevkeb 
muḳābili bir ‘ālem-i nümūdār ve mükevvenāt-ı bāhirü’l-āẟār vücūda getür-
dügini bir bir beyān buyurmış idi.  

Bu vechle ki “Yā Ādem ve yā maḫlūḳ-ı mükerrem, evvelā yedinci feleki 
ve Zuḫal nām bir kevkebi yaratdum. Ve levn ü ḫilḳatde deveye4 beñzer bir 
cins maḫlūḳāt ile ol kevkeb ismine muvāfıḳ bir ‘ālem daḫı ḫalḳ5 itdüm. Ve 
bu cümleye on biñ yıl zamān taḳdīr eyledüm. Andan ṣoñra aḥkām-ı ḥaşr u 
neşr ü ḫuld u caḥīmi kendülere ma‘lūm ḳıldum. Fe-lā-cerem ol maḫlūḳāt-ı 
ma‘lūmu’ş-şiyem ḳarn ḳarn geldiler, gitdiler. Ecelleri yitdükçe güẕergāh-ı 
fenādan menzil-i beḳāya sülūk itdiler. Baña ‘ibādet iden mü’minleri cennete 
ve kevkeb-i Zuḫal’e ṭapup irtikāb-ı ma‘ṣiyet iden müşrikleri cehenneme gön-
derildi. Ba‘dehu altıncı feleki ve Müşterī nām kevkebi ḫalḳ itdüm. Ve al-
tıncı zemīnde daḫı ḫalḳınuñ ḫilḳatleri ḳoyun ḫilḳatine mümāẟil bir ‘ālem 

 
1  “Allah ondan razı olsun.” 
2  emr-i fermānkār: emr ü fermān E 
3  “Allah’ın yarattığı şey”  
4  deveye: dūdeye E | dūmeye MV 
5  ḫalḳ: - MV 
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daḫı āferīde ḳıldum. Bu cümleye daḫı on iki biñ yıl taḳdīr idüp o ‘ālemde 
beḳā yoġduġını 1  kendülere bildürdüm. Pes anlar daḫı geldiler, gitdiler. 
Tevālüd ü tenāsülle rūy-i zemīni ma‘mūr itdiler. [27b N1] Fe-ammā 
mü’minleri baña ‘ibādet itdi. Ve müşrikleri Müşterī yılduzına müşterī2 ḳul 
gibi iṭā‘at itdi. Bi’l-āḫire ḳıyāmetleri ḳopdı. ‘Amellerine göre cezāları virildi. 
Ba‘dehu beşinci feleki ve Mirrīḫ nām kevkebi yaratdum. Ve beşinci 
zemīnde yine aña muḳābil ḫilḳatleri at ḫilḳatine müteşākil maḫlūḳāt ile 
ma‘mūr bir ‘ālem daḫı ḫalḳ itdüm. On bir biñ yıl daḫı anlara ‘ömr3 taḳdīr 
eyledüm. Üslūb-ı sābıḳ üzere bunlar da geldiler, gitdiler. Mü’minleri ve 
‘āṣīleri a‘māl ü ef‘āllerine göre kesb-i derecāt u derekāt itdiler. Ġıbbu ẕālik 
dördünci feleki ve Şems nāmındaki kevkebi āferīde ve aña muḳābil olan 
dördünci ḳat zemīnde deveḳuşı ḫilḳatinde bir maḫlūḳāt daḫı güzīde 
ḳıldum.4 On biñ yıl daḫı anlara ta‘yīn idüp [24a MV] ceff-i ḳalem itdüm. 
Üslūb-ı sābıḳ üzere anlaruñ daḫı mü’minleri ve ‘āṣīleri ma‘lūm oldı. Ve ḥaşr 
u neşr ḥisābları ṣorılup her zümre muḳadder olan maḳāmına vuṣūl buldı. 
Ba‘de-mā üçünci semā ve Zühre nāmı ile müsemmā kevkeb-i pür-żiyāyı 
ḫalḳ itdüm. Yine üçünci ḳat zemīnde öküz ḫilḳatine şebīh bir ḳavm-i bī-
intihā daḫı yaratdum. O dünyāda ṭoḳuz biñ yıl beḳā var idügini kendülere 
ma‘lūm itdüm. Anlaruñ daḫı ‘aşşārları, baṭṭāl ü neẓẓāmları ṣarṣar-ı fenāyla 
bāhirü’l-iḫtilāl olduḳdan ṣoñra ikinci feleki ve ‘Uṭārid nām kevkebi yarat-
dum. İkinci zemīnde daḫı muḫtelifetü’l-ecsād ve’l-ecsām envā‘-ı maḫlūḳāta 
ḳıyām u niẓām virdüm. [31b E] Ya‘nī ki anlar bellü bir şeklde degüller idi. 
Mütenevvi‘atü’s-ṣuver bir bölük ḥayvānāt idi. Cümlesi geldiler, gitdiler. 
Ammā5 ‘iṣyān u ṭuġyānı maḫlūḳāt-ı sālifeden ziyāde itdiler. İḫtiyār-ı şirk 
idüp Kevkeb-i ‘Uṭārid’e ṭapduḳlarından ġayrı birbirlerini helāk itmegi pīşe 
idindiler. ‘Aḳību ẕālik evvelki feleki ve Ḳamer nām nūr cihetinden ekẟerin-
den a‘ẓam ve şerefen ü menzileten rütbesi müstes‘ad u mükerrem bir kevkeb 
daḫı āferīde itdüm. Ve evvelki ḳat zemīnde yine aña muḳābil insān ile mü-
semmā ve benī Ādem ile mükennā olan ḳullarumı yaratdum ki yā Ādem, 
anlaruñ cümlesi senüñ ṣulbüñden gelecekdür. Ve her ḳarnda6 bir gūne 
ḥavādiẟ ẓuhūr idecekdür. Ya‘nī ḳarn-ı evvelde sen ve evlāduñdan Şīt7 ve 

 
1  yoġduġını: bulmaduġını N1 
2  müşteri: - N1 
3  ‘ömr: - MV 
4  ḳıldum: itdüm MV 
5  Ammā: İḫtiyār-ı şirk idüp MV 
6  ḳarnda: birinde N1 
7  Nüshalarda “Şīẟ” şeklinde yazılan bu isim diğer yerlerde “Şīt” olarak yazıldığı için tashih 

edilerek metne alındı. 
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İdrīs Peyġāmber ve ḳarn-ı ẟānīde Nūḥ ve Hūd Peyġāmber ve ḳarn-ı ẟāliẟde 
Lūṭ ve İbrāhīm ve İsḥāḳ ve Ya‘ḳūb Peyġāmber ve ḳarn-ı rābi‘da Yūsuf ve 
Eyyūb ve ba‘żı peyġāmberān-ı Benī İsrā’īl zümresinden niçe nebiyy-i rāh-
ber ve ḳarn-ı ḫāmisde Mūsā ve Dāvūd ve Süleymān Peyġāmber ve ḳarn-ı 
sādisde İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ve ‘Īsā Peyġāmber, ammā ḳarn-ı āḫirde 
ḥabībüm Muḥammed Muṣṭafā ki ḫātem-i mürselīn ü enbiyā ve āḫir-i 
peyġāmberān-ı aṣfiyādur, sa‘ādet-i nübüvvet ve hidāyet ü risālet ile yiryüzüni 
teşrīf idecekdür. Lākin anlar da bu dünyāda ber-ḳarār u muḫalled degüller-
dür. Cümlesi müsāfir ḥükmindedür. Sā’ir [28a N1] ümem-i sābıḳa gibi ge-
lüp geçmemeleri mü’minleri ve kāfirleri ma‘lūm olduḳdan ṣoñra ba‘de’l-ḥaşr 
ve’s-su’āl cennet ve cehenneme gönderilmeleri muḳarrerdür.” diyü mücme-
len beyān ve ṭūfān-ı Nūḥ vāḳı‘asını ‘aynı ile Ādem Ṣafī’e Ḥażret-i Allāh1 celle 
ve ‘alāya i‘lān eyledükde Ṣafiyyu’llāh bu āyāt u aḫbārı ve ẕikr olınan ḥavādiẟ 
ü āẟārı ṭıyndan levḥalar düzüp üzerlerine yazdı. Ve bir pūlād ṣandūḳda ḥıfẓ 
idüp arż-ı Yemen’de bir maġāreye vedī‘atu’llāh vaż‘ itdi. Ya‘nī ki ḥavādiẟ-i 
ṭūfāndan ḫalel-peẕīr olmamasını murād idindi.  

Fe-ammā seneden seneye rūz-ı ‘āşūrā olduḳça dehān-ı ġār açılup 
ṣandūḳ-ı maḫfiyyü’l-āẟār ẓāhir ü bāhir2 ü bedīdār olup ḥikmete ṭālib olanlar 
yazınmasını ve sā’ir eyyāmda melā’ike-i mü’ekkelin ḥıfẓında ṭurup kimesne-
den aña mażarrāt yitişmemesini Ḥażret-i Ḥaḳ’dan recā ile du‘ā itmegin ol 
minvāl üzere ḳaldı. ‘Āşūrā günleri geldükçe ḥükemā-yı rūzgār varup 
nüsḫasın aldı. Ya‘nī ki seneden seneye bir gün ṣabāḥdan aḫşama dek dehān-ı 
ġār meftūḥ ve sā’ir eyyāmda maġlūḳ u ġayr-ı meşrūḥ ḳalup kimesne  
aña dest-res bulmaḳ ve eyyām-ı ṭūfāndan ḫalel yitişüp zā’il olmaḳ müyesser 
olmadı. 

li-Mü’ellifihi [32a E] 

  Ey ḥikmetüñ ḥisābına evrāḳ-ı kā’ināt 
  Gūyā beyāża çıḳması müşkil müsevvedāt 
 
  Şems ü ḳamer egerçi ki göz nūrını döker 
  Leyl ü nehār yine bilinemez o vāridāt [24b MV] 
 
 

 
1  Allāh: Ḥaḳ E 
2  ü bāhir: - MV 
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  Ẕātuñ ḳadīmdür ḳademüñ müntehā degül 
  Ḳılduñ mu‘ayyenātı miẟāl-i muġayyebāt 
 
  Yir gök varaḳlar olsa ‘Uṭārid debīr aña 
  Erḳām-ı encüm ile bilinmez muḥāsebāt 
 
  Ẕātuñdadur beḳā dükeli mā-sivā fenā 
  Sübḥāne ḫālıḳun ḫalaḳa’l-mevt ve’l-ḥayāt1 

Ḳaçan ki Dānyāl Nebī zamānı oldı, bu maḳūle ‘ulūm u ḥikem müced-
deden raġbet ü i‘tibār buldı. Tā ki Ḥaẕret-i Dānyāl ve Benī İsrā’īl ‘ulemāsın-
dan niçe ehl-i kemāl bir ‘āşūrāda maġāreye vardılar. Ṭulū‘-ı şemsden zamān-
ı ġurūba dek cidd ü cehd ile ol levḥlaruñ aḥkāmını yazdılar. Kendüler vefāt 
idince müntefi‘ oldılar. Ba‘dehu vāriẟleri ḥıfẓında ḳaldı. Mürūr-ı ezmānla 
Yeẟrib nām feylesūf-ı melāḥimī ki Tubba‘-ı Ekber’üñ vezīri idi, anuñ eline 
girdi. Ol vāsıṭa ile mezbūr Tubba‘-ı Ekber bir nüsḫasın idindi. Ve ḳaṣīde-i 
mezbūrenüñ daḳā’iḳını istiḫrāc idüp küllī meleke taḥṣīl ḳıldı. Ḥattā bir 
melḥame Yeẟrib te’līf itdi. Ve bir melḥame Tubba‘-ı Ekber taṣnīf ḳıldı. 
Lākin Yeẟrib’üñ melḥamesi her cihetle müfīd ü vāżıḥ müşāhede olındı. El-
ḳıṣṣa melḥame aḥkāmını raḳam idüp bilād-ı ma‘mūreden birine taḫṣīṣ ḳıl-
maḳ ẕimmetine ehemm olduḳda Mıṣr-ı Ḳāhire’den eẟbet ü aḥkem ve rūz-ı 
ḳıyāmete dek ma‘mūreligi müsellem, ‘inde’l-ḥükemā āḫar memleket olma-
maġın mülk-i Mıṣr’a müte‘alliḳ aḥkām ve bir ḳaṣīde-i manẓūme-i le’āl-in-
tiẓām yazdı ki niçe cevāhir-i ferā’id ile bāhirü’l-feḥvā ve Silkü’z-zevāhir ile 
müsemmā ve bu maṭla‘la hüveydādur. 

Maṭla‘ 

  [28b N1]  2على اّمة قامة وصامت وصّلى      سالم من الّرمحن رّب الربّيىت 

Ve bi’l-cümle ḳaṣīde-i mezbūre cem‘an yüz altmış dört beyt olup cüm-
lesi bu aḥḳara, ya‘nī muṣannif-i efḳara manẓūr oldı. Ḥattā dört beytle 
mülūk-i şarḳ u ġarba işāreti ẟübūt buldı. Bu ṭarīḳla ki; 

 

 
1  “Ölü ve diri, tüm halkın yaradanı olan [Allah] her türlü eksiklikten münezzehtir.” 
2  “Tüm varlıkları yaratan, rahman olan Rabb’in selamı namaz kılan ve oruç tutan ümmetin 

üzerine olsun. Ve salât…” 
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Naẓm 

  فجنسهم معدودة قبل مخسىت        كهم و لكّل نّىب امة ومل    
  وللقبط فاء مرموزة �شارتى        افهم ق فللفرس ك للّروم      
  يكون ملوك العرب �ء مثبىت    ّما ملوك القدس ن وبعدها أ و     
  1مىت ق ون   ر وحكمهم عدل وجو     فهذا امللوك االرض شرقا وغر�     

Pes bu ebyātda kāf ile ekāsireye, ḳāf ile ḳayāṣıraya, fā ile ferā‘ineye, nūn 
ile nemāriteye ve tā ile tebāyi‘aya işāret ḳıldı. Ve yine ḳarn-ı tāsi‘ [32b E] 
ḥavādiẟinde Sulṭān Selīm’üñ Mıṣr’ı fetḥini ve Sulṭān Süleymān’uñ ḥüsn-i 
sīretini ve kendüden ṣoñra evlādından üç şehryāruñ salṭanatını, bu iki beyt 
ile beşāret itmişdür: 

Naẓm 

  بقبطىت   طويالً   يقيم �ا دهراً      حاكم ري ومن بعده �تى هلا خ   
  2فيأخذ هذا ملك بقّوتى       وميلكها من بعد هذا ثلثة     

Egerçi ki bu bābda iḫtiṣār lāzımdur, lākin bu miḳdār īżāḥı daḫı mü-
teḥaṭṭimdür. Mādām ki Yeẟrib ḳayd-ı ḥayātda idi, nüsḫa-i merḳūme küllī 
revāc u iltifātda idi. Vaḳtā ki vefāt eyledi, ḳabrinde bile defn olınmasını 
vaṣiyyet idüp maḥabbetini iẟbāt eyledi. Vāḳi‘-i ḥāl ‘ale’t-tafṣīl ve’l-icmāl işte 
bu minvāl üzeredür.” diyü Ka‘bü’l-aḥbār, Ḥażret-i ‘Oẟmān-ı büzürgvār 
ḥużūrına naḳl ü iḫbār itdükde ḫalīfe-i nāmdār, “ ‘Acabā Yeẟrib’üñ ḳabrini 
Yeẟrib’de bilür var mı ola?” diyü istifsār3 buyurdı. Bilenlerden biri “Ben bi-
lürin.” diyü ol mezāruñ ḫaberin virdi. Ḥattā iletüp ḥażrete gösterdi. Der-ḥāl 
açdılar. Cedīd ü ġāyr-ı cedīd bir ṣandūkla ol cevāhiri çıḳarup Ka‘bü’l-aḥbār 
ve ‘Oẟmān-ı büzürgvār ḥużūrına getürdiler. Ol iki büzürgvār ve anda bile 

 
1  “Bütün peygamberler milletler ve liderler için gönderilmiştir. Bu peygamberlerin soyları 

[kıymet olarak] beş [milletten] önce gelir. Perslerin [kisrâları] için kef harfi, Anadolu 
halkının [kayserleri] için kaf harfi, Kıbtîlerin [firavunları] için fe harfi, Kudslerin 
[nemrutları] için nun harfi, Arapların [tübba‘ları] için te harfi remiz oluşturmaktadır. Bu 
liderler doğu-batı bütün yeryüzünde hükümleriyle bazen adalet, bazen cevr, bazen de 
intikam [sergilemişlerdir.] ” 

2  “Bundan sonra oraya en iyi lider gelecektir. Orada uzun bir zaman şiddetle hüküm 
sürecektir. Bundan sonra bir grup hükmü elinde bulunduracaktır. O mülkü birisi güç 
kullanarak elde edecektir.” 

3  istifsār: su‘āl E 
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bulınan aṣḥāb-ı nāmdār ṣun‘-ı Kirdgār’ı müşāhede ḳılup ol ṣandūḳı açdılar. 
İçinde demür telden örülmiş seped şeklinde bir ‘alebe-i ‘aliyye ile [25a MV] 
ol cevāhir dürcini bir ṭūlānī, berrāḳ muşamma‘aya derc olınmış bulup is-
tinsāḫ ḳıldılar. Andan ṣoñra gāh ümerā-yı Benī Ümeyye ḫazīnelerinde ve 
gāh ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ḫazīnelerinde1 bi-ṭarīḳi’l-irẟ intiḳālle ḥıfẓ olınaraḳ 
Mıṣr sulṭānı Melik Ṣalāḥu’d-dīn ḫazīnesine düşdi. Andan daḫı vilāyet-i Ṣa‘īd 
beglerinden Emīr Dāvūd bin ‘Ömer kitāb-ḫānesine, ba‘dehu sene ‘aşer ve 
seb‘a2 mi’e tārīḫinde mezbūruñ ibn ‘ammı Emīr İbrāhīm temellükine yi-
tişdi. Ve ol zamāndan berü ṣafaḥāt-ı ‘ālemde intişār buldı. El-ḳıṣṣa ol 
āferīnişdeki aḳvāl-i ṣaḥīḥa ve kütüb-i mu‘tebereden me’ḫūẕ olan rivāyāt-ı 
ṣarīḥa bunlardur.  

Ve yine kitāb-ı Tevrāt’dan3 mütercem bir tārīḫ-i maṭbū‘u’r-raḳamda 
gördüm ki 4 «خلق هللا السموات واالرض ىف سّتة أ �م وكان عرشه على املاء» feḥvā-yı 
ġarrāsından istinbāṭ [29a N1] olınmış. Evvelā arż u semā ḫalḳ olınup yiryü-
zinüñ eşcār-ı müẟmiresi ve gökyüzinüñ nūr-ı ḳamerle vech-i muḳmiresi, 
riyāḥuñ ṣu üzerinde hübūbı muḳarrer olup görünmişdür. Ravżatü’l-müt-
taḳīn ḳavlince Allāhu Te‘ālā5 celle ve ‘alā arżı yaratduḳdan ṣoñra bir meleküñ 
boynına taḥmīl [33a E] eyledi ki ol melek bir murabba‘, yek-pāre siyāh 
ṭaşuñ üzerinde ṭururdı ki ol seng yeşil yāḳūtdan idi. Ortasında yedi biñ 
sūrāḫı var idi ki her bir delüginde bir baḥr-i bī-kerān cūşān idi ki ol deryāları 
ve içindeki maḫlūḳāt u eşyāyı ancaḳ Bārī Te‘ālā bilürdi.  

Ve yine ol meleküñ zīr-i pāyındaki ṭaş bir büyük öküzüñ üstinde idi ki 
ḳırḳ biñ gerdeni ve ol miḳdār ḳulaḳları ve yine ol ḥisāb üzere burunları ve 
aġızları ve dilleri ve boynuzları ve ayaḳları vardur ki her ikisinüñ arası beş 
yüz yıllıḳ yolca birbirinden ıraḳdur. Ve ol ẟevrüñ ismi Leyūẟān’dur. Ve yine 

 
1  ḫazīnelerinde: ḫizānelerinde N1 
2  seb‘a: tis‘a N1 
3  Bu kelime nüshalarda “ تورية” şeklinde yazılıdır. Hz. Mûsâ’ya inen kutsal kitabın isminin 

imlası farklı şekillerde olabilmektedir. “ تورية (Tevriyet)” bunlardan biridir (Baki Adam, 
“Tevrat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2012, C. 41, s. 40). 
Kur’ân-ı Kerîm’de ilgili kitap “ توراة” şeklinde yazıldığı için metne “Tevrāt” olarak 
alındı. 

4  Burada Hûd Sûresi 7. âyetten manen iktibas yapılmıştır. Âyetin aslı şu şekildedir:    َوُهَو ﴿
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن  عَ مَ ًال َولَِئن قـُْلَت  ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء لِيَـبـْ الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواَألْرَض ِيف ِستَِّة َأ�َّ
ُعوثُوَن ِمن بـَْعِد اْلَمْوِت لَيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ ﴾    ِإنَُّكم مَّبـْ

5  Allāhu Te‘ālā: Ḥaḳ E, N1 
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bu ẕikr olınan ẟevr-i ḍaḫīm bir ḥūt-ı ‘aẓīm üstindedür ki ‘aẓametine ve göz-
lerinüñ berḳ urup lem‘asına binā’en bir ferd aña naẓar itmege ḳādir degül-
dür. Zümre-i melā’ikeden ve ġayrıdan, ḥattā cemī‘-i deñizler bir uġurdan ol 
balıġuñ burnı delügine ḳoyulsa bir ḫardal dānesi deñlü görünmez idi. Pes ol 
ḥūt bir baḥr üzerinde ve ol deryā bir metīn rīḥ üstinde ṭurmışdur. Niteki ol 
yil daḫı ḳudretu’llāh üzerinde yirleşmişdür. Ġarābet bundadur ki yine bu 
cümle bir āteş-i fürūzān üstindedür. Lehebi ḳuvvetiyle bu cümleyi götürmiş-
dür. Cemī‘-i arżīn gūyā ki bir yanar tennūruñ üstine düşmiş yüñ gibidür. 
‘Alevinüñ ḳuvveti anı yuḳaru ḳaldurmışdur. 

li-Mü’ellifihi 

  Uçmaz bu hevāda murġ-i idrāk 
  Yitmez bu nesīme1 ‘aḳl-i çālāk 

Ve bi’l-cümle yevm-i evvelde nūr ḫalḳ olındı ve ẓalām ile mā-beyni 
tefrīḳ ḳılınup leyl ü nehār mümtāz u mu‘ayyen oldı. Ve ikinci günde 
semāvāt yaradıldı. Ya‘nī ki yirüñ altındaġı ṣu-y-ıla ve üstindeki ṣuyuñ mā-
beynindeki basīṭ-i ḫāk ḫalḳ olınduḳdan ṣoñra bālāsındaki ‘ālem-i yebes 
āferīde ḳılındı. Ve anuñla ṣabāḥ u mesā ma‘lūm olup seçildi. Üçünci günde 
taḥt-ı semādaki ṣular bir yire cem‘ ḳılınup deryālar ḥāṣıl oldı. Dördinci2 
günde nücūm-ı nūrānī ḫalḳ olınup şems ü ḳamerüñ żiyāsı ve evḳāt u sā‘āt 
incilāsı muḳarrer oldı. Beşinci günde ḳa‘r-ı deryādaki balıḳlar ve murġ-ābīler 
ve sā’ir ṭuyūr-ı baḥrī ve cevv-i hevāda pervāz iden murġān-ı berrī yaradılup 
pervāza başladı. Altıncı günde nüfūs-ı behā’im u vuḥūş ve Ḥażret-i Ādem-i 
Ṣafiyy nāmındaki rūḥ-ı pür-hūş ḫalḳ olınup sā’ir maḫlūḳāta musallaṭ [25b 
MV] ḳılındı. Ve cümle āferīdegān tamām olup yedinci günde meşiyyet-i 
sübḥāniyye taḳdīr-i ḫilḳatden müstaġnī oldı. [33b E]  

Fe-ammā ‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt mü’ellifi ve Tuḥfetü’l-‘acā’ib muṣannifi 
ḳavlince Tefsīr-i Mekkī’de yazılduġı üzere aḥad u iẟneyn günlerinde saṭḥ-ı 
arż yaradıldı. ẞülāẟā güni ṭaġlar ve anlardaki behā’im-i ẓāhirü’l-menāfi‘ vü-
cūda geldi. Erba‘ā güni aḳarṣular ve aġaçlar ve sā’ir nebātāt [29b N1] ü 
‘umrān u ḫarāb ḫalḳ olındı. Ḫamīs güni ancaḳ gökler yaradıldı. Ammā yıl-
duzlar ve ay ve güneş ve melā’ike Cum‘a güni üçünci sā‘ate dek āferīde ḳılı-
nup üçünci sā‘atde Ḥażret-i Ādem Peyġāmber ḫalḳ olınup cennete idḫāl 

 
1  nesīme: neşīme MV 
2  günde//dördinci: - N1 
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ḳılındı. Ve yine ol günüñ āḫir sā‘atinde cennetden iḫrāc olındı.1 Ve bu ẕikr 
olınan eyyāmuñ her biri bu dünyā yılları ile biñ yıl miḳdārı zamān idügi İbn 
Eẟīr’in2 rivāyetiyle ḫuṣūṣā 3﴾َّا تـَُعدُّوَن

 delāletiyle  ﴿َوِإنَّ يـَْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممِّ
ẟābit oldı.  

Mıṣrā‘ 

  Ḥisāb-ı evvelüñ yazmaz ḳalem levḥ üzre derc olmaz      

Ve bi’l-cümle nūr-ı Muḥammedī ḫalḳ olınduḳdan ṣoñra anuñ 
lem‘asından ẓāhiri ile bāṭını münkeşif bir ḳandīl ḫalḳ olındı. Yine nūrdan 
silsile ile ‘arş-ı berīne aṣılup nūr-ı Muḥammedī ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem 
anuñ içinde ḳarār itdi. Ve Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ esmā-yı ḥüsnāsınuñ her birini 
biñ yıl tamām ol ḳandīl-i ṣafā-fercām içinde tesbīḥe meşġūl oldı. Ḳaçan kim 
ol ẕikr-i cemīl nevbeti ism-i Raḥmān’a geldi, Rabb-i ‘İzzet naẓar-ı raḥmetle 
ol nūra bir kerre naẓar itmegin ol rü’yet-i bī-ḥicāb ve ‘arż-ı dīdār-ı bilā-
niḳābdan nūr-ı Muḥammediyye şerm ü ḥayā vāki‘ olup derledi. Ve ol 
‘araḳuñ ḳaṭrelerinden ervāḥ-ı enbiyā ḫalḳ olındı.  

Ba‘dehu yine me’mūr olduġı minvāl üzere tesbīḥ iderek ism-i Ḳahhār’a 
ki geldi, bir kerre ḫavf-ı saṭvet ile ‘araḳ-ı ḫaşyet mütereşşiḥ olup ḳaṭarātdan 
ervāḥ-ı mü’minīn ü kāfirīn yaradıldı. Ya‘nī Rabb-i ‘İzzet’üñ ḳahhāriyyeti 
saṭvetinden4 ol ḳadar derler dökdi ki ilā rūzi’l-ḳıyām vücūda gelecek enām, 
eger kāfir ü eger ehl-i İslām, her biri bir ḳaṭreden ḫalḳ olındı. Ba‘dehu 
-buyurılduġı üzere ervāḥ dört ṣaf oldı. Evvelā ṣaff-ı ervāḥ «االرواح جنود جمّندة» 5
ı enbiyā, ẟāniyen ṣaff-ı ervāḥ-ı evliyā vü ‘ulemā ve ẟāliẟen ṣaff-ı ervāḥ-ı 
mü’minīn ü ‘ābidīn ü zāhidīn ü ġāyruhum ecma‘īn, rābi‘an ṣaff-ı ervāḥ-ı 
kāfirīn ü eṣnāf-ı müşrikīn dizildi, ṭurdı. Nūr-ı Muḥammedī ṣallallāhu ‘aleyhi 
ve sellem6 anlaruñ şehryārı gibi göründi. 

 

 

 
1  iḫrāc olındı: çıḳaruldı N1 
2  Eẟīr’in: Ser’in MV | Seyr’in N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hac Sûresi, 22/47, “Şüphesiz Rabb’inin nezdinde bir gün, sizin saydığınız 

bin yıl gibidir.” 
4  ervāḥ-ı//saṭvetinden: - N1 
5  Hadîs-i Şerîf, “Ruhlar toplanmış cemaatlerdir.” (Müslim, K. Birr ve Sıla, B.) 
6  Bu dua ibaresi E ve N1 nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Fī Ḫilḳati’l-‘arş ve’l-Levḥ ve’l-Ḳalem ve’l-Kürsī 

Vehb bin Münebbih rivāyetiyle nūr-ı Muḥammedī’den ṣoñra evvel 
yaradılan ‘arşdur ki bir yeşil cevherden ḫalḳ olındı. Yetmiş biñ lisān u lüġat-i 
mütenevvi‘a-i bī-kerān ile Rabb-i ‘İzzet’i1 [34a E] tesbīḥe başladı. Ve vüs‘at 
u ‘aẓameti taḫmīn ü ḳıyāsdan bīrūn oldı. Ḥattā Ka‘bü’l-aḥbār rivāyetinde 
yüz kerre yüz biñ ve altı kerre yüz biñ başı ve her bir başında ol miḳdār yüzi 
ve her vechinde yine ‘aded-i sābıḳ üzere lisānı ve her lisānında lüġāt-i 
muḫtelife ile tesbīḥ u taḳdīs ü beyānı muḳarrer oldı.  

Ammā Ḥażret-i Mūsā’dan olan rivāyetde ‘arş-ı İlāhī ebyaż u aḥmer ü 
aṣfer ü aḫḍar dört reng cevherden āferīde ḳılınmışdur. Ḥālā ki yeşilligi ġālib 
olması cihetinden bu iki rivāyet mā-beyninde münāfāt yoḳdur. Zīrā ki 
Kelīm-i Ḫudā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā “Yā Rabbī, ‘arş ne 
maḳūle maḫlūḳdur?” diyü ṣorduḳda “Yā Mūsā, ebyaż u aḥmer ü aṣfer ü 
aḫḍar dört cins [26a MV] nūrdan yaratdum. Ve bu cümleden ‘arşı [30a 
N1] āferīde ḳıldum ki sekiz biñ ayaḳları vardur ki her biri ṭūlen altmış dört 
biñ yıllıḳ yoldur. Ve sekiz melek daḫı ḫalḳ itdüm ki her melegüñ ṭūli ve ‘arżı 
sekiz yıllıḳ mesāfedür. Ve her iki melegüñ mā-beyninde üç yüz biñ ṣufūf 
vardur. Cümlesi melā’ike-i bī-şümārdur. Ve yine ‘arş eṭrāfında üç yüz biñ 
melek daḫı yaratmışumdur ki her birinüñ üç yüz biñ lisānı vardur. 
Ḥabīb’üm Muḥammed’üñ ümmeti içün işleri istiġfārdur.” buyurdı.  

Ve ammā Ravżatü’l-müttaḳīn’de yāḳūt-ı ḥamrādan maḫlūḳdur ki 
cemī‘-i maḫlūḳātuñ ṣıfātı anda ẓāhirdür. Fe-ammā 2  levḥ zeberced-i 
ḫaḍrādan3 yaradılmışdur. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā hergün aña üç yüz altmış 
kerre naẓar idüp her birinde ḫalḳ-ı maḫlūḳāt ve erzāḳ-ı kā’ināt u aḥyāya 
müte‘alliḳ ḥālāt ve emvāta müteferriḳ irādāt,4 ḫuṣūṣā ḫalḳuñ ‘izzet ü ẕilletine 
rāci‘ mevāhib-i ledünniyyāt muḳarrerdür.  

Ba‘żılar ḳavlince bi-iẕni’llāh İsrāfīl levḥa naẓar ider. Muḳadder ü 
muḥarrer bulduġı üzere ‘amel eyler. Ve ba‘żı kütüb-i mütedāvilede mesṭūr 
ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki levḥ-i maḥfūẓ dürre-i beyżādan yaradılmışdur. 
‘Aẓameti ḳıyās u vehme ṣıġmazdur. Ve iki yāḳūt-ı aḥmerden ṭarafeyni 
vardur. İlā yevmi’l-ḳıyāme ẓuhūr idecek maḫlūḳāt ve ḥaşr-i ecsāda ve cennet 

 
1  ‘izzeti: ‘arşı N1 
2  Fe-ammā: Ammā MV, E 
3  zeberced-i ḫaḍrādan: zebercedden MV, E 
4  irādāt: vāridāt E 
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ü cehenneme müte‘alliḳ olan1 muḳadderāt bi-esrihim levḥa yazılmışdur. 
Ḥattā ṭopṭolı olup ceff-i ḳalem 2  olmışdur. Bir daḫı yazılmaḳ iḥtimāli 
yoḳdur.  

Ve ammā ḳalem bir cevherdendür ki uzunluġı beş yüz yıllıḳ yolcadur.  
Ve yüz boġumdur. Kitāb-ı 3  ḳalemden midād tereşşuḥ itdügi gibi  
anuñ şuḳḳasından nūr aḳmaḳ üzeredür. Cümleden evvel yazduġı 
bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīmdür.4 Andan ṣoñra ḫilḳat-i [34b E] ‘ālemden 
berü olıcaḳ umūrı tamāmen levḥa yazmışdur.  

Ve ammā kürsī bir cevher-i şeffāfdan ḫalḳ olınmışdur ki vüs‘at u 
‘aẓameti taḫmīnden bīrūndur. Meẟelā yedi ḳat yirler ve gökler kürsīye göre 
bir ulu ṣaḥrāda bir ḥalḳa miḳdārıncadur. Yine ‘arşuñ ‘aẓametine ḳıyās ile 
kürsī daḫı öyledür. Ve ikisi mā-beyni on biñ kerre maġrib ile maşrıḳ 
arasıncadur, diyü Ḥażret-i Mūsā’ya ḫaber virilmişdür.  

 

Fī Ḫilḳati’l-ḥayye 

Vaḳtā ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘arş-ı a‘lāyı yaratdı, ‘arş kendünüñ 
‘iẓam-ı şānına baḳup ‘acabā Bārī Ḫudā benden büyük nesne ḫalḳ itdi mi 
ola, diyü nev‘an istikbār itmegin Ṣāni‘-i yek-tā ol ‘arş-ı müntehāyı bir ejderhā 
ile iḥāṭa ḳıldı ki ol ḥayyenüñ yetmiş biñ cenāḥı ve her ḳanadında yetmiş biñ 
vücūh-ı ṣubāḥı ve her yüzinde ol miḳdār lisān-ı meddāḥı muḳarrer olup her 
teneffüs itdükçe ḳaṭarāt-ı bārān ve evrāḳ-ı eşcār ve ẕerrāt-ı ḥaṣā vü aḥcār ve 
eyyām-ı dünyā ve leyālī vü nehār ‘adedince tesbīḥ iderdi.  

Ka‘bü’l-aḥbār’dan mervīdür ki ol ḥayyenüñ ḥadeḳası ‘arş-ı Ḫudā ve 
kellesi dürre-i beyżā ve cesedi ẕeheb-i muṣaffā ve gözleri iki yāḳūt-ı ḥamrā 
olup tamām yetmiş biñ ḳanadı vardur ki her biri [30b N1] envā‘-ı cevāhirle 
mülevvenü’l-āẟārdur. Ve her bir yüñinde bir melek ṭurup elinde bir gevher-
i ‘ālem-behā ṭutup Ṣāni‘-i Kirdgār’ını tesbīḥ u taḳdīs itmekdedür. Ve eger 
tesbīḥini telaṭṭufla itmek buyurılmasa, ya‘nī ki āheste āheste tehlīl itmeyüp 
cüẟẟesi muḳteżāsınca ẕikr ü taḳaddüs5 eylese anuñ ṣīt ü ṣadāsı dehşetinden 

 
1  olan: - MV 
2  ḳalem: - N1 
3  Kitāb-ı: Kitābet-i MV 
4  “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…” 
5  taḳaddüs: taḳdīs E, N1 
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dünyā ḫalḳı yıḳılup her sā‘at mebhūt olmaḳ muḳarrer idi. Zihī Ḳādir-i 
Kirdgār, zihī Ṣāni‘-i Perverdgār… 

li-Münşi’ihi 

  Ḫuceste Ṣāni‘-i muṭlaḳsın ey ḳażā-kirdār 
  Meşiyyetüñ eẟeridür ḳamu kibār u ṣıġār    
 
  Muḳārin-i keremüñdür ṣaḥīḥ eger bīmār 
  ‘Aceb mi ẕātuñu tesbīḥ iderse mūr-ıla mār 

Ammā Dürr-i Meknūn nām kitābda mesṭūrdur ki ol yılanuñ lisānındaki 
tesbīḥuñ her kelimesinden bir cins cevāhir-i şeffāf u ḫāliṣ u berrāḳ u ṣāf 
ferīdeler āferīde ḳılınur ki bihiştüñ ferşinde deryā gibi mevc urup buyan1 
cevāhir-i gūn-ā-gūn ‘umūmen andan peydā olmışdur. Ve leyle-i mi‘rācda ol 
ḥayye-i kübrā, seyyid-i dü-serā2 Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu 
‘aleyhi ve sellem3 cenābına ‘arż olınup rūz-ı maḥşerde şefā‘atinden maḥrūm 
olmamaḳ recā itmişdür. Muḥaṣṣal-ı kelām ol ḥayye-i büzürg-cüẟẟe-i ẕū-
ḍıḥām mücerred ‘arşuñ kibr ü ‘ucbını def‘ içün ḫalḳ olınmışdur. 

li-Mü’ellifihi [35a E] 

  Ey ‘ucba mübtelā olan aṣḥāb-ı cāh u māl 
  Nefs ejdehāsı ‘arş-ı dilüñde aña miẟāl 
 
  Āẟār-ı kibriyāyı4 derūnuñdan eyle maḥv 
  ‘Arş-ı Ḫudāyı ḳalbüñe naḳş eyle lā-yezāl 

 

Fī Tafṣīl-i Ḫilḳati’s-semāvāt ve’l-Arżīn  
‘alā Re’yi’l-ekẟeri’l-muḥaddiẟīn ve’l-Muḥaḳḳiḳīn 

İbn ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhu ḳavlince Ḥażret-i Ḥaḳ ki ḫilḳat-i mā’dan 
müteṣā‘id olan buḫāra hevā yüzine mürtefi‘ olmaḳ buyurdı. Ol buḫār 

 
1  buyan: yatan E | yuyan MV 
2  seyyid-i dü-serā: - E 
3  Bu dua ibaresi E nüshasında bulunmamaktadır. 
4  kibriyāyı: kibri N1 
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ayrılup1 yüceldükden ṣoñra iki gün miḳdārı zamānda andan semā ḫalḳ 
olındı. Ba‘dehu iki günde daḫı arż-ı vāḥide yaradıldı. Ba‘dehu bir semā daḫı 
iki günde ḫalḳ olınup mā-beynlerindeki mevcūdāt altı günde vücūda geldi. 
Bundan ṣoñra ḫavf-ı İlāhī ile semā arżdan ayrılup mütefettit olmaġla seb‘-i 
semāvāt ve seb‘-i arżīn bi’t-ṭabaḳāt muḳarrer oldı. Ve bu ma‘nā-yı ġarrā 
-naṣṣ-ı münīfin ﴿أََوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانـََتا رَتْـًقا فـََفتَـْقَناُمهَا﴾ 2
den ta‘yīn3 buldı.  

Fe-ammā Ravżatü’l-müttaḳīn’de muḥarrer ve Melekūt nām [26b MV] 
kitābda musaṭṭardur4 ki felek-i evvel zümürrüd-i ḥaḍrādan yaradılmışdur. 
İsmi Refī‘ ve melā’ikesi öküz ḫilḳatindedür. ‘İbādetleri dā’imā ḳıyāmladur. 
Ve bu feleke mü’ekkel olan meleküñ ismi İsma‘īl’dür. İkinci felek, yāḳūt-ı 
ḥamrādan olup ismi Ḳaydūm ve melā’ikesi ‘Anḳā ḫilḳatindedür. Ve ‘inde’l-
ba‘ż kerkes hey’etindedür. Ve Mecāmi‘u’l-āẟār mü’ellifi ḳavlince ṭavşancıl 
ḳuşı hey’etindedür. Ṭā‘atleri ḳıyāmla tehlīl ve melek-i mü’ekkelinüñ ismi 
Mīḫā’īl’dür. Üçünci felek yāḳūt-ı aṣferden olup ismi ‘Avn ve melekleri ṭoġan 
[31a N1] ḫilḳatinde çihre-nümūn ve ‘ibādetleri rükū‘la tesbīḥe maḳrūn ve 
mü’ekkelinüñ nāmı Ṣā‘id Nā’il’dür. Dördünci felek ḫāliṣ gümüşden olup 
ismi Arḳalūn ve sükkānı at ḫilḳatinde mevzūn ve ‘ibādetleri sücūda maḳrūn 
ve melek-i mü’ekkelüñ ismi Ṣalṣā’īl’dür. Beşinci felek ṣāf altundan olup ismi 
Rīḳā5 ve melekleri ḥūr-ı ‘ayn ṣıfatında çihre-nümā ve ‘ibādetleri dā’imā 
ḳarīn-i bükā ve melek-i mü’ekkeli Kelkā’īl ile müsemmā bir firişte-i 
maṭbū‘u’l-liḳādur. Altıncı felek beyāż ve berrāk, şeffāf bir aḳ lü’lü’den olup 
ismi Ref‘ā, sükkānı vildān-ı cennet-i me’vā ve ġılmān-ı bihişt-i a‘lā ṣūretle-
rinde hüveydā ve ‘ibādetleri ḳu‘ūd ile irti‘ād ve ḫaşyet-i bī-intihā ve melek-i 
mü’ekkelinüñ ismi Semḥā’īl ile mü’eddādur. Ammā yedinci felek ḫūrşīdden 
ziyāde pür-dıraḫş bir nūr-ı pākden āferīde olup ismi ‘Uzeybā,6 melā’ikesi 
ṣūret-i Ādemī ile hüveydā, ‘ibādetleri dā’imā bir ayaġ üzere ṭurup tesbīḥ u 
tehlīl emrini inşā ve melek-i mü’ekkeli Refrā’īl [35b E] ile müsemmādur ki 
kerrūbiyyūn, rūḥāniyyūn, mu‘arrebūn7 ve ḥāffūn anlardur.  

 
1  ayrılup: - MV, E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/30, “İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları 

ayırdığımızı görmediler mi?” 
3  münīfinden ta‘yīn: mübīninden yaḳīn N1, E 
4  musaṭ ṭardur: mesṭūrdur N1 
5  Rīḳā: Ritḳā N1 
6  ‘Uzebā: Ġureybā N1 
7  mu‘arrebūn: te‘arribūn N1 
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Ammā Tafṣīl-i Arżīn-i Seb‘a: Evvelki zemīnüñ ismi Demkā’dür. Al-
tında rīḥ-i ‘aḳīm, kendüsi yetmiş biñ zimām-ı muḥkem ile muḳīm ve her 
zimāmı yetmiş biñ melek ḳabżasında müstedīm olup Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālā ḳavm-i ‘Ād’uñ helākini īrād1 buyurduḳda bir ḫātem delügi miḳdārı 
naḳbdan çıḳan rīḥ-i ‘aḳīm ile vuḳū‘ bulmış idi. Ve bu felekde sākin olan 
maḫlūḳāta Yūşem dinilmişdür. Kendüler ḥaḳḳında kitābet-i ẟevāb, ḫuṣūṣā 
ef‘āllerine göre ḥisāb u ‘iḳāb muḳarrerdür. İkinci zemīnüñ ismi Ḫalede’dür 
ki ehl-i nāra müte‘alliḳ envā‘-ı ‘aẕāb andadur. Ve sükkānı Ṭamas nām 
ḳavmdür ki kendü etlerin yirler ve ḳanların içerler.  

Üçünci zemīn ismi ‘Araḳa’dur ki anda ḳatır deñlü ‘aḳrebler olur. Ve 
nīze miẟāli ḳuyruḳları taḥaḳḳuḳ bulur ki her biri üç yüz altmış boġundur. 
Ve her boġunda üç yüz altmış ḳılı vardur ki semm ile ṭopṭoludur. Farażā 
yalıñuz bir ḳılı rūy-i zemīne düşse sükkān-ı rub‘-ı meskūn anuñ zehrinden 
bir uġurdan helāk olmaḳ muḳarrerdür. Ve bu zemīnüñ sükkānı Ḳabes 
nāmına bir ḳavmdür ki ṭa‘āmları şarāb ve şarābları bārān ḳaṭarātınuñ 
ḫurdesidür. Dördinci zemīnüñ ismi Ḥarbā2 ve bunda sākin olan ḳavmüñ 
nāmı Celhām’dur ki anlaruñ elleri ve ayaḳları ve gözleri yoḳdur. Ancaḳ 
murġ-ı ḳaṭā gibi ḳanatları vardur. Ölmeleri çoḳ yaş yaşayup ḳocamaġladur. 
Ehl-i cehennem içün ḫalḳ olınmış yılanlarla ṭopṭoludur ki her yılanuñ ulu 
aġaçlar gibi ḳuyruġı vardur ki farażā birisi ḳuyruġını bir ṭaġa ursa pāre pāre 
itmek muḥaḳḳaḳdur. Beşinci zemīnüñ ismi Melẟā ve sükkānı Mıḥṭāṭ ile 
müsemmā olup keẟretden ve kemāl-i izdiḥāmdan birbirlerini yirler. Bir 
miḳdār teneffüse sa‘y iderler. [31b N1] Bu zemīnde kibrīt [27a MV] ṭaşları 
olur ki rūz-ı cezāda küffāruñ boynına aṣılup yanarken ‘alevi yüzine, şerāreleri 
gögsine ṣaçılur.  

Altıncı zemīnüñ ismi Siccīn ve sükkānı Ḳıṭāṭ nām bir maḫlūḳdur ki 
hey’etleri ṭuyūr ṣūretine yaḳındur. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a leyālī vü nehār 
‘ibādetden ḫālī degüllerdür. Ammā ehl-i nāruñ a‘māl-i ḫabīẟesi ekẟeriyyā bu 
zemīndedür. Yedinci zemīnüñ ismi ‘Uceybā ve ‘inde’l-ba‘ż ‘Acabā’dur3 ki 
iblīs-i la‘īn anda sākindür. Bu zemīnüñ sükkānından Cüẟūm nām ḳaṣīrü’l-
ḳāme, yüzleri ḳara, yırtıcı cānverler gibi ṭırnaḳları āşikār bir ḳavm daḫı 
vardur ki Ye’cūc ü Me’cūc’e emr-i Ḥaḳ ile musallaṭ [36a E] olup helāk 

 
1  īrād: āzāde N1 
2  Ḥarbā: Cerbā E, N1 
3  ve//‘Acabā’dur: - E  
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idecek anlardur. Ammā zemīnüñ ḳalıñlıġı ve her ikisinüñ mā-beyni beşer 
yüz yıllıḳ yoldur, diyü taḥḳīḳ olınmışdur.  

Vehb bin Münebbih rivāyeti üzere arż ki yaradıldı, baḥr üstinde yürür 
sefīne gibi varmadan gelmeden berī olmadı. Pes Bārī Ḫudā celle şānuhu ve 
‘alā bir ḳuvvetlü ve ḍaḥāmetlü ve mehābetlü meleke emr eyledi. Tā ki saṭḥ-ı 
arżuñ altına girdi. Bir elini maġribe ve birini maşrıḳa uzadup eṭrāfını ṭutup 
ḳarār itmek murād idindi. Lākin ol meleküñ ayaḳları ẟābit-ḳadem olmaḳ 
müyesser olmadı. Binā’en ‘alā ẕālik yāḳūt-ı ḫaḍrādan bir ṣaḫre-i murabba‘a 
ḫalḳ olındı. Ol ṭaşuñ ortasında yedi biñ delükden yedi biñ deryā cereyān 
eyledi. Ḥālā ki ol baḥrlaruñ ṣıfatını Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālādan ġayra bilmek 
naṣīb olmadı. Pes ol ṣaḫre emr-i Ḥaḳ ile ol melek-i celīlüñ ayaġı altına girdi. 
Tā ki iki ḳademi anuñ üstine düz baṣup ḳarār eylemek müyesser oldı. Lākin 
bu kerre ṣaḫrenüñ sükūn u ḳarārı mümkin olmadı. Elbette elbette 
ḥareketden ḫālī olmaması ta‘ayyün buldı. Tā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā bir ‘aẓīm 
öküz ḫalḳ eyledi. Bir ṣan‘atla ki ḳırḳ biñ gözi ve ol miḳdār eli ve ayaġı ve 
yine ol ḥisāb üzere aġzı ve burnı ve ḳulaḳları ve lisānı muḳarrer oldı. Ve her 
iki ayaġınuñ mā-beyni ve sā’ir a‘żāsınuñ birbirinden ıraḳlıġı beş yüz yıllıḳ 
yol mesāfesinde taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ba‘de-mā emr-i Ḥaḳ ile o ẟevr o ṣaḫrenüñ altına girdi, ḳuvvetle arḳasına 
alup ṭayandı. Ve ol öküzüñ ismi Leyūẟān ta‘yīn olındı. Ġarābet bundadur 
ki bu kerre ol ẟevr ḥarekete başladı. Fi’l-ḥāl1 ḳarār itmesi bi-vechin mine’l-
vücūh müyesser olmadı. Fe-lā-cerem ḫālıḳ-ı ‘ālem bir büyük balıḳ ḫalḳ 
eyleyüp ismini Behmūt ta‘yīn eyledi ki kemāl-i ‘aẓametinden hīç bir maḫlūḳ 
ol ḥūta naẓar itmege ḳādir olmazdı. Farażā ki cümle deryālar anuñ burnı 
delüginden birine girse bir ṣaḥrā-yı vāsi‘a bir ḫardal dānesi düşmişce ancaḳ 
görinür idi.  

Ġıbbu ẕālik ol balıġa daḫı ẟevrüñ ḳavā’imi gibi ayaḳlar ḫalḳ olındı. Tā 
ki ẓulmet üzere hevā ve hevā üstine mā’ ve ṣu üzere ol ḥūt-i kübrā ve ḥūt 
üstinde ẟevr-i ‘uẓmā2 ve ẟevrüñ [32a N1] üstinde ṣaḫre-i ḫaḍrā ve yine anuñ 
üstinde ol melek-i bī-hem-tā ve meleküñ arḳasında 3  arżūn-ı seb‘a-i 
fesīḥatü’l-ercā muḳarrer oldı.4 Nihāyet hevā altındaġı ẓulmet-i bī-intihānuñ 
verāsına maḫlūḳātdan bir ferdüñ ‘ilmi5 ta‘alluḳ itmedi. Ötesinüñ ‘ilm ü 

 
1  Fi’l-ḥāl: - MV, E 
2  ‘uẓmā: ‘aẓīm E 
3  arḳasında: üstinde E 
4  oldı: olup ṭurdı E 
5  ‘ilmi: ‘aḳlı N1 
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iḥāṭası ẕāt-ı Bārī’ye [36b E] maḫṣūṣ oldı. Ve bu maḫlūḳāt tamām olduḳdan 
ṣoñra ‘aḳl ḫilḳati taḥaḳḳuḳ buldı.  

 

Fī Ḫilḳati’l-melā’ike ve’l-Cānn ve’ş-Şeyāṭīn 

Ba‘żı kütüb-i müdevvene, ḫuṣūṣā tefāsīr-i mu‘teberede mesṭūrdur ki 
Allāh1 sübḥānehu ve te‘ālā ḥarāretsiz ve duḫānsız bir nār-ı sümūm yaratdı. 
Ve ol āteşden Cānn didükleri maḫlūḳı vücūda getürdi. Ba‘dehu andan bir 
ḫalḳ-ı ‘aẓīm yaradup Māric ile müsemmā ḳıldı. Ve aña bir zevce ḫalḳ idüp 
ismini Mārice ḳodı. Anlar ki birbirine yaḳın olup cüftlendi, ikisinden Cānn 
ẓuhūra geldi. Andan ṣoñra Cān’dan Cinn nām ferzend mütevellid oldı. 
Ba‘dehu ḳabā’il-i Cinn çoġaldı. İçlerinden ‘Azāzīl daḫı vücūda geldi. Ya‘nī 
Cin’den ẕeker ü ünẟā tev’emeyn, ya‘nī ikiz ṭoġardı. Az zamānda ṭoḳsan biñ 
erkek ve ol miḳdār dişi ẓuhūr itdükden ġayrı gitdükçe daḫı izdiyād buldı. 
Ba‘dehu İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne evlād-ı Cān’dan Lihyā bint Rūḥā nām ‘avretle 
mütezevvic oldı ki ol Rūḥā bin Selsā’īl bin Cānn idi. Ba‘de ẕālik bir baṭnda 
Belḳīs ve Fıṭriye, bir baṭnda daḫı Şuġle ve Şuṭbe2 ve bir baṭnda daḫı Devher 
ve Devhere, ẟümme Şa‘yān ve Şa‘yāne,3 ẟümme Faḳṭīs ve Faḳṭīse4 birer 
baṭnda mütevellid oldı. Bu ṭarīḳle evlād-ı İblīs’den yiryüzi ṭolup birbirlerine 
müzāḥim olduḳlarında Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā Cānn ḳavmini semā 
altındaġı hevāda yirleşdürdi. Ya‘nī İblīs evlādını hevāda, evlād-ı Cinn’i semā-
yı dünyāda iskān idüp ṭā‘at u ‘ibādetde olmalarını emr itdi. Ḫulāṣā-i kelām 
benī Cānn’a müte‘alliḳ olan tefāṣīl-i peyām ḫilḳat-i Ādem ‘aleyhi’s-selām faṣlı 
ḳurbında raḳam-kerde-i aḳlāmdur. Andan tetebbu‘ olınursa netā’ic-i merām 
tamāmen ḥāṣıl5 olur.  

Kitāb-ı el-Ḫamīs fī Aḥvāli’n-nefsi’n-nefīs mü’ellifi yazar ki ‘uḳalā 
ḳavlince melā’ike bi-enfüsihā ḳā’ime olan ẕevāt-ı mevcūdedür. Ve ekẟer-i 
Müslimīn taḥḳīḳında eşkāl-i muḫtelife ile teşekküle ḳādir ecsām-ı laṭīfedür 
ki mürselīnden niçeler anları görmişlerdür. Ammā ‘ulemā-yı Naṣārā 
ḳavlince nüfūs-i fāżıla-i 6  beşeriyyedür ki ebdāndan müfārıḳadur. Niteki 
ḥükemā ḳavlince nüfūs-i nāṭıḳaya muḫālif cevāhir-i mücerrededür.  

 
1  Allāh: Ḥaḳ E, N1 
2  Şaṭbe: Şayṭıyye E | şaṭıyye N1 
3  Şay‘ana: Şay‘aye N1 
4  Faḳṭīs ve Faḳṭīse: Ḳafṭīs ve Ḳafṭīse N1 
5  ḥāṣıl: ma‘lūm N1 
6  fāżıla-i: ḳāfile-i N1 
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İmdi bunlaruñ bir ḳısmı 1 ﴾ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َال يـَْفُرتُوَن﴿ naṣṣ-ı laṭīfi 
ile mevṣūfūn olan ‘aliyyūn ve melā’ike-i muḳarrebūn ve bir ḳısmı yirle gök 
mā-beyninde tedbīr-i umūr iden kerrūbiyyūndur ki  َال يـَْعُصوَن ا�ََّ َما أََمَرُهْم﴿
 sırrınuñ mā-ṣadaḳlarıdur. [32a N1] Ve yine bu ḳısmuñ َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن﴾2
bir ṣınfı gökde ve bir ṣınfı 3  yiryüzinde me’mūr olduḳları ḫidemāt-ı 
ilāhiyye’ye ḳıyām [37a E] üzeredürler. Ammā Baḥru’l-‘ulūm’da İbn ‘Abbās 
ḥażretlerinden [27b MV] rivāyetle beyān olınmışdur ki Bārī Ḫudā celle 
şānuhu ve ‘alā şol dem ki nüh feleki yaratdı, altında bilā-duḫān bir āteş-i 
fürūzān māhiyyetinde deryā ḫalḳ itdi. Ve ol āteşüñ yalıñından bir bölük 
maḫlūḳ āferīde ḳılup nāmını melā’ike ḳodı. Ve şerāresinden bir ḳavm daḫı 
ḫalḳ idüp Cānn ḳavmi diyü tesmiye buyurdı.  

Fe-lā-cerem ol melā’ike göklerde yirleşdi. Ve ḳavm-i Cānn yiryüzinde 
vaṭan ṭutdı. Ammā Tefsīr-i Medārik’deki taḥḳīḳ üzere melā’ike ve cin bir 
cinsdür. Nihāyet ervāḥ-ı ṭāhiresine melā’ike ve ervāḥ-ı ḫabīẟesine şeyāṭīn di-
nilmişdür. Rebī‘ü’l-ebrār’da yazar ki melā’ikeden bir ṣınfuñ altışar ḳanadları 
vardur ki ikisi ile kendülerini örterler. İkisi ile ṭayerān idüp edā-yı ḫidmet-i 
İlāhī ḳılurlar. Ve ikisi ile dā’imā yüzlerin örtüp Ḥażret-i Ḥaḳ’dan istiḥyā 
iderler. Ve bu zümre ehl-i cennet olup Ḥażret-i Allāh4 celle şānuhu selāmını 
mü’minlere iblāġ emrine me’mūrlardur. Fe-ammā cemāl-i ilāhī müşāhede-
sine ḳādir degüllerdür. Ol sa‘ādet ancaḳ Ḥażret-i Cibrīl’e müyesserdür. Ḥālā 
ki kemāl-i dünüv ile degül, maḳām-ı mu‘ayyenden rü’yetle me’mūl ü mü-
fesserdür. Yine de bir kerreden ġayrı müyesser degüldür. Ba‘de-mā ṭā’ife-i 
cinnüñ mü’minleri Müslimīn ile cennetde ve müşrikleri kāfirīn ile cehen-
nemde ḥaşr olacaḳdur. Ammā İmām-ı A‘ẓam Ebū Ḥanīfe ‘aleyhi’r-raḥme 
ḳavlince cinnüñ mü’minleri ne cennetde ve ne cehennemde ḥaşr olurlar. 
Ancaḳ İmāmeyn ḳavlince bihişt-i berīnde maḥşūr bulınurlar.  

Ġıbbu ẕālik Ebü’l-Mu‘īn-i Nesefī kitābında mesṭūrdur ki ḳaçan şeyāṭīn 
benī Ādem’den birinüñ ma‘ṣiyetine sevinseler ‘ale’l-fevr iki yumurda yu-
murdlarlar. Ve sā‘atiyle iki veled ḥāṣıl ḳılurlar ki eṣaḥḥ-ı ḫaber budur. Ve 
ba‘żılar ḳavlince her şeyṭānuñ her faḫẕında ferci ve birinde ẕekeri olup iste-
dükçe bi’n-nefs mücāma‘āt iderler. Ve ‘ale’t-tevālī evlād5 ḥāṣıl ḳılurlar. Ve 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/20, “Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Tahrim Sûresi, 66/6, “Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen 

ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.”  
3  gökde//ṣınfı: - MV 
4  Allāh: Ḥaḳ E, N1 
5  evlād: evlād-ı ḫabīẟe N1 
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bir rivāyetde ẕekerlerini dübürlerine idḫāl iderler. Der-‘aḳab dübürlerinden 
veled ḥāṣıl ḳılurlar.1 Ammā bu iki ḳavl rivāyet-i şāẕẕe iledür. Ve yine Miş-
kāt’da mesṭūrdur ki cinn, üç ṣınf olup bir ḳısmınuñ ḳanatları vardur. 
Hevāda uçarlar. Ve bir bölügi kilāb u ḥayyāt ṣūretinde yiryüzinde geçinürler. 
Ve bir cinsi şekl-i ġarībe ile müteşekkil olurlar.  

Baḥru’l-‘ulūm’da yazar ki Allāh2 sübḥānehu ve te‘ālā ṭā’ife-i cinni yiryü-
zinde iskān itdi. Ve muḳteżā-yı ekl ü şürb ile şehvete ibtilāları taḥaḳḳuḳ 
buldı. Pes ‘ibādet teklīf olındukda itmediler. Kendülerini ıṣlāḥ içün resūl 
gönderildükde iẓhār-ı ‘iṣyān itdiler. İçlerinden [33a N1] ‘Azāzīl nām zāhid 
ki ṣoñra [37b E] İblīs-i fāsid3 olmışdur, anlardan ayrılup bir ṭaġ depesinde 
ṣavma‘a peydā ḳıldı. Niçe rūzgār ‘ibādetle imtiyāz bulup ‘āḳıbet göklere 
‘urūc itdi. Kütüb-i mu‘teberede mesṭūrdur ki semāvāt u arżīn yaradılduḳdan 
ṣoñra evvelā melā’ikeden bir ṭā’ife ḫalḳ olındı ki anlar Cebrā’īl ve Mīkā’īl ve 
‘Azrā’īl ve İsrāfīl ve emlāk-i eyyām-ı seb‘a ve melā’ike-i kirāmen kātibīn ve 
rūḥ ve ḥamele-i ‘arş-ı berīn idiler.  

Ammā rūḥ ḥaḳḳında müfessirīn iḫtilāf itmişlerdür. Ve ba‘żılar ḳavlince 
rūḥ başḳa maḫlūḳdur. Ne melā’ike ve ne insān ve ne ḳavm-i benī Cān’dan-
dur. Ḥattā Sūre-i Ḳadr’de [28a MV] ı celīlinde - naṣṣ ﴿تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح﴾4 
ifrād bi’z-ẕikr ḳılması başḳa maḫlūḳ idügine bürhāndur. Lākin anlar daḫı 
insān gibi yirler, içerler. Ve yiryüzine ne miḳdār melek nüzūl iderse her bi-
rinüñ yanınca bir rūḥ bile iner, diyü naḳl iderler. El-ḳıṣṣa ebü’l-cin olan benī 
Cānn anlaruñ ḫalḳından yedi biñ yıl geçdükden ṣoñra bilā-duḫān bir āteş 
‘alevinden āferīde ḳılındılar. Ba‘żılar ḳavlince Cānn didükleri İblīs kendüdür 
ki ebü’ş-şeyāṭīndür. Cidden şeyṭānda İslām üzerine kimse yoḳdur. Mādām 
ki İblīs5 ḥaydur, anlar daḫı zindedür. Ve ṭā’ife-i cin insān gibi yirler ve içer-
ler. Muttaṣıl tevellüd ü tenāsülden ḫālī olmazlar. Ecelleri yitişdükçe ölürler. 
Nihāyet insāndan ziyāde mu‘ammer olurlar.  

Bu daḫı Ravżatü’l-müttaḳīn’de yazılmışdur ki İblīs bir cins melā’ikeden 
maḫlūḳdur ki anlara cin ıṭlāḳ olınur. Ḫilḳatleri nār-ı sümūmdan olmışdur. 
Ammā cinnüñ bir ḳısmı daḫı ki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de meẕkūr, ya‘nī ki   ِمن﴿
 naṣṣı mūcibince ḫalḳ olınması mesṭūrdur. Ḥālā ki مَّارٍِج ّمِن �َّ رِ ﴾6

 
1  Ve bir//ḳılurlar: - N1 
2  Allāh: Ḥaḳ E, N1 
3  İblīs-i fāsid: İblīs nāmında N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kadr Sûresi, 97/4, “Melekler ve Ruh (Cebrail) iner de iner.” 
5  kendüdür ki//İblīs: - N1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/15, “Yalın bir ateşten [yarattı].” 
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ḥüccetü’l-İslām, imām-ı hümām, Muḥammed bin Muḥammed-i 
Ġazzālī’nüñ mü’ellefātından birinde yazılmışdur; ve bu ḥaḳīrüñ gözine 
ṭoḳunmışdur ki İblīs ‘aleyhi’l-la‘nenüñ ḫilḳati ḥāmil-i arżīn ve zīr-i bār-ı 
zemīn olan gāv-ı sehmgīn gübresinde ta‘biye olınan āteş-i leheb-ḳarīnde ol-
mışdur. Ḥaḳīḳat-i āteş ṭāhir ü muṭahhar1 olmaġla anuñ gibi murdār öyle 
pāk āteş-i şerer-bārdan āferīde ḳılınmayup aṣlı necs olan levẟ-i ḫabīẟden ya-
radılmışdur,2 diyü beyān olınmışdur.  

li-Münşi’ihi 

  Aṣlı nā-pāk olan āteşden olupdur maḫlūḳ 
  Ḳılsa maḫlūḳı o murdār ‘aceb mi maḥrūḳ 
 
  Āteşi fitnesi ṣaçduḳça şerār İblīsüñ  
  Dūd-ı muẓlim gibi telbīsi çıḳar tā ‘ayyūḳ     

El-ḳıṣṣa İblīs niçe biñ yıl Ḫālıḳ’ını tesbīḥ u taḳdīs idüp zümre-i benī 
Cānn’un ekber ü a‘lemi ve mürşid-i mükerremi olmaġla Ḥażret-i Allāh3 celle 
ve celāluhu4 basīṭ-i arż ile semā-yı dünyāyı ve ḫizāne-i cennet-i [38a E] 
me’vāyı anuñ zīr-i destinde ḳıldı. Zümürrüd-i aḫḍardan ḳanatları ile pervāz 
idüp gāh yirde ve gāh göklerde, gāh ḫuld-i berīnde seksen biñ yıl ‘ibādet 
eyledi. Ḥattā semā-yı dünyāda nāmı ‘Ābid ve ikincide Rāki‘ ve üçüncide 
Sācid ve dördincide Ḫāşi‘, beşincide Ḳānit, altıncıda Müctehid, [33b N1] 
yedincide Zāhid olup bu ismlerle şöhret bulup yirde ve göklerde secdegāhı 
olmaduḳ bir yir ḳalmadı. Ḥattā semā-yı sābi‘de yedi yüz yetmiş beş biñ yıl 
‘ibādet idüp bir ṭabaḳada i‘tilā-yı şān buldı ki ber-vech-i iştirāk Rıḍvān ile 
ḫāzin-i cinān oldı. Ve nefsinde küllī kibr ü ‘ucb görüp, “Ben ḥadd-i ẕātında 
cümle melā’ikeden eşref ü ekrem ü a‘ẓam olmasam Rabb-i ‘İzzet baña bu 
mertebede rif‘at virmezdi.” didi, ṭurdı. Lākin    ُوْا ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ

﴿ِإنَّ اّ�َ َال يـَُغريِّ
 mażmūnı mūcibince mücerred ol kibr ü ‘ucb zevāl-i ni‘metine َما ِ�َنْـُفِسِهْم﴾ 5
bā‘iẟ oldı. Tā emr-i ilāhīye muḫālefet itmeyince dergāhdan sürülmedi. 

 

 
1  ṭāhir ü muṭāhhar: ẓāhir ü muẓahhar E 
2  yaradılmışdur: olmışdur E 
3  Ḥażret-i Allāh: Ḥaḳ E, N1 
4  celāluhu: ‘alā 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Ra‘d Sûresi, 13/11, “Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu 

değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” 
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Fī Ḫilḳati’l-cennet ve’n-Nār 

Sırr-ı Meknūn nām kitābda mesṭūrdur ki Allāh1 sübḥānehu ve te‘ālā 
nūr-ı Muḥammedī ve ‘arş u kürsī ve levḥ u ḳalemi yaratduḳdan ṣoñra evvelā 
cenneti, ba‘dehu cehennemi ḫalḳ eyledi. İbn ‘Abbās ḳavlince heşt bihişt, ‘ar-
şuñ altında ve ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūr-ı ḫuldüñ ġurfe-i ‘ulyālarınuñ nihāyeti ferş-i 
‘arşda vāḳi‘dur. Ya‘nī  2«سقف اجلّنة عرش   الرمحن» mażmūnı üzeredür. Ve 
bi’l-cümle aḳarsulı bāġlar, bostānlar ve zer ü sīmden muraṣṣa‘ ḳaṣrlar ve gü-
listānlar, ḫoş- [28b MV] elḥān bülbüller, hem-reng erġavān güller, müşg-
ālūde sünbüller, ‘anber ü ‘abīr-endūd3 ḳaranfüllerle müzeyyen olduḳdan 
mā‘adā4 içindeki ḥūrīler her mücāma‘atda bikr olurlar. Anlarla cimā‘ iden 
mü’minler biñ dünyā cimā‘ı ve sevgilü dil-rübā ictimā‘ı leẕẕetin bulurlar. 
Vildān ise ḥūr u ġılmān ve kāfūr tenlü, pür-nūr5 bedenlü maḥbūbāndur ki 
ġunc u delāl itdüklerinde ādemüñ iḫtiyārı gider. Bir kerre būs u kenār iden 
bir daḫı ẕevḳın itsem, diyü muttaṣıl ārzū idüp ve bi’l-cümle ḥūr u ġılmān 
bedenleri müşg ü nūrdan ve niçesinüñ za‘ferān u kāfūrdan ve ekẟerinüñ ‘an-
ber ü billūrdan olup her birinde bir ẕevḳ-ı ġayr-ı mükerrer muḳarrerdür. 
Eger bir sā’il, ya‘nī mu‘teriż-i6 ḳā’il billūr u kāfūrdan nice ḥaẓẓ olınur ve 
anları ḳoçmaḳda ne leẕẕet bulunur, dirse cevāb virilür ki insān ‘anber ü 
kāfūrdan ve cevāhir-i pür-nūrdan fürū-māye vü dūn olan ṭopraḳdan ḫalḳ 
olınmış iken niçün der-āġūş u taḳbīlinde ẕevḳ u ṣafā vardur? Bu ṭarīḳla 
sā’ilüñ su’āline cevāb bī-şümārdur. Bunlardan mā‘adā bir cins ḥūr-ı ‘ayn 
[38b E] vardur ki belden yuḳarusı erkek, aşaġusı dūşīzeler ve zenān-ı pākīze-
ler resminde idügi gerçekdür. Ḥālā ki bunlar mücāma‘atındaki leẕẕet her 
cihetle dil-āvīz ü ḫoşterdür. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḥūrīlerle mücāma‘at zevḳı 
  Özge ‘ālemde ‘ayn-ı7 ‘ālem-i nīk 
 
 

 
1  Allāh: Ḥaḳ E, N1 
2  “Cennetin tavanı Rahmân’ın arşıdır.”     
3  ‘anber//endūd: ‘anber-bū MV 
4  mā‘adā: ṣoñra E 
5  pür-nūr: bir nūr N1 
6  mu‘teriẕ: mu‘arrıż N1 
7  ‘ālemde ‘ayn-ı: ‘ālem N1 
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  Nefse bī-şehvet el viren leẕẕāt 
  Oldı būs u kenāra maḥrem-i nīk 

İmdi ḫafī olmaya ki evvelki cennetüñ adı Dārü’l-celāl’dür. Beyāż ve 
berrāḳ lü’lü’den āferīdedür. İkinci Dārü’s-selām’dur ki sürḫ yāḳūtdan yara-
dılmışdur. Üçünci Cennetü’l-me’vā’dur ki [34a N1] zeberced-i aḫḍardan 
mürettebdür. Dördinci Dārü’l-ḫuld’dur ki mercān-ı aṣfer renginde nūrdan 
mürekkebdür. Beşinci Cennetü’n-na‘īm’dür ki ḫāliṣ gümüşdendür. Altıncı 
Cennetü’l-firdevs’dür ki zeheb-i aḥmerdendür. Yedinci Dārü’l-ḳarār’dur ki 
müşg-i ḫoş-būdandur. Sekizinci Cennet-i ‘Adn’dür ki pür-nūr lü’lü’dendür. 
Ammā Cennet-i ‘Adn cümleden a‘lā ve rif‘ati ferş-i ‘arş ile ber-ā-ber ü hem-
tā, bir ḳapusınuñ iki ḳanatları hüveydā ve mā-beyninüñ vüs‘ati beş yüz yıllıḳ 
yol mesāfesinde peydādur. Ma‘a hāẕā dīvārlarınuñ bir ḫıştı sīmden ve bir 
kerpüci ṣāf altundandur. Girec yirine ṣıvası müşg ü ‘anber-būdan ve her bi-
hiştüñ muraṣṣa‘ ḳapularındaki kitābeler lā-ilāhe ill’allāh Muḥammedun 
resūlu’llāh1 ile müzeyyendür. Ve Cennet-i ‘Adn, Ḥażret-i Peyġāmber’e ṣal-
lallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem maḫṣūṣ olması müberhendür.  

li-Mü’ellifihi2 

  Her bir kitābe añlayana bir kitābdur  
  Her bāba metn ü şerḥ niçe faṣl ü bābdur  
 
  Muġlaḳdur açmaz anı ‘uḳūl-i ebü’l-fünūn  
  Tefsīri ṣanki fātiḥa ümmü’l-kitābdur  

Ba‘de-mā dıraḫt-ı Ṭūbā bu cennetüñ ortasındadur. Dünyā aġaçlarınuñ 
‘aksince bitüp köki yuḳarı, berg ü bārı aşaġı, sekiz cennet sükkānınuñ men-
zillü menzillerinde elbette Ṭūbā’nuñ birer şāḫı revzeneden içerü girmişdür. 
Ve güneş tamām dünyā menāzilini nice ḳapladıysa anuñ daḫı nihālleri 
ḳuṣūr-ı cinānı teşrīf itmişdür. Ve her şāḫında envā‘-ı mīve-i şīrīn ve nevbāve-
i sükkerīn muḳarrerdür. Ve Ḥażīre-i Ḳuds ki Ḥażret-i Bārī Ḫudā celle 
şānuhu ve ‘alā ḳullarına ‘arż-ı dīdār idicek maḳām-ı berterdür. Cennet-i 
‘Adn’uñ sāḥasında gün gibi sāye-güsterdür. Ekẟeriyyā [29a MV] ehl-i cen-
net anda cem‘ olurlar. Birbirlerini żiyāfet ḳılurlar. Ve ‘aṭāyā-yı ilāhiyye’ye 

 
1  “Allah’dan başka tanrı yoktur. Hz. Muhammed Allah’ın resulüdür.” 
2  E nüshasında bu başlık bulunmamaktadır. Manzume, mensur şekilde yazılmıştır. 
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ekẟeriyyā anda maẓhar olurlar.1 Keẕālik cinānuñ dört cūybār-ı revānı daḫı 
vardur ki evvelki Kāfūr, ikinci Zencebīl, üçinci Kevẟer, dördinci Selsebīl’dür. 
Cümlesi dıraḫt-ı Ṭūbā’nuñ dibinden çıḳar. Ve bāġ u besātīn-i heşt bihişte 
ṭoġru aḳar. [39a E] Ve bi’l-cümle cinānuñ evṣāfına nihāyet yoḳdur. Ammā 
iḫtiṣār maṭlūb olmaġın bu miḳdār ile tafṣīli daḫı çoḳdur.  

Ġıbbu ẕālik ḫilḳat-i2 nārda güftār bisyārdur. Ḥażret-i Resūl-i ‘ālī-men-
zilet, Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmdan rivāyet iderler ki Ḥaḳ celle ve ‘alā āteş-i ce-
hennemi ḫalḳ eyledükde biñ yıl gice ve gündüz yandı. Tā ki aḫker-i aḥmer 
gibi ḳızardı. Ba‘dehu biñ yıl daḫı īḳād olındı. Bu kerre zīr-i ḫākisterdeki 
aḫker gibi beyāż bulundı. ‘Aḳību ẕālik biñ yıl daḫı ḳaynadı.3 Tā ki şeb-i 
muẓlim rengine girdi. Ve bir baḳımda munṭafī olmış kömüre beñzedi. 
Ammā şeb-i tār nice nücūm ile bedīdār ise ol maḳūle şerāreleri göründi. Aṣlā 
söyünmeyüp cemerātı4 iḥrāḳa müntehī oldı.  

İmdi ḫafī olmaya ki eñ aşaġıdaki cehennümüñ adı Hāviye’dür. [34b 
N1] Aṣḥāb-ı Mā’ide ve āl-i Fir‘avn’dan olan münāfıḳlar içündür. İkincinüñ 
ismi Caḥīm’dür. Müşrikīn içündür. Üçincinüñ nāmı Saḳar’dur. Cümleden 
evvel ve Ḥażret-i Ādem’den ṣoñra gelen ṣā’ibīn içündür. Dördincinüñ adı 
Laẓiy’dür. İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne ve sā’ir mecūs u şeyāṭīn içündür. Beşincinüñ 
ismi Ḥuṭame’dür. Yehūd-i ḍalālet-ḳarīn içündür. Altıncınuñ nāmı 5 
Sa‘īr’dür. Naṣārā-yı bī-dīn içündür. Yedincinüñ adı Cehenneme’dür.6 Üm-
met-i Muḥammed’den bilā-tevbe fevt olan ‘uṣāt-ı mü’minīn içündür. 
Ammā ba‘żı kütüb-i mu‘teberede dūzaḫuñ bāb-ı evveli cehennemdür, üm-
met-i Muḥammed’den ehl-i kebā’ir içündür. İkinci, Caḥīm’dür, ‘abede-i 
aṣnām içündür. Üçinci Ḥuṭame’dür, Ye’cūc ü Me’cūc içündür. Ve anlar 
‘amelindeki küffār içündür. Dördinci Sa‘īr’dür, şeyāṭīn içündür. Beşinci 
Saḳar’dur, Yehūd u Naṣārā içündür. Altıncı Laẓīy’dür, Mecūs içündür. Ye-
dinci Hāviye’dür, münāfıḳīn içündür. 7 «ال يعلم صّحته اّال هللا تعاىل»      

Bu daḫı İbn ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhudan mervīdür ki yevm-i 
ḳıyāmetde yedinci ḳat ḫāküñ altında zencīrler ile yiderek cehennemi getür-
seler gerekdür. Ve çevresinde yetmiş biñ melek ṣaf baġlasa gerekdür ki her 

 
1  olurlar: düşerler E, N1 
2  ḫilḳat-i: ṣıfat-ı E 
3  ḳaynadı: yandı E 
4  cemerātı: - N1 
5  nāmı: adı N1 
6  Cehenneme’dür: Hāviye’dür E 
7  “[Bu bilginin] sıhhatini ancak yüce Allah bilir.”  
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ṣaffı yetmiş biñ kerre ẟaḳaleyn miḳdārınca olacaḳdur. Pes cehennemi 
zimāmlarından yiderek getüreler ki dört ayaġ üzere ola. Her iki ayaġınuñ 
mā-beyni biñ yıllıḳ yolca ḥisāb olına. Ve bi’l-cümle cehennemüñ otuz biñ 
başı ve her başında otuz biñ aġzı ve her aġzında otuz biñ dişi ola. Her dişi 
otuz biñ Uḥud Ṭaġı miḳdārınca ola. Bundan mā‘adā her bir aġzında iki 
dudaġı ola ki her biri eṭbāḳ-ı dünyā deñlü olup ikisinde daḫı birer demür 
zencīr [39b E] baġlana ki her silsilenüñ yetmiş biñ1 kerre yüz biñ ḥalḳası 
olup her bir ḥalḳaya niçe biñ melek yapışmış ola. Vaḳtā ki Rabb-i ‘İzzet 
cānibinden melā’ike-i ‘aẕāb varalar, “Ḫālıḳ’uñ seni ister.” diyü cehennemi 
da‘vet ḳılalar. Ḫavf u ḫaşyetinden ditreye ve ceza‘ u feza‘la medhūş ola. Bu 
ṭarīḳla ki ḥużūr-ı Rabb-i ‘İzzet’e gele, secdeye varup taḳdīs ü tehlīle meşġūl 
ola. Ba‘dehu ‘arşuñ yesārından getüreler. Ve  2 ﴾ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر تـَْرِمي  َا   ﴿ِإ�َّ
naṣṣına [29b MV] mā-ṣadaḳ olduġı ḥālde yalıñlarını saçaraḳ ve yüce ṭaġlar 
gibi duḫānı daġılaraḳ ser-menziline yitüreler. Benī nev‘-i insān ki cehen-
nemüñ bu mehābetini göreler, ‘aḳlları gidüp ditreyerek yüzlerin yire süreler.       
   .ḥāletini anda müşāhede ḳılalar ﴿يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه﴾3

li-Münşi’ihi 

  Yā Rab ben ża‘īfüñe gösterme dūzaḫı 
  Cennet ṭururken añma baña öyle berzaḫı 
 
  Yā Rab baġışla baña cehennem ‘aẕābını 
  Ḳıl bendenüñ günāhına ġālib ẟevābını4 
 
  Ben bende-i ża‘īfüm ü sen seyyid-i ḳavī 
  Dārü’s-selāmı ṭar idebilür mi bir ġavī 
 
  Ben bir günāhkārum u sen bir kerīmsün 
  Ben baña merḥametsüz isem sen raḥīmsün 
 
 
                                        

 
1  biñ: - E, N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Murselat Sûresi, 77/32, “Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde 

kıvılcımlar saçar.” | Nüshalarda ilk kelime ‘هى’ şeklinde yazılmıştır. 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Abese Sûresi, 80/34, “O gün kişi kardeşinden kaçar.”  
4  ẟevābını: bu āyini E 
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  Gösterme baña dūzaḫı [35a N1] nezdīk ü dūrdan 
  Ayırma cennetüñdeki dārü’s-sürūrdan 
 
  ‘Ālī ḳuluñ ki bülbül-i bāġ-ı kelāmdur 
  Şāyeste aña gülşen-i Dārü’s-selāmdur 

 

Fī Ḫilḳat-i Beytü’l-ma‘mūr 

Kütüb-i tefāsīrde, ḫuṣūṣā Tefsīr-i Māverdī 1  gibi kitāb-ı kebīrde 
mesṭūrdur ki Ḥażret-i Bārī Ḫudā ki ‘uṣāt-ı benī Cān’daki ef‘āl-i nā- 
sezāyı ve İblīs evlādındaki kibr ü ‘ucb-ı ḍalālet-nümāyı gördi, “Lā-büd sizüñ 
ḳayduñuzı göreyin, üstüñüze bir ḳavī żābıṭ naṣb idüp cümleñüzi bu 
menzilgāhdan mehcūr ḳılurın.” didükde; ya‘nī ki   ﴿ اَألْرِض ِيف  َجاِعٌل  ِإّينِ 
 buyurduḳda vücūd-ı Ādem’i anlara eşref-i ḫalīfe naṣb eyleyecegini َخِليَفةً ﴾2
ṭuyurduḳda,  3﴾َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء﴿ ile i‘tirāża başladı-
lar. Ḫuṣūṣā  4﴾َوَحنُْن  ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك﴿ imtinānı ile iḥticācı müş‘ir iş-
ler işlediler. Fe-lā-cerem  5﴾ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴿ buyurıldı. Cenāb-ı ilāhī-
den kendülere ġażab-ı nā-mütenāhī āẟārı ẓuhūr buldı.  

Lākin işlerine nādim olup ‘arş-ı Rabbānī’ye müteveccih oldılar. Başla-
rını ḳaldurup barmaġlarıyla tażarru‘larını işāret ḳılup girye vü bükā ile üç 
sā‘at miḳdārı ‘arş eṭrāfını ṭolaşdılar. Ya‘nī kemāl-i ḥayret ü ser-gerdānlıḳla-
rını [40a E] ol ḥālāt-ıla işā‘at6 itdiler. Tā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā giryelerine 
merḥamet itdi. Ve ol güstāḫlıḳları muḳābelesinde Beytü’l-ma‘mūr bināsına 
ṣarf-ı maḳdūr itmeleri emr olındı. Ya‘nī ki tażarru‘ u niyāzla ‘arşı ṭavāfları 
Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’da maḳbūl olup “Benüm içün bir beyt binā eyleñ ki 
benüm saḫaṭ u ġażabumdan ḫavf idenlersüz. Bu def‘a ‘arşı ṭavāf itdügüñüz 
gibi ol beyti ṭolaşsunlar. Tā ki maġfiret olınduġuñuz gibi anlar da maġfiret 
bulsunlar.” buyurılmaġın ḫilḳat-i Ādem’den iki biñ yıl muḳaddem İbn 
‘Abbās ḳavlince ẕeheb-i aḥmerden ve Mücāhid rivāyetince şarḳī vü ġarbī iki 

 
1  Māverdī: Bāverdī MV, E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi 

yaratacaksın?”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.”  
6  işā‘at: işāret E 



166 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

ḳapuları ile yāḳūt-ı aḥmerden ol beyt-i muḥterem yapuldı. Ḥālā ki Ka‘be-i 
Mükerreme olduġu maḥalle vaż‘ olınup nāmı Beytü’l-ma‘mūr ḳonuldı.1  

Bu ḥaḳīr taḥḳīḳında bu vechle iẓhār-ı āẟār-ı ‘iṣyān iden Cānn ḳavmin-
deki melā’ikedür ki pīşvāları İblīs idi. Sā’ir melā’ike-i muḳarrebīn iḥtimāl-i 
‘iṣyāndan müberrā idükleri cesed-i Ādemī ḫilḳatinde “Eger bu denī sizden 
tafḍīl iderlerse nice idersüz?” didügi kelāmuñ cevābında anlar “N’eylesek ge-
rek, emr-i ilāhīye fermān-berdāruz.” didükleri bu maḥaldeki ‘iṣyāna 
muḫālifdür. Zīrā ki bu ḳażiyye ḳable ḫalḳi’l-cesed olan ḥaseddür. Su’āl-i 
İblīs [30a MV] ve cevāb-ı nefīs, heykel-i insānīden evvel ve nefḫ-i rūḥdān 
ṣoñra vāḳi‘dür. 

Mıṣrā‘ 

  Ḫaylī rengīn ü daḳīḳ sırdur bu 

Ve Ammā el-Baḥrü’l-mescūr: ‘Arş-ı ilāhīnüñ yemīninde vāḳi‘ Baḥrü’l-
ḥayāt nāmı ile şāyi‘ bir deryā daḫı vardur2  ki ism-i meşhūr aña Baḥr-i 
Mescūr’dur. Vüs‘ati yirler ve göklerden ziyādedür. Allāh sübḥānehu ve te‘ālā3 
anı yedinci felekden yuḳaruda [35b N1] ḫalḳ itmişdür. Allāh tebāreke ve4 
te‘ālā bu ‘ālem mülki fānī itdükden ṣoñra yine ol deryānuñ feyż-i reşeḥātın-
dan iḥyā idicegi taḥḳīḳa yitmişdür. Ḥattā Baḥrü’l-ḥayāt ile müsemmā olma-
sına bā‘iẟ budur.  

  

 
1  ḳonuldı: ḳılındı E, MV 
2  deryā//vardur: deryādur E 
3  Allāh//te‘ālā: Ḥaḳ celle ve ‘alā E, N1 
4  Allāh//ve: Bārī te‘ālā E, N1 
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FAṢL FĪ ‘ACĀ’İBİ’L-MAṢNŪ‘ĀTİ’L-‘ULVİYYETİ’L-MER’İYYE  
VE ĠARĀ’İBİ’L-MAḤSŪSĀTİ’S-SÜFLİYYE1  

VE’L-ḤĀDİṢĀTİ’L-ARŻİYYETİ’L-ĠAYRİ’L-MER’İYYE 

Mevlānā Ebū2 Ca‘fer Muḥammed bin ‘Abdu’llāh Kisā’ī raḥmetu’llāhi 
‘aleyh mü’ellefātından Melekūt nām kitābda mesṭūr ve ḫavāṣṣ-ı ‘ulemāya 
manẓūrdur ki ‘acā’ib-i ṣun‘u’llāh ve ġarā’ib-i ḫalḳu’llāh anda mündericdür. 
Ḥavādiẟ-i semāviyye ve muḳadderāt-ı arżiyyeden az nesne vardur ki ol 
kitābdan ḫāric ola. Egerçi ‘āmme-i müverriḫīn anlaruñ beyānına müte‘arrıż 
olmamışlar. Ve keyfiyyet-i ḫilḳatleri ne vechle idügin beyān ḳılmamışlardur. 
Lākin çünki ‘ilm-i tārīḫden murād dünyā ve mā-fīhānuñ beyān olınmasıdur, 
bu taḳdīrce münāsib olan ḥādiẟāt-ı mer’iyyenüñ daḫı yazılup bilinmesidür. 
Ma‘a hāẕā maḫlūḳāt-ı ġayr-ı mer’iyyeden āferīniş-i melā’ike-i muḳarrebīn ve 
keyfiyyet-i ḫilḳat-i benī Cānn u şeyātīn, [40b E] lā-siyyemā aḥvāl-i dūzaḫ u 
bihişt-i berīn yazılmaḳ cā’iz ola. Neden ki maṣnū‘āt-ı maḥsūse-i semāviyye 
vü arżiyye tafṣīli taḥaḳḳuḳ bulmaya. 

Bedīhe 

  Meh ile mihr iki āyīne oldı pür-envār 
  Cemāl-i ṣun‘-ı Ḫudā anda gösterür dīdār 

 

Fī Ḫilḳati’ş-şems ve’l-Ḳamer ve’l-Leyl ve’n-Nehār 

Vehb bin Münebbih’den mervīdür ki Allāh3 sübḥānehu ve te‘ālā güneşi 
‘arşınuñ nūrından4 yaratdı. Ve ḳameri aña muttaṣıl olan ḥicābı yüzinden5 
ḫalḳ itdi. Her birine niçe biñ melā’ike mü’ekkeldür ki meşiyyet-i ilāhiyye 
üzere6 miḳdār ile ṭutarlar, miḳdār ile irsāl iderler. Ve birinden bir miḳdār 
noḳṣān gösterseler ol birinüñ bir miḳdārın ziyāde gösterürler.  

 
1  SÜFLİYYE:  SENİYYE E 
2  Ebū: İbn E 
3  Allāh: Ḥaḳ E, N1 
4  Nūrından: yüzinden MV 
5  yüzinden: nūrından N1 
6  üzere: ile E, MV 
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Ḥattā āfitāb-ı evc-i risālet ve mihr-i pür-nūr-ı burc-ı nübüvvet, Ḥażret-
i Resūl-i1 ṣāḥib-i şefā‘at buyururlar ki “Allāh sübḥānehu ve te‘ālā2 ‘arşı nūrın-
dan iki şems āferīde ḳıldı ki biri ol birine nisbet ile geçerekdür. Ve aṣġarınuñ 
nūrı bir miḳdār ṭams olınmışdur. Eger ḫalḳ olınduġı üzere ḳalsalar leyl ü 
nehār ve evḳāt-ı rūz u ezmine-i şeb-i tār bilinmez idi. Fe-lā-cerem Ḫālıḳ-ı 
‘Ālem, Cibrīl ‘aleyhi’s-selāma buyurdı ki üç kerre ḳanadı ucını levḥ-i ḳamere 
sürdi. Tā ki bir miḳdār żav’ını mużmaḥil ḳıldı. Ya‘nī ki    َفَمَحْوَ� آيََة اللَّْيِل﴿
 mażmūn-ı şerīfi taḥaḳḳuḳ buldı. Ḥālā levḥ-i َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصرًَة﴾3
ḳamerdeki nümāyān olan eẟer ol zamāndaki nişān-ı cāy-ı şeh-perdür.  

Ġıbbu ẕālik Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā şems ü ḳamer içün üç yüz altmış 
bend ile birer ‘araba ḫalḳ eyledi. Ve her bir türābīye bir melek musallaṭ idüp 
üç yüz altmış melek güneş ḫidmetine ve üç yüz altmış melek ḳamer ḫidme-
tine me’mūr ḳılındı. Ve yine arżuñ iki gūşesinde ol ikisi içün meşārıḳ u 
maġārib āferīde ḳılındı. Ve yine gökyüzinde maġrib cānibinde4 ve şarḳ ṭara-
fında siyah balçıḳdan yüz seksen buñar ḫalḳ olındı ki her biri āteş üstindeki 
çömlek gibi ġaleyāndan [36a N1] ḫālī degüldür. Bu minvāl üzere [30b MV] 
her gün bir yeñi maṭla‘da ṭoġarlar. Ve bir yeñi maġribde ṭolanurlar. Ḥaḳ 
celle ve ‘alā semā-yı dünyādan öte bir dünyā5 yaratmışdur ki anuñ mevc-i 
meknūnı6 hevā ile ḳā’imdür. Ve maşrıḳ ile maġrib mā-beyninde ẓıll-ı mem-
dūd gibi ḳıyām sā‘atine dek dā’imdür.  

Pes şems ü ḳamer ve sā’ir nücūm-i enver ol baḥrüñ lüccesinde yüzerler. 
Meşiyyet-i ilāhiyye ile ‘ālem-i meleke ol ḥicābuñ mā-verāsında görinürlerdi. 
Ve eger böyle olmasa, ya‘nī ki şems ol baḥr ile muḥtecib ḳılınmasa yiryüzin-
deki mevcūdātuñ, şemsüñ şu‘ā‘ı te’ẟīrinden vücūdları yanar kül olurdı. 
Keẕālik vech-i ḳamerden ol niḳābı ber-ṭaraf ḳılup görinse ‘ālem ḫalḳına 
anuñ ḥüsn ü cemāli bir fitne-i ‘uẓmā olup ekẟeri aña ṭapmaḳ lāzım gelürdi. 
[41a E] İmdi her bār ki ṭulū‘-ı şems muḳarrer ola, ol üç yüz altmış melā’ike-
i mü’ekkelīn ḳanadlarını açarlar. Tesbīḥ u taḳdīs ile ‘acele-i şemsi āheste 
āheste çekerler. Leyālī vü nehāruñ sā‘āt-i muḳadderesine göre maḳarrına7 

 
1  Resūl-i: risālet E, MV 
2  Allāh//te‘ālā: Ḥaḳ celle ve ‘alā E, N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi, 17/12, “Gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı 

kıldık.”  
4  cānibinde: ṭarafında E 
5  dünyā: diyār N1 
6  meknūnı: mekfūfı MV, E 
7  maḳarrına: maġribine N1 
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ilterler. Ve her ḳaçan ki güneş ġurūb eyleye, anı göklere ref‘ iderler. Semā-yı 
dünyādan yedinci feleke, andan taḥt-ı ‘arşa iletürler.  

Pes şems ve cümle melā’ike-i ẕevi’l-lems secdeye varurlar. Ba‘dehu 
da‘vet idüp vaḳt-i fecre dek yine maṭla‘ına ulaşdururlar. Ya‘nī ki her gün 
güneşüñ ṭulū‘ına bu ṭarīḳle cenāb-ı ilāhīden me’ẕūn ḳılınurlar. Ammā ḳaçan 
ki vaḳt-i ġurūb olur, yine ḫidmetine mü’ekkel olan melek ḳarşu gelüp maş-
rıḳda ḫalḳ olınan ẓulmetden bir ḳabża miḳdārı ḳabż ḳılur. Tā arżuñ iki 
ḳuṭrına ve semānuñ iki kenefine ulaşdurunca yab yab ḳanadların açaraḳ ol 
ẓulmeti irsāl ile muḳayyed olur. Bu minvāl üzere taḳdīs ü tehlīl ile tā vaḳt-i 
fecre dek ‘ālemi müşgīn ḥicāb ile Ka‘be gibi siyeh-pūş ḳılur. Ammā şemsüñ 
maġribe düşmesinde ve maşrıḳdan ḳaldurulmasındaki eṣvātı ḫalḳ-ı ‘ālem 
kemā-yenbaġī işidürlerdi. Eger şarḳ u ġarbdaki iki medīne-i ‘aẓīme sükkānı-
nuñ ṣīt ü ṣadāları olmasa.” diyü Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem bu-
yurmışlardur.  

Ve “Ol iki medīne ne gūne şehrlerdür, yā Resūla’llāh?” dinüldükde, 
“Ḥaḳ celle ve ‘alā maşrıḳda bir medīne-i kebīre yaratmışdur ki lüġat-i Sür-
yāniyye’de ismi Berḳiyā1 ve ‘Arabiyye’de nāmı Cābilḳā’dur. Keẕālik ġarb-
daki medīnenüñ ism-i Süryānī’si Berciyā2 ve ‘Arabī’si Cābirsā’dur ki her 
medīnenüñ on bir ḳapusı vardur ki her iki ḳapunuñ mā-beyni bir fersaḫ 
yirdür. Ve her bir ḳapuda günden güne on biñ ādem-i nigehbān ḳonılmış-
dur. Yevm-i ḳıyāmete dek bir bekleyen, bir daḫı beklemek vuḳū‘ bulmamış-
dur. Ol iki medīne sükkānınuñ keẟreti çaḳ bu mertebededür. Ve bu şehrler-
den öte dört ḳavm daḫı vardur ki anlara Nāsik ve Mensik ve Hāvīl ve Nāvīl 
dinilmişdür. Ve bunlardan öte, ki Ye’cūc ü Me’cūc ḳavmidür, ki cümlesi 
evlād-ı Yāfeẟ bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāmdandur. Leyle-i mi‘rācdaki [36b N1] 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām ile anlara uġradum. Ve dīn-i mübīne da‘vet ḳıldum. 
Ol iki medīne sükkānı da‘vetümi ḳabūl idüp İslām’a geldiler. Ammā ümem-
i erba‘a ve Ye’cūc ü Me’cūc icābetden ibā ḳıldılar. Pes ol iki şehr ḫalḳınuñ 
muḥsinleri muḥsiniñüzle, mücrimleri mücrimleriñüzle ḥaşr olınacaḳdur.” 
diyü Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem3 ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem cevāb virmişlerdür.  

Ba‘de-mā şol zamāndaki eşrāṭ-ı sā‘at ẓāhir olup şems ü ḳamerüñ 
maġribden ṭulū‘ı emr olınacaḳdur. Ol vaḳt icāzet-i ilāhiyye ‘alā mā-ceret 

 
1  Berḳiyā: Berḳisā N1 
2  Berciyā: Bercisā N1 
3  Faḫr-i ‘Ālem: - MV 
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bihi’l-‘āde [31a MV; 41b E] ẓuhūr itmeyüp ikisi de üç gün üç gice ḥabs 
olınduḳdan ṣoñra maġribden ṭoġmaları buyurılacaḳdur. 1 « العلم عند هللا »           

Ḫuṣūṣā ki şemsüñ nāle vü enīni ve ol ḫidmete mü’ekkel olan 
melā’ikenüñ zārī vü giryeleri aḥcār u eşcāra bile te’ẟīr eyleyüp “Yā Rabbenā, 
rūz-ı ḳıyāmet geldi mi ve mü’minīn ü müşrikīn ‘amellerine göre cezāların 
bulacaḳ vaḳt-i ma‘lūm yitişdi mi?” diyü muṣībet ṭutacaḳlardur. 

 

Fī Ḫilḳat-i Ḳavsü’l-ḳuzaḥ 

Egerçi ki ism-i meşhūrı ḳavs-ı ḳuzaḥdur, lākin evlāsı ḳavs-ı Allāh dinil-
mekdür. Zīrā Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem buyururlar ki 
“Ḳavs-ı Allāh diyüñ. Ḳavs-i ḳuzaḥ dimeñ. Bu sebebden ki Ḳuzaḥ şeyṭānuñ 
esmāsındandur.” Bu taḳdīrce ḳavs-ı ḳuzaḥ dinilmek vechi yoḳdur. Pes ḳavs-
ı mezbūr dünyā yüzinde eñ evvel eyyām-ı2 ṭūfān-ı Nūḥ’da ẓāhir olmışdur ki 
ol zamānda ḳırḳ gün ḳırḳ gice ‘ale’t-tevālī ḳaṭarāt-ı emṭār ḳatı yaydan çıḳan 
oḳ3 gibi nümūdār olduḳda ḳavs-ı būḳalemūnī daḫı görünmiş idi. Gūyā ki 
bārāna mü’ekkel olan melek-i celīl, a‘nī bihi Mīkā’īl ol ḳavs-ı ilāhīyi ḳabża-i 
ḳudretine almış idi. Ammā her ḳaçan görünse ucuzlıġa ‘alāmet ve zevāl-i 
hümūm-i nāsa işāret ve sefā’inle deryā yüzinde bulınanlara bā‘iẟ-i emniyyet 
ve ġarḳ olmaḳdan emān bulduḳlarına beşāret ‘add olınagelmişdür, ‘alā 
re’yi’l-müneccimīn. 

li-Münşi’ihi 

  Elinde zāl-i sipihrüñ kemān-ı āteş-reng 
  Aḳarṣudan küre-i ḫāke atmaġ üzre ḫadeng 
 
  Ne siḥr ider seḥerīden ẟebāt olur peydā 
  Ne ḫāki delse çıḳar nāvek-i zümürrüd-reng 

Ammā keyfiyyet-i ḫalḳını Allāh’dan ġayrı kimse4  bilmez. Egerçi ki 
ba‘żılar güneşüñ żiyāsı ṣuya düşmekle gökyüzine mün‘akis olmasındandur, 
dimişler. Ve ṣuya düşen żav’-i şemsüñ ‘aksi saḳf-ı beytde görünmesini ḥüccet 

 
1  “[Gerçek] bilgi ancak Allah katındadır.”  
2  eyyām-ı: - E, MV 
3  çıḳan oḳ: oḳ çıkar E 
4  kimse: - MV, N1 
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ṭutmışlardır. Ḥālā ki bu taṣavvur bāṭıldur. Zīrā ki şems gibi ne ṣā‘id ve ne 
nāzildür. Ve görinen cirm-i şems gibi lāmi‘ degüldür. Ve eger in‘ikās-i 
żiyādan olsa gice ile żav’-i ḳamerden daḫı olması ḳābil olmaḳ gerek idi.    ال»
                     يعلم الغيب اال هللا اخلالق بال ريب» 1

 

Fi’s-Seḥāb ve’s-Ṣaḥv ve’l-Bāriḳa ve’r-Ra‘di’l-hā’ile ve’s-Ṣā‘iḳa 

Ḫafī olmaya ki seḥāb, ecsām-ı laṭīfe-i mücevvefe-i neşīfedendür. Hevā 
yüzinde a‘vān-ı Mīkā’īl olan melā’ike-i ẕevi’l-ḳadri’l-celīl anları ṭutarlar. 
[37a N1] Allāh’uñ emri ile lāzım olan2 eḳālīme gönderürler. Ḳaçan ki yir-
yüzine yaḳın gönderilür, bu kerre seḥāb dinilmeyüp ġaym ile ta‘bīr olınur. 
Ammā ṭayy olınup degşürülse ṣaḥv nāmı ile meẕkūr ḳılınur. İbn ‘Abbās 
raḍiyallāhu ‘anhu ḳavlince [42a E] ġırbāl-i maṭarla mu‘abberdür. Eger ġırbāl 
ile olmayup bir uġurdan yaġsa saṭḥ-ı arż yıḳılurdı, buyurmışlardur. Ammā 
seḥāb hevā yüzinde ancaḳ on iki mīl miḳdārı mürtefi‘dür. Ve şol yaġmurlar 
ki ‘aẕāb u ni‘met içün gönderilür, cehennemden alınması menḳūldür.  

Bu daḫı İbn ‘Abbās’dan mervīdür ki semā-yı dünyāda bir deryā vardur 
ki baḥr-i arżdaġı devāb ol baḥrüñ ṭaşup dökülmesinden mütezā’id olur. 
Ḥattā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ḳavm-i Nūḥ’ı ol ṣunuñ ṭūfān-ı āteş-feşānı ile 
ġarḳ itmişdür. Ve yevm-i ḳıyāmetde ‘aẕāb içün yaġacaḳ ṣu daḫı andan ola-
caḳdur. Ve yine taḥt-ı ‘arşda bir baḥr daḫı vardur ki erzāḳ-ı ḥayvān andan 
inzāl ḳılınur. Pes gökden göge, felekden felege nüzūl iderek Ebrem3 nām 
mevżi‘e dek iner. Ba‘de-mā rīḥe emr olınur. Anı götürüp seḥāba iletür, dö-
ker. Seḥāb daḫı ġırbāl-i emṭār olup ḳanġı vilāyete emr olınup yaġmur buyu-
rıldı ise anda inzāl ider. Ve her ḳaṭreye bir melek-i mü’ekkel olup4 emr olın-
duġı maḥalle [31b MV] īṣāl ider.  

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr 

  Biri birine ṭoḳunmaz yire inen ḳaṭarāt 
  Biri birine müzāḥim degül biten eşcār 
 
 

 
1  “Şüphesiz ki gaybı Hâlık olan Allah sadece bilir.” 
2  lāzım olan: - MV, E 
3  Ebrem: Ebr E 
4  olup: - MV, E 
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  Kemīne reşḥası bārān-ı luṭf u raḥmetinüñ 
  Bu mümkin eyleye rūy-i zemīni ber-ḫūrdār 

Ve bi’l-cümle her zamānda bārān-ı raḥmet1 vezn ü keyl ile nüzūl itdügi 
müẟbetdür. Ancaḳ ṭūfān-ı Nūḥ’da ‘aẕāb-ı ümmet içün yaġdurılan emṭār 
min ġayri keyl nüzūl itdügi ḳarīn-i ṣıḥḥatdur, Allāhu a‘lem.2 

 

Fi’l-Büẕūr Min Ṣun‘i’l-Meliki’l-Ġafūr 

Mevlānā Şeyḫ Muḥyi’d-dīn-i ‘Arabī ve Şeyḫ Aḥmed-i Būnī ve Mevlānā 
‘Abdu’r-Raḥmān-ı Bisṭāmī mü’ellefātında gördüm ki vāṣılīnden biri üç gice 
bir ‘azīze mihmān olmış. Ve her ṣabāḥ ṣāḥib-i ḫānesine, “Bu gice Rabb-i 
ġafūr ‘aceb raḥmet-i mevfūr yaġdurdı.” diyü buyurmış. Ḥālā ki ol üç gi-
cenüñ içinde birinde yaġmur yaġmış iken iki gicesi bārān-ı raḥmet nüzūlin-
den ḫālī olmış. Pes ṣāḥib-i ḫāne ‘aẓīm şübheye düşer. “Bu giceden ġayrı 
yaġmur yaġmamışken buyurduġıñuz nüzūl-i3 raḥmet ne yüzdendür?” diyü 
ṣorar. Ol veliyy-i vāṣıl görmiş ki ṣāḥib-i ḫānesi ġāfil, hemān cem‘ itdügi 
büẕūrı torbasından çıḳarur. Merd-i ġāfil ü nā’ime ‘arż ḳılur. Ve her yıl 
Ḥażret-i Ḥaḳ üç gice pey-ā-pey bu maḳūle raḥmet tuḫmları ṣaçmaḳ ve 
devābb u mevāşīnüñ erzāḳ-ı muḳadderesi bu ṭarīḳ ile vuḳū‘ bulmaḳ muḳad-
der idügini ol ġāfile beyān buyurur. 

li-Münşi’ihi 

  Ey tuḫm-ı ḥikmetüñden ḥāṣıl nebāt-ı ‘ālem 
  ‘İlmüñde münkeşifdür her müşkilāt-ı ‘ālem [42b E] 
 
  Cümle ṭuyūra senden baḫş oldı āb u dāne 
  Dürr-baḫş-ı feyż-i luṭfuñ ḥikmet nebāt-ı ‘ālem [37b MV] 

Ammā ra‘d u berḳ ḫuṣūṣında İbn ‘Abbās’dan menḳūldür ki bir gün 
ḳavm-i Yehūd, Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selāmdan “Ra‘d nedür?” diyü ṣordılar. 
Anlar daḫı cevābında “Seḥāba mü’ekkel olan melek ki elinde āteşden 
maḫārīḳ vardur, anuñla bulutları redd idüp me’mūr olduġı memālike sevḳ 
itmededür. Ra‘d anuñ ṣavtıdur.” buyurdılar. Ḥattā ḳavm-i Yehūd “Bizüm 

 
1  bārān-ı raḥmet: raḥmet bārānı E 
2  Allāhu a‘lem: - MV, N1 
3  nüzūl-i: bārān-ı E 
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kitāblarımuzda da böyledür.” diyü teslīm eylediler. Ve ‘Alī bin Ebī Ṭālib 
kerremallāhu vechehu buyururlar ki “Berḳ ol meleküñ seḥābı maḫārīḳ-ı 
ḥadīd ile urmasıdur. Ammā ṣavt ra‘duñ tesbīḥidur. Sevḳ-ı seḥāb itdügi ḥīnde 
ẓāhirdür. Ḳaçan ki seḥāb aña muḫālefet itse ṣayḥa urur. Ve ġażabı müşted 
olup aġzından āteşler ṣaçılur ki bevāriḳ anlardur.  

Ve ba‘żılar ḳavlince ol melek Baḥr-i Muḥīṭ’den ejderleri çekerler. Ye’cūc 
ü Me’cūc ḫayline rızḳ olmaḳ içün memleketlerine1 dökerler. Ve ol meleküñ 
dört yüzi vardur ki biri vech-i insāna, ikinci vech-i ẟevre, üçinci vech-i nesre, 
dördinci vech-i esede müşābihdür. Ḳaçan ki ḳanadların vaż‘ itse berḳ ḥāleti 
müşāhede olınur. Ve ba‘żılar ḳavlince ra‘d u berḳ inṣikāk-i hevādan ve küre-
i nārdan peydā olur.  

[Berd ü ẞelc]: Ammā berd ü ẟelc ḫuṣūṣında kütüb-i mu‘teberede 
mesṭūrdur ki Ḥaḳ celle ve ‘alā ḳardan ve ṭoludan vāfir ṭaġlar yaratmışdur ki 
anlaruñ keẟretini ancaḳ Ḫudā-yı te‘ālā bilür. Pes aḳṭār-ı arżdan birine ki ḳar 
veyāḫūd ṭolu yaġdurmalu olsa, melā’ike-i mü’ekkelīne emr eyler. Sā‘atiyle ol 
ṭaġdan vāfir ẟelc ü berd nüzūl eyler. Ve ol yaġan ḳaruñ ve ṭolunuñ her ḳaṭre-
sine bir melek vāżı‘u’l-yed olup me’mūr olduġı maḥalle īṣāl ider. Ḥattā   
  .naṣṣ-ı kerīmi bu mażmūna dāldür ﴿َويـُنَـّزُِل ِمَن السََّماء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََرٍد﴾2

Keẕālik İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhudan3 menḳūldür ki Ḥaḳ celle [32a 
MV] ve ‘alā emri ile yiryüzinde cārī olan ṣular ki vardur, cümlesinüñ aṣlı 
ḳardan ve ṭoludandur. Ġıbbu ẕālik Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā melekler ḫalḳ 
itmişdür ki bedenlerinüñ nıṣfı ḳardan ve nıṣf-ı āḫarı āteşdendür. Ḥālā ki ne 
ol ḳar āteşe żarar ider ve ne ol āteş4 ḳarı eridür, gider. Pes her ḳaçan ki Allāhu 
Te‘ālā bir nāḥiyeye ḳar yaġdurmalu olsa emr-i İlāhī ile ol melek terefref ider. 
Ya‘nī ki ḳanadları ile silkinür. Terefrefinden ol nevāḥīye ḳaṭarāt-ı ẟelc nüzūl 
ḳılur. 5«إنتهى كالمه»             

Ammā Zelāzil ve Recefāt6: Ḫafī olmaya ki Ḥaḳīḳat-i Zelzele’de mesṭūr-
dur ki Allāhu Te‘ālā bir melek ḫalḳ itmişdür ki ‘urūḳ-ı cibāl [43a E] ü arāżī 
anuñ altındadur. Ḳaçan ki ol melek ḥareket itse arżīn ü cibāl anuñla bile 

 
1  memleketlerine: ejderleri E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, 24/43, “O, gökten, oradaki dağ (gibi bulut)lardan dolu 

indirir.”  
3  raḍiya’llāhu ‘anhudan: ḥażretlerinden E, N1 
4  ve nıṣf-ı//āteş: - E 
5  “Sözleri sona erdi.” ǀ  كالمه: - MV, N1 
6  Zelāzil ve Recefāt: Zelzele ve Ḥarekāt E 
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ḥareket eyler. Tā ki beyne’n-nās zelzele vāḳi‘ olup her ‘āṣī cürm ü günāhı 
teẕekkür eyler. Ḥattā gāh ḳalīl ve gāh keẟīr deprenmesi ḫaṭāyā-yı ‘ibāduñ 
ḳıllet ü keẟretine göredür, dinilmişdür. Ve zelzele olduġı zamānda ba‘żı yirler 
yarılup ḳara ḳara ṣular çıḳmaḳ ve ıssı ıssı [38a N1] ṣular cereyān ḳılmaḳ ol 
ḥīndeki ġażab-ı İlāhī ‘alāmātındandur.  

Ve Ka‘bü’l-aḥbār ḳavlince elbette1 zelzele üç nesne içün olur. Ya budur 
ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā arżı bir sırra muṭṭali‘ ḳılur. Feza‘en ḥarekete ge-
lür. Ya budur ki arżuñ üzerinde münker fi‘ller ve fāḥiş günāhlar işlenür, 
ġażab-ı Allāh ḳorḳusından2 arżuñ zelzelesi vuḳū‘ bulur. Veyāḫūd yedi ḳat 
yirüñ altındaġı ḥūtuñ ba‘żı yirleri ḳımıldanur. Anuñ taḥrīki içün ġażab-ı 
İlāhī vāḳi‘ ola, diyü zemīn daḫı lerze3 ḳılur. Muḥaṣṣal zelzelede ehl-i ma‘āṣīye 
zecr muḳarrerdür. Zīrā ki ‘alāmet-i ḳıyāmetdür. Egerçi ki bu ẕikr olınan 
maṣnū‘āt-ı ġarībedeki aḳvāl-i ḥükemā 4  ġayrı vechledür. Ammā nuṣūṣ-ı 
ḳāṭı‘adan me’ḫūẕ olan ma‘ānī-i ṣaḥīḥa bu yüzdendür. 

Ammā Memsūḫāt: Ḥażret-i Resūl ‘aleyhi’s-selāmdan rivāyet olınmışdur 
ki memsūḫ olan on üçdür. Biri fīldür. Bir Lūṭī şaḫṣ idi ki yaşa ḳuruya, çir-
kine ḫūb-rūya baḳmazdı. Anlar ile livāṭa iderdi. İkinci ayudur ki bir muḫan-
neẟ idi. Kendüsini ricāle ‘arż ider, ḳullandururdı. Üçünci ṭavşandur ki bir 
‘avret idi. Kendüyi ḥayżdan pāk ṭutmazdı. Dördinci ‘aḳrebdür ki ziyāde 
ẕemmām idi. Aṣlā kimse dilinden sālim degül idi. Beşinci arslandur ki bir 
sārıḳ-ı A‘rābī idi. Müslimānlaruñ emvāl ü erzāḳını uġurlardı. Altıncı örüm-
cekdür ki bir ‘avret idi. Erine siḥr itmekle muḳayyed idi. Yedinci sazan ba-
lıġıdur ki deyyūs-i bī-‘ār idi. Zānīleri ‘avretine getürürdi. Sekizinci ḳırlanġıç-
dur ki Müslimānlaruñ ḫurmā-yı tāzesini5 naḫlinden sirḳat6 iderdi. Ṭoḳu-
zıncı maymūndur ki sebt güni ‘amelden nehy olınmış iken yine ‘amel iḫtiyār 
iderdi. Onıncı ḫınzīrlerdür ki Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmdan mā’ide inme-
sine iḳdām itdiler. Ve yine ol mu‘cizesini eşedd-i inkār ile inkār eylediler. 
On birinci Zühre yılduzıdur7 ki Nāhīd nāmına bir sāzende ‘avret idi. Hārūt 
ve Mārūt anuñ fitnesine mübtelā olmışlar idi. On ikinci it balıġıdur ki 

 
1  Elbette: - N1 
2  ḳorḳusından: ḫavfından E 
3  lerze: zelzelede N1 
4  ḥükemā: ‘ulemā E 
5  Müslimānlaruñ//tāzesini: tāze ḫurmāyı E 
6  sirḳat: serīḳa N1 
7  Zühre yılduzıdur: Zühre’dür E 
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ġāyetle nemmām idi. On üçinci Süheyl yılduzıdur1 ki ‘aşşār idi. Ya‘nī ‘öşr ü 
bāc almada cefākār idi. [43b E]  

Fe-ammā Vehb bin Münebbih ḳavlince biri daḫı kirpidür ki bed-aḫlāḳ 
kimesne idi. Ve biri [32b MV] kelbdür ki ḳāżī idi. Ḥuḳūḳ-ı nāsı rüşvetle 
men‘ iderdi. Cidden icrā-yı ḥaḳ itmezdi. Ve biri daḫı2 ṭūṭīdür ki nebbāş idi. 
Mevtānuñ kefenlerin uġurlardı. Ve biri sañsardur ki ḳoñşılarınuñ mā-me-
leklerin uġurlayup eẕā vü cefā iderdi.  

Bu daḫı kitāb-ı Melekūt’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-
selāmuñ mescidine mülāzemet idenlerden bir bellü kimesne añsuzın mesḫ 
olındı. Pes Ḥażret-i Kelīm aña du‘ā idüp eski ḥāline ‘avdet itdi. Ṣudūr iden 
cürminden su’āl olınduḳda meger ki dīnini virüp dünyā devletini ṭaleb ey-
lemiş idi, diyü Ḥażret-i Ḥaḳ celle şānuhu daḫı3 Kelīm’ine bildirmiş idi. 
[37b N1] 

 

Teẕnīb: Fevā’id-i4 Raḳīm der-Devā’ir-i Ṣuver-i Eḳālīm 

Çünki bu kitāb-ı Künhü’l-aḫbār cāmi‘-i cemī‘-i āẟār olup nūr-ı Muḥam-
medī’den ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selāma gelince 
ḫalḳ olınan eşyā, ḫuṣūṣā ḫilḳat-i arż u semā ve muḥassenāt-ı kār-ḫāne-i 
dünyā ve ‘ulvī vü süflīden olan ġarā’ib-i bī-intihā beyān ḳılındı. Ba‘dehu 
āferīniş-i Ḥażret-i Ādem ve ‘imāret-i müdün ü emṣāra müte‘alliḳ olan 
maṣnū‘āt-ı ümem ve heft ıḳlīme müteferri‘ olan taḳsīm-i ümem mücmelen 
taḥrīr olınmaġla añlandı ve bilindi. Ya‘nī ki devr-i Ādem’den berü te’līf olı-
nan tevārīḫ kitāblarında yazılmayan fevā’id-i mühimme bir bir beyān olındı.  

Lāzım geldi ki Ṣuverü’l-eḳālīm nām kitābda tasṭīr olınduġı üzere evvelen 
dā’ire-i heft ıḳlīm, ẟāniyen dā’ire-i bilā-taḳsīm beyān ḳılına. Andan ṣoñra her 
diyāruñ aḥvāli ve mülūk-i ḥikmet-sülūküñ ser-encām u ef‘āli ki yazıla. 
Muḳaddemā dā’ire-i bilādı cibāl ü enhārı ile taṣvīr olınup her memleket bi’l-
mu‘āyene görülmiş gibi añlanup biline. Tā ki kemā-yenbaġī levḥ-i dile 
tersīm ü taṣvīr ḳılına. 

 

 
1  Süheyl yılduzıdur: Süheyl’dür E 
2  daḫı: - MV 
3  celle//daḫı: - N1 
4  Fevā’id: Ferā’id N1 
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li-Münşi’ihi 

  Ehl-i ‘irfāna tā ki işbu kitāb 
  Başḳa bir ‘ālem ola ma‘nāda 
 
  Ne ḳonulmış ola bu gūne eẟer 
  Ne ola böyle ḫārıḳ-ı ‘āde    
 
  Niçe biñ yıl yirinde ṭura cihān 
  Bir kitāb olmaya bu feḥvāda1  

İmdi ḫafī olmaya ki evvelen heft ıḳlīme taḳsīm olınmayan dā’ire-i 
‘ālemi beyān idelüm ki eṭrāfını Baḥr-i Muḥīṭ iḥāṭa itmişdür. Ve maşrıḳ u 
maġrib ve cenūb u şimāl ṭaraflarındaki ba‘żı vilāyetler biḥār u enhārı ile gös-
terilmişdür. ẞāniyen yedi ıḳlīme münḳasım olan dā’ireyi resm idelüm ki rūy-
i zemīnüñ ‘umrān u ḫarābı ve deryālara ḳarışan enhār-ı kibāruñ meşāhīr-i 
ṭarāvet-me’ābı yirlü yirinde gösterilmişdür. Ḥattā Baḥr-i Muḥīṭ’i muḥīṭ 
olan ẓulümāt ve menşe’-i āb-ı ḥayāt olan cevānib ü cihāt kemā-yenbaġī taḥrīr 
ḳılınmışdur.  

Fe-lā-cerem bu iki dā’ire-i ehemm ki ṣūret-i cümle-i ‘ālem ve cāygāh-ı 
eṣnāf-ı [44a E] milel ü ümemdür, maḳṣūd-ı aṣlī olmaġla muḳaddem beyān 
olındı. Sā’ir memāliküñ devā’iri maḥallü maḥallinde resm olınmaḳ münāsib 
görüldi. Bu minvāl üzere ki evvelen diyār-ı ‘Arab, ikinci diyār-ı Fārs, üçinci 
memālik-i ġarb, dördinci memālik-i 2  Mıṣr, beşinci diyār-ı Rūm, altıncı 
memleket-i Cezīre, yedinci vilāyet-i ‘Irāḳ, sekizinci diyār-ı Ḥūzistān, ṭoḳu-
zıncı memālik-i Kirmān, onıncı medā’in-i Sind, on birinci eḳālīm-i Āzer-
baycān u Şirvān, on ikinci memleket-i Cibāl, on üçinci diyār-ı Ṭaberistān ü 
Deylemān, on dördinci ıḳlīm-i Ḫorāsān, on beşinci diyār-ı Sīstān, on altıncı 
memālik-i Māverā’ü’n-nehr, on yedinci eḳālīm-i Hind, on sekizinci diyār-ı 
Rūm u Ḳaraman, on ṭoḳuzıncı memālik-i Anaṭolı, yigirminci memleket-i 
Rūmili yirlü yirinde tersīm [33a MV] olındı.  

Egerçi mü’ellef-i Ṣuverü’l-eḳālīm, Māverā’ü’n-nehr vilāyeti ile ḫatm 
idüp ancaḳ on altı ıḳlīmüñ devā’irini yazmışdur. Mülk-i Ḫoten ü Çīn ü 
Māçīn ıḳlīmlerine ta‘arruż itmemişdür. Fe-ammā bu ḥaḳīr tefāṣīl-i vilāyāt-ı3 

 
1  Bu beyit MV, E nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  memālik-i: bilād-ı E 
3  vilāyāt: - MV, E 
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Rūm ilḥāḳını münāsib görüp devā’iri resm olınan memāliki yigirmi ‘adede 
tekmīl eyledüm. Ve her memleketüñ [39a N1] resm ü ṣūretini dā’iresi ile 
gösterüp biḥār u enhār-ı bī-kerānını ve ḳaṣabāt u büldānını kemā-yelīḳ bil-
dürdüm. 

li-Münşi’ihi 

  Nāmı birdür velī bu tuḥfe kitāb 
  Biline bir ḫazīnedür kem-yāb 
 
  Mülk-i Rūmuñ kitāb-ḫānesidür 
  Kāmilüñ genc-i şāygānesidür 
 
  Bunı temlīke sa‘y iden sālik 
  Oldı yüz biñ mücellede mālik  
 
  İdinen işbu ḳandi ser-māye 
  Ġayrısın ṣatdı virdi ḥelvāye 
 
  Cem‘ idince bunı neler çekdüm 
  Mā-melek naḳdini ṣaçup dökdüm 
   
  Tā ki böyle mü’ellef-i tāze 
  Berg-i gül gibi ṭutdı şīrāze [34a MV | 39b N1]1 
   

 
1  Bu kısımda MV nüshasında bir buçuk sayfalık boşluk vardır. N1 nüshasında başka bir 

manzumeye geçilmiş gibi “Li-münşi’ihi’l-faḳīr” şeklinde başlık açılmıştır.  
    Bu resmle dā’ire-i rūy-i zemīn 
    Enhārı ve deryāları yazıldı hemīn 
    
    Eṭrāfını Deryā-yı Muḥīṭ oldı muḥīṭ  
    Seyrinden olur dīde anuñ ‘ibret-bīn  
  şeklindeki iki beyitten sonra geniş bir boşluk bırakılmış, akabinde   
    Bu dā’ireyi resm iden üstād-ı ḳadīm 
    Ḳılmış idi ıḳlīme zemīni taḳsīm 
 

    Enhār u biḥār oldı hüveydā bunda 
    Beledān u cibāl ile ‘ayān heft iḳlīm  
  beyitleri yazılmıştır. MV ile E nüshalarında bulunmayan bu dört beyit vezin ve kafiye 

bakımından ilgili manzumeden farklılık göstermektedir. Bu nedenle metne alınmamıştır. 
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  Gerçi1 başumda idi çoḳ ġavġā 
  Ḳayd-ı ṭabl ü nefīr ü tuġ u livā 
 
  Līk furṣat düşürdügümce hemān 
  Semt-i te’līfe eyledüm meyelān 
 
  Giceler ḫˇāb-ı rāḥat2 istemedüm 
  Bu da bir ḳayd olur baña dimedüm 
 
   Ġayrı begler şikār u ‘işretde 
  Cem‘-i māl ü menāle himmetde 
 
  Bende de evvelen edā-yı ṣalāt 
  ẞāniyen def‘-i ẓulm-i maḫlūḳāt 
 
  Ba‘d-ez-īn bir nefes k’olam tenhā 
  Eyler idüm bu tuḥfeyi inşā 
 
  Degül iken bu ḫidmete me’mūr 
  Eyledüm bunca sa‘y-i nā-maḥṣūr 
 
  Ġarażum bu eẟerden ey dānā 
  Olmadı fikr-i manṣıb-ı dünyā 
 
  Tā baña ẕuḫr-ı āḫiret ola bu 
  Bā‘iẟ-i luṭf-ı maġfiret ola Hū 
 
  Ḳıldum emvātı ẕikr ile aḥyā 
  Ḥāşā li’llāh olınmayam iḥyā 
 
  Ḥaḳ te‘ālā kerīm-i muṭlaḳdur 
  Baña luṭf itmesi muḥaḳḳaḳdur 
 
  Bu ḳadar enbiyā ki yād itdüm 
  Bunca ervāḥa istinād itdüm 

 
1  Gerçi: Tā ki E 
2  ḫˇāb-ı rāḥat: içre ḫˇāb E 
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  Anlaruñ yüzi ṣuyına Mevlā 
  Dil-i maḥzūna itdürür mi bükā 
 
  Gül-bün-i ‘ilme ‘andelīb oldum [44b E] 
  Minber-i güfte1 bir ḫaṭīb oldum 
   
  Umarın Ḥażret-i Ḫudā-yı kerīm 
  İde ḥaḳḳumda beẕl-i luṭf-ı ‘amīm 
 
  Dār-ı dünyāda her murāda yitem 
  Mülk-i ‘uḳbāda ḳadrüm ola etemm 
 
  Her ne kim ḫāṭırumdan ide ḫuṭūr 
  Ola ḥaḳḳumda ol hemān meysūr 
 
  Baḫt-ı mes‘ūd u devlet-i evlād 
  ‘İzz-i memdūd u muḳteżā-yı fu’ād 
 
  Ṣıḥḥat u ‘āfiyetle ‘ömr-i medīd 
  İntiẓām-ı umūr u ḳadr-i sa‘īd 
 
  Ẕātumı dem-be-dem mükerrem ide 
  Ehl-i ‘irfāna ṣadr-ı a‘ẓam ide 
 
  Ola āẟārumuñ revācı füzūn 
  Rub‘-ı meskūnı ḳaplaya bu fünūn 
 
  Ẕāt-ı pāküm devā’ir-i ‘ālem  
  İde ẟābit miẟāl-i ḳuṭb-ı ümem 
 
  Döndügince bu ẕāt-ı pāk-i2 ḳadīm 
  Ṭola nāmumla mülk-i heft-ıḳlīm 
 
  Eylesün Ḥaḳ te‘ālā feżā’ilüm deryā 
  Yedi baḥr olsun anda nā-peydā 

 
1  güfte: na‘te N1 
2  ẕāt-ı pāk-i: dā’irāt-ı N1 
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  Yiryüzinde yayulsun āẟārum 
  Ḫurrem itsün zemīni enhārum 
 

Maḳāle fī Tafṣīli’l-biḥār ve ‘Acā’ibihā  
ve Nevādirihā mine’l-Ḥayvānāt ve Ġarā’ibihā 

Ḫafī olmaya ki şevārib-i deryā ‘inde’l-ḥükemā ‘anāṣır-ı erba‘adan 
ma‘dūd olan mā’ idügi ekẟer-i kütübde raḳam-zede vü engüşt-nümādur. 
Ba‘de-mā deryā-yı zeḫḫār ve ‘amīḳ u vasī‘ ü jerf olan biḥār kitāb-ı Evżaḥu’l-
mesālik’de ve ġayrıda beş ismle nümūdārdur ki heft yemm ıṭlāḳı ġālibā bir 
iki baḥr inżimāmı ile ṣaḥīḥu’t-teẕkārdur ki biri Baḥr-i Muẓlim-i Ziftī1 ve biri 
Baḥr-i Oḳyānūs’dur ki Baḥr-i Muḥīṭ’e muttaṣıl olmaġla ke-ennehu bir gibi 
ḥisāb olınmışdur. Ve illā anlarla heft baḥr idügi muḳarrer olmışdur. Yoḫsa 
kütüb-i müteḳaddimīn ü müte’aḫḫirīnde biḥār-ı seb‘a diyü ma‘dūd yedi 
deryā-yı mevcūd, naẓar-kerdemüz olan kitāblarda nā-būddur.  

İmdi yedi ismle şümār olınan biḥār-ı kibāruñ evveli Baḥr-i Muḥīṭ, 
ẟānīsi Baḥr-i Ṣīn, ẟāliẟi Baḥr-i Rūm, rābi‘i Baḥr-i Nīṭaş, ḫāmisi Baḥr-i Ḫa-
zar2, sādisi Baḥr-i Fārs, sābi‘i Baḥr-i Ḳulzüm’dür. Bunlaruñ ġayrı şol ḫalīc-
i baḥr ki ba‘żı nevāḥīye mümted ve peyveste ola, aña ḥavz dinilür. Ammā 
rūzgār-ı muvāfıḳla bir gicede gemi ile geçilmesi mümkin olan ma‘bere baḥr 
ıṭlāḳ olınur.  

İmdi Baḥr-i Muḥīṭ arż-ı [40a N1] basīṭuñ ḳadar-i mekşūfını cemī‘an 
iḥāṭa itmişdür. Aña binā’en Baḥr-i Muḥīṭ dinilmişdür. Ve Ḥakīm Arisṭū, 
İklīl ta‘bīr idüp küre-i ḫāki ṭolaşmasını tācuñ re’s-i insānı iḥāṭasına teşbīh 
eylemişdür. Niteki Mevlānā Sürūrī, Kitāb-ı ‘Acā’ib Termecesi’nde Baḥr-i 
Muḥīṭ, maġrib diyārından ṭaraf-ı şimāle gelüp andan bir dil gibi Baḥr-i 
Nīṭaş çıḳar. Ṭolanup Ḳosṭanṭıniyye [34b MV] öñinden geçüp Baḥr-i Şām’a 
aḳar. Ve şimālen çekilüp arż-ı Ṣaḳālibe berāberinden zemīn-i Bulġār’a ḳarīb 
olur. Ve yine bir dil daḫı çıḳup Ṣaḳālibe şimālinden Behring3 didükleri bir 
baḥrla ta‘ayyün bulur.4 Andan ṭolanup maşrıḳ cānibine [45a E] aḳup arż-ı 

 
1  Ziftī: - N1 
2  Ḫazar: Ḫazez E, MV 
3  Nüshalarda “Vereng (MV, E) ve Dereng (N1)” şeklinde yazılan bu kelime “Behring” olarak 

tashih edildi (bk.Şemseddin Sâmî, Kāmûsu’l-a‘lâm, Mihrân Matbaası, İstanbul 1316, C. 2, 
s. 1418; Ahmed Rif’at, Lügat-i Târîhiyye ve Cogrâfiyye, Mahmud Beg Matbaası, İstanbul 
1299, C. 2, s. 67). 

4  ta‘ayyün bulur: ta‘yīn olınur E 
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Türk nihāyetine varur. Ve andan öte bilinmez ṭaġlara ve ḫarābe yirlere vuṣūl 
bulur.  

Ḥattā Ye’cūc ü Me’cūc memleketi ḳurbında maşrıḳ ṭarafı ile aḳup bir 
dil gibi olur. Ve her nereye uġrarsa anuñ ismi ile yād olınur. Meẟelā Çīn 
semtine varduḳda Baḥr-i Çīn dinilür. Andan geçüp Ḫıṭāy vilāyetinden güẕer 
idüp Hind sāḥiline varduḳda Baḥr-i Hind ıṭlāḳ olınur. Ba‘dehu andan iki 
dil ayrılup birine Baḥr-i Fārs ve birine Baḥr-i Ḳulzüm dinilüp giderek baḥre 
vuṣūl bulur. Ve bi’l-cümle bu baḥrüñ sāḥilini ve ‘umḳını bilür yoḳdur. 
Ḥükemā-yı māżiyyeden biri imtiḥānen beş biñ ḳulaç urġan ṣarḳıtmış, yine 
ḳa‘r-ı Baḥr-i Muḥīṭ’e yitişmemiş. Ba‘żılar ḳavlince bir maḥallinde yedi biñ 
ḳulaç rīsmān nihāyetine irmiş.  

Bu daḫı ba‘żı kütüb-i mu‘teberede taḥḳīḳ olınmışdur ki sā’ir baḥrlar bu 
baḥr-i muẓlime göre bir göl deñlü yoḳdur. Ve Baḥr-i Muḥīṭ içinde altı biñ 
miḳdārı cezīre vardur.1 Ba‘żı2 meşhūrları faṣl-ı cezā’irde ẕikr olınacaḳdur. 
Ammā Kitāb-ı ‘Acā’ib ḳavlince yigirmi dört biñ cezīresi vardur. On iki biñ 
ma‘mūre ve sā’iri ḫarābe idügi şöhre-i dār u diyārdur. Ve bu deryānuñ cānib-
i ġarbīsinde Ḥıṣnu’l-ma‘den nām bir ḳal‘a vardur ki baḥrüñ cūş u ḫurūşı 
zamānında tibr altunı ẓāhir olur. Ḳal‘aya yaḳın bir maḥalde yıġılur, ṭurur. 
Deryānuñ temevvüci sākin olduḳda ehl-i ḳal‘a varurlar, cem‘ ḳılurlar. 
Ṣarar[d]up zer-i ḫāliṣ ḥāṣıl iderler.  

Ve kitāb-ı Dürr-i Meknūn’da yazılduġı üzere bu baḥrde cezīre vardur ki 
ḫalḳı seg-serlerdür. Bir yüzleri ādem ṣūreti, biri it şekli idügi muḳarrerdür. 
Gündüzin ṣūret-i kelbiyyelerini örtüp benī Ādem’e ḳarışurlar. Gice ile kö-
peklerle maḫlūṭ olup ‘av‘av iderler, gezerler. Bulduḳlarını ṭalarlar, rencīde 
iderler.  

Ve cezīre vardur ki kelīm-gūş nām maḫlūḳāt anda sākin olurlar. Yat-
duḳda bir ḳulaġın döşeyüp birin yorġan gibi örtinürler.  

Ve cezīre vardur ki düvāl-pālar, ya‘nī ḳayış ayaḳlular olur. Furṣat bu-
lınca ādeme binüp ṣarılur, tā öldürince yildürür.  

Ve cezīre vardur ki on arşun boylu sükkānı var.  

Cezīre bulunur ki merdüm-ḫˇārları bī-şümārdur.  

 
1  cezīre vardur: cezīredür MV 
2  Ba‘żı: - N1 
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Cezīre ḫaberi virilür ki ḫalḳınuñ ġıdāları yılandur. Anları yılan ṣoḳması 
yalandur.  

Cezīre vardur ki ḫalḳına çihil-pā dinilür. Her birinüñ ḳırḳ ayaġı ve yi-
girmi başı olup cüẟẟesi ḳanlu1 tekerlegi gibi müdevver olmaġın döne döne 
[40b N1] yürürler.  

Cezīre vardur ki on biñ erde bir ‘avret ancaḳ bulınur. Ol derecede2 
cümlesi anı ḳullanurlar.  

Cezīre vardur ki bir ġarībi bulsalar büt gibi ma‘būd idinürler. Bir yıldan 
ṣoñra def ü dümbelekle gezdürüp boġazlarlar. Teyemmünen etini üleşürler. 
Bir ġarībüñ daḫı ḳudūmına müteraḳḳıb olurlar. [45b E]  

Cezīre vardur ki ḫalḳı düm-dārdur. Ḳuyruḳları keçi ḳuyruġı gibi āşikār-
dur.  

Cezīre vardur ki erleri ṣaḳallanmaz. Zenleri ve ṣıbyānları ḥüsn-i cemālde 
melekden farḳ olınmaz. 3 «العهدة على الراويها ال على  حاويها»       

Ve’l-ḥāṣıl Baḥr-i Muḥīṭ’uñ cānib-i ġarbīsine Baḥr-i Oḳyānūs dinilür ki 
bilād-ı maġrib ol sāḥilde vāḳi‘ ve keẟret-i cezā’ir-i ḫāliyesi şāyi‘dür. Ḥattā 
Cezā’ir-i Ḫālidāt, Baḥr-i Oḳyānūs ḥaddine tābi‘dür. Min ciheti’l-imtidād 
aḳṣā-yı maġribdeki sevāḥil-i [35a MV] bilād cenūben Berberiyye4 beriyye-
sine müte‘alliḳ sevād ve semt-i maġrible Sūdān memālikinüñ eṭrāfındaki 
diyār-ı ābād eṭrāfını Baḥr-i Oḳyānūs ṭolaşur. Ma‘mūre ve ḫarābe niçe yirler-
den geçüp ḥattā cenūb cihetinden ḫaṭṭ-ı istivādan tecāvüz idüp şarḳan Ḳumr 
taġlarınuñ mā-verāsındaki sevāḥile ulaşur ki Nīl-i Mıṣr’uñ menba‘ı ol Ḳumr 
cibālidür.  

Ba‘dehu maşrıḳ ṭarafından mümted olup ma‘mūre-i bilād-ı Zenc’üñ 
ardındaki arāżī-i ḫarābeden tā Baḥr-i Ṣīn ü Hind’e muttaṣıl olur. Ve yine 
Ṣīn’üñ şarḳīsinden şimāline ṭoġru uzanup ġarbīsine uġrayup tā Sedd-i 
Ye’cūc ü Me’cūc’e ṭayanur. Andan öte olan aḥvāli bilinmez. ‘İmāret ü 
ḫarābesi ne vechledür, beyān ḳılınmaz. Nihāyet ṭolaşup yine gelür, maġrib 
cihetinden uzanup şimāline meyl ile aḳup bilād-ı Rūs’a varur. Anı daḫı ge-
çüp maġriben ve cenūben basīṭ-ı arżı devr idüp ġarbīsi kenārından ümem-i 

 
1  ḳanlu: deñlü MV, E 
2  Ol derecede: Oldurınca MV, N1 
3  “Sorumluluk, bilgi sahibi olana degil rivayet edene aittir.” 
4  Berberiyye: bir MV, E 
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muḫtelife-i bī-şümār memleketlerine uġrayup bilād-ı Rūmiyye’ye1 muttaṣıl 
olur.  

Ammā cenūbīsi imtidād ile bilād-ı Rūm’ı geçüp Baḥr-i Endülüs’le iki-
sinüñ ortasında güẕer idüp ol sevāḥilden Endülüs memālikine dāḫil olur. Ve 
yine Endülüs ġarbīsinden uzanup geçüp evvelen mümted olduġı maḥalle, 
ya‘nī ki bilād-ı maġribe ittiṣāl ile intihā bulur. Bu ṭarīḳla müselsel, muttaṣıl 
devr ider. Gūyā ki zencīr-i sīmīndür ki gāv-ı zemīn anuñ ‘alāḳası ile bār-ı 
girān-ı ḫāki żabṭ eyler. Veya bir ṭavḳ-ı āhenīndür ki gerdūn-ı ve‘il2 nev‘-i ḳul 
anı tā vaḳt-i ma‘lūma dek çeker, gider.  

Ammā ki Baḥr-i Muḥīṭ’uñ cenūbī ṭarafındaki ṣuyı ġāyetle ṭuzlu ve 
süḫūneti ġālib ü ġalīẓ olmaġın intifā‘a ḳābil olmayup sevāḥili ḫarābe ve 
ḫāliye ḳalmışdur. Ġılẓetine bā‘iẟ şemsüñ aña kemāl-i ḳurb u misāsı cihetin-
den olup ḫilḳatini taġyīr itmemişdür, diyü ḥakīmü’l-enbiyā İdrīsü’n-Nebī3 
‘aleyhi’s-selām Nüzhetü’l-müştāḳ fī İḥtirāḳi’l-āfāḳ nām kitābında4 beyān eyle-
mişdür. Ya‘nī ki Baḥr-i Muḥīṭ’uñ şarḳīsine Baḥr-i Ziftī dinilüp ṣuyı ġalīẓ ü 
mükedder ve rāyiḥası kerīh ve leyl ü nehār ẓulmeti muḳarrer, isti‘māli cemī‘-
ı maḫlūḳāta ‘ayn-ı żarar idügini ṭuyurmışdur.5 Ḥadd-i ẕātında [41a N1] āb-
ı ḥayāta ḥicāb olan ẓulümāt [46a E] bu baḥr-i muẓlimüñdür.  

İblīs ‘aleyhi’l-la‘nenüñ taḫtı anda bir cezīrededür. Taḥt-ı ḥükmindeki 
ebālīs ü ‘afārīt gāh olur ki anı götürürler. Ol ḥavālīde her ḳanġı cezīreye is-
terse vaż‘ iderler. Ve bir cezīrede daḫı maḫṣūṣ zindānı vardur ki emrine iṭā‘at 
itmeyen cin ve ‘ifrītleri anda ḳayd u bende urup ḥabs itdürür.  

Ve Ḥażret-i Süleymān bin Dāvūd ‘aleyhimā ṣalavātu’llāhi’l-vedūd hey-
keli ve cesed-i mübāreki6 yine ol cezā’irelerüñ birinde, bir ḳaṣr-ı ‘acīb yirinde 
ḳonmışdur.  

 
1  Rūmiyye’ye: Rūsiyye’ye E 
2  Nüshalarda “vu‘ūl (E, N1) ve va‘l (MV)” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ve‘il” 

olarak metne alındı. 
3  İdrīsü’n-Nebī: İdrīs MV 
4  Gelibolulu Âlî burada Nüzhetü’l-müştāḳ fī İḥtirāḳi’l-āfāḳ adlı eserin peygamber olan İdrīs’e 

(a.s.) ait olduğunu bildirmektedir. Ancak söz konusu eser, 560/1165 yılında vefat eden, 
Şerīf İdrīsī ismiyle tanınan, İslam coğrafyacısı ve botanik ālimi, Ebû Abdillāh Muhammed 
b. Muhammed b. Abdillāh b. İdrīs eş-Şerīf es-Sebtī es-Sıkıllī’ye aittir (Ramazan Şeşen, 
“İDRÎSÎ, Şerîf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2000, C. 21, s. 493). 

5  ṭuyurmışdur: bildürmişdür E 
6  cesed-i mübāreki: mübārek cesedi E 
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Ve ba‘żı cezīreler vardur ki üstine muttaṣıl gökden āteş yaġar. Ḥattā dü-
şen āteş-pāreleri ve aḫkerleri yüz ẕirā‘ miḳdārı yıġılur. Lā yunḳaṭı‘a eksik ol-
maz.  

Ve cezā’ir-i Baḥr-i Muḥīṭ’de gūne gūne muḫtelifetü’l-eşkāl ve müte-
nevvi‘atü’ṣ-ṣuver maḫlūḳāt ḳatı çoḳdur. Cümlesi benī Ādem’den degüller-
dür. Farażā ki deryā yüzinde muttaṣıl ṭavāf iderler, gezerler. Gāh olur ki şehr-
leri ile bile deryā yüzinde ẓāhir olurlar. Yine batup görünmez olurlar.  

Ve Baḥr-i Muḥīṭ’de Ebrehe-i Ẕü’l-menār-ı Ḥamrā āẟārından üç menār-ı 
muṭalsam vardur ki biri aṣferdür ki ṭılısm-ı müşekkeli eli ile işāret eyler. Ke-
ennehu “Bu maḥalden öte gitmeñ, dönüñ.” diyü remz ider. Ṣanem-i ẟānī 
aḫḍardur ki ellerin ḳaldurup işāret ḳılur. Ke-ennehu “Ḳande gidersüz?” diyü 
men‘ini işā‘at ḳılur. Üçünci ṭılısm ṣanem-i esveddür ki ḳıvırcıḳ ṣaçlu bir 
ṣūretdür. Bu daḫı barmaġı ile bir semti gösterür. Ke-ennehu “Bundan öte 
gidersün, ammā ġarḳ olursun.” remzini işāret ḳılur. Ve bu ṭılısmuñ ṣadrında 
  yazılmışdur. Bu     « هذا ما صّنعه ابرهة ذواملنار احلمر ي  سّيدة الشمس تقر� اليها» 1
tafṣīl Mevlānā İbrāhīm İbn Vaṣīf Şāh, mü’ellefi Kitābü’l-‘acā’ib’de yazılup 
beyān ḳılınmışdur. Ol mīlleri Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend evlādından Sūs-i Ekber 
yapdı, diyenlerüñ sözleri bu taḳdīrce ṣaḥīḥ degüldür. Ve bi’l-cümle Baḥr-i 
Muḥīṭ’uñ ba‘żı yirlerinde şāḫ-ı mercān-ı tibr, seyyāḥīn ü sebbāḥīn 
zümresinden niçeler dest-res bulup cem‘ ider.  

Ammā Baḥr-i Muḥīṭ’uñ vüs‘atine ve nihāyetine ḥad yoġduġı aḥvāli 
beyān ve rivāyetine Tuḥfetü’z-zamān mü’ellifi Mevlānā Muṣliḥi’d-dīn-i 
Müneccim, ‘umdetü’l-müverriḫīn Mevlānā İbn Eẟīr ve İbn Verdī 
tārīḫlerinden naḳl ile yazmışdur ki Ḫāḳān-ı Ḫāfıḳeyn, İskender-i Ẕü’l-
ḳarneyn ṭarīḳ-ı seyāḥatle cem‘-i mā-beyni’l-maşrıḳayn idüp Baḥr-i Muḥīṭ 
sevāḥiline varduḳda murād idindi ki Baḥr-i Muẓlim’üñ nihāyetini ma‘lūm 
idine. Tā ki ol bābda daḫı müşkili ḥall ola.  

Fe-lā-cerem iki yıllıḳ zād u zevāde ile bir gemi ṭonatdı. İçine er ve 
‘avretden her cinsüñ rūzgār-dīdelerinden vāfir ādem ḳoydı. Niçe mevā‘id-i 
laṭīfe ile bunları gönderdi. “Bir yıl ‘ale’t-tevālī gidesüz.” diyü emr eyledi. Pes 
İskender’üñ emrine [46b E] mütāba‘at itdiler. Gice [41b N1] ve gündüz 
bir yıl Baḥr-i Muẓlim’üñ sāḥili ṭalebine gitdiler. Aṣlā kenārdan ve maḫlūḳāt-ı 
bī-şümārdan hīç bir nesne görmediler. Bi’l-āḫire ‘avdetleri ki muḳarrer oldı, 

 
1  “Bunu, kızıl fenerlerin sahibi Ebrehe, güneşin efendisine yakınlık elde etmek için imal 

etmiştir.” 
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re’īs-i mellāḥīn bolay ki bir ḫayr ḫaber ile dönevüz, diyü bir ay daḫı 
gitmelerine iḳdām eyledi.  

Vaḳtā ki bir ay daḫı tamām oldı, rūy-i deryāda kendüler gibi maḫlūḳ 
ile memlū bir gemi ẓuhūr buldı. Birbirleri ile ceng itdiler. İskender’üñ gemisi 
ḫalḳı ġālib olup ol sefīneyi aldılar. İçindeki eşḫāṣ ile İskender’e getürdiler. 
Ba‘żılar ḳavlince bi-ṭarīḳı’s-ṣulḥ birbirlerine buluşdılar. Ol baḥrüñ ötesinden 
ḫaber almaġa dürüşdiler. Lākin ne anlar bunlaruñ kelāmını bildi ve ne 
bunlar ol zümrenüñ lisānını1 idrāk ḳıldı. Ne ḥāl ise bir ‘alāmetle varalum, 
diyü anlara bir ‘avret virdiler. Yirine bir ādem alup döndiler.  

Mürūr-ı rūzgār ile İskender’e ki geldiler, vāḳi‘-i ḥāli beyān idüp ol 
maḫlūḳı ‘arża ḳıldılar. Bu bābda ḥükemā-yı ‘uḳalā ile vāfir te’emmül eyledi. 
Hīç bir ṭarīḳla ol şaḫṣuñ kelāmı fehm olınmadı. ‘Āḳıbet aña bir ‘avret 
virdiler. Ferzendi vücūda geldükden ṣoñra ayırup babasıyla bir yirde terbiye 
ḳıldılar. Tā ki ol veled meziyyet-i nuṭḳ-ıla ercümend oldı. Be-ḥikmet-i Ḫudā 
hem pederi lisānına, hem māderi beyānına iḳtidār ile behremend oldı. Tā ki 
İskender vālidi ve veledi ḥużūrına getürtdi. “Babaña ṣor ki ne ṭā’ifeden idi? 
Ve ol gemi ile ḳandan gelürdi? Ve ne miḳdār zamān idi ki rūy-i deryāda 
gezerler idi?” didükde ferzend ki pederine bu mācerāyı ṣordı, 2  lisān-ı 
maḫṣūṣı üzere cevāb virüp “Bu Baḥr-i Muẓlim cezā’irinde bir maḫlūḳuz ki 
pādişāhımuzuñ ḳudreti ve leşkerinüñ keẟreti bu görinen mülk ü 
memleketden ziyādedür. Pes bir gemi ile bizi göndermiş idi ki bir iki yıl 
gezeyüz. Ol Baḥr-i [35b MV] Muẓlim deryāsınuñ beri cānibinde daḫı 
maḫlūḳāt var mıdur, ma‘lūm idinüp ḫaber ileteyüz. Bir yıldan ziyāde ki geşt 
itdük, ancaḳ sizüñ keştiñüze yitdük.” didi. Ferzend-i ḳābil daḫı İskender’e 
bu mācerāyı nāḳil oldı.  

Fe-lā-cerem ol ṣāḥib-ḳırān-ı muḥterem ve meclis-i şerīfindeki 
feylesūfān-ı laṭīfü’ş-şiyem vāfir aġlaşdılar. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ 
kemāl-i ḳudret ü ‘aẓametine ta‘accüb ḳıldılar. Ma‘a ẕālik Mevlānā İbn Eẟīr 
Tuḥfetü’l-‘acā’ib’inde bu ḥikāyeti Baḥr-i Ḫazar’da vāḳi‘ oldı, diyü 
yazmışdur. Egerçi ki ṣıḥḥatini Mevlā bilür. Lākin Baḥr-i Ḫazar didükleri 
Baḥr-i Cürcān ü Deylem’dür. Anda ise beyān olınduġı üzere vüs‘at var idügi 
ġayr-ı müsellemdür.  

 
1  ol zümrenüñ lisānını: anlaruñ kelāmını E 
2  ferzend//ṣordı: ferzendi bu mācerāyı pederine ṣorduḳda N1 
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Ammā Baḥr-i Esved-i Ziftī: Egerçi ki Baḥr-i Muḥīṭ’e muttaṣıl olmaġla 
ba‘żı kitāblarda bir gibi yazılmışdur. Lākin Evżaḥu’l-mesālik ṣāḥibi ifrād bi’z-
ẕikr eylemişdür. Kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de bu deryānuñ [47a E] cezā’ir-i 
meskūnesi, ya‘nī benī Ādem’le ma‘mūre aṭaları 1  yoḳdur. Ancaḳ Ḳal‘a-i 
Fiḍḍa vardur. Ol tibr ḥāṣıl olan Ḳal‘a-i Ḥısn’uñ ġayrıdur. Zīrā ki ol Baḥr-i 
Muḥīṭ’dedür. Bu ise Baḥr-i Ziftī’dedür ki [42a N1] andan niçe tibr cem‘ 
olınursa Ḳal‘a-i Fiḍḍa’dan daḫı gümüş öyle müctemi‘dür. 

Ammā Baḥr-i Oḳyānūs: Bu deryā Baḥr-i Muḥīṭ’uñ ġarbīsinde vāḳi‘ 
bir deryā-yı ‘amīḳdür ki evveli me’ḫaẕdan müżāyaḳa ile çıḳar. Ṭanca’ya 
varunca bir miḳdār vüs‘at peydā idüp aḳar. Ba‘dehu Endülüs’üñ sāḥil-i 
ġarbīsinden şimāliyye-i Rūmiyye’yi geçüp bir baḥr-i ‘arīża dek gider ki ol 
deñizden niçe deryālar peydā olur. Ḥattā Baḥr-i Rūm, Baḥr-i Berdīl, Baḥr-i 
Behring2 ol deñizden intişār bulur. Ve ol baḥrde gice ve gündüz iki kerre 
medd ü cezr peydā olur. Ḥattā İdrīs Peyġāmber 3 ‘aleyhi’s-selām kitāb-ı 
Nüzhetü’l-müştāḳ’da taḥḳīḳ idüp 4  bu baḥr-i ẓulümātda, ya‘nī Endülüs 
ġarbīsi ile bilād-ı Biriṭāniyye’de ‘ayānen gördügimüz medd ü cezr nehāruñ 
sā‘at-i ẟāliẟinden başlar, tāsi‘ine varunca nihāyete irer. Ba‘dehu altı sā‘at cezr 
peydā ider. Bu ṭarīḳ ile günde bir, gicede bir medd ü cezr muḳarrer olur, 
buyurmışdur. El-ḳıṣṣa Baḥr-i Oḳyānūs bir deryādur ki emvācı keẟreti ve 
vefret-i ḫavf u ḫaşyeti ve levninüñ keder ü5 muġāyereti, telāṭumınuñ şiddet 
ü ṣu‘ūbeti ol cevānibe gemilerüñ müsāferetine māni‘dür. Zīrā kitāb-ı 
Evżaḥu’l-mesālik’de ve Mevlānā İbn Eẟīr’üñ Tuḥfetü’l-‘acā’ib’inde 
mesṭūrdur ki; 

Ḥikāyet: Şehr-i Uşbūne ḫalḳından ebnā-yı a‘mām sekiz nefer kimesne 
bir zevraḳ yapdılar. Vāfir zād u zevāde yükledüp bu baḥrüñ nihāyetine dek 
varalum, diyü ‘azīmet itdiler. Ve birbiri ile ‘ahd-ı metīn ve sevgend ü yemīn 
itdiler ki tā intihāsına varalar, ‘acā’ib ü ġarā’ibini göreler. Ba‘dehu  6  العود»

 
1  aṭaları: iḥāṭaları MV 
2  Nüshalarda “Vereng (MV, E) ve Dereng (N1)” şeklinde yazılan bu kelime “Behring” olarak 

tashih edildi (bk. Şemseddin Sâmî, age, C. 2, s. 1418; Ahmed Rif’at, age, C. 2, s. 67). 
3  peyġāmber: - MV, E 
4  Gelibolulu Âlî burada Nüzhetü’l-müştāḳ fī İḥtirāḳi’l-āfāḳ adlı eserin peygamber olan İdrīs’e 

(a.s.) ait olduğunu bildirmektedir. Ancak söz konusu eser, 560/1165 yılında vefat eden, 
Şerīf İdrīsī ismiyle tanınan, İslam coğrafyacısı ve botanik ālimi, Ebû Abdillāh Muhammed 
b. Muhammed b. Abdillāh b. İdrīs eş-Şerīf es-Sebtī es-Sıkıllī’ye aittir (Ramazan Şeşen, 
“İDRÎSÎ, Şerîf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2000, C. 21, s. 493). 

5  ve levninüñ keder ü: - E 
6  “Kötüden dönmek iyidir.” anlamında bir Arap atasözüdür. 
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محد»أ   mażmūnına raġbet göstereler. Pes Bār-i Ḫudā’ya tevekkül idüp 
gitdiler. On bir gün şebān-rūz muvāfıḳ rūzgār ile yüridiler. Tā ki bir baḥr-i 
‘aẓīme yitdiler. Ḳoḫusı çirkīn, emvācı sehmgīn, ẓulmeti teşvīş-i ḫavf u 
ḫaşyete ḳarīn, nehengi çoḳ, vuḥūş-ı ġarībesi taṣavvurdan artuḳ, ba‘de-mā bir 
cezīreye vardılar. Sevāḥilini aġnāmla ṭopṭolu buldılar. Ammā ādemleri nihān 
ve sā’ir ḥayvānātı bī-nişān. Pes birḳaçını ṭutdılar. Boġazlayup ṭuzlayup vāfir 
baṣdurmalar iddiḫār itdiler. Ve postlarını ṭulumlar idüp āb-ı zülāl ile 
ṭoldurdılar. Ba‘dehu çekilüp mā-verāsına gitdiler.  

Vaḳt-i iḥtiyācda ki ol laḥm-ı ḳadīdden yimek istediler. Aṣlā acılıġından 
yinmedi. İntifā‘ları bi-vechin mine’l-vücūh ḳābil olmadı. Ve bi’l-cümle on 
iki gün daḫı gitdiler. Tā ki bir ma‘mūre cezīreye yitdiler. Ricāli eşḳaru’l-levn 
ü dırāz ve nisvānı ifrāṭ-ı cemālle ṣāḥib-i şīve vü nāz, her birinüñ ḳadd-i 
mevzūnı gūyā ki bir serv-i bāġ-ı imtiyāz. Fi’l-ḥāl [36a MV] gemilerle 
bunlaruñ keştīsini 1  iḥāṭa itdiler. Kendüleri ṭutup deryā gibi [47b E] 
sükkānla māl-ā-māl olan şehrlerine getürüp iletdiler. Üç gün tamām bir yire 
ḥabs itdiler. Dördinci güni tercemānla pādişāhlarına ‘arż-ı aḥvāl eylediler. 
Bunlar kimler idügini ve bu baḥrüñ ‘acā’ibini seyre geldüklerini söylediler.  

Melik-i cezīre vāfir [42b N1] güldi. “Olmaz hevāya yeltenmişler.” diyü 
başın ṣaldı, ṭurdı. Ba‘dehu tercemānlarına ḫiṭāb idüp “Ben bunca ḳudretle 
bu sevdāya düşdüm. Sefā’in-i kibārla niçe mücidd ü muḳdim ādemler 
gönderdüm. Ol keştīler ile bir ay gice ve gündüz geşt eylediler. Ḥattā ki 
müsāferetle baḥr-i ẓulümāta yitdiler. Yine bilā-fā’ide döndiler. Biñ belā ile 
bize vāṣıl oldılar.”  

Bu tafṣīlden ṣoñra gördi ki ġarīblerdür, anları ḫoş ṭutdı. Muvāfıḳ rūzgār 
esdükde ellerin ve gözlerin baġlayup gemileri yedeklerine virüp bunları 
Uşbūne ṭarafına gönderdi. Niçe günler bi’l-leyl ve’n-nehār gitdüklerinden 
ṣoñra bir sāḥile geldiler. Mezbūrları anda bıraġup gitdiler.  

Vaḳtā ki ol ġurebā  2«الغريب كاالعمى» naṣṣını iki vechle gūyā ve 
 mażmūnına mā-ṣadaḳ idüklerini beyyinen insān āvāzesi «لو كان بصرياً »3  
istimā‘ı ile ḫalāṣlarını cūyā oldılar, feryād idüp vāfir çaġırdılar. Tā ki ol cezīre 
ḳavminüñ niçesi yitişdi. Bunlaruñ ellerin ve gözlerin çözdi. Ve ser-
encāmların tamāmen diñledi. Ḥālā kendüler ile Uşbūne’nüñ mā-beynleri 
bir aylıḳ mesāfe idügini söyledi. Ba‘dehu ol derdmendler biñ belā ile 

 
1  gemilerle keştīsini: bunlaruñ gemisini E 
2  “Gurbetteki kişi, kör biri gibidir.” 
3  “Görse bile [gurbetteki kişi, kör gibidir].” 
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vaṭanlarına vāṣıl oldılar. Bunca zaḥmet ü meşaḳḳatleri bī-ḥāṣıl oldı. İle’l-ān 
şehr-i Uşbūne’de ve maġrib diyārında ser-encāmları meẕkūrdur. Maḥalleleri 
ise Ḥāre-i Seyyāḥīn diyü meşhūrdur. El-ḳıṣṣa Baḥr-i Oḳyānūs’da cezā’ir-i 
‘āmire vü ḫarābe vāfire, ġāyetle mütekāẟiredür. Maḥallinde meẕkūr 
olacaḳdur. 

Ammā Baḥr-i Ṣīn: Baḥr-i Esved’den ayrılur ki Baḥr-i Muẓlim-i Ziftī 
didükleridür. Ve bu deryāda on iki biñ sekiz yüz cezīre vardur. Ḥattā durdūr 
ki gird-āb didükleridür, birisi bu deryādadur. Ve Tuḥfetü’z-zamān mü’ellifi 
naḳlince bir gird-āb daḫı Hind Deñizi’ndedür. Biri daḫı Fārs 
deryāsındadur.1 Ya‘nī ki ol büyük deryālarda birer maḥal vardur ki ṣuyı 
muttaṣıl degürmen gibi döner, devr-i dā’im gibi ḥareket eyler. İçine düşen 
gemiler selāmet yaḳasına bi’l-külliye vedā‘ eyler. 

[Ḥikāyet]: Ḥikāyet olınur ki Baḥr-i Ṣīn’deki gird-āba düşenlerden bir 
Nūḥ-ı 2  ẟānī, mellāḥlaruñ pīr-i ṣāḥib-tüvānı, bir nā-ḫudā-yı 3  üstād ki 
fenninde bī-hem-tā idi. Ḥālā ki a‘mā vü nā-bīnā idi. İttifāḳ Baḥr-i Ṣīn seferin 
ider. Sefīnesine vāfir ḳalıñ resenler iddiḫār eyler de gider. Her çend ki sā’ir 
yoldaşları men‘ iderler. “Bu urġanlar yirine bir metā‘ yüklenmek nāfi‘dür.” 
diyü söylerler. Aṣlā cevāb virmez. Rīsmānlar ‘alāḳasından çekilmez.  

Ba‘dehu bir gün yollarına giderken ve ba‘żı [48a E] muḫavvif ü 
ḫaṭarnāk ‘ummān-ı bī-kerāndan güẕer iderken mellāḥ-ı a‘mā sā’ir 
keştībānlara ṣorar. “Hīç görinür nesne var mı?” diyü söyler. Anlar da lücce-i 
‘ummāna naẓar iderler. “Mesāfe-i ba‘īdeden vāfir ḳaraca ḳuşlar görinür.” 
diyü söylediler. Hemān şaḫṣ-ı a‘mānuñ gözlerine ‘ālem tār olur. “Ol 
gördügiñüz gird-ābdur.” diyü nāle vü feryādı hezār olur. [43a N1] Fi’l-vāḳi‘ 
rūzgār-ı nā-muvāfıḳ ile varup bi’z-żarūre ittiṣāl iderler. Ḳuşlar ṣanduḳları 
meger niçe pāre gemiler imiş ki rūzgārla miyān-ı gird-āba giriftār olmış. 
İçindeki [36b MV] mellāḥları ve yolcıları açlıḳdan ḳırılup tekneler devr-i 
dā’ime mübtelā ḳılınmış. Ve niçesi taḫte taḫte ayrılup şiddet-i rūzgār-ı zūr-
kārdan ipleri ḳırılup mīḫları bile perīşān olmış.  

Re’īs-i a‘mā daḫı gemisi ile ol gird-āba düşdi. Gūyā ki mellāḥlarına lāşe 
gibi ġurāblar üşdi. Ba‘dehu a‘mā-i meẕkūr ol zevraḳdaki tüccāra ḫiṭāb eyledi. 
“Eger nıṣf-ı mālüñüzi baña virürseñüz ve her ne dirsem sözümle ‘amel 
eylerseñüz sizi bu belādan ḫalāṣ ideyin.” diyü söyledi. Pes her kişi “Sem‘an 

 
1  deryāsındadur: diyārındadur E 
2  Nūḥ-ı: levḥ-i MV 
3  nā-ḫudā-yı: - E 
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ve tā‘aten.” didi. Ḥattā1 ayaġına düşüp niçe minnetler eylediler. Fe-lā-cerem 
merd-i mellāḥ evvelā iki büyük şīşeyi revġanla ṭoldurdı. Ke-ennehu 
balıḳlaruñ cemī‘ine2 bā‘iẟ-i ni‘met żiyāfet çekdi. Der-‘aḳab ol iḥżār itdügi 
rīsmānlaruñ birer uçlarını sefīnesine muḥkem bend itdürdi. Birer uçlarına 
daḫı ol dönen gemilerdeki ḳadīd lāşelerden baġlayup deryāya atdı.  

Hemān-dem ki revġan şīşelerine üşen balıḳlar anları gördiler. Birer 
dānesini ḫˇāre geçürüp yutdılar. Yine pīr-i a‘mā emr eyledi. Sükkān-ı sefīne 
bir yirden kūslar ve ṭabllar dögdiler. Tā ki işiden balıḳlar ḫavfen gird-ābdan 
ṭaşra cān atdılar. Bu ṣan‘atla sefīne teknesine beñzer ḳuvvetlü balıḳlar ol 
ıżṭırābla ki çekindiler, ḳuvvet ü zūr ile zevraḳ-ı a‘māyı gird-ābdan ṭaşra 
çıḳardılar. Rūzgārları ise murādlarınca eserdi. Her kişi ḳurtulduġını görüp 
şükrler iderlerdi. Nıṣf-ı mā-meleklerini ṭayyib-i ḫāṭır ile ḥużūrına ‘arż itdiler. 

li-Münşi’ihi 

  Nā-dīde iş itdi merd-i a‘mā 
  Ḳurtuldı o varṭadan hemānā 
 
  Gird-ābı serāb ẓann idüp ol 
  Buldı ṭaraf-ı necāta bir yol 
 
  Tüccār aña itdi ḫayli taḥsīn 
  Emvālüñ olundı nıṣfı ta‘yīn 

Ve bi’l-cümle Baḥr-i Ṣīn’üñ eṭrāfı bilād-ı şarḳıyye ve cenūbiyyesi ḫaṭṭ-ı 
istivāya muttaṣıldur. Ġarbīsinde ise niçe cezīreler ve medīneler3 vardur ki 
ba‘żısı ḫaṭṭ-ı istivā üzeredür. Ve niçesi ḫaṭṭuñ cenūbīsine nā’ildür. Ve elbette 
bu deryā-yı Ṣīn ve Hind memleketleri mā-beynindeki Ḳāmerūn Ṭaġları’na 
varur ki ol cibāl, ma‘ādin-i ‘ūd idügi, ya‘nī ki ‘ıṭriyyātdan olan ‘ūd anuñ 
eşcārından ma‘dūd4 idügi muḳarrerdür. Ve bu deryādaki cezā’irde misk 
ṣıçanı olur ki misk kedisi gibi göbeginde misk bulunur. Ve ba‘żı [48b E] 
ṣıçanlaruñ necisi ġāliye misk olur.  

Ve ṣu ṣıġırı cüẟẟesinde beyāż maymūnlar naḳl olınur.  

 
1  didi. Ḥattā: diyü E 
2  cemī‘ine: cem‘iyyetine N1 
3  ve medīneler: - E 
4  ma‘dūd: - N1 
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Ve ba‘żı cezā’irinde aḳ ve yeşil ve ḳırmızı ve ṣarı ve siyāh ṭūṭīler olur. 
İşitdügine taḳlīd ile muḳayyed olur.1  

Ve yine benī Ādem’e şebīh bir cins vaḥşī maḫlūḳāt olur. Aġaçdan aġaca 
ṭayerān idüp mīvesi ile ḳarnın ṭoyurur.  

Ve yine yarasa hey’etinde ḳanatlı [43b N1] kediler olur ki tüyi yoḳdur. 
Ammā ḳulaġından ḳuyruġına dek ḳanatları muḳarrerdür.  

Ve yine ṣıġır ḫilḳatinde ṭaġ keçileri bulınur. Ḳırmızı yüninde2 beyāż 
noḳṭaları ile müzeyyen olur.  

Ve yine ṭaġlarında büyük yılanlar vardur. Fīli ve ṣu ṣıġırını bir loḳma 
gibi yutduḳları ma‘lūm-ı dār u diyārdur.3 Ḥattā yutduḳdan ṣoñra bir aġaca 
yāḫūd bir ṭaşa ṭolanur. Ṣıḳınmaġla ḳarnındaġı ḥayvānuñ kemüklerini ḳırar.  

Ve bu deryāda bir cins balıḳlar olur. Ṭūlen ḳayıḳlar gibi büyük görinür. 
Gāh olur ki emvāc-ı deryā anları kenāra [37a MV] atar. Ba‘dehu ṣuyı 
çekilüp anları ḳuru yirde bıraġup ṭut ki gemiler idi ki ḳaraya atar. Nıṣf-ı 
nehāra dek ḳarnı üzere mużṭarib olur. Ammā öyleden ṣoñra ḳanadı4 bitüp 
ḳuşlar gibi ṭayerān ḳılur. Ḥālā ki artıḳ balıḳ olup ḳa‘r-ı baḥre girmez. 
Hevāda perrān olan ḳuşlardan dūr olmaz.5  

Ve ol ḥavālīde Süreyre nām bir cezīre vardur ki ba‘żı gemiler ol 
cezīreden mülk-i Çīn’üñ bilād-ı şarḳıyyesine ‘azīmet itse miyān-ı deryāda 
ḳarşusına ba‘żı cibāl ü tilāl gelür ki cezā’iri onar6 günlik mesīredür. Ve ẕikr 
olınan cibālde niçe ebvāb vardur ki her birinden Ṣīn’üñ7 bir şehrine varılur. 
Cānib-i şarḳıyyesine ḳaṣd iden elbette o ṭaġlara uġrar. Ammā lücce-i 
cenūbiyyesine ‘azm iden ol cibāle uġramaz. Yine Baḥr-i Ṣīn’de Küseyr, 
‘Uveyr nām iki cibāl vardur ki ḳurbında iki yüz ḳarış ve daḫı ziyāde balıḳlar 
bulınur. Ve üç yüzden ziyāde cezā’ir-i meskūnesi vardur ki ba‘żısında altun 
biter. Sükkānı iksīr-i tibre biter.8 Ve ba‘żısında cevāhir ma‘ādini bulınur. Ve 
ol cezā’ire ḥükm ider niçe mülūk ve ḥükkām-ı ṣāḥib-i sülūk muḳarrerdür. 

 
1  olur: bulınur MV, N1 
2  yüninde: levninde MV, N1 
3  ma‘lūm-ı//diyārdur: ma‘lūmdur N1 
4  ḳanadı: ḳanadı ḳuş ḳanadı gibi N1 
5  dünki//olmaz: alıḳor E 
6  onar: otuz N1 
7  Ṣīn’üñ: Çīn’üñ E 
8  biter: yiter N1 
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Ḥattā ḳaṣr-ı 1  billūr daḫı andadur ki yevm-i ḳıyāmete dek ḳanādīl-i 
münevveresi żiyā-güsterdür. Ve bu deryādan öte bir baḥr daḫı vardur ki iki 
ay gice ve gündüz muvāfıḳ rūzgār ve keştī-i deryā-güẕār ile yürünse geçilmek 
mümkin degüldür, dirler.  

Ve Cezīre-i Vāḳvāḳ anuñ nihāyetindedür, diyü ḫaber virürler. Ḥattā 
ḥınnā ve ḫīzrān anda ḥāṣıl olduġın söylerler. Ḥadd-i ẕātında vaḳvaḳ bir 
aġacuñ ismidür ki yüz ẕirā‘ boyı  ve jengārī, yaṣṣı yapraḳları olur. Ammā 
mīvesi ādem başı gibi bitüp burnı, aġzı, gözleri, ḳulaḳları ‘aynıyla seçilür. Yil 
esdükçe dalları egilüp ol mīvelerden vaḳ vaḳ ṣadāsı peydā olur. Ol sebeble 
dinilmişdür. 

Naẓm 

   2ن بيشه برخاسىت رستخيز آ  از     ه وزيدى يكى �د تيز گ چو �    

Ve ol diyārda elvāl nām bir balıḳ olur ki uzunı dört yüz ẕirā‘ bulınur. 
Ḳaçan ki ṭuġyān idüp gemileri ġarḳ itmege ve benī nev‘-i insāna żarar 
yitürmege başlasa Ḥaḳ celle ve ‘alā aña bir ẕirā‘ uzunı balıcıġı musallaṭ eyler 
ki varur ḳulaġına girür. [49a E] Fevrī helāk idüp Müslimānları żararından 
ḳurtarur.  

Ve yine insān ṣūretinde balıḳlar vardur. Ve ṭuyūr gibi ḳanad açup 
ṭayerān ider māhīler bulınur. Ve sereṭān gibi ikişer boynuzlu balıḳ daḫı [44a 
N1] olur ki gice ile āteşler ṣaçar.  

Keẕālik mażḥ3 nām müdevver balıḳlar görinür ki arḳasında bir derek 
gibi nesnesi olur. Muḳābil olduġı semeki ol boynuzı ile çalup helāk ḳılur. 
Ve ba‘żısınuñ boynuzı ḫāliṣ altun gibi zerd-reng ve berrāḳ olur.  

Hefes nām bir balıḳ daḫı vardur ki başından gögsine dek siper gibi 
müdevverdür. Andan ötesi yigirmi ẕirā‘ miḳdārı yılan ḳuyruġına şebīh idügi 
muḳarrerdür. Ḥattā esnān-ı minşār gibi ayaḳları nümāyāndur. Laḥmı cemī‘-i 
derdlere dermān ve ḳuyruġı ile her kimi çalsa sā‘atiyle mürde-i bī-cāndur. 
Gāh olur ki bu balıġuñ ḳarnında ‘anber daḫı bulınur.  

 
1  ḳaṣr-ı: ḳayser-i E 
2  “[Orada] aniden bir sert rüzgar esse ormanda kıyamet kopmuş gibi olurdu.” 
3  mażḥ: maṣḥ N1 
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Ammā Baḥr-i Hind: Ki bir adı daḫı Baḥr-i Aḫḍar’dur. Şarḳīsi bilād-ı 
Ṣīn’e ve şimālīsi sevād-ı bilād-ı Hind’e ḳarīn ve ġarbīsi Yemen 
memleketlerine1 rehīn, ammā cenūbīsi nā-ma‘lūm-ı ‘uḳūl-i dūr-bīn olup 
imtidādla Cezīre-i Serendīb’e uġrar. Ve Baḥr-i Hind buña mülāṣıḳ olan 
Baḥr-i Ṣīn’de biñ yedi yüz cezā’ir-i ma‘mūre ve her cezīresinüñ sükkānı 
mevfūredür, diyü ḫaber virilür. Bunlardan ġayrı cezā’ir-i ḫarābesi daḫı nā-
ma‘dūde vü ġayr-ı maḥṣūredür, diyü beyān ḳılınur. Ve bi’l-cümle Deryā-yı 
Hind’üñ bir ismi daḫı Baḥr-i Zenc’dür. Zenc memleketleri cenūbīsinde 
olmaġla Baḥr-i Zenc dinilmişdür. Kendüsi Baḥr-i Muḥīṭ’e muttaṣıldır. Hīç 
bu baḥrüñ ṭalġası, ḫīzāb u telāṭumı ṣadāsı gibi sehmgīn āvāzehā-yı ‘acā’ib bir 
deñizde yoḳdur. Ammā köpüklenmez, degmede ḳumı çatlamaz. Yoḫsa 
hergiz ol deryāda [37b MV] merākib yüriyemezdi. Ve ol maḳūle mevce 
mevc-i mecnūn ta‘bīr olınmışdur.  

Cezīre-i Muḥteriḳa bu deryādadur. Bir zamānda ol ḥavālīde bir gemi 
ġarḳ olmış. İçlerinden bir tācir bir taḥta pāre ile ḳurtulup ol cezīreye vuṣūl 
bulmış. Niçe rūzgār içlerinde2 ṭurup dillerini ögrenmiş. Pes birgün ol cezīre 
ḫalḳı aġlaşmaġa başlamışlar. Tācire bir yılduz gösterüp “Bu kevkeb otuz 
yılda bir ṭoġar. Aṭanuñ semt-i re’sinde3 olmaġla ḳābil-i iḥrāḳ olan nesneleri 
yaḳar, kül eder.” dimişler. Gemilerle göçüp gitmişler. Vaḳtā ki ıraḳdan ol 
yılduzuñ zā’il olduġını görmişler, göçüp aṭaya gelüp cümle evlerini ve 
nebātāt u eşcārını yanmış bulup yine yapınup ber-ḳarār-ı sābıḳ mütemekkin 
olmışlar.  

Bir daḫı Cezīre-i Cenūżā 4  vardur ki çārşūları ma‘mūr ve ḫalḳınuñ 
ṣadāları işidilür. Giceler ki yanan mūmları görinür. Ḥālā ki kendüler 5 
görünmez. Ve gelen müsāfire żararları ṭoḳunmaz. Ve anda bir ḫoş-naḳş yılan 
olur. Derisinden maḳ‘adlar düzilür. Üstinde oturan sill marażından 
ḳurtulur. Ve ba‘żı selāṭīn ḫazīnelerinde bulınduġı naḳl olınur. [49b E] Ve 
ol yılanuñ yaġını süründüklerinde ḳuvvet ü neşāṭ ve izdiyād-ı şehvet 
muḳarrer olur. Egerçi ki mīşelü ve aġaçlu cezīreleri vāfirdür. Ammā ekle 
ḳābil mīvesi ‘adīm ü nādirdür. Nihāyet ṣandal ve abanūs aġaçları dıraḫt-ı 
mīvedār yirinedür. Ḫalḳı anlardan intifā‘-ı dünyeviyyeye [44b N1] 

 
1  Yemen memleketlerine: mülklerine E 
2  bir tācir//içlerinde: - N1 
3  Aṭanun//re’sinde: Aṭasınuñ semt ü verāsında E 
4  Cenūża: Żūżā N1 
5  kendüler: gine kendüler MV 
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rāġıblardur. Ve ba‘żı cezā’irinde ‘anber daḫı ḥāṣıl olur. Ve yine Baḥr-i 
Zenc’de Cezīre-i ‘Ūd vardur ki eşcārı cümleden ‘ūd aġaçlarıdur.  

Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ kitāb-ı Aḫbāru’z-zamān’da bu ḥikāyeti yazmışdur ki 
Rūmiyye ḫalḳından birinüñ gemisi pārelenüp ol cezā’irden birine varmış. 
Birer ḳarış boylu, ekẟeri birer gözlü bir ḳavm ki ol1 cezīrede sākin imişler. Ol 
şaḫṣı ṭutup pādişāhlarına iletmişler. Anuñ emri ile niçe zamān ḥabs itmişler. 
Ḥattā ḳafeṣe ḳoymışlar. Pāreleyüp çıḳduḳda bir tercemān bulup “Bu 
cezīreye niye geldüñ?” diyü ṣormışlar. Gemisi pārelenüp geldügin bilicek 
artıḳ ḥabs itmemişler. Birgün içlerinde bir ıẓṭırāb peydā olmış. “Bā‘iẟi 
nedür?” didükde “Bizüm bir ḳavī düşmenimüz vardur. Yılda bir kerre gelüp 
bizümle ṣavaşmaları muḳarrerdür. Ekẟerimüz bir gözlü olmaġa sebeb, 
anlaruñ muḥārebātı keẟretindendür. Ve şimdi gelicek zamānlarıdur.” diyü 
ḥāżır olduḳlarında nāgehān bī-ḥadd u bī-pāyān ṣıġırcıḳ ḳuşları peydā olmış. 
Ve her biri ol maḫlūḳuñ gözleri ḳaṣdına süzülmiş. Ekẟeri ḳaçup 
ṣaḳlanmışlar. Gözlerimüzi çıḳarmasun, diyü görinmemişler. Müsāfir ise 
eline bir çomaḳ almış. Ol murġānuñ niçesini ḳırup helāk ḳılmış. Anlar ki 
ṣalābet ü şecā‘atin görmişler,2 ḫaylī pesend idüp begenmişler. Sābıḳan ḥabs 
itdüklerine i‘tiẕār itmişler. Ve niçe in‘ām u iḥsān eylemişler. Ol, anlara oḳ 
ve yayı düzivirmiş. Vaḳt-i āḫarda muḳābil olduḳlarında nuṣretlerine sebeb 
olmış. Ḥakīm-i re’īs, Aristūṭālīs, murġān-ı ġarānīḳ Ḫorāsān diyārından her 
yıl bir yirde cem‘ olup Nīl-i Mıṣr ḳurbında bir ḳavmle cenge giderler, didügi 
bu ḳıṣṣanuñ ṣıḥḥatine delīldür.3 

Ammā Baḥr-i Fārs: Bir deryādur ki Baḥr-i Hind’üñ şimālīsinden peydā 
olur. Ve Mekrāntīz nām şehr[üñ] şarḳī ṭarafından Baḥr-i Fārs’uñ [38a MV] 
menba‘ında dehān gibi hüveydā olur. Ammā ki şehr-i ‘Ummān baḥr-i 
mesfūruñ ġarbī cihetinden görinüp yine dehānında, ya‘nī ki boġazında 
engüşt-nümā olur. Ba‘dehu mümted olup ‘Ummān sāḥili ile ‘Abbādān’dan 
Mehrūbān’a varur. Andan Sīnīz’e geçüp cenūben uzanup Ḫayyābe’ye 4 
irişür. Andan bilād-ı Fārs sāḥilindeki Seyfü’l-baḥr’e ve anuñ şarḳīsinden 
Sīrāf’a, andan cibāl-i münḳaṭı‘aya ve mefāviz ü tilāl-i mürtefi‘aya, andan 
daḫı maşrıḳan Ḥıṣn İbn ‘Ammāre’ye ṭolaşup Hürmüz’e vuṣūl bulur ki 
Kirmān’uñ furḍasıdur.5 Ba‘dehu cenūb-ı maşrıḳı cihetinden mümted olup 

 
1  ol: üç MV 
2  görmişler: begendirmişler MV 
3  Ve yine//delīldür: - N1 
4  Ḫayyābe’ye: Ḫayyāb’a N1 
5  furḍasıdur: furūżasıdur E 
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sāḥil-i Mekrān’a [50a E] ve Ḳaṣṣatīz’e, 1  andan fem-i Baḥr-i Fārs’daki 
Durdūr nām üç pāre cibāle ki birine Küseyr ve birine ‘Uveyr ve üçüncisine 
Bī-menfa‘at u Ḫayr ta‘bīrin iderler. Ve bu ortalıḳda gird-āb vardur ki 
merākibe küllī ıżṭırāb virür. Giriftār olan degme ḳurtılamayup ġarḳ olur.  

Ve bu baḥrüñ şarḳīsinde bir gün bir gice aşurı iki kerre medd ü cezr 
muḳarrer olup mā’-i baḥr on ẕirā‘ miḳdārı izdiyād u noḳṣān bulur. Mevlānā 
Sürūrī raḥimehu’llāh Terceme-i ‘Acā’ib’de medd ü cezr aḥvāli ki Resūlu’llāh 
ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ ḥużūr-ı şerīflerinde ẕikr olınmış. 

منه إ «  فيكون  يرجع  املّد مث  منه ذلك  فيكون  رجله �لبحر  املوّكل �لبحر يضع  امللك  ن 
 ḥadīẟ-i şerīfini buyurdılar. Ya‘nī ki biḥāra mü’ekkel olan melek  اجلزر» 2
deryāya ayaġın ṣoḳmaġla medd olur. Çeküp çıḳarduḳda cezr ḥālini 
taḥaḳḳuḳ3 bulur, sırrını ümmete ṭuyurdılar, diyü yazmışdur.  

Ammā kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de cibāl-i Küseyr ü ‘Uveyr mā-
beynindeki gird-āb Baḥr-i Ṣīn’e yazılmışdur. Ġālibā eṣaḥḥı budur ki anlar 
Baḥr-i Fārs’da ola.  

El-ḳıṣṣa Deryā-yı Fārs mübārek, menāfi‘i çoḳ, ġayrı deñizlere göre 
telāṭumı ḳorḳusı yoḳ. ‘Umḳı ya‘nī derinligi yetmiş, seksen ẕirā‘ ancaḳ 
vardur. Ammā uzunı on üç biñ iki yüz mīldür, dirler. Ve bunda bulunan 
dürr-i şehvār ve ba‘żı cevāhir-i girān-miḳdār ve ma‘ādin-i ḥadīd ü sīm ü 
dīnār ġayrılarda bulunmaz, diyü ḫaber virürler. Cenūbī ṭarafından cereyānla 
bilād-ı Baḥreyn’e ve Yemāme ve ‘Ummān’a ve Yemen’e, ba‘dehu tā Baḥr-i 
Hind’e vāṣıl olduġını bildürür.  

Ammā Baḥr-i Ḳulzüm: Deryā-yı Hind’den bir şu‘bedür. Bilād-ı 
Berber ü Ḥabeşe’nüñ cenūbīsinde ve bilād-ı ġarb bu deryānuñ sāḥil-i 
şarḳīsinde vāḳi‘dür. Niteki bilād-ı Yemen sāḥil-i ġārbīsinde idügi şāyi‘dür. 
Ve Ḳulzüm bu baḥrüñ sāḥilinde bir ḳaṣabanuñ ismidür. İbn Eẟīr ve ba‘żı 
müverriḫīn-i ḫoş-taḥrīr Fir‘avn bu deryāda [45a N1] ġarḳ olmışdur, aña 
binā’en bir baḥr-i ẓulmānīdür ki ẓāhir ü bāṭınında āẟār-ı ḫayr müşāhede 
degüldür. Zamān-ı aḳdemde bu baḥr ile arż-ı Yemen ortasında bir cebel-i 
‘aẓīm var idi ki sāḥil-i Yemen’e bu baḥrüñ cereyānına māni‘ idi. Mülūk-i 
sālifeden biri ol boġazı kesüp Baḥr-i Ḳulzüm’i Yemen cānibine icrā idüp 

 
1  Ḳaṣ ṣatīz’e: ḳaṣaba-i Tīz’e N1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Denizin müekkel, (vekil kılındığı) melek ayağını denize koyduğunda med 

oluşur, geri çektiğinde cezir oluşur.” (Abdurrahmân bin Ebîbekr es-Suyûtî, el-Habâik fî 
Ahbâri’l-melâik, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1985, s. 132.) 

3  taḥaḳḳuḳ: muḳarrer E 
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a‘dāsından çoḳ kimesneyi helāk itdi. Ve sāḥilinde niçe bıḳā‘ u żıyā‘ şeneldüp 
bir mülk-i vāsi‘a mālik oldı. Ve deryāda gemiler yapdurup niçe vilāyetlere 
müstevlī olması taḥaḳḳuḳ buldı, diyü bildürürler.  

Ve bu baḥrüñ dāḫilindeki cezā’ir ḳatı vāfirdür. Lākin meslūkesi ve 
meskūnesi nādirdür. El-ḳıṣṣa Baḥr-i Ḳulzüm cenūbīsinden [50b E] ṭolaşup 
Ḳuṣayr’a varur ki furḍasına Ḳūṣ dinilür. Andan yine cenūbla ‘Ayẕāb’a, 
ba‘dehu Sevākin’e muttaṣıl olur ki Sūdān memālikinden bir ḳaṣabadur. 
Andan yine cenūben gidüp Cezīre-i Dehlek’e, ba‘dehu1 sāḥil-i Ḥabeşe’ye 
uġrayup tā Cebel-i Meyden’e müntehī olur ki Baḥr-i Ḳulzüm’üñ nihāyet 
bulduġı yirdür. Andan ötesi Baḥr-i Hind’dür. Ve yine andan berr-i ‘Aden’e 
varup bir ṭar2 boġaza girür ki iki cānibindeki maḫlūḳāt birbirlerini teşḫīṣe 
ḳādirdür. Ve ol ma‘ber Bābü’l-mendeb nāmı ile mütebādirdür. Zīrā ki cibāl-
i Mendeb cibāl-i ‘Aden’den görinür. Ba‘dehu Cebel-i Mendeb [38b MV] 
muḳābili bir baḥre girilür ki ‘Aden Ḳal‘ası andadur.  

Ve yine ol maḥalden baḥr mümted olup sevāḥil-i Yemen’i tecāvüz idüp 
tā Ḥalī bin Ya‘ḳūb’a müntehī olur ki ḥudūd-ı Yemen’üñ āḫiridür. Ba‘dehu 
şimālen mümted olup Cidde’ye varur. Andan cüz’ī seyr ile Cuḥfe’ye 
müntehī olur ki ehl-i Mıṣr’uñ mīḳātıdur. Andan yine şimālen ġarba 
mümted olup Yenbu‘ sāḥiline uġrayup geçer. Medyen’i ṭolaşur. Ve Eyle’ye 
vuṣūl bulur. Ba‘dehu dönüp ṭūra ve şimālen ḳulzüme ittiṣāl ider. Lākin ṭūrla 
berr-i Mıṣr mā-beyninde bir baḥr daḫı vardur ki Eyle ṭarafında vāḳi‘dür. 
Baḥren mā-beyni ḳarīb ve berren ba‘īd-i bī-taḳrīb, diyü şāyi‘dür. Zīrā ki 
bu‘d-i mesāfe ile ṭūlen aşılmayınca diyār-ı Mıṣr’a varulmaz. Farażā Ḥicāz’a 
‘azm idenüñ cihet-i şimālīsinde ṭūr mekşūf ve beriyye müntehī görinür. 
Ḥālā ki cihāt-ı ẟelāẟesini baḥr iḥāṭa itmişdür. Ve bu Baḥr-i Ḳulzüm Ḳuṣayr’ı 
geçdükden ṣoñra cenūben ve şarḳen vüs‘at bulup yetmiş mīl mā-beyn olması 
muḳarrerdür. Ḥattā ol birke-i müttesi‘aya Ġurretẕel3 (?) dinilmişdür.  

Ve Baḥr-i Ḳulzüm’üñ ‘acā’ibinden köpek şeklinde bir balıḳ vardur ki 
on ḳarış uzunı olur. Yedi ṣaf keskin keskin dişleri olup rāst geldügi ḥayvāna 
küllī żarar yitürür. Ol diyār ıṣṭılāḥında ismine feres4 dinilür.  

 
1  ba‘dehu: - N1 
2  ṭar: ṭaġ MV 
3  Ġurretẕel: Ġazanzel E | Ġazandel N1 
4  Feres: Ḳares N1 
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Ve iki yüz ẕirā‘ uzunı bir balıḳ bulınur ki ḳuyruġı ile gemileri çalup 
altına devirür, ġarḳ eyler.  

Ve yigirmi ẕirā‘ ḳaddinde bir māhī 1  [45b N1] daḫı bulınur ki 
māhiyyeti insāna şebīh olur. Ya‘nī ki insān gibi ṭoġurur ve süd emer. Oġlan 
gibi yavrusını emzirür.  

Ḥāṣıl-ı kelām bu baḥrüñ uzunı biñ dört yüz mīldür. Ve ekẟeriyyā sāḥili 
ḳurbındaki kenārları sıġdur, deriñ degüldür. Ve on beş miḳdārı cezā’iri 
vardur. Cümlesi ma‘mūre degüldür, diyü Tuḥfetü’z-zamān’da yazılmışdur. 
Ḥālā ki yuḳaruya nev‘an muḫālifdür.  

Ammā Baḥr-i ‘Ummān: ‘Alā ḳavl-i mü’ellif-i Tuḥfetü’z-zamān Deryā-
yı Fārs’dan bölünmişdür. Ve içinde girān-māye lü’lü’-i şehvār bulınduġı 
taḥḳīḳ ḳılınmışdur. ‘Acā’ib ü ġarā’ibine nihāyet yoḳdur. Farażā [51a E] yüz 
ẕirā‘ daḫı ziyāde yılanlar olur.  

Ve yigirmi ẕirā‘ devrinde ḳaplubaġalar bulınur. Ḳarnı yarılduḳda biñ 
miḳdārı yumurdası ẓuhūra gelür. Ve ma‘mūre cezā’iri daḫı vardur.  

Ammā Baḥr-i Herkend: Kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de ismleri 
yazılmışdur. Lākin ḥudūdı beyān olınmamaġın murād olınan, ẕikri sebḳ 
iden deryālaruñ biri midür, yoḫsa ġayrı mıdır, ma‘lūm olmayup bulınduġı 
üzere yazıldı. Ba‘dehu tetebbu‘ olınup Baḥr-i Ṣīn2 idügi ma‘lūm oldı. Ya‘nī 
ki biz Baḥr-i Ṣīn nāmına yazduġımuz bu baḥr idügi ta‘ayyün buldı. Nihāyet 
andan münfaṣıl gibi görilen ḳıṭ‘asına Baḥr-i Herkend ıṭlāḳ olınmaḳ iḥtimāli 
ile müstaḳillen beyānı münāsib göründi. ‘Alā küllī ḥāl Baḥr-i Muḥīṭ’den 
geçince Çīn Deñizi’nden 3  büyük deryā yoġduġında müverriḫīn ittifāḳ 
eyledi. Bu baḥrüñ cezā’irine nihāyet yoḳdur.  

‘Acā’ibinden ‘ayder nām bir balıḳ vardur ki uzunı üç yüz ẕirā‘ olur. 
Arḳası basīṭ-i arż gibi ṭopraḳlanup üstinde nebātāt biter. Ḥattā ba‘żı 
gemiciler cezīre ṣanup üstine çıḳarlar. Āteş yaḳup ṭa‘ām tedārüki görürler. 
Giderek ḥarāret-i nār ki 4  te’ẟīr ider, añsuzın ḳa‘r-ı baḥre 5  batar, gider. 
Üstinde bulınan fuḳarāyı cemī‘an ġarḳ ider. Ol baḥre sefer iden tüccār u 
mellāḥīn ḳatı iḥtiyāṭ üzere olurlar.  

 
1  māhī: balıḳ E 
2  Ṣīn: Çīn N1 
3  Çīn Deñizi’nden: Baḥr-i Çīn’den E 
4  ḥarāret-i nār ki: nārüñ ḥarāreti E 
5  baḥre: deryāya MV 
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Ve bu baḥrde ṣadāsı sehmnāk, zehrnāk yılanlar olur ki [39a MV] 
sāḥilinde bulduġı fīli bir loḳma yirine yuṭar. Ve yine melike nām bir yılan 
daḫı bulınur ki ancaḳ1 bir kerre görinür. Yıl geçer, bir daḫı görünmez ve2 
ẓuhūr itmez. Mülūk-i Zenc bir ḥīle ile gāhī anı ṣayd itdürürler. Pişürüp 
yaġın çıḳardurlar. Sürindükde neşāṭ u heybetleri ve inbisāṭ u meserretleri 
ziyāde olur. Derisini maḳ‘ad idinüp üstine oturanlar sill marażından şifā 
bulurlar. 

Ammā Baḥr-i Dāvtecd:3 Bu baḥr ile Herkend mā-beyninde biñ ṭoḳuz 
yüz cezīre vardur. Aṣlda ‘anber-i sārā bundan aḫẕ olınur.4 Aġaç köki gibi rūy-
i deryāda ele girür. Ve ba‘żılar ḳavlince sā’ir nebātāt-ı baḥriyye gibi ḳa‘r-ı 
deryāda biter. Ve ṭuġyānı zamānında ḳopup ḫafīf olmaġın vech-i baḥre 
çıḳar. Ve ba‘żılar ‘anber, bir dābbe-i baḥriyyenüñ revẟidür, diyü ġalaṭ 
itmişlerdür. Ḥālā ki [46a N1] ḳa‘r-ı baḥrde5 bitdügi kütüb-i mu‘teberede 
mesṭūr idügini görmemişler.6  

Ammā bu ḥaḳīr, ya‘nī mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīr bir zamānda ẟiḳāt-ı 
muṣannifīn kitāblarınuñ birinde görmiş idüm ki sevāḥil-i deryādaki ṭaşlarda 
ol diyārlara maḫṣūṣ bir cins arular zemīn-i Ḫıṭā vü Ḫoten’üñ ḫoş-bū rā’iḥalı 
ezhārından bal alurlar. Ve didügümüz üzere sāḥilde ṭaş ḳovuḳlarında şem‘-i 
‘asel düzerler. Vaḳtā ki baḥrüñ 7  ġaleyānı ġālib olur, şiddet-i ḍarbet-i 8 
telāṭumından ba‘żı pāreler ḳopar. Rūy-ı deryāya [51b E] düşer. Ba‘dehu 
rūzgār ve deryā ol ḳıṭ‘a-i şem‘ayı döge döge ḳarardur. Sāḥile çıḳanları ṭālibīn 
ḳabżasına düşüp ‘anber-i ḫāliṣ olur, diyü yazılmış idi. Ẓann-ı ġālibüm budur 
ki naḳlinde iṣābet olınmışdur. Zīrā ki ‘anberde şem‘-ıla münāsebet-i tāmme 
vardur. Ve ba‘żı ḳıṭ‘alarında ‘aynı ile ḫāne-i zünbūr olan sūrāḫlar müşāhede 
olınmışdur. 

[Ammā Baḥr-i Ṣınf]: Ammā Baḥr-i Ṣınf ki Deryā-yı Hind’e dāḫildür. 
Bu nāmla şöhret virülmeden gūyā ki bi-vechin-mā münfaṣıldur. Bu deryā9 
Baḥr-i Muẓlim’üñ şimālī ṭarafından aḳar. Beled-i Vāḳi‘’a10 çıḳar. Gemilerle 

 
1  ancaḳ: - MV, E 
2  görinmez ve: - MV, N1 
3  Dāvtecd: Dāvnecd N1 
4  bundan//olınur: bunda bulınur E 
5  baḥrde: deryāda E 
6  mesṭūr//görmemişler: mesṭūrdur E, N1 
7  baḥrüñ: deryānuñ E 
8  şiddet-i ḍarbet: - E 
9  Bu deryā: - N1 
10  Beled-i Vāḳi‘a[‘ya]: Bülend vāḳi‘a MV, E 
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ṭolaşmaḳ lāzım gelse niçe yıllarda varulmaz. Ekẟeriyyā ‘ūd bu baḥrüñ 
sāḥilinde mevcūddur. Ve cemī‘-i efāviye, ḥattā ṭīb ü kāfūr u ṣandal ü 
ḳaranfül ü cevz-i bevvā vü besbāse vü emlec ü ḳāḳule bu deryādan hüveydā 
olur. Cezā’irini temellük iden pādişāhuñ ma‘rifetiyle alınur, ṣatılur. 
Eṭrāfındaki mülūküñ buña nisbet ḳudretleri yoḳdur. Bunuñla ḫazā’in ü 
‘avā’id ü mā-meleki cümleden artuḳdur. Ḥattā ḳaṣr-ı ebyaż daḫı bu 
baḥrdedür. Gāhī seḥer zamānlarında görinür. Tüccār u bahriyyūn ‘alāmet-i 
ḫayrdur ve emāret-i ribḥ ü fā’idedür, diyü ‘arż-ı meserret iderler. Cezīre-i 
Berṭā’īl daḫı bu baḥrdedür ki ṭaġlarında maḫlūḳāt-ı ġarībe vardur. Ve 
cibālinden dā’imā ṭabl ü def ṣadāları işidülmek ve eṣvāt-ı münkerih gūş 
olınmaḳ muḳarrerdür. Ba‘żılar zu‘mınca bi’l-fi‘l Deccāl ol cibāldedür. Ya‘nī 
ki birinde sākindür, dirler. Āvāze-i ṭubūl1 ü düfūf daḫı aña binā’endür.  

Berrāḳa şehri daḫı bu baḥrüñ sāḥilindedür. Beyāż ve berrāḳ mermerden 
yapulmış bir medīne-i laṭīfedür. Ḥālā ki sükkānı görinmez. Ammā ṣayḥaları 
ve ṣadā-yı ġarībeleri işidilür. Ba‘żı mellāḥlar bir buñarından ṣulanmışlar. 
Kāfūr ṭa‘mında ve rā’iḥasında bir zülāl-i ebyaż bulmışlar. Ḫafī olmaya ki 
kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de bu Baḥr-i Ṣınf nāmı ile yazılmışdur. Lākin ḳaṣr-ı 
ebyaż ve Cezīre-i Berṭā’īl [39b MV] ḳarīneleri ile Baḥr-i Hind idügi, nihāyet 
ism-i maḫṣūṣı Ṣınf idügi ma‘lūm olmışdur.  

[Ammā Baḥr-i Rūm]: Ammā Baḥr-i Rūm ki Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye’ye 
muttaṣıl olan deryādur. Kütüb-i ḳadīmede Baḥr-i Maġrib yāḫūd Baḥr-i Şām 
ismleri ile müsemmādur. Baḥr-i Muḥīṭ’dan çıḳar. Deryā-yı Oḳyānūs’uñ 
şarḳīsinden aḳar. İbtidā Ṭanca miyānından Sebte’ye ve berr-i ‘Adve’den 
berr-i Endülüs’e varur. Ḥattā Ṭanca ve Sebte muḳābelesindeki Cezīre-i 
Ḫaḍrā’ya uġrayup [46b N1] cenūben Tilimsān’ı geçüp Bicāye’ye gelür. 
Ba‘dehu tecāvüz idüp İfrīḳiyye ḥudūdına ve semt-i vasaṭ-ı maşrıḳdan 
Tūnis’e ve yine anuñ şimālīsinden bir ḫalīc-i vāsi‘ ile Ḳavṣara nām cezīreye 
[ki] Ṣıḳılliye cezīresinüñ muḳābelesindedür, uġrar. Ba‘dehu Sūs’a gelüp 
andan Mehdiyye’yi güẕer ider. Tā Ṣafāḳus’a, ba‘dehu Cezīre-i Ḥarb’e, der-
‘aḳab [52a E] Cerbe nām cezīreye ve maşrıḳan ve şimālen Ṭrablūs-Ġarb’a 
ittiṣāl ider.  

Ġıbbu ẕālik ḥudūd-ı İfrīḳiyye’den tecāvüz idüp şimālen ve şarḳan 
Tilimsān’a, ba‘dehu sāḥil-i bilād-ı Berḳa’yı geçüp Cebel-i Re’süevẟān’a, 
andan Cebel-i Re’sütinnīn’e, ḥattā ‘Aḳabe’ye uġrar ki ḥudūd-ı diyār-ı 
Mıṣriyye’dendür. Andan ṣoñra şarḳan ve cenūben mümted olup 

 
1  ṭubūl: ṭanbūr N1 
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İskenderiyye’ye, ba‘dehu Dimyāṭ’a ve yine şarḳan ‘Arīş’e varur ki Ġazze’ye 
ḳarībdür.  

Andan Ketef, sā’iren yüsr ile ‘Asḳalān’a, ba‘dehu Yāfā’ya, ba‘dehu 
Ḳaysāriyye’ye, ḥattā ‘İtlīt’e1 ve ‘Akkā’ya, der-‘aḳab Ṣaydā’ya, ardunca Beyrūt 
nām şehr-i dil-güşāya ittiṣāl bulur. Ve bir yol daḫı Ġazze’den Yāfā’ya, 
ba‘dehu Cebeliyye’ye, ṣoñra Enḳatü’ş-Şām’a, ardınca Ṭrablūs-Şām’a, 
ba‘dehu Anṭarṭūs’a ve Merḳab’a ve belde-i Bilinyās’a yitişür. Andan bir 
ḫarābe ḳaṣabaya uġrayup ardınca Cebeliyye’ye ve Lāẕḳıyye’ye, daḫı ṣoñra 
Süveydiyye’ye ve Anṭākiyye’ye irişür. Ba‘dehu şimālen Bāb-ı İskenderūn’a 
varur ki Müslimīn ve Ermen’üñ ḥudūdı mā-beynidür. Andan Bāniyās’a, 
ba‘dehu ġarben ve şimālen Ayās’a, andan Ṭarsūs sevāḥiline ṭoġru aḳar. 
Andan ṣoñra şimālen ve ġarben mümted olup ḥudūd-ı Ermen’i tecāvüz 
eyleyüp Kerek’e muvāṣalat ider. Andan Ḳaraman vilāyeti ṭaġların ṣıyırdup 
ve Ḥamīd ve Aydın ili sevāḥilini geçüp bilād-ı Süleymān Paşa’ya, ba‘dehu 
Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye’ye, şarḳīsinden Baḥr-i Nīṭaş’uñ, ya‘nī Ḳaradeñiz’üñ 
boġazına varup nihāyet bulur.  

Ba‘dehu Baḥr-i 2  Rūm imtidād bulup maġrib cihetinden cenūbla 
Frengistān sevāḥilini ṣıyırdup bilād-ı Mora’ya uġrar ki Ḳosṭanṭıniyye’nüñ 
ġarbīsinde vāḳi‘dür. Ba‘dehu ġurūb ve cenūb arasından cereyān idüp bilād-ı 
Melefcūṭ’ı (?) geçüp bilād-ı Bāsilīsiyye’ye çıḳup, ya‘nī ol nāmla ma‘rūfe 
melikenüñ memālikinden Benārıḳa ḥavzına ulaşup ve cānib-i āḫarından 
bilād-ı Bāsilīsiyye muḳābilindeki Poloya yaḳasını ṭolaşup Ḳālevreye 
ḳıyılarına, andan sāḥil-i Rūmiyye üzere mümted olup Taġribe’yi kesdürüp 
cenūben sevāḥil-i Rūmiyye’yi tecāvüz idüp Elteḳān3 nām vilāyete varur. 
Ba‘dehu cenūben imtidādla4 Bāziyye ve Ḫayve’ye5 ṭayanur. Andan yine 
Endülüs’le Frengistān miyānınuñ fāṣılası Cebel-i Berret’e ve Ṭarrekūne 
şehrlerine, ba‘dehu şarḳan çekilüp Barşelona’ya, ba‘dehu Ṭarṭūşe’ye ve 
Milīnse’ye, andan Cezīre-i Ḫaḍrā’ya varup nihāyet bulur.  

Ve bu deryāda yüz miḳdārı cezā’ir vardur. Ve niçe diller ile ḫalīçlere 
ayrılmışdur. Ḥattā Ḥavzü’l-benādıḳa bir ḫalīçdür ki Baḥr-i Rūm’dan çıḳar. 
Şimālen ve ġarben Bāsilīsiyye ve Poloya [40a MV | 47a N1] mā-beyninden 

 
1  ‘İtlīt’e: ‘İtlīn’e N1 
2  Baḥr-i: - N1 
3  Elteḳān: Eltesḳān N1 
4  imtidādla: mümted olup E 
5  Ḫayve’ye: Ḫayriyye’ye N1 
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aḳar. Şimāl ṭarafından Rūmiyye’nüñ ġarbīsine ve medīne-i Bunduḳiyye’ye 
müntehī olur. [52b E]  

Aḫbār-ı Mıṣr’da mesṭūrdur ki mülūk-i ferā‘ine helākinden ṣoñra Benī 
Dellūke ekẟer-i memālike müstevlī oldılar. Ḥattā diyār-ı Şām ve bilād-ı 
Rūm’a dest-res buldılar. Deryānuñ bir sāḥilinde Müslimīn ve muḳābilinde 
kāfirīn temekkün idüp Mıṣr’la Rūm arasındaki ıżṭırāb-ı küllī muḳarrer idi. 
Ve ol maḥalle Mecma‘u’l-baḥreyn dinilmişdür. Baḥr-i Rūm’la deryā-yı 
maġrib anda bir yire gelmiş idi ki ol maḥallüñ ‘arżı üç fersaḫ ve ṭūli yigirmi 
beş fersaḫ1 idi. Pes her gün ki güneş ṭulū‘ iderdi, baḥr-i maġrib ġaleyānla 
izdiyād bulup tā zevāl zamānına dek Baḥr-i Rūm’a dökilürdi ki Baḥr-i 
Rūm didükleri Baḥr-i Aḫḍar’dur. Ammā zevāl2 zamānından ṣoñra Baḥr-i 
Esved heyecānla ‘ivaż idüp tā güneş ṭolanınca Baḥr-i Aḫḍar’uñ ṣuyından 
aña gelürdi. Andan ṣoñra aḫşamdan başlayup Baḥr-i Aḫḍar ‘ivaz ider. Ve 
Baḥr-i Esved izdiyād bulurdı. Nıṣfu’l-leyle dek aña dökilür. Ve yine dün 
yarusından Baḥr-i Esved’e ‘ivaż ḳılur. Ve Baḥr-i Aḫḍar ṭulū‘-ı şemse dek 
‘ālī olurdı. Bu minvāl üzere gicede ve gündüzde dört kerre bu ḥālet vuḳū‘ 
bulurdı. 

Ammā Baḥr-i Nīṭaş: Ḳaradeñiz didükleridür. Buḥayre-i Nīṭaş daḫı 
vardur ki muttaṣıldur ki fī zamāninā aña Azaḳ Deñizi ıṭlāḳ olınur. Ve Baḥr-i 
Nīṭaş’a Baḥr-i Ḳırım dirler. Baḥr-i Ermen daḫı ıṭlāḳ iderler. Bunuñ ṣuyı 
gelür,3 Ḳilīdü’l-baḥr ḳal‘aları öñinde aḳup Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye’ye ḳarışur. 
Pes bu baḥr, Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye’nüñ şimālinden şarḳ ṭarafına mümted 
olup evvelā Ginolı’ya ve şimāl ve ġarbīsinden Sinob’a ki Ṣarukirmān 
muḳābelesindedür, ba‘dehu şarḳan Samsūn’a, ba‘dehu Ṭırabozın’a ve anuñ 
şimālīsinden ġarba meyl ile Soḫūm nām medīneye varur.  

Gerçi andan ṣoñra ol boġaz ṭar olup iki ṭarafuñ sāḥili birbirine yaḳlaşup 
miyānındaki Ḫalīc-i Azaḳ deñizine dönüp ve bu ḫalīcüñ bir şarḳīsinde 
Ṭāmān nām bir şehre varur. Andan öte Şaḳraḳ nām bir medīneye ve şimālen 
Azaḳ’da nihāyet bulup ve ol boġazdan iki nehr çıḳup nāmına Kerş dinilüp 
aña varur. Yine andan cenūben ve ġarben ṭolaşup Aḳkirmān’a ve 
Ṣarukirmān’a ulaşur. Ba‘dehu Ṣaḳçı nām ma‘ber hüveydā oldı. Ve Nehr-i 
Ṭuna andan aḳup Ḫalīc-i İstanbul’a ḳarışur. El-ḳıṣṣa Ḳaradeñiz, 

 
1  ve ṭūli//fersaḫ: - E 
2  zemānına//zevāl: - N1 
3  iderler//gelür: olınur E 
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Ḳosṭanṭıniyye ḳurbındaki boġazdan intihāsına varunca biñ üç yüz mīldür. 
Ve içinde altı cezīre vardur.  

Ammā Baḥr-i Berdīl: Bir deryādur ki Baḥr-i Muḥīṭ’uñ ġarbīsinden 
çıḳup Endülüs’üñ şimālīsinden gelür. Berdīl nām bir şehrüñ öñine aḳar. Ve 
Baḥr-i Muḥīṭ’dan ayrulduġı yirden Şenītāḳov1 nām bir nāḥiye daḫı vardur. 
Baḥr-i Rūm’uñ bir ṭarafına ḳırḳ mīl miḳdārı yaḳın olur. 

[Baḥr-i Virenk]: Bundan mā‘adā Baḥr-i Virenk daḫı vardur ki Baḥr-i 
Muḥīṭ şimālinden cenūba ṭoġrı [53a E] aḳar. Virenk [47b N1] ol baḥrüñ 
sāḥilinde bir ḳavmüñ ismi olmaġla aña nisbet ḳılınur. Ammā Mevlānā 
Sürūrī Terceme-i Kitābü’l-‘acā’ib’inde Baḥr-i Nīṭaş ki Ḳaradeñiz 
didükleridür, arż-ı Bulġār’a ḳarīb olduḳda andan bir büyük dil çıḳar. 
Ṣaḳālibe memleketinün şimālīsine aḳar. Müverriḫīn ol dile Baḥr-i Virenk 
ıṭlāḳ ider, diyü buyurmışdur.  

[Ammā Baḥr-i Ḫazar]: Ammā Baḥr-i Ḫazar daḫı vardur ki Baḥr-i 
Kirmān ve Baḥr-i2 Ṭaberistān daḫı dinilür. Sāḥilinde Belencer nām bir şehr 
vardur. Egerçi ki bu deryā [40b MV] Baḥr-i Muḥīṭ’e muttaṣıl degüldür, 
ammā yine ṣuyı ṭuzlıdur. Ṭūlen sekiz yüz mīl ve ‘arżen altı yüz mīl ḥisāb 
olınmışdur. Bir müdevver deñizdür. Ġarben Şirvān ser-ḥaddinde 
Demürḳapu’ya 3  ulaşur. Cenūben Nehr-i Gür gelür, kendüye ḳarışur. 
Ba‘dehu mümted olup Erdebīl müżāfātından Moġān’a vāṣıl olur. Diyār-ı 
Ṭaberistān aña muḳābil bir sāḥil görinür. Ve yine sāḥil-i cenūbīsinde bilād-ı 
Cebel ve Deylem mütemekkindür. Andan öte Abeskūn’e varılup Cürcān ve 
Ḫˇārezm arasındaki mefāze müte‘ayyindür.  

Ammā şimālen ve maġriben mümted olduḳda bilād-ı Türk ve cibāl-i 
Siyāhkūh ḥudūdına varılur. Ve yine bunuñ şimālī ġarbīsinden Nehr-i İtil 
gelüp ḳarışur. Egerçi ki bu baḥrde ma‘mūre ve meskūne cezīreler yoḳdur, 
ammā cezā’ir-i ḫarābesinde miyāh u riyāż4 çoḳdur. Ve Abeskūn’den öte 
hemān bir ḳarye vardur. Ġayrı ma‘mūre yoḳdur. Ve Lān vilāyeti ve Cibāl-i 
Ḳabaḳ bu baḥrüñ ġarbīsinde ve buña hīç bir deryā muttaṣıl degüldür. Ammā 
ki böyle ṣa‘bu’l-meslek, ẟābitü’l-mehlek, keẟīrü’l-ıżṭırāb, şedīdü’l-inḳılāb, 

 
1  Şenītāḳov: Sentiyāḳov N1 
2  Baḥr: - MV 
3  Demürḳapu’ya: Mermerḳapu’ya E 
4  Nüshalarda “‘iyāż” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “riyāż” olarak metne alındı. 
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müterākimü’l-emvāc bir baḥr yoḳdur. Ve bunda medd ü cezr vāḳi‘ 
degüldür.  

li-Münşi’ihi1 

  Sā’ir kitāba nisbet oldı bu Baḥr-i ‘Ummān 
  Aḥvāl-i heft-baḥri yazduñ bulundı pāyān 
 
  Yaz ba‘de-mā bih ‘Ālī deryāçeler ḫuṣūṣın 
  ‘Aşḳ-ıla eşke dönsün her mācerā-yı cūşān 

 

Ammā el-Buḥayrāt fi’l-Memālik ve’l-Vilāyāt ve’l-Baṭā’iḥi’l-Müctemi‘āt 

Ḫafī olmaya ki buḥayre baḥrüñ taṣġīridür. Deñizcikler dimekdür. Fī 
nefsi’l-emr büyük deryā olmayup ve nehr-i cārī daḫı dinilmeyüp bir yirde 
müctemi‘ olan deryāçeye buḥayre dinilür. Baṭīḥa daḫı ıṭlāḳ olınur ki cem‘i 
baṭā’iḥ gelür.  

[Baṭīḥa-i Ġarbiyye ve Baṭīḥa-i Şarḳiyye]: Pes ḫaṭṭ-ı istivānuñ 
cenūbīsinde iki baṭīḥa vardur ki birine Baṭīḥa-i Ġarbiyye dirler ki Cebel-i 
Ḳumr’dan2 münceẕib olup beş nehr-i kebīr aña girür. Cümlesi Nīl-i Mıṣr’a 
vāṣıl olur. Biri daḫı Baṭīḥa-i Şarḳiyye’dür ki buña daḫı beş nehr girüp 
cümlesi Cebel-i Ḳumr’dan3 aşaġı aḳar.  

Buḥayre-i Gori: Bir deryāçedür ki Nīl-i Mıṣr şimālen ve Nīl-i Maḳdeşu 
maşrıḳan ve Nīl-i ‘Āne4 maġriben andan çıḳar. Ba‘dehu ṭolaşup Cebel-i 
Maḳsem’e varur. Altından Nīl-i Maḳdeşu çıḳup yuḳaruda ẕikr itdügümüz 
[53b E] iki baṭīḥaya ḳarışur. Ammā Baṭlamyūs, “Buḥayre-i Gori’den ancaḳ 
Nīl-i Mıṣr [48a N1] çıḳar. Nīl-i ‘Āne çıḳmaz.” dimişler.  

Buḥayre-i Sūdan: Ġarb-ı aḳṣā ile Ḳaṣr-ı ‘Abdü’l-Kerīm miyānındadur.  

Buḥayre-i Tūnisu’l-‘aẕbe: 5  Bu deryāçe yaġmur ṣularından irkilür. 
Üstinde envā‘-ı ṭuyūr müctemi‘ olur. 

 
1  Li-münşi’ihi: - MV 
2  Ḳumr: Ḳamer E, MV 
3  Ḳumr: Ḳamer E, MV 
4  ‘Āne: Ġāye E, MV 
5  ‘aẕbe: ‘öẕr E, MV 
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Buḥayre-i Tūnis bi’l-‘ayni’l-‘aẕbe: 1  Bu deryāçe Baḥr-i Māliḥ’den 
çıḳar. Tūnis’a muttaṣıl bir boġazdan aḳar. Ḥālā ki yine ṭatludur. Ve İçinde 
küçirek gemiler daḫı işler. Ya‘nī ki deryādan gelüp derūna tavaṣṣul ider.  

Buḥayretü’l-Feyyūm: Mıṣr medā’ininden Feyyūm nām şehr 
ḳurbındadur. Ol ḳaṣabanuñ fażalātı aña dükeli gelmişdür. Balıġı vāfir, ṣuyı 
ġāyet ṭatludur.  

Buḥayre-i Serde:2 İskenderiyye ile Reşīd mā-beyninden çıḳar. Ve Baḥr-i 
Māliḥ’den buña bir boġazdan ṣu gelür, aḳar. Aña binā’en bir miḳdar şūrdur. 
Serde3 bir ḳaryedür ki ḫalḳı zirā‘at itmezler. Ol buḥayrenüñ balıġın avlayup 
ṣatmaġla geçinürler. Ve bunuñ balıġı behāsından resm-i mīrī sāl-be-sāl 
yigirmi biñ dīnār ḥāṣıl olur. Sā’ir buḥayrelerde bu miḳdār rüsūm nedretle 
vuḳū‘ bulur.  

Buḥayre-i Dimyāṭ ve Bülbeys: Bunlar birbirine muttaṣıl iki 
deryāçedür ki nihāyetleri Baḥr-i Māliḥ’a vaṣıldur. [41a MV]  

[Buḥayre-i4 Uşmūneyn]: Buḥayre-i5 Uşmūneyn ki Cerce ve Manṣū-
re’de birbirisinden ayrılan iki Nīl’üñ şarḳīsidür. Ve aña dāḫildür. Ve  
bi’l-cümle ġāyet ile büyük buḥayredür. 6 Nīl izdiyād bulduḳça ṣuyı leẕīẕ 
olur.  

Kitāb-ı Aḫbārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Buḥayre-i Tūnis zamān-ı 
sābıḳda bostānlar ve bāġlar ile müzeyyen idi. Ve ‘amā’ir-i menāzil ü 
münezzehātı ḫod her cihetle mu‘ayyen idi. Pes iki birāder ol yirleri bölüşüp7 
nıṣfına biri ḥükm iderdi. Mü’min8 idi. Ve nıṣf-ı āḫarına biri salṭanat eylerdi. 
Müşrik-i kāmin 9  idi. Ehl-i īmāndan olan dā’imā maḥṣūlini ḫayrāt u 
ḥasenāta ṣarf iderdi. Ḥattā ḫāṭime-i kārda cümle mülkini müşrik birāderine 
ṣatup aḳçesin in‘ām u meberrāta ṣarf itmiş idi. Ol daḫı ḫaḍrā-yı bahār10 ve 

 
1  ‘aẕbe: ḳadye MV 
2  Serde: Nesterde N1 
3  Serde: Nesterde N1 
4  Buḥayre-i: Baḥr-i E, MV 
5  Nüshalarda “baḥr” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “buḥayre” olarak metne alındı. 
6  buḥayredür: baḥrdür E, MV 
7  Bölüşüp: bölüşüp üleşüp N1 
8  Mü’min: Mü’minler MV 
9  kāmin: ṭāmiḳ E | MV nüshasında bu kelimenin üstü çizilmiştir. 
10  ḫaḍrā-yı bahār: ḫufr-i enhār N1 
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zirā‘at-i bisyār ile ol yirleri ābādān ḳılup  1«ًأ � اكثر منك ماًال وولدا » diyü 
ḳarındaşına ‘arż-ı müfāḫar u mübāhāt eylemiş idi.  

Mürūr-i ezmānla2  ol mü’min-i kerīm ibtidā faḳr3  ile maḥzūn olup 
müżāyaḳası def‘ine ‘arż-ı iḥtiyāc itdükçe beẕl-i māl itmezdi. 
 mūcibince ol merd-i dīndārı gözetmezdi. Bi’l-āḫire «ارحم عزيز قوم ذّل»4  
mużṭarib olup ol kāfire bed-du‘ā itdi. Ḥaḳ celle ve ‘alā icābet idüp nā-merd 
kāfirüñ cümle mā-meleki elinden gitdi. Ba‘de-mā Bārī Ḫudā seyl-āb-ı 
ḳahrını icrā ḳılup kendüsini ve cemī‘-i evlād u ensābını nā-peydā ve ‘ale’l-
ġāfle ġarīḳ-ı mā’ buyurdı. Kendüler nā-būd ve yirlerinde ol buḥayre meşhūd 
u mevcūd oldı. Ḥattā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  ﴿ َواْضِرْب َهلُم مََّثًال رَُّجَلْنيِ َجَعْلَنا ِألََحِدِمهَا
أَنَفَق     naṣṣ-ı kerīmi [54a E] َجنـََّتْنيِ ِمْن أَْعَنابٍ ﴾5 َما  َعَلى  يـَُقلُِّب َكفَّْيِه  ﴿فََأْصَبَح 
«إنتهى   .āyetine varınca anlar ḥaḳḳında buyurılmışdur [48b N1]  ِفيَها﴾6
             كالمه» 7

 Buḥayre-i Ḳalyūb:8 Ḳalyūb nām şehr ḳurbındaki buḥayreye9 dirler ki 
müverriḫ-i niḥrīr, Mevlānā İbn Eẟīr, Tuḥfetü’l-‘acā’ib’de Nīl-i Mıṣr vaṣfında 
yazar ki ol buḥayrede seneden seneye bir balıḳ ẓāhir olurdı. Kemükleri ve 
yaġı gice ile şem‘ gibi żiyā virürdi. Ve daḫı10 ol yirüñ ḫalḳı gāh anuñ bir pāre 
kemügini mūm yirine elde getürürlerdi. Ve gāh olurdı ki yaġını bir 
parmaġına bulaşdurup taḥṣīl-i żiyā ḳılurlardı. Ammā ba‘de zamānin ol balıḳ 
ẓāhir olmaz olmış.  

Buḥayre-i Zuġar: Bir deryāçedür ki Nehr-i Ürdün buña dökilür. Bu 
ṭarīḳla kendüde niçe ṣular irkilür. Aṣlā ḫārice bir ḳaṭre gitmez. Ol sebeble 
rā’iḥa-i kerīhe baġlamışdur. Sā’ir göllere beñzemez. Ammā ḫaylī büyükdür. 
Devri iki günlik mesāfedür. Ma‘a ḥāẕā rā’iḥası zā’il olmaz. İçenler ṭa‘mında 
leẕẕet vaṣfı bulmaz.  

 
1  “Benim malım ve çocuklarım seninkilerden daha fazladır.” Burada Kehf Sûresi 34. âyete 

telmih yapılmıştır.  
2  Mürūr-i ezmānla: - E, MV 
3  faḳr: ḳaḥr E 
4  “Toplumun [herşeyini kaybetmiş] düşkün kişisine merhamet edin.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/32, “Onlara şu iki adamı örnek ver:  Onlardan birine iki 

üzüm bağı vermiştik.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/42, “Böylece orada harcadığı şeyler üzerinde avuçlarını 

ovuşturdu.”  
7  “Onun sözleri [burada] sona erdi.”  
8  Buḥayre-i Ḳalyūb:  Buḥayre-i Za‘şere Buḥayre-i Ḳalyūb E, MV 
9  buḥayreye: baḥre E 
10  Ve daḫı: Ḥattā N1 
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Buḥayre-i Ṭaberiyye: Nāḥiye-i Ġavr’üñ1 evvelindedür. Bānās’dan2 ṣu 
gelür. Ṭaberiyye Buḥayresi’ne dökilür. Bunuñ daḫı devri iki günlik 
mesīredür. Ve Ṭaberiyye bir ḫarābe şehr ismidür ki ol göl kenārında idi.  

Buḥayre-i Bānās:3 Dımaşḳ-ı Şām müżāfātından Bānās4 ḳurbındadur. 
Ekẟer yiri ḳamışlıḳdur. Ḳurbındaki ṭaġdan niçe nehrler aña dāḫil olur. Ḥattā 
Nehr-i Şerī‘at daḫı andan çıḳup Buḥayre-i Ṭaberiyye’ye ittiṣāl ḳılur.  

Buḥayretü’l-bıḳā‘: Cihet-i ġarbīden Ba‘albek’e bir günlik yoldur. 
Ġūṭa-i Dımaşḳ’uñ cānib-i şarḳīsinden vuḳū‘ bulupdur. Ba‘żı enhāruñ ayaġı 
aña dest-res bulmaġla ḳış geldükçe müttesi‘ olupdur.  

Buḥayre-i Ḳuds: Ḥimṣ gölidür. Ṭūli üç günlik yoldur. Ve Nehr-i 
Arnaṭ üzerinde bir sed çekilmişdür. Ve bunuñ devri daḫı üç günlik yoldur, 
dirler. Ol seddi daḫı İskender binā itmişdür. Ve bu seddüñ ortasında Ḥacer-i 
Esved’den [41b MV] iki burc yapılmışdur. Ve bu seddüñ ṭūli biñ iki yüz 
seksen yedi ẕirā‘dur. ‘Arżı ancaḳ on buçuḳ ẕirā‘dur. Eger ol sed olmasa 
Nehr-i Arnaṭ aḳup ol buḥayreyi mün‘adim ḳılurdı. 

Buḥayre-i Efāmiyye: Bunlar niçe göllerdür ve ḳamışlıḳlardur ki eñ 
büyükleri iki buḥayredür. Ṣuyı Nehr-i Arnaṭ’dan vāṣıl olur. Ammā içinde 
māhī ṣaydına muḳayyed ṭuyūr cinsi bī-nihāyedür. Cenūbīsinde nīlūfer daḫı 
vāfir biter. Ve buḥayre şimālīsi Ḥaṣīn-i Bedriyye5 a‘māline yiter ki Buḥayre-i 
Naṣārā dimekle ma‘rūfdur. Ve Buḥayre-i Efāmiyye’nüñ ża‘īfi Ża‘fanca bir 
baṭīḥa-i mevṣūfedür. Bundan daḫı nīlūfer mütekāẟir olur. Erkilis dimekle 
ma‘rūf balıḳ daḫı vāfir olur.  

Buḥayre-i Anṭākiyye: Şehr-i Anṭākiyye ve Baġrās ve Ḥārim 
ortasındadur ki şehr-i Ḥaleb’üñ ġarbīsinde vāḳi‘ olur. Ve buña ‘Afrīn6 ve 
Nehr-i [54b E] Esved7 ve Baġrās8 nām üç nehr [49a N1] duḫūl bulur. 
Ammā Baġrās, nehr-i mezbūr üzerinde bir ḳaryedür. ‘Umūmen ḫalḳı 

 
1  Ġavr’üñ: ‘Aveẕ’üñ E, MV 
2  Nüshalarda “Mānyās” şeklinde yazılan bu kelime “Bānās” olarak metne alındı (bk. 

Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, Mu’cemü’l-büldān, Dâru Sâdır, Beyrut 1977, 
C.1, s. 330). 

3  Bānās: Mānyās E, MV 
4  Bānās: Mānyās E, MV 
5  Bedriyye: Bezriyye N1 
6  ‘Afrīn: ‘Ifrīde E, MV 
7  Esved: Sūd E, MV 
8  Nüshalarda “Baġrāv (E, MV) ve Na‘rāv (E)” şeklinde yazılan bu kelime “Baġrās” olarak 

metne alındı (bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt, age, C. 1, s. 467). 
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Naṣārā’dur. Ve bu buḥayrenüñ devri bir günlik mesāfe ile peydādur. Ṭuyūr 
u semeki ve mār u māhīsi vefretle hüveydādur.  

Buḥayre-i Erciş: Ḳaṣaba-i Aḫlāṭ’uñ şarḳīsinde vāḳi‘dür. Fī zamāninā 
ma‘mūre, Vān Deñizi nāmı ile şāyi‘dür. Ṭarica nām bir cins balıġı olur ki 
seḳanḳūr gibi tehennüc-i bāhdur 1  ve taḳviyeti bī-iştibāhdur. Ammā bu 
buḥayrenüñ içinde ḳaṣab bitmez ve seneden seneye bir günden ġayrıda balıġı 
çıḳmaz. Bend-i Māhī dirler bir yiri vardur. Bir aḳarṣu ol maḥalden 
buḥayreye seyyāl ü seyyārdur. Ve bi’l-cümle bir nā-mübārek deryāçedür. 
Menāfi‘i Vān’a ve eṭrāfındaki ḳaṣabāt-ı ābādāna ḥaṭab u naḳldür. Ammā 
mażarrātı ekẟer-i evḳātda gemileri pāreleyüp Müslimānlara ḫasarāt-ı 
külliyyesidür.  

Ḥattā bir def‘a bu ḥaḳīrüñ beş yük aḳçelıḳ kütüb-i nefīse ve tuḥaf-ı 
tefārīḳı anda ġarḳ oldı, gitdi. Mīr-i Mīrān-ı Vān Ḫüsrev Paşa’nuñ ḳırḳ elli 
baş cevārīsi ol mühimmāt gemisi ile ma‘an helāk oldı, gitdi. Sāl-be-sāl 
heyzüm naḳl iden gemilerden niçesi helāk olmaḳ muḳarrerdür. Görünişde 
daḫı ol buḥayrenüñ vech-i ẓulmānīsi bā‘iẟ-i ġumūm u kederdür. Ammā ki 
devri ḫaylī serī‘u’s-seyr ile üç günlik mesāfedür.  

Buḥayre-i Tilā: Bir ismi daḫı Buḥayre-i Urmiye’dür. Merā‘a 2  ile 
Selmās mā-beynindedür. Yüz otuz mīl miḳdārı mümted olur. Ammā 
mesāfe-i3 devri altı günlik yol ile ta‘bīr olınur. Ortasında bir cezīre ve anuñ 
miyānında Tilā adlu bir ḳal‘a vardur ki Hülāgū Ḫān ol diyārlara müstevlī 
olduḳda ḫazā’in ü emvālin anda ḥıfẓ itdürüp sāl-be-sāl biñ ricāl-i ḳattāl 
ḥirāsetine me’mūr itmiş idi. Yıl āḫirinde tekrār biñ ādem daḫı gönderilüp 
tebdīl olınurdı. 

Ammā Baṭā’ih-i ‘Irāḳ: Baṣra ve Vāsıṭ baṭīḥaları andandur. Nihāyet 
Nehr-i Vāsıṭ, Dicle’den ayrılan ṣulardan müctemi‘dür. Nehr-i Kūfe ise 
fażalāt-ı mā’-i Ḥarrān’dan4 irkilmişdür.  

Bir baṭīḥa-i ‘aẓīme vardur ki Dicle bir ṭarafından zuḳāḳ-ı ḳaṣabdan aña 
dāḫil olur. Yine bir ṭarafdan çıḳar gider. Bir baṭīḥa-i kübrā daḫı duḫūl ider. 
Ve yine andan çıḳar. Üçinci baṭīḥaya, ba‘dehu dördinci baṭīḥaya varur. Tā 
ki dört deryāçe olur. Ve ol diyāruñ ıṣṭılāḥınca baṭīḥaya Hev5 dinilür. Pes ol 

 
1  tehennüc-i bāhdur:  sunḥ balıḳdur E, MV 
2  Merā‘a: Merāġa N1 
3  mesāfe-i: mesāḥa-i N1 
4  Ḥarrān’dan: Furāt’dan N1 
5  Hev: Hevr N1 
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baṭā’iḥuñ nihāyetinde Nehr-i Dicle çıḳup aḳar ki ol maḥalle Dicletü’l-‘avr 
dirler. Ve yine bundan Baṣra’nuñ enhārı çıḳup mütefeccir olur.  

Buḥayrāt-ı Fārs daḫı vardur ki bir Buḥayre-i Erzen’dür ki Deşt-i 
Erzen’dedür. Küre-i Şābūr didükleridür. İmtidādı [42a MV] on fersaḫdur. 
Ve ṣuyı leẕīẕdür. Ve gāh olur ki ḳurur. [55a E] Cüz’ī ṣuyı ḳalur. Mülk-i 
Şīrāz’da tenāvül olınan balıḳlar hep bu buḥayredendür.  

Biri daḫı Buḥayre-i Çemegān’dür ki ṣuyı şūrdur. Ṭūli on iki fersaḫdur. 
Şīrāz’dan çıḳar. Ḥudūd-ı Ḥūzistān’a ḳarīb aḳar. Ba‘dehu kūre-i Iṣṭaḫr’a 
duḫūl ider. [49b N1]  

Buḥayre-i Ẕerre: Sicistān vilāyetindedür ki ṣuyı Nehr-i Hind’e 
dāḫildür. Balıġı ve ḳamışı vardur. Uzunı otuz fersaḫdur. ‘Arżı tamām bir 
günlik yol mesāfedür. 1  Ḥālā ki ṣuyı ṭatlu, eṭrāfı ma‘mūre ve ḳaryeleri 
maḫlūḳāt ile memlūdur. Ancak Sicistān Ti‘ār’a2 muttaṣıl olan ṭarafında 
şenlik yoḳdur.  

Buḥayre-i Uluceyḥūn: Ṭūlen yüz fersaḫ ve ‘arżen ḳırḳ sekiz3 fersaḫdur.  

Buḥayre-i Ḫˇārezm: Bu bir deryāçedür ki Ceyḥūn ırmaġı şarḳ 
cānibinden gelüp buña dökilür. Ve yüz fersaḫ yir çevirür. Ṣuyı şūrdur. 
Andan mā‘adā Nehr-i Şāş daḫı buña dökilür. Ammā Ḫˇārezm ile bunuñ 
ortası altı menzildür. Ve baḥrdan ıraḳlıġı yigirmi merḥaledür. 

 

Ammā el-Enhārü’l-‘iẓām Elletī Temurru ‘alā Merre’d-duhūr ve’l-A‘vām4 

Egerçi ki yiryüzindeki ırmaḳları ismleri ile iḥāṭa mümkin degüldür. Ve 
illā meşhūr olanları Evżaḥu’l-mesālik ṣāḥibi yazduġı üzere beyān itmek 
lāzımdur. 

li-Mü’ellifihi 

  Ṭolaşur diḳḳat-ile yiryüzini leyl ü nehār 
  Yüz sürer şükr-ile5 yiryüzine ya‘nī enhār 

 
1  günlik//mesāfedür: günlikdür E 
2  Ti‘ār’a: Meġāze’sine N1 
3  sekiz: - N1 
4  “Devirler ve yıllar boyu akan büyük nehirler” 
5  şükr-ile: şükr iderek E, MV 
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  Dāġ-ı ḫūnīn ṣanur lāleleri Mecnūnuñ 
  Ṣularuñ kükremesi andan olur rūz-ı behār 
 
  Eşk-i ‘āşıḳ gibi baḥrüñ eẟeri gevherdür 
  Ruḫ-ı ma‘şūḳ gibi zīveri nehrüñ ezhār 
 
  Keflerin ṣaçsa ḫurūş eylese Mıṣruñ Nīli 
  Ṣan şeker yükli şütürler dizilür niçe mehār 

Nehr-i Nīl: Bir nehr-i ‘aẓīm-i meşhūrdur ki rūy-i zemīnde bir daḫı 
naẓīri yoḳdur. Ḥakīm-i re’īs, ẟānī-i Aristūṭālīs, ya‘nī Ḥüseyn İbn Sinā 
nāmındaki feylesūf-ı ma‘ārif-enīs Nīl-i Mıṣr’ı vaṣf idüp üç ṣıfat ile 
muttaṣıfdur ki ol ṣıfatlar sā’ir nehrlerde yoḳdur. Birisi ġāyetle ba‘īd yirden 
aḳup geldügidür ki keẟret-i cereyān-ı leṭāfeti müstelzemdür. İkinci gāh 
ṭaşlarda ve gāh ḳum arasında aḳup gelüp aṣlā balçıġa ve ıssı ṣulara ve ṣırtlara 
uġramaduġıdur. Üçünci andan ṭaşlar yosun baġlayup gögermedügi, sā’irler 
gibi müteġayyir olmaduġıdur. Egerçi ki ẓāhiren bulanuḳ görinür ve hemīşe 
bulanur, ṭurur. Ḥālā ki ṭurulduḳça mücellā ve muṣāffā āyīne gibi görinür, 
dinmişdür. Ammā bir ġarīb ḳıṣṣa ki ehl-i Mıṣr bir küp Nīl ṣuyını bir dāne 
bādem ile ān-ı vāḥidde ṭuruldurlar. Ya‘nī ki küpüñ aġzına ol bādemi sürerek 
ezerler. Ba‘de-mā içine fażlasını [55b E] bıraġup bir sehl ḳarışdururlar.1 
Veyāḫūd ol bādemi2 döküp ol küpüñ içine döküp ḫalṭ iderler. Fi’l-ḥāl çirk 
ve kederi dibine çöküp āb-ı ḥayāt ve mā’-i zülāl-i ṣāfa döner.  

Ammā Mevlānā İbn Eẟīr Tuḥfetü’l-‘acā’ib’inde yazar ki rūy-i zemīnde 
Nehr-i Nīl’den uzun bir nehr daḫı yoḳdur. Zīrā ki iki aylıḳ mesīresi bilād-ı 
İslām’da ve iki aylıḳ mesāfesi Nūbe3 memleketlerinde ve dört aylıḳ yol 
mefāze-i ḫarābededür. Ḫaṭṭ-ı istivā ardında Cebel-i Ḳumr’dan 4  çıḳar. 
Diyār-ı Mıṣr’a ṭoġrı aḳar. Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem Nīl’i 
vaṣf idüp buyurmışlardur ki [50a N1]    النيل خيرج من  اجلنّ ة  ولو التمستم فيه حني»
 ,Ya‘nī ki Nīl-i Mıṣr6 cennetden çıḳar  [42b MV] خيرج لوجدمت فيه من ورقها»5

 
1  N1 nüshasında bu cümle mükerrer yazılmıştır. 
2  bādemi: bādem ki vardur E, MV 
3  Nūbe: Lūye MV 
4  Ḳumr: Ḳamer E, MV 
5  “Nîl, cennetten çıkar. Eğer onun ortaya çıktığı yeri arasaydınız orada cennet yapraklarını 

bulurdunuz.”  
6  Nīl-i Mıṣr: Nehr-i Nīl N1 
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dünyā yüzine aḳar. Eger siz Nīl çıḳduġı maḥalle varup yoḳlasañuz bāġ-ı 
cennet evrāḳından anda bulurdıñuz, dimektedür.  

[Ḥikāyet]: Ḥikāyet olınur ki İsḥāḳ Peyġāmber oġlı Ḥażret-i ‘Ayṣ 
evlādından Ḫālid nām kimesne bir zamān Mıṣr’a gelür. Nehr-i Nīl ve 
‘acā’ibini temāşā ḳılur.1 Ḥażret-i Ḥaḳ’dan ‘ömr-i ṭavīl recā ider ki Nīl’üñ 
kenārını sürüp gide, tā nihāyetine dek sefer ide. Lā-cerem otuz yıl bilād-ı 
‘āmirede yüridi. Otuz yıl daḫı ḫarābede gezdi. Tā ki Baḥr-i Aḫḍar’a varup 
ḳarşusında Neḥr-i Nīl şaḳḳ olaraḳ aḳduġını gördi. Ve ol cāy-ı ḫālīde bir 
miḳdār ṭurdı. Bir dābbe ẓāhir olup anı götürdi. Cibāl ü eşcār u zemīni ḥadīd-
i ṣırf bir ‘āleme vardı. Ba‘dehu kā’inātı nuḥāsden bir ‘āleme, ba‘dehu ẟābitāt 
u nebātātı gümüşden bir ‘āleme yitdi. Anı daḫı geçüp bāġ u rāġı ve zemīn ü 
ṭaġı ẕehebden bir feraḥ2 [u] dil-güşā ‘ālem kendüyi müşerref itdi. Pes anı 
seyr iderek altundan bir sūra geldi ki ortasında ẕeheb-i ḫāliṣden bir ḳubbe 
yapulmış. Nehr-i Nīl sūrdan ḳubbeye ve ḳubbenüñ dört ḳapusından ṭaşra 
dökilür. Üçi ‘ayniyle batar, bī-nişān olur. Biricigi ki Nehr-i Nīl’üñ başıdur, 
dünyā yüzine revān olur. Ḫālid buña baḳup ṭururken ḫazene-i cināndan 
olan Mālik geldi. Ol ḥīnde ‘ālem-i ġaybden eline bir ṣalḳım üzüm daḫı ṣundı 
ki üç reng idi. Birḳaçı lü’lü’-i ebyaż-miẟāl, niçesi yāḳūt-i aḥmere timẟāl, 
birḳaçı daḫı zeberced-i aḫḍara meyyāl. Kendüye didi ki “Yā Ḫālid, işte bu 
bāġ-ı cennetüñ ḳoruġıdur. Farażā dünyā ḫalḳı tenāvül itse dükenmez. Ve 
ṭarāveti3 ve levni müteġayyir olmaz.” Ba‘dehu Ḫālid dönüp gelürken bir 
şecere-i tuffāḥ altında bir pīr gördi. Elinde bir elma ṭutardı. Anı ısırmaḳ 
istedükçe kendü barmaḳların ıṣırurdı. [56a E] Mālik yine Ḫālid’e ḫiṭāb 
eyledi. “Ḥażret-i Ādem’i cennetden çıḳaran İblīs budur.” diyü söyledi. El-
ḳıṣṣa Ḫālid yine ‘ināyet-i Ḥaḳḳ-ıla sāḥil-i Nīl’e sürüp Mıṣr’a geldi. Niçe 
rūzgār ḳayd-ı ḥayātda olup ser-encāmını söyledi, gezdi.   سبحان هللا من ال»
 يعلم قدرته اّال  هو وال يعرف حكمته كما هى اّال  هو»4 

Egerçi ki altmış yıllıḳ mesāfe-i ẓāhire rūy-i zemīnde yoḳdur. Fe-ammā 
ol menāzili piyāde gezüp te’ennī ile seyr itdi ise ne ziyāde ve ne çoḳdur. Ve 
mā’-i zülāl-i ṣāfa döner.5 Ve bi’l-cümle sā’ir nehrler eksildükçe bunuñ ṣuyı 

 
1  ḳılur: eyler MV 
2  feraḥ: müferraḥ N1 
3  ṭarāveti: ḥalāveti N1 
4  “Kudretini ancak kendisinin bildiği, hikmetini sadece kendisinin layıkıyla anlayabildiği 

Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.”  
5  Bu cümle N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
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artar. İzdiyādını keẟret-i emṭārdan peydā ider. Ammā menba‘ı arāżī-i 
ḫarābededür. Benī Ādem cinsinüñ oralara vuṣūli mümkin olmamışdur.  

Bunı daḫı Yūnānīler Baṭlamyūs’dan naḳl itdükleri üzere Cebel-i 
Ḳumr’dan1 iner. Ḥattā on yirden nüzūl eyler. Ammā her birinüñ mā-beyni 
bir derecedür. Ve bunlaruñ beşi bir baṭīḥa olur. Onından iki buḥayre ḥāṣıl 
olur. Niteki yuḳaruda tafṣīl olınmışdur. Muḥaṣṣal ol iki baṭīḥadan dörder 
nehr çıḳar. Ḫāricden iki nehr daḫı kendüye ḳavuşur, aḳar. Cümle altı nehr 
olur. Şimāl ṭarafına2 revān olup [50b N1] ḫaṭṭ-ı istivāda bir müdevver 
buḥayre peydā olur ki aña Buḥayre-i Gori dinilür. Anuñ şimālīsinden Nīl-i 
Mıṣr çıḳup Ḳurralar vilāyetine [43a MV] aḳup evvelā Zaġāve’ye, ṣonra 
Nūbe’ye uġrar. Ba‘dehu Dunḳula nām medīnelerinden geçüp ġarba 
meyelānla niçe zamān aḳduḳdan ṣoñra maġriben cereyān ider. Ṣoñra yine 
maşrıḳa ṭoġru aḳup gāhī ġarbī seyelānla Mıṣr’a gelür. Andan geçüp Şeṭanūf 
nām ḳaryeye varup ba‘de-mā müfteriḳ3 olup şaṭrınuñ ġarbīsi Reşīd’e, andan 
baḥra varur. Ve şaṭr-ı şarḳīsi Cevcer nām ḳarye ḳarbında yine iki bölinüp 
ġarbīsi Dimyāṭ’a, ba‘dehu Baḥr-i Māliḥ’a aḳar. Şarḳīsi ise Uşmūn-ı 
Taḥtāc’a4 uġrayup Dimyāṭ’uñ şarḳīsindeki Buḥayre-i Tinnīs’e5 iner. Andan 
yine baḥre aḳar.  

Ġıbbu ẕālik Nīl-i Mıṣr’dan Nehr-i Feyyūm ayrılur. Ziyādeligi ḥālinde 
Nehr-i Sūs-i Aḳṣā’ya vuṣūl bulur. Nehr-i Sūs daḫı Cebel-i Lemṭa’dan iner. 
Sūs şehrine uġrayup şimālīsinden geçer. Ḳaṣab-ı sükker ve ḥınnā ekẟeriyyā 
anuñ sāḥilinde ḥāṣıl olur. Ya‘nī ki Nīl’üñ Mıṣr ḥavālīsindeki ḥāṣılı gibi andan 
daḫı maḥṣūl olınur, ba‘dehu deryāya ḳarışur. 

Nehr-i Telviye: 6  Maġrib-i aḳṣāda bir nehr-i kebīrdür ki Nehr-i 
Sicilmāse7 aña dökilür. Ba‘dehu ikisi bir nehr olup Baḥr-i Rūm’a ḳarışur. 
Baḥr-i Māliḥ ile mā-beyni sekiz8 yüz mīldür.  

Nehr-i İşbiliyye: Endülüs’dedür. Dicle miḳdārı bir nehrdür. Ḥattā ol 
ḥavālīde andan büyük olmamaġın ismi Nehr-i A‘ẓam’dur. Şuġūre 

 
1  Ḳumr: Ḳamer E, MV 
2  ṭarafına: cihetine N1 
3  müfteriḳ: mu‘arriḳ MV 
4  Taḥtāc’a: Leḥtāc’a N1 
5  Tinnīs’e: Tīn’e E, MV 
6  Telviye: Melviye N1 
7  Nüshalarda “Selcmāse (N1), Selḥamsene (E, MV)” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği 

tashih edilerek metne alındı.  
8  sekiz: - E, MV 
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ṭaġlarından çıḳar. Ba‘de-mā kendüye niçe nehrler ḳarışur, aḳar. Ġırnaṭa 
[56b E] üstinden cereyān ider. Nehr-i Şenbel daḫı anlardandur.  

Nehr-i Sūs: İstanca nām medīnenüñ üstinden aḳar. Sāḥilindeki ḳurā 
sükkānı vāfir zirā‘at ider. Ve cibāl-i Şuġūre’den Cühelācinān’a 1  inüp 
Yebāt’a2 ve andan Ḳurṭuba3 nām şehrlere uġrayup maşrıḳ[an] İşbiliyye’ye ve 
maġriben Ṭırmāna’dan güẕerān idüp Baḥr-i Muḥīṭ’a ḳarışur. Ve bu nehrde 
Baṣra’ya ḳarīb Dicle gibi medd ü cezr vāḳi‘dür. Ḥattā müddetde yitmiş mil 
uzanması, ḥālā ki ṣuyı māliḥ olmayup yine ‘uẕūbet üzere olması şāyi‘dür. Ve 
ḳamerüñ nūrı artduḳça meddi artar. Merākib ol furṣat ile maḳṣada ‘azm 
ider. Gāh olur ki bu nehre Baḥr-i Muḥīṭ’den Freng barçaları duḫūl ider. 
Ḥattā İşbiliyye’ye varınca yürür, gider.  

Nehr-i Mürsiye:4 Endülüs’dedür. Cibāl-i Şuġūre’den çıḳup İşbiliyye 
nehrine uġrayup iki bölinür. Maġriben Baḥr-i Muḥīṭ’e ve maşrıḳan 
cereyānla Baḥr-i Şām’a dökilür.  

Nehr-i Rūmiyye: Medīne-i Rūmiyye’ye dāḫil olduḳdan ṣoñra aḳup 
baḥre dökilür.              

Nehr-i Fuṭrus:5 Remle-i Filisṭīn’e ḳarībdür. Ve bir ismi daḫı Nehr-i 
‘Avmā’dur.6 Remle’nüñ şimālīsinden aḳar. Ḳażiyye-i ittifāḳiyyedür ki iki 
leşker bu nehr üzerinde ceng-i bī-mer itseler elbette ġarbīsindeki ḥārib ġālib 
olur. Ve şarḳīsindeki inhizāmla hārib7 bulınur. Ḫalīfe Mu‘tażıd Bi’llāh’dan 
Ḥumāreveyh İbn Aḥmed bin Ṭolun bu ṭarīḳla münhezim [51a N1] 
olmışdur. Niteki Fāṭımiyyūn’dan ‘Azīz Ḫalīfe Manṣūr, Aftegin-i8 Türkī ki 
muḳaddimet-i ceyş-i şarḳī itdi, esīr alınup münhezim ü meksūr olmaḳ daḫı 
anda vuḳū‘ bulmışdur. Menba‘ı Cebel-i Ḫalīl’dür. Mecdü’l-bāb nām ḳal‘a-i9 
ḫarābe muḳābilindedür. 

 
1  Cühelācinān’a: Cihāncibā’ya N1 
2  Yebāt’a: Māt’a E | Beyāy’a N1 
3  Nüshalarda “Vaḳraṭiye” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Ḳurṭuba” olarak metne 

alındı. 
4  Mürsiye: Mürsine MV 
5  Nüshalarda “Fuṭruş (E, N1), Anifuṭruş (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “Fuṭrus” 

şeklinde metne alındı (bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt, age, C. 4, s. 267) 
6  ‘Avmā’dur: ‘Avcā’dur N1 
7  hārib: cārī E, MV 
8  Nüshalarda “Heftegin” şeklinde yazılan bu kelime “Aftegin” şeklinde tashih edilmiştir (bk. 

Abdülkerim Özaydın, “AZÎZ-BİLLÂH”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
Ankara 1991, C. 4, s. 346).  

9  Mecdü’l-bāb//ḳal‘a-i: Mecdü’l-bābā el-ḳal‘a MV 
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li-Münşi’ihi 

  Olmaġın ‘aynı tecellīde Ḫudā-yı müte‘āl 
  Biri mir’āt-i cemāl olmış anuñ biri celāl 
 
  Bā‘iẟ oldur ki ḳıtāl eyleyicek iki gürūh 
  Biri meksūr olur elbette biri nuṣrete dāl 

Ve ḳarībindeki ḳaṣaba ḫalḳınuñ bā‘iẟ-i zindegānīleridür. Mā-ḥaṣal 
şarḳdan ġarbe cereyān idüp Baḥr-i Rūm’a dökülmişdür.  

Nehrü’l-Ürdün: Ürdün, sevād-ı Şām’a tābi‘ bilād-ı [43b MV] 
Ġavriyye’den1 bir şehrüñ adıdur. Bu mā-beynde Nehr-i Şerī‘at2 dimekle 
şehīr bir nehr-i kebīr vardur ki aṣlı cibāl-i Selciyye’den3 Buḥayre-i Bāniyās’a 
inen enhārdan aḳar. Ba‘dehu Buḥayre-i Ṭaberiyye’ye varur, çıḳar. 

Nehrü’l-Yermūk: Ḳuṣayr ile Buḥayre-i Ṭaberiyye mā-beynindedür. 
Cereyān ile Nehr-i Şerī‘at’e dökilür ki ‘inde’l-ba‘ż Nehr-i Ürdün 
didükleridür. Şehr-i Ürdün ḳurbında olmaġın ol ismle de meẕkūrdur. 
Beysān’dan geçüp cenūben Erīḥā’ya iner. Ba‘dehu buḥayre-i müntine-i 
Zuġar’a dökilür, gider.  

Nehr-i Ṭaberiyye: İbn Eẟīr ḳavlince bir nehr-i ‘aẓīmdür ki ṣuyı cereyān 
ider. Nıṣfı ḥār ve nıṣfı bārid [57a E] ikeñ birbirine ḳarışmaz. Bir kāse ile 
alınduḳda ikisi de ṣovuḳ olur. Ġālibā Buḥayre-i Ṭaberiyye’yi nehr ile ta‘bīr 
itmişdür. Andan mā‘adā başḳa bir Nehr-i Ṭaberiyye var idügi ma‘lūm 
degüldür.  

Nehr-i Ḥamāt: Bir adı Nehr-i Arnaṭ4 ve biri Nehr-i ‘Āṣī’dür ki nehr-i 
maḳlūb ma‘nāsınadur. 5«وهو �ر مقلوب جلر�نه من الشمال اىل اجلنوب» Ve 
şiddet-i cereyānında ‘iṣyān6 ile ma‘yūbdur. Sā’ir enhār eṭrāfındaki arāżī-i 
ma‘mūreyi ṭolaşur, ṣuvarur. Ammā Nehr-i ‘Āṣī elbette tedārük-i devāle 
muḥtāc olur. Ve bu nehrde bir dolāb vardur ki ismine Dolāb-ı Muḥammedī 
dinilür. Ġāyetde büyükdür. Gūyā ki ol nehr-i siyāhla çarḫ-ı berīn gibi yürür, 

 
1  Ġavriyye’den: ‘Arabe’den E 
2  Şerī‘at: Şüreyṣat E 
3  Selciyye’de: Selce’den E 
4  Arnaṭ: Azbaṭ MV 
5  “O nehir, akışı kuzeyden güneye dönük bir nehirdir.”  
6  cereyānında ‘iṣyān: cereyān E 
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gider. Ba‘de’t-ta‘mīr üstādı sa‘y-i keẟīr itdükde ḳābil-i tedvīr1 olmayıcaḳ 
ḫulūṣ-ı niyyet ile eline bir keser alur. “Muḥammed’i severseñ dön.” diyü ol 
dolāba bir kerre urur. Bilā-te’ḫīr dolāb dönmege başlar. Aña binā’en nāmı 
Dolāb-ı Muḥammedī’dür.  

Ve bu nehrüñ evveli Ba‘albek’e ḳarīb Re’s2 nām ḳarye ḳurbındadur. 
Ḳaçan ki Re’s3 ile Cūsiyye mā-beyninden geçüp Bervaḥren’e,4 (?) andan 
Ḳā’imü’l-hermel nām maḥalle varur. Ba‘de-mā nehrüñ ṣuyı şiddet ile cūş u 
ḫurūş ḳılur. Gitdükçe çoġalur. Andan ṣoñra Maġāretü’r-rāhib nām ġārdan 
bir ṣu daḫı çıḳar. Aña ḳarışup şimālen aḳup Cūsiyye’yi geçer. ‘Arec-i 5 
Ḥimṣ’de vāḳi‘ Buḥayre-i Ḳuds’e dökilür. Ve yine andan çıḳup Ḥimṣ’i geçüp 
Rüseys’e,6 andan Ḥamā’ya, andan Şeyzer’e,7 ba‘dehu Buḥayre-i Efāmiyye’ye 
varur. Keẕālik Efāmiyye’den daḫı çıḳup Dergūş üzerinden Cisr-i Ḥadīd’e 
muttaṣıl olur ki bu cümle Cebel-i Ukām’uñ şarḳīsinden cereyān ḳılur. 
Ammā Cisr-i Ḥadīd’e varduḳda Cebel-i Ukām’ı kesüp ṭolaşduḳdan ṣoñra 
döner. [51b N1] Cenūben ve maġriben sūr-i Anṭākiyye üstine aḳar. 
Ba‘dehu maġriben cereyānla Süveydiyye nām mevżi‘de Baḥr-i Rūm’a 
dökilür. Ve bu nehr niçe enhāra ḳarışup biri Efāmiyye altından çıḳup 
maġriben aḳup yine Buḥayre-i Efāmiyye’ye duḫūl ḳılur. Ve Nehr-i Ḥamā 
ile muḫteliṭ olur.  

Ve ammā Efāmiyye şimālīsinden Nehr-i Kebīr diyü meşhūr bir ṣu daḫı 
aḳar. Vāfir seyr ü cereyāndan ṣoñra yine Efāmiyye’ye gelür. Ba‘dehu Nehr-i 
Arnaṭ’la ma‘an çıḳar, cereyān ider. Keẕālik Buḥayre-i Efāmiyye’de üç nehr 
daḫı çıḳup şimālen meyl ile aḳup 8  Cisr-i Ḥadīd altında yine Nehr-i 
Ḥamā’ya dökilür ki ol üç nehrüñ birine Nehr-i Esved dirler. İkinci şimālī 
cereyānla Derbesiye nām ḳaryenüñ altından 9  Buḥayre-i Anṭākiyye’ye 
dökilür. İkincisine Nehr-i Baġrā10 ıṭlāḳ iderler ki ṭolaşup Nehr-i Esved’e 
dökilür. Andan ikisi bile Buḥayre-i [44a MV] Anṭākiyye’ye girür. 
Üçüncisine Nehr-i ‘Afrīn dirler ki bilād-ı Rūm’dan gelüp Rāvendān 

 
1  tedvīr: tezvīr MV 
2  Re’s: Rāş E, N1 
3  Re’s: Rāş E 
4  Bervāḥren’e: Servāḥzen’e | Bervāye’ye N1 
5  ‘Arec-i: ‘Araḥ-ı E 
6  Resis’e: Resy’e MV | Ressīn’e N1 
7  Şeyzer’e: Şīzār’a MV | Seyzer’e E 
8  cereyān//aḳup: - N1 
9  yine Nehr-i//altından: - E 
10  Baġrā: Laġrā E, MV 
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üzerinden Cūme’yi ṭolaşup andan ‘Amīḳ’a varup ve Baġrā’yı ṭolaşur. Nehr-
i Esved’e [57b E] ḳarışur.1 Tā ki üç nehr bir olup Buḥayre-i Anṭākiyye’ye 
girürler. Yine andan çıḳup Nehr-i ‘Āṣī ile Anṭākiyye ḳurbında muḫteliṭ 
olurlar.  

Nehr-i Ceyḥān: Furāt’a mu‘ādil bir büyük ṣudur ki sereyān u cereyān 
ile Sīs’e uġrar. Ve ekẟer ḫalḳ aña ġalaṭ idüp Cihān Ṣuyı ıṭlāḳ iderler. Ḥudūd-
ı Rūm’da ba‘żı ṭaġlar mā-beyninden aḳup Meṣīṣa’ya uġrar. Maġriben 
tecāvüz idüp aña karīb yirde Baḥr-i Rūm’a dökilür. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḥaḳīḳatde her ṣū cihān ṣuyıdur 
  Anuñ ġayrı ṣanmān yabān ṣuyıdur2 
 
  Ġalaṭdur velī niyyeti vāṣıfuñ 
  O vāfir ṣu gūyā Cihān Ṣuyıdur 

Nehr-i Seyḥān: Ceyḥān’uñ ġarbīsinde cereyān idüp ba‘żı bilād-ı Rūm’a 
uġrar. Andan bilād-ı3 Ermen’e, ya‘nī Sīs’e ve ba‘żı yirlere, andan Adana’ya 
varur. Miḳdārda Ceyḥān ṣuyından ziyādecedür. Ba‘dehu Adana’dan öte 
Ceyḥān’a ḳarışup ikisi bir nehr olur. ‘Āḳıbet Ayās ve Ṭarsūs miyānından 
Baḥr-i Rūm’a dökilür.  

Nehr-i Heraḳle: Sinob semtindeki yüce ṭaġlardan iner. Heraḳle şehri 
ki āḫir-i bilād-ı Rūm’dur, Hārūnu’r-reşīd anı ḫarāb itmişdür. Anuñ 
şarḳīsinden aḳar, geçer.  

Nehr-i Anḳara: Nehr-i mezbūr civārında aḳup bāġ u bostānların 
sulandurur.4 Ba‘dehu cereyānla Baḥr-i Ḳırım’a ḳarışur.  

Nehrü’l-Furāt ve Levāḥiḳihā: Erzenü’r-Rūm’uñ şimālīsinden çıḳar. 
Cereyānla evvelā Malāṭiyye, ẟāniyen Şümeysāṭ’a,5 ba‘dehu maşrıḳan seyr ile 
Ḳal‘atü’r-Rūm’ı geçüp Birecik’e varur ki Ḥaleb’den Ruhā’ya giden yol 
ortasındadur. Elbette geçilmesi lāzım ma‘berdür. Gemilerle güẕer ḳılınması 
muḳarrerdür. Ba‘de-mā şarkan Bīre’den tecāvüz idüp Ḳal‘a-i Ca‘ber’den 

 
1  ḳarışur: dökilür E 
2  Bu beyit E ve MV nüshalarında bulunmamaktadır. 
3  Andan bilād-ı: - E 
4  sulandurur: şād-āb ider N1 
5  Şümeysāṭ’a: Şemīsa’ya E 
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güẕerle Raḳḳa’ya varur. Andan Raḥbe’yi geçüp ‘Āne’ye uġrar. Bu ṭarīḳ ile 
aḳaraḳ varur, Kūfe’ye çıḳar. Ammā Süleymān bin Behsā 1  ḳavlince 
Ḳā’im‘anḳā’ya ve andan öte bir vādīye uġrayup ‘Āne’ye, andan Ḥadīẟe’ye ve 
Hīt’e ve Enbār’a varur. Ba‘dehu ‘Irāḳ’uñ feżā ve sühūlinden Furāt’a dökilür. 
Andan ṣoñra Furāt’dan [52a N1] niçe niçe nehrler peydā olur.2  

Biri Nehr-i Şümeysāṭ: İbn Eẟīr ḳavlince ba‘żısı Dicle’ye ve ba‘żısı 
Nehr-i Fārs’a dökilür. Dir ki Şümeysāṭ ḳurbında aḳup ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i Ziyād’e 
varur. Ya‘nī Ḥartumart ḳaṣabasına uġrar. Ba‘dehu Malāṭiyye üzerinde Nehr-i 
Furāt’a ḳarışur.  

İkinci Nehr-i Belīḫ’dür ki arż-ı Ḥarrān’da Ruhbāniyye nām buñardan 
çıḳar. Maşrıḳan cereyānla Raḳḳa şehrinüñ şimālīsinden geçüp altında yine 
Nehr-i Furāt’a aḳar.  

Bir daḫı Nehr-i Ḫābūr’dur ki ‘Aynẓāhiriyye nām buñardan çıḳup 
şehr-i Ḫābūr’a ġāyetle ḳarīb aḳup ol ḥavālīde Furāt’a ḳarışur.  

Bir dahı Nehr-i Hermās’dur ki arż-ı Nuṣaybīn’de ẓāhir olur. Ba‘dehu 
andan Nehr-i ẞerẟār ayrılup [58a E] istiḳlāl bulur. Tā ki ḥısn-ı ḥaṣīn-i 
ẞerẟār’dan geçüp Sincār beriyyesine iner. Ba‘dehu Tikrīt ḳurbında Dicle ile 
iḫtilāṭ eyler. Ammā Nehr-i ẞerẟās ẞerẟār’dan ḫurūc itdükden ṣoñra cereyān 
idüp Ḳarḳīsā’ya varmazdan evvelce Nehr-i Ḫābūr’a dökilür. Pes ikisi bir 
olup Ḳarḳīsā ḳurbına varup Furāt’a ḳarışur.  

Bir daḫı Nehr-i ‘Īsā’dur ki Kūfe muḳābilinde ve Dehmā 3  nām 
maḥalden çıḳar. Ammā ‘inde’l-ba‘ż Enbār şehri ḳurbında Fellūce nām 
ḳaryeden ẓuhūr idüp aḳar. Ḥattā Furāt eksildügi zamānda Nehr-i ‘Īsā 
münḳaṭı‘ olur. Ḥavālīsindeki bostānlar niçe günler dolāblar ile ṣuvarılur.  

li-Mü’ellifihi 

  Nehr-i ‘Īsā miẟāl-i āb-ı ḥayāt 
  Tāzeler ol yirüñ nebātātın 
 
  Ẓulmet içinde aḳmaz ammā kim [44b MV] 
  Eyler āb-ı ḥayātuñ iẟbātın 

 
1  Behsā: Nehbā N1 
2  Bu cümle N1 nüshasında sonraki cümleyle yer değiştirmiştir. 
3  Dehmā: Hümā E 
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Mā-ḥaṣal Baġdād’a ṭoġru aḳar. Mecūl 1  nām maḥalle varduḳda 
kendüden niçe nehrler çıḳar. Cümlesi Baġdād’uñ ġarbīsinde Dicle’ye 
dökilür. Nisbeti ‘amm-ı Manṣūr olan ‘Īsā bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh İbn 
‘Abbās’adur. Raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn.  

Ammā Nehr-i Dicle ve Mā-yuṣību İleyhā: Maḫreci bilād-ı 
Rūm’dadur. Āmid ve Ḥıṣnkeyfā’dan çıḳup Cezīre-i İbn ‘Ömer’e, andan 
Mevṣil ve Tikrīt’e varur. Ba‘dehu Baġdād ve Vāsıṭ ve Baṣra’ya iner. Bu ẕikr 
olınan memālik ü medā’inüñ bāġ u rāġ u bostānlarını füyūżāt-ı bī-ḥisāb ile 
reyyān2 u şādān itdükden ṣoñra Fārs Deñizi’ne dökilür.  

Ammā ‘Azīzī ḳavlince Dicle’nüñ maḫreci Meyyāfāriḳīn şimālīsinde bir 
ḳal‘anuñ altındadur ki aña Ḥıṣn-ı Ẕü’l-ḳarneyn dinilür. Ve yine Nehr-i 
Dicle’ye niçe nehrler ḳarışur ki ol cümleden biri Nehr-i Erzen, biri daḫı 
Nehr-i ẞerẟār’dur ki Hermās’dan ayrılup Murāt’a dökilür.3  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh ḥażretlerinden4 mervīdür ki Ḥaḳ celle ve 
‘alā Dānyāl ‘aleyhi’s-selāma vaḥy eyledi ki meṣāliḥ-i ‘ibād içün bir nehr icrā 
eyle. Bu bābda vech-i arżı kendüye musaḫḫar eyledi. Pes Dānyāl Nebī eline 
bir degnek aldı. Yiryüzine süriyüp gezdükçe ol ṣu yanınca bile gezdi. 
Ekẟeriyyā uġraduġı yirler pīrler ve yetīmler ve ṭul ‘avretler5 mülkine müntehī 
olmaġla berekāt-ı mütenevvi‘ası ẓuhūra geldi ki ol nehr6 Nehr-i Dicle’dür, 
diyü buyurdı. Teberrük ü teyemmünine binā’en degmede ġarīk, fevt 
olmaduġın bildürdi. Ḥattā bir kerre baḳiyye-i ramaḳla bir ġarīḳı çıḳarmışlar. 
Nereden düşdügi ṣorulduḳda beş günlik yol ġalṭān olup yine ölmedügine 
ta‘accüb ḳılmışlar.  

Ve yine Nehr-i Dicle’ye niçe nehrler ḳarışur.7 Ki [52b N1] ol cümleden 
biri Nehr-i Erzen, biri daḫı Nehr-i ẞerẟār’dur, ki Hermās’dan ayrılup Furāt’a 
dökilür.8 Biri daḫı Nehr-i Māsānḳā’dur9 ki arż-ı Meyyāfāriḳīn’den çıḳar. 
Cezīre-i İbn ‘Ömer ḳurbında Dicle’ye vuṣūl bulur.10  

 
1  Mecūl: Meclūl E 
2  reyyān: rehşān MV | reşān E 
3  Ve yine//dökilür: - N1 
4  ḥażretlerinden: - MV, N1 
5  ‘avretler: ‘ūrlar E 
6  ol nehr: adı E, MV 
7  Ve yine//ḳarışur: - E, MV 
8  ol cümleden//dökilür: - E, MV 
9  Māsānḳā’dur: Bāsānḳā’dur N1 
10  vuṣūl bulur: aḳar E, N1 
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Ve biri Zāb-ı A‘lā’dur ki Mevṣil ve Erbīl mā-beyninde peydā olur. 
Cereyān ile Esede1 ḳurbında Dicle’ye vuṣūl bulur. Buña Nehr-i Mecnūn 
daḫı dinilür ki ṭuġyānı [58b E] ḥālindeki teselsül ü deverānı zencīr-i 
mecānīne teşbīh bulınur. Ve Yevmü’z-Zāb ‘Ubeydu’llāh bin Ziyād ḳatl 
olınduġı cihād-ı bā-ṣavāb idügi ba‘żı tevārīḫde mesṭūr görinür.  

Ve biri Zāb-ı Aṣġar’dur ki Şehrizūr ṭaġlarından çıḳar. Erbīl’le Doḥuḳ 
miyānından Dicle’ye ḳarışınca aḳar.  

Biri daḫı Nehr-i Ṣarṣar’dur ki maḫreci Furāt’dur. Bā-ḫuṣūṣ Nehr-i 
‘Īsā’nuñ altında arāżī-i Bānergān’dur. 2  Baġdād ve Kūfe mā-beynindeki 
Sevād-ı ‘Irāḳ’ı ṭolaşup Ṣarṣar’a varur. Bāġ u bostānını ṣuvarup Baġdād ile 
Medā’in arasında Dicle’ye dökilür.  

Biri daḫı Nehrü’l-melik’dür ki Ṣarṣar’uñ altından çıḳar. Sevād-ı 
‘Irāḳ’daki besātīni şād-āb idüp Medā’in altında Dicle’ye iḫtilāṭ ider. 
Tuḥfetü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki bu nehri evvelā Süleymān Peyġāmber 
‘aleyhi’s-selām ḥafr itdürmişdür. Ba‘żılar ḳavlince İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn  
ve niçeler zu‘mınca āḫir-i mülūk-i Ḳıbṭ olan Uluder3 Şāh icrā itmişdür.4 
Nehr-i Nīl’e bi-vechin-mā müşābihdür. Timsāḥı daḫı bulunduġı ol kitābda 
vāżıḥdur.5  

Ve biri Nehrü’l-Kūẟā’dür ki Nehrü’l-melik altından ẓāhir olur. Yine 
Nehrü’l-melik’üñ maṣabbı taḥtında Dicle’ye aḳar. Ḳaçan ki Furāt, Nehr-i 
Kūẟā’dan altı fersaḫ öte giçse iki bölinür. Birisi cenūben seyr ile Kūfe’ye inüp 
geçer. Baṭā’iḥa dökilür. İkincisi ki evvele nisbet büyükdür. Ve ismi Nehr-i 
Sūr’dur. Ḳaṣru İbn Hübeyre 6  ḳarşusından aḳup cereyānla Ḳaṣr’ı geçüp 
cenūben medīne-i [45a MV] Bābil-i Ḳadīm’e varur.  

Ol maḥalde yine Nehr-i Sūr ayrılup birḳaç nehr olup ṭolanur ki birisi 
Nehr-i ‘Amūdī’dür ki cereyān ile ḳaṣaba-i Nīl’e duḫūl ḳılur. Ba‘de-mā aña 
Nehr-i Nīl ıṭlāḳ olınur.  

Biri daḫı Nehr-i Nāṭūl-i A‘lā’dur ki Ca‘ferī7 dimekle ma‘rūfe Ḳaṣr-ı 
Mütevekkil öñinden peydā olur. Dicle’den ayrılup cereyān ve ṭayy-ı mekān 

 
1  Esede: Esin N1 
2  Bānergān’dur: Bārgān’dur E | Bāberkāt’dur N1 
3  Uluder: Unuder N1 
4  itmişdür: itmişdür. Bu nehrüñ MV 
5  vāżıḥdur: mesṭūrdur E 
6  Hübeyre: Heser MV | Her E 
7  Ca‘fer‘: Caṣġarī E 
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ile Ṣulı nām ḳaryeye varur. Ol maḥalli geçdükden ṣoñra Nehr-i Nāṭūl 
dinilmeyüp Nehr-i Vān ıṭlāḳ olınur ki Nehr-i Revān’dan 1  ‘alemiyyetle 
terḫīm olınmışdur. Bu ṭarīḳla niçe sevāda feyeżān ve besāṭīn-i bilāda cereyān 
itdükden ṣoñra yine Cercerā2 altında Dicle’ye ḳarışur. Bundan ġayrı üç 
Nehr-i Nāṭūl daḫı ayrılur ki cümlesinüñ maḫreci Sürremenrāy ḳaṣabası 
ḳurbında bir yirdür.  

Bunlardan mā‘adā Nehr-i Düceyl vardur ki maḫreci Sürremenrāy 
altında, sereyān u cereyānı Baġdād’uñ üstindedür. Niçe ḳurā ve ḳaṣabātı 
müştemil bir kūre-i kebīre-i ma‘mūre ve ḥadā’iḳ u riyāż-ı mütenevvi‘ası 
mevfūredür. Ve yine Dicle’den ayrılur. [53a N1] Ve baṭā’iḥ altında 
münfaṣıl olur.  

Niçe enhār vardur ki cevānib-i şarḳiyye vü ġarbiyyede cārīlerdür. Ammā 
cevānib-i şarkīde olanlaruñ şöhretleri yoḳdur. Ancak Nehr-i Ahvāz ve ba‘żı 
enhār [59a E] mümtāzānlardandur. Lākin cevānib-i ġarbīdeki enhār-ı 
meşhūreye nihāyet yoḳdur. Ba‘żılar ḳavlince biñ yüz nehrden artuḳdur.  

li-Mü’ellifihi 

  Zemīn ki ‘āşıḳıdur āfitāb-ı gerdūnuñ 
  Benüm taṣavvurum oldur o yir anuñ gözidür 
 
  Dem-ā-dem aġlaması fürḳat āteşindendür 
  Biñ olmasına sebeb anda giryeler yüzidür 

Pes imdi bundan ṣoñra tafṣīl eyleyelüm.3 Ammā bu nehrlerüñ uṣūli 
ṭoḳuz nehrdür ki evveli Nehrü’l-mer’’dür4 ki Dicle’den çıḳup ġarba ṭoġru 
aḳar. Baṣra’nuñ şimālīsini ṭolaşup fā’iżi5 nehr-i ẟānīye çıḳar ki aña Nehr-i 
Deyr dinilür. Meşhed-i Muḥammed Ḥanefiyye anuñ fevcesi yanında ḫaber 
virilür. Ve ol diyāruñ sükkānı ekẟeriyyā revāfiżdür. İçlerinden biri öldükde 
mālini ol meşhede vaṣiyyet ider. Vāriẟlerini elbette bī-behre ḳoyup gider. İlā 
yevminā hāẕā ol meşheddeki emvālüñ ḥadd u ḥaṣrı yoḳdur, dirler. Ḥattā 

 
1  Revān’dam: Vān’dan E, MV 
2  Nüshalarda “Cercerāyā” şeklinde yazılan bu kelime “Cercerā” şeklinde tashih edildi (bk. 

Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 
2017, s. 152). 

3  Pes//eyleyelüm: - N1 
4  Mer’’dür: Merre’dür E, MV 
5  fā’iżi: - E 
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rivāyāt-ı müte‘addide ile ḫaber virürler. Ve bu iki nehrüñ mā-beyni üç 
fersaḫdur.  

Üçünci Nehr-i ẞıḳşīrīn’dür 1  ki Nehr-i Deyr altındadur. Ba‘żılar 
ḳavlince el-ān o nehr ḫarāb u baṭṭāldür. Dördinci Nehr-i Ma‘ḳıl’dur ki2 
Baṣra ṣularınuñ a‘ẓamıdur. Ma‘ḳıl bin Yesār, Ḥażret-i ‘Ömer raḍiyallāhu 
‘anhu zamānında ḥafr itmegin Nehr-i Ma‘ḳıl dinilmişdür. Menba‘ı ẞıḳşīrīn3 
taḥtındadur. Maġriben aḳar, cenūben girüsine döner. Yay şekline girüp 
atılmış oḳ gibi cereyān ile Baṣra’ya ittiṣāl ider. Ve Mītā nām maḥalde 
Nehrü’l-Ubulle’ye iḫtilāṭ eyler. Beşinci Nehrü’l-Ubulle’dür ki Nehr-i 
Ma‘ḳıl altındadur. Ubulle bir ḳaṣabanuñ ismidür ki her cānibindeki riyāż u 
besātīn dünyā nüzhetgāhlarınuñ bir memdūḥıdur. Ve bi’l-cümle maġriben 
aḳar, şimālen ṭolanur, Baṣra ḳurbında Nehr-i Ma‘ḳıl’a ḳavuşur. Ḳaçan ki 
bahrüñ meddi olur, Nehr-i Ubulle, Nehr-i Ma‘ḳıl’a ḳarışur. Ve ol ṣu rücū‘ 
idüp yine medd-ile baḥre varup nihāyet bulur. Ve Baḥr-i Hind’den gemiler 
gelüp ‘Abādān’dan ṣu‘ūd idüp Dicle’den Ubulle’ye ve Nehr-i Ubulle’den 
Baṣra’ya vāṣıl olur. Ba‘dehu Nehr-i Ma‘ḳıl’dan Dicle’ye duḫūl iderler.  

Altıncı Nehr-i Yehūdī’dür ki dört fersaḫ Nehr-i Ubulle’den aşaġa 
çıḳar. Ba‘żısı ‘āmir ve ba‘żı 4  [45b MV] yirleri ḫarāb ‘āmir idügini 
müverriḫīn naḳl iderler.  

Yedinci Nehr-i Ebü’l-Ḫaṭīb’dür ki bir fersaḫ Nehr-i Yehūdī’nüñ 
altından ayrılur. Bunuñ daḫı mecrāsı gāh cāy-ı ḳarār ve gāhī ‘imāret-i ḫuld-
intisāb idügi ḫaber virilür.  

Sekizinci Nehrü’l-Emīr’dür ki bir fersaḫ nehr-i sābıḳdan aşaġı aḳar. 
‘Alā mā-ceret bihi’l-‘āde ṭolaşuraḳ ābādān u ḫarābāndan varup Dicle’ye 
çıḳar.  

Ṭoḳuzuncı Nehr-i Ḳandil’dür ki Baṣra ibtidā’en ‘imāret olınduḳda 
ma‘mūre idi. Ḥālā ḫarābedür. Ba‘żı müdevver yirleri vardur ki gūyā zülālle 
ṭolmış āfitābedür. Pes ẕikr olınan ṭoḳuz nehr cemī‘an Dicle’den çıḳar. [59b 
E] Bunlardan mā‘adā biñ nehrden ziyāde [53b N1] enhār ayrılup aḳar.  

 
1  ẞıḳşīrīn: Şebūşīrīn E 
2  ki: dinilmişdür E  
3  Bu kelime MV nüshasında “ẞīḳūşīrin”, E nüshasında “Tīḳūşīrīn” şeklinde yazılmıştır. Aynı 

kelime yukarıda “ẞıḳşīrīn” şeklinde yazıldığı için burada da aynı şekilde alındı. 
4  ba‘żı: ba‘żısı MV 
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Menḳūldür ki muḳaddemā bu ṣularuñ ifāżası ile ma‘mūr olan Baṣra ki 
ḥālā evvele nisbet1 ḫarāb olmışdur. Ba‘de ḫarābi’l-Baṣra2 mevcūd olan şehri 
ma‘mūre-i sābıḳaya göre yigirmi dört ḳīrāṭdan bir ḳīrāt bulunmışdur, dirler.  

Ammā Dicletü’l-Ahvāz: Şehr-i Ahvāz’dan çıḳup ġarb ṭarafına ṭoġrı 
‘Askerimükerrem’e aḳup 3  eṭrāfında vāfir bāġlar ve bostānlar ve ḳaṣab-ı 
sükker mezra‘aları şād-āb olmışdur. Bu nehr büyüklükde ve cereyānda 
ba‘żılar Dicle miḳdārı bulmışdur. 

Nehr-i Şīrīn: Bāzrenc4 nāḥiyesinde Cebel-i Dīnār’dan çıḳar. Bilād-ı 
Fārs’ı yararaḳ Cināne ḳurbında baḥre aḳar.  

li-Mü’ellifihi 

  Ṣanki Ferhāduñ ol gözi yaşıdur 
  Bāġ-ı Ḫüsrevde ya buñarbaşıdur 

Egerçi ki Nehr-i Ahvāz ṣaḥīfe-i ūlāda mücmelen taḥrīr olınandur. 
Ammā Nehr-i Şīrīn, Nehr-i ẞıḳşīrīn’üñ ġayrıdur.  

Nehr-i Moḳān: 5  Ḥūzistān vilāyetinde bir büyük ṣudur ki nāḥiye-i 
Nester’den6 cereyān ider. ‘Askerimükerrem şehrine ṭoġru iner, gider. Ḥattā 
ol maḥalde yigirmi ḳıṭ‘a sefīne üstine baġlanmış bir cisr-i kebīr muḳarrerdür. 
İfāżasından neşv ü nemā bulan ekẟeriyyā naḫīl ve zürū‘-ı ḳaṣab-ı sükkerdür.  

Nehr-i Tüster: ‘Askerimükerrem ardından çıḳar. Ahvāz’a varınca aḳar. 
Andan ṣoñra Nehr-i Sidre ile Ḥıṣn-ı Mehdī’ye varup ol maḥalde Baḥr-i 
Fārs’a dökilür. 

Nehr-i Ṭāb:7 Maḫreci cibāl-i Iṣfahān ḳurbındaki Meraḥ’dur. Ammā 
ġarbda nüzhetgāhdur. Ḥattā  8 «أ لذى خّط  عيش االعلى �ر طاب » ol 
vilāyetde ḍarb-ı meẟel olmışdur. 

 

 
1  ḥālā evvele nisbet:  evvelā E | ḥālā evvelā MV 
2  “Basra harap olduktan sonra…” 
3  aḳup: Li’llāh aḳup ve E 
4  Bāzrenc: Bāzarşenc MV | Yādrenc E 
5  Moḳān: Mevḳūfān MV | Nevḳān E 
6  Nester: Bester E, MV 
7  Ṭāb: Ṭālib N1 
8  “Tâb Nehri daha yüksek bir yaşam çizdi.”  
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Li-Mü’ellifihi 

  1طاب عيش ا�اورين عليه     زالل لديه �ر طاب جرى ال   

Ammā buña Nehr-i Mis nām bir ṣu daḫı munżam olur. Ba‘de-mā 
cereyān ile Bāb-ı Errecān’a varup vuṣūl bulur. 

Nehr-i Sekān: Rustāḳ-ı Ruveyḥān’dan çıḳup Sāz2 nām ḳaryeye varur. 
Kūre-i Fārs’dan niçe yirler ṣuvarur. Ba‘de-mā baḥre dökilür. Bilād-ı Fārs’da 
bunuñ gibi eṭrāfı ma‘mūr, feyżi mevfūr ṣu yoḳdur, diyü ḫaber virilür.  

Nehr-i Zayenderūd:3 Bir büyük nehrdür ki Iṣfahān’uñ ḳapusından 
aḳar. Cereyān iderek varur baḥre çıḳar. 

Nehr-i Hindsind: Sincistān’uñ a‘ẓam enhārıdur. Ġūr’uñ4 ẓahrından 
çıḳar. Ḥudūd-ı Raḥc’a ṭoġru aḳar. Andan Büst’e uġrar. Ba‘dehu Sicistān’a 
güẕer idüp sābıḳan ẕikr olınan Buḥayre-i Ẕerre’ye dökilür. Ammā 5 
Sicistān’a bir merḥale miḳdārı yir6 ḳalduḳda andan niçe enhār ayrılur.  

Ḥattā7 Tuḥfetü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Nehr-i Hindsind’e biñ nehr 
[60a E] dökilür. Ḥālā ki ne izdiyād bulur, ne taġyīr-i ḥāli müşāhede ḳılınur. 
Nehr-i Ṭu‘ām ve Nehr-i Siyārūz anlardandur. Lākin Siyārūz, Sincistān’uñ 
ḳaṣabalarından Ranc’a8 uġrar. Ve üstinde ol diyāruñ gemileri yürür. İzdiyād-
ı miyāh evḳātında ekẟeri Sind ve Sincistān’a varur. Ve ol diyāruñ ṣuları [54a 
N1] ekẟeriyyā Siyārūz Nehri’nden ayrılur.  

Nehrü’r-Res: Bunuñ maḫreci Ḳālīḳalā ṭaġlarıdur, diyü ḫaber virilür. 
Andan aḳup Debīl’e, ba‘dehu Verẟān’a irüp Kurr Ṣuyı’na ḳarışur. İkisi bir 
nehr olup [46a MV] baḥre dökilür. Menḳūldür ki Nehr-i Res’üñ 
māverāsında üç yüz altmış pāre medā’in-i ḫarābe vardur. Ḳur’ān-ı 

 
1  “[Bu nehir o kadar güzel ki] suların berrak akışı onu beğenir. Onun yakınında olanlar güzel 

bir şekilde yaşar.” 
2  Sāz: Sār MV 
3  Nüshalarda “Zenrūd” şeklinde yazılan bu kelime “Zayenderūd” olarak tashih edildi.  
4  Ġūr’uñ: ‘Avr’uñ E 
5  Sicistān’a//ammā: - E, MV 
6  yir: ḳarīb MV, N1 
7  Ḥattā:  Ḥattā eẟer-i ṭa‘ām ve Nehr-i Siyārūz E, MV 
8  Ranc’a: Zürayḥ’a MV 
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‘Aẓīm’deki   1﴾َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوقـُُروً� َبْنيَ َذِلَك َكِثريًا﴿  feḥvā-yı ġarrāsı anlara 
delālet ḳılur. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḳurıda yaşda neler gördi cihān 
  Kimi ma‘mūre kimi ābādān 
 
  Bunı fikr eyleyen aṣḥāb-ı ‘uḳūl 
  Māverāsında ḳalur ser-gerdān 

El-ḳıṣṣa Nehr-i Res Ermeniyye’den çıḳar. Cereyānla Verẟān’a ṭoġrı 
aḳar. Moḳān’uñ öñinden Nehr-i Kurr’üñ ardından ṭolaşup Baḥr-i 
Ṭaberistān’a dökilür.  

Nehrü’l-Kurr: İki yirdedür. İkisinüñ daḫı ismi Kurr’dür. Nihāyet biri 
meşhūr ve ol biri ġayr-ı meẕkūrdur. Pes eşher-i a‘ẓamı Āzerbaycān’la Errān 
mā-beyninde sınur gibi fāṣıla düşen nehrdür ki maḫreci Demürḳapu 
ḳurbında bir ṭaġdur ki andan çıḳar, bilād-ı Errān’ı yararaḳ aḳar. Varup 
Baḥr-i Ḫazar’a dökilür. Ve bi’l-cümle Berde‘a’dan üç fersaḫ miḳdārı cereyān 
idüp Rāzıḳu’l-mufaḍḍal nām bir balıḳ anda avlanur. Ṣuyı ol nehrüñ ġāyetle 
ṭolu ve2 ṭatludur. Tiflīs ḳurbında ḥudūd-i3 Şemkūr’deki Cebel nāḥiyesinde 
peydā olur.  

Ve bir Nehr-i Kurr daḫı Fārs ve bilād-ı Şīrāz miyānında cereyān ḳılur. 
Tā Kām-ı Fīrūz rustāḳını ṣuvarup Baḥr-i Cekkān’a dökilür. 

Nehr-i Cürcān: Cebel-i Cürcān’dan çıḳup maġriben ve cenūben 
Askūn’a varur. Andan ayrılup iki nehr olup Baḥr-i Deylem’e dökilür.  

Nehr-i Ceyḥūn: Bir ismi Nehr-i Belḫ’dür. İbn Ḥavḳal ḳavlince bunuñ 
‘amūdı Bedaḫşān ḥudūdından çıḳar. Ve enhār-ı keẟīre ile bir yire gelüp 
maġriben ve şimālen ḥudūd-ı Belḫ’e ṭoġru aḳar. Ba‘dehu Tirmid’e4 uġrar. 
Daḫı ṣoñra Zemm nevāḥīsine, ba‘dehu maġriben ve şimālen Emelü’ş-şaṭ,5 
ġıbbu ẕālik Ḫˇārezm’e, andan ṣoñra mā-verāsına iner. Ve ba‘żılar naḳlince 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Furkân Sûresi, 25/38, “Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri 

de [helâk ettik].”  
2  ṭolu ve: - N1 
3  ḥudūd-i: ḥadd u ḥar MV 
4  Tirmid’e: Merḳad’e E, MV 
5  Emelü’ş-şaṭ: Ehlü’ş-şaṭ E 
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Ceyḥūn’dan nehr çıḳup Ḫucend’e revān olur. Ba‘dehu andan tecāvüz ile 
Baḥr-i Aḫḍar’a dökilür.  

Ṣaḫarī 1  ḳavlince nehr-i mezbūr Ḫˇārezm buḥayresine dökilür ki 
Ḫˇārezm ile mā-beyni on2 altı günlik yoldur. Ve ġāyet ile deriñ ve ‘amīḳ 
ṣudur. İçine düşen degmede ḳurtulmaz. Ve eyyām-i şitāda ṭoñar, basīṭ-ı arża 
döner. Tā ki çapalar ile keserler. Yir yir ḳuyular [60b E] peydā idüp 
ṣulanurlar. İki ay bu ḥāl üzere ḳalur. Şiddet-i sermā ber-ṭaraf olduḳdan ṣoñra 
evvelki ḥāline ‘avdet ḳılur.  

Nehr-i Seyḥūn: Bir ismi daḫı Nehr-i Şāş’dur. İbn Ḥavḳal ḳavlince 
Ceyḥūn’uñ ẟülüẟānı deñlüdür. Ḥudūd-ı bilād-ı Türk’den aḳup Aḫsikeẟ’e3 
uġrar. Ba‘dehu maġriben cereyānla Ḫucend’e varur. Ṣoñra Fārā’ya, andan 
Yenġikent’e4 vuṣūl bulur. Anı geçdükden ṣoñra Baḥr-i Ḫˇārezm’e dökilür. 
[54b N1]  

Nehr-i Mekrān: Bir nehr-i ‘aẓīmdür ki üstinde yek-pāre ḥacerden bir 
kemer köpri yapılmışdur. Her kim ki andan geçer, ḳarnında bir miḳdār ġıdā 
fażalātı var ise ġaẟeyān u ḳay’ ile iḫrāc eyler. Tā ki cevfinden cüz’ī ve küllī 
nesne ḳalmaz. Farażā ki bir zamān ol ḳanṭaranuñ üstinde ṭuran ḳuṣa ḳuṣa 
helāk olur, ṣaġ ḳurtulmaz. 

Nehr-i Mihrān:5 Sind vilāyetindedür. Multān nāḥiyesinde cenūben 
ve ġarben cereyānla Manṣūre’ye uġrar. Ba‘dehu Debīl’üñ şarḳīsinde baḥre 
dökilür. Ammā ġayet ile büyük ṣudur. Ve leẕẕeti sā’ir enhāra göre mānend-i 
āb-rūdur. Min vechin Nīl-i Mıṣr’a şebīh ve timsāḥlarla ḳa‘rı memlūdur. 
Gāh olur ki izdiyād ile mürtefi‘ olup bilādı baṣar. Ba‘dehu6 tenezzül idüp 
aṣḥāb-ı zirā‘at furṣat ile ekinlerin eker. Evveli ṭūlen yüz yigirmi altı mīl ve 
‘arżen otuz altı mīldür ki maġriben ve cenūben nihāyetsiz seyr ile iki 
bölinür. Birisi Baḥr-i Hind’e ve ol birin cereyānla Baḥr-i Māliḥ-i āḫara 
dökilür. [46b MV] 

Nehr-i Geng: Hindīler buña Gāngū dirler. Şehr-i Ḳanūc’uñ 7 
şarḳīsinde aḳan nehrlerdendür, diyü ögerler. Mā-beynleri ḳırḳ fersaḫ yirdür. 

 
1  Ṣaḫarī: Aṣḫarī N1 
2  on: - E, MV 
3  Aḫsikeẟ: Aḫısḳas’a E, N1 
4  Yenġikent: Tīġigīn’e MV, E 
5  Mihrān: Cehrān E, MV 
6  ba‘dehu: - MV 
7  Ḳanūc’uñ: Şehr-i Fūcel MV 
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Mā-ḥaṣal bir1 nehr-i ‘aẓīmdür ki küffār-ı Hind küllī i‘tibār idüp ziyāretine 
varurlar. Ḥattā iki cānibden teberrük ḳaṣdına gāhī cānların fedā ve 
kendülerin helāk ḳılurlar.  

Nehr-i Bersūg: Bu daḫı diyār-ı Hind’dedür. İḫtiṣārü’l-‘acā’ib nām 
kitābda yazar ki bu nehrüñ içinde nuḥāsden bir şecere-i mevzūn vaż‘ 
olınmışdur ki altında bir ‘amūd-ı ḥadīd ṭurur. Ol ‘amūda Bersūg ıṭlāḳ 
olınur. Ḥattā nehrüñ nisbeti anuñla edā olınur. Pes ol ‘amūd on ẕirā‘ 
miḳdārı ṣudan yuḳaru çıḳmışdur. Ucında üç ḳaluñ budaḳları vardur ki āteş-
i fürūzān gibi şu‘le virmekdedür. Ke-enne anuñ nūrı gibi görinmekdedür. 
Ve altında bir kimesne oturmışdur. Ṭurmaz, kitāb oḳur. Ol nehre bir vechle 
ḫiṭāb ḳılur ki   املأوى    ة اجلنّ لذى خرجت من  أ نت النهر  أ  ة اجلنّ «� عظيم الربكة وسبيل
ودللت الناس عليها فطوىب ملن صعد هذه الشجرة والقى نفسه على هذا العمود مرة»2
 Ve bi’l-cümle niçeler [61a E] bu terġīb ile ol şecere eṭrāfında cem‘iyyet 
iderler. Bī-iḫtiyār ol nuḥāsden olan dıraḫta çıḳarlar. Kendülerin ‘amūd-ı 
ḥadīdüñ üstine bıraġurlar. Pāre pāre olur, nehr ṣuyına dökilürler. Sā’irler 
“Dāḫil-i cennet oldı.” diyü aña du‘ā iderler. Ve niçesi daḫı terġīb ḳılurlar.3 
Zihī ḥamāḳat, zihī ġabāvet, zihī cehālet, zihī ḫasāret. Ammā İbn Eẟīr bunuñ 
ismi Nehrü’l-‘Amūd’dur, diyü taḥrīr ḳılmışdur.  

Nehrü’l-Elvāḥ: Bu daḫı diyār-ı Hind’dedür. Ortasında ba‘żı elvāḥ-ı 
‘iẓām vardur ki ṭılısm idügi şöhre-i enām u ‘avāmdur. Cehele-i Hind 
zu‘mında bu ṣu daḫı cennetden çıḳmışdur. Ol elvāḥ üzerine göz göre cān 
atup vücūdını [55a N1] fedā iden gūyā ki mevlāsına taḳarrüb itmişdür. Pes 
yalın yaraḳlarla dā’imā ol nehri beklerler. Bu i‘tiḳād ile taḳarrüb ḳaṣd 
idenleri pāre pāre ḳılurlar. Ya‘nī ki böyle niyyet iden kimesne nehr4 kenārına 
gelüp mācerā-yı niyyetini ol ḳavm-i cühhāle bildürür. ‘Ale’l-fevr ḥarīfi 5 
ṣoyarlar. Libāsını ve yanındaġı nuḳūd ü cevāhir ü ḥuliyy-i bī-ḳıyāsını alurlar. 
Emān virmeyüp elvāḥ üstine atarlar. Ve eṭrāfın alup cism-i ṣad-pāresini iki 
bölerler. Nıṣfını ol nehre, nıṣf-ı āḫarını aña ḳarīb olan Nehr-i Geng’e 
bıraġurlar. Ol nā-dānı bu iki nehrevān ṭarīḳında cennete dāḫil oldı, bilüp 
du‘ā iderler. 

 
1  bir: bir nehr-i Regū bildürürler E, MV 
2  “Ey bereketi çok, cennete yol olan [nehir], sen ki insanların arzuladığı Cennetü’l-me’vâ’dan 

çıktın. Bu ağaca tırmanıp kendini bir sefer bu direğe bırakan kişiye ne mutlu! ” 
3  MV ve N1 nüshalarında bu kelimeden sonra “Li-mü’ellifihi” ibaresi gelmektedir.  
4  nehr: - MV | kenār-ı nehre N1 
5  ḥarīfi ṣoyarlar: ḥarīfüñ libāsını E 
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li-Mü’ellifihi 

  Cihān içinde ne nā-dān u bī-‘akıllar var 
  Ḳoyup vücūdın ide varṭa-i helāke duḫūl 
 
  Ṣanur ki cennete girmek anuñ elinde ola 
  Bula bu ḥīle ile bāġ u rāġ-ı ḫulde vuṣūl 

Nehr-i İẟīl: Dicle gibi bir büyük ṣudur. Arż-ı Rūm ve Bulġār’dan bilād-ı 
Ḫazar’a gelür. Ḥükemā ḳavlince ṭolaşup1 yine Baḥr-i Ḫazar’a dökilür. ‘Ale’l-
ḫuṣūṣ bu nehrden yetmiş beş nehr ayrılur. Ḥālā ki ne eksilür, ne müteġayyir 
olur. Ḥattā baḥre ḳarışduḳdan ṣoñra iki günlik mesāfeye dek besbellü aḳar. 
Ne levni müteġayyir olur, ne evvelki nümāyişi mütebeddil olur. Baḥrüñ 
içinde ‘ayn-ıla teşḫīṣ olınur. Ma‘a hāẕā eyyām-ı şitāda müncemid olur. 
İçinde ḥayvānāt-ı mā’iyyenüñ ġarā’ibi bulınur.  

Nehr-i Āzerbaycān: Muḥammed bin Ẕekeriyyā-yı Rāzī ḳavlince ki 
kitāb-ı el-Mesālik ve’l-memālik ṣāḥibi İbn Ḫurdāzbih’den2 naḳl ile beyān 
itmişdür: Bu nehrüñ ṣuyı cereyānı ḥālinde ayrılup ṭaşra alınduḳça binālara 
lāyıḳ ḥacer olduġını bildürmişdür. 

Nehr-i ‘Āne: Bir ṣudur ki Ḳuḥḥu’l [47a MV] -‘arūs’a ḳarīb yirde aḳar. 
Ba‘dehu batup mesāfe-i ba‘īdede ṭaşra çıḳar. Bu ḥālle iki üç kerre ġavṣ [61b 
E] u ḫurūcdan ṣoñra baḥre dökilür.  

Nehrü’z-ẕeheb: Şām vilāyetindedür. Ehl-i Ḥaleb zu‘mınca Vādī-i 
Vaṭnān’dadur.3 Nehrü’z-ẕeheb dinilmege bā‘iẟ budur ki maḥṣūlinüñ evveli 
mīzānla ṣatılur. Aḫiri keylle bey‘ ḳılınur. Ya‘nī ki evvelā kenārına ḥubūb 
ekilür. Ba‘dehu eşcār-ı müẟmire dikilür. Ṣoñra iki fersaḫ miḳdārı gidüp 
baṭīḥaya dökilür. Tā ki ṭoñup ṭoz olup raġbetle ṣatılur. Veyāḫūd murādları, 
kenārlarında altun biter, dimek ola. Arżuñ maḥṣūllisi ḥaḳḳındaki vaṣf-ı 
mu‘tād ol nehrüñ ta‘rīfinde vuḳū‘ bula. 

 
1  Bu kelime E ve MV nüshalarında sonraki cümlenin başındadır. 
2  Nüshalarda “Cihānī” şeklinde yazılan bu isim “İbn Ḫurdāzbih” olarak tashih edildi (bk. 

Sayyid Maqbul Ahmad, “İbn Hurdāzbih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
Ankara 1999, C. 20, s. 78-79). 

3  Vaṭnān: Fıṭyān N1 
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Nehr-i Ṣıḳlāb: Arż-ı1 Ṣıḳlāb’da bir ṣudur. Heftede bir gün aḳar. Altı 
güni ne görinür, ne ṭaşra çıḳar. Dā’imā ‘ādet-i cāriyesi bu yüzden cereyān 
iledür.  

Nehrü’l-‘Avrec: Bu bir nehrdür ki Ḳāṭūl ile Baġdād mā-beynindedür. 
Ḥafrına bā‘iẟ bu olmışdur ki Kisrā Enūşirvān Nehr-i Ḳāṭūl’i rūy-i zemīne 
revān itdükde esāfil-i arāżīde ba‘żı ḳurā ḫalḳı mutażarrır oldılar. Kisrā 
cānibine şikāyete gelüp ‘arż-ı mācerā ḳıldılar. Kendü nāḥiyeleri içün 
Ḳāṭūl’den ġayrı bir mecrā ḥafrın recā eylediler. Tā ki anlara ri‘āyeten ve def‘-i 
ẓulme ‘ināyeten [55b N1] Nehr-i ‘Avrec’i peydā itdiler. 

Nehrü’l-Lān: Ehl-i Baġdād’a belā bir āb-ı2 muṣaffādur. Her yıl sedd ü 
iḥkāmına sa‘y iderler. Yine izdiyādı ḥālinde niçe żararın çekerler.  

Nehrü’l-Yemen: Vilāyet-i Yemen’de bir nehrdür ki güneşüñ ṭoġduġı 
zamāndan ṭolanduġı zamāna dek aḳar. Şeb-tā-seḥer ne cereyān ider, ne 
menba‘ından çıḳar. 3 «قاله  إ بن االثري ىف حتفة العجايب �لتسطري»    

Nehr-i Ṭuna: Rūmili vilāyetindedür. Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye 
ġarbīsindeki ḥudūddadur. Ḥadd-i ẕātında Dicle ve Furāt’dan büyükdür. 
Ammā şiddet-i şitāda ṭonmaġla niçe aylar sefā’in ü merākibe iḥtiyāc 
ḳalmayup üstinde4 zīr-i bār-ı girān ‘arabalar yürimesi gūyā ki kendüye aġır 
yükdür. Koşḳā nām cebelüñ şarḳīsinden çıḳar. Cenūben Ḳaradeñiz’e 
yaḳlaşuraḳ aḳar. ‘Āḳıbet İṣaḳcı 5  nām ḳaṣaba şimālīsinde Ḳaradeñiz’e 
dökilür. Ve bu nehrüñ sevāḥilinde Eflāḳ ve Sırf ve Macar ve Ḫırvāt nām 
eṣnāf-ı kefere mütemekkinlerdür. Ve ba‘żı yirlerinde ġuzāt-ı Rūm ve 
mücāhidīn-i merzbūm mütenezzihātla sākinlerdür. Üstinde niçe gemiler 
yürür. Etrāf-ı memālike ticāret olınur.  

Nehr-i Özü: Bu daḫı bir büyük ṣudur. Şimālden yaña Nehr-i 
Ṭuna’nuñ şarḳīsinden gelür. Gāh maġriben ve gāh maşrıḳan cereyānla 
Ḳaradeñiz’üñ bir maḥalline dökilür. Ve ol mevżi‘a Ṣarukirmān ile Aḳkirmān 
mā-beyni dinilür.  

 
1  Arż-ı: Nehr-i E 
2  āb-ı: mihrāb-ı N1 
3  “Bunu İbn Esîr, Tuhfetü’l-acâ’ib [adlı eserde] yazarak bildirmiştir.” 
4  üstinde: - MV 
5  Nüshalarda “Ṣaḳcı” olarak yazılan bu kelime “İṣaḳcı” şeklinde tashih edildi (bk. Sezen, age, 

s. 380). 



Künhü’l-Ahbâr | 227 

 

Nehr-i Tān: Özü’nüñ ḳarşusında ve Nehr-i İtil’üñ ġarbīsinde bir  
nehr-i ‘aẓīmdür. Pāyānı Azaḳ Deñizi’ne dökildügine [62a E] her kişinüñ 
teslīmidür.  

Nehr-i İtil: Beyne’r-Rūs ve’l-Ḫazar bir şehr vardur, ismi İtil’dür.  
Nehr-i mezbūr aña nisbet olınmışdur. Ve ol ḳaṣabanuñ bir nāmı daḫı 
Nehriyye’dür. Ve ol cevānibdeki enhār-ı ‘aẓīmenüñ 1  a‘ẓam ü ekberi ve 
cümleden eşheri İtil’dür. Şimāl ṭarafındaki arāżī-i ḫarābeden gelür. Balāṭ 
nām ḳaṣabaya yaḳın uġrar ki ana Bulġār daḫı dirler. Ba‘de-mā Egiñ2 nām 
ḳaṣabadan geçüp Cemer nām ḳarye ḳurbına varur. Andan geçüp şarḳan ve 
ġarben cereyānla Serāy nām dārü’l-mülke duḫūl ḳılur. Bu daḫı menḳūldür 
ki Nehr-i İtil şehr-i Serāy’ı geçdükden ṣoñra Baḥr-i Ḫazar’a ḳarīb maḥalde 
müteferriḳ olur. Ḥattā biñden ziyāde nehr olur. Yine Baḥr-i Ḫazar’a dökilür. 
[47b MV] 

li-Mü’ellifihi 

  Çıḳar gözyaşı enhār-ı ‘uyūndan 
  Bi-vechin-mā bu remzi añla ey yār 
 
  Niçe nehr eyle icrā fülk-i dilden 
  ‘Uyūna vāṣıl olsun cümle enhār 

 

el-Kelām fi’l-‘Uyūni’l-müştehireti’l-menḳūle mine’l-Kütübi’l-mu‘tebere 

Min hā ‘Ayn-ı Āzerbaycān: Bu bir çeşmedür ki Āzerbaycān’dan çıḳar. 
Ammā ki ṣuyı ṭaşra çıḳup hevā ḳarışduḳda elbette mün‘aḳid olup ḥacer 
ṣūretin baġlar. Ḥattā ba‘żı kimesneler kerpiç gibi ḳālıblara dökerler. Bir sehl 
müddetde incimād ile ṭaş olduġını görüp binālara ṣarf iderler.  

‘Ayn-ı İskenderiyye: Bir meşhūr çeşmedür ki içinde bir gūne semek ve 
ṣadef olur. Etini bişürüp yirler. Ve ṣuyından içerler. Cüẕām marażından 
ḳurtılup ‘āfiyet bulurlar. Ammā bu ẕikr olınan nef‘ evā’il-i [56a N1] zuhūr-ı 
marażda olur. Mecẕūm-ı müzmine ol nef‘ virmez. Ba‘żılar ḳavlince mādām 

 
1  bir nāmı//‘aẓīmenüñ: - E 
2  Egiñ: İklik E 
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ki ol ṣudan içer ve ol māhīnüñ laḥmından tenāvül idüp1 ol yirden āḫar 
memlekete naḳl itmeye, ol maraż-ı muvaḥḥiş ba‘de’l-‘āfiyet ‘avdet itmeye. 

‘Ayn-ı Bādhāyī: 2  Bu ṣu Dāmġān müżāfātından Güher 3  nām 
ḳaryededür. Ḳaçan ki ehl-i ḳarye yil esdürmege muḥtāc olsalar ḫātūnlarınuñ 
ḥayżı birinden bir pārecik alup ‘ayn-ı mezbūra bıraġurlar. Sā‘atiyle hübūb-i 
riyāḥdan ṣafā kesb iderler. Ḳaçan ki bu ṣudan içseler ḳarınları şişer. Nefḫi 
ġālib olur. Ve ṣuyı merkezinden ayrılduġı gibi ṭoñup ḥacer-i ṣulb olur. 

‘Aynü’l-ḥavrā: 4  Mekke yolında bir ṣudur. İçeni elbette ishāl ider. 
Cimāl daḫı içdükde līneti muḳarrer olur. 

‘Ayn-ı Bāmyān: Bu bir ‘ayndur5 ki eṣvāt-ı ġarībe ile ṣuyı çıḳar. Herkes 
andan kibrīt rā’iḥasın istişmām ider. Her kim andan ġusl eylese cerebi6 zā’il 
olur, gider.  

‘Ayn-ı Ḥāc: Bir ġarīb ṣudur ki ḳaçan hevā açuḳlıġ olsa içinde bir ḳaṭre 
ṣu olmaz. Ammā bulutlu olsa ṭopṭolu olur.  

‘Ayn-ı Cebel-i7 Malāṭiyye: Ġāyetle şīrīn ve levni beyāżlıġa yaḳındur. 
Bir miḳdār cereyānla ki menba‘ından ba‘īd olur, incimādla ḥacer-i ṣulb 
olmış bulınur. 

‘Ayn-ı Dāzāb:8 Bu ṣunuñ [62b E] içinde bir cins ṭūlānī nesne biter. 
İçine girenlere yılan gibi ṣarılur. Ne ḳadar ki ḫalāṣına çalışsa anuñ ṣarulması 
eşedd olur. Lākin muḳayyed olmayup kendüsini ṣalıvirdükde ol daḫı tedrīcle 
çözilür. Tā ki rehā olmasına imkān bulınur.  

‘Ayn-ı Duraḳ:9 Bir ṭaġ başında ‘uyūn-ı keẟīredür. Cümlesi ḥārredür. 
Her ḳaçan ki duḫānı çıḳar, ebyaż ve aḥmer ve aḫḍar ve ezraḳ ve aṣfer beş 
gūne levn ile kendüyi10 ẓāhir ider. Ve duḫānı içinde yalıñları ẓuhūr eyler. İki 
ḥavż yapılmışdur. Biri ricāle, birisi nisāya maḫṣūṣdur. Emrāż-ı 

 
1  laḥmından//idüp: etinden yir N1 
2  Bādhāyī: Mārḥālī E | Bādḫānī N1 
3  Güher: Sihir E 
4  ‘Aynü’l-ḥavrā: ‘Ayn-ı Mālcūrā E, MV 
5  ‘ayndur: ṣudur MV 
6  cerebi: cerḥi MV | ḥayrı E 
7  Cebel-i: Ḥiyel-i N1 
8  Dārāb: Dāzāb N1 
9  Duraḳ: Devārıḳ N1 
10  kendüyi: - MV 
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balġamiyyeden ḫalāṣ isteyenler varurlar. Tedrīcle içine girerler. Bir uġurdan 
girenler yanup bedenlerini ḳavladurlar.  

‘Ayn-ı Re’sü’n-nā‘ūr: Mevṣil’üñ şarḳīsindedür. Derā‘a nām ḳaryede 
ẓāhir olmışdur. Bir ‘ayn-ı fevvāredür ki içinde vāfir nīlūfer ḥāṣıl olup ḳarye 
ḫalḳınuñ ma‘āşları anları devşürüp ṣatmaġladur.  

‘Ayn-ı Zuġar: Bir buḥayre-i müntineye ḳarīb ve Beytü’l-maḳdis’e üç 
günlik yol ba‘īd mesāfededür. Ve zuġar Lūṭ Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāma 
maḫṣūṣ olan nebātātdandur. Ve bu bir bıñardur ki batması eşrāṭ-ı sā‘atden 
ṣayılmışdur. 

‘Aynü’l-evḳāt: Rūy-ı zemīndeki ṣularda böyle bir nādire, cereyānı i‘cāze 
ve nedretle bāride ṣu yoḳdur. Vilāyet-i maġribdedür. Evḳāt-ı ṣalātda ẓāhir 
olur. Müslimānlar āb-dest alınca ṭurur. Ba‘dehu yine batup vaḳt-i āḫara dek 
bī-nişān olur. Bu minvāl [56b N1] üzere beş vaḳt namāz ḳabīlinde beş kerre 
ẓuhūra gelür. Bu taḳdīrce ismi ‘Aynü’l-vużū’ olmaḳ münāsib gibi gelür.  

‘Ayn-ı Semirom: Bu ‘ayn daḫı ‘acā’ib-i dünyādandur. Lisān-ı Türkī’de 
Çekirge Ṣuyı didükleridür. Pes her ḳanda ki cerād ẓāhir olsa bu ṣudan bir 
şīşeye ḳoyup ildürürler. Ṣıġırcıḳ ḳuşı lā-yu‘ad velā-yuḥsā mütāba‘at itmegin 
def‘-i cerād tedārükin görürler. Ya‘nī ṣuyla varan ḳuşlar musallaṭ olup 
çekirgeyi ḳırarlar. Müslimānlaruñ ve sā’ir ṭavā’ifüñ mezāri‘ini żarardan ḫalāṣ 
ḳılurlar. Fe-lā-cerem ṣıġırcıḳ ḳuşı musaḫḫar gibi olmaġın niçeler Ṣıġırcıḳ 
Ṣuyı dimişlerdür. Ammā murād ḳatl-i cerād olmaġın Çekirge Ṣuyı’yla daḫı 
ta‘bīr itmişlerdür.  

‘Ayn-ı Şīrgirān: Merāġa kūylerinüñ birinde ẓāhir olur. İki ṣudur. 
Ammā biri ġāyetle mā’-i bārid ve ol biri ḳatı ḥarāret üzeredür.  

‘Ayn-ı Ṭaberiyye: Meniyye Hişām nām ḳaryedür ki yedi yıl ‘ale’t-tevālī 
anda bir ‘uyūn ẓāhir olmışdur.  

‘Aynü’l-‘uḳāb: Arż-ı Hind’de bir ṭaġuñ başındadur. Ḳaçan ki ṭavşancıl 
didükleri ḳuş müsinn ü ża‘īf olsa yavrıları anı ittifāḳla bu ‘ayna götürürler. 
İçine ḳoyup, yuyup güneşde ḳurıdurlar. Tā ki az zamānda yüñleri dökilür. 
Yirine yeñileri biter. Ve ża‘fı daḫı [63a E] gidüp gençligi ḥālindeki ḳuvveti 
‘avdet ider. 

‘Ayn-ı Ġırnāṭa: ‘Acā’ib-i dünyādan bir ṣudur. Ve aña müttaṣıl bir 
zeytūn aġacı vardur. Yıldan yıla bir yevm-i ma‘lūmda güneş ṭoġduġı gibi ẕikr 
olınan ṣu kemāl-i ġaleyānla ẓāhir olur. Hemān ol ḥīnde şecere-i zeytūn 
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çiçeklenür. Fevrī çiçegini döküp yemişlenür. Zeytūnı gögerür, der-‘aḳab 
ḳararur. Kemāli ile ol günde resīde olur. Ol diyāruñ ḫalḳı üşerler. Müdāvāt 
içün ol ṣudan ve zeytūndan almaġa sa‘y ḳılurlar.  

‘Ayn-ı Ġazne: Ġazne şehrinde bir ṣudur ki içine ḳāẕūrāt dökseler, ya‘nī 
fażalāt u mühmelāt bıraḳsalar hevā müteġayyir olur. Ṣovuḳlar ve rīḥ-i ‘āṣıf 
ẓuhūr bulur. Ḳaçan ki yine çıḳarup pāk itseler evvelki ḥāline ‘avdet idüp 
ṭurılur.  

‘Aynü’l-Furāt: Arż-ı Rūm ḳurbındadur. Evvel-bahārda ṣuyından ġusl 
idenler ol senede ‘araż-ı marażdan berī olurlar.  

‘Aynü’l-ḳayyāre: Mevṣil’e bir merḥale ḳarībdür. İçinden vāfir zift ḥāṣıl 
olur. Eṭrāf-ı bilāda götürilüp ziftinden ve ṣuyından emrāża [48a MV] şifā 
vāṣıl olur. 

‘Aynü’l-Muşaḳḳar: Ḥicāz’dan Muşaḳḳar nām vādīdedür. İbn İsḥāḳ 
ḳavlince iki1 üç rākib ādeme vefā idicek deñlü ṣucaġızdur  

‘Ayn-ı Menkūre: Bilād-ı Keymāk’de Menkūr nām cebelde bir ḳalḳan 
devri deñlüce ṣudur. Fe-ammā bir leşker-i keẟīre ṣulansa yine bir barmaḳ 
eksilmezdür. 

‘Aynu’n-nār: Esher’le Anṭākiyye mā-beynindedür. Görenlerden biri 
ḳavlince içine birer ḳamış ṣoḳmışlar. [57a N1] Sā‘atiyle āteş gibi yaḳmış. 
Keẕā fī kitābi İbnü’l-Eẟīr. 

‘Ayn-ı Nāṭūr: 2  Mıṣr’uñ bir mevżi‘indedür. Ya‘nī anda bir ġār 
içindedür. Ṣuyı ḳaynar çıḳar, türāb üstine aḳar. Ba‘dehu ol ṭopraḳdan fāreler 
ẓāhir olur. Ḥattā kiminüñ nıṣfı balçıḳ ve nıṣf-ı āḫarı fāre-i ẕī-rūḥ iken 
bulınur. Ḥālā ki bu ḥāl Mıṣr’uñ ba‘żı mezāri‘inde daḫı olur. Yıl fārelü olınca3 
ṭopraġından ṣıçanlar çıḳup ḥayāt bulur.  

‘Aynü’l-ḥasīse:4  Ṭaberiyye’nüñ cānib-i şarḳīsindedür ki bir heykel-i 
muṭalsamuñ gögsinde on iki delükden on iki ṣu ḳaynar. Her biri bir maraża5 
şifā olmaḳ üzere isti‘māl olınur. Ammā ṣuyı ġāyetle ḥārredür ve ṣāfīdür. 
Ṭaberiyye’nüñ ḫarābe ḥammāmından olmaḳ vardur.  

 
1  iki: iki rākib N1 
2  Nāṭūr: Māṭūr E, MV 
3  fārelü olınca: fāreler olıcaḳ Gence N1 
4  Ḥasīse: Ḥasīb N1 
5  maraża: maraż içün E 
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‘Ayn-ı Nihāvend: Bu daḫı u‘cūbe-i rūzgār ve nādire-i a‘ṣārdur ki bu 
ẕikr olınan ṣu bir ṭaġ arasındadur. Ol eṭrāfdaki nevāḥī ḫalḳı ṣuya muḥtāc 
olup mezāri‘ını ṣuvarmaḳ ḳaṣd itseler ol ṣunuñ ḳurbına varur. Bülend āvāzla 
çaġırup “Ben ṣuya muḥtācum.” [63b E] diyü feryād eyler. Ve ardına 
baḳmayup mezra‘asına ṭoġru çekilür. Fe-lā-cerem ol ṣu ardına düşüp bile 
gelür. Mezāri‘ını murādınca ṣuvarur. Maṣlaḥatı tamām olduḳda ki “Yiter, 
bu deñlü ifāża kifāyet ider.” diyü çaġırur. Mā’-i mezbūr çekilüp maḳāmına 
varur. 

‘Ayn-ı Tell: Ḳazvīn ḳaryelerinüñ birindedür. Ya‘nī ki aña karīb bir 
ṭaġuñ şi‘bindedür. Ammā ġāyetle ıssı ṣudur. Cereyānla iki ḥavża dökilür. 
Marīżlar ve kötürümler ol ṣudan yayḳanup ṣafālar ve şifālar bulurlar. 

li-Mü’ellifihi 

  Eşkümle ṭoldı sīnede dāġum çuḳurları 
  Bir çeşmesārdan pür olur niçe çāhlar 
 
  Allāh ne bellü başlu ṣudur gözlerüm yaşı 
  Andan ṭolar niçe ḳuyular āb-gāhlar      

 

FAṢL Fİ’L-ĀBĀRİ’L-ĠARĪBE VE ĀẞĀRİHA’L-MÜTENEVVİ‘A VE 
MENĀFİ‘İHA’L-‘ACĪBE 

Egerçi ki rub‘-ı meskūndaki ḳuyuları ve ḫavāṣṣ u ‘acā’ibini ba‘żı kütüb-i 
mu‘teberede yazmışlardur. Meh-mā-emken ol māddelerden daḫı ṭālibīne 
ifāde ḳılmışlardur. Lākin bu ḥaḳīre manẓūr olan kütüb-i mesṭūrede 
Mevlānā Ebū ‘Abdu’llāh Muḥammed Ḳazvīnī’nüñ kitāb-ı ‘Acā’ibü’l-
maḫlūḳāt’ı ve Mevlānā İbn Eẟīr’üñ Tuḥfetü’l-‘acā’ib’i sā’irinden eblaġ u elṭaf 
olmaġın anlardan naḳli evlā gördüm. Nihāyet ba‘żı fevā’id-i külliyye 
inżimāmına daḫı cell-i himmet ḳıldum.  

Bi’r-i Ebī 1  Kenūd: Ṭrablūs ḳurbında bir ḳuyudur ki ṣuyından 
içenlerüñ ḥamāḳati muḳarrerdür. Ḥattā bir kimesnede belādet āẟārı 

 
1  Ebī: Ümmī E 
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görildükde “Yoḫsa Bi’r-i Ebī 1  Kenūd’dan ṣu mı içdüñ?” meẟeli 
mu‘abberdür.  

Bi’r-i Bābil: Hārūt ve Mārūt yevm-i ma‘lūma dek ḥabs olduḳları 
ḳuyudur.2 A‘meş, Mücāhid bin Cebr-i Mekkī’den3 rivāyet ider ki meşāhīr-i 
müfessirīnden ve İbn ‘Abbās gibi büzürgvāruñ [57b N1] tilāmiẕindendür. 
‘Ālim-i müşārün ileyh rūy-i zemīndeki ‘acā’ibi reviyyetine ṣarf-ı maḳdūr 
idenlerden olmaġın Ḥaccāc-ı Ẓālim’üñ zamān-ı ḥükūmeti idi ki Mücāhid-i 
mezbūr cehd-i mevfūrla Çāh-ı Bābil’e vardı. Bir sāl-ḫūrde Yehūdī kendüye 
pīş-revlik idüp Çāh-ı Bābil’e indi. Ya‘nī dehān-ı çāhdaki ḥacer-i kebīri 
ḳaldurup serdāb şeklinde [48b MV] bir ḳuyuya girdi. Fe-ammā Yehūdī 
ıṣmarladı ki Mücāhid ol iki maḫlūḳı gördükde ta‘accüb-künān ẕikr-i ism-i 
Deyyān eylemeye. Ḳudret-i İlāhī, istiġrābla lā-ḥavle velā-ḳuvvete illā bi’llāh4 
kelāmını vech-i mu‘tād üzere söylemeye. Vaḳtā ki çāhuñ nihāyetine indiler, 
Hārūt ve Mārūt’ı iki cebel-i ‘aẓīm hey’etinde gördiler ki ardlarından 
dizlerine dek ayaḳları demirlenmiş idi. Başları aşaġa aṣılup ṭururlar idi. Lākin 
Mücāhid [64a E] tenbīh-i sābıḳı unutdı. Kemāl-i ta‘accüble ẕikru’llāh itdi. 
Hemān ol iki maḥbūs ıżṭırāb idüp bir vechle zelzele peydā oldı ki Yehūdī ve 
Mücāhid ḳaçaraḳ ḫalāṣ oldılar.  

Ba‘żı müfessirīn taḥḳīḳ itmişlerdür ki bunlar iki melek idi. Yiryüzinde 
benī Ādem’den ṣudūr iden5 zellāt u hefevāt görürlerdi. “Yā Rabbī niçün bu 
‘āṣīleri helāk itmezsün?” diyü ke-enne ‘uṣāt-ı benī Ādem’i ta‘yīb iderlerdi. 
Her çend ki Bārī Te‘ālā celle şānuhu ve ‘alā “Bunlaruñ zellātı ‘ālem-i 
‘anāṣıruñ muḳteżayātıdur. ‘İṣyānları nefsānīdür, rūḥānī degüldür.” diyü 
te’vīl-i luṭf-i cemīl ile cevāb buyururdı, bunlar naṣīḥat-peẕīr olmazlardı. 
“Bizi yiryüzine indür. Bir ẕerre cürm ü günāh irtikāb idersek çerāġ-ı 
vücūdumuzı söyündür. Ve kendümüzi nār-ı dūzaḫa göyündür.” da‘vāsın 
iderler idi. Pes Ḥażret-i Bārī celle şānuhu serā-perde-i meşiyyetinde mütevārī 
olan esrār-ı ḫafiyyenüñ iẓhārını irāde ḳıldı. Hārūt ve Mārūt’ı yiryüzine 
indürdi. Ḫilḳat-i beşeriyyenüñ nehci6 üzere ekl ü şürbleri taḥaḳḳuḳ buldı.  

Fe-lā-cerem ol iki melek-i mükerrem kümeyt-i nefsāniyyelerinüñ 
‘inānını irḫāya başladılar. Nūş-ı şarāb-ı ḫoş-güvār ve būs u kenār-ı nigār ve 

 
1  Ebī: Ümmī E 
2  ḳuyudur: muḳarrerdür MV 
3  bin Cebr-i Mekkī: Cermekī E 
4  “Güç ve kuvvet, sadece Allah’ın yardımıyla elde edilir.” 
5  ṣudūr iden: ẓuhūra gelen N1 
6  nehci: - N1 | deki nehc MV 
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Zühre nām muġanniyyenüñ viṣāli dūstgāhından temettu‘-ı zinā-kirdār-ı 
lāzımelerine kūşiş-i bī-şümār iẓhār itdiler. Ḥālā ki ol nāzenīn-i bī-hem-tā 
‘arż-ı himmet-i ‘ulyā ḳıldı. “Mādām ki baña ism-i a‘ẓamı ögretmeyesüz, 
istedükçe göklere ‘urūc idecek bir ‘ilm-i şerīf ü laṭīfe beni mālik itmeyesüz, 
vaṣlüm bezminde nūş-i cām idemezsüz. Ve çengimün naġamāt-ı dil-
güşāsında kesb-i merām idemezsüz.” diyü söyledi.  

Mezbūrānuñ dīg-i nefsānīleri germ-āb-ı şehvānīleriyle ġaleyāna başladı. 
‘İnān-ı iḫtiyārı ellerinden gidüp   1«هر چه �د  آ �د» mażmūnını irtikābla 
ta‘līm-i ism-i a‘ẓam itmeleri vuḳū‘ buldı. Tā ki Zühre-i zehrā ol bahāne ile 
‘āric-i evc-i semā ve burcında Zühre nāmı ile müsemmā bir rāmişger-i 
encüm-sīmā2 oldı. [58a N1] Ve ol iki melek maẓhar-ı ḳahr-ı Ḫudā olup 
niçe ‘itāb-ı İlāhī ıṣġāsından ṣoñra ol çāhuñ içinde ḥadīdle menkūs, ya‘nī 
bend-i āhenīnle maḥbūs ḳılındılar; ki rūz-ı maḥşere dek ol ḥāl üzere ‘aẕāb-ı 
elīmde ḳalalar. Aġızları āb-ı Çāh-ı Bābil’e deger degmez ıżṭırāb-ı ‘atş ü 
teşnegī birle mu‘aẕẕeb ḳılınalar.  

li-Münşi’ihi 

  Göge aġduḳda Zühre-i ḥüsnā 
  Mest-i lā-ya‘ḳıl idi ol ẓurefā 
 
  Göz açup gördiler yoġ anda nigār 
  Līk ġāyetde tāb-ı nār-ı ḫumār 
 
  Kendüler baş aşaġı maḥbūsān 
  Öñlerinde aḳar zülāl-i revān [64b E]            
 
  İçemezler velī ṣunılmış o ṣu 
  Yüzleri ṣuyı gibi olmış o ṣu 
 
  Ḥikmet-i Ḥaḳḳı itmeyüp iẕ‘ān 
  Olmaġın ḫāk-i pāya ṭa‘ne-zenān 
 
  Oldılar rāġıb-ı zinā zenden 
  İçdiler cur‘a ser-nigūn denden 

 
1  “Ne olacaksa olsun.” 
2  rāmişger-i: - E 
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  Aşdı1 başdan hevā-yı nefsānī 
  Oldı ṭūfān-ı baḥr-i şehvānī 
 
  Tīre çāh anlara belā-yı siyāh 
  Ḳaldılar ḥaşre dek muḫalled-i çāh 

Bi’r-i Bedr: Mekke ile Medīne mā-beynindedür. Yevm-i Bedr’de 
mü’minler müşrikleri ḳatl idüp içine bıraḳduḳları ḳuyudur. Ḥattā [49a 
MV] Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem ol ḳuyunuñ aġzına geldiler. 
 buyurdılar. Aṣḥābdan biri «� عتيبه � شيميه هل وعدمت ما وعد رّبكم حّقا»2
“Yā Resūla’llāh anlar şimdi bu ṣavtı işidür mi?” didükde “Ḥālā sizüñ 
ıṣġāñuzdan artuḳ işidürler.” cevābın virdiler.  

Bu daḫı ba‘żı ṣahābeden menḳūldür ki Bedr Ḳuyusı yanından geçerken 
görmiş ki içinde bir şaḫṣ çıḳmış, eṭrāfındaki vādīye ṭoġru ḳaçmış. Fe-ammā 
der-‘aḳab ‘aḳabe ardınca ẓāhir olmış. Ol ḥāribe yitişüp elindeki ḳamçı ile 
dögerek yine ḳuyı içine ḳoymış.  

Bi’r-i Berehūt: Bi’run bi-ḳurbi Ḥaḍramūt, ya‘nī Ḥaḍramūt yanında bir 
ḳarañulıḳ, ṭaşlu vādīde bir ḳuyudur ki ervāḥ-ı küffār u münāfıḳīn anda 
mu‘aẕẕeblerdür. Ṣuyı siyāh, ḳoḳusı cīfe rā’iḥası gibi murdār-ı bī-iştibāh idügi 
Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinden mervīdür.  

Aṣma‘ī, ehl-i Ḥaḍramūt’üñ birinden rivāyet ider ki her ḳaçan ki ol 
ḳuyunuñ rā’iḥa-i kerīhesi izdiyādla ẓāhir olsa elbette zümre-i3 küffārdan 
birinüñ helāki ya mevti ḫaberi işidilür, diyü bildürmiş.  

Bu daḫı menḳūldür ki bir mu‘temedün ‘aleyh kimesne bir gice Vādī-i 
Berehūt’e yatmış. Ṣabāḥa dek “yā Dūme, yā Dūme” ṣadāsını itişmiş. Meger 
ki Dūme ol vādīdeki ervāḥ-ı küffāruñ ta‘ẕībine mü’ekkel olan meleküñ ismi 
imiş.  

Bi’r-i Buḍā‘a: Medīne-i Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣallallāhu ‘aleyhi ve sel-
lemde bir ḳuyudur. Kendüler anuñ ṣuyından āb-dest almışlar. Ve tekrār bir 
ḳoġa ṣu çeküp içmişlerdür. Ve zamān-ı şerīflerindeki marażı ki ol ṣudan üç 
gün yayḳana marażından ḫalāṣ ola, buyurmışlardur.  

 
1  Aşdı: Asdı N1 
2  “Ey Uteybe, ey Şeymiyye, Rabb’inin gerçekten vaad ettiği gibi vaad ettiniz mi?” 
3  zümre-i: ümerā-yı N1 
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Bi’r-i Bījen: Derbend ḳurbında bir meşhūr ḳuyudur. Ya‘nī peylevānān-
ı sālifeden Bījen bin Gīv bin Gūderz’e nisbet olınmışdur. Efrāsiyāb, Bījen’i 
bunda ḥabs itdi, diyü ḫaber virilmişdür. Fi’l-ḥaḳīḳa bir sicn-i muḥkem ve 
tīre-çāh-ı ḳa‘r-nāk-i 1  [58b N1] müstaḥkem imiş ki pehlevān-ı mezbūrı 
bend-i elīmle anda ḥabs itmişler. [65/1a E]2 Ba‘dehu aġzına bir yaṣṣı ṭaş 
ḳapayup nā-bedīd itmişler. Lākin Rüstem ki bu ḫaberi aldı, Bījen’i 
ḫafiyyeten andan ḫalāṣ idüp Īrān’a getürdi. Tafṣīli Şeh-nāme’de muḳayyed ü 
mesṭūrdur.  

Bi’r-i Ḳanṣūrī:3 Arż-ı Hind’de bir cezīredür ki anda kāfūr ḥāṣıl olur. 
Ḥattā kāfūr-ı Ḳanṣūrī aña nisbet ḳılınur. Ve bu ḳuyunuñ içinde bir cins 
balıḳlar olmışdur. Çıḳduġı gibi ṭoñup ṭaş olur, diyü ḫaber virilmişdür.  

Bi’r-i Ḫandeḳ: Bu daḫı Merāġa a‘mālinden bir ḳaryededür ki anda 
vāfir gögercinler bulınur. Merāġa fuḳahāsından biri varmış. Beşyüz ẕirā‘ iple 
ol ḳuyuya inmiş. Nihāyetinde ḥamāme görmeyüp ṣuver-i mütenevvi‘a ile 
vāfir ḥayvānāt-ı mevti müşāhede ḳılmış.  

Bi’r-i Demāvend: Cebel-i Demāvend’de bir deriñ ḳuyudur. Gündüzin 
içinde duḫān ve gice ile āteş-i fürūzān çıḳar. İçine bir nesne bıraġulsa 
nihāyetine varup bir zamāncıḳ ṭurur. Ṣoñra yine atılup ṭaşra çıḳar.  

Bi’r-i Ẕervān: Medīne-i Münevvere’dedür. Rivāyet olınur ki bir 
zamānda4 Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bir maraż-ı şedīde 
mübtelā oldılar. Beyne’n-nevm ve’l-yaḳaẓa müşāhede ḳıldılar ki iki melek 
geldi. Biri başları ucında, birisi mübārek ayaḳları ṭarafına oturdı. Ol baş 
ucında oturana ol biri ṣordı ki “Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem’üñ veca‘ı [49b MV] nedendür?” Refīḳı cevāb virdi ki “Siḥrdendür.” 
Tekrār ṣordı ki “Kim siḥr itmişdür?” Didi ki “Lebīd bin A‘ṣam-ı Yehūdī siḥr 
idüp Bi’r-i Kemlā ḳa‘rında bir ṭaşuñ altında ḳomışdur.” Zīrā Bi’r-i 
Ẕervān’uñ bir adı Bi’r-i Kemlā’dur. Hemānā Sulṭān-ı Enbiyā ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem ḳalḳdılar. Ol meleküñ kelimātını ḥıfẓ itdiler. Ḥażret-i ‘Alī 
ve ‘Ammār’ı raḍiya’llāhu ‘anhumā bu ḫidmete gönderdiler. Anlar ki vardılar, 
ḳa‘r-ı çāhda ol ṭaşı bulup ḳaldurdılar. Altında delv rīsmānında bir pāre ip 
buldılar ki on bir dügüm dügülmişdi. Aldılar, Cenāb-ı Ḥażret’e getürdiler. 

 
1  -nāk-i: tārīk-i E, MV 
2  E nüshasında 65. varak numarası mükerrer verilmiştir. Bu nedenle bu varağa 65/1, sonraki 

varağa 65/2 sayısı verilmiştir. 
3  Ḳanṣūrī: Ḳanżūrī N1 
4  bir zemānda: - N1 
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Emr-i şerīfleri ile āteşe urdılar. Fi’l-ḥāl1 ke-enne-mā unşiṭa min ‘iḳāl, Resūl-i 
ḫayrü’l-āl ‘āfiyet buldılar. Ve bu ma‘nā on bir āyetle mu‘avviẕeteyn nüzūline 
bā‘iẟ oldı. Sāḥir-i mezbūruñ on bir ‘uḳdesi muḳābilinde ol iki sūre on bir 
āyetle inzāl ḳılındı. 

Bi’r-i Zemzem: Mekke-i Mükerreme’deki Çāh-ı Zemzem’dür ki 
Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām oġlı İsma‘īl’i vālidesi Hācer’le getürüp anda 
Allāh’a ıṣmarladı ve gitdi. Hācer, ṣuyı tükenince ṭurdı. Ba‘de-mā teşnelik 
ıżṭırābından āb-ı nāb tecessüsine gitdi. Bu ṭarīḳ ile cüstücūda ve ol cevānibi 
teküpūda iken sem‘ine [65/1b E] sibā‘ āvāzesi ṭoḳundı. Cānı pāresi 
ḫavfından maḥall-i ma‘hūda cān atdı. Gördi ki Ḥażret-i İsma‘īl ökçeleri 
depinmiş, mübārek ḳademi ḳurbında āb-ı Zemzem ẓāhir olmış. Sevinerek 
geldi. Bārī Ḫudā’ya şükrler itdi. Ol āb-ı revānuñ öñlerini ḳum yıġup 
ṭaġılmamasını [59a N1] ḳaṣd ḳıldı. Eger ol vechle cereyānını men‘ ḳılmasa 
mā’-i cārī olurdı. Sā’ir enhār-ı ‘aẓīme gibi izdiyād-ı miyāh2 ile iştihār bulurdı.  

Muḥammed bin Aḥmed-i Hemedānī ḳavlince āb-ı Zemzem’üñ 
a‘lāsından esfeline varınca deriñligi ḳırḳ ẕirā‘dur. Ve dibinde niçe aḳarṣular 
vardur ki birinüñ ḥaddi rükn-i Ḥacer-i3 Esved, birisinüñ ḥaddi Ebū Ḳubeys 
ve Ṣafā ve birinüñ ḥaddi daḫı Merve’dedür. Bārī Ḫudā luṭf-i bī-intihāsından 
yaġmurlar yaġdurdı ve seller geldi. Tā ki sene ḫamse ve ‘işrīn ve mi’eteynde 
Çāh-ı Zemzem’üñ ṣuları ziyāde oldı. Ḥattā re’sinden Cebel-i Menḳūr’a 
varınca on bir ẕirā‘ bulundı. Enlüligi daḫı üç ẕirā‘ ḥisābında olup üzerine 
sācdan iki mīl-i 4  murabba‘ yapduruldı. Evvelā arżını döşedüp üzerini 
muraḫḫam iden ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’den Manṣūr’dur.  

Mücāhid ‘aleyhi’r-raḥme ḳavlince Zemzem bir ṣudur ki şifā niyyetine 
içseñ şifā bulursın. Def‘-i ‘aṭş içün içseñ ḳanar ve rāḥat bulursın. Def‘-i 
şiddet-i cū‘ içün nūş itseñ ṭoyar şeb‘ān olursın.  

Zemzem tesmiye olınmaġa sebeb budur ki mülūk-i Fürs zu‘mlarınca 
Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi ṣalavāti’llāhi’l-celīl5 neslinden geçinüp Benī 
İsrā’īl nesebinden olınmışuz, dirler idi. Ol ecilden ta‘ẓīmen Ka‘be’yi ziyāret 
iderlerdi. Beyt-i Şerīf’i ṭavāf idüp bi’r-i mezbūre geldüklerinde üzerinde 
zemzeme eylerlerdi ki ḳavm-i Mecūs namāzlarında ḳırā’at itdüklerine 

 
1  Fi’l-ḥāl: - E 
2  miyāh: - E 
3  Ḥacer-i: - N1 
4  mīl-i: - N1 
5  İbrāhīmü’l-Ḫalīl: İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām MV 



Künhü’l-Ahbâr | 237 

 

zemzeme ıṭlāḳ iderlerdi. Pes çāh-ı mezbūruñ üzerinde zemzemelerine 
binā’en Zemzem dinilmişdür. Mülūk-i ‘Acem’den çaḳ ṣoñra Beytu’llāh’ı 
ziyāret iden Erdeşīr bin Bābek’dür, dirler. 

Bi’r-i Nebk: Errecān kūresinde bir ḳuyudur ki ol ḥavālīdeki re‘āyā 
resenler ṣarḳıdup ḳa‘rını yoḳladılar. Aṣlā nihāyetine irmediler. Her sene ṣuyı 
izdiyād bulur. Ol nevāḥī [50a MV] ḳaryelerini ṣuvaracaḳ mertebe artduġı 
muḥaḳḳaḳ olur. 

Bi’r-i Ḳarye-i ‘Abdu’r-Raḥmān: Arż-ı Fārs’da cāffetü’l-ḳa‘r bir 
ḳuyudur. Seneden seneye bir yevm-i ma‘hūdda ṣuyı çıḳar, ḳaynar. Eṭrāfını 
tamāmen ṣuvarınca ṭurur. Ba‘dehu ṣuyı batup bī-nişān olur. 

Bi’r-i Beysūs:1 Arż-ı Mıṣr’dadur. Yılda bir kerre ol ḳuyı ṭopṭolu olur. 
Pes ol vilāyetüñ ḥükkāmı üşerler. Mācerāyı yazarlar. Ḥākim-i Mıṣr’a 
bildürürler. Anlar daḫı izdiyād-ı Nehr-i Nīl’i andan ḳıyās iderler.  

Bi’rü’l-‘aẓamet: Ḳāhire’dedür. Ba‘żılar ḳavlince Ḥażret-i Mūsā’ya 
[65/2a E] nisbet olınan ḳuyulardandur. Bu daḫı menḳūldür ki Ka‘be-i 
Mükerreme’de Bi’r-i 2  Zemzem’e bir ṭaş düşürmişler. Bi’rü’l-‘aẓamet’de 
çıḳduġın ḫaber alup ‘aynı ile anda bulmışlar. 

Bi’rü’l-kelb: Ḥaleb müżāfātından bir ḳaryededür. Bi’rü’l-kelb 
dinilmege bā‘iẟ budur ki ḳuduz köpek mecrūḥ itdügi kimesne ḳırḳ gün 
giçmedin çāh-ı mezbūr ṣuyından içse ṣıḥḥat u ‘āfiyet3 bulur. Ba‘żılar rivāyet 
iderler ki ol maḳūle üç mecrūḥ, ṣuyından [58b N1] içmiş. Biri fevt olup 
ikisi şifā bulmış. Ḥālā ki fevt olan ḳırḳ güni tecāvüz eyleyen kimesne imiş. 

Bi’rü’l-maṭariyye: Mıṣr ḳaryelerinüñ birisindedür ki anda şecere-i 
belesān vardur. Ḥattā ṣulanması ol ḳuyunuñ ṣuyındandur. Aṣlda ḫāṣṣiyyet-i 
belesān ol āb-ı ṭarāvet-nişāndandur,4 dirler. Fi’l-vāḳi‘ rūy-i zemīnde andan 
ġayrı yirde belesān bitmez.  

Menḳūldür ki ḥākim-i Mıṣr 5  olan melik-i ‘ādilden ferzend-i reşīdi 
melik-i kāmil istīẕān eyledi ki ol ḥavālīde vāfir belesān zirā‘at ide. Ba‘dehu 
biten eşcār dühninden intifā‘ idüp ‘arż-ı ḳudret ve taḥṣīl-i bıḍā‘at6 ide. Egerçi 

 
1  Beysūs: Teysūs MV | Yesūs N1 
2  Bi’r-i: - E 
3  ü ‘āfiyet: - N1 
4  ṭarāvet-nişāndandur: ābdadur E, MV 
5  ḥākim-i Mıṣr: Mıṣr’da E 
6  bıḍā‘at: - E 
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ki me’ẕūn olup ekdi, fe-ammā biten eşcārdan edhān ḥāṣıl olmayup yoḳ yire 
zaḥmet çekdi. Ba‘de-mā recā eyledi ki tekrār zirā‘at ide. Ba‘dehu Bi’r-i 
Maṭariyye’den bir sāḳıye peydā idüp andan feyż-i ṭarāvet ide. Pes me’ẕūn 
olup zirā‘at itdi. Ve bi’r-i mezbūr sāḳıyesinden īẟār-ı ṭarāvet itdi. ‘Alā mā 
hüve’l-me’mūl dühn-i belesān ḥāṣıl idüp tedbīrinde iṣābet itdi. Ve bi’r-i 
mezbūruñ ṣuyına bu ḫāṣṣa feyż-i ‘Īsevī’dendür, dirler. Ya‘nī Ḥażret-i ‘Īsā 
ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā anda ġusl eyledi, ḫaberin virürler.1 

Ābār-ı Nīşābūr: Vāfir ḳuyulardur. Cümlesi fīrūze ma‘ādinidür. Gāh 
olur ki içlerinde ḳıṭ‘a ḳıṭ‘a bulınur. Lākin ba‘żı ḳattāl ‘aḳārib daḫı olur ki 
nāsı fīrūze ṭalebinden men‘ ḳılur. Nīş urduġını elbette öldürür.  

Bi’r-i Hindiyān: Fārs vilāyetinde bir ḳaryededür ki andan muttaṣıl 
duḫān çıḳar. Her kim yā nesne yaḳlaşsa muḥteriḳan yaḳar. Ḥattā hevādan 
ḳuşlar ṭayerān iderken muḳābilen rāst geldükde ḳuyruġı ve ḳanadı yanup ol 
bi’rüñ aġzına düşerler.  

Bi’r-i Yūsuf: Ḥażret-i Yūsuf-ı Ṣıddīḳ’ı iḫvānı2 bıraḳduġı ḳuyıdur ki 
zemīn ardında vāḳi‘dür. Ṭaberiyye’den dört fersaḫ öte idügi şāyi‘dür. Zīrā 
İṣtaḫrī ve niçeler ḳavlince Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ ḳarārgāhı Nāblīs3 ve Sencel 
nām iki ḳarye ortasındaġı Nāblus’da idi. Ol zamāndan berü bi’r-i mezbūr 
mezār-ı meşhūr olup ḫalḳ-ı ‘ālem ziyāretinden teberrük ḳaṣd itmişlerdür. Ve 
teyemmünen ṣuyından içegelmişlerdür. 

li-Mü’ellifihi [65/2b E] 

  Ne özge çāh imiş ol cübb-i bāhirü’z-zulümāt 
  İçinde bulına Yūsuf miẟāli āb-ı ḥayāt 
 
  Ṣusız ḳuyu idi dirlerse i‘timād itme 
  Ḥaḳīḳaten bir içim ṣu degül m’idi ol ẕāt [50b MV]  

 

 

 

 
1  ḫaberin virürler: dirler E 
2  iḫvānı: birāderleri N1 
3  Nāblīs: Tālmis N1 | Nāblus E 
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GÜFTĀR-I DÜRER-BĀR FĪ NEVĀDİR-İ CEZĀ’İRÜ’L-BİḤĀR  

Faṣl fī Cezā’iri’l-Baḥri’l-Muḥīṭi’l-Muẓlim 

Bu ẕikr olınan baḥre Yūnānīler Baḥr-i Oḳyānūs tesmiye itmişlerdür. 
‘Amā’ir-i meskūne ve ḫarābe cezā’irine nihāyet yoḳdur. Nihāyet meşhūr 
olup fī zamāninā merākib ü sefā’inle varılup görilmeyenler1 İbn Eẟīr’üñ 
kitābında mesṭūr olduġı üzere yigirmi yedi cezīre-i kebīredür. Ammā 
Mir’ātü’l-āvān ve Tuḥfetü’z-zamān’da altı biñ cezīredür, dinmişdür.  

[Cezā’ir-i Ḫālidāt]:2 Cümleden birisi Cezā’ir-i Ḫālidāt [60a N1] iki 
cezīredür. Her birinde yüz ẕirā‘ ḳaddinde iki ṣanem vardur. Nuḥāsdan 
düzilmişdür. İ‘māl-i Ẕü’l-menār-ı aḥmerdendür, diyü bundan esbaḳ 
yazılmışdur. Bunlaruñ bir ismi daḫı Cezā’irü’s-sü‘edā’dur. Taḳvīmü’l-
büldān’da yazılduġı üzere Cezā’irü’s-sü‘edāt yigirmi dört cezīredür. 

Cezīre-i Yesfehān: 3  Bunuñ ortasında bir müdevver ṭaş üstinde bir 
ṣanem-i aḥmer-i muṭalsam vardur. Eli ile “Baña yaḳın gelmeñ.” diyü işāret 
eyler. İ‘māl-i Ebrehe-i Ẕü’l-menār’dan idügi ekẟer-i müverriḫīn kitābet 
eyler.4  

Cezīre-i Le‘ūsā: Bunda bir mīl-i müstaḥkem üzere bir ṣanem vaż‘ 
olınmışdur. Aṣlā çıḳılması mümkin degüldür. Ve bundaġı devābb-ı hā’ileye 
nihāyet yoḳdur.  

Cezīre-i Sāve: Menḳūldür ki İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ẓulümāta 
girmezden evvel bu cezīreye uġrayup bir gice yatmış. Ṣabāḥa dek leşkeri 
sengsār ḳılınup eẕā olınmış. 

Cezīretü’s-sā‘ilī: Bu bir ‘aẓīm cezīredür ki sükkānı ‘avret şeklindedür. 
Lākin birer ikişer uzun azu dişleri vardur. Uzanup ṭaşra çıḳmışdur. Ve 
gözleri berḳ-ı ḫāṭıf gibi şu‘lelerle bedīdārdur. Ricāl ü nisāsı ancaḳ ferc ü 
ẕekerinden bilinür. Sā’ir a‘żāları müsāvī olmaġla tefrīḳı müşkil olur. Bir cins 
tekellüm iderler. Zu‘mlarınca söz söylerler. Lākin aṣlā fehm olınmaz. 

 
1  görilmeyenler: görenler N1 
2  Nüshalarda “Ḫālidetān (N1,) Ḥālindetān (E), Ḫālindemān MV” şeklinde yazılan bu kelime 

“Ḫālidāt” şeklinde metne alındı (bk. Mine Esiner Özen, “Piri Reis ve Müntehab-ı Kitab-ı 
Bahriye”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VII/2 (2006), s. 124). 

3  Yesfehān: Besfehān E 
4  İ‘māl-i//eyler: - N1 
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Libāsları evrāḳ-ı eşcārdan olmaġın ġayrı vechle elbiseleri görinmez. Dā’imā 
ol baḥrüñ devābbı ile ceng iderler. Öldürüp etinden tenāvül idegiderler.  

Cezīre-i Ḥayrān: Buña muttaṣıl bir büyük ṭaġ vardur. Üstinde sākin 
olan maḫlūḳāt ḳara yaġız, ḳaṣīrü’l-ḳad olup ṣaḳalları tā dizlerine dek 
inmişdür. Ve yaṣṣı ḳulaḳları vardur. Ġıdāları sefḥ-ı cebelden biten 
otcaġızlardandur. Ḥattā bir ṭatlu ṣulı bir ‘aẓīm nehrleri daḫı muḳarrerdür.  

Cezīretü’l-ġūr: Otlu, ṣulı, nebātāt ve dıraḫtānla ṭopṭolu bir ‘arīż ü ṭavīl 
cezīredür. Uzun [66a E] boynuzlu ṣıġırlar ve vaḥşī ḥimārlarıyla memlūdur.  

Cezīre-i Tinnīn: İskender cānib-i ẓulümāta güẕer ider iken bu cezīreye 
uġradı. Ḫalḳı aña bir ejderden şikāyet itdiler ki her gün iki ṣıġırımuzı 
mu‘ayyen ġıdā idinür. Ba‘dehu yataġına çekilür. Virmesek ‘ālemi fenāya 
virür. Pes İskender-i dānā ‘ale’l-fevr iki ṣıġırı getürtdi. Derilerini yüzdürüp 
içlerini zift ve kibrīt ve gügercile ve neft ve zırnīḫ ve zībaḳ ile ṭoldurdı. Ḥattā 
içine vāfir baṭaraḳlı demürler ve zencīr pāreler daḫı vaż‘ ḳıldurdı. Ba‘dehu 
tinnīnüñ ġıdālendügi maḥalle ḳodurdı. İrtesi ki ejder çıḳageldi, bilā-
tevaḳḳuf ol iki mecmū‘ayı ġıdā yirine yutdı. Ve çekilüp yataġına gitdi. 
Ammā bir heybetle1 geldi ve gitdi ki ‘asākir-i ṣāḥib-ḳırānı hirāsān ḳıldı. Ḳara 
ṭaġlar gibi gelüp zebān-ı āteş-feşānını duḫān-ı siyāh-ı şerer-nişānla ṣıfat-ı şeb-i 
ẓulmānīye [51a MV] nümūdār eyledi. Daḫı irtesi ki oldı, ejder-i mezbūrdan 
‘alāmet belürmedi. Vardılar, yoḳladılar. [60b N1] ‘Aynı ile lāşe-i sūḫtesini 
buldılar. İskender’e vāfir du‘ālar idüp tuḥaf u nevādirden niçe pīş-keşler 
çekdiler.  

Cezīre-i Fizāḥ: 2  Bu bir cezīre-i ḫāliyedür. Ma‘mūre ve meskūne 
degüldür. 

Cezīre-i Ḳalhān: Ḫalḳı vāfir, sükkānı mütekāẟir bir büyük cezīredür. 
Lākin andaki maḫlūḳātuñ bedenleri insāna şebīh ve boynuzları kilāb sūreti 
gibi kerīhdür. Baḥr-i Muḥīṭ’a ṭalarlar. Ḥayvānāt-ı baḥriyyeden avlayup 
ġıdālanurlar.  

Cezīre-i Sāḥireyn: Ya‘nī iki seḥḥārüñ cezīresi idi ki birine Şemrām ve 
ol birine Şebrām dirler idi. Dā’imā fesādāt idüp tüccār-ı biḥārüñ3 yolların 
kesüp nehb-i emvāl ve ḳaṭ‘-ı ensāl4 itmekle Ḥaḳ celle ve ‘alā anları mesḫ 

 
1  heybetle: hey’etle MV 
2  Fizāḥ: Firāḥ E 
3  tüccār-ı biḥārüñ: ṭā’ife-i tüccārüñ N1 
4  ensāl: insān E 
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ḳıldı. İkisi daḫı kenār-ı baḥr-i mezbūrda ḳā’im iki ṭaşdan ṣaneme döndi. 
Andan ṣoñra ol cezīre ma‘mūre olup sükkān ile ṭoldı ki ehl-i1 Uşbūne’den 
evlād-ı a‘mām gemi ṭonadup varduḳları cezīredür ki ẕikri sebḳ itmişdür.  

Cezīre-i Rāḳā: Buña Cezīre-i Ṭuyūr daḫı dirler. ‘Uḳāb şeklinde 
çengālleri bürrān, ḥumretle nümāyān, nihāyetsiz ṭuyūr-ı perrān vardur. 
Devābb-ı baḥriyyeden ṣayd iderler. Ġıdā yirine anları yirler. Ve anda incire 
beñzer bir cins mīve daḫı biter. Ekli mesmūm olanlara nef‘-i küllī virüp 
żararını def‘ eyler. 

Cezīretü’s-ṣaṣlīl:2 Bu cezīrenüñ ṭūli on beş günlik3 mesāfedür. İçinde 
meskūne ve ma‘mūre üç büyük medīne daḫı vardur. Ḥattā merākible tüccār 
aña varurlar. Ḥacer-i mülevven ve ‘anber-i eşheb iştirā ḳılurlar. Ba‘de-zamān 
ol cezīrenüñ ḫalḳı birbirine düşdi. Maẓālim ve ‘adem-i zindegānīden ekẟeri 
diyār-ı Rūm’a göçüp cezīrede [66b E] cüz’ī kimesne ḳaldı, diyü Tuḥfetü’l-
‘acā’ib’de mesṭūrdur.  

Cezīre-i Lāfe:4 Bir büyük cezīredür. Zamān-ı esbaḳda ḳatı ma‘mūre 
idi. Ḥālā yılan keẟretinden ḫarābe-i mevfūredür. Ve anda ‘ūd aġacı çoḳ olur. 
Ḥālā ki yirinde iken rā’iḥası olmayup cezīreden ıraḳlaşduḳça revā’iḥ-i 
ṭayyibesi izdiyād bulur.  

Cezīre-i Lūmiyye:5 Be-ġāyet āb-ı nābı cān-fezā, hevā-yı laṭīfi dil-güşā, 
eşcār u eẟmārı vāfir, ṭuyūr ü enhārı mütekāẟirdür. Ḥālā ki temekkün ü 
ṭavaṭṭun olınması ḳābil degüldür. Ol sebeb ile ki ziyāde mehīb ve bī-ḫavf u 
nehīb cān-āverleri olur ki benī Ādem görmesine bile ṭāḳat getürmez. Balıḳlar 
olur, ḳara ṭaġlar gibi başı olur. Re’sinden ḳuyruġına gidilse dört aydan 
eksikde yitilmez. Sübḥāne el-Melik el-Baṣīr, innehu ‘alā külli şey’in ḳadīr. 
Keẕā fī Tuḥfetü’z-zamān.6                      

Cezīretü’n-nisā ve’r-ricāl: Baṭlamyūs, Coġrāfiyyā nām kitābında 
yazmışdur ki Baḥr-i Muḥīṭ’uñ şimālinde iki cezīre vardur. Birbirinden 
ıraḳlıġı on mīl ancaḳdur. Ammā birine Cezīre-i Nisā dirler ki uzunı iki yüz 
elli mīl, niteki ortasınuñ eni yüz yigirmi mīldür. Ol birine Cezīre-i Ricāl 

 
1  ehl-i: evlād-ı MV 
2  Cezīretü’s-Ṣaṣlīs: Cezīre-i İnṣāṣlisil MV 
3  günlik: günlik miḳdārı MV 
4  Lāfe: Lāḳa N1 | Lāf E 
5  Lūmiyye:  Nevrebe N1 
6  “Melik ve Basîr olan [Allah] her türlü noksanlıktan münezzehtir. Onun gücü her şeye yeter. 

Bu da Tuhfetü’z-zemân’da [yazılmıştır].” 
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dinilür ki ṭūli iki yüz yetmiş mīl ve ‘arżı evsaṭınuñ [61a N1] yüz yetmiş 
mīldür. Dā’imā birbirlerinden ayru olurlar. Yılda bir kerre ki evvel-bahār 
olur, ricāl ḳısmı zevraḳlarla Cezīre-i Nisā’ya varurlar. Her kişi ‘avretine 
mülāḳāt iderler. Ol ay tamām olınca anda ṭururlar. Ve bunlardan ṭoġan 
evlād da şunlar ki eṭfāldür, ḥadd-i bülūġa dek anaları yanında olur. Ba‘dehu 
Cezīre-i Ricāl’e gelürler. Ammā bekār maḳūlesi dā’imā anlardan cüdā olmaz. 
Hāẕihi āḫiru cezā’iri Baḥri’l-muḥīṭ.1              

 

Faṣl fī Cezā’ir-i Baḥru’s-Ṣīn 

Bunuñ bir ismi Baḥr-i Herkend’dür. Baḥr-i Muḥīṭ’dan geçince bundan 
büyük deryā var idügi ma‘lūm degüldür. Ve Ebū Reyḥān, Āẟārü’l-bāḳıyye 
nāmı ile müsemmā kitābında yazar ki bu deryānuñ ṭuġyān u heyecānı andan 
ma‘lūm olur ki balıḳlar vech-i baḥrde görünmege başlar. Ve sükūnı anuñla 
istidlāl ḳılınur ki ṭuyūr-ı baḥriyye üzerinde yumurdasın dökerler. Bu bir 
deryā-yı ‘ummāndur ki cezā’iri nā-ma‘dūd u bī-kerāndur. İçinde ṭatlu ṣular 
vardur ki ġavvāṣlar ṭalup girān-bahā dürer-i şehvār çıḳarurlar. Ve ba‘żı 
cezā’irinde altun bitdügini ḫaber virürler. Ġarībetü’l-eşkāl ḥayvānātına 
nihāyet yoḳdur. Durdūr ki gird-āb didükleridür, bu deryāda ol daḫı 
muḳarrerdür.  

[Cezīre-i Zānc]: Ammā cezā’irinden Cezīre-i Zānc 2  aḳṣā-yı bilād-ı 
Hind’de ḥudūd-ı Ṣīn’de bir büyük cezīredür. Mihrāc3 nām pādişāhı vardur 
ki günde yüz ḳanṭār altun [67a E] ‘avā’idi vardur ki her ḳanṭārı altı yüz 
dirhem i‘tibār olınmışdur. Ḫazīnesini ḳal itdürüp kerpiçler dökdürür. Ve 
ḳa‘r-ı baḥre idḫāl ile muḳayyed olur. Dā’imā āyīn-i mevrūẟları böyledür.4 
Egerçi sükkān-ı cezīrenüñ ḫilḳatleri bu diyārüñ ādemlerine müşābihdür. 
Lākin evżā‘-ı nā-hemvārları vuḥūş ef‘āl ü eṭvārına müteşābihdür. Sözleri 
añlanmaz. Ol cezīrenüñ aġaçları üzere çıḳup daldan dala ṣıçrarlar.  

Ve bu cezīrede bir cins kediler olur ki5 ḳanatları vardur, uçarlar. Ke-
enne yarasaya cümleden ziyāde şebīh görinürler.  

 
1  “Burada Bahrü’l-muḥīṭ adaları [hakkında bilgi] sona erdi.” 
2  Zānc: Rānc E 
3  Mihrāc: Bihrāc N1 
4  Cezīre-i Nevrebe//böyledür: - MV 
5  olur ki: vardur E, MV 
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Ve yine ḳırmızı renginde vaḥşī ṣıġırlar bulınur. Sürḫ reng üzerinde pul 
pul beyāż beñleri vardur ve keçi gibi ḳuyruḳları olup lüḥūmı ekşirekdür.  

Ve yine bu cezīrede hirre-i zebād olur ki misk kedisi dimekdür. Keẕālik 
misk ḥāṣıl ider. Ṣıçanları daḫı muḳarrerdür.  

Ve ġarā’ib ü nevādirinden biri daḫı budur ki [51b MV] beyāż, gūyā 
mānend-i ġurre-i ġarrā ve zerd-gūn ü ṣafrā ve gül-rengine şebīh ḥamrā, ṭūṭī-
i şeker-ḫā ve her lüġatden gūyā bebġālar olur ki ellerine sükker girmedükde 
kelām-ı şīrīn-i belīġleri ḳand-i mükerrer yirine ṭutılur. Muḥaṣṣal yiyüp 
içmeleri insāna beñzer. Ebyaż ü esved ü aḫḍar şeh-perleri ve ṭayerānları 
muḳarrerdür.  

Bir cins maḫlūḳ daḫı vardur. Sözleri añlanmaḳ ḫaylī düşvārdur. İbn 
Sayrāfī’den menḳūldür ki cezīre-i mezbūrede aḳ ve ṣarı ve mā’ī reng1 güller 
görmiş. Ġayrı yirlerde olmaz, diyü raġbet idüp ezraḳını degşürmiş. Ve bir 
sifāle2 tertīb idüp götürmiş. Hemān ki cezīreden [61b N1] ṭaşra gider, bir 
āteş peydā olup ol gülleri yaḳmış. Sifāline ne żarar ider ve ne iḥrāḳ eylemiş. 
Ehl-i cezīreden ḥikmetini ṣormış. “Bu güllerde menāfi‘-i külliyye vardur. 
Cezīreden ṭaşra gitmemesine irādetu’llāh ta‘alluḳ itmişdür.”3 dinilmiş.  

Ve bu cezīrede şecere-i kāfūr daḫı 4  olur ki sāyesinde yüz ādem 
gölgelenmege ḳudret bulur. Ba‘żı şāḫlarını çizerler. Żamġ gibi kāfūr5 ṣızar,6 
aḳar. Daḫı cem‘ iderler. Çaḳ ṣoñra diblerini çizerler. Kemā fi’l-evvel kāfūrını 
taḥṣīl iderler. Fe-ammā hemān ki kāfūr-ı mecmū‘ müncemid olur, alınan 
şecere daḫı ḳurıyup fenā bulur.  

Cezīre-i Rāminī:7 Bunda ḥufāt u ‘urāt, ya‘nī çırlaḳ çıplaḳ maḫlūḳāt 
çoḳdur. Ba‘żılar ḳavlince ‘avretleri ḳıvırcıḳ ṣaçları ile ferclerini örtmek şeklin 
iderler. Ammā sözleri fehm olınmaz. Yidikleri ol eşcārüñ yimişleridür. 
Cezīreleri sāḥiline insān varsa eser yil gibi ḳaçarlar. Yitişilmesi mümkin 
olmaz.8 Boyları dörder ḳarışdur.  

 
1  reng: - MV 
2  sifāle: - N1 
3  ta‘alluḳ itmişdür: müte‘alliḳdür N1 
4  daḫı: - MV 
5  kāfūr: yāḳūt N2 
6  ṣızar: - E 
7  Rāminī: Rāżī MV 
8  olmaz: degüldür MV 
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Cezīre-i mezbūre yedi yüz fersaḫ çevirür yirdür. Ṭopraġı ḫūb ve hevāsı 
[67b E] ġāyetle ḫoşterdür. Sevāḥilinde ma‘mūre-i ma‘ḳıllar ve ḳarye vü 
ḳaṣabalar muḳarrerdür. Şecer-i kāfūr u baḳḳam ü ḫīzrān anda mevfūrdur. 
Baḳḳam aġacı ġars olınmaġla ve şecere-i ḫarnūb gibi yimişler virmekle, 
nihāyet ṭa‘amı ḥanẓal gibi telḫ olmaġla ḫaber virilmişdür. Ve Cezīre-i 
Rāminī’de gergedān daḫı olur ki ḥimār deñlü bir cānverdür. Depesinde bir 
dāne boynuzı muḳarrerdür ki anuñla niçe kendü deñlü fīlleri götürür. 
Maḳlūb idinüp yire urur. Ol boynuzınuñ ḫavāṣṣı çoḳdur. Ve bu cezīrede 
ḳuyruḳsız cāmūslar daḫı bulınur. Ammā sāḥil-i cezīrede ḳaryeler ve 
ḳaṣabātdan ba‘żı maḫlūḳāt deryā yüzinde gemi gördüklerinde yüzerek 
gelürler. Aġızları ile ‘anber getürürler. İşāretle demür āletiyle degişdürüp 
anları da aġızlarına alup yüzerek giderler. Hīç bilinmez ki ol demürleri 
n’eylerler.  

Cezā’irü’s-selāhī: Niçe pāre, büyük cezīrelerdür. Bunlaruñ ḥākimleri 
bilā-ṭaleb mülk-i Ṣīn’e hedāyā gönderürler. İrsāl itmedükleri taḳdīrce 
içlerinde ḳaḥṭ u ġalā peydā olmasını zu‘m iderler. Şol ḳadar āb u hevāsı laṭīf, 
cihet-i ma‘āşları naẓīf1 ḳavmdür ki sā’ir diyār ḫalḳından cezīrelerine varan 
bir daḫı gitmez. Ben ṣaġlıġumda [52a MV] cennet-i a‘lāyı buldum, diyü 
āḫar diyāra sefer itmez. Anlarda ẕeheb-i ḫāliṣ vāfirdür. Zībā şāhinler ve ṣayda 
müheyyā şehbāzlar daḫı mütekāẟirdür.  

[Cezīre-i Serende]: İmdi cezā’ir-i Selāhī’den biri Cezīre-i Serende’dür.2 
Ki biñ mīl devri vardur. Niçe ḳaryeler ve ma‘mūre ḳaṣabalar olup dürer-i 
şāhvār ve efāviye-i ṭayyib maḳūlesi niçe yādgār bulınur ki cümlesi taḥsīne 
sezāvārdur.  

[Cezīre-i Cebel]: Biri daḫı Cezīre-i Cebel’dür ki ḳatı büyük degüldür. 
Lākin ortasında bir yüksek ṭaġı vardur. Gice ile ṭorasında āteş ẓāhir olur. 
Aña binā’en nihāyetine kimesne çıḳamayup çıḳanlar iḥrāḳ bi’n-nār 
ḳılınurlar. Ve gündüzin duḫān-ı siyāhı eksik olmaz. [62a N1] Ammā 
dāmen-i cebelde a‘lā, leẕīẕ, ṣovuḳ ṣuları muḳarrer ve ḳudretden ḥammāmları 
daḫı mükerrerdür.  

 
1  nazīf: laṭīf MV 
2  Serende: Serend E 
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[Cezīre-i Kiryevn]:1 Biri daḫı Cezīre-i Kiryevn’dur ki Mü’minīn nām 
bir ḳavm-i siyāh-ebdān ve sūd-endām bu cezīrede mütemekkinlerdür ki şecī‘ 
ü bahādır, urmada, ṭutmada māhir maḫlūḳātdur.  

[Cezīre-i Ḳurūr]: Bir daḫı Cezīre-i Ḳurūr’dur ki Kiryevn’e ḳarībdür. 
Nebātāt u eşcār ile memlūdur. Lākin meymūnlarla her ṭarafı ṭopṭoludur. 
Ḥattā ol zümrenüñ bir emīri daḫı vardur ki ta‘ẓīmen boyunlarına bindürüp 
götürürler. Anuñ vücūdıyla birbirlerinden def‘-i ẓulm iderler. Ve silāḥla 
gelen gemiler ḫalḳına ṭaş aṭmaġla ve el yitirdüklerine ıṣırup cefā ḳılmaġla 
eẕādan ḫālī olmazlar. [68a E] Lākin ba‘żılar dām-ı ḥīle ile niçesin ṭutarlar. 
Yemen vilāyetlerine çıḳarup ‘ālī behā ile ṣatarlar. Zīrā ki ehl-i Yemen anları 
dükkānlarında ‘ubeyd-i ẕekī vü fehīm yirlerine ḳullanırlar. 

[Cezīre-i Ḳaṭariyye]: Bir daḫı Cezīre-i Ḳaṭariyye’dür. Ḫaylī vāsi‘dür. 
Cemī‘-i sükkānı Naṣārā’dur. Ġavvāṣları ṭalup a‘lā ve şāh-dāne incüler 
çıḳarurlar. Furṣatı ile tüccāra ṣatarlar. Ammā gözlerine yiñdürdükleri kāsibīn 
zümresini ḳatl idüp mā-meleklerin alurlar.  

[Cezīre-i Beymān]: Cezīre-i Beymān daḫı ol cezā’irdendür. Sükkānı 
Naṣārā’dur. Ammā cezīre-i vāsi‘a olmaġın müdün ü emṣār-ı ma‘mūresi bī-
intihādur. Celādet ü şecā‘atleri bir mertebededür ki içlerinden biri evlenmek 
istese mādām ki a‘dālarından birinüñ başın kesüp getürmeye, aña kimse ḳız 
virmeye. Farażā iki re’s-i maḳṭū‘ ile ikisini vireler. On kelle ile daḫı gelse on 
ḥüsnā ḳız alıvirüp içlerinde kelle i‘tibār olınup her zamānda mu‘azzez ü 
mükerrem ṭutıla. Ve bi’l-cümle bu cezīre[de] āb-ı zülāl-i revān ve fevākih-i 
gūn-ā-gūn-ı leẕẕet-resān bī-nihāye vü bī-pāyāndür.  

[Cezīre-i Vāḳvāḳ]: Bir daḫı Cezīre-i Vāḳvāḳ’dur. Bir büyük cezīredür. 
Zenc Cezīresi’ne muttaṣıl Vāḳvāḳ Cezīresi bunuñ ġayrıdur. Bunda ẕeheb-i 
ḫāliṣ vāfir olur. Ḥattā kelblerinüñ ve meymūnlarınuñ bend ü ḳılādesi ḫāliṣ 
altundan ḳılınur.  

[Cezīre-i Benān]: Biri daḫı Cezīre-i Benān’dur.2 Ki sükkānı ‘üryān, her 
biri ḥüsn ü cemālle nümāyān bir bölük merdüm-ḫˇārlardur. Re’s-i tilāl ü 
eşcārda gizlenürler. Benī Ādem’i görince segirdişüp, ṭutup yirler.  

Bundan öte iki cezīre daḫı vardur. Anlarda ‘āvī ḫilḳat, būniyyü’l-aṣl 
olanlar gibi siyeh-çihre ve bed-ṭal‘at maḫlūḳāt vardur ki ṣaçları ḳıvırcıḳ, 

 
1  Kiryevn: Kirmevn N1 
2  Benān’dur: Lebān’dur N1 
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cüẟẟeleri kebīr, yüzleri ṭūlānī ve nā-müstenīr, ayaḳları uzunı birer ẕirā‘ bir 
bölük bed-siriştlerdür. Bunlaruñ daḫı merdüm-ḫˇārlıḳları muḳarrerdür. 

[Cezīre-i Vāḳvāḳ]: Biri daḫı Cezīre-i Vāḳvāḳ’dur ki içerüden içerü 
Zānc cezā’irine muttaṣıldur. Baḥriyyūn buña nücūm gözedüp gitmekle 
vāṣıldur.  

Tuḥfetü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki bu didügümüz [52b MV] Vāḳvāḳ 
Cezīresi ceme‘an biñ yedi yüz cezīre-i ‘āmiredür ki demhere nām ‘avret bu 
cümleye ḥākime-i ḳāhiredür. Zerd rişteden sāḫte tār u pūdı ẕeheb ile 
perdāḫte cāmeler giyinür, [62b N1] başına bir altun tāc urınur. Ayaġına zer-
i ḫāliṣden başmaḳ alup ḫırām-ı nāzla ḫalḳına görinür. Kendüden ġayrı altun 
başmaḳ giyer kimse bulınsa siyāseten ayaḳları ḳaṭ‘ itdirilür. Ve ḳarşusında 
dört biñ ḳız oġlan ṣaf baġlar, ṭurur.  

Ve bu cezīrede bir aġaç vardur ki yimişleri insān şeklinde, memeleri ile 
ve ferc ve ṣaçları [68b E] ile ‘avret ṣūretinde ḥāṣıl olur. Ḥattā depesindeki 
ṣaçından aṣılur, ṭurur. Faṣl faṣl “vāḳ vāḳ” diyü ṣadā virür. Tā şol zamāne dek 
eceli yitişüp ṣaçı ḳırılup düşer, ölür. Fe-ammā sükkān-ı cezīre anlaruñ 
ṣadālarını żabṭ iderler. Zu‘mlarınca tefe’’ül ü taṭayyür idüp nīk ü bede ḥaml 
iderler. Bunlardan içerüdeki cezīrelerde yine bunlar gibi biter maḫlūḳ 
olurmış. Ḥālā ki ḫilḳatde ve cesāmetde ḫuṣūṣā vezn-i ḳadd u ḳāmetde ve 
ṭayyib-i revā’iḥ ü leṭāfetde ziyāde bulınurmış. Anlar ḫāke düşdükde bir gün 
ve bir buçuḳ gün miḳdārı ḥayātda ṭururmış. Ḥattā ba‘żılar yire1 düşdügi gibi 
bulup anlaruñla mücāma‘at iderler imiş. Leẕẕet-i mu‘āşeretlerini benī nev‘-i 
insāndaki zenān-ı ḥüsnādan ziyāde bulurlar imiş.2  

Ve bi’l-cümle bu cezīrenüñ āb u hevāsı kemāl-i leṭāfetdedür. Niteki 
ṣuları şerbet-i sükker gibi leẕẕet ü ‘uẕūbetdedür. Lākin benī Ādem’den anda 
muḳīm yoḳdur. Ancaḳ büyük büyük fīllerüñ çerāgāhıdur. Ekẟerinüñ boyları 
onar ve on birer ẕirā‘dur. Ṭuyūr ḳısmından daḫı eṣnāf-ı keẟīre vardur. 
Bunlardan öte niçe maḫlūḳ daḫı vardur. Lākin Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a ma‘lūmdur. 
Gāhī Cezīre-i Vāḳvāḳ’a öteden berü ḳaṭrān renginde siller gelüp içinde ol 
ṣuya münāsib balıḳlar da görinür. Rūy-ı deryāda gezdükleri müşāhede 
ḳılınur. Ve bu cezā’irde abanūs vāfir olur.  

 
1  yire: - MV 
2  Anlar//imiş: - N1 
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Cezīre-i Cālūs:1 Merdüm-ḫorlar cezīresidür. ‘Üryānla gezerler. Benī 
Ādem’den vaḥşet idüp furṣatla avlayup yirler. Bellü dīnleri ve ḥākimleri 
yoḳdur. Sāḥillerinde mūz ve nārcīl ve ḳaṣab-ı sükker çoḳdur. Ekẟeriyyā 
ġıdāları anlardandur. Bu cezīrede bir ṭaġ vardur. Türābı ṣāfī gümüşdür. Āteş 
yaḳılsa ḳarībinde ṭopraḳlar erir. Sebīke sebīke sīm-i ḫāliṣ olur. 

Cezīre-i Mevḥame:2 Bir büyük cezīredür. İçinde ḥükkām u mülūk-i3 
keẟīre vardur. Ḫalḳı ebyażü’l-vech, laṭīfü’ş-şekllerdür. Bunlarda dābbetü’l-
misk, dābbetü’z-zebād, ya‘nī misk kedisi, 4  müşg iti bulınur. ‘Avretleri 
melāḥaten aḥsen-i nisādur. Niteki ṣaçları aṭvel ü müca‘‘ad ü ‘anber-sādur. 
Aṣlā başların örtmezler. Leylā-yı ḥüsn ü cemāl iken Mecnūn-miẟāl ḳalansüve 
ve mūy-ı jūlīdeye meyyāl olurlar. Ve bu cezīre tā meşārıḳ-ı şemse 
muttaṣıldur.  

Cezīretü’l-ḳamer: Egerçi ki bu eṭrāfda cezā’ir-i ṣıġār vāfirdür. Cümlesi 
‘āmire olup sükkānı mütekāẟirdür. Lākin anlardan biri işbu Ḳamer 
Cezīresi’dür. Ḫaylī ‘arīż ü ṭavīl aṭadur.5 Menḳūldür ki uzunı [69a E] dört 
aylıḳ yol ola. Eni yigirmi [63a N1] günlik mesāfe idügi taḥaḳḳuḳ bula.  

[Cezīre-i Lān]: Bir daḫı Cezīre-i Lān’dur ki āb u hevāsı laṭīf ü dil-güşā, 
eşcār u eẟmārı ḫuṣūṣā ṭayyib ve ezhārı bī-intihā bir yirdür. Bu cezīrenüñ 
sükkānı [53a MV] anda biten sāzdan münaḳḳaş ḥaṣīrler işlerler. Ve ḥarīr 
bisāṭlar üzere döşenüp ṣovıcaḳdur, diyü üstine otururlar. Ādem oġlanları ol 
ṣun‘a ḥayrān olurlar. Gūyā ki her birinüñ vaṣfında  6 «رأت عني  «ماال 
 mażmūnı muḥaḳḳaḳ bulur. Ve şol deñlü ulu aġaçlar biter ki bir şecerüñ 
tomruġından altmış arşun gemi yonılur. Ve ba‘żı ḫaşebī kāseler işlenür. 
Birisinde yüz miḳdārı ādem ṭa‘āmlanur. Nārcīl ve ḳaṣab-ı sükkere ḫod 
nihāyet yoḳdur.  

Cezīre-i Lātverān: Bir büyük cezīredür ki gergedān ile memlūdur. Ve 
ḥimār deñlü ḳırmızı ḳırmızı7 meymūnlar ile her yiri ṭopṭoludur. Şecer-i 
kāfūr ile daḫı müzeyyendür. Ve insān ḫilḳatinde nihāyet başları sibā‘ 
ṣūretinde bir maḫlūḳ daḫı mu‘ayyendür ki İskender’üñ gemileri uġrayup bu 

 
1  Cālūs: Ḥālūs E, N1 
2  Mevḥāme: Fālmūḫa N1 
3  ḥükkām u mülūk-i: mülūk u ḥükkām-i E, N1 
4  misk kedisi: - E 
5  ṭavīl aṭadur: ṭavīldür E 
6  “hiçbir gözün görmediği” 
7  ḳırmızı: - MV 
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cezīrede ol maḫlūḳātı gördiler. Nihāyet yaḳın varduḳda nā-bedīd olup 
görünmediler. 

Cezīretü’n-nisā: Bu Baḥr-i Ṣīn’deki Cezīre-i Nisā’dur. Bunda cidden 
ricāl yoḳdur. Sükkānı ki zenāndan gebe olmaḳ istedükçe yil yudarlar. Ḥāmil 
olup kendüler gibi ebkār ṭoġırurlar. Ba‘żılar ḳavlince anda bir dıraḫt olur. 
Anuñ yimişinden yirler. Ḥaẓẓ-ı şehvānī ile yüklenürler. Ve ol cezīrede altuna 
nihāyet yoḳdur. Gūyā ki türābı ser-ā-ser zer-i ḫāliṣdür. İttifāḳen bir gemi ol 
ḥavālīde ġarḳ oldı. İçinde bir kimse yüzerek ol cezīre sāḥiline düşdi. Andaki 
nisā ki anı gördiler, öldürmek niyyetine üşdiler. Lākin içlerinden biri ṣıyānet 
itdi. Ḳatline māni‘ olup bir tekne ile deryā yüzine ṣalıvirdi. Tā ki 
yuvarlanuraḳ bilād-ı Ṣīn’den bir tepeye çıḳdı. Vāḳi-i ḥāli ol mülküñ 
pādişāhına bildürdi. Fi’l-ḥāl gemiler ṭonatdılar. Ol şaḫṣı delīl ṭutınup 
gitdiler. Ne ol cezīreyi buldılar, ne ol bahrüñ nihāyetine1 yitdiler.  

Cezā’ir-i Serendīb: Eni ve uzunı seksen fersaḫdur. Ehl-i Hind ḳavlince 
Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām ol cezīredeki ṭaġlaruñ birine inmişdür. Ekābir-i 
Berāhime taḥḳīḳi üzere Ḥażret-i Ādem’üñ ḳademi yiri anda henüz 
ma‘lūmdur. Ḥattā yetmiş ẕirā‘ uzunında maġmūs u mersūmdür. Gicede ve 
gündüzde ol ṭaġ üzerinde nūr gibi bir żiyā ẓāhir olur. Ba‘de-mā Ḥażret-i 
Ādem ol cezīreden iki adım inmişdür, didükleri iki günlik mesāfedür. Fe-lā-
cerem anuñ ḥavālīsi eṣnāf-ı cevāhirle memlūdur. Ve la‘l ü elmās u yāḳūtla 
[69b E] müzeyyen ve ṭopṭoludur.  

Kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Serendīb ṭaġlarında bir yir 
vardur. Aña Vādī-i Elmās dirler. Ḫaylī derin vādīdür. Büyük büyük zehrnāk 
yılanlar ile memlūdur. Elmās almanuñ, çıḳarmanuñ2 ṭarīḳı budur ki lüḥūm-i 
ḥārreyi vuṣla vuṣla atarlar. Anı [63b N1] gören nesr-i ṭā’irler ‘ale’l-fevr anları 
ḳaparlar. Yılanlardan iḥtiyāṭla āḫir-i sāḥile gelüp ḳonarlar. Ve ol lüḥūmı 
ferāġ-ı bālle yirler. Ṭālibīn ki cüstücū ḳılurlar, beyne’l-ḥaṣā ve’t-türāb ol 
elmāsları bulurlar. Ġāyetle büyükleri ete yapışmaz. Bā‘iẟ budur ki büyük 
elmāslar tüccār eline düşmez.3  

 
1  nihāyetine: ġāyetine N1 
2  çıḳarmanuñ: - N1 
3  düşmez: girmez E 
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Ve bi’l-cümle Cezā’ir-i Serendīb’de envā‘-ı cevāhirle mükellel ẕeheb-i 
ḫāliṣden bir ṣanem-i mükemmel1  vardur. 2  ‘Irāḳ ve Fārs’dan aña ḫamr 3 
nüẕūr [53b MV] gönderilegelmişdür.  

Ve bu cezā’irde ba‘żı beyāż, berrāḳ 4  burclar ve ḳaṣrlar ve ḳal‘alar 
görinür. Taḳarrüb ḳasdına varılduḳça ba‘īd olur. Hergiz ittiṣāl mümkin 
olmaz.  

[Cezīre-i Melātī]: Ḫafī olmaya ki ‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt’da ve Ṭurfetü’l-
ġarā’ib’de Baḥr-i Ṣīn’e yazılan cezā’ir ancaḳ bunlardur. Lākin Tuḥfetü’z-
zamān’da ba‘żı cezā’ir daḫı yazılmışdur ki biri Cezīre-i Melātī5 ḫaylī vāsi‘ ve 
‘āmir ü keẟīrü’l-menāfi‘dür. Sükkānı sāḥil-i cezīrede ṣu üstinde aġacdan 
çatma ḫāneler ve ḳaṣr-ı bī-nihāyeler yapmışlardur, anlarda olurlar. Ḥattā 
āsiyāblar yapmışlardur. Rūzgār ile döner. Ḫānelerine ittiṣālle sāḥilinde ḳarār 
eyler. Ve bunlarda birinc ve cevz-i bevvā ve beyāż fīl ve sükker ḳamışı ve 
ẕeheb ma‘deni ve gergedān didükleri ḥayvān-ı dirāz-pā vāfir ü bī-intihā olur. 
Ve melik-i cezīre māldār ve şevketi āşikār, cümle ‘askeri fīllere süvār, ḫaylī 
şehryār-ı büzürgvārdur.  

Mevlānā Kemālü’d-dīn Demīrī Ḥayātü’l-ḥayevān’da yazar ki 
‘Abdu’llāh6 Ḳalānisī nām bir şaḫṣ-ı tüccār deryā ile merākibe binüp sefer 
iderken nāgāh muḫālif rūzgār esdi. Her kişi vücūdından ye’s idüp dürlü 
dürlü neẕrlere başladılar. Mezbūruñ neẕri bu oldı ki eger ḫalāṣ olup bir sāḥile 
düşerse aṣlā fīl etini yimeye. Ol maḳūle ẟaḳīlü’l-cüẟẟenüñ laḥmı tenāvülini 
aṣlā cā’iz görmiye. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, gemileri bir sāḥile düşdi. 
Kendüler kenāra çıḳup me’kūlātdan nesne bulınmamaġın bir fīl ṣayd idüp 
her kişiye eti bölüşdi. Ammā ‘Abdu’llāh Ḳalānisī neẕrine binā’en andan 
yimedi. Ba‘żı nebātātı tenāvülle geçindi. Meger ki ol fīl beççe idi. Anası 
çerāgāhda iken ṣayd olınmış idi.  

Vaḳtā ki gelüp yavrısını bulmadı, şiddet-i iltihāb ve kemāl-i ıżṭırābla 
cān atup sāḥile geldi. Ol cemā‘ati yatur bulup üzerlerine [70a E] saldı. Her 
ḳanġısında rā’iḥa-i laḥm-i pīl buldı ise baṣup ḫūrd u ḫām eyledi. Mezbūr 

 
1  mükemmel: - N1 
2  vardur: - MV 
3  ḫamr: ḫams E, MV 
4  berrāḳ: - E 
5  Melātī: Melāḳī N1 
6  Nüshalarda bu ismin önünde “Ebū” kelimesi yer almaktadır. Devamında gelen 

anlatımlarda bu şahsın adının “‘Abdu’llāh” olduğu yazıldığı için tashih edilerek metne 
alındı.  
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‘Abdu’llāh’da ol ḥāl olmamaġın ta‘arruż itmeyüp ayaġına süründi. Sā’irini 
helāk itdükden ṣoñra işāret ile üstine aldı. Bir miḳdār tekāpū ile yine Cezīre-i 
Melātī’de bir ḳaṣaba-i ‘āmire kenārına getürüp kendüsi semt-i āḫara çekildi, 
gitdi. 1  Ba‘dehu ol şehre vardum. Melikine buluşdum. Vāḳi‘-i ḥāli 
tercemānla bildürdüm. Ḫaber aldum ki pīl-i sefīd beni alup getürdügi sekiz 
günlik mesāfe imiş. Niçe müddet anda ṭurdum. Furṣat ile bir gemi 
uġraduḳda içine girüp [64a N1] ḫalāṣ yaḳasına çıḳdum,2 dimişdür. Ya‘nī ki 
‘Abdu’llāh Ḳalānisī bu ḥikāyeti beyān itmişdür.  

Cezīre-i Seḥāb: İbn Verdī’den naḳl ile beyān itmişdür ki bu bir büyük 
cezīredür. Dā’imā üzerinde bir büyük aḳ buluṭ muḳarrerdür. Ḳaçan ki buña 
muḳābil rūy-i deryāda bir gemi ẓāhir olur, ol buluṭ yirinden ḥareket idüp ol 
geminüñ üstine varur. Hemān ol buluṭdan berü bir incecik uzun uzacıḳ ṣavt 
işidilür. Tā ki ol deñiz ġaleyāna başlar. Āẟār-ı ṭūfān ẓāhir olup ḳaṣırġalar 
peydā ider. Hemān ki ol gird-ābdan biri sefīneye muttaṣıl olur. 3  Ān-ı 4 
vāḥidde ġarḳ idüp bī-nişān ḳılur. Gūyā ki muṭalsamdur. Hemānā ki ol buluṭ 
bir dest-māl-i pür-semdür.  

Cezīre-i Temessuḫ: Bu daḫı bir ġarīb cezīredür. Sükkānınuñ bedenleri 
insāna şebīh, ammā ḳuyruḳları kilāb ḳuyruġı gibi kerīhdür. 

 

Ve Ammā ‘Acā’ib-i Baḥrü’s-Ṣīn 

Biri evvelā billūrdan ḳaṣr-ı ebyażdur ki ıraḳdan bir ḳal‘a üstinde 
görinür. Aṣlā gicede ve gündüzde ḳanādīli söyünmeyüp żiyā virür. Ġālibā 
[54a MV] ḳable’t-ṭūfān cebbārān-ı melik-i Mıṣr olup a‘māl-i ṭelāsımıyla 
ḫārıḳ-ı ‘ādāt gösterenlerüñ i‘mālindendür.  

Bir daḫı ṭā’ir-i nūrānīdür ki cirm-i şems gibi kendüye baḳılmaz. Gözler 
ḳamaşduġı-çün māhiyyeti idrāk ḳılınmaz. 5  Bir daḫı 6  ṭayerānında irtifā‘ 
müşāhede olınsa baḥr sākin olur. Delīl-i selāmet olup baḥriyyūn sevinürler. 
Ammā sükūn-i baḥrden ṣoñra ne ḳadar ki ṭaleb olınur, eẟeri görinmez, güm 
olur. 

 
1  gitdi: - MV 
2  yaḳasına çıḳdum: oldum E 
3  muttaṣıl olur: uġrar N1 
4  Ān-ı: Andan E 
5  ṭā’ir-i//ḳılınmaz: - E 
6  Bir daḫı: - N1 



Künhü’l-Ahbâr | 251 

 

Bir daḫı büyük büyük ḳaplubaġalardur ki yigirmi ẕirā‘ devrinde 
sülḥafāt bulınur.1 Her biri biñer yumurda yumurdaladuġı taḥaḳḳuḳ bulur. 

Bir daḫı dörder ḳarış ḳaddinde bir2 maḫlūḳāt3 olur ki Baḥr-i Ṣīn’üñ 
şiddet-i heyecānı zamānı evvelā evlād-ı Ḥabeşe gibi deryādan ẓāhir olup 
gemiler üstine çıḳarlar. Kimseye żarar itmeyüp yine ġavṣ [70b E] idüp 
giderler. Bir daḫı ḫarşine nāmına bir ḳuş olur ki kebūterden küçük[dür].4 
Ḳaçan ki ṭayerān itse altı yanında kerkez nām bir ṭayr daḫı uçar. Anuñ 
ẕerḳını, ya‘ni5 levẟini tevaḳḳu‘ ider. Zīrā ki kerkezüñ ġıdāsı anuñ necisidür. 
Ol ise ẕerḳ itmez. İllā ḥālet-i ṭayerānında ilḳā eyler.  

Ve yuḳaruda beyān olınduġı üzere dābbe-i misk daḫı vardur ki her 
senede bir vaḳt-i ma‘lūmede avlanur. Boġazlanup ḳalbinde misk bulınur. 
Ammā ki tā āḫir-i vilāyete götürilmeyince rā’iḥası ẓāhir olmaz.  

Bir daḫı bir cins ḥayvān olur ki ba‘żı cezā’irde bulınur.6 Niçe başları ve 
muḫtelif gözleri ve arḳurı azuları, ya‘nī ki birbirine muḫālif öñ dişleri ve iki 
ḳanadı olur. Ṭayerān ile ḥayvānāt-ı baḥriyyeyi ṣayd idüp ġıdālanur. Bir daḫı 
uzunı üç yüz ẕirā‘, naḥīf ve ṭūlānī balıḳlar bulınur. Gemilere ṣarılup kimini 
ġarḳ ve kimini helāk eyler. 7  Ammā bu gūne balıḳ ekẟeriyyā Cezīre-i 
Vāḳvāḳ’a yaḳın yirde yüzer. Giçerken ‘alā’iminden ṭuyduḳda baḥriyyūn 
[64b N1] çaġrışup el ḳarṣmaġla8 ve ref‘-i eṣvātla żarardan ḳurtılurlar. Ḳaçan 
ki ḳanatlarını ḳaldırur, uçar gibi görinür.  

Bir daḫı seylān nām balıḳlar olur ki iki gün ḳurı yirde ṭurur. Andan 
ṣoñra ölür. Etini bir çömlege ḳoyup ḳaynatduḳlarında şöyle ki dehān-ı dīgi 
muḥkem baġlamayalar, āteş eẟer itdügi gibi atılur, ṭaşra çıḳar. Gelincik gibi 
bir ḳovuḳda ṣaḳlanagider.  

Bir daḫı eṭam 9  balıḳ olur ki yüzi ḫınzīr ṣūretinde, ferci nisā ferci 
hey’etinde bulınur. Pulları yirinde ṣaçları ẓuhūr bulur. Farażā bir ṭabaḳ 
laḥmı olsa bir ṭabaḳ daḫı şaḥmı muḳarrer olur.  

 
1  bulınur: olur ki E 
2  Nüshalarda “berz” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “bir” olarak metne alındı. 
3  maḫlūḳāt:  sülḥafāt E 
4  küçük[dür]: büyürek E ǀ büyükdür N1 
5  ẕerḳını ya‘nī: - E, MV 
6  Ammā ki//bulınur: - E, N1 
7  helāk eyler: helāke müşerref ḳılur N1 
8  ḳarṣmaġla: ḳaḳmaġla MV 
9  eṭam: aṣlem E 



252 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Ve bir cins sereṭān olur ki deryādan bir ḳarış miḳdārı ṭaşra çıḳar. 
Giceledükden ṣoñra sür‘atle ber cānibine uçar. Ḥayvāniyyetden çıḳup 
‘ayniyle müteḥaccir olur. 1  Ḥattā keḥḥāller anı edviyeye ḳatup çoḳluḳ 
fevā’idi müşāhede olınur.  

Bir daḫı uzun yılanlar olur ki baḥrden ṭaşra çıḳar. Cāmūsları, fīlleri bir 
loḳma yirine yudar. Ba‘dehu ḳıvrılur. Bir ṭaş üzerine ṣıḳılur. Tā ki 
ḳarnındaki kemükleri ḫurd olur, ḳırılur.  

 

Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-Hind 

[Cezīre-i Berṭā’īl]: Baṭlamyūs ḳavlince Baḥr-i Hind’de yigirmi biñden 
ziyāde cezīre vardur. İçlerinde ümem ü maḫlūḳāt bī-şümārdur. Anlaruñ 
meşhūrlarından biri Cezīre-i Berṭā’īl’dür ki Baḥr-i Zānc’e yaḳındur. Bunda 
bir ḳavm vardur. Yüzleri ḳalḳan gibi degirmidür. Ve ṣaçları at ḳuyruġı 
gibidür. Ve bu cezīrenüñ ba‘żı ṭaġlarında ṣıyāḥ-ı münkere ve eṣvāt-ı ḳabīḥa 
işidilür. Baḥriyyūn ḳavlince Deccāl andadur, dinilür. Ve ba‘żı tüccār ki 
sāḥile [54b MV] varurlar, metā‘larını bir gice anda alıḳorlar. İrtesi metā‘ları 
yirinde ḳaranfül bulurlar. Eger azġınurlar ise almazlar. İrtesi yine ḳaranfül 
yirine kendü emti‘alarını ḥāżır görürler. Yāḫūd daḫı ziyādece ḳaranfül [71a 
E] ele getürürler. Tā ḥüsn-i rıżāları olınca mu‘āmeleleri bu yüzden olur.  

Menḳūldür ki tüccārdan biri ol cezīredeki ṭaġuñ ṭorusına çıḳmış. Saṭḥ-ı 
cebelde bir nihāyetsiz ḳavm görmiş ki yüzleri Tatar şekline beñzer. Ḳulaḳları 
muḥarrefe2 görinür. Kendüleri ve ṣaçları nisā ziyyinde müşāhede ḳılınur. 
Mezbūr tāciri ki gördiler, naẓarından ġā’ib oldılar. Ba‘dehu niçe günler daḫı3 
cezīre sāḥiline inmediler. Metā‘larını ‘arż itmediler. ‘Āḳıbet yine mu‘āmele-
i ḫafiyyeye başladılar. Ve ol ḳaranfülüñ ḫāṣṣiyyeti budur ki tāze iken yiyenler 
ḳocamaz. Aṣlā ṣaçı ve ṣaḳalı aġırmaz. Ve ol ḳavmüñ libāsları lūf nām şecerüñ 
yapraġındandur. Ġıdāları daḫı anuñ mīvesidür. Gāh olur ki semek ve mūz 
ve nārcīlden daḫı ġıdālanurlar. 

 
1  N1’de bu cümlenin devamında aynı anlamda “‘Aynıyla ṭaş olması taḥaḳḳuḳ bulur.” 

cümlesi gelmektedir. 
2  muḥarrefe: muḥriḳa E 
3  daḫı: - MV, N1 
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[Cezā’ir-i ẞülẟ]:1 Biri daḫı Cezā’ir-i ẞülẟ’dür ki birine Cezīre-i Herlic, 
ikincisine Cezīre-i Māhiṭ didiler.2 İkisi de eşcār u eẟmārı ve ‘acā’ib-i bī-
şümārı çoḳ yirlerdür. Ammā bunlaruñ üçüncisi ki ol ikiden a‘ẓamdür, 
Cezīre-i Selāhiṭ’dür. Bütün gice yıldırım yalabur. [65a N1] Ve ikincide3 
rīḥ-i ‘āṣıf eser. Üçüncisinde buluṭlar yaġmur yaġdurur. Ammā Cezīre-i 
Selāhiṭ’de ṣandal ve sünbül ve kāfūr ḥāṣıl olur. Ve bir cins balıḳ olur ki bu 
cezīrenüñ sāḥiline çıḳar. Yimişlerinden yir. Ba‘dehu sekrān gibi düşer. 
Ḥarekete ḳādir olmaz. Sükkān-ı cezīre gelürler. Sühūletle anları ṭutarlar. Ve 
bu cezīrede bir ‘ayn-ı fevvāre vardur ki ḳaynar, çıḳar. Yine ḳurbında bir 
delüge batar. Eṭrāfında ḳalan reşāşeleri ṭoñar, ṭaş olup incimād baġlar. 
Ammā ġarābet bundadur ki kemāl-i ṣafāsından gündüz beyāż ṭaş olur, gice 
ile siyāha mübeddel olur. Ve bi’l-cümle ol maḥalden gündüz alınan ḥacer 
ebyaż ḳalur. Gice ile aḫẕ olınan esved olur. Ve bu aṭanuñ muḳābilinde, ya‘nī 
kendüde bir ṭaġ vardur ki gündüzin yüz ẕirā‘ miḳdārı duḫān ve gice ile yine 
ol miḳdār ‘alev-nāk nār-ı fürūzān görinür.  

[Cezīre-i Ḳaṣr]: Bir daḫı Cezīre-i Ḳaṣr vardur ki mücmelen bu baḥrüñ 
‘acā’ibinden añılmışdur. Iraḳdan bir beyāż ḳaṣr görinür. Baḥriyyūn anı 
gördükde selāmetle ta‘bīr ḳılur. Fī nefsi’l-emr ol senede ribḥ-i fā’ideleri 
ziyāde olur. Mülūk-i sālifeden niçeler 4  gemiler donadup Ḳaṣr-ı Ebyaż’a 
varmışlar. ‘Askerleri içine girmişler. Hevāsı iḳtiżā itmekle 5  bedenleri 
uyuşmış. Görenlere 6  nevm ġalebe ḳılmış. Bu ṭarīḳla dāḫilinden kimse 
ḳurtulmayup ḫˇāb-ı mevtle ḳalmışlar. Gemide bulınanlar ‘ibret-bīn olup bu 
aḫbārla ḫalāṣ yaḳalarına ṣalınmışlar.  

Ammā İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn tevābi‘inden ba‘żılar Cezīre-i Ḳaṣr’a 
varmışlar. Bedenleri insāna ve başları kilāb-ı zamāna ve azu dişleri 
aġızlarından ṭaşra çıḳup şu‘lelü āteş-i fürūzāna beñzer bulmışlar. Ḥattā 
İskender tevābi‘i ile ṣavaşmışlar. Gemilerini sāḥil-i baḥre 7 
yanaşdurmamışlar. [71b E] Vaḳtā ki bu ḥāli İskender işitdi, seyr ü 
temāşāsına gitdi. Ḥattā ḳaṣr içine duḫūl ḳaṣd itdi. Lākin feylesūf-ı Hind olan 
Behrām māni‘ oldı. Mülūk-i sālife ser-encāmını, ya‘nī ki ebdāna ḫˇāb ġālebe 

 
1  ẞüls: Tülẟ N1 
2  didiler: - E, MV 
3  ikincide: ikincisinde yıldırım N1 
4  Fī//niçeler: - E, MV 
5  iḳtiżā itmekle: iḳtiżāsıyla MV 
6  görenlere: gezenlere E, MV 
7  sāḥil-i baḥre: sāḥile N1 
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idüp uyuşduġını i‘lām ḳıldı. Ve’l-ḥāṣıl ol ḳaṣr, ṣāfī billūrdan idi. Gice ile āteş 
gibi fürūzān ve gündüzin güneş gibi dıraḫşān olmaġla gūyā ki nūrdan idi. 
Lākin ol cezīrede bir cins mīve olur imiş ki [55a MV] anı yiyüp cezīreye, 
ḥattā derūn-ı ḳaṣra girenlere ḥaẕer ü nevm ġalebe itmez imiş. 

[Cezīre-i Cābe]: Bir daḫı Cezīre-i Cābe’dür ki her şeb-i tārda nār ile 
ẓāhir ve gündüzlerde duḫān-ı siyāh ile bāhirdür. Aṣlā kimse ol cezīreye 
yaḳlaşamaz. Ḥattā beş fersaḫ yaḳın ḳalınca ḥarāret-i nāra1 ṭāḳat getürilemez. 
İçinde ‘ūd ve mūz ve nārcīl ve ḳaṣab-ı sükkere nihāyet yoḳdur. Lākin kimse 
anlardan alamaz. Ma‘a ḥāẕā sükkānını ol āṭeş incitmez. Ṣūret-i insānda 
nihāyet yüzleri gögüslerinde, ḳızıl beñizlü vāfir maḫlūḳātdur ki bebekleri2 
cābe nāmıyla meşhūrdur. Büt-perest Hindīler idügi meẕkūrdur. Ve bu 
cezīrede [65b N1] bir cins balıḳ vardur, ruṭūbetiyle yazı yazılur. Egerçi ki 
gündüzin görinmez, ammā gice ile ẓāhir olup oḳınur.  

[Cezīre-i Kille]: Bir daḫı Cezīre-i Kille’dür.3 Ki enhārı ve eşcār u eẟmārı 
vāfirdür. Ve kāfūr dıraḫtı ki aḳsögüt gibi nābit ü bāhirdür, ḫuṣūṣā ġāyetle 
mütekāẟirdür. Farażā birinüñ sāyesinde yüz ādem gölgelendügi 
mütebādirdür. Bu daḫı cezīre-i sābıḳa Cābe-i Hindī’nüñ taḥt-i 
ḥükmindedür.  

[Cezīre-i Verd]: Bir daḫı Cezīre-i Verd’dür4 ki gül-i aḥmer ile ḳarīn-i 
zīb ü zīverdür. Mevlānā Ḳāḍī ‘İyāż raḥmetu’llāhi ‘aleyh Kitāb-ı Şifā’da 
getürmişdür ki Cezīre-i Verd’üñ bir cins ḳırmızı gülleri olur, ki üzerinde 
ḫūnen ḫaṭṭ-ı ebyaż ile lā ilāhe ill’allāh Muḥammedün resūlu’llāh5 ḳudret 
ḳalemi ile yazılmış bulınur.  

[Cezīre-i Meskūne]: Bir daḫı Cezīre-i Meskūne, İbn Eẟīr taḥrīr itdügi 
üzere bir cezīredür ki içinde mütemekkin olan maḫlūḳātla altı ay ẓāhir olur, 
görinür. Altı ay ne ẓuhūr ider, ne ḳanda idükleri6 bilinür. Her yıl ḥālleri 
böyledür, diyü seyyāḥīn-i baḥrden rivāyet olınur.  

[Cezīre-i Ṣaydūn]: Bir daḫı Cezīre-i Ṣaydūn’dür7 ki uzunı ve eni birer 
aylıḳ cezīre-i kebīredür. Melikinüñ ismi Ṣaydūn-ı Sāḥir’dür. Vasaṭ-ı cezīrede 

 
1  ḥarāret-i nāra: ḥarārete E, MV 
2  bebekleri: biñleri MV 
3  Kille: Kelime E 
4  Verd’dür: Vürūd’dur MV 
5  “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.” 
6  ḳanda idükleri: ḳandalıḳları N1 
7  Ṣaydūn: Ṣandūn E 
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mermer direkler üzerinde zer-i ḫāliṣden düzülme, muraṣṣa‘ ḳaṣrla ẓāhir ve 
cemī‘-i ‘imāret-i cezīreye nāẓırdur. Ba‘żı ‘uṣāt-ı cinne ḥükm idüp ḳaṣrı ile 
deryāları gezer, yürürdi. Müslimīn-i cinden ba‘żılar mezbūruñ ‘iṣyānını 
Ḥażret-i Süleymān Nebī’ye bildürdiler. Varup ġazālar eyledi. Mezbūr 
seḥḥārı ve taḥt-i ḥükmindeki şeyāṭīn-i bī-şümārı helāk itdi. Ḥattā bir cemīle 
ḳızını taḥt-ı nikāḥına aldı ki ba‘de-zamānin babasınuñ ṣūretini cinlere ve 
dīvlere [72a E] bir ṣanem düzdürüp ḫafiyyeten ‘ibādet-ḫāne-i Benī Emīn’de 
büte ṭapmaġın ol nā-cinsüñ nuḥūset-i seyyi’āti te’ẟīrinden Ḥażret-i 
Süleymān’uñ engüşti niçe günler ḫātem-i salṭanatdan ḫālī ḳaldı. Serīr-i 
ḥükūmetini bir dīv1  ḥīle ile elinden aldı ki tafṣīli menāḳıb-ı Süleymān 
Nebī’de yazılmışdur. El-ḳıṣṣa cezīre-i mezbūre ẟimār u eşcārı mevfūre ve 
reyāḥīn ü ezhārı nā-maḥṣūre bir büyük aṭadur.  

Cezīre-i Ḳāṣīn: Ba‘żılar “Bu, Cezīre-i ‘Āmis’dür.2” dirler ki ‘āmis, bir 
dābbe-i mülemlemedür ki ṭop gibi müdevver, ṣayḥası āvāz-ı ra‘dden berter 
ḥayvāndur. Altı ay ḳa‘r-ı baḥrde pinhān olur. Altı ay seyyāḥīn ü sebbāḥīn 
zümresine görinüp nümāyān olur. Aġzı ve gözleri ve hīç bir ‘użvı 
neresindedür, bilinmez. Ammā İbn Eẟīr yazduġı üzere Cezīre-i Ḳāṣīn 
başkadur. Ve andaġı dābbe baġırsaḳ resmindedür.  

Ba‘żı mellāḥlar tüccārla3 geçüp giderken muḫālif rūzgār ile [55b MV] 
Cezīre-i Ḳāṣīn muḳābiline varmışlar. Meyān-ı Baḥr-i Aḫḍar’da başı ve ṣaḳalı 
ebyaż ü münevver, arḳasında ẟiyāb-i aḫḍar, rūy-i deryādan güẕer ider. Anlara 
işitdürüp bu du‘āyı ẕikr eyler:  م جل أ «سبحان من دبّر االمور وعلم ما ىف الصدور و  

البحر4  بقدرته من  أ ن يغور سريوا بني اجلبال والشرق حىت تنتهوا اىل جبل الطرق  فاسلكوا 
 Ya‘nī ki Ḥażret-i Ḫıżr ol [66a N1] على وسطها تسلموا ان شاء هللا تعاىل » 5
semtle ẓuhūr ider. Ol dermāndelerüñ şiddet-i rūzgār-ı gird-ābdan ḫalāṣına 
sebeb olur. 

[Cezīre-i Ḳuḍbān]: Bir daḫı Cezīre-i Ḳuḍbān vardur. 6  Ḫalḳı söbi 
yüzlü, muveşşeş sözlü, ellerinde zer-i ḫāliṣden birer degnek var. Silāḥ-ı ceng 

 
1  dīv: dīv-i pür-yiv MV, N1 
2  ‘Āmis’dür: Ġāmis’dür E 
3  tüccārla: ticāretle E, MV 
 E - :البحر   4
5  “Suya gark olmuş kişiler için kudretiyle denizleri zapteden, gönüllerdekini bilen ve işleri 

sevk ve idare eden Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Yollar dağa ulaşıncaya kadar 
doğu ile dağlar ortasında yürüyün. Yolların ortasındakini takip edin, inşallah 
kurtulacaksınız.”  

6  Ḳuḍbān vardur: Ḳażān’dur ki E 
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ü peykārları anlaruñla āşikār, gāh oḳ gibi atarlar. Gāh nīze gibi ṣancarlar. 
Gāh şemşīr gibi a‘dālarına anı ḥavāle ḳılurlar. Ekẟeriyyā yidükleri levz ü 
ḳusṭīn, müsāfirīne ri‘āyetleri ḥüsn-i sīretlerine ḳarīndür. Ba‘żı tüccār-ı 
Mekkī ile anlara vardılar. Mu‘āmelāt-ı ṣaḥīḥa idüp ḳuḍbān-ı ẕehebden vāfir 
nesne aldılar. Ya‘nī ki ba‘żı emti‘a ile degişdiler.  

Cezīre-i Ḳamār: ‘Ūd ve ṣandal vāfir bir cezīredür. Büt-perest sükkānı 
ḫaylī keẟīrdür.1  

Cezīre-i Żaffe: Enhār-ı ‘uẕbesi revān ve eşcār u eẟmārı bī-pāyān, ḫuṣūṣā 
‘ūd ve mūz ve nārcīli bī-kerān, ḳaṣab-ı sükkerle ḥadā’iḳı ṭarāvet-nişān bir 
yirdür. Ve sā’irīne göre bir cezīre-i büzürgterdür. Ḳuyruḳsız cāmūsları vāfir 
olur. Sükkānınuñ ḥayvānāta ḥürmeti elbette mütebādir olur. Ḥattā ṭavar 
boġazlamaḳ ādem öldürmek gibi memnū‘dur. Ölmeyince bir ḥayvānuñ eti 
yinmek ḥürmetle merfū‘dur. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ baḳar cinsini cidden yimezler. 
Ölüsinüñ bile eklini cā’iz görmezler. Farażā ki baḳar ẕebḥini irtikāb ideni 
öldürirler. İ‘tibārlarında ḳıṣāṣ ḥükmini virürler. ‘Ūd-ı Ḳamārī ve ‘ūd-ı Żaffī 
bu iki [72b E] cezīreye nisbet olınagelmişdür.  

Cezīre-i Semūme: Baḥr-i Ṣīn yolı üstindedür. ‘Ūd ve kāfūrı mevfūr 
aṭadur. Andan öte birḳaç menzil Ḳamār’a varulmaḳ muḳarrerdür. 

 

Ammā en-Nevādir fī Hāẕihi’l-cezā’ir 

Cümleden biri bir yeşil balıḳ olur ki kellesi yılan başı gibi görinür. 
Etinden bir vuṣla yiyen niçe günler iştihā-yı ṭa‘āmdan ḳurtılur. ‘Umdiyye 
nām bir balıḳ daḫı bulınur. Hīç olmazsa uzunı üç yüz ẕirā‘ olur. Rāst geldügi 
sefīneyi arḳasına alur. İçindeki ḫalḳ-ı mürtekib feryād u fiġān ve ba‘żı düfūf 
ü ṭubūl dögüp kef-zenān olmaġla ıraḳdan def‘ine ḳādir olmaduḳları taḳdīrce 
gemiyi arḳasıyla çalup devirür. Ba‘żılar ḳavlince ḳanadların açar. Cevv-i 
hevāda uçar. Gördügi gemiyi ser-nigūn ider.2 

Bir balıḳ daḫı olur ki arḳasında at egeri gibi müteḥaccir bir nesnesi 
vardur. Gemi ṭoḳunsa iki biçmede gūyā minşārdur. Ol balıġı ṭutarlar. Etini 
ḳaynadurlar. Cemī‘an erir, yaġ olur. Gemiciler gemi yaġlamaġa ekẟeriyyā 
andan alurlar, ḥamden li’llāh. 

 
1  Bu ada ve bilgisi N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
2  Ba‘żılar//ider: - E, MV 
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Ḳazvīnī, Nüzhetü’l-ḳulūb’da yazduġı üzere bir daḫı cezā’ir Baḥr-i 
Hind’de1 bir cins seg-ser olur ki gövdesi beden-i insāna beñzer. Kellesi re’s-i 
kilāb gibi bedter, ẕü’l-vecheyn olur. Bir yüzi kelb ṣūretine ve ol biri ādem 
yüzine müşābih görinür. Ġıdāsı ḥayvānātdur. Ammā ba‘żı cānverlerüñ bunı 
ġıdā idinmesi bāhirü’l-iẟbātdür. [56a MV] 

Ve bir cins ḳaplubaġalar olur ki vechi ādem yüzine şebīhdür. Nihāyet 
cüẟẟesi sülḥafāt gibi kerīhdür. İki ṭavīl ḳanadları vardur. Gāh u bī-gāh 
anlaruñla ṭayyārdur. [66b N1] Ve ba‘żı ḳaplubaġalar olur ki görenler anı bir 
cezīre taṣavvur eyler.2 Büyüklügi taṣavvurdan efzūn bulınur.  

Bir daḫı dört başlu bir cānver olur ki ḫaylī ḳorḳunc ṣadāsı vardur. 
Ġıdāsı ḥayvānāt-ı bī-şümārdur. Gāh olur ki bir ay ḳaraya çıḳar. Cānverān 
ve ẟimārından ta‘ayyüş ider. Ba‘dehu yine deryāya girer, gider.  

Ve bir cins balıḳ daḫı olur ki benī Ādem gibi rīşdār ve ṣaḳalı dil-rīş degül 
idügine kemā-hiye nümūdārdur.  

 

Ve Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-Fārs 

Bunun ba‘żılar ḳavlince bir ismi Baḥr-i Aḫḍar’dur. Deryā-yı Hind’den 
bir şu‘be idügi muḳarrerdür. Ve cezīrelerinde ma‘ādin-i3 ẕeheb ü sīm ve 
kān-ı yāḳūt u le’ālī vü cevāhir-i dīhīm mükerrerdür. Ṭīb ü efāviye ḳısmı ḫod 
me’mūlden füzūnterdür.4 

Cezīre-i Tenkāris: Bir büyük cezīredür ki içindeki sükkān ebyażü’l-
elvān, bedenleri ‘üryān ve evrāḳ u eşcārıyla nesterleri nümāyān, yidükleri 
semek-i ṭarī ve mūz u nārcīl-i bī-kerān, naḳd-i rā’icleri ḥadīd ile idügi ‘ayān, 
yanlarında altun ve gümüş raġbetsizlikle erzānī ve nāsla te‘āmülleri elbette 
demür ālātı ile vāḳi‘dür. Ḥattā ‘anberi demür ile degişdükleri ḳatı şāyi‘dür. 
[73a E]  

Cezīre-i Ṭavbeyrān: Ẕātu enhār u eşcār, raḫīṣü’n-nevādir ve’t-tefārīḳ 
ve’l-eẟmār bir cezīredür. Benī Ādem bedenleri ile ve sibā‘ ü kilāb başları ile 
sükkānı keẟīredür. Ba‘żı tüccār anları görmişlerdür. Bu cezīrenüñ ortasında 
südden aḳ bir nehr aḳduġını ḫaber virmişlerdür. Ammā ol nehrüñ bir 

 
1  Hind’de: Sind’de MV 
2  eyler: ḳılurlar E, N1 
3  ma‘ādin-i: - E, MV 
4  füzūnterdür: ziyādedür E 
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ṭarafında bir büyük aġaç vardur ki envā‘-ı ẟimār-ı leẕīẕe ile her ṭarafı āşikār, 
gün ṭoġduḳça vaḳt-i zevāle dek neşv ü nemā ile bedīdār olur. Gün ġurūba 
meyl itdükçe ol daḫı ġurūb idüp bi’l-külliyye1 bī-nişān görinür. Yimişleri 
aḥlā mine’ş-şehd ve elyene mine’z-zubed 2  ḥulel-i evrāḳı rā’iḥa-i müşg ü 
‘anberden dil-āvīz, revā’iḥle nümūne-i aṭlas-ı ḥarīr ü zümürrüd ü 
zeberceddür.  

Ḥażret-i İskender tevābi‘inden niçeler sefā’in ile bu cezīreye vardılar. Bir 
dıraḫtda envā‘-ı fevākih-i leẕīẕe bulınduġı, ḫuṣūṣā şehd ü şekkerden eleẕẕ 
olduġı ta‘accüble berg ü bārından vāfir degşürdiler. Cenāb-ı İskender’e itḥāf 
ḳaṣdın eylediler. Lākin bu yüzden taṭvīl-i yed idenlere vāfir3 silleler ṭoḳundı. 
Ḥattā ḍarbet-i leged-kūbla her biri helāke müşrif oldı. Fe-ammā uranlar 
görinmez, ḍārib kim idügi ma‘lūm olmaz. Bi’l-āḫire bir ṣadā işitdiler. 
“Alduġıñuz berg ü bārı yirine ḳomayınca ḫalāṣıñuz muḥāldür.” didiler. 
Anlar daḫı be-ḥaseb-i fermūde ‘amel idüp ḳaçaraḳ ḳurtuldılar.  

Cezīre-i ‘İẓām: Bu daḫı bir ṭurfe cezīredür. Ortasında ehrām-ı Mıṣr 
ṭaġları gibi ḥacer-i esvedden bir burc ṭurur. Eṭrāf u cevānibinde olurlar. Ve 
kemükler yıġın yıġın görinür. Dāḫilinde ne vardur, bu üstüḫˇānlar ve emvāt 
neden bisyārdur, bilinmez.  

Ḫafī olmaya ki ‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt’da ve Tuḥfetü’l4-ġarā’ib’de yazılan 
cezā’ir-i Baḥr-i Fārs [67a N1] ancaḳ bunlardur. Ammā Tuḥfetü’z-zamān’da 
ba‘żı cezā’ir daḫı yazılmışdur.  

[Cezīre-i ‘Ubbād]: Ki biri Cezīre-i ‘Ubbād’dür. Ḫaylī büzürg ü 
ma‘mūre vü ābāddür. İçindeki sükkānı şöyle ‘ābidlerdür ki ikẟār-ı ṭā‘at u 
riyāżetden bedenleri ḫākistere dönmişdür. Ve ḫavf u ḫaşyet-i ilāhīden tenleri 
zerd [56b MV] ü nizār olmışdur. İskender bunlara vardı. “Bu cezīrede ne 
ile geçinürsüz?” diyü ṣordı. İskender’e murġ u māhī ve ẟimār-ı nā-mütenāhī 
ile geçindiklerini bildürdiler. Tekrār ol şāh-ı kerem-kirdār anlara söyledi: 
“Bundan ucuzluḳ bir yire naḳl itseñüz olmaz mı?” didi. Anlar cevāb virdiler 
ki “Çün dār-ı dünyā nā-pāydārdur. Bu deñlü ma‘īşet daḫı bisyārdur. Ammā 
murādımuz ikẟār-ı nefā’is ü ḥużūr olsa bundan daḫı a‘lā yirlerimüz vardur.” 
diyü öñine düşdiler. Dūr ü dirāz [73b E] bir vādīde gitdükden ṣoñra bir bāġ 
u rāġa irişdiler ki saḳfı zerrīn ü muraṣṣa‘ ve ferşi envā‘-ı cevāhirle mülemma‘. 

 
1  bi’l-külliyye: - N1 
2  “Baldan daha tatlı, tereyağından daha yumuşaktır.” 
3  vāfir: vālih MV 
4  Tuḥfetü’l: Turfetü’l E, N1 
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İskender ki ol bāġ u rāġı gördi ve ol murġzār-ı gülistān-ı bihişt-āẟārı temāşā 
ḳıldı, kendüyi gülzār-ı ḫuld-i berīnde ḳıyās idüp ḥayret deryāsına batdı. 
Egerçi ki cevāhir ü ẟimārından al, diyü söylediler. İskender’e vāfir teklīf 
eylediler. Cidden tenezzül itmedi. Anlaruñ istiġnāsına göre kendüsi daḫı 
istiġnā ‘arż itdi.  

Cezīre-i Ḥükemā: İbn Verdī’den menḳūldür ki bu cezīre-i kebīreye 
İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn vardı. Ḫalḳınuñ libāsları evrāḳ-ı eşcārdan ve 
ḫānelerini ṭaş ḳovuḳlarındaġı sevāriḫ-i teng ü tārdan görüp ta‘accüb ḳıldı. 
Bunlara aḥvāl-i ḥikemiyyeden ba‘żı nesneler ṣordı. Cevāblarını tamām 
muḳteżāsınca gördi. Ba‘dehu “Benden bir nesne recā iderseñüz eyleñ, 
maḳbūlümdür.” didi. Anlar daḫı “Bizi ‘ibādetden ‘avḳ itmeyüp tīzce 
gitmeñüz mes’ūlümüzdür.” diyü söylediler. İskender ki kūs-i riḥleti dögdi, 
bunuñ zīb ü zīnetine ve ‘askerüñ keẟretine ekẟeriyyā baḳup ta‘accübde ḳaldı. 
Ammā içlerinde bir pīr-i rūşen-żamīr aṣlā mültefit olmadı. Ḥattā başın 
ḳaldurup İskender’e ve leşkerine baḳmadı. Şāh-ı nāzik-fehm ki bu ḥāli ṭuydı, 
pīrüñ istiġnāsı derūnına ḳoydı. “Bā‘iẟ nedür ki baña ve şöhretüme 
baḳmazsun?” diyü buyurdı. Pīr-i rūşen-żamīr cevāb-ı bā-ṣavāb-ı müstenīr 
ḳıldı ki “Bundan aḳdem bir pādişāhımuz var idi. Bir dervīş-i ḥaḳīr ile bir 
sā‘atde vefāt itdi. Ba‘de zamānin ki mezārlarına vardum, medfenlerine naẓar 
ḳıldum. Ne ḳadar diḳḳat itdüm ise şāhı dervīşden farḳ idemedüm.” didi. 
İskender müte’eẟẟir olup vāfir gözyaşların dökdi. 

 

Ve Ammā Ġarā’ib-i Hāẕe’l-baḥr 

Bu cezā’irde ḳunūn1 nām bir ṭayr-i ḫoş-endām olur ki babasına, anasına 
ḳatı ḥürmet iderler. Farażā ebeveyni ḳocalsa ve ḳuvvetle ṭayerān itmeden 
ḳalsa evlādı nevbet ile götürürler. Bir me’men āşiyāna yitürürler. Tā ölince 
zād u zevādesin ḥużūrına [67b N1] getürürler. Bā‘iẟ budur ki Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā ol ṭayra ikrām buyurmışdur. Vech-i baḥrde 
yumurdaladuḳda tā yavrıları çıḳınca heyecān-ı deryāyı sükūna mübeddel 
ḳılmışdur. Ve ol ḳuşuñ yüzi ṣuyına tüccār-ı biḥār selāmetle ser-menzillerine 
yitmişdür.  

 
1  ḳunūn: fünūn E 
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Defīn nām bir balıḳ daḫı olur ki başı murabba‘dur. Aġzını açduġı 
degmede müşāhed degüldür. Etinden meczūmlar yiseler ol maraż-ı 
müzminden berī olurlar. 

Bir balıḳ daḫı vardur ki dā’imā deryā yüzinde aġzın açar, gezer. Rāst 
gelen balıḳları kendüye ġıdā ider.  

Ve bir ḥayvān [74a E] vardur. Deryādan ṭaşra1 başın çıḳarur. Aġzından 
burnı delüklerinden şerāreler ṣaçılur. Ḳarībine gelenler yanar, kül olur. 
Keẕālik her ḳaçan ki sāḥile çıḳar, gezdügi yirleri ḫākister ider. Görenler 
bilürler. Anuñ çerāgāhı olduġını [57a MV] idrāk ḳılurlar. Ve bir balıḳ daḫı 
vardur ki ḳuş gibi uçar. Ve bütün2 gice gezer. Ot otlar. Ṣabāḥ olduḳda yine 
baḥre duḫūl eyler. Ve yine bir balıḳ olur. Ṣūreti insān çihresinde görinür. 
Ḥattā yüzinde beñleri olur.  

 

Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-‘Ummān 

Bu deryā yine Baḥr-i Fārs’dan bir şu‘bedür. İçinde vāfir cezīreleri 
vardur. Ekẟerinüñ menāfi‘i bī-şümārdur. Ve bunda çıḳan le’ālīnüñ ekẟeri 
dürr-i şāhvārdur.  

Cezīre-i Cāsek:3  Bunuñ sükkānı ġāyetle şināverlerdür. Niçe günler 
ḳa‘r-ı ‘ummānda yüzerler. 4  İçinde silāḥ-ı gūn-ā-gūn ile cengler iderler. 
Ġayrılara vech-i arżda naṣīb olmayan şecā‘at bunlarda deryā yüzinde 
mümkindür. Menḳūldür ki ba‘żı mülūk-i Hind ol diyārüñ ḥākimlerinden 
birine cāriyeler ihdā ḳıldılar. İttifāḳen anları cezīre sükkānı olan cin ṭā’ifesi 
ḳapdılar. Ya‘nī ki ṣulanmaġa çıḳduḳlarında cümlesini şikār itdiler. Pes ehl-i 
cezīre anlaruñ tevālüd ü tenāsüllerinden vücūda geldiler. 

Cezīre-i Delmān: Delmān bir ṣūret-i şeyṭāndur ki deveḳuşına 
binmişdür. Benī Ādem’üñ lüḥūmını tenāvül ider. Rivāyet olınur ki bir 
zamānda bir gemi bu cezīre sāḥiline düşmiş. Delmān kendülere ẓāhir olup 
ceng ü cidāle mutaṣaddī olmış. Anlar da ṣabr itmişler. Mezbūr ile ḳıtālden 
yüz döndürmişler. Āḫir-i kār şeyṭān-ı murdār bir ṣayḥa-i hevlnāk itmiş. Bi’z-

 
1  ṭaşra: - E, N1 
2  Ve bütün: - E 
3  Nüshalarda “Cāşek” şeklinde yazılan bu kelime “Cāsek” olarak tashih edildi (bk. 

Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 2, s. 95). 
4  yüzerler: yürürler N1 
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żarūre cümlesi1 yüzi üzere yıḳılmış. Lākin içlerinden bir ṣāliḥ-i dīndār du‘ā 
itmekle Ḥażret-i Kirdgār ol ḳahhār-ı bed-kirdārı helāk ḳılmış. Ḥattā ehl-i 
sefīnenüñ ellerine vāfir tuḥaf u yādgār girmiş. 

Cezīre-i Ḳandaḥ: Bu bir cezīredür ki anda ruḫām-ı ebyażdan bir ṣanem 
vardur. Gice ve gündüz gözleri yaşı vechine seyyāl ü seyyārdur. Ḳaçan ki 
içine rūzgār girür, cevfinden bir ġarīb ṣafīr ẓuhūra gelür. Ba‘żı müsāfirīnden 
menḳūldür ki sābıḳdaki ḳavmine aġlar ki ba‘żı mülūk2 anları ihlāk ü ifnā 
itmişdür. Her çend ki ol ṣanemi şikest itmege ḳaṣt itmişler, mümkin 
olmayup [68a N1] sa‘yları bīhūde zaḥmete 3  mü’eddī olup ferāġatle 
gitmişler. 

Cezīre-i Ṣarīf: Bu bir ġarīb cezīredür ki gemiciler ıraḳdan görirler. 
Varalum, ṣulanalum, diyü aña ṭoġrılurlar. Ḥālā ki gitdüklerince ıraḳlaşurlar. 
Anlar zā’id yire sa‘y ider, ṭolaşurlar. Gāh olur ki sāḥilini görürler, yine gide 
gide yorılurlar. Āḫir-i kār yine nā-murād ‘avdet ḳılurlar. Aṣlā ḥikmetini [74b 
E] Allāh’dan ġayrı4 kimse bilmez. 

Cezīre-i Sindirūse: Bunuñ sükkānınuñ evānīsi ḫāliṣ altundandur. 
Ḫaylīce ma‘mūre, eşcār u eẟmārı mevfūre, ḫalḳınuñ libās u silāḥı ẕehebden 
ma‘mūle, bir cezīre-i maḳbūledür. İçinde bir pādişāhı vardur. Anda varanları 
men‘ ḳılmaz. Ammā gitmek istedüklerinde icāzet virmez. 

 

Ammā ‘Acā’ib-i Hāẕe’l-baḥr5 

Ba‘żı tüccār ḳavlince ‘anber anda biter. Penbe ḥāṣıl olduġı gibi 
nihāyetine yiter. Gāh olur ki büyük balıḳlar ‘anberi ġıdā ḳılınurlar.6 Ammā 
baḥriyyūn anı ‘alā’iminden bilürler. Zencīrler ile çeküp ṣayd iderler. Ḳarnını 
yarup ‘anberi ‘ayniyla içinde bulurlar.7  

Bir balıḳ daḫı olur8 ki yılda bir kānūn-ı ẟānīnüñ on ikinci güni deryā 
yüzinde görinür. Mellāḥīn zümresi bir iki günden ṣoñra şedīd yiller esüp 

 
1  cümlesi: - N1 
2  mülūk: bölük E 
3  zaḥmete: zaḥmetle müştaḳa N1 
4  Allāh’dan ġayrı: - N1 
5  baḥr: cezā’ir MV 
6  ḳılınurlar: idinürler E, N1 
7  Ḳarnını//bulurlar: - N1 
8  Bir//olur: - MV 
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gemiler ġarḳ olacaġını andan istidlāl ḳılurlar. Ḥattā bu baḥrdeki ıżṭırāb 
Baḥr-i Fārs’a ve İskenderiyye’ye vāṣıl olur. Zīrā [57b MV] deryānuñ levni1 
sā’ir zamāna göre ḳatı mütekeddir olur.  

Bir daḫı pür-sütūḥ nām bir balıḳ bulınur. Bilād-ı Zenc’den Baṣra 
sāḥilindeki Dicle’ye gelür. Zamān-ı maḫṣūṣı geçdükden ṣoñra mā‘adāsı yine 
sāḥil-i Zenc’e gider. Aṣlā Baṣra sāḥilinde bir dānesi bulınmaz olur. Seyyāḥīn 
ḳavlince2 Baṣra’da bulınduġı zamānda Zenc’de bulınmaz. Zenc sāḥilinde ele 
girdükde yine Baṣra ṭaraflarında görinmez. Ṭuyūr ḳısmından ḳırlanġıç 
gibidür ki yaylası ve ḳışlası mu‘ayyendür.  

Bir cins balıḳ daḫı olur ki aña kūsec dinilür. Ḥayvānāt-ı baḥriyye 
miyānında behā’im içindeki arslan gibi mużırdur. Dişleri seyf-i ḳāṭı‘ gibi rāst 
geldügini iki böler. İnsāna ve ḥayvāna żarar idüp helāk eyler. Uzunluġı bir 
ẕirā‘ olur. Ḳatı yaşlusı iki ẕirā‘ miḳdārı bulınur.  

Bundan mā‘ada tinnīn nām bir ḥayvān vardur ki mūẕī balıḳlar içinde 
bir zehrnāk mārdur. Bunuñ mażarrātı kūsecden bisyārdur. Gözleri ḳan gibi 
aḥmer, ḳuyruġı nīzeden efzūnterdür. Ġāyetle kerīhü’l-manẓar bir ġarīb 
cānverdür ki kūsec anı gördükde ḳa‘r-ı ‘ummāna ḳaçar. Biñ belā ile sāḥil-i 
necāta geçer. 

Bir balıḳ daḫı olur ki rengi aḫḍar ve birer ẕirā‘ ḫorṭūmı muḳarrer, dişleri 
minşār gibi ażar ve kendü ḳāmeti bir iki ẕirā‘ deñlü ancaḳ müyesserdür. Ol 
diyārüñ ḫalḳı bir ṭarīḳ ile avlarlar. Pişürüp çārşūlarda ṣatarlar.  

Ve bir balıḳ daḫı bulınur ki ḳalḳan gibi müdevver, ammā ḳuyruġı üç 
ẕirā‘den ziyāde idügi muḳarrerdür. Ve zenebinüñ ortasında biter oḳlar 
muḳarrerdür ki çalduġını anuñla çalar. Renginüñ beyāżı3 ebyaż ve sevādı 
[68b N1] ġāyetle esmerdür. Ma‘a ẕālik arḳasında iki menḫarı ve göbeginde 
nisā ferci gibi ferc-i müdevveri nümāyāndür.  

Bu baḥrüñ bir ġarīb nesnesi [75a E] daḫı dürdūrdur ki gird-āb 
didükleridür. 

[Ḥikāyet]: Ḥikāyet olınur ki bir zamānda tüccār-ı Iṣfahān bir gemi ile 
giderken gird-āba düşerler. Her biri ḥayātdan ye’s idüp yaş dökerler. 
İttifāḳen bir rūzgār-dīde ve mücerrib-i nīk ü bed-şenīde mellāḥları var idi. 

 
1  levni: yüzi N1 
2  ḳavlince: - E, N1 
3  beyāżı: sevādı E 
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Andan ḫalāṣa dermān umarlar. Merd-i nāḫudā,1 “İẓhār-ı ḳudret-i bī-intihā 
eylerin, didügüm iderseñüz. Ya‘nī içiñüzden birini fedā iderseñüz sizi 
ḳurtarayın.” diyü söyler.  

İttifāḳen Iṣfahānīlerden bir faḳīr, mübtelā-yı deyn-i keẟīr ve muḥtāc-ı 
nafaḳāt-ı ‘ıyāl-i miḥnet-peẕīr olmaġın ticārete giderdi. Günde biñ kerre 
ölümine rıżā gösterürdi. Ḥüsn-i rıżā ile vücūdını fedā itmege, sā’ir tācirler 
daḫı ba‘de’l-ḫalāṣ anı dīvān-ı maḥşerdeki2 düyūndan ḳurtarup ehl ü ‘ıyālini 
görüp gözetmege müte‘ahhid oldılar. Ba‘dehu “Emrüñ ne ise buyur.” diyü 
merd-i mellāḥa teklīf ḳıldılar. Hemānā ol gemici bir ṭarīḳ ile şaḫṣ-ı medyūnı 
gird-āb ḳarşusındaġı cezīreye ulaşdurdı. “Ṭurma, muttaṣıl bu ṭablı çal.” diyü 
eline bir ṭabl virdi.  

Ḥarīf ki cezīreye vardı, ṭablı çalmaġa müdāvemet ḳıldı. Ḥikmet 
Ḥaḳḳ’uñ, bir muvāfıḳ rūzgār çıḳdı. Ol zevraḳı gird-ābdan ḫalāṣ ḳıldı. Anlar 
ki çekildi, gitdi, derdmend tācir ḥayātından me’yūs olup cezīre teferrücine 
sa‘y itdi. Bir yaña behā’im ḫavfınuñ elemi, bir ṭarafdan bī-keslik belālarınuñ 
ġamı, ne ḥāl ise bir miḳdār [58a MV] gezdi. Bir büyük aġaç üstinde bir 
musaṭṭaḥ gūşe bulup anda ḳarār itdi. Meger ki bir murġ-ı kebīrüñ āşiyānı 
ve giceler ārām idicek mekānı idi.  

Vaḳtā ki namāz-ı şām yaḳlaşdı, bir murġ-ı mehīb, seḥāb-ı ġarīb gibi 
ẓāhir olup ol āşiyāna indi. Ol gice anda ārām ḳıldı. Şaḫṣ-ı mezbūr kemāl-i 
ḫavfından gizlendi. Ol şeb ol murġa görünmedi. İrtesi daḫı bu ḥāl ile 
güẕerān idince murġ-ı mehībe gözi ögrendi. 3«هر چه �د آ �د» diyü yanına 
vardı.4 Giderek ol ḥayvāna üns eyledi. Bi’l-āḫire ol murġ-ı Hümā-per ‘azm-
i5 pervāz itdi. Nā-murād tācir ayaġına ṣarılup bile gitdi. Gāh evc-i hevāda 
perrān, gāh baḥr-i ‘ummān üzere ṭayerān ile ‘āḳıbet bir ma‘mūreye vardı. 
Bir ḫırmen yıġınınuñ üzerine inüp ḥarīfi īṣāl itdi. Şaḫṣ-ı mezbūr Ḫudā’ya 
şükr idüp ayaġı yire degdi.  

Mezbūr murġ gūyā ki ḫidmet-i īṣāle me’mūr idi ki edā-yı ḫidmet idüp6 
çekildi, gitdi. Lākin der-‘aḳab ḥarīfüñ başına ol yirüñ ḳavmi üşdi. 
Ḥākimlerine ‘arż idüp ser-encāmı ma‘lūm oldı. Lāyıḳ-ı merḥamet ve 

 
1  nāḫudā: dānā E | nāḫidler MV 
2  dīvān-ı maḥşerdeki: - E, MV 
3  “Ne olacaksa olsun.” 
4  vardı: geldi E, N1 
5  -per ‘azm-i: - E 
6  Ki//idüp: - E, MV 



264 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

sezāvār-ı şefḳat ancaḳ, diyü ri‘āyet olınur iken Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālanuñ 
‘ināyeti deryāsı cereyān itdi. Sābıḳan gird-ābdan ḫalāṣ olan keştī ol sāḥile 
yitdi. Derdmendüñ ṣıdḳ-ı niyyeti [75b E] mūcib-i ḫalāṣ olup bunca 
menāfi‘-i dünyeviyye ve meẟūbāt-ı uḫreviyye ile yine vilāyetine varup ehl ü 
‘ıyālini [69a N1] gördi. Bu ser-encāmını kibār u ṣıġār-ı vilāyete bildürüp1 
taḥḳīḳa irgürdi. 

 

Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-Ḳulzüm 

Baḥr-i Hind’den bir şu‘bedür ki bilād-ı Berber ü Ḥabeşe cenūbīsinde 
vāḳi‘dür. Niteki vilāyet-i Yemen şarḳīsinde idügi şāyi‘dür. Ḳulzüm ol 
sāḥildeki medā’inüñ eşheridür. Ḥattā Baḥr-i2 Ḳulzüm diyü añlamaġa bā‘iẟ ol 
olmışdur. Ve arż-ı Yemen’de beyne’l-baḥr ve’l-cebel bir yir var idi. Mülūk-i 
sālifeden biri ba‘żı a‘dāsınuñ memālikini ġarḳ-āb ve medīnelerini ḫarāb u 
yebāb itmek içün çapalar ile ḳazdurup ol mā-beyni kesdürdi. ‘Adūları 
ġafletde iken Baḥr-i Ḳulzüm revān olup ba‘żı ḳaṣabāt ve Ḍabbā‘-ı Yemen’i3 
ve Cidde’yi ve Cār ve Yenbu‘’ı ve Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām medīnesi olan 
Medyen’i baturdı.4 Egerçi ki bu deryāda niçe cezīreler vardur, ammā ekẟeri 
meslūke ve meskūne degüldür.  

[Cezīre-i Tārān]: Ammā ma‘mūresinden biri Cezīre-i Tārān’dür ki bir 
ḳaryedür. Eyle’ye tābi‘dür. Benū Cüẕām ḳabīlesi bu cezīrede sākinlerdür. 
Aṣlā ḥirāẟet ü zirā‘at itmezler. Ancaḳ balıḳ ṣayd idüp anuñ ile geçinürler. 
Ḥattā ṭatlu ṣuları bile yoḳdur. Evleri köhne ve şikeste gemilerdür ki ellerine 
girdükçe içine girüp temekkün itmişlerdür. Sefḥ-i cebelde bir devvāreleri5 
vardur ki gird-āb gibidür. Bir rīḥ-i şedīd esdükçe ol devvāreyi6 iki böler. 
Anda bulınan gemileri be-her-ḥāl helāk ider.  

Tuḥfetü’z-zamān’da yazar ki bu cezīre sükkānı ṣularını ve azıḳlarını 
anda uġrayan gemilerden alurlar. Aṣḥābı ḳābil olsun, olmasın ġaṣben 
bölüşdürürler.  

 
1  bildürüp: - E, MV 
2  Ḳulzüm//Baḥr-i: - E 
3  Ḍabbā‘-ı Yemen’i: Ẕiyā‘’ı E, MV 
4  baturdı: baṣturdı E, MV 
5  devvāreleri: dīvāreleri N1 
6  devvāreyi: dīvāreyi N1 
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[Cezīre-i Cessāse]: Bir daḫı Cezīre-i Cessāse’dür. 1  Cessāse bir 
dābbenüñ ismidür ki Deccāl’üñ cāsūsıdur. Anuñla bile gelecekdür. Ḥikāyet 
olınur ki İmām Şa‘bī raḥmetu’llāhi ‘aleyh Fāṭıma bint Ḳays’den rivāyet ider 
ki birgün öyle zamānında Resūlu’llāh ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem minbere 
‘urūc idüp ümmetine ṭaleb buyurdı. Ba‘dehu anlara ḫiṭāb idüp “Ben sizi lā2 
li’r-raġbeten ve lā 3  li’r-rehbeten, bel li-ḥikāyeten cem‘ ḳıldum ki 
aṣḥābumdan Temīm-i Dārī şöyle rivāyet eyledi ki Laḫm ve Cüẕām 
ḳabīlelerinden otuz miḳdārı ādemle gemiye binüp Baḥr-i Ḳulzüm’de 
giderken nāgehān bir rīḥ-i ‘āṣıf çıḳmış. Deryāyı ḥarekete getürüp bunlaruñ 
sefīnelerin vāfir ġalṭān itmiş. ‘Āḳıbet aḫşam zamānı bir cezīreye [58b MV] 
düşmişler ki aña Cessāse dirler imiş. Ḳaçan ki ṣandalla cezīreye çıḳmışlar, 
tüylü, ḳuyruġı uzun, bir ġarīb cānver görmişler.4 Ki mūydārlıġından başı ve 
ḳuyruġı seçilmez. Bunlar ki anı gördiler, isti‘āẕe idüp ‘Sen nesün?’ diyü 
ṣordılar. Ol daḫı kelāma geldi. 5  ‘Ben Deccāl’üñ cāsūsıyum ve ḳarşu 
maġārede bir kimse vardur. Sizüñ ḫaberiñüze ḳatı müştāḳdur. Tīz6 aña 
varuñ, buluşuñ.’ diyü söyledi. Egerçi ki sözine iñen [76a E] i‘timād itmezler. 
Cin ṭā’ifesinden olmaḳdur, diyü söyleşürler. Lākin ne ḥāl ise giderler. 
Didügi maġāreye varup güẕer iderler. Görürler ki bir büyük ferbih ü ḍaḫm 
şaḫṣ, bend ü aġlāl-i elīm ile ṭurur. İki elleri boynından aşurı [69b N1] bend 
ḳılınmış. Ve iki dizi arasından ṭopuḳlarına daḫı bend-i ḥadīd çekilmiş. 
Temīm-i Dārī’ye ve yoldaşlarına ba‘żı ‘alā’im ü āẟārdan ṣormış ve kendüyi 
bildürmiş. ‘Ben mesīḥ-i7 Deccāl’üm ki emr-i İlāhī ile ḫurūc idüp Mekke ve 
Medīne’den ġayrı yirlere varasum gerekdür.’ didi.” Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu 
‘aleyhi ve sellem bu ḥikāyeti ki taḳrīr buyurdı, ḥużżār-ı meclis-i şerīfleri 
ḥayrān u mebhūt ḳaldı.  

Cezīre-i Suḳuṭrā: Bu daḫı Baḥr-i Ḳulzüm’dedür. Ṣabir-i Suḳuṭrā ki 
edviyenüñ meşhūrıdur, anda ḥāṣıl olur. Ammā sükkān-ı cezīre Naṣārī’dür. 
Şol zamān ki İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn mülūk-i Fürs’e ġālib oldı. Ve Hind 
çīpāllerinden Fūr-i Hindī’yi ḳatl eyledi. Ve bu aḥvāli Arisṭālīs’e i‘lām eyledi. 
Ve “Bu diyāra müte‘alliḳ neṣā’iḥuñuz 8  var ise iş‘ār buyuruñ.” dimegin 

 
1  Cessāse’dür: Cāstī’dür E | Cāstīr’dür MV  
2  lā: - N1 
3  lā: - N1 
4  görmişler: - N1 
5  Bunlar ki//geldi: - E 
6  Tīz: Siz E, MV 
7  Mesīḥ-i: mesc-i MV 
8  neṣā’iḥuñuz: meṣāliḥuñuz E 
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ḥakīm-i müşārün ileyh yazdı ki “Elbette cell-i himmetle Cezīre-i Suḳuṭrā’yı 
bulasuz. Ehlini iḫrāc idüp Yūnānīlerden sükkān iskān idesüz ki dā’imā Mıṣr 
u Şām ü Rūm’a ṣabir-i Suḳuṭrā gelmek mümkin ola. Tā ki iyārıcānuñ cüz’-i 
ehemm ü a‘ẓamı nāḳıṣ olmaya.” dimekle İskender ‘amel itmiş idi. Cezīre-i 
meẕkūrenüñ ḫalḳı Naṣārī olmaġa bā‘iẟ bu olmış idi. Bundan mā‘adā vilāyet-i 
‘Ammān’uñ yemīninden1 çıḳan, Baḥr-i Kebīr’de cezā’ir-i keẟīre vardur ki2 
şecer-i lübān anlarda ḥāṣıl olur. Ve ol semtden arż-ı ‘Ād ü Cürhüm’e ve 
Nābiġa’ya varılur. Ve anlara ‘Arab-ı ‘Ādī dinilür. Ḳavm-i ‘Ād lisānını 
söylerler. Şimdiki ‘Arab ḳavminüñ lisānını bilmezler.  

[Cezīre-i Sulṭān]: Didügümüz baḥrde Cezīre-i Sulṭān3 daḫı vardur ki 
sükkānınuñ kelāmı işidilür. Vech-i ma‘īşetleri bilinür. Taṣarrufları idrāk 
ḳılınur. Ammā kendüler görinmez. Bu sırra bā‘iẟ nedür, dinildükde cevāb 
virildi ki anlar daḫı insāndandur. Zamān-ı sābıḳda Sā’id bin Cerzevīl4 nām 
nebī anları da‘vete gönderilmiş idi. Anlar daḫı ol peyġāmbere īmān 
getürmişler. İle’l-ān aḥkām-ı dīniyyesi ile ‘amel üzere imişler. Cidden 
ḥākimleri ve begleri yoḳdur. Kemāl-i muṣāfātlarından birbirlerine 
muḫālefetleri vuḳū‘ bulmış degüldür. Ammā niçün görinmezler, 
ġaybetlerine bā‘iẟ nedür, bilinmemişdür. 

Cezīre-i Sināsinā: Bunda bir ḳuyu vardur. Ba‘żı evḳātda āteşi nümāyān 
ve şererbārdur.5 

Cezīre-i Vaḳdes:6 Bu bir ġarīb cezīredür. Anda bir dıraḫt olur ki yimişi 
bādāmdan büyicekdür. Her kim tāze iken ḳabuġı ile yise ölince maraż 
görmeye. Andan muḳaddem emrāża mübtelā ise ‘āfiyet bula. [76b E] Eger 
ṣaçı ve ṣakalı aġarmış ise yine siyāh ola. Ba‘żı mülūk-i Hind ol mīvenüñ 
tuḫmını raġbetle getürdiler. Kendü vilāyetlerinde ekdiler. Egerçi aġacı 
yişerür biterdi, ammā yimiş virmedin ḳurıyup yiterdi.  

 

 

 
1  ‘Ammān’uñ yemīninden: Ġamā’da E | ‘Amā’da MV 
2  vardur ki: - E, MV 
3  Sulṭān: Seliṭā E, MV 
4  Cerzevīl: Cerze’īl E 
5  Bu ada ve bilgisi E nüshasında yoktur. MV nüshasında der-kenardır. N1’de bölüm 

sonundadır. 
6  Vaḳdes: Vaḳzes E 
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Ammā Ġarā’ib-i Cezā’irü’l-Ḳulzüm 

Bunda bir balıḳ olur. Uzunı iki ẕirā‘ bulınur. Ḳuyruġı ile sefīneleri [70a 
N1] urur. Sā‘ati ile ġarḳa virür.1 [59a MV] 

Bir cins balıḳ daḫı olur ki ḳaddi yigirmi ẕirā‘dur. Gebe olması ve 
ṭoġurması ve emzirmesi insāna şebīhdür.2 

Ve bir balıḳ daḫı vardur ki ferres3 dinilür. Aġzında yedi ṣaf tīz ü bün-tīz 
dişleri olur. Kendünüñ uzunı on ḳarış ancaḳ olur. Lākin żarar-ı küllīsinden4 
kelbü’l-baḥr dinilür.5 

Bir balıḳ daḫı vardur ki cismi semeke ve başı bayḳuş kellesine 
nümūdārdur.  

Bir balıḳ daḫı vardur ki iki başludur. Biri ‘ādet üzere farḳındadur. Ol 
biri ḳuyruġındadur. Ḥālā ki müsinn olup ziyāde yaşludur.6 [55b HH] 

Bir balıḳ daḫı olur ki avlarlar, ḳurıdurlar. Cesed-i müceffefi beyāż 
penbeye şebīh olur. Ba‘dehu ibrişīm gibi egirürler. Ḥarīrinden bir ḳumāş 
işlerler. Aña semekīn dirler. Aṭlas-ı Frengī gibi merġūb ṭutarlar.  

Ve bir balıḳ daḫı vardur. O daḫı ṣıġır ḫilḳatine şebīhdür. Ṭoġurur, 
baḳar gibi yavrusını emzirür. 

 

Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-Zenc 

Baḥr-i Zenc yine Baḥr-i Hind’e dāḫildür. Eşcār u enhārı çoḳ cezīreleri 
vardur. Lākin aġaçları yimiş virür degüldür. Abanūs ve ṣandal ve baḳḳam 
aġaçlarıdur. Ammā bilād-ı Zenc cānib-i cenūbda Süheyl yılduzınuñ 
altındadur. Bu deryāda seyr iden gemiler ḳuṭb-ı cenūbī ile Süheyl’i görürler. 
Ḳuṭb-ı Şimālī’yi ve Benātü’n-na‘ş’ı cidden görmezler. Ve bu deryānuñ 
telāṭum ü ḫīzābı sā’ir biḥārdan ziyādedür. Yüce ṭaġlar gibi ḳalḳar. Deriñ 
dereler gibi iner. Bir ġarīb, mehīb ṣadālar virür. Ḥālā ki ḳumı çatılmaz.7 

 
1  ider: virür MV 
2  şebīhdür: şebīh idügi bi’l-icmā‘dur N1 
3  ferres: mezzes N1 
4  żarar-ı küllīsinden: - E 
5  dinilür: diyü añılur N1 
6  E ve N1 nüshalarında buradan itibaren MV nüshası 68a varağındaki “Cebelü’r-rāhūn” 

başlığına kadarki kısım bulunmamaktadır.  
7  çatılmaz: çapılmaz MV 
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Ya‘nī ki ḥīn-i telāṭumda köpüklenmez. Ve bunuñ ba‘żı sevāḥilinde ‘anber 
daḫı bulınur. Ve cezā’ir-i Zenc’de büyük yılanlar olur ki benī Ādem’i, ḥattā 
fīl-i aḍḫamı bir loḳma yirine yudar.  

[Cezīre-i Muḥarraḳa]: Ammā cezā’irinden biri Cezīre-i 
Muḥarraḳa’dur ki ẕikr olınan baḥrüñ dāḫilindedür. Az kimesne buña vāṣıl 
olmışdur. Kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Baḥr-i Herkend’de, 
ya‘nī Baḥr-i Zenc’de Baṭlamyūs ve ba‘żı baḥriyyūn ḳavlince biñ ṭoḳuz yüz 
cezīre-i ‘āmire vardur. Ḫarābesine ḫod nihāyet yoḳdur. Ve bu cezā’irüñ 
mülūki ‘avretlerdür. Ammā en büyükleri melik mihrācdür ki her metā‘uñ, 
ḫuṣūṣā fīl dişinüñ ve ‘anberüñ yādgārları evvelā aña gönderilür. Ba‘dehu 
tüccār anuñ pāy-taḫtından iştirā ḳılur. Gāh olurmış ki telāṭum-ı baḥr ile 
bir büyük ḥacer gibi, yāḫūd bir yüksek ḫayme gibi yek-pāre ‘anberler 
ḳopup ṭolaşuraḳ sāḥile çıḳarmış. Ḫizāne-i mihrāca dāḫil olup bey‘ini tecvīz 
iderse anlar ider imiş. 

Menḳūldür ki ba‘żı tüccār şedā’id-i rūzgār ile ‘ummān-ı biḥārda devvār 
olup bu cezīreye varmışlar. Ḫalḳla memlū bulmışlar. Niçe zamānlar anda 
temekkün idüp ol ḳavmüñ dillerin ögrenmişler. İttifāḳ bir gün görürler ki 
sükkān-ı cezīre bir yire gelürler. Bir yılduza baḳup muttaṣıl aġlaşurlar. 
“Bā‘iẟ-i girye nedür?” dinildükde “İşbu görinen yılduz otuz yılda bir ṭoġar. 
Şol zamān ki ṭulū‘ ḳılur ve kevkeb-i mezbūr başımuz üstine muḳābil1 gelür, 
lā-büd bu cezīrenüñ ṭaşı ve ṭopraġı yanar, remād olur.” diyü mātem iderek 
bir gemiye binerler. Āḫar cezīreye naḳl iderler. Vaḳtā ki kevkeb-i mezbūr ol 
maḥalde görinmez olur, ehl-i cezīre yine yirlü yirine varur.2 Ḥālā ki cemī‘-i 
evleri ve eşcār u nebātāt[ı] yanmış, kül olmış buldılar. Tekrār meskenlerini 
ta‘mīr ü tecdīde muḳayyed oldılar.  

[Cezīre-i Żūżā]: Bir daḫı Cezīre-i Żūżā’dur ki ba‘żı tüccār rivāyet 
ḳıldılar: Medīne-i Żūżā ḳurbında ḥacer-i ebyażdan bir cezīre vardur ki 
andan “żūżā” ṣadāsı işidilür. [59b MV] Ḥālā ki beşer ḳısmından sükkānı 
görinmez. Ve anda bir buñar vardur. Ṣuyı leẕīẕ ve beyāżdur. Rā’iḥası ḫod 
kāfūr ḳoḫusı gibi dil-āvīzdür. Ve bu cezīrenüñ nihāyeti görinmez. Ve kimse 
varmış mıdır, bilinmez. Nihāyet ba‘żı cibālinüñ ḳullelerinde gice ile āteş-i 
fürūzān nümāyān olur.  

 
1  muḳābil: teḳābül MV 
2  varur: gelür MV 
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Menḳūldür ki bu cezīrenüñ ḥavālīsinde bir cins yılan olur ki mülūk-i 
Zenc zamānını bilürler. Ṣaydına ihtimām idüp cezīreye ‘azīmet ḳılurlar. 
Ḥālā ki degmede ṣayd idemezler. Gāh olur ki hergiz göremezler. Ḫāṣṣası 
budur ki derisini birbirine dikerler. Bir maḳ‘ad peydā iderler ki üstine 
oturanlar sill marażına mübtelā ise şifā bulur. Bir daḫı ol rence mübtelā 
olmaması müteḥaḳḳıḳ olur. 

Cezīre-i Ġūr: Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ’dan mervīdür ki Rūmiyye ehlinüñ biri 
ile gemiye binmişler. Ya‘nī ‘azm-i ticāretle hem-rāh olup ol semtlere 
yönelmişler. Eẟnā-yı seferde bu cezīreye varmışlar ki sükkānı birer ẕirā‘ 
ḳāmetle ve ekẟeri ‘üryān olup ḥayvānāt gibi terk-i ẟiyāb u ḫil‘atle gezerlerdi. 
Kūrlarına ḫod nihāyet yoġ idi. Yek-çeşmi ṣāḥibü’l-‘ayneyn gürūhından çoġ 
idi. Bizüm üstimüze dirildiler. Keşān-ber-keşān beglerine iletdiler. Bizi ḥabs 
buyurdı. Ya‘nī ki ḳafeṣ gibi bir müşebbek nesnede ḥıfẓ itdürdi. Ḥālā ki biz 
ol maḥbeslerini bozup çıḳduḳ. Kendülerine istīnās ‘arż 1  ḳılduḳ. Ba‘de 
zamānin bu ḳavm yaraḳlanmaġa başladılar. “Bizüm ‘adūlarımuz vardur. 
Gelicek zamānlarıdur.” diyü bize bildürdiler. Anı gördük. Der-‘aḳab 
nihāyetsiz ṣıġırcıḳ ḳuşları ẓāhir oldı. Furṣatla bunlaruñ gözlerin oymaġa 
ekẟeri fürce buldı. Giderdük ki ḥāl böyledür, biz daḫı mu‘āvenet semtin 
ṭutduḳ. Elimüze birer ‘aṣā alup ol ṭuyūruñ def‘ine ‘illet-i müstaḳille olduḳ. 
Bu kerre bizi ḳatı ‘azīz ṭutdılar. Cezīrelerinde bulınduġımuzı maḥżā bereket 
ü meymenet bildiler. Ḥakīm-i ḥaẕāḳat-celīs, feylesūf-ı cihān olan Aristūṭālīs 
kitāb-ı Ḥayevān’ında yazduġı ṭuyūr ḳısmından ġarānīḳ-ı Ḫorāsān’dan 
nāḥiye-i Mıṣr’a naḳl idüp Nīl-i Mıṣr sāḥili ile giderken bir maḥalle uġrayup 
bir arşun boylu ḳavmle ceng iderler, diyü naḳl ḳılduġı bu ḫuṣūṣa binā’en 
imiş.  

Cezīre-i Segsār: Bu cezīrenüñ ḫalḳı merdüm-ḫˇārlardur. Ya‘ḳūb bin 
İsḥāḳ’dan menḳūldür ki yüzi yaralı bir kimseye yoldaş olmış. Ve vechindeki 
ḫumūşuñ sebebini ṣormış. Mezbūr şöyle cevāb virmiş ki “Sefīneye binüp 
ticāret niyyeti ile giderken rūzgārımuz muḫālif oldı. Keştīmüzi bi’z-żarūre 
Cezīre-i Segsār’a irgürdi. Fe-lā-cerem bedenleri insāna şebīh, yüzleri kilāb 
sūreti gibi kerīh, nihāyetsüz ümem bizüm başımuza üşdiler. Menzillerine 
iletüp bizüm gibi birḳaç giriftāruñ yanında ḥıfẓ idüp ol cezīrenüñ fevākih ü 
ẟimārından zād u zevādemüz getürmege muḳayyed oldılar. Mürūr-i eyyāmla 
her ḳanḳımuz ferbih ü semīn oldıysa boġazladılar. Gözümize ḳarşu ḫˇāre 
geçürdiler. Biz ki bu aḥvāli ṭuyduḳ; semirmeyelüm, diyü riyāżet iḫtiyār [60a 

 
1  ‘arż: ‘arża MV 
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MV] ḳılduḳ. Ba‘de zamānin bunlaruñ bayramları oldı. Üç gün üç gice 
bizden ba‘īd olup her biri ‘ayş u nūşa ḳoyuldı. Vaḳt-i furṣatdur, diyü ben 
ḳaçdum. Bunlaruñ ḳuvvet-i şāmmelerini ve iz sürmege mute‘alliḳ ḳudret-i 
tāmmelerini ki ṭuymışdum. İḥtiyāṭen gice yürürdüm. Gündüz şāḫsār-ı eşcār 
miyānında ṣaḳlanurdum. Dıraḫta yaḳın olmadıḳlarına vuḳūfum olmaġın 
bir ḥīleyi tedārük ḳılurdum. Egerçi ki bunlardan ḫalāṣ oldum ve illā niçe 
günler gitdükden ṣoñra bir belāya daḫı uġradum ki aḥsen ṣūretli bir bölük 
maḫlūḳ benüm yanuma geldiler. Şeklüme baḳup vāfir gülüşdiler. Egerçi ki 
sözlerini fehm itmezdüm, lākin benümle melā‘ibe meyl itdüklerini fehm 
iderdüm. Bu eẟnāda birisi ṣıçrayup arḳama bindi. Ayaḳlarını ḳayış gibi 
boynuma ṣardı. Deperek beni bi’z-żarūre yürütdi. Dıraḫtān-ı müẟmire 
miyānında devr itdürüp fevākihinden ḳopardı. Sā’irīne atup muttaṣıl bu 
mu‘āmeleye raġbet üzere oldı. Bir kerre ki ḥareket itdüm, kendüyi 
boynumdan ayırup atmaḳ ḳaṣdın itdüm. Yüzümi ṭırnaḳlarıyla yırtdı. El-ān 
vechümde ḫumūşe peydā ḳıldı. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, taḥt-ı taṣarrufında 
‘āciz ü zebūn ve zīr-i zīn-i ḫayālinden ẕimmetini zimāma rām idüp sütūr-i 
ḫuyūl-i ser-nigūn gibi gezerken gözine bir budaḳ ucı ṭoḳundı. Gözi çıḳup 
‘amāya ibtilāsı muḳarrer oldı. Bu furṣatda ol bir gözine ḳozaḳ ṣoḳdum. 
Mu‘ālece ṣūreti ile arḳamdan indürüp elinden ḫalāṣ oldum.” diyü ol şaḫṣ 
Ya‘ḳūb’a söylemiş. Cezīre-i Segsār’daki ibtilāsını beyān eylemiş. 

 

Ve Ammā ‘Acā’ib-i Hāẕe’l-cezā’ir 

Minşār adlu bir ḥayvān olur ki ḳara daġlar gibi bir büyük balıḳdur. 
Başdan ayaġa bıçaġı gibi diş dişdür. Ve kemükleri abanūs gibi siyāhdur. 
Ammā her dişi iki ẕirā‘ deñlü vardur. Ve başında iki büyük, uzun kemükleri 
vardur ki her biri on ẕirā‘ deñlüdür. Ḳaçan ki ṣaġından ṣolından ol1 iki 
‘azmla baḥri çalar, ba‘īd yirden ṣavt-ı hā’ili işidilüp āfāḳa velveleler ṣalar. Ve 
ba‘żılar dirler ki her bār ki aġzı ve burnıyla göklere ṭoġrı ṣular püfkürür, 
reşāşeleri ḳaṭarāt-ı emṭār gibi üstimüze dökilür. Şöyle ki sefīnenüñ altına 
girse veyāḫūd bir cānibini çalsa elbette ol gemiyi ġārḳ ider. Bu aḥvāli bilen 
baḥriyyūn ‘alā’imini gördükde Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a tażarru‘lar ḳılur.  

Bir daḫı yāl nām bir balıḳ vardur ki uzunı dört yüz ẕirā‘ ve ba‘żısı beş 
yüz ẕirā‘ bulınur. Ekẟer-i evḳātda aġzı ile deryānuñ ṣuyını göklere püfkürür. 
‘Acā’ib ü ġarā’ib nīl-gūn menāreler peydā ḳılur. Gemiciler ki anı görürler, 

 
1  ol: on MV 
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leyl ü nehār feza‘dan ḫālī olmazlar. Ḥattā deplekler ve tebsīler çalup 
ürkütmek ḳaṣdın iderler.  

Ḳaçan ki bu ḥayvān ba‘żı ża‘īfü’l-ḥāl balıḳlara ḳaṣd-ı żarar ḳılur, Ḥaḳ 
celle ve ‘alā üşek nām, bir ẕirā‘ ḳadd ile ẓāhirü’l-ḳıvām balıcıġı aña musallaṭ 
[60b MV] eyler. ‘Ale’l-fevr ol balıġuñ ḳulaġına duḫūl eyler. Ne ḳadar ki 
çalışur, ḫalāṣ olamaz. Bi’l-āḫire ḳa‘r-ı baḥre varup başını yirlere döge döge 
cān virür. Ba‘de-mā vech-i baḥrde hüveydā olup gezmege başlar, baḥriyyūn 
ba‘żı kelālīb ile çıḳarup ḳarnını yarup ‘anber iḫrācına cell-i himmet eyler. 
Ma‘a ẕālik ḳarnında bulınandan ġayrı arḳasında bulınan rāciḥdür. Tüccār-ı 
Fārs ve ‘aṭṭārīn-i ‘Irāḳ tecribeleriyle rücḥānı ḳatı vāżıḥdur.  

 

Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-Maġrib 

Buña Baḥr-i Şām ve Baḥr-i Ḳosṭanṭıniyye daḫı dirler. Cezīre-i ‘āmiresi 
ve ġayr-ı meskūnesi daḫı vardur.  

[Cezīre-i Endülüs]: Birisi Cezīre-i Endülüs’dür ki bir ismi daḫı 
Mecma‘u’l-baḥreyn’dür. Bunda yüz ẕirā‘ boylu bir menāre vardur ki 
başından yaña insān ṣūretinde giyinmiş, liḥāfa ṣarılmış bir şekl ṭurur. Ṣaġ 
elini uzadup Baḥr-i Esved ṭarafına işāret ḳılur. Ba‘żılar ḳavlince ol ṣūretde 
ṭılısm maḳarrerdür. ‘Adūnuñ gelmesini men‘ içün vaż‘ olınmışdur. 

[Cezīre-i Tenes]: Biri daḫı Cezīre-i Tenes’dür1 ki Baḥr-i Rūm’dadur. 
Ḫaylī büyük ma‘mūredür. Sükkānı ve bāġ u bostānı mevfūre bir aṭadur. 
Ḥattā niçe ḳaṣabāt ve ḳaryeleri daḫı ‘āmiredür. Ve bu cezīrede bir büyük ṭaġ 
vardur ki Baḥr-i Muẓlim kenārında vāḳi‘dür. Anuñ ṭorusında bir kenīse ve 
kenīsenüñ ortasında bir ḳubbe vardur. Ḳubbetü’l-ġurāb diyü şāyi‘dür. Aṣlā 
ol ḳubbeden bir ġurāb dūr olmaz. Bahār u ḫazān ve rūzān u şebān ol 
ḳubbenüñ ḳullesinden mehcūr olmaz. Ve bu ḳubbeye muḳābil bir mescid 
vardur ki maẓanne-i icābet-i du‘ā olan emkinedendür. Müslimānlar anda 
varup edā-yı nevāfil idüp du‘ā idegelmişdür. Ve anda varanları żiyāfet itmek 
kenīse ruhbānlarınuñ ‘uhdelerindedür. Her ḳaçan ki bir ādem ol mescide 
varsa ġurāb, ḳubbe revzenesinden içerü başını ṣoḳar. Bir kerre ṣayḥa eyler. 
İki kimse gelmiş ise iki kerre ṣadā eyler. Dört, beş ise yine ol miḳdār ṣadā 
eyler. Tā ki ruhbānlar içerüden ḳadar-ı kifāye ṭa‘ām çıḳarurlar. Züvvār-ı 
mescidi aña göre żiyāfet ḳılurlar. Ol ġurābuñ me’kel ü meşrebi ḳandendür, 

 
1  Tenes’dür: Tetes’dür MV 
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bilinmez. Ve bir iki yüz yıllıḳ keşīşleri “Biz bunı böyle gördük.” diyü ḫaber 
virürler. Ḥālā ki vāḳi‘-i ḥāl nicedür, idrāk ḳılınmaz.  

Ve yine cezīre-i mezbūrenüñ ġarā’ibindendür ki sāḥilinde her nice 
günde bir gūne balıḳ çıḳar. Bir ḳısmı daḫı ẓuhūr idince ḫalḳ anuñla geçinür. 
Bu ṭarīḳla yüz seksen cins miḳdārı balıġı ṣayd olınur. Cümlesinüñ esāmīsi 
başḳa başḳa żabṭ ḳılınur. 

Cezīretü’l-ezhār: Tuḥfetü’l-ġarā’ib ṣāḥibi yazar ki bu cezīrenüñ eşcār u 
ezhārı ġāyetle vāfirdür. Ve ba‘żı şükūfe olur ki būy-ı dil-āvīzi meşāmm-ı 
insāna degdügi gibi uyudur. Buña Cezīre-i İfrīḳiyye daḫı dinilür. Dā’iresi on 
beş günlik yol çevirür.  

Cezīre-i Birkān: Bu cezīrede gündüzin duḫān, gice ile nār-ı şerāre-feşān 
ẓāhir olur. Baḥre düşen şerāreleri delüklü bir siyāh ṭaş olup nev‘an ḫafīf 
olmaġın rūy-i deryāda yüzer, gezer. Ba‘żılar ḥammāmlarda isti‘māl ider. 
Rivāyet olınur ki deryāya dökilen şerāreleri [61a MV] gāh insān gövdesi 
gibi, gāh cesedsiz baş gibi bulınur. Ve bu cezīrenüñ sāḥiline düşen elbette 
yanar, kül olur.  

Cezīre-i İfrīṭaş: Ḫaylī büyük aṭadur. Enhār-ı cāriyesi ve fevākih-i 
muḫtelifesi ve ẟimār-ı mütenevvi‘ası müstevfīdür. Ve anda altun ma‘denleri 
daḫı vardur. Ba‘żılar ḳavlince bu cezīrenüñ bir adı Sindrūsa’dur. Ma‘ādin-i 
ẕeheb vāfir olmaġın sükkānınuñ libāsları ve ḳullanduḳları ḳabḳacaḳları 
cemī‘an ẕeheb-i ḫāliṣden düzülmedür. Ve bu cezīrenüñ bir pādişāhı vardur. 
Uġrayan tüccārı ḫˇāh, nā-ḫˇāh alıḳor. Ke’ennehu keẟret-i ma‘ādin ḫaberleri 
mülūk-i eṭrāfa şāyi‘ olmamasını irāde ḳılur. 

Cezīre-i Dāniye: Bunuñ devri yigirmi günlik mesāfedür. Ṭaġları vāfir, 
ırmaġları ve fevākihi müstevfī ve bāġları mütekāẟirdür. 

Cezīre-i Ġarībe: Bu bir ġarīb aṭadur ki ıraḳdan görinür. Yaḳın 
varılduḳda degmede ġā’ib olur. Bu cezīreye çoḳ kimse varamaz. Taḳvīmü’l-
büldān ṣāḥibi ḳavlince bu cezīrenüñ ismi Şāmis’dür. Şimālle İfrīṭaş Cezīresi 
miyānında üç yüz cezīredür. Cümlesi cezā’ir-i rūḥāniyyedür, diyü ba‘żı 
seyyāḥīn ḫaber virmişlerdür. Baḥriyyūn ḳavlince bunuñ sāḥilinde şākil nām 
bir küçük balıḳ bulınur. Anı ṣayd idüp yanınca getüren cezīreyi görür. Ḥattā 
varur, içine girür.  

Menḳūldür ki bu cezīrede bir ġarīb dıraḫt vardur. Gün ṭoġduġı gibi 
birden biter. Zevāl zamānına dek ḳad çeker. Ba‘dehu ḳıṣalmaġa başlayup 
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gün ṭolanunca eksilürek ġurūb zamānı bi’l-külliye batar. İrtesi gün ṭoġduḳda 
yine ẓuhūr ider. Yıluñ on iki ayı her rūz bu minvāl ile1 gelür ve gider. 

Cezīre-i Ḳāris:2 On iki mīl çevirür bir cezīredür. Ġarā’ibdendür ki 
ḳuru cānibinden bir kemer ile cezīreye ṭatlu ṣu götürülmişdür. Sükkān-ı 
cezīre miyān-ı baḥr-i māliḥde āb-i zülāl içegelmişdür. Besātīn-i ‘imārātına 
ḫod nihāyet yoḳdur. Ṭanca’nuñ uzunluġında fem-i Baḥr-i Zuḳāḳ’da 
vāḳi‘dür.  

Cezīre-i Yābise:3 Cezīre-i Mayorḳa’nuñ ġarbīsindedür. Uzunluġı otuz 
bir mīl yoldur. Ba‘żı yirlerinde vüs‘ati yigirmi mīl vardur. Cezīre-i Dāniye 
ile arası ṭoḳsan mīldür, dirler. Ve yine Cezīre-i Mayorḳa’ya varınca yüz mīl 
taḫmīn iderler.  

Cezīre-i Mayorḳa: Ehl-i İslām taṣarruf itdügi cezā’irüñ nihāyetindedür, 
diyü Taḳvīmü’l-büldān’da mesṭūrdur. Ve bu cezīre şimālden cenūba varınca 
ḳırḳ mīldür. Medīne-i ma‘mūresinden ġayrı ḥuṣūn-ı meşhūresi daḫı 
muḳarrerdür. Ammā pāy-taḫtınuñ sāḳiye-i cāriyesi ḳal‘a-i refī‘ası altında 
kemāl-i leṭāfetle aẓherdür. Nitekim vaṣfında İbn Lübāne dimişdür: 

Naẓm 

  وكساه حّلة ريشة الطاوس         احلمامة طوقها   ته غار ا بلد      
         4يعان الد�ر كؤس ق ن  كاّ       ا تلك املياه مدامة فكامنّ     

Cezīre-i Minorḳa: 5  Bu, Baḥr-i Zuḳāḳ’dadur. Ġāyetle ucuzluḳ 
ma‘mūre aṭadur. Eṭrāfını elli, altmış mīl çevirmişdür. Mayorḳa Cezīresi’nüñ 
şarḳīsinde vāḳi‘dür. Mābeyni ancaḳ elli mīldür.  

Cezīre-i Sarādinya: 6  Bilād-ı Bi’re 7  muḳābelesindedür. [61b MV] 
İçinde altun ve gümüş ma‘denleri vardur. Sāḥilinde mercān çıḳdūġı daḫı 
muḳarrerdür.  

 
1  bu minvāl ile: böyle MV 
2  Ḳārīs: Ḳādīs HH 
3  Yābise: Bābise HH | Burada kastedilen İbiza Adası olmalıdır. 
4  “O öyle bir beldedir ki güvercin boynundaki [güzel] halkasını ondan çalmıştır. Tavus kuşu, 

[zarif] kuyruğunu onun elbisesinden [yaparak] giyinmiştir.   Sanki o [beldenin] suları 
devamlıdır. Ve sanki o beldenin dibi [o suları tutan] bardaklardır.” 

5  Nüshalarda “Menturḳa” şeklinde yazılan bu kelime “Minorḳa” şeklinde tashih edildi. 
6  Sarādinya: Dāniye HH 
7  Bi’re: Bibre HH 
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Cezīre-i Cerbe: Ḥālā bilād-ı İslāmiyye’dendür. Tafṣīli Sulṭān Süleymān 
Ḫān fütūḥātında mesṭūrdur. Bir ṭar boġazda vāḳi‘ olup Ṣıḳılliye bunuñ 
şimālīsinde idügi şāyi‘dür. Ve bu cezīrenüñ ṭūli altmış mīl ve re’s-i şarḳīsinün 
‘arżı on beş mīldür. Ḳabā’il-i Berber ü Semmūre ve envā‘-ı Efrenc’üñ 
süknāları ile ma‘lūmu’s-sebīldür. 

Cezīre-i Ṣıḳılliye: Bunuñ devri yedi yüz elli mīldür. Ṣūret-i müẟelleẟe 
bir cezīre-i meşhūru’s-sebīldür. 

Cezīre-i Ḳoṣra: İfrīḳiyye ḳarşusında ve Tūnis ḳurbındadur. Ve bu 
cezīrede maṣṭakā aġacı daḫı vardur.  

Cezīre-i Marmarā: Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye aġzındadur. Mābeyni yüz 
mīl yirdür. Ma‘ādin-i ruḫāmla memlū idügi muḳarrerdür.  

Cezīre-i Ṣaḳız: Taḳvīmü’l-büldān’da Cezīre-i Maṣṭakā yazılan budur. 
Şehr-i Ḳosṭanṭıniyye ile mābeyni beş yüz mīl yirdür. Niçe rūzgār ḫarāc-
güẕār olduḳdan ṣoñra sene sitte ve seb‘īn ve tis‘a mi’e tārīḫinde begleri 
ḫiyānet ṭarīḳına sülūk ḳaṣdın itmegin memālik-i İslāmiyye’ye fetḥ ile 
mülḥaḳ ḳılındı. ‘Umūmen vilāyet-i Rūm’uñ ve cevānibindeki ‘Arab ü 
‘Acem memālikinüñ maṣṭakāsı cezīre-i mezbūreden varagelmişdür. Bir küllī 
muḳāṭa‘adur. Ve bu cezīrenüñ ṭūli altmış mīl miḳdārı vardur. 

Cezīre-i Messīne: Aṣlda bu cezīrenüñ ismi Ṣıḳılliye’dür. Bundan 
muḳaddemce tasṭīr olınmışdur. Bāġ u rāġı vāfir, ḫamrı mütekāẟir bir 
ma‘mūre aṭadur ki yüzden ziyāde ḥıṣn-ı ma‘mūrı vardur. Ḥālā ki zemīni 
keẟīrü’z-zelzele ve sükkānınuñ ekẟer-i zamānda işleri hedm-i büyūt içün 
velveledür. Bu cezīrenüñ devri on yedi günlik yoldur. Ammā ṭūli beş 
menzildür. Medā’ininüñ eñ büyügi Belzem’dür. Bir zamānda mezbūrān 
Messīne ve Belzem ehl-i İslām’a süknā olmışlar idi. Ḥālā ki yine küffār-ı 
Efrenc elindedür. Şerīf İdrīsī ḳavlince devr-i cezīre-i mezbūre ki 
Ṣıḳılliye’dür, beş yüz mīl yirdür.  

Cezīre-i Ḳorsiḳa: Ceneve ḳarşusındadur. Ve Sarādinya ile mābeyni on 
mīl yirdür.  
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Cezīre-i İngiletere: 1  Briṭāniyye 2  daḫı cā’izdür. Bunuñ pāy-taḫtı 
medīne-i Enderīn’dür.3 Ve bu aṭanuñ ṭūli cenūbdan şimāle inḥirāfla beş 
yüz otuz mīl yirdür. Ammā ortasınuñ vüs‘ati iki yüz mīl idügi 
muḳarrerdür. İçindeki ma‘ādin-i sīm ü zer daḫı mükerrerdür. Nihāyet ṭoñ 
yiri olup şiddet-i şitā ġāyet ile olmaġın kürūmı ma‘dūmdur. Binā’en ‘alā 
ẕālik sefā’ini ẕeheb-i ḫāliṣe defā’in olur, gider. Şarāb-ı rummānī gibi 
müdām erġavānī ḫumları4 ile pür olup ‘avdet ider.  

Cezīre-i Limyā: Yedi yüz mīl çevirür. Cezīre-i İfrīṭaş ile mābeyni altmış 
mīldür. Ortasında Limyā nām medīnesi ma‘lūmü’s-sebīldür. Ammā tefrīḥāt 
ve bāġ u rāġı bī-miẟl ü bī-‘adīldür.  

Cezīre-i Nuḳrenbet: Limyā’nuñ şimālīsindedür. Bu daḫı büyük 
cezīredür. Farażā ki ṭūlen yüz elli mīl ve ‘arżen yigirmi mīl olup maḫrec-i 
şevāni’ ü ḳatāyi‘ olmaġla meşhūrdur. Cānib-i ġarbīsinde Cezīre-i 
Maṣṭakā’[ya] ḳıyās olınması meẕkūrdur. [62a MV]                   

Cezīre-i Rodos: Bu daḫı yüz elli mīl çevirüp ḫālü’l-mü’minīn, 
Mu‘āviye-i serīr-nişīn bir def‘a fetḥ itmiş idi. Lākin żabṭı ‘asīr olmaġın yine 
küffār taṣarrufına girmiş idi. Ba‘de zamānin yine sene ẟelāẟīn ve tis‘a mi’e 
tārīḫinde mālik-i mülk-i Rūm, Sulṭān Süleymān-ı merḥūm fetḥ eyledi. İle’l-
ān taḥt-ı taṣarruf-ı Āl-i ‘Oẟmān’da ma‘mūr oldı.  

Cezīre-i Ḳıbrıs: Ṭūlen iki yüz mīl ve sāḥil-i Şām’a ḳurbeti yüz mīlle 
ma‘rūfu’s-sebīldür. Üç ḳal‘a-i metīne ile küffār-ı Efrenc taṣarrufında iken 
ḥüccāc-ı ẕevi’l-ibtihāc gemilerine, ḫuṣūṣā Mıṣr’dan Ḳosṭanṭıniyye’ye varup 
gelen sefīnelere reh-zenlik itdükleri tevātüre bitmiş iken Sulṭān Selīm Ḫān-ı 
ẞānī devrinde vezīr-i şecā‘at-kirdār, Vezīr Lālā Muṣṭafā Paşa serdār 
gönderildi. Sene ẟemānīn ve tis‘a mi’e tārīḫinde fetḥ olınduġı tafṣīli 
maḥallinde mesṭūrdur.  

Cezīre-i Ḳaranfül: Bu bir cezīredür ki ḫalḳı görinmez. Ve niçün 
ġaybiyyet itdükleri bilinmez. Lākin baḥriyyūn bu sırrı bilürler. Ḳaranfül 
recāsına metā‘larını sāḥilde ḳorlar. İrtesi ḳıymetince ḳaranfül yıġınları 
bulurlar. Artucaḳ ṭaleb idenler ḳaranfüli almazlar. Daḫı irtesi ya ziyādesini 

 
1  Nüshalarda “İngileṭāre” şeklinde yazılan bu kelime yazım birliği gözetilerek “İngiletere” 

olarak metne alındı. 
2  Nüshalarda “Ṭāyirīnatā (E, MV)” ve “Ṭābirīnatā (N1)” şeklinde yazılan bu kelime 

“Briṭāniyye” olarak metne alındı. 
3  Burada Londra şehri kastedilmiş olmalıdır. 
4  ḫumları: ḫamrları MV 
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bulurlar, yāḫūd kendü metā‘ını redd olınmış görirler. Farażā ḳaranfüli ġaṣb 
itseler, deger behāsını virmeseler gemileri maḥbūs olur, ḳalur. Ne deñlü sa‘y 
itseler ḫalāṣları muḥāl olur. Bi’l-āḫire alduḳlarını virürler. Tā ki cānib-i 
necāta yol bulurlar.  

Cezīre-i Ṭāvrān: Bu cezīrenüñ māliki elbette biñ ‘avretle izdivāc ider. 
Bu miḳdār ‘avreti olmayan ol aṭada ḥākim olamaz. Āyīnleri bu hencārla1 
iftiḫārları keẟret-i izdivācladur. Ve anda ba‘żı mīveler vardur ki mezīd-i 
ḳuvvet-i bāhdur. Dört biñ ‘avretle melikinüñ temettu‘ u mücāma‘atı bī-
iştibāhdur. 

Cezīre-i Seyyāre: Ekẟer-i evḳātda baḥriyyūn bu cezīrede cem‘ olurlar. 
Her ne semte gitmelüler ise andan ṣalınurlar. Ammā āb u hevāsını ġāyetle 
vaṣf eylerler. Fevākih ü ẟimārını ve ‘imāret ü eşcārını her vechle ögerler. Ve 
anda bulınan aḥcār ġāyetle ḫafīfü’l-miḳdār olur. Farażā bir ḳanṭār ḳıyās 
olınan ṭaş bir raṭl ancaḳ bulınur. 

Cezīre-i Ẕeheb: Ṭaşı ve ṭopraġı ṣāfī altun bir ḫarābe aṭadur. Ba‘żı 
tüccār-ı Yehūd gemileri pārelenüp bir ṣandal ile bu cezīreye varmışlar. 
Ṭama‘-ı ḫāmla ṣandallarını altuna ġarḳ itmişler. Lākin miyān-ı deryāda ġarḳ 
olmışlar. Aġır yük yüklenmegin sāḥil-i necāta yol bulamamışlar. Ancaḳ bir 
kimesne bir taḫta pāre ile ḳurtulmış. Niçe günler rūy-i deryāda gezerek bir 
cezīre-i ‘āmireye çıḳmış. Cezīre-i Ẕeheb’üñ vuḳū‘ını ol ḥikāyet itmiş. Her 
çend ki gemilerle aramışlar, Cezīre-i Ẕeheb’üñ eẟer ü nişānın bulamamışlar. 

Cezīre-i Kāfūr: Bunuñ sükkānı merdüm-ḫˇārlardur. İnsānuñ etini 
yirler. Başlarını kāfūr ile ṭoldurup yüksek yirlere aṣup aña ‘ibādet iderler. Ve 
bir müşkilleri olsa ol başlaruñ birini öñlerine ḳorlar. Zu‘mlarınca vāfir [62b 
MV] ‘arż-ı niyāz ḳılurlar. Ṣorduḳları ḫuṣūṣuñ ḫayr ü şer ḫaberin alurlar.  

Cezīre-i Ḫāliṭa: Baḥr-i Rūm’dadur. Aġnām-ı cebeliyye ile memlūdur. 
Farażā cerād-ı münteşir gibi yayılup her ṭarafı ṭopṭoludur. Gemiler 
uġraduḳda vāfir ṭutarlar. Niçe eyyām zād u zevāde idinüp yirler. 
İskenderiyye bunuñ yolı üzerindedür. 

Cezīretü’d-deyr: ‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt’da Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye 
ḳurbındadur, yazılmış. Ve ol deyrden yılda bir kerre deryā çekilüp2 bināsı 

 
1  hencārla: hencār MV 
2  çekilüp: geçilüp MV 
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münkeşif olurmış. Ol nevāḥī ehli ziyāretine varurmış. Ḥattā niçeler nüẕūr ü 
ṣadaḳāt daḫı gönderürmiş. Ol gün ikindüye dek görinüp ṣoñra batar imiş. 

 

Ammā ‘Acā’ib-i Ḥāẕa’l-baḥr 

Tafṣīl-i Dübbü’l-baḥr: Yine bu baḥrüñ ġarā’ibinden, ya‘nī Deryā-yı 
Ḳosṭanṭıniyye ‘acā’ibinden dübbü’l-baḥr nāmına insān şeklinde bir ḥayvān 
vardur ki sene ẟemān ve ẟemānīn ve tis‘a mi’e-i hicriyye tārīḫinde dārü’l-
mülk-i Burūsa ḳurbında vāḳi‘ Mudanya İskelesi dimekle şāyi‘ baḥr 
kenārındaki ḳarye sāḥilinde çıḳmışdur. ‘Ulemā-yı Rūm’dan biri terākīb-i 
‘Arabiyye ile yazup evṣāfını birer risāle ḳılmışdur. Bu vechle ki ol ḥayvān 
telāṭum-i baḥr-i bī-kerān eẟnāsında kenāre çıḳmış. Ve ol ḳaryenüñ 
soḳāḳlarında niçe günler ṭurmış. Ḥattā altına ḥaṣīr pāresi döşemişler. Ḥiss 
idüp üstine yatmış. Aṣlā yanına cem‘ olan benī Ādem’den vaḥşet itmemiş. 
Yıllar ile ülfet itmiş gibi üns üzere ṭurmış. Ve insān ġıdā idündügi ṭu‘me 
ḳısmından ne virdilerse żarūreten yimiş. Meger ki baḥrüñ heyecānı 
zamānında gāhī çıḳarmış. Bir iki gün kenārda eglenüp ḳarnı acıḳup yiyecek 
bulmaduḳda yine deryāya ġavṣ ider, gidermiş. Ve eṭrāfına üşen benī Ādem’e 
mülāyemet ‘arż idüp yaḳın varur imiş.  

Ḳāmeti insān ḳaddinüñ ṭūlinde, nihāyet hey’āt-ı cismāniyyesi semek 
ḫilḳatinde, ma‘a ẕālik başına ḳarīb yirde iki cānibinde elleri var imiş. İnsān 
elleri gibi ki dirsekden aşaġa ola. Birer ḳarış miḳdārı beşer barmaġı ve 
enāmil-i mütefāvitinde siyāh levninde ṭırnaġı ve her iki barmaġı arasında ḳaz 
ayaḳlarınuñ derisi gibi cild-i raḳīḳi ẓāhir ü bedīdār imiş. Gāhī benī Ādem 
gibi ḳaşınur imiş. Ve gāhī iki elini birbiri üstine ḳoyup insāndan biri 
yapışmaḳ ḳaṣd itdükde elini uzadup teslīm ṣūreti ile nümūdār imiş. Ve yine 
elleri gibi iki ayaġı ve her birinüñ beşer barmaġı ḳuyruġına yaḳın yirde āşikār 
imiş ki ṭūlen ve ‘arżen ẕenebi insān barmaġıyla üç barmaḳ var imiş. Ammā 
cesedinüñ başına yaḳın olan a‘lāsı mā’ī reng ve ḳarnı ve arḳası i‘tibār olınan 
evsaṭı beyāż olup dübüri ḳuyruġınuñ altında ve ẕekeri ḳarnından bir ḳarış 
miḳdārı aşaġıda görinüp seyr idenlerden biri ol [63a MV] maḥalle 
yapışduḳda ẕekeri ḥareket idüp ṭaşra çıḳar imiş. Meger ki tevālüd ü tenāsüli 
yumurda ile olmayup insān gibi ṭoġar imiş.  

Ḥattā ol ḳaryenüñ ya‘nī Mudanya’nuñ ba‘żı pīr ṣayyādlarına ṣorulmış. 
Ol ḥayvānuñ bu ḥavālīdeki büyük ṭaşlar ḳovuġındaki ve ḳa‘r-i baḥrdeki 
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maġārelerde sākin babası ve anası olup ḳadd u ḳāmet ü ḍaḫāmetde büyük1 
timsāḥ deñlü var idügi, ḥattā bir def‘a ṣandalla ṣayda meşġūl iken kendülere 
ikisi ma‘an hücūm idüp ḳaçaraḳ ḳurtulduḳlarını ḥikāyet itmişler. Dişinüñ 
erkekden farḳı ṣaçlarından ma‘lūm olup başını ṣaçı ḳılları zenān gibi iḥāṭa 
itdügini bildürmişler. Ve bi’l-cümle insāndan ba‘żı ‘użvınuñ farḳı budur ki 
cidden gerdeni yoḳdur. Raḳabesi sā’ir cesediyle ber-ā-ber olmışdur. Ve 
ẓāhirde ḳulaḳları daḫı yoḳdur. Ancaḳ ḳulaḳ maḥallinde iki delük vardur. 
Ṣuyı anuñla ıṣfā ider. Ammā ol delücekler ġāyetle küçirekdür. İm‘ān-ı naẓar 
ḳılmayınca görünmedügi muḳarrerdür.  

Ve bu ḥayvānuñ dünyāda sevmedügi eṣvāt-ı şedīdedür. Meẟelā ṣavt-ı 
ra‘d ü ṭabl ü düfūf işitdükde kemāl-i ıżṭırāb ile ḳa‘r-i baḥre firārı elbette 
lāzımdur. Vaḳtā ki yiryüzinde yürür, ẟu‘bān u ḥayye gibi āheste āheste 
ḥareket ḳılur. Ammā ki baḥr içinde ḳatı yaydan çıḳmış oḳ gibi menzil alur. 
Gözleri ġazāl gözleri gibi siyāh ve güzeldür. Bebekleri ve ḳapaḳları ‘ayn-ı 
insān gibi görinüp feres cinsinüñ ḳaşları resminde gözleri üstinde ḳaşları 
daḫı muḳarrerdür. Ḫuṣūṣā ki ḥadeḳaları ġāyet siyāhdur. Kemāl-i ḥüsn ü 
leṭāfetine gūyā ki iki güvāhdur.  

Mādām ki deñizden ṭaşradur, ekẟeriyyā gözlerini yummaḳ üzere uyur 
gibi nefes virüp almaḳdadur. Ḥālā ki uyanuḳdur. Bir ṣavt işitdügi gibi ikisi 
bile açuḳdur. Ve deñizden dūr olduḳça elbette gözleri yaşarmaḳ ke-enne 
menzilinden firāḳda aġlamaḳ ṣadedinde görinmişdür. Ammā burnı deve 
burnı gibidür. Ya‘nī ki insān bīnīsi gibi2 laḥm-i zā’id görinmeyüp ḫayṭ-ı 
esved gibi bir cild-i raḳīḳ ile iki menḫar-i daḳīḳ ḫalḳ olınmışdur. Aḥyānen 
ki burnına ya ẕübāb yāḫūd ġubār girür, feres fışḳırduġı gibi fışḳırur.  

Aġzı ve ṭuṭaḳları arslan ḳısmına şebīhdür. Ḥattā yine şīr-i jiyān bıyıḳları 
gibi iki beyāż şāribi daḫı muḳarrerdür. Bir ḳarış uzunında otuzardan ziyāde 
ḳılları ẓāhir olmışdur. Ve yine alt üst on altıdan ziyāde dişleri vardur. 
Cümlesi seyrek, birbirlerine ḳarşu 3  nümūdārdur. Ḳaçan ki bir nesneye 
incinse başını bir ẕirā‘ miḳdārı yirden yuḳaru ḳaldurur. Deve gibi kükreyüp 
ṣadālar virür. Ve dişlerini birbirine urup ḳaçar. Ve sesi iki ṭaş birbirine 
ṭoḳınur gibi işidilür. Ve ġażabla aġzın açduḳda bir yaşında oġlanuñ başı 
ṣıġmaḳ cā’iz olur. Ma‘a ẕālik yine mülāyemet gösterür. İşāretle da‘vet 

 
1  büyük: - MV 
2  gibi: gibidür MV 
3  ḳarşu: - MV 
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olınduḳda icābet eyler, gelür. Muḥaṣṣal ḳa‘r-i baḥrdeki ḥayvānātuñ 
aḥsenidür. İnciden mu‘ammer [63b MV] olmamaḳ muḳarrerdür.  

Ebū Ḥāmid-i Endülüsī naḳl eyler ki “Baḥr-i Rūm batup Baḥr-i Şām 
münkeşif olduġı yirde bir niçe nārenc-i ṭarī gördüm. Geçen gemilerden 
düşdi, ṣanup birini elüme aldum. Meger ki ṭaşa yapuşmış bir ḥayvān idi. Ne 
ḳadar ki zūr itdüm, ṭaşdan ayıramadum. Ḳaçan ki diḳḳatle naẓar eyledüm, 
aġzın açup lu‘ābuñ döküp teneffüs eyledügini gördüm. Açayın, diyü 
çalışdum. Bıçaḳ kār eylemedi. Ṭaşdan ḳoparması mümkin olmadı. Gūyā ki 
henüz dıraḫtdan ḳopmış bir nārenc-i ṭarī idi.”  

Ba‘de-mā Baḥr-i Rūm’da mārūn nām bir ḳuş olur. Deryā sākin olduḳça 
yumurdlar. Baḥriyyūn anı gördükçe sevinürler. Vücūdını ḫaylī 
müteyemmin ṭutarlar. Ḳaçan ki gemiler bir muḫavvif maḥalle yaḳlaşur, ol 
ḳuşcaġız gelür. Gāh çıḳar, gāh iner. Kendüyi kenār-ı zevraḳa atar. Gemiciler1 
mütenebbih olurlar, öñlerinde ṣa‘b ma‘ber var idügini bilürler.  

Bir daḫı şeyḫu’l-Yehūd adlu balıḳ olur. Ṣaḳalı aḳ, elleri ḳurbaġa 
hey’ātında berrāḳ [olur]. Şöyle ḳaçar ki serī‘u’s-seyr gemileri geçer. Elbette 
sebt güni ẓuhūr ider. İrtesi ġurūba dek gezer. Cildini mübtelā-yı niḳrīs 
olanuñ üstine ḳosalar veca‘ını keser.  

Bir daḫı baġl nām bir balıḳ olur. Ḳaṭır ṣūretinde görinür.  

Bir büyük balıḳ daḫı bulınur. Deryānuñ ṣuyı eksilüp ṣāfī ḳum üstinde 
ḳalur. Altı sā‘ate dek dögünür, ṭurur. Tā ki derisinden çıḳup cildi altında iki 
ḳanatları ẓāhir olur. Uçaraḳ yine baḥre vuṣūl bulur.  

Ve yine büyük büyük yılanlar bulınur. Ṭrablūs-Şām vilāyeti sevāḥilinde 
ekẟer-i evḳātda görinür. 

Bir balıḳ daḫı olur ki bir ḳarış uzunı ancaḳdur. Ammā ṣaġ ḳulaġınuñ 
ardında lā ilāhe ill’allāh 2  ve ḳafasında lafẓ-ı Muḥammed ve ṣol ḳulaġı 
ardında Resūlu’llāh saṭrları muḥaḳḳaḳdur.  

‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt’da ‘Abdu’r-Raḥmān bin Hārūn-ı Maġribī’den 
rivāyet ider ki “Sefīnemüz Berṭūn nām mevżi‘a varduḳda ehl-i sefīneden bir3 

 
1  gemiler//Gemiciler: - MV 
2  “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
3  bir: bir yeñi bir MV 
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ġulām-ı Ṣaḳālibī oltasın atdı. Didügümüz gibi bir balıḳ ṭutdı. Cümlemüz 
gördük, kelime-i şehādeti tamāmen oḳuduḳ.” dimişdür.  

Bir balıḳ daḫı olur ki ḥūt-i Yūşa‘ ve Mūsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhimā 
neslindendür. Ekẟeriyyā medīne-i Sebte sevāḥilinde ve Baḥr-i Maġrib’üñ 
sā’irlerinde bulınur. Ṭūli bir ẕirā‘den ziyādecedür. Enlülügi bir ḳarış 
miḳdārıncadur. Ammā bir ġarīb balıḳdur ki cānibi ṣāfī ḳılçuḳ ve 
kemükdendür. İncecik derisi ile ẓāhirdür. Ol cānibinüñ başı ve gözi nıṣf 
görinür. Gūyā ki pişirilüp nıṣfı yinmiş, nıṣf-ı āḫarı dürüst iken deryāya 
atılmış gibidür. Fe-ammā ol bir ṭarafı tamāmdur. Niteki ḥūt-i Yūşa‘ ve Mūsā 
‘aleyhimā es-selāmda böyle vāḳi‘ olup nıṣfı yinmiş iken mā’ü’l-ḥayāt 
ṭoḳunmaġla ḥayāt bulmış idi. Pes bu cins balıḳ ḳavm-i Yehūd ḳatında ḫaylī 
mu‘teberdür. İştirā iderler. Ṭuzlayup ḳadīd idüp emākin-i ba‘īdeye pīş-keş 
niyyetine alurlar, giderler. 

Bir balıḳ daḫı olur [ki] küffār-ı Bulġār şabḳası üslūbında bulınur. [64a 
MV] Başı ve gözi yoḳdur. Merāresi baḳar merāresi gibidür. Ḳapḳaradur. 
Farażā merāresi ile midād gibi yazı yazulmaḳ mümkindür. Mürekkebüñ eñ 
iyüsinden rāciḥdür.  

Bir daḫı menāre balıġı olur ki menāre şeklinde uzanup baḥrden çıḳar. 
Kendüsini sefīne üstine bıraġup ġarḳ ider.  

 

Ve Ammā Cezā’ir-i Baḥrü’l-ḫazar 

Bu deryā Cürcān ve Ṭaberistān şarḳīsindedür. Hīç bir baḥre 
ḳarışmamışdur. Farażā bir hey’āt-ı müdevvere iledür ki bir kişi devrini 
ṭolaşsa yine geldügi maḥalle gelmesi muḳarrerdür. Aṣlā medd ü cezri 
yoḳdur. Nihāyet ḫīz-āb u telāṭumı çoḳdur. Ḫaylīce ṣa‘bu’l-meslekdür. 
Ġarā’ib bundadur ki Mevlānā İbnü’l-Eẟīr Ḫarīdetü’l-‘acā’ib’inde İskender 
bir gemi ṭonadup deryānuñ nihāyetini bilmek ḳaṣdına bir yıl gidilüp anlar 
da bir gemiye rāst geldükleri ḥikāyeti bu baḥre yazmışdur. Baḥr-i Muḥīṭ 
ḳıṣṣası iken yañılup sevāḥili ma‘lūm olan baḥr ile beyān itmişdür.  

[Cezīre-i Cebel-i Ṭīn]: İmdi bunuñ cezā’irinden biri Cezīre-i Cebel-i 
Ṭīn’dür. Ebū Ḥāmid-i Endülüsī böyle görmiş ki Ṭīn, esvedden bir ṭaġ ki 
ḳaṭrān rengine şebīh idi. Ṭorusında bir yarıḳ var idi ki andan ṣular çıḳar. Ve 
ol ṣudan bir balıḳ ẓāhir olur ki bunda olan elvānı gözler görmiş degül. İnsān 
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ḥayrān olup ḳudret-i Allāh’ı müşāhede eyler. 1  Ḥattā eṭrāf u cevānibe 
götürilüp ta‘accüb ḳılınurdı. 

Cezīre-i Ḥayyāt: Bu aṭa şol deñlü yılanlarla ṭolmışdur ki ayaḳ baṣacaḳ 
yir yoḳdur. Ġarābet bundadur ki bunlaruñ içinde yumurda yumurdlayup 
yavrı çıḳarur ḳuşlar daḫı iñen çoḳdur. Farażā ol ṭuyūruñ yavrısından almaḳ 
ḳaṣd idenler ellerine bir degnek alurlar. Yılanları def‘ ḳılup ṭuyūruñ 
beyżalarına dest-res bulurlar. Aṣlā yılanlardan żarar görmezler.  

Cezīre-i Cinn: Bunda ins yoḳdur. Vuḥūş u behā’im daḫı nā-būddur. 
Fe-ammā eṣvāt-ı gūn-ā-gūnı işidülmegin ṭā’ife-i cin ḳatı çoḳdur. Ġālibā 
taġallüb idüp almışlar. Sükkānını ve ḥayvānātını āḫar yoldan ‘adem 
cezīresine ṣalmışlar. 

Cezīre-i Ġanem: Selām-ı Tercemān ki resūl-i ḫalīfe idi, melik-i Ḫazar’a 
varduḳda uġramış, bundaki aġnām-ı cebeliyyeyi cerād gibi keẟretle görmiş. 
Ġālibā Baḥr-i Rūm’daki Cezīre-i Ġanem bunuñ ġayrıdur. Bunca deryā-yı 
bī-kerāndan iki Ġanem Cezīresi bulınmaḳ cā’izdür. 

 

Ve Ammā ‘Acā’ib-i Hāẕe’l-‘ummān fi’s-Semeke ve Sā’iri’l-ḥayvān 

Ebū Ḥāmid-i Endülüsī ki Kitāb-ı ‘Acā’ib’i Vezīr İbn Hübeyre içün te’līf 
itmişdür, ḫalīfe, melik-i Ḫazar’a resūl gönderdügi Selām-ı Tercemān’dan 
böyle rivāyet ḳılmışdur ki niçe rūzgār melik-i Ḫazar’la ṭurmış, ṣabāḥ u mesā 
meclisinden ḫālī olmamışdur. İttifāḳan bir gün bir büyük balıḳ ṣayd 
olınmış. Zencīrlerle ve ḳalıñ iplerle çekerek kenāra çıḳarulmış. Vaḳtā ki 
temāşāsına ḫalḳ üşmiş, ol balıġuñ ḳulaġını açup bir ḳızıllıġa mā’il, beyāż 
tenlü, ḥüsnü’s-ṣūret, ṣaçları uzun, duḫter ṣıfatında mevzūn [64b MV] bir 
maḫlūḳ ṭaşra çıḳmış. Deryādan ayrılup berre çıḳduġını görince yüzini 
dögmege ve ṣaçını yolmaġa ve feryād u fiġān ḳılmaġa başlamış. Ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, ol maḫlūḳuñ dizleri ile göbegi mābeyninde ẟevb-i ża‘īf gibi 
bir perde çekilmiş. Ke-ennehu bir izār-ı meşdūdla setr-i ‘avret ḳılmış. Tā 
ölince ṣaḳladılar. Deryāya ṣalıvirmediler. Çoḳ zamān geçmedin öldi. Herkes 
bunuñ cemālini ve ṣıyāḥ u nālesini ta‘accübe ḳaldı. 

 

 

 
1  Ve ol//eyler: Ve içinden ol deñlü elvānla dürlü dürlü balıḳlar çıḳardı MV 
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li-Münşi’ihi 

  Ġālibā mālik-i deryādur ol 
  Ḥüsn ile dürr gibi yek-tādur ol 
 
  Ya melek ya melik-i ābīdür 
  Mālik ismiyle müsemmādur ol 

Bir daḫı tinnīn-i ‘aẓīmdür ki bir ḳara bulut gibi Baḥr-i Ḫazar’dan 
ḳalḳar. Görenler anı devābb-ı baḥriyyeden ḳıyās eyler. Ol ḥīnde Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā bir bulut gönderür. Ol tinnīni götürüp āḫar cezā’ire 
vāṣıl ḳılur. Ḥadd-i ẕātında ḥayye ḫilḳatindedür. Ḳuyruġını şiddetle 
çalduḳda1 gerek binā-yı kārgir ve gerek dıraḫtān-ı müstaḳar elbette ol 
ḍarbla yıḳılur. İbn ‘Abbās ḳavlince ol ejderler Ye’cūc ü Me’cūc ḳavmine 
ġıdā gönderilür. 

 

Hāẕā Ḥikāyet-i Ġarībe Min ‘Acā’ibi’l-ḥikāyāti’l-menḳūle  
Min Kitābi’l-‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt 

Kisrā-yı ḫayr-endīş-i bī-mu‘ādil, melikü’l-mülūk2 Enūşirvān-ı ‘ādil şol 
zamān ki Demürḳapu’daki sedd-i muḥkemi binā ḳıldı, ḫāṭır-ı ‘āṭırını 
hücūm-i cünūd-i Ḫazar ve ḳudūm-i ‘asākir-i Etrāk daġdaġasından müberrā 
ḳıldı. Bu sürūrla Bār-i Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā cenābına şükr-i nā-maḥṣūr 
eyleyüp serīrini sed üzerine ḳurdı. “Daḫı şimdi rāḥat oldum.” diyü Sedd-i 
İskender olup oturdı. Tekrār secde-i şükr idüp dergāh-ı Ḥaḳḳ’a yüz urdı ki 
“Yā Rabbe’l-erbāb, bu ẟaġruñ sed ile istiḥkāmını ben ḳuluña ilhām eyledüñ. 
Ḳal‘ u ḳam‘-ı a‘dāya bā‘iẟ ve ḥuṣūl-i meẟūbāta sebeb-i ḥādiẟ bir ‘amel-i ṣāliḥ 
idügini bildürdüñ. Hezār ḥamd-i cemīl ve şükr-i cezīl ki itmāmını müyesser 
ḳılduñ.” didi. Ve secdeden başın ḳaldurup mużṭacı‘an bir miḳdār ımızġandı.  

Hemānā ol sā‘at deryādan bir nesne ẓuhūr itdi ki ṭulū‘ıyla cānib-i ufḳı 
tamāmen sedd eyledi. Ve anuñ yanınca bir büyük ẓulmānī bulut daḫı ẓāhir 
olup şems-i ‘ālem-tābuñ żiyāsına  māni‘ oldı. Fe-lā-cerem leşker-i encüm-
ḥaşem atlarına segirtdiler. Silāḥların ḳuşanup sāḥil-i baḥre tebādür itdiler. 
Bu hengāmeden ki Enūşirvān uyandı, bā‘iẟ-i cünbiş ü nühūż ne idügini 

 
1  çalduḳda: ṣalduḳda MV 
2  mülūk: melik MV 
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ḫaber aldı. Bir miḳdār fikre varup ‘asākir-i deryā-maḳāṭırını iskāt ḳıldı. 
“Ḥaḳ celle ve ‘alā masḳaṭ-ı re’sümden on iki yıl ve altı ay geçdükden ṣoñra 
cemī‘-i ser-encāmumı baña ilhām idüp bildürmişdür. Pes ne vechle behā’im-
i baḥrden bir behīme baña musallaṭ olacaḳdur.” diyü ṣıdḳını ve ḥüsn-i 
tevekkülini iẟbāt eyledi.  

Tā ki her kişi çekildi. Ol deryādan çıḳan maḫlūḳ daḫı ṭoġrılup sedde 
yaḳın geldi. Ḥattā binā-yı sedd ile ber-ā-ber oldı. [65a MV] Ba‘dehu kisrāya 
ḫiṭāb idüp “Ey melik-i rūzgār, ben bu seddüñ dört kerre ma‘mūre olduġını 
ve yine yıḳılup dört kerre ḫarāba varduġını bilürin. Lākin çaḳ ṣoñra ki 
‘imāret bu tārīḫde senüñ ṣun‘uñ ile olacaḳ ‘amel-i ẕuḫr-i āḫiret idügi ilā 
ġāyeti’z-zamān pāydār olacaḳdur, li’llāhi’l-ḥamd, 1  saña naṣīb oldı. Bārī 
Ḫudā ḫayruñı ḳabul buyurdı.” didi. Ve “Ben bu baḥrüñ sükkānından bir 
maḫlūḳum.” diyü ḫaber virüp ġā’ib oldı. 

Ḫafī olmaya ki cezā’ir-i biḥār ve ġarā’ib-i aḳṭār ẕikri bu maḥalde ġāyete 
yitdi. Ba‘de-mā cibāl-i rūy-i zemīn ve tilāl-i basīṭ-i arżīn muḳaddemātı 
teḳaddüm itdi. 

li-Münşi’ihi 

  Bir yürek ġarḳ-ı baḥr-i ḫūn olıcaḳ 
  Başlardur2 cezīreler yir yir 
 
  Ḳanlu yaş kim döküldi ṭaġlara 
  Beñzemişdür cibāle ser-tā-ser 

 

FAṢL Fİ’L-CİBĀL VE NEVĀDİRİHĀ 

Menḳūldür ki rub‘-ı meskūn ki yiryüzinüñ ma‘mūr olan rub‘ıdur, 
arāżī-i ḫarābe ile cümleten basīṭ-i arż ki küriyy-şekldür, ṭob gibidür. Baḥr-i 
Muḥīṭ’uñ içinde bir ḳarpuza teşbīh olınmışdur ki ibtidā ḫalḳ olınduḳda ol 
vechle yüzer, yürürdi. Aṣlā binālar yapulmaġa ve maḫlūḳāt sākin olmaġa 
ḳābiliyyeti yoġ idi. Fe-lā-cerem Ḥaḳ celle ve ‘alā yetmiş altı biñ altı yüz 

 
1  “Hamd allah a mahsustur” 
2  Başlardur: Yaşlardur MV 
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yetmiş üç ṭaġ yaratdı. Cümlesini yiryüzine baṣḳı şeklinde itdi. Yine de arż 
sākin olmadı. Bi-vechin-mā inḳılābdan ḳurtulmadı. Āḫir Ṣūḫā’il nām bir 
meleke emr olındı. Firdevs-i a‘lā derelerinden bir lāciverd cevher çıḳarup 
zemīnüñ eṭrāfına baṣdurdı. Anuñla Kūh-ı Ḳāf peydā oldı. Şimdiki ḥālde 
göklerüñ reng-i nīlīsi anuñ şu‘ā‘ından hüveydā oldı. Yine de zemīn sākin 
olmadı. ‘Āḳıbet Kūh-ı Ḳāf eṭrāfına āyetü’l-kürsī resm olındı. Anuñ ḫāṣṣe-i 
laṭīfesi ile zemīn ber-ḳarār oldı. Ve bi’l-cümle cibāl olmasa yiryüzi ṣu altında 
ḳalurdı. Hevā ṣuyı iḥāṭa itdügi gibi ṣu daḫı ḫāki muḥīṭ olurdı. İmdi ma‘lūm 
oldı ki ṭaġlaruñ menāfi‘ine nihāyet yoḳdur. Her birinde miyāh u nebātātuñ 
ḫod fevā’id-i mütenevvi‘ası taṣavvurdan çoḳdur.  

[Cebel-i Ḳāf]: Cümleden biri Cebel-i Ḳāf’dur ki zeberced-i aḫḍar 
rengindedür. Gözüñ aġı, ḳarasını iḥāṭa ḳılduġı gibi zemīni ṭolanmışdur. 
Andan öte niçe ‘ālemler ve nihāyetsiz maḫlūḳāt vardur. Kitāb-ı Dürr-i 
Meknūn’da mesṭūrdur ki Kūh-ı Ḳāf’ı benī nev‘-i insāndan dört nebiyy-i 
mükerrem görmişdür. Anlardan ġayruñ rü’yeti müte‘alliḳ1 olmamışdur. Biri 
ebü’l-beşer Ādem Peyġāmber’dür ki cennet-i a‘lādan basīṭ-i ġayr-ı āba hübūṭ 
iderken Cibrīl ‘aleyhi’s-selām anlara Kūh-ı Ḳāf’ı gösterdi.   

İkinci Süleymān İbn Dāvūd ‘aleyhimā es-selām temāşā ḳıldı ki ins ü cinn 
ü dīv ü perī taḥt-ı ḥükminde olup taḫtını yil götürmekle ol mesīre-i laṭīfeyi 
varup seyr itmiş idi.  

Üçünci İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn gördi ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā aña 
nūr-ı ẓulmeti musaḫḫar idüp Nāsik ü Mensik nām aḳvām-ı mecennenüñ 
da‘vetine gönderilmişdür.  

Dördünci sulṭān-ı enbiyā Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu 
‘aleyhi ve sellem gördi ki leyle-i mi‘rācda güẕergāhları olup andaki şeref-i 
maḳdemlerinden sa‘ādet kesb eyledi.  

Menḳūldür ki İskender-i [65b MV] Ẕü’l-ḳarneyn Kūh-ı Ḳāf’a 
varduḳda bir melek gördi ki elini vech-i arża ḳomış. Ya‘nī ki desti ile zemīni 
baṣdurmış. İskender, “Ne içün böyle eylersün?” diyü ṣordı. Böyle cevāb 
virmiş ki “Eger böyle itmesem yiryüzi ṭaġılur. Āsīb-i hevā anı perīşān ḳılur.” 
dimişdür. Kūh-ı Ḳāf’da Evrāya dirler bir yir vardur. Sā’ir arāżīden ḳırḳ fersaḫ 
yüksekdür. Üzerinde biñ buñar aḳar ve her birinden on dāne ırmaḳ çıḳar ki 
eñ ednāsı Ceyḥūn’ca vardur. 

 
1  müte‘alliḳ: ma‘lūm MV 
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Cebel-i Ḳumr:1 İbn Sa‘īd ve Yāḳūt, “Ḳumr” żabṭ idüp ḳāfuñ żammesi 
ve mīm-i sākinledür, dimişler. Ba‘żılar fetḥ-i ḳāfla “Ḳamer” ta‘yīn itmişler. 
Ya‘nī ẟelece baḳmadan “Ḫīre gözde vāḳi‘ ḥayrete beñzer.” dimişler. Bir 
kūhsārdur ki dā’imā ẟelcle bedīdārdur. Nīl-i Mıṣr’uñ maḫreci idügi 
maḥallinde yazılmışdur. 

Cebel-i Deren: Bilād-ı maġribdedür. Ṭorusında dā’imā yaḫ ü berf 
eksik degüldür. İki merḥale ba‘īd iken yine Marākeş’den görinür. Evveli 
Baḥr-i Muḥīṭ’[uñ] ġarbī[sin]den peydā olur. Maşrıḳan imtidād ile 
İskenderiyye’ye üç merḥale yaḳın gelüp taḳarrüb bulur. Ṭaraf-ı şarḳīsine 
Re’s-i Evẟān dinilüp cānib-i şarḳīsinde bilād-ı Muṣāmere ve bilād-ı Menkūre 
vāḳi‘dür. 

Cibāl-i Servele: Bir ṭaġdur ki Baḥr-i Muḥīṭ’uñ ġarbīsinden maşrıḳan 
ḳā‘ide-i Kezvele’ye gelür ki ismi Tā‘cest’dür. Bu cebel ıḳlīm-i ẟānī ile ẟāliẟ 
miyānındadur.  

Cebel-i ‘Ammāre: Berr-i ‘udvede bir ṭaġdur. Baḥre müşrif olup 
üstindeki ümemüñ miḳdārını ancaḳ Allāh bilür. Ḳaçan ki Baḥr-i Zuḳāḳ, 
Sebte’ye tecāvüz ider, Bārīs2 nām şehre muttaṣıl olur ki ikisinüñ mābeyni 
yüz mīldür. Ve yine Bārīs’e Endülüs’den Malaġa muḳābildür.  

Cebel-i Medyūna: Fārs şehrinüñ şarḳīsindedür. Cenūben Cebel-i 
Deren’e muttaṣıldur. Şarḳīsinde ḫod cibāl-i Madġara vāḳi‘dür. Ve bu 
ṭaġlaruñ eñ büyügi Cebel-i Küremiyye’dür ki ‘abdü’l-mü’min ıḳlīminüñ 
muḳābelesindedür. 

Cebel-i Yüsr: Cibāl-i Medyūna’nuñ şarḳīsinde vāḳi‘dür. Ḥattā Nehr-i 
Yüsr bundan çıḳduġı şāyi‘dür.  

Cebel-i Nişrīs: Şarḳan Cebel-i Yüsr’e muttaṣıldur. Ve bunda laṭīf 
bisāṭlar işlenür ki ekẟeri maḳbūl ü bī-mu‘ādildür.  

Cebel-i Ṭārıḳ: Ṭaberistān’dadur. Ve bu ṭaġda bir maġāre vardur ki 
içinde dügme-i Süleymānī nāmına bir ṭob olur ki ḳaçan anı bir nesne ile 
taḥrīk eyleseler muttaṣıl yaġmurlar yaġar. Tā ki ol dıraḫtuñ ḥareketi sükūn 
bulınca ol3 yaġmur diñer. Ammā Evżaḥu’l-mesālik ṣāḥibi, Cebel-i Ṭārıḳ, 

 
1  Ḳumr: Ḳamer MV 
2  Bu şehir ile kastedilen Paris olmalıdır. 
3  ol//ol: ol sākin ola HH 
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Endülüs ḳurbındadur. Müslimīn-i Endülüs fetḥine varduḳda aña ilticā 
itdüklerine binā’en bir ismi Cebel-i Fetḥ’dür, diyü yazmışdur. 

Cebel-i Şāẕẕe: Endülüs’üñ ortasındadur. İki bölinüp şarḳan ve ġarben 
imtidād bulmışdur. 

Cebel-i Berret: Endülüs’le arż-ı kebīre mābeynindedür. Fāṣıla gibi 
düşmişdür. Heykel-i Zühre el-ān bu ṭaġda nümāyāndur. Ḫuṣūṣā Erba‘ūn ve 
Barşelona ve Ṭarrekūne nām şehrler daḫı ma‘mūre ve ābādāndur.  

Cebel-i Ṭabelḥūn: Bir ismi daḫı Cebel-i Ṭaber’dür. Ṣa‘īd-i Mıṣr’da 
vāḳi‘dür. Būḳīr nām ṭuyūr-i ebyaż bu ṭaġda her yıl cem‘ olup eṭrāfındaki 
ḳaryeler sükkānı gelesi senedeki yevm-i [66a MV] ma‘lūma dek anları 
avlayup ta‘ayyüş itdükleri şāyi‘dür.  

Cebel-i Cālūt: Fevḳa’l-vāḥātda mümted olup ṭılısmāt vardur. Ve bu 
ṭaġda niçe defīne muṭlibleri vardur. Bu fenne iştiġāl idenler kitāblar yazup 
beyān itmişler. 

Cebel-i Lāciverd: Bu daḫı Cālūt’uñ cenūbīsindedür. İçinde lāciverd 
ma‘denleri vardur. Lākin memālik-i ma‘mūreden ba‘īd olmaġın istiḫrācı 
mümkin degüldür.  

Cebel-i Cunādil: Bir ṭaġdur ki Sūdān Nūbe’nüñ gemileri aña 
uġrayagelmişlerdür. 

Cebel-i Ṭayy: İki meşhūr ṭaġdur ki medīne-i Resūl ‘aleyhi’s-selām’uñ 
şarḳīsinde vāḳi‘dür. Ḫuṣūṣā Kūfe ḥüccācınuñ yolı üstindedür, didükleri 
şāyi‘dür. 

Cebel-i ‘Ārıż: Bu bir kūh-ı bü’l-‘acebdür ki hey’ātda yüzi ve arḳası 
müşāheddür. Ḥattā yüzi beyāżdur. Ġarb cānibine müteveccihdür. Ve arḳası 
ise şarḳ ṭarafınadur. Şimālen ve cenūben bilād-ı Yemen’e dek mümted 
olmışdur. Ve Ṣa‘de’ye yaḳlaşup taḳarrüb bulmışdur. Ve bi’l-cümle Yemāme 
ve Ḥacr ve Yebrīn ẓahr-ı Cebel-i ‘Ārıż’dadur ki enhārı ve mīvedār eşcārı 
muḳarrerdür. 

Cebel-i Ṭūr: Egerçi ki ‘İbrānīler lüġatında her ṭaġa ṭūr dinilür. Ammā 
‘Arab lisānında ancaḳ üç ṭaġa ıṭlāḳ olınur ki biri Ṭūr-i Sīnā’dur. Biri daḫı 
Ṭūr-i Zeytā’dur. Ḳuds-i Şerīf ḳurbındadur. Bir Ṭūr-i Zeytā daḫı Re’sü’l-
‘ayn nām maḥaldeki cebeldür. Ve ba‘żı tevārīḫ kitāblarında mesṭūrdur ki 
Ṭūr-i Zeytā’da yetmiş biñ nebī açlıḳdan helāk olmış ola. Egerçi kim ‘aded-i 
enbiyā ‘aleyhimü’s-selām ol mertebeye varmamışdur. Ġālibā murādları 
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ümem-i ṣāliḥīnden nebī mertebesine yaḳlaşmış yetmiş biñ veliyy-i vāṣıl1 
iñen cān virdiler, dimekdür. Bir Ṭūr-i Zeytā daḫı vardur ki Ṭaberiyye üstine 
muẓill olan ṭaġdur. Ammā Ṭūr-i Sīnā’da iḫtilāf vardur. Ba‘żılar Eyle 
ḳurbındaki cebeldür dirler.2 Ve niçeler Şām vilāyetinde Ṭaberiyye’ye sāye 
ṣalan ṭaġdur, diyü ta‘bīr iderler. Ammā Sīnā’dan murādları ḥicāresidür. Ve 
‘inde’l-ba‘ż anda bir şecer vardur. Anuñ ismidür.  

[Cebel-i Ṭūr-i Hārūn]: Ammā Ṭūr-i Hārūn ‘aleyhi’s-selām Ḳuds-i 
Şerīf’üñ ḳurbındadur.3 Ḥażret-i Hārūn’uñ ḳabr-i şerīfi anuñ başındadur. 
Merḳad-i Hārūn anda olmaġa bā‘iẟ budur4 ki Mūsā ‘aleyhi’s-selām siḥr-i 
Sāmirī ile gūsāleye ṭapanları ḳatl itdükden ṣoñra tekrār münācāta 
müteveccih olduḳda Hārūn ‘aleyhi’s-selām “Beni elbette al, git.5 Yine ben 
Benī İsrā’īl’üñ ıṣlāḥ-ı aḥvāline muḳayyed olamazın.” diyü tażarru‘ ḳılmaġın 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām kendüyi refīḳ idinüp giderken bir maḥalle vardılar ki 
eẟnā-yı rāhda iki kişi bir mezār ḳazardı. Ve yanlarında bir tābūt ṭururdı. “Bu 
ḳabri kimüñ içün ḳazarsuz?” didükleri ḥīnde “Buña müşābih kimesne içün 
ḥafr iderüz.” diyü Hārūn’ı gösterdiler idi. Ḥattā ibrām idüp “Allāh’ı severseñ 
ṣoyun bu tābūtla bu ḳabre gir ki görelüm, ṭūli ve ‘arżı muvāfıḳ mıdur?” 
didüklerinde Hārūn libāsını çıḳarup Mūsā’ya virdi. Ve kendüsi ol ḳabre 
girüp boyumca mıdur, diyü uzandı, [66b MV] yatdı idi.  

Hemāndem kendüye nevm ‘ārıż olup ımızġandı. Ve mezāruñ şikāfı 
mużmaḥil olup bitişdi. Ve ol ḥafr iden melekler nā-bedīd olup Mūsā’nuñ 
cānına tecellī nūrından evvel mātem āteşi düşdi. Libās-ı Hārūn ile aġlayuraḳ 
ḳavmine vardı. Ve ser-encām-ı mezbūrdan ḫaber virdi. Lākin ol ḳavm 
inanmadılar. “Sen 6  ḳatl itdüñ.” diyü töhmet idüp kelām-ı Kelīm’i rāst 
ṣanmadılar. Pes Ḥażret-i Mūsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā cenāb-ı 
Ḫudā’ya münācāt eyledi. Hārūn’uñ meyyiti tābūtıyla ẓuhūra gelmesini recā 
itdi. Hemān ol sā‘at Bārī Te‘ālā du‘ā-yı Mūsā’yı icābet buyurdı. Hārūn’uñ 
meyyitini tābūt ile Cebel-i Ṭūr’uñ ḳullesinde ẓuhūra getürdi. Aña binā’en 
ol ṭaġa Cebel-i Ṭūr-i Hārūn nāmı virildi. 

 
1  Nüshalarda bu kelimeden sonra “ceye‘ān” şeklinde bir sözcük gelmektedir. Bu kelime 

anlam gereği metne alınmadı. 
2  Ba‘żılar//dirler: - MV 
3  ḳurbındadur: ḳabīlesindedür HH 
4  Ḥażret-i//budur: - MV 
5  Beni//git: Elbette beni bile al git MV 
6  Sen: - MV 
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li-Münşi’ihi 

  Ḳudret-i Kirdgāra ‘aḳl irmez 
  Ḳabż-i rūḥ-i nebīde ḥiḳmet var 
 
  Zindedür ölmez anlar ey miskīn 
  Ḳaṣr-ı Dārü’s-selāma riḥlet var 

Muḥaṣṣal-ı kelām Ḥażret-i Mūsā’nuñ münācāta varduġı Ṭūr, şehr-i 
Medyen’e ḳarīn ve Şām’a yaḳın olan ṭaġdur. Ḥażret-i Mūsā münācāta1 
varduḳda bir pāre buluṭ inerdi. Kelīmu’llāh’uñ vücūdını ḳaplardı. Ba‘dehu 
ḫiṭāb-ı İlāhī vārid olup Ḥażret-i Mūsā secde-i şükrle cevābın virürdi. 

Cebelü’s-ẟelc, Cebelü’l-Lübnān, Cebel-i Ukām: Bunlar birbirine 
muttaṣıl üç pāre ṭaġdur ki cenūbdan şimāle imtidād ile bir ṭaġ gibi olmışdur. 
Ṣafed ḳurbındaki cenūbīsi Cebel-i ẞelc’dür ki şimālen mümted olup şehr-i 
Dımaşḳ’ı tecāvüz itmişdür. Ve ol vilāyetüñ ḫalḳı Cebel-i Süneyd2 ta‘bīr 
iderler. Ve ba‘de’l-imtidād Ba‘albek’üñ ġarbīsine muḳābil varan ṭaġa Cebel-i 
Lübnān dirler. Niteki Ba‘albek’i tecāvüz idüp Ṭrablūs-Şām’uñ şarḳīsine 
mümted olan kūha Cebel-i ‘Akkār nāmını söylerler. Ya‘nī ki ‘Akkār ol ṭaġuñ 
başında bir ḳal‘anuñ ismi olmaġın aña intisābla şöhret virürler.  

Ba‘de-mā şimālen ‘ubūr ile Ṭrablūs’ı tecāvüz idüp evvelā Ḥıṣnu’l-
Ekrād’a, ẟāniyen Ḥimṣ’e, ẟāliẟen Ḥamā ve Şīrez’e ve Efāmiyye ḥudūdına 
yitişen ṭaġa Cebel-i Ukām nāmını virürler. Yine andan geçüp imtidādla 
Cebel-i Ukām muḳābilinde nümāyān olan cebele Cebel-i Şaḥşebū3 dirler. 
Ya‘nī ki Şaḥşebū nām ḳaryeye intisābla ẕikr iderler. Pes bu ẕikr olınan cebel, 
Ma‘arra’nuñ ve Sermīn ve Ba‘albek ġarbīsinden geçüp Cebel-i Rūm’a 
muttaṣıl olmışdur. Keẕālik Cebel-i Ukām şimālen imtidādle Mehveb’i geçüp 
ẞuġūr ve Bekkās ve Ḳayṣer’den güẕerānla Anṭākiyye’ye varup nihāyet 
bulmışdur. Ve yine bunuñ muḳābilinde bir cebel vāḳi‘ olup Nehr-i ‘Āṣī 
ikisinüñ ortasından revān olup aḳmışdur.  

Cebel-i Cūdī: İki ṭaġdur ki birinüñ üç günlik yol uzunı ve yarım günlik 
menzil irtifā‘ı vardur. Biri Cebel-i Aḫḍar’dur ki nebātātınuñ ekẟeri buluṭla 
nümūdārdur. Ve bi’l-cümle Cezīre-i İbn ‘Ömer’e sāye ṣalmışdur. Cānib-i 

 
1  münācāta: - MV 
2  Süneyd: Sebḳad MV 
3  Nüshalarda “Şaḥşebūr” şeklinde yazılan bu kelime “Şaḥşebū” olarak metne alındı (bk. 

Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 3, s. 328). 
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şarḳīsinden Dicle’ye ḥavāle görinmişdür. Ḥattā Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-
selāmuñ sefīnesi ṭūfān ṣoñında bu ṭaġuñ ṭorusına oturup   َعَلى ﴿َواْستَـَوْت 
 naṣṣı buña mā-ṣadaḳ olmışdur. Ve Ḥażret-i Nūḥ anda bir mescid اْجلُوِدِىّ﴾1
binā itmişdür ki el-ān ziyāretgāh-ı [67a MV] Müslimīn’dür.  

Cebel-i Esved: Lisān-ı ‘Acem’de Siyāhkūh dinilmişdür. Ḫazar 
Baḥri’nüñ kenārındadur ki Ṭaberistān’uñ şarḳīsinde vāḳi‘ olur. Ve Baḥr-i 
Ṭaberiyye’yi ṭolanduġı şüyū‘ bulur.  

Cebel-i Ḥūt: Āzerbaycān vilāyetinde Erdebīl ḳurbında ġāyetle yüksek 
ṭaġdur. Dā’imā ṭorusında ḳar eksik olmayup kemāl-i ṣu‘ūbetinden ḳullesine 
çıḳılmaḳ mümkin degüldür.  

Cebel-i Cūberet: 2  Cebel-i Ḥūt’uñ altında 3  bir küçirek ṭaġdur. Ve 
cemī‘-i ṣuları andan nāzildür. Zīrā ki Cebel-i Ḥūt, Zencān’dan Berde‘a’ya, 
andan Tiflīs’e mümted olmış ḳatı büyük ṭaġdur. Ba‘dehu şimālen cenūb ve 
ġarba dönüp iki ḳısm olup birisi cenūben ḳurb-i Ḥulvān’a ve maşrıḳan 
Dīnever’e mümted olduḳdan ṣoñra4 ikisi mābeyninden bir ṭaġ daḫı çıḳup 
Dīnever’i ṭolaşup maşrıḳan Sāve’ye varur. Hemedān’ı geçüp yine Dīnever’le 
Hemedān ortasından bir ṭaġ daḫı peydā olup Hemedān’ı ṭolaşup ‘aḳabesine 
vuṣūl bulur. Ammā ol birisi Ḥulvān’dan şimāl cānibine imtidādla Şehrizūr’a 
varur. Bu daḫı iki bölinüp birisi şarḳan İbn ‘Ömer Cezīresi’ne varup Cebel-
i Cūdī didükleri ṭaġ peydā olur. Ve biri daḫı Ḳālīḳalā şarḳīsinden geçüp 
Aḫlāṭ ile Selmās miyānına uġrayup ta‘ayyün bulur.  

Cebel-i Bī-sütūn: ‘Irāḳ-ı ‘Acem didükleri cebel vilāyetinde bir yüksek 
ṭaġdur ki aṣlā ṭorusına çıḳılmaḳ mümkin olmamışdur. Mis‘ar bin Mühelhil 
ḳavlince ḳarye-i Bī-sütūn’a bir fersaḫ ḳarībdür. Ve Ḥulvān ve Hemedān or-
tasında vāḳi‘dür ki kisrā anda bir eyvān binā idüp bir dīvārına Şīrīn’üñ ṣūre-
tini ve bir cidārına Ḫüsrev ve Pervīz’üñ şeklini resm itdürdügi şāyi‘dür. Ya‘nī 
ki Ḫüsrev’i at arḳasında taṣvīr itdürüp egninde zırh gösterülmişdür. Ke-enne 
seng-i ḫāre ḥadīd rengine ḳoyılup zırhuñ mīḫları bile temāşā itdürülmişdür. 
Ve bir timẟālle yazılmışdur ki ke-enne ẕī-rūḥ ve müteḥarrikdür. Öñinde bir 
şaḫṣ ṭurup Pervīz’üñ başına tācını giydürür gibi gösterilüp miyānı meşdūd, 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/44, “Cûdî Dağı üstünde durdu.” 
2  Cūberet: Cūyreẟ HH 
3  altında: ardında HH 
4  ṣoñra: ṣoñra mā‘adā MV  
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elindeki külüngi mevcūd, gūyā ki zemīni ḥafr ider. Tā ki ayaġı altında āb-ı 
revān aḳar. Ve bu resmle ḳulle-i Bī-sütūn’daki ġār içinde mevcūddur. 

Cebel-i Demāvend:1 Rey ser-ḥaddindedür. Gāh olur ki Sāve’den gö-
rinür. Ortasındaki ḳubbe-şekl ẕirvesi ẓāhir olur. Ve dā’imetü’l-evḳāt depe-
sinden duḫān eksik olmaz. Cidden ṭorusına kimse çıḳmamışdur. Ba‘żılar 
ḳavlince Süleymān Nebī ‘aleyhi’s-selām2 ṣaḫre cinnini anda ḥabs itmişdür. 
Keẕālik Efrīdūn, Ḍaḥḥāk’ı daḫı anda maḥbūs ḳılmışdur. Mis‘ar3 bin Mü-
helhil’den menḳūldür ki biñ belāyla nıṣfına dek çıḳmış. Ḥālā ki niçe kez 
düşüp helāk olayazmış. Ve bir buñara yitişmiş ki kibrīt-i aḥmer aḳarmış. Ve 
eṭrāfında müteḥaccir olup ṭoñarmış. Fe-ammā güneş ṭoġduḳça ṭutuşup āteş-
i ‘alevnāk olurmış. Dāmen-i cebeldeki ḳurā ehālīsinden menḳūldür ki her 
ḳaçan kūh-i Demāvend eṭrāfına ḳarıncalar üşse elbette ol vilāyetlerde ḳaḥṭ 
u ġalā peydā olur. Ḳaçan ki dāmen-i cebelde müstemirren ḳarlar ve yaġmur-
lar yaġsa ehālī-i bilād āteş üstine keçi südini dökerler. Sā‘atiyle yaġmur kesil-
dügini görürler. Ve her gāh ki ḳulle-i cebeldeki ḳaruñ bir cānibi müncemid4 
olur, ol ṭarafdaki nevāḥīde bir fitne peydā olup ḳanlar dökilür.  

Muḥammed bin İbrāhīm ḳavlince menḳūldür ki “Cebel-i mezbūrda 
[67b MV] kibrīt-i aḥmer vardur, diyü vālidüm naḳl idüp ḥadīdden ṭavīl 
ma‘āviller 5  düzdürmiş idi. Ṣapların uzun itdürüp ıraḳdan ḳazup almaḳ 
murād idindi. Ḥālā ki yaḳlaşduġı gibi ḥadīd eridi. Kibrīt-i aḥmerüñ iḫrācı 
mümkin olmadı. Ammā Ḫorāsānīlerden biri bir zamānda gelmiş, demür ça-
palarına bir cins yaġ sürüp āteşe yanmamasını tedārük itmiş. Ba‘dehu 
murādınca kibrīt-i aḥmer çıḳarup gitmiş.” diyü [naḳl ider].6  

Kūh-ı Demāvend Baḥr-i Zānc’e yaḳındur. Bunda bir cezīre vardur. Ol 
cezīrede bir ḳavm vardur. Yüzleri ḳalḳan gibi degirmidür. Ve ṣaçları at ḳuy-
ruḳları gibi ṭavīldür. Ve bu cezīrenüñ ba‘żı ṭaġlarında lāciverd ma‘deni olup 
niçe kimseler çıḳarup ol ‘aṣruñ mülūkine itḥāf eylemiş. 

 
1  Nüshalarda eser boyunca “Hehāvend” yazılan bu kelime “Demāvend” olarak metne alındı 

(bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 2, s. 462). 
2  Bu dua ifadesi MV nüshasında bulunmamaktadır. 
3  Nüshalarda “Miş‘ar” şeklinde olan bu isim “Mis‘ar” olarak tashih edildi (bk. İnci Koçak, 

“Mis‘ar b Mühelhil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2005, C. 30, s. 
176-177). 

4  müncemid: münḫar MV 
5  ma‘āviller: muḳādiller MV 
6  gitmiş diyü:  ol ‘aṣruñ mülūkine itḥāf eylemiş HH  
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Bu daḫı mervīdür ki Me’mūn Ḫalīfe, ümerāsından Rey ḥākimi Emīr 
Mūsā bin Ḥafṣ’a emr gönderüp “ ‘Elbette ḳulle-i Kūh-i Demāvend’de 
maḥbūs muṭalsam vardur.’ dirler. Aṣlı var mıdur, yoḳ mıdur? Bana bildire-
süz.” buyurmış. Emīr-i mezbūr cidd ü cehd idüp dāmen-i cebele varmış. Bir 
rūzgār-dīde pīr buldurup reh-nümā idinmiş. Nıṣfı miḳdārı çıḳılduḳda bir 
maḥalle varılmış ki işāret-i pīr ile vāfir ḥafr olınmış. Tā ki ṭaşdan yontulma 
bir ḥücre ẓāhir olup içinde bir ṣūret ẓāhir olmış ki muttaṣıl çekiçle yuḳarusını 
dögerler. Aṣlā diñlenmez ve kendüye bir kesel ü kelāl gelmez. Pīr-i dānā “İşte 
Keyāniyān-ı1 maḥbūsuñ, ya‘nī Ḍaḥḥāk-i nā-maḥsūsuñ ṭılısmı budur.” diyü 
inhā ḳılmış. Ba‘de-mā bir niçe nerdübānlar getürüldi. Birbirine baġladup 
yüz ẕirā‘ miḳdārı [yapuldı]. Tā ki anuñla daḫı yuḳaru çıḳıldı. Pes bir ḳapu 
ẓāhir oldı ki işigindeki mesāmīr-i müẕehhebe gūyā henüz cedīd idi. Ḥālā ki 
zer-endūze niçe mīḫ cedīd idi. Ve ḳapunuñ üst işiginde altunla yazulmış bir 
kitābe var idi ki mażmūnı: “İşbu ḳullede ḥadīdden yedi ḳapu vardur. Ve 
yine her ḳanadında dört ḥadīd ḳufl-i cedīd nümūdārdur.” Ve kitābesinde 
yazulmışdur ki “Bu bir ḥayvāndur. Niçe rūzgār-ı ḥayātla2 nümāyāndur. 
Zinhār kimesne bu ebvābuñ fetḥine müte‘arrıż olmaya ki bunuñ açılması 
bu ıḳlīme yad yaġı ‘asker hücūm idüp ḳanlar ṣaçılmasıdur.” dinilmiş. 
Binā’en ‘alā ẕālik emīr-i Rey cümlemüzi ta‘arrużdan men‘ ḳıldı. Gördügi 
ġarā’ibi bundan ṣoñra yazup Me’mūn Ḫalīfe cānibine ‘arż idüp bildürdi. Bu 
aḥvāl ḫalīfe-i ẕī-şāna ma‘lūm olduḳda tekrār Emīr Mūsā’ya ḫaber gönderüp 
“ ‘Alā ḥālihi terk idesüz.” diyü tenbīh eyledi. 

Cebel-i Ṭaberistān: Baḥr-i Ḫazar’uñ cenūbī ve şarḳīsinde mümted ol-
mışdur. Tuḥfetü’l-ġarā’ib ṣāḥibi ḳavlince bu ṭaġda bir cins ot biter ki ismine 
cevzümāẟil dinilür. Her kim anı gülerek kesse ve ekl eylese muttaṣıl ḫandān 
olur. Ya‘nī ki niçe günler ḍıḥk ile nümāyān olur. Keẕālik aġlayuraḳ ḳoparsa 
ve yise niçe rūzgār aġlaması taḥaḳḳuḳ bulur. Ve farażā ki raḳṣ uraraḳ kesüp 
yise bī-iḫtiyār niçe günler raḳṣ ider. Muḥaṣṣal her ne ḥāletle ḳoparsa yise ol 
ḥālle ittiṣāfı niçe günler mümted olur, gider. 

Cebel-i Kirmān: Meşhūr bir yüce ṭaġdur. 

Cebel-i Fettān: Baḥr-i Ḫazar sāḥilinde imtidād ile Demürḳapu’dan ge-
çer. Cenūba ṭoġru uzanur. Üstindeki sükkānda muḫtelifetü’l-lisān, ümem-i 
mütenevvi‘a-i ẕevi’l-beyān muḳarrerdür. Ḥattā bu ṭaġuñ bir ismi Cebelü’l-

 
1  Nüshalarda “keyvāst (MV), kesbvāst (HH)” şeklinde olan bu kelime anlam gereği 

“keyāniyān” olarak metne alındı. 
2  rūzgār-ı ḥayātla: rūzgārla ḥayāt MV 
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mis’dür. Menḳūldür ki ol ṭaġdaki aḳvām miyānında üç yüz dürlü lisān 
cārīdür, dirler. Ve [68a MV] bi’l-cümle Bābü’l-ebvāb’ı geçüp bir aylıḳ yol 
uzanması, tā Baḥr-i Rūm cānibine ulaşması şāyi‘dür. Ammā cānib-i cenūbīsi 
dīvār-ı üstüvār gibi yapılup aṣlā ḳābil-i mürūr u ‘ubūr degül idügi vāḳi‘dür. 
Ba‘żılar ḳavlince Demürḳapu’dan başlanup ṣaḫr u raṣāṣ ile yapılup on günlik 
yola dek mümted olması, bānīsi Enūşirvān olup bu binādan ṣoñra küllī 
‘iẓam-ı şān bulması eşher-i veḳāyi‘dür. Ve bu cebelde imtidād-ı sedd ile on 
yirden meslek-i sa‘bu’l-mürūr vardur.1 Ki eñ büyügi seddüñ ortasındadur. 
[İsmi] Bābü’l-ebvāb ḳonılmışdur. Ve bu seddüñ bināṣına bā‘iẟ, melik-i Ḫa-
zar’la2 Enūşirvān ṣulḥ itdükden ṣoñra esās-ı bünyān-ı muṣālaḥa ḫalel-peẕīr 
olmamaḳ içün ḥādiẟ olmışdur. Ve ol diyārda bu ṭaġa Kūh-i Elburz diyü tes-
miye olınmışdur.                  

Cebelü’r-rāhūn: Vilāyet-i Hind’de bir büyük ṭaġdur ki Cezīre-i 
Serendīb’e ḳarībdür. Ve ḫaṭṭ-ı istivā üzerinde idügi menḳūldür.  

Cebel-i Ebū Ḳubeys: Ka‘be-i Müşerrefe’ye ḥavāle bir ṭaġdur. Her kim 
anuñ üstinde oturup bir bişmiş kelleyi tenāvül ḳılsa müddet-i ‘ömrinde 
veca‘-ı re’sden ḳurtula. Ehālī-i Mekke bu ḫuṣūṣı ṣad bār tecribe itmişlerdür.  

Cebel-i ẞebīr: Bu daḫı Mekke-i Mükerreme ḳurbındadur. Minā’ya 
ḳarībdür. Ḥażret-i İsma‘īl içün fidye olan kebş-i celīl Ḥażret-i İbrāhīm 
Ḫalīl’e bunda virilmişdür.  

Cebel-i Ḥirā: Bu daḫı Mekke’ye üç menzil yaḳındur. Ḥażret-i 
Resūlu’llāh’a vaḥy-i mübīn evvelen anda nüzūl itmişdür. Aña binā’en elbette 
ḥüccāc bu ṭaġı ziyāret idegelmişlerdür. 

Cebel-i ẞevrü’l-ḥacel: 3  Bu daḫı Ḥicāz vilāyetindedür. Ḥażret-i 
Peyġāmber, Ṣıddīḳ-ı Ekber’le bundaġı ġāra gelmişlerdür. Naṣṣ-ı kerīm-i 
  .ol ḫuṣūṣı mü’eyyiddür  ﴿َ�ِينَ اثْـَنْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر﴾4

Cebel-i Ervend:5 Hemedān’a ḥavāle bir ‘aẓīm ṭaġdur. Ve bunda ‘uyūn-
ı cennetden bir nehr aḳar. Bir ṭaşuñ yaruġından yıldan yıla bir rūz-ı 
mu‘ayyende çıḳar. Ol diyāruñ merżāsı içerler. Ve derdlerine dermān 

 
1  sa‘bu’l-mürūr vardur:  sa‘bu’l-mürūrdur MV 
2  Ḫazar’la:  Ḫazar MV 
3  ḥacel: ḥacer E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 9/40, “İki kişiden biri olarak bir zamanlar mağarada 

bulunuyorlardı.” 
5  Burada kast edilen Elvend Dağı olmalıdır. 
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bulırlar. Ol gice yine münḳaṭı‘ olur. Gelicek yıluñ ol günine dek ne aḳar, ne 
ẓāhir olur. Ammā ġāyetle leẕīẕ ve ṣovuḳ ṣudur. Bir ḥikmet daḫı budur ki ol 
vilāyetüñ merżāsı çoḳ olsa ṣu daḫı keẟretle cereyān ḳılur. Az olsa yine anlara 
yitecekleyin ẓuhūra gelür. 

Cebel-i Ervend: Bu evvelki ṭaġuñ ġayrıdur. Ṣāfī neyistān bir cebeldür. 
Ġarābet bundadur ki anda biten ḳamışlar ṣu içinde müteḥaccir olmışdur. 
Ṣudan [77a E] yuḳarusı yine sā’ir ḳaṣab gibi bitmişdür.  

Cebel-i Esīn: Māverā’ü’n-nehr vilāyetinde Şāş nāḥiyesindedür. İçinde 
bir kemer vardur ki ḥikāketi 1  aġır bir siyāh ḥacerdür. Ḥālā ki āteşe 
ḳonduḳda2 fürūzān olmada ṣanki faḥm-i bī-ḫākisterdür. Ammā yanduḳdan 
ṣoñra siyāhlıġı gider, beyāż olur. Ḥattā ẟiyāb yumaġa ṣābūn yirine 
ḳullanurlar. Ve bu ṭaġda neft ve ḥadīd ve nuḥās ve lāng-i (?) ṣufr ve fīrūzec 
ve ẕeheb ma‘deni vardur. 

Cebel-i Ter: Ḳazvīn’e üç fersaḫ [70b N1] yaḳındur. Yaz ve ḳış 
ṭorusında ḳar ve buz eksik degüldür. Ve farḳında bir ziyāretgāh vardur. 
Zümre-i abdālānuñ ḫaylī mu‘teḳadlarıdur. Ya‘nī ki bir mescid olup 
ricālu’llāhdan olan abdāl anda ‘ibādet itdükleri şāyi‘dür. Ve bu ṭaġuñ 
ẟelcinden bir cins beyāż ḳurd ḥāṣıl olur. Bir nesne ile dişlese bir ḥayvānı sīr-
āb idicekleyin ṣuyı cereyān ḳılur.  

Cebelü’z-ẕeys: 3  Vilāyet-i mezbūredeki ṭaġlardan birinde bir maġāre 
vardur ki içinde āteşi görinmez [68b MV] iken bir fitīli yaġa bandurup bir 
uzunca çubuġla uzatsalar fevrī ṭutuşur, yanar. Ḥikmeti nedendür, bilinmez. 
Ve bir ṭaġda daḫı gice ve gündüz nār-ı fürūzān görinür. Ve duḫān-ı siyāhı 
evc-i āsumāna muttaṣıl olur. Ve yine bu ṭaġda bir ḳarış miḳdārı birbirine 
yaḳın iki ṣu aḳar. Ḥālā ki biri ḳardan ebred ve ol biri ḳaynayuraḳ ḥarāretle 
çıḳar.  

Cebel-i Hücne:4 Türkistān ṭaġlarındandur. Ve ṭorusında bir ḳulle-i 
refī‘ası nümāyāndür.  

Cebel-i Berānis: Endülüs’üñ ma‘lūmü’l-ism olan ṭaġlarındandur. 
Ḥattā üstinde kibrīt-i aḥmer ü aṣfer ve zībaḳ ma‘denleri vardur. Ve rūy-i 
zemīnde zincefre ma‘deni ancaḳ bu ṭaġdadur.  

 
1  ḥikāketi: ḥikāyeti E, MV 
2  ḳonduḳda: urduḳda E 
3  Cebelü’z-ẕes: Cibāl-i Endülüs N1 
4  Hücne: Hekne E 
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Cebel-i Ḳuds: Arż-ı Ḳuds’de bir kūh-ı büzürgdür ki anda ev resminde 
bir ġār vardur. Ziyāretgāh-ı müsāfirīn ü züvvārdur. Her gice derūn-ı ġār 
müstażī vü pür-envār olur. Ḥālā ki bā‘iẟ-i nūr u żiyā ne idügi bilinmez. 

Cebel-i Necmend:1 Ender-āb-ı zemīnde bir ġarīb ṭaġdur. Ve anda bir 
ḳarye vardur. Uġrayan müsāfirīn meşaḳḳatle mārr’dür.2 Ma‘a ẕālik ol ıżṭırāb 
ḥālinde añsuzın bir mār ṣayḥa ider ki işidenlere vācib olan elbette firārdur.  

Cebel-i Ḥābe:3 Arż-ı Hind’dedür. Eṭrāfında iki yüz ẕirā‘ miḳdārı āteş 
‘alevleri ḳalḳar. Gündüzin duḫānı görinür. Gice ile dūd-ı siyāhı bī-
‘alāmātdür. Ma‘a ẕālik bu maḳūle āteş fürūzān iken eṭrāf yine4 menābit-i 
‘ıṭriyyātdur.  

Cebel-i Ḥaşrārem: Ṭayy vilāyetindedür. Eṭrāfında vāfir ṣūretler vardur 
ki ḥacerdendür. Muṭalsam gibi görinmişdür. [77b E] Ve içinde ṭaşdan 
oyulma vāfir ḥacerāt vardur ki ḳavm-i ‘Ād’uñ āẟārı olmaġla nümūdārdur.  

Cebel-i Cevşen: Ḥaleb’üñ ġarbīsindedür. Ve anda nuḥās-ı aḥmer 
ma‘deni vardur. Kerbelā fitnesinden ṣoñra İmām Ḥüseyn bin ‘Alī-i 5 
Murtażā ḥażretlerinüñ muḫaddere-i ‘iffet-nümāsı anda uġrayup isḳāṭ-ı 
cemeli ḥālinde ḳavminden bir içim ṣu istedükde virmeyüp ol ‘afīfeye şetm 
itdüklerinde incinüp bed-du‘ā itmegin ol ḳurā ehālīsi cihet-i ma‘āşlarında 
tenezzül ḳıldı. Min ba‘d ol ḥavālīde kimse mezra‘ası ḥāṣılından behre 
almadı. 

Cebel-i Ḥāriẟ ü Ḥuveyreẟ: Ermeniyye bilādında iki ṭaġdur. Hergiz 
ṭorusına kimse çıḳmamışdur. Menḳūldür ki Nehrü’r-Rās kenārında vilāyet-
i Ermeniyye’de biñ pāre ma‘mūr şehr var idi. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anlara 
bir peyġāmber gönderüp dīn-i ḥaḳḳa da‘vet [71a N1] eyledi. Aṣlā emrine 
iṭā‘at itmeyüp ol nebīyi tekẕīb itdüklerine binā’en Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
Ḥāriẟ ve Ḥuveyreẟ nām ṭaġları Ṭā’if vilāyetinden ḥareket itdürüp ol ḳavm-i 
‘āṣīnüñ üzerlerine gönderdi. Cümlesi ol iki ṭaġuñ altında ḳahr-ı İlāhī ile nā-
būd oldı. Dirler ki el-ān Aṣḥāb-ı Raẟ ol iki ṭaġuñ altında mu‘aẕẕeblerdür.  

Cebel-i Cūdḳūr: 6  Ḳurşuḳ nāḥiyesinde bir ṭaġdur. Maġāresinüñ 
deriñleri ancaḳ beş rümḥ miḳdārıdur. ‘Arżı daḫı cüz’īdür. Lākin anda bir 

 
1  Necmend: Bencmend MV | Necend E 
2  mārrdür: mārrdür ider MV 
3  Ḥābe: Ḥā’ir E 
4  Bu kelime E nüshasında cümlenin başındadır. 
5  ‘Alī-i: - MV, E 
6  Cūdḳūr: Çuḳur E 



Künhü’l-Ahbâr | 295 

 

ṣuffe vardur. Ḳaçan bir kimse siḥr ögrenmek istese bir siyāh keçi alur, ki 
hergiz beyāż1 ḳılı olmaya. Varup ol keçiyi anda ḳurbān ider. Derisini yüzüp 
etini yedi bölük eyler. Bir ḳısmını dāmen-i cebelde muḳīm olan ekincilere 
virür. Altı ḳısmını ġār-ı cebelde alıḳor. Ammā işkenbesini ayırtlamayup2 
[69a MV] iki şıḳ ider. Ve içindekini pāk idüp başına çeker. Ve keçinüñ 
derisini tersine giyer. Gice ile ġār içine duḫūl ider. Aṣlā anda kendüye kimse 
görinmez. Ol şeb yatur, uyur. Ṣabāḥ olduḳda kendüyi ve giydügi libāsını 
pākīze ve maġsūl bulur. Ḳurbānı ḳabūl olduġını bilür. Ġārdan çıḳduḳda üç 
gün bir ferde söylemez. Andan ṣoñra sāḥir-i māhir olur. Kendüden a‘māl-i 
ġarībe ẓuhūra gelür. Ḳaçan ki ḳurbānı maḳbūl3 olmasa cismini ve libāsını 
yunmış bulmaz. Müyesser olmaduġını bilüp ferāġat ider, gider. Ammā şarṭı 
budur ki ṭālib-i siḥr olan kimesnenüñ babası ve anası zinde4 olmaya. 

Cebel-i Dāmġān: Rey ḳurbında bir meşhūr ṭaġdur. Anda5 bir ‘ayn-i 
mā’ vardur. Ḳaçan ki içine necāset bıraġulsa bir ḳavī rīḥ çıḳar. Rūy-ı 
zemīnde bir özge ṭūfān peydā olur. Farażā bir dereceye varur ki [78a E] ol 
ṭaġuñ yire6 giçmesi iḥtimāli olur.  

Cebel-i Ḥayāt: Türkistān zemīnindedür. İçinde bir cins yılanlar vardur 
ki her kim anlara naẓar itse füc’eten helāk olur. 

Cebel-i Rabve: Dımaşḳ-ı Şām’a bir fersaḫ ḳarībdür. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  
anuñ ḥaḳḳında nāzildür. Ḳullesinde ﴿َوآَويْـَناُمهَا ِإَىل رَبْـَوٍة َذاِت قـَرَاٍر َوَمِعٍني﴾7 8 
bir mescid vardur. Cevānibi besātīn ü ḥadā’iḳdür. Ve yuḳarusından aşaġa 
ba‘żı enhār cāriyedür. Ve bunda bir kehf-i ṣaġīr vardur. Ba‘żılar zu‘mınca 
Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām anda ṭoġmışdur.  

Cebel-i Raḍvā: Medīne-i Münevvere’den yedi merḥale ba‘īddür. Ve 
üstinde ḥadā’iḳ ü besātīn ü mā’-i cārīleri olup Keysāniyye ḳavmi zu‘mınca 
Muḥammed Ḥanīfe9 bin ‘Alī raḥimehu’llāh ḥażretleri ḥālā anda sākindür. 
Ve ḳayd-ı ḥayātdadur. Ḥattā bir arslanla bir ḳaplanuñ miyānında maḥrūs u 

 
1  alur//beyāż: - E 
2  ayırtlamayup: arıdup N1 
3  maḳbūl: ḳabūl E 
4  zinde: diri N1 
5  Anda: Ve bu MV 
6  Rūy-ı//yire: - N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Mü’minûn Sûresi, 3/50, “Ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu, 

yüksek bir yere yerleştirdik.” 
8  Ḳullesinde: Ḳal‘asında N1 
9  Ḥanīfe: Ḫafiyye MV 
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maṣūndur. Ve ḳarībinde iki ‘ayn-ı cārī vardur ki birinden ‘asel-i muṣaffā ve 
birinden āb-ı zülāl-i pür-ṣafā aḳmaḳdadur. Mehdī-i ṣāḥib-i zamān olıcaḳ 
oldur, dirler. Ve cemī‘-i bilāda müteferriḳ olan bilegi ṭaşı anda ḥāṣıldur, diyü 
söylerler. 

Cebel-i Raḳīm:   1 ﴾أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم﴿ naṣṣından 
murād bu ṭaġdur. Ya‘nī Aṣḥāb-ı Kehf olduġı ġār-ı cebelüñ ismi Raḳīm’dür. 
Rūm’la ‘Amūdiyye ortasındadur. ‘Ubāde bin [71b N1] Ṣāmit’den mervīdür 
ki Ḥażret-i Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ raḍıya’llāhu ‘anhu kendüyi risāletle ḳayṣer-i 
Rūm’a gönderdükde bilād-ı Rūm’a dāḫil bir cebel-i aḥmere vāṣıl olmışlar ki 
“Aṣḥāb-ı Kehf bu ṭaġuñ ġārındadur.” diyü işitmişler. Pes teferrücine varup 
bir deyre girmişler. Demürden ḳapusını açdurup içine duḫūl ḳılmışlar. 
Meyān-ı ġār-ı cebelde bir ‘aẓīm beyt-i mücevvef görmişler ki on üç kimesne 
mużṭaci‘an yaturlar. Ke-ennehu uyḫuya varmışlar. Üzerlerinde birer siyāh 
cübbe ile başlarından ayaḳlarına dek örtünmişler. Ekẟerinüñ nıṣf-ı sāḳına 
dek ayaḳları iç edekleriyle ḳalmış ki ḫifāfı ḥarīrden ve cülūdınuñ mülāyemeti 
gūyā ki ḳumāş-ı lā-naẓīrden idi. Bir bir yüzlerini açmışlar. Ba‘żısında şebāb 
ve ba‘żında meşīb āẟārını mülāḥaẓa ḳılmışlar. Beşereleri zinde ṣūretinde ve 
giysüleri, ya‘nī cāmeleri ve tāḳıyyeleri Müslimānlar ziyyinde [imiş]. Çaḳ 
ṣoñra gördüklerinüñ yüzinde ḳılıç yarası görmişler. “Bunlar kimlerdür?” 
diyü ol diyār ehālīsine ṣormışlar. “Bunlar Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmdan dört 
yüz yıl evvel gelmiş peyġāmberler olup birbirlerine mu‘āṣır ḫalḳ olınmışlar.” 
[69b MV] diyü bildürmişler. Lākin her senede bir yevm-i maḫṣūṣda açup 
kiminüñ ṭırnaḳların kesdüklerin ve kiminüñ bıyıḳların ḳırḳduḳların [78b 
E] ve niḳāblarından ṭopraġı sildüklerin i‘lām itmişler. ‘Ubāde daḫı ol ḥāl 
üzere ḳoyup gitmiş. Ḥattā geldükde Ḥażret-i Ṣıddīḳ raḍiya’llāhu ‘anhuya 
böyle i‘lām2 itmiş. 

Cibāl-i Rānik:3 Arż-ı Türkistān’dadur. Ve bu ṭaġlarda olan Etrāk’e 
Rānik dinilegelmişdir. Zirā‘at u ḥirāẟetleri yoḳdur. Cümlesi ma‘dencidir. 
Zīrā ki ol ṭaġlarda sīm ü ẕeheb ma‘denleri vāfirdür. Ḥattā ḳoyun başı gibi 
ḳıṭ‘aları mütekāẟirdür. Farażā ki ol miḳdār başlardan birin el-ān intifā‘ ḥāṣıl 
ḳılur, ammā büyüklerinden alanlaruñ evlerine mevt-i füc’e girüp mādām ki 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/9, “Yoksa sen (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashâb-ı Rakîm’i 

mi sandın?” 
2  i‘lām: - MV 
3  Rānik: Dānik E 
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ol baş evlerindedür, tevābi‘ u levāḥiḳları ölümden mutażarrır olur. Tā alup 
gidüp yirine ḳomayunca ölmeden ḳurtulmazlar. 

Tuḥfetü’l-ġarā’ib ṣāḥibi ḳavlince bu ḥālet yirlüsine olmaz. Yad illerden 
gelüp alanlara olur. Ya‘nī ki anlara ḳadar-i kifāye ṣarfa ruḫṣat vardur. 
İddiḫāra icāzet yoḳdur.  

Cebel-i Zaġvān: Tūnis ḳurbındadur. Ṣuleḥā-yı diyārüñ ol ṭaġ ṭorusında 
bir ziyāretgāhları vardur. Ve İfrīḳiyye ḫalḳı1 içinde  2 « ز غ وان من  اثقل    «فالن 
ḍarb-ı meẟeli ol ṭaġuñ büyüklügine dāldür. Bāġlu, baġçelü aḳarṣulu bir kūh-
dur. Fe-ammā bu ṭaġuñ eteklerinde temekkün idenler dā’imā keẟret-i 
bārāndan şikāyet iderler. Nitekim a‘lāsında olanlar keẟret-i ‘aṭaş ve ḳıllet-i 
emṭārdan ḥikāyet-i mācerāsını söylerler. 

Cebel-i Sāve: Bir merḥale ba‘īdden görinür yüksek ṭaġdur. Ve anda bir 
ġār ve anuñ içinde bir eyvān-ı vāsi‘u’l-aḳṭār vardur ki biñ ādem temekkün 
itmege ḳābildür. Ve şa‘bında dört dāne ṭaş ẓāhirdür ki ‘avretlerüñ memele-
rine müşābehetle mütebādirdür. Fe-ammā birisi dā’im [72a N1] ḫuşkdür. 
Ucından müdām āb-ı zülāl müteḳāṭırdur ki altındaġı ḥavża cem‘ olur. Ḥālā 
ki ṭūl-i mekẟle aṣlā müteġayyir olmaz. Ve ol ġārüñ ḳapusında iki delik var-
dur. Birinden girürler, birinden çıḳarlar. Eṭfāl-i nā-bāliġ her ne cüẟẟede olsa 
ṣıġar, ammā bāliġ olanlar ne deñlü naḥīf olsa ṣıġmaz. Vechini Allah’dan ġayrı 
kimse bilmez. 

Cebel-i Sebelān:3 Erdebīl ḳurbındadur. Ṭorusında bir leẕīẕ ü bārid  
ṣulı buñar vardur. Ḥālā ki ḳurbındaki ‘uyūn-ı ḥārresi bī-şümārdur. Faḫr-i 
‘Ālem, Ḥażret-i Muḥammed-i mükerrem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem  
 ilā ḳavlihi te‘ālā ve keẕālik ﴿َفُسْبَحاَن ا�َِّ ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن﴾4“
 āyetini bir kimse6 oḳusa Cebel-i Sebelān’daki ḳarlaruñ ḳaṭarātı ﴿ُختْرُِجوَن﴾5  
deñlü ḥasenāt ol ḳārī’üñ nāme-i a‘māline yazıla.” buyurduḳlarında, “Cebel-
i Sebelān nedür, yā Resūla’llāh?” diyü ṣordılar. “Vilāyet-i Āzerbaycān’da bir 
ṭaġdur ki üstinde ‘uyūn-i cennetden [79a E] bir buñar ve ḳubūr-i enbiyādan 
niçe mezār vardur.” buyurdılar. Ebū Ḥāmid-i Endülüsī dir ki “Ben ol ṭaġuñ 
dāmenindeki ḳaryelerüñ ḳāḍīsi Ebü’l-ferec bin ‘Abdu’r-Raḥmān ile 

 
1  ḫalḳı: - E 
2  “Filan kişi, Zaġvân’dan daha ağırdır.”  
3  Sebelān: Seylā N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Rûm Sûresi, 30/17, “Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha 

kavuştuğunuzda, Allah’ı tespih edin.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/85, “Çıkarıyorsunuz.” 
6  bir kimse: - E 
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buluşdum. Nevādir-i cebelden niçe nesne istimā‘ ḳıldum. Birisi bu idi ki 
kendüsi anda bir mescid binā itmiş. Mühimmāt-ı ‘imāretden olan birḳaç 
‘amūda iḥtiyāc lāzım geldükde bir ṣabāḥ ṭaşdan yonılmış, envā‘-ı ṣanāyi‘le 
perdāḫte ḳılınmış, kifāyet miḳdārı direkler, mescid öñinde ḥāżır bulınmış. 
Ẓann-ı ġālibleri üzere cin ṭā’ifesinüñ ṣuleḥāsı getürmişler.  

Bir nādiresi daḫı bu idi ki [70a MV] dāmen-i cebelde ṭā’ife-i cin ba‘żı 
ḥaşīş ü kelā ekerler imiş. Kendülerüñ ṭabī‘atlerine muvāfıḳ olmaġın isti‘māl 
iderler imiş. Lākin behā’im ü ḥayvānāt u ṭuyūr [u] ne‘ā’im ekl itdükde 
sā‘atiyle helāk olurlar imiş. Ḥattā cümlesi ol giyāhüñ zehrnāk idügini bilüp 
ḳarīb varduḳça rā’iḥasından ṭuyup ḳaçarlar imiş.  

Cebel-i Serāt:1 Tihāme ile Yemen miyānındadur. Otlu, ṣulu bir büyük 
ṭaġdur. Ve içinde sürme2 ma‘deni vardur. Ya‘nī ki kuḥl menba‘ı bir maḥall-
i nümūdārdur. ‘Unnāb ve ḳaṣab-ı sükker ise bī-şümārdur.  

Cebel-i Sümmāḳ: Ḥaleb a‘mālindendür. Dāmeninde niçe ḳaryeler ve 
ḳaṣabalar3 vardur ki ekẟerinüñ ḫalḳı İsma‘īliyye meẕhebindendür. Ve men-
bet-i sümmāḳ olmaġın Cebel-i Sümmāḳ dinmişdür.  

Cebel-i Serendīb: Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām yiryüzine indükde bu 
ṭaġa inmişdür. Mülk-i Ṣīn’üñ a‘lāsındadur. 4  Ḫuṣūṣā Baḥr-i Herkend’e 
ḥavāledür. Gemiciler niçe günlik yoldan ḳullesini görirler. Ve Ḥażret-i 
Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ ḳademi yiri el-ān anda ma‘lūm u ziyāretgāhdur, dir-
ler. Ve her gice bilā-seḥāb u emṭār berḳ gibi bir nesne yildürür. Ke-enne 
nūrdur ki dıraḫş ider. Ve her gün elbette bir kerre bārān yaġar. Ḥażret-i 
Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ cāy-ı ḳademini yayḳar. Bisāṭ-ı ḳurb-ı ḥażret ve firāş-
ı ḳaṣr-ı cennet ‘aḳabinde baṣılmış mevż‘-i şerīf olmaġın ta‘ẓīmen pīr-i felek 
anı pāt ṭutar, dirler. Ve bu cebelde [72b N1] seyl ile gelmiş elmās ve yāḳūt-
ı rengīn bulınduġın ḫaber virürler.  

Cebel-i Semerḳand:5 Bir ġarīb ṭaġdur ki içindeki ġārdan ḳaṭre ḳaṭre ṣu 
ṣızar. Eyyām-ı ṣayfda ṭoñar.6 Ve faṣl-i şitāda ḥār olup ḫilāf-ı ‘ādet-i cāriyye 
ḳudretu’llāh’ı iẓhār eyler.  

 
1  Cebel-i Serāt: - N1 
2  Nüshalarda “berāme” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “sürme” olarak metne alındı. 
3  ve ḳaṣabalar: - E 
4  a‘lāsındadur: a‘lā yirindedür N1 
5  Cebel-i Semerḳand: - N1 
6  ṭoñar: ṭolar N1 



Künhü’l-Ahbâr | 299 

 

Cebel-i Semm: Bir ġarīb ṭaġdur ki ehl-i Ṣīn bir ḳullesinden bir ḳulle-
sine köpri yapmışlardur. Ve ol cisrden giçüp nihāyetindeki ḥücreye dāḫil 
olanları kesb-i hevā ile ṣaḥīḥu’l-mizāc bulmışlardur.1 Lākin niçesi helāk ol-
maġın Cebel-i Semm tesmiye ḳılmışlardur.  

Cebel-i Şeb:2 Arż-ı Yemen’dedür. Şeb her cānibinden cereyān idüp 
ṭoñar. Arża inmedin [79b E] incimādla şeb şeklini baġlar. Şeb-i ebyaż-ı 
Yemānī daḫı bundan taḥaccür ider.  

Cebel-i Şibām:3 Vilāyet-i Yemen’de Ṣan‘ā ḳurbındadur. Cānibeyni bir 
günlik yoldur. Yuḳarusına çıḳılmaḳ ziyāde müşkildür. Ancaḳ bir ṭarīḳ-ı 
raḳīḳ-ı nā-hemvārı vardur. Anda daḫı ṣu‘ūbet bī-şümārdur. Ammā ṭorusı 
bir büyük ṣaḥrādur ki niçe ḳaryeler ve mezra‘alar ve bāġlar ve bostānlarla 
müzeyyendür. Dā’imā miftāḥ-ı cebel melikinde ṭurur.4 İcāzeti olmayınca 
kimsenüñ aña çıḳması muḥāl olur. Muḥaṣṣal her kişi melikinden icāzetle 
sehīlen iner. Yine düstūr ile ḳulle-i cebele çıḳar. Ve bu cebelden öte niçe 
ṭaġlar vardur ki ṭorusına çıḳılmaḳ ve māverāsında ne vardur, bilinmek 
muḥāldür.  

Cebel-i Şerefü’l-baġal:5 Medīne’den Şām-ı şerīf’e vāṣıl olan yol üzerin-
dedür. Ġarā’ib-i ṭılısmāt ve ‘acā’ib-i a‘māli müştemil aḥcārı vardur. Ḥattā 
eşcārda mümkin olmayan ṣanāyi‘ ü bedāyi‘ anuñ ṭaşlarında mevcūddur.  

Cebel-i Şükrān:6 Arż-ı Şükrān’dadur. Ammā Yemen’de mi, yoḫsa En-
dülüs’de mi idügi muṣaḥḥaḥ degüldür. Ve bu ṭaġda ṭaşdan yonılma 
çerāġdān vardur ki yıldan yıla üç gice żiyāsı bedīdārdur. Lākin ol maḥalle 
kimse çıḳmaġa ḳādir degüldür. Riyāḥ-ı ‘āṣıfe ḫurūca māni‘dür. Ḥālā ki mes-
recenüñ yanmasına māni‘ degüldür. Ve ıraḳdan görinüşde żiyā’ı ṭāvus7 şek-
linde [70b MV] ẓāhirdür.  

Cebel-i Tennūr: 8  Hindūstān’da bir büyük ṭaġdur. Kitāb-ı Dürr-i 
Meknūn’da yazar ki Cebel-i Tennūr ẓulümāt evā’ilinde dāḫildür. Anda bir 

 
1  bulmışlardur: olmışlardur E 
2  Cebel-i Şeb: - N1 
3  Cebel-i Şibām: Ḳal‘a Cebel N1 
4  melikinde ṭurur: melikindedür E 
5  Cebel-i Şerefü’l-baġal: - N1 
6  Cebel-i Şükrān: - N1 
7  ṭāvus: ṭas E 
8  Cebel-i Tennūr: - N1 



300 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

ṣu vardur ki içenlerüñ ṭūl-i ‘ömri ḥāṣıldur. Āb-ı ḥayāt ‘ömr-i cāvīde sebeb 
olduġı gibi çeşme-i Cebel-i Tennūr ‘ömr-i medīdeye bā‘iẟdür. 

Cebel-i Tübbet:1 Bir özge kūhdur ki her kim ki ol ṭaġa çıḳup āteş yaḳsa 
deryādan ġaleyānla bir ṣu çıḳar. Ol āteşi varup yıḳar,2 söyindürür. Yine baḥr 
cānibine ‘avdet ider. 

Cebel-i Ṣavelān: 3  Ġāyetle ‘aẓīm ṭaġdur. Ammā hergiz nebātātı ve 
menāfi‘i ve ḥayvānātı yoḳdur.  

Cebel-i Ṣan‘ā:4 Egerçi ki üç ṭaġdur. Ammā bir ḥükmindedür. Ya‘nī ki 
birbirine muttaṣıldur. Her ḳaçan ki ay yeñilense ol gicesinde ol ṭaġuñ ḳulle-
sinde ḳudretden od yanar. Şavḳı ve żiyāsı niçe fersaḫ yirden görinür. Aṣlā ol 
āteşe hevāda ‘aẓīm ġaym olsun, olmasun māni‘ olmaz. Farażā yıldan yıla ki 
ramażān ayı gelür, [73a N1] ol āteş-i fürūzān hilāl-i ṣavm yirine ṭutılup gö-
ründügi gicenüñ irtesi her kişi ṣā’im olur. Rü’yet-i hilāle tevaḳḳuf olınmaz.  

Cebel-i Temregā:5 Bir ismi daḫı Cebel-i Ḳīr’dür. Birbirine muttaṣıl üç 
ṭaġdur ki üçinde daḫı āteş yanar. 

Cebel-i Ṭūrnā:6 Diyār-ı Hindūstān ucındadur. Üzerinde a‘lā, rengīn 
yāḳūtlara nihāyet yoḳdur. Ve bunuñ eṭrāfında üç yüz pāre yüce ṭaġlar var-
dur. Ḥattā üç biñ yirde köprüsi daḫı muḳarrerdür. 

Cebel-i Faḥm: Bu bir ṭaġdur ki [80a E] ṭaşları kömür gibi yanar. Ve 
küli ṣābūn yirine isti‘māl olınur. 

Cebel-i Ḳayṣūr:7 Bu daḫı Hindūstān’dadur. Üstinde ṣandal ve kāfūr 
ḥāṣıl olur. Ve bunda bir cānver vardur. Ṣadāsını işiden ol sā‘at cān virür. Ve 
ol cānver daḫı dā’im ṣu içinde olur. Ṭaşra çıḳduġı gibi helāk olur. 

Cebel-i Kīr:8 Bunuñ ṭaşları tūtiyādur. Ammā yanduḳda eriyüp ḳalay 
olur.  

 

 
1  Tübbet: Deve N1 
2  yıḳar: - E 
3  Ṣavelān: Ḳuş N1 
4  Ṣan‘ā: Minbere N1 
5  Temregā: Kūmiş N1 
6  Ṭūrnā: ‘Ulyā N1 
7  Cebel-i Ḳayṣūr: - N1 
8  Cebel-i Kīr: - N1 
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Cebel-i Berfevāt:1 Altun ṭaġıdur. İçinde ġūl ve meymūn vāfirdür. Ol 
ḥavālīdeki enām ol ġūl ve meymūnları ṭutarlar. Kenīzekān ve bendegān yi-
rine istiḫdām iderler. 

Cebel-i Ṣīn:2 Memālik-i Çīn’üñ nihāyetinde niçe pāre ṭaġlardur ki ṭaş-
ları billūrdan ve gūyā her ḳıṭ‘ası māhiyyet-i nūrdandur. Güneş muḳābiline 
gelse ol ṭaġlardan ‘alevler peydā olur. Ve içinde ba‘żı ṭuyūr vardur [ki] 
ḳaḳnūs-miẟāl nār-ı fürūzāndan çıḳduġı gibi helāk olur. Ḥattā anlardan ötesi 
perīler şehridür, dirler. Ba‘żı müverriḫīn böyle beyān iderler.  

Ḫafī olmaya ki Cebel-i Tennūr’dan3 bu maḥalle gelince vāḳi‘ olan tafṣīl 
kitāb-ı Dürr-i Meknūn’dan me’ḫūẕdur ki anlar Māverdī ‘aleyhi’r-raḥmeden 
naḳl itmişlerdür. Ve ıḳlīm-i sābi‘de Rūs ve Bulġār ve vilāyet-i Ye’cūc ü 
Me’cūc’dan öte ba‘żı yirler vardur. Aṣlā gün ṭoḳunmaz, üstine güneş 
ṭoġmaz. Hergiz ḳarı ve buzı erimez yirler vardur ki anda gündüz olmaz. 
Dā’im şeb-i tār olup ẓulmeti nihāyet bulmaz. Ba‘żı zemīn vardur, ṣāfī 
demürden, ba‘żı ṣāfī birincden ve niçe yirler var, sīm-i ḫāmdan ve niçe yirler 
ẕeheb-i ḫāliṣdendür ki her biri başḳa bir vāsi‘ ‘ālemdür. Ednāsı bu ‘ālemden 
ṭūlen ve ‘arżen ziyādedür. Ve ba‘żı yirler vardur ki ḥubūbāt ekmedin biter. 
Ve aġaçlaruñ yapraḳları yaz ve ḳış dökilmez. Ve ba‘żı yirler vardur ki ḫāki 
köpük4 gibidür. Aṣlā [71a MV] zirā‘at u ḥirāẟete yaramaz. Ve ba‘żı yirler 
vardur ki sükkānı cidden uyumazlar. Ve bir ‘ālem daḫı vardur ki her ne ek-
seler sā‘atiyle biter. Ve niçe yir vardur ki bir yıl tuḫmı biter ve bir yıl bitmez. 
Ve anda dā’imü’l-evḳāt gice ve gündüz ber-ā-berdür. Ba‘żı yirler vardur ki 
giceler ile üzerlerine muttaṣıl un yaġar. Ḫalḳ andan müntefi‘ olur. 

Cebel-i Siḳān:5 Ḫorāsān’dadur. Anda bir ġārdur.6 Her ḳanġı marīż 
içine girse ‘āfiyet ü ifāḳat bulur. [73b N1] Ve her kim ol ṭaġa çıḳsa aṣlā yil 
esdügini ṭuymaz. Nihāyet nihāyetine iki ẕirā‘ miḳdārı ḳalduḳda yil esdügini 
ḥiss ider.  

Cebel-i Ṣuver: Kirmān zemīndedür. Anuñ ṭaşlarından her ḳanġısını 
ufatsalar elbette 7  içinde ādem ṣūreti resmini 8  müşāhede iderler. Ya 

 
1  Cebel-i Berfevāt: - N1 
2  Cebel-i Ṣīn: - N1 
3  Tennūr’dan: Nūr’dan N1 
4  köpük: künd E 
5  Cebel-i Siḳān: - N1 
6  Ḫorāsān’dadur//ġārdur: Ḫorāsān’da bir ġārdur E, MV 
7  elbette: - E 
8  ṣūreti resmini: ṣūretini E 
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otururken, ya ayaġın ṭururken, yāḫūd ṭayanurken, 1  elbette elbette bir 
ḥāletle2 insān şeklini ol ḳırılan ṭaşda müşāhede ḳılurlar. [80b E] Gāh olur 
ki ḳırduḳları ṭaşı döküp saḥḳ idüp ṣuya dökerler. Ġubārı irkildügi maḥalde 
yine ol şekli ‘aynıyla görürler. 

Cebel-i Ṣafā:3 Baṭḥā ile Mekke-i Mükerreme beynindeki Ṣafā Ṭaġı’dur 
ki Merve aña muḳābildür. İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh ḥażretleri buyurur 
ki dābbetü’l-arż andan çıḳacaḳdur. Ḥattā ‘aṣāsıyla ol ṭaġa ururdı. Ḥālā dābbe 
bu ‘aṣānuñ ṣadāsını işidür, diyü buyurırdı.  

Cebel-i Ṣıḳılliye:4 Maġrib semtinde baḥr ortasındadur. Cezīre5 şekl-
dür. Eṭrāfı üç günlik yoldur, dirler. Eşcārından bunduḳ ve ṣanavber ve erzen 
ve ẟimārından fevākih-i ġarībe-i leẕīẕe muḳarrerdür. Dā’imā ṭorusında āteş 
[ve] ẟelc cem‘iyyet üzredür.6 

Cebel-i Ḍila‘ayn:7 Baṣra’dan Mekke’ye gelen yol üstindedür. Birine 
Ḍila‘-ı Benī Mālik ve ol birine Ḍila‘-ı Benī Şeyṣān8 dirler ki küffār-ı cinden9 
bir baṭndur. Ammā Ḍila‘-ı Benī Mālik şikāra varurlar. Ṭavarların otarurlar. 
Aṣlā żarar görmezler. Ammā ol bir Ḍila‘’da öyle degüldür. Bilmezlikle birisi 
uġrasa otından veya ṣuyından müntefi‘ olsa elbette yā nefsine yā māline żarar 
müterettib olması muḳarrerdür.  

Cebel-i Ṭāhire: 10  Arż-ı Mıṣr’dadur. Üstinde bir kenīse vardur ki 
ḥavżına mā’-i cārī vāṣıl olur. Ḳaçan ki bir cünüb yāḫūd ḥā’iż gelse ol ṣu ce-
reyān ḳılur. 

Cebel-i Ṭayr: Ṣa‘īd-i Mıṣr’dadur. Bevāḳīr nām bir cins beyāżca11 ḳuş-
caġızlar her yıl anda cem‘ olurlar. Başlarını andaġı kūh delügine ṣoḳarlar. 
Ba‘dehu çıḳarup kendülerin Nīl’e atarlar. Ne miḳdār ḳuş var ise ol eyyām-ı 
ma‘dūde kūhdan içerüye başını ṣoḳup çıḳarup Nīl’e atlaması muḳarrerdür. 
Ḳaçan ucuzlıḳ olsa ol kūh delüginde iki ḳuş bulınur. Ḳaḥṭ u ġalā mu‘tedil 

 
1  ṭayanurken: ṭayanur gibi E 
2  elbette//ḥāletle: elbet N1 
3  Ṣafā: Ṣaġā N1 
4  Ṣıḳıllıye: Ṣaḳleb MV 
5  dābbe//Cezīre: - N1 
6  ve ẟimārından//erzen: - N1 
7  Ḍila‘ayn: Ṣıḳılliye N1 
8  Şeyṣān: Şeyṭān N1 
9  küffār-ı cinden: kenār-ı Ṣīn’den N1 
10  Ṭāhire: Ḍila‘ayn N1 
11  Beyāżca: - E, MV 
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olsa1 bir murġ bulınur ki gerçekden ḳaḥṭ olsa hīç biri bulınmaz. Ehl-i vilāyet 
kerrātla tecribe itmişlerdür.  

Cebel-i ‘Uruffān:2 Ṭā’if ḳurbındadur. Ḥattā Ṭā’if’üñ hevāsı i‘tidāline 
bā‘iẟ budur, dirler. Ḫuṣūṣā ṣuları ġāyetle bārid ü leẕīẕdür.  

Cebel-i ‘Uveyr ü Küẟeyr:3 İki ṭaġdur. ‘Ummān’la Baṣra4 miyānında-
dur. Ammā ġāyetle ṣa‘bu’l-meslekdür. Gemiler ol maḥalli küllī ıżṭırābla ge-
çegelmişdür.  

Cebel-i Ferġāna: Bu ṭaġda ṣūret-i ādemīde ba‘żı nebātāt biter. Kimi 
ricāl, [71b MV] kimi nisā ṣūretinde bulınur ki her birinüñ ekli mezīd-i ḳuv-
vet-i bāhdür.5  

Cebel-i Filyevān:6 Mihrcān ḳurbındadur. Bunda bir ṣuffe-i maḥṣūre 
vardur ki anda ṣu mütereşşiḥ olur. 

Cebel-i Ḳāsyūn:7 Dımaşḳ üzerine ḥavāledür. Üstinde ba‘żı āẟār-ı eb-
niye vardur. Maġārāta anda nihāyet yoḳdur. Ve birine Ġār-i Dem dirler ki 
Ḳābil, Hābil’i anda ḳatl itmişdür, diyü menḳūldür. Ve birine daḫı Ġāre-i 
[74a N1] Cū‘ dirler ki içinde ḳırḳ peyġāmber açlıḳdan helāk olmışlardur, 
diyü ḫaberin virürler. 

Cebel-i Ḳadḳad: Mekke’dedür. Sürme,8 ya‘nī kuḥl ma‘deni bundadur. 
Eṭrāf-ı memālike bundan [81a E] naḳl olınagelmişdür. 

Cebel-i Ḳaṣrān: Şeyḫu’r-re’īs [İbn Sīnā]’dan menḳūldür ki bu ṭaġa ‘asel 
yaġar. Altın renginde görinür. Ẓāhirini insān degşürüp ġıdā idinür. Ḫafīsini 
arucaḳlar alup müntefi‘ olur. Zīrā ḥacere ve şecere düşmekle bir iki nev‘de 
bulınur. 

Cebel-i Kuḥl: Endülüs’de Besṭa9 ḳurbındadur. Her ayuñ evvelinde 
anda kuḥl-i esved ḥāṣıl olur. Nıṣfına dek ol ḥāl üzere ḳalup ba‘dehu ay 

 
1  olsa: - MV 
2  ‘Uruffān: Ġurvān E, N1 
3  Küẟeyr: Kīr E, MV 
4  Baṣra: Mıṣr E 
5  ḳuvvet-i bāhdür: ḳuvvetdür E 
6  Filyevān: Ḳālyūn N1 
7  Ḳāṣyūn: Fāṭbūn N1 
8  Nüshalarda “berām” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “sürme” olarak metne alındı. 
9  Besṭa: Sayṭa E 
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eksildükçe1 ol daḫı eksilür. Bu mābeynde kuḥlden alan alur, almayan te’es-
süf ḳılur. 

Cebeli Kerīmān:2 Ma‘ādin nāḥiyesindedür. Bir cins ṭaşı olur. Kömür 
gibi yanar, şu‘le virür. 

Cebel-i Gülistān: Ṭūs vilayetindedür. Ġār şeklinde bir eyvānı vardur. 
Bir delüginden bir mertebe rīḥ-i şedīd çıḳar ki şiddetinden kimse yaḳın va-
ramaz. 

Cebel-i Errecān: Bu ṭaġdan bir cins ṣu ṣızar ki her ḳaṭresi müẟelleẟ ü 
müẟemmen şeklinde müteḥaccir olur. 

Cebel-i Lübnān: Ḥimṣ’e ḥavāledür. Fevākih ü zer‘ine nihāyet yoḳdur. 
Ricāl-i güzīnden olan abdāl mīve ḳısmını andan tenāvül itdükleri menḳūl-
dür. Ya‘nī ki ḥallinde şübhe olmamaġın anları ḫˇāre geçürmeleri leṭāfetine 
maḥmūldür. Fī nefsi’l-emr mīveleri ġāyetle laṭīfdür. Bir cins alması vardur 
ki Şām’a gelür. Nehr-i ẞelc’e dāḫil olmayınca rā’iḥa virmez. 

Cebel-i Mıḳnāṭīs: Cibāl-i Ḳulzüm’e muttaṣıldur. Ammā ṣuyı çaḳ ḳul-
lesine çıḳmışdur. Mıḳnāṭīs ceẕb eylemek ḫavfından gemiler ḳarībine uġra-
yamaz.  

Cebel-i Mūzcān: Zemīn-i Fārs’dadur. İçinde bir ġār ve anda bir āb-ı 
ḫoş-güvār vardur ki birer birer yüz biñ kişi girse sīr-āb itmesi ḳābildür. 
Ammā bir uġurdan biñ ādem girse ol miḳdār ṣuya dest-res bulmamaları 
muḳarrerdür.  

Cebel-i Nār: Arż-ı Türkistān’dadur. Andaġı ġāra ḥayvānātdan her 
ḳanġısı girse fi’l-ḥāl helāk olması muḳarrerdür.  

Cebel-i Nihāvend: Bu ṭaġda ṭılısmāt-ı ẟevr ü semek vardur. Nihāvend 
ve Dīnever’e ṣu andan vāṣıl olmaḳ üzeredür. Ba‘żılar ḳavlince ol ṭılısmāt 
miyāh içün mevżū‘dur.  

Cebel-i Hürmüz:3 Ṭaberistān arżındadur. İçinde bir ṣu aḳar ki insān 
ṣayḥa itdükçe, ya‘nī çaġırduḳça ṭurur. Sükūt itdükde yine cereyān ḳılur.  

Cebel-i Hind: Bu kūhda iki arslan ṣūreti vardur ki aġızlarından ṣular 
çıḳar. Ve ol iki sāḳiye üzere iki ḳarye-i ma‘mūre vardur ki anlardan ṣulanur. 

 
1  eksildükçe: eskidükçe MV 
2  Kerīmān: Kernān N1 
3  Hürmüz: Hirmen N1 
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İttifāḳ bir gün ol iki ṭā’ife ṣudan ötüri nizā‘ iderler. Ġavġā arasında arslanuñ 
birinüñ aġzını ufatmışlar. Niçeler dirler ki cān-ı ‘azīzleri āb-ı ḥayātına zehr-
āb [81b E] ḳatmışlar. Āḫir ol ṣular ol cereyāndan kesilmiş.1 Ve ol2 iki ḳarye 
ḫarāb olmış. [72a MV]  

Cebel-i Vāsıṭ: Endülüs’de Şedūna3 ḳurbındadur. Ve bu ṭaġuñ ġārında 
demürden müretteb bir atlu ādem heykeli görinür. El ile yapuşsañ [74b N1] 
mümkin ve illā iḫrācı ḳābil degül[dür]. Farażā iḫrāc niyyetine berk yapuşsa-
lar hemān ġā’ib olur. Ol raḥneden içerü gider. Ḥattā ol4 diyāruñ meşāyiḫin-
den biri dir ki “Bu ṭılısmdur.5 Fetḥ ideyin, kenzin alayın.” diyü ol ṣaḫrenüñ 
üstinde vāfir āteş yaḳup ṣa‘b sirke döker. Sā‘atiyle ṭaş ṭaġılup pārelenüp ol 
fārisüñ aḫẕına ḳaṣd ḳılur. Ḥālā ki mümkin olmayup içerü çekilür. 

Cebel-i Leşem:6 Ḳazvīn kūylarından bir ḳaryenüñ ḳurbındadur. Ve bu 
ṭaġuñ ṭorusında vāfir behā’im ve insān7 ṣūretleri vardur ki mesḫ-ıla ṭaş ol-
mışlardur. Cümleden ‘aṣāsına ṭayanmış bir çūbān öñinde ḳoyunlar nü-
māyān ve bir ‘avret ol ḥavālīde ẓāhir bir ṣıġıruñ südin ṣaġmaḳ ṣūretinde 
bāhir, baḳarı ve çömlegi ‘aynıyla müteḥaccir[dür].8 Ve bi’l-cümle ehl-i Ḳaz-
vīn bu tafṣīli bilürler. Ammā ne zamānda mesḫ olınmışlardur ve ma‘ṣiyetleri 
ne olmışdur, bilmezler. Lā-ya‘lemu’l-ġaybe illa’llāhi te‘ālā.9 dirler.10 

Cebel-i Ostān:11 Arż-ı Rūm’dadur. Bu ṭaġuñ ortasında bir yol vardur. 
Ve andaġı devrelerden uġrayup ḫubz yiyerek evvelinden āḫirine bir kişi 
çıḳsa, aña ḳuduz it ṭalaması żarar itmez. Farażā bir kimseyi seg-i dīvāne ısır-
mış olsa gelüp ol devrāndan geçen ādemüñ iki ayaġı arasından geçerse ol kişi 
ifāḳat bula,12 diyü içlerinde meşhūrdur. 

 

 

 
1  kesilmiş: ḳalur E, MV 
2  Ve ol:  Ol E | Āḫir ol MV 
3  Şedūna: Veşdene E 
4  ol: ehl-i MV 
5  ṭılısmdur: muṭalsamdur E 
6  Leşem: Şem E, N1 
7  ve insān: - N1 
8  müteḥaccir[dür]:  taḥaccür ider E 
9  “Gaybı ancak yüce Allah bilir.” 
10  dirler: - E, MV 
11  Ostān: Olnān E | Olstān N1 
12  bula: - MV 
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TEẔYĪL-İ ḲAVĪM DER-TAFṢĪL-İ1 BÜLDĀN-I HEFT-IḲLĪM  
BER-NEHC-İ MESLŪK-İ ḲADĪM 

  Ey ḳudretüñ eyvānına nisbet yedi ıḳlīm 
  Bir baḥr-i ‘aẓīm içre ṣadefdür ki ola nīm 
  
  Ol nīm ṣadefde görinür çün dür-i şehvār 
  Nev‘-i beşerüñ ‘aḳlı leṭāfetle bedīdār2 

Kitāb-ı İḫvānu’s-ṣafā’da mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki ıḳlīm-i evvel 
ṭūlen sā’ir eḳālīmden ziyāde ve ıḳlīm-i sābi‘ cümleden noḳṣānla āmāde ola. 
Ve bu tafṣīl mülūk-i pīşīn-i ṣāḥib-i iklīlden Efrīdūn ve İskender-i Yūnānī ve 
Erdeşīr-i Bābekān-ı Fārisī, ḫuṣūṣā fermān-rān-ı ins ü cānn, emīnü’l-
Müste‘ān, Ḥażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām basīṭ-ı arżı ṭolaşup ḫidmetlerin-
deki ḥükemā-yı fużalā ma‘rifetleri ile ma‘mūre-i rub‘-ı meskūnı bi’l-mesāḥa 
ma‘lūm3 itdüklerinde her birinüñ ṭūl u arżı beyān ve arāżī-i meskūneyi yedi 
ıḳlīme taḳsīm itmişlerdür.  

[Iḳlīm-i Evvel]: Bu ṭarīḳla ki ıḳlīm-i evvel maşrıḳdan maġribe dek 
mümted olup ṭūli üç biñ ferseng ve ‘arżı yüz elli ferseng i‘tibār olınmışdur. 
Kevkeb-i Zuḫal’e mensūb olup yigirmi kūhsār ve otuz cūybār ve elli pāre 
medā’in-i kibārla [82a E] ma‘mūredür. Evvelā Cezīre-i Yāḳūt’dan imtidādla 
Çīn şehrlerine uġrar, geçer. Ve cānib-i şimālden Serendīb ve Hindūstān 
şehrlerine ṭoġru güẕār idüp Fārs Deryāsı’nuñ ardından Berber şehrlerine yol 
gelür. Tā ki4 Deryā-yı Maġrib’e muttaṣıl olmışdur. Ve bu ıḳlīmüñ ekẟer-i 
sükkānı rū-siyāhlar idügi taḥaḳḳuḳ bulmışdur. 

[İkinci Iḳlīm]: İkinci ıḳlīm Müşterī’nüñdür ki ṭūli maşrıḳdan maġribe 
dek sekiz biñ altı yüz mīldür ki on yedi cibāl-i ‘aẓīmi vardur. Maşrıḳdan 
[72b MV] berü Çīn şehrlerine ve Serendīb vilāyetlerine uġrar, geçer. [75a 
N1] Şimālden Hindūstān’a güẕer ider. Kābilistān’a daḫı yol keser. Ammā 
cenūbdan gelüp Fārs altından ‘Arabistān ortasından Baḥr-i Ḳulzüm’e uġrar. 
Andan Ḥabeşe5 vilāyetlerinüñ şimālīsinden Ṣa‘īd memāliki cenūbīsinden 

 
1  DER-TAFṢĪL-İ: TEFĀṢĪL-İ n1 
2  Bu manzume E nüshasında başlıktan önce gelmektedir. 
3  ma‘lūm: - MV 
4  yol//ki: - E 
5  Ḥabeşe: Ḥabeşī E 
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Nīl-i Mıṣr’dan miyān-ı Ḳayrevān’dan Maġrib Deryāsı’na ittiṣāl ider. Bu 
ıḳlīmüñ ekẟer sükkānı siyeh-çerdelerdür.  

[Üçüncü Iḳlīm]: Üçüncü ıḳlīm Mirrīḫ’indür ki ṭūli maşrıḳdan 
maġribe sekiz biñ iki yüz mīl ve ‘arżı üç yüz elli1 mīldür. Ve bu ıḳlīmde otuz 
üç pāre büyük ṭaġlar ve yigirmi iki pāre ırmaġlar ve yüz yigirmi iki pāre bü-
yük şehrleri vardur. Maşrıḳdan berü imtidād ider, Şām 2  şehrlerinüñ 
şimālīsinden geçer. Mülk-i Çīn ve Ye’cūc ü Me’cūc memleketlerinden, 
ba‘dehu cenūb-i Türkistān’dan ve miyān-ı Kābilistān’dan Ḳandehār’a uġrar. 
Ve yine Sīstān vilāyeti cenūbīsinden Ebulustān memāliki ortasından Kābil’e 
ulaşur. Ba‘dehu Kirmān’ı geçüp Fārs ve ‘Irāḳ’a ve şimāl-i ‘Irāḳ ve ‘Ara-
bistān’dan ṭaşra seyredüp miyān-ı Şām’dan Mıṣr şehrlerine ve Ḳayrevān 
memleketlerinüñ ortasına ve şehr-i Ṭanca’ya ṭolaşur. Andan ṣoñra Deryā-yı 
Maġrib’e müntehī olur. Bu ıḳlīmüñ daḫı ekẟer sükkānı gendüm-gūnlardur. 

[Dördünci Iḳlīm]: Dördünci ıḳlīm āfitāba müte‘alliḳdür. Ṭūli üç biñ 
mīl ve ‘arżı iki yüz mīldür. Yigirmi beş cibāl-i ‘aẓīmesi ve iki büyük ırmaġı 
ve iki yüz on iki pāre ma‘mūre şehrleri, ḳaṣabātla cem‘an üç biñ sekiz yüz 
ṭoḳsan altı pāre medā’ini vardur. Maşrıḳdan ibtidā idüp Çīn şehrleri 
şimālīsinden geçer. Ye’cūc ü Me’cūc vilāyetleri cenūbīsinden ve Etrāk şehr-
leri şimālīsinden miyān-ı Kābil ve Sicistān’dan, 3  ḫuṣūṣā mülk-i ‘Irāḳ-ı 
ābādāndan geçüp Diyār-ı Rebī‘a miyānına uġrayup Deryā-yı Rūm ve 
Cezīre-i Ḳıbrıs’dan ve şehr-i İskenderiyye şimālīsinden geçer. Ḳayrevān ve 
Ṭanca’dan çıḳup Deryā-yı Maġrib’e tevaṣṣul ider. Bu ıḳlīmüñ ḫalḳı sefīd-
dür. Ve ṭabī‘atleri mu‘tedil ü nīk-ḫū olmaġla ekẟer-i peyġāmberān u feyle-
sūfān ve ‘ulemā-yı nādire-dān bunlardan ḳopmışdur. 

[Beşinci Iḳlīm]: Beşinci Iḳlīm ki Zühre’ye mensūbdur. Ṭūli şarḳdan 
ġarba iki yüz elli beş [82b E] fersaḫdur ki yedi biñ altı yüz elli4 mīl olur. Ve 
‘arżı altı yüz iki fersaḫ olup mīl ḥisābında üç yüz otuz altı bulınur. Otuz beş 
pāre ṭaġı ve iki yüz pāre ma‘rūf u ma‘mūr şehrleri muḳarrerdür. Maşrıḳdan 
mümted olup Ye’cūc ü Me’cūc vilāyeti ortasından ṭoġru Ferġā[na]’ya,5 an-
dan İsbīcāb ve Ṣa‘d ve Ceyḥūn ve Ḫorāsān şehrlerine ve Sicistān6 ve Kirmān 
şimālīsine ve Fārs vilāyeti şimālīsine uġrayup ‘Irāḳ şehrleri şimālīsinden 

 
1  elli: - E 
2  Şām: Nettām N1 
3  Sicistān: Sincistān E 
4  elli: - N1 
5  Ferġā’ya: Ḳurġā’ya N1 
6  Sicistān: Sincistān E, N1 
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geçüp Māhān ve Āzerbaycān ve Ermeniyye şehrleri miyānından varur. 
Ḳosṭanṭıniyye’den şimāl-i Deryā-yı Rūm’la geçer. Maġrib Deryāsı’na ittiṣāl 
ider. Bu ıḳlīmüñ sükkānı ekẟeriyyā ṣāḥib-i cemāl ü nikū-ḫiṣāl ve aṣḥāb-ı māl 
ü menāl bulınur. Ve erbāb-ı ġunc u delāl, zenān u sāde [75b N1] -rūyānı 
māl-ā-māl olur. 

[Altıncı Iḳlīm]: Altıncı ıḳlīm ki ‘Uṭārid’e müte‘alliḳdür. Ṭūli iki yüz 
on beş, ‘arżı otuz beş mīl olup yigirmi iki kūhı, otuz iki cūy-ı enbūhı ve 
ṭoḳsan pāre şehr-i pür-şükūhı vardur. Maşrıḳdan berü şimāl-i vilāyet-i 
Ye’cūc ü Me’cūc’den ve Sīstān şehrleri [73a MV] cenūbīsinden geçer. ẞaġr 
vilāyetinden ve miyān-ı Türkistān’dan, ḥattā Ḥācāẟ’dan ve Keymāk şehrleri 
cenūbīsinden ve İsbīcāb şimālīsinden ve Ṣa‘d ve Māverā’ü’n-nehr’den ve 
miyān-ı Ḫˇārezm’den ve Ermeniyye vilāyetinden devr ider. Malāṭiyye’den 
ve Deryā-yı Nīṭaş’dan ve şimāl-i Ḳosṭanṭıniyye ve Māḳadoniyye’den güẕer 
eyler. Tā ki cenūb-i Deryā-yı Ṣaḳālibe’den Maġrib Baḥri’ne ittiṣāl ider. Bu 
ıḳlīmüñ ekẟer-i ḫalḳı ṣaḥīḥu’l-mizāc, ḳavī-heykel, rūy-i sürḫ ü sefīdle ḳuv-
vet-i ḳuvāları1 mükemmel ādemlerdür. 

[Yedinci Iḳlīm]: Yedinci ıḳlīm ki ḳamere mensūbdur. Ṭūli seksen 
ṭoḳuz ve ‘arżı ṭoḳuz mīl olup iki büyük cebeli ve ḳırḳ cūybār-ı müẕeyyeli ve 
yigirmi iki pāre şehr-i ma‘mūr u mükemmeli vardur. Maşrıḳdan Ye’cūc ü 
Me’cūc vilāyetlerinden gelür. ẞaġr’a ve Ġuz’a ve Cenūbü’l-ān’a ve şimāl-i 
Gürgān’a ittiṣāl bulur. Ba‘dehu Ṣulḥ2 şehrlerine ve Bābü’l-ebvāb’a ve cenūb-ı 
Ferġāna’ya ṭoġrılur. Tā ki şimāl-i Māḳadoniyye’ye ve cenūb-i Deryā-yı 
Ṣaḳālibe’ye uġrayup geçer. Deryā-yı Maġrib’e duḫūl ḳılur. Bu vilāyetlerüñ 
ādemleri ‘acībü’s-ṣuver, ġarībü’s-siyer, ḳavī-heykellükleri muḳarrer,3 dürüşt-i 
ḫulḳları mükerrer maḫlūḳātdur. 

Taḥḳīḳ-ı Ḥaḳīḳ: Ḫafī olmaya ki mesāḥat-i devr-i zemīn evvelā ta‘yīn-i 
ḳudemā ile müstebīn olmışdur ki ḳudemādan ya‘nī ki Baṭlamyūs-ı ṣāḥib-i 
Mecisṭī ve ẕāten ü zamānen ü fażlen aña müteḳārib olan feylesūfān-ı 
Yūnāniyye’den meşāhīr-i ḥükemā ḳavlince ḥiṣṣe-i derece-i ‘aẓīme-i arżiyye 
altmış mīl ile ẟülüẟī mīldür.  

Ammā muḥaddiẟīn ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’den [83a E] Me’mūn Ḫalīfe 
zamānındaki ḥükemā-yı müdeḳḳiḳīndür ki ḫalīfe-i ẕī-şān emri ile beriyye-i 
Sincār’da cem‘iyyet itdiler. Ve iki fırḳa olup bir bölügi ḳuṭb-ı şimālī semtine 

 
1  ḳuvvet-i ḳuvāları: ḳuvvetleri E 
2  Ṣulḥ: Ḥalīc N1 
3  muḳarrer: - E 
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ve bir bölügi ḳuṭb-ı cenūbī semtine gitdiler. Ḥattā şimāle gidenler bir derece 
irtifā‘da ve cenūbı geşt idenler bir derece inḥiṭāṭda olup kemāl-i diḳḳat u 
ihtimām ile ṭolaşdılar. ‘Āḳıbet yine iftirāḳ itdükleri maḥalde birbirleriyle bu-
luşdılar. Pes bir fırḳası dereceyi elli altı mīlle ẟülüẟī mīl ḥisābını taḥḳīḳ eyledi. 
Ve fırḳa-i āḫarı tamām u bilā-kesr elli altı mīl bulduġını söyledi. Lākin 
müte’aḫḫirīn ziyādesine i‘tibār idüp bilā-kesr olandan iġmāż eylediler. Bu 
taḳdīrce ḳudemāyla muḥaddiẟīn beyninde on mīl miḳdārı tefāvüt ẓāhir ol-
duġını beyān ḳıldılar.  

Ammā Taḳvīmü’l-büldān mü’ellifi ḳavlince bu tefāvüt ḫaṭṭ-ı nıṣfu’n-
nehāra ṭoġru yürünmedügi müsāhele vü müsāmaḥadandur. İmdi ḫafī ol-
maya ki [76a N1] ḳudemā-yı fużalā ve muḥaddiẟīn-i ḥükemā miyānında 
ẕirā‘ ve mīl ve fersaḫ ḥisābında iḫtilāfāt vardur. Ancaḳ uṣbu‘ ḥisābında 
müttefiḳlerdür ki bir uṣbu‘ altı dāne şa‘īre-i mu‘tedile-i mażmūmeye dinil-
mişdür. Ammā ẕirā‘ ḳudemā i‘tibārında otuz iki uṣbu‘dur. Niteki muḥad-
diẟīn ḥisābında yigirmi dört uṣbu‘dur ki sekiz uṣbu‘ mütefāvitdür. Arış 
didükleri ẕirā‘dur ki altı ṭutamdan ‘ibāretdür. Dirsekden barmaḳlar ucına 
varunca bir arışdur ki yigirmi dört barmaḳ enincedür. Ammā mīl ‘inde’l-
ḳudemā üç biñ ẕirā‘ ve ‘inde’l-muḥaddiẟīn [73b MV] dört biñ ẕirā‘ i‘tibār 
olınmışdur. Nizā‘ları ġālibā nizā‘-ı lafzīdür. Zīrā ki miḳdār1 varuncadur. 
Yüz yitmiş iki derece ve yigirmi yedi daḳīḳadür ki fersaḫ ḥisābı ile üç biñ 
iki yüz elli fersaḫdur. Ammā cenūbdan şimāle vüs‘ati yedi derece ve 
ẟülüẟān u ẟemen derecedür ki fersaḫ ḥisābı ile yüz ḳırḳ yedi fersaḫ ve yi-
girmi yedi daḳīḳadur.  

Ṣāḥib-i ḥumāt, Melik-i Mü’eyyed2 ‘aleyhi’r-raḥme kitāb-ı Taḳvīmü’l-
büldān’da Ebū Reyḥān Bīrūnī’den naḳl ile böyle beyan itmişdür. Ve ḳu-
demā-yı ‘uḳalā ile muḥaddiẟīn-i ḥükemā miyānında tefāvüt-i ḥisābī ancaḳ 
beş yüz yetmiş dört buçuḳ fersaḫdur ki ziyādesi ḳudemāya müte‘alliḳ bulın-
mışdur.  

 
 
 
 

 
1  miḳdār: - N1 
2  bk. Abdülkerim Özaydın, "EBÜ’l-FİDÂ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebul-fida (24.05.2019). 
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[Faṣl fī Iḳlīmi’l-evvel] 

[Berberā]: İmdi ıḳlīm-i evvelden olan şehrlerüñ biri Berberā’dur ki 
bilād-ı Ḥabeşe’nüñ ḳā‘idesidür. Iḳlīm-i evvel1 evvelinden cenūb ṭarafına 
ḫāricedür ki evvelā İfrīḳiyye pādişāhı Ferīḳis2 fetḥ itmişdür.  

Birīsā: Tukrūr vilāyetinde bir şehr-i ḳadīmüñ adıdur.  

Tābisiyye: Hind vilāyetinde vāḳi‘, āb u hevāsı letāfetle şāyi‘, bahār u 
efāviyesi ‘ayn-ı menāfi‘ bir şehr-i laṭīfdür. Ḥattā ẟiyāb-ı Tābisiyye3 [83b E] 
aña nisbetle meşhūr bir medīne-i lāzımu’t-ta‘rīfdür.  

Tukrūr: Sūdān vilāyetinden bir vāsi‘ memleket, türābı tibr meẟābesinde 
iksīr-i pür-menāfi‘ bir fesīḥatü’l-aḳṭār nāḥiyetdür. Ma‘mūre-i rub‘-ı 
meskūnuñ ekẟeri anlaruñ zemīnidür, diyü ekẟer-i kütüb-i mu‘teberede 
mesṭūrdur.  

Ta‘izz: Yemen vilāyetinde bir ḳal‘anuñ adıdur. Ve ḥālā Yemen mül-
kinüñ pāy-taḫtı oldur. Bir ṭaġuñ ḳullesinde bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn ve burc-ı üstüvār 
u metīndür ki Tehā’im mülkine muẓildür. Ḥattā4 arāżīsine daḫı sāye ṣalmış-
dur. Ve bunuñ üstinde bir ṣu maḫzeni yapdurulmışdur ki andan yüksek olan 
ṭaġlardan aña ṣular icrā itdürülmişdür. Ve anda bir a‘lā serāy yapdurulmış-
dur. 

Cuble: ‘Aden ve Ṣan‘ā mābeyninde bir şehrdür. Bir ismi daḫı 
Medīnetü’n-nehreyn’dür ki Ṣalāḥiyyūn Yemen mülkine müstevlī olduḳda 
iḥdāẟ eylemişdür. 

Cereş: Ḫurmāsı çoḳ bir ḳaṣabadur. Yemen vilāyetinde vāḳi‘ ve hevāsı 
leṭāfetle şāyi‘dür.  

Cermī:5 Ḥabeşe vilāyetinüñ pāy-taḫtıdur. Ekẟer-i muṣannifīn, ḫuṣūṣā 
Kitāb-ı el-Mesālik ve’l-memālik mü’ellifi ve ba‘żı muḥaḳḳiḳīn bunı ta‘yīn it-
mişlerdür. 

Cezā’irü’s-sa‘āde: Baḥr-i Muḥīṭ-i ġarbī cezīrelerindendür. [76b N1] 
Ḥattā Cezā’ir-i Ḫālidāt miyānında vāḳi‘ olup her cihetle ma‘mūre, bilād-ı 

 
1  evvel: - N1 
2  Ferīḳis: Ferīḳsī E 
3  Tābisiyye: Tānisiyye N1 
4  Ḥattā: Ḥattā bīd N1 
5  Cermī: Cerī N1 
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zirā‘at u fevākihe, reyāḥīn ü ezhārı mevfūre, bir ‘aceb cezīrelerdür. Tafṣīli 
faṣl-i cezā’irde daḫı mesṭūredür. ‘İnde’l-ba‘ż altı pāre cezīredür.   

Cened: Yemen vilāyetinde Ta‘izz’üñ şimālīsinde vāḳi‘dür. Mu‘āẕ bin 
Cebel’üñ anda bir cāmi‘i vardur. Ekẟeriyyā ḫalḳı Şī‘a idügi şāyi‘dür. Ṣan‘ā 
ile ortası ḳırḳ sekiz fersaḫdur. Ammā Ta‘izz’e nıṣf merḥale ḳarībdür. Ve 
Vādī-i Seḥūl daḫı aña yaḳındur. 

Ceymī: Kānim sulṭānınuñ pāy-taḫtıdur ki cihād u ġazā ile meşhūr bir 
melik-i memdūḥdur. Ḥattā Seyf bin Zūyezen evlādından idügi meşrūḥdur. 
Ve şehr-i mezbūr1  Nīl-i Mıṣr’uñ ġarbīsinde, ıḳlīm-i evvelle ḫaṭṭ-ı istivā 
mābeynindedür. Fevākih ü ẟimārında vefret muḳarrerdür.  

Ḥabeşe: Yemen muḳābelesindedür. Büyük vilāyetdür. Ḥabeş daḫı ıṭlāḳ 
olınmışdur.  

Ḥirde: Sāḥil-i Yemen’de bir ḳaṣabadur.  

Ḥıṣn-ı Demlūh: ‘Aden’üñ şimālīsindedür. Demlūh ḫazīne dimekdür. 
Yemen pādişāhları ḫazīnelerin ol ḥıṣnda ṣaḳlayagelmişlerdi. Ḥaṣānetle meş-
hūr bir ḳal‘adur. 2« الدملوه من  احصن  فالن   meẟeli meşhūr [74a MV] «قلعة 
olmışdur. 

Ḥalī: Mülk-i Yemen’üñ Ḥicāz cānibinde vāḳi‘, leṭāfet-i āb u hevāsı şāyi‘ 
ḳaṣabadur.  

Ḫāncū: Ṣīn vilāyetinde nehr3 üzerinde vāḳi‘ Bābü’s-Ṣīn ile şāyi‘ bir 
ḳaṣabadur.  

Ḫānḳū:4 Bu daḫı ol nehr üzerinde, şarḳī-i Nehr-i Hemedān’da fevākihi 
çoḳ bir şehrdür.  

Ḥayevān: Yemen vilāyetine tābi‘ menāzil-i bilādeyni Ḍaḥḥāk ṭarafında 
şāyi‘ bir yirdür. [84a E]  

Ḥaḍramūt: Yemen’de bir ma‘mūr şehrdür. Ve bir ḳabīleye daḫı 
Ḥaḍramūt dirler. Ve nisbetinde Ḫıżr mı ıṭlāḳ iderler, ba‘żılar ḳavlince 
Ḥaḍramūt bin Ḳays bin Mu‘āviye bin Cüneyd5 bin Abdü’ş-şems İbn Vā’il 

 
1  mezbūr: Dīnever E | Denver MV 
2  “Filan kale, Demlûh’tan daha çetindir.”  
3  nehr: şehr E 
4  Ḫānḳū: Ḫātatū N1 
5  Cüneyd: Cuġayr MV | Cıġar E 
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bin Ḥumeyr’e nisbet olınmışdur. Tevrāt’daki ismi Ḥāḍırmūt iken ta‘rīb 
olınmışdur, dirler. 

Donḳala: Ḳā‘ide-i Nūbe’de bir yirdür.  

Dehlek: Ṭarīḳ-ı müsāfirīnde bir cezīredür. Şehr-i Ḥalī’nüñ ġarbīsinde-
dür.  

Ẕemār: Yemen vilāyetine tābi‘dür. Bir ḫoşça ḳaṣabadur ki ismi dālle de 
ẕālle de şāyi‘dür.  

Ẕerānc:1 Baḥr-i Aḫḍar’da bir cezīrenüñ ismidür. Ḫaylī yılanı çoḳ yir-
dür.2 Ki ādemi ve cāmūsı bir loḳma gibi yudarlar. 

Zebīd: Tehā’im-i Yemen’den bir şehrdür ki yarım menzil kenār-ı 
deryāya ḳarībdür. Düz maḥalde vāḳi‘dür. Ṣuları cemī‘an ḳuyulardandur. 
Sūrınuñ sekiz ḳapusı vardur. Ve sāḥiline ‘Alānife3 ıṭlāḳ olınur ki mābeyni 
on beş mīldür. 

Zuġāve: Zenc şehrlerindendür. Nācūbīn4 nām bir ḳavmle iki maḥalle-
dür.  

Zeyla‘: Ḥabeşe vilāyetinde bir furżadur. Rükni baḥr üzerinedür. 
Sükkānı Müslimānlardur. Ammā ḳatı şedīdü’l-ḥar yirdür.  

Serendīb: Hindīler lisānında ismi Sengādīb’dür. İçinde Raġnā5 nāmına 
bir medīnesi vardur.  

Sirrīn:6 Yemen’de bir ḳaṣabadur.  

Sufāle: Hind Sufāle’sidür ki [77a N1] arż-ı Bevāzīc7 sāḥilindedür. Bir 
daḫı Sufāle-i Zenc vardur ki ḫaṭṭ-ı istivānuñ cenūbīsindedür. 

Sebā: Vilāyet-i Yemen’de bir büyük şehrdür. Sebā bin Neşḥat8 yapmış-
dur. Ammā el-ān ḫarābdur. Ma‘mūrligi Belḳīs’i, Ḥażret-i Süleymān Nebī 
‘aleyhi’s-selām tezevvüc itdügi zamānda idi.  

 
1  Zerānc: Rānc Yaḥḍar N1 
2  yirdür: şehrdür MV 
3  ‘Alānife: ‘Alāfiḳa E | ‘Alāḳite N1 
4  Nācūbīn: Tācvīn N1 
5  Raġnā: Aġnā E, N1 
6  Sirrīn: Sebberīn E 
7  Bevāzīz: Bevārīḫ MV, N1 
8  Neşḥat: Neşḥab N1 
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Sindān: Ba‘żılar ḳavlince Sindābūr1 daḫı dinmişdür. Sevāḥil-i Hind’de 
bir şehrdür. 

Sevākin: Baḥr-i Ḳulzüm’de bir cezīre-i ma‘mūredür ki Sūdān memāli-
kine dāḫildür. Bundan ġayrı daḫı Sevākin-i Ṣaġīr daḫı vardur.  

Serīre: Cezā’ir-i Mihrāc’dan bir büyük cezīredür. Melik-i ṣāḥib-i Serīre 
mülūk-i Hind miyānında temevvül-i müfriṭle meşhūrdur.  

Sāmirā: Baḥr-i ‘Ummān’da bir cezīredür ki ehli Naṣārā-yı 
Nasṭūriyye’dür. Ve şehrinüñ ismi Suḳuṭrā’dur ki ṣabir-i suḳuṭrā ekẟeriyyā 
anda ḥāṣıl olur. Ve ‘inde’l-ba‘ż Sāmirā ism-i beled ve Suḳuṭrā ism-i cezīre-
dür. 

Sīlā: Baḥr-i Ġarb’daki Cezā’ir-i Ḫālidāt gibi bir ma‘mūre ve meskūne 
cezīredür ki Baḥr-i Şarḳ’da vāḳi‘dür. Ve aḳṣā-yı Ṣīn’de olması şāyi‘dür. 

Ṣan‘ā: Yemen vilāyetinüñ eñ büyük şehridür. Ḥattā Dımaşḳ-ı Şām’a 
müşābih ṭutulmışdur. Ḳadīmü’z-zamānda pāy-taḫt-ı mülk-i Yemen bu şehr 
idi.  

Ẓafār: Tehā’im-i Yemen’den Ḥūr sāḥilinde vāḳi‘[84b E] bir 
medīnedür. Sene ‘aşer ve sitte mi’e tārīḫinde Aḥmed bin Muḥammed 
Ḫufūṭī yapmışdur. Ve nāmını Aḥmediyye ta‘yīn ḳılmışdur. Ve bu nāḥiyede 
Mirbāṭ nām bir ḳaṣaba daḫı iḥdāẟ eylemişdür.  

‘Aden: Yemen’de cenūba ṭoġrı ḫārice bir beldedür ki sāḥil-i baḥrde 
vāḳi‘ olmışdur. İki ḳapusı vardur ki biri berre ve biri baḥre açılmışdur. Ke-
enne şehrinüñ sūrı gibi görinmişdür. Ebyen nām bir şaḫṣa nisbet olınup 
‘Aden-i Ebyen diyü mā-taḳaddümden şöhret virilmişdür.  

‘Ummān: Ġurāb 2  vezni üzere Baḥreyn’de bir şehrüñ adıdur ki 
Baṣra’dan öte vāḳi‘dür.  

Ġāna: Bilād-ı Sūdān’dan bir memleketdür. [74b MV] Tüccār ṭā’ifesi 
ekẟeriyyā anda varurlar. 

 
1  Burada Singapur kastedilmiş olmalıdır. 
2  İlgili kelime “Ġurāb” vezninde okunduğunda sonuç “‘Umān” olmaktadır. Ancak şehrin 

meşhur ismi “‘Ummān” olduğu için bu bilinen şekli ile metne alındı. 
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Ḳāmerūn:1  Hind ile Ṣīn ortasında niçe pāre ḳaryeleri ve ḳaṣabaları 
ma‘mūre mubaḫḫarātdan ‘ūdı mevfūre bir diyārdur. Ḥattā ‘ūd-ı Ḳamārī aña 
nisbet olınmışdur. 

Ḳalhāt: Bir cezīrenüñ içinde büyük bir şehrdür. Ammā ḫalḳınuñ yüz-
leri devāb ṣūretindedür. Dā’imā ḳa‘r-ı baḥre ṭalarlar. Ne ṣayd iderlerse anı 
yirler, diyü Ḫarīdetü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur.  

Ḳanīle: 2  Ḫalīc-i Berberiyye’de vāḳi‘ bir cezīredür ki mülūk-i Zenc 
ḳarārgāhıdur.  

Kūkū: Ḳā‘ide-i bilād-ı Sūdān’da bir medīnedür ki eṭrāfındaki bilādüñ 
pāy-taḫtı vāḳi‘ olmışdur.  

Kevekim: 3  Bilād-ı Fülfül’üñ 4  āḫiridür. Dıraḫt-ı baḳḳam anda vāfir 
olur. Ḥattā yapraġı dıraḫt-ı ‘unnāb evrāḳına müşābih bulınur.  

Lāmerīn: Bu daḫı ol cānibdedür. Baḳḳam aġacınuñ menbeti ve 
ma‘deni gibidür. Ḫīzrānı daḫı vāfirdür.  

Mirbāṭ: Yemen diyārında bir ḳaṣabadur.  

Mehcem:5 Tehā’im-i Zebīd’e üç menzil ḳarīb bir şehrdür. [77b N1]  

Mihrāc: Baḥr-i Aḫḍar dāḫilinde bir cezīredür ki mülk-i Ṣīn’e gidenle-
rüñ yolları üstinde vāḳi‘dür.  

Necrān: Yemen’e tābi‘, ‘Aden’le Ḥaḍramūt mābeyninde şāyi‘ bir 
ḳaṣabadur.  

 

Faṣl fī Iḳlīmi’s-ṣānī 

Sāḥil-i baḥr-i ġarbīsinden şarḳīsi nihāyetine varıncadur ṭūli üç biñ yüz 
dört fersaḫdur. Ammā ‘arżı yüz otuz beş fersaḫdan ziyādecedür. Ḳudemā ile 
muḥaddiẟīn ḥisābında ancaḳ beş yüz ḳırḳ sekiz fersaḫ tefāvüti vardur. 

Ebvā: Iḳlīm-i ẟānīnüñ meşhūr şehrlerindendür ki Ḥicāz vilāyetindedür. 
Faḫr-i enbiyā, peyġāmberimüz Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu 

 
1  Ḳāmerūn: Ḳārūn N1 
2  Ḳanīle: Fanīle E 
3  Kevekim: Kevelim E 
4  Fülfül’üñ: Ḳulḳul’uñ N1 
5  Mehcem: - N1 
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‘aleyhi ve sellem babası ‘Abdu’llāh bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib anda vefāt itmişdür. 
Egerçi ki ba‘żılar Medīne’de vefāt itdi, dimişlerdür. Ammā eṣaḥḥı evvel-
kidür.  

Aḥsā:1 Baḥreyn’de bir ḳaṣabadur. Miyāhı ve fevākihi vāfirdür.  

Aḥmīm: Ṣa‘īd-i Evsaṭ’da bir büyük şehrdür. Ẕü’n-nūn-ı Mıṣrī ḥażret-
leri anda tevellüd itmişlerdür.  

Ermenet: Ṣa‘īd-i A‘lā’dan bir ḳaṣabadur.  

İsnā: Bu daḫı Ṣa‘īd-i [85a E] A‘lā’dan ḥammāmları vāfir, çārsūları mü-
tekāẟir bir şehrdür.  

Usvān: Cenādil ḳurbında bir kişverdür.  

Asyūṭ: Süyūṭ daḫı dirler. Ṣa‘īd memālikinden bir ḳaṣabadur. Mü’el-
lifīn-i müte’aḫḫirīnden Mevlānā Celālü’d-dīn-i Süyūṭī bu şehrdendür.  

Aḳṣar: Ṣa‘īd vilāyetinüñ cenūbındadur. Ḳūṣ’a bir merḥale yaḳındur.  

Ūdġast: Ġarb cenūbīsinde bir şehrdür. Ammā otsuz, ṣusuz yirlerdür. 

Bārī: Hind şehrlerinden birinüñ ismidür ki Geng’üñ şarḳīsinde 
vāḳi‘dür.  

Biskere:2 Ġarb-ı evsaṭ fināsında3 bāġlu bāġçelü bir ḳaṣabadur. Tūnis’a 
tāze ḫūrmā ve ba‘żı fevākih andan ṭaşınur.  

Mihrec:4 Sind şehrlerindendür.  

Bīrūn: Bu daḫı anlardandur. Dimyāṭ’la Manṣūre mā-beynindedür.  

Teymā:5 Şām bādiyesinde bir ḥıṣn-ı ma‘mūruñ ismidür. Tebūk’den 
ma‘mūr ve naḫli mevfūr bir yirdür. Beyne’l-‘Arab Ḥıṣn-ı Eblaḳ diyü meşhūr 
olan ḳal‘a6 Teymā’da vāḳi‘dür. 

Tihāme: Mekke-i Mükerreme’dür. Ṣāḥib-i Ḳāmūs ḳavlincedür. Ammā 
tafṣīli Cezīre-i7 ‘Arab’da mesṭūrdur.  

 
1  Aḥsā: Aḥā E, MV 
2  Biskere: Bekr E 
3  fināsında: ḳıbālesinde MV, N1 
4  Mihrec: Bihrec N1 
5  Teymā: Betimā E | ẞeymā N1 
6  ḳal‘a: ḥısn E 
7  Cezīre-i: Cerīde-i E 
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Cuḥfe: Ehl-i Mıṣr’uñ mīḳātidür. Ammā ḥālen ḫarābedür. Ḥażret-i 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām zamānında bir ma‘mūre nāḥiye idi.  

Cidde: Ehl-i Mekke’nüñ iskelesidür. Ka‘betu’llāh’a iki menzil yirdür. 

Cezīre-i Benī Kāvān: Baḥr-i Fārs’da Kirmān muḳābilindedür. Ve 
medīne-i Lefet1 andadur. 

Ḥacez: Yemāme şehrlerindendür.  

Ḫayber: Ḥicāz şehrlerindendür. Ḫurmāsı çoḳ bir ḳaṣabadur. Ṭā’ife-i 
Yehūd lisānında ḫayber dimek, ḥıṣn dimekdür.  

Deşnā: Vilāyet-i Ṣa‘īd ḳaṣabātındandur. Ve şaṭr-ı Nīl üzerinde 
vāḳi‘dür. [75a MV]  

Deybul: Baḥr-i Sind kenārında bir küçirek ḳaṣabadur. Ve simsimi vāfir 
olur. Ve aña ḫurmā yükleri Baṣra’dan vuṣūl bulur.  

Ẕātu‘arāḳ: Ḥicāz’a tābi‘ bir yirdür ki ehl-i ‘Irāḳ’uñ mīḳātıdur. 

Sicilmāse: Ġarb-ı aḳṣā şehrlerinden, fevākihi vāfire, ẟimārı mütekāẟire 
[78a N1] bir güzel yirdür. 

Sūs: Baġdād’la Kūfe mābeyninde bir şehrdür. Ḥūzistān memleketin-
dendür. Ba‘żılar ḳavlince Fārs vilāyetine tābi‘dür. Ḥadā’iḳ ve besātīn-i tu-
runcla müzeyyen, leṭāfet-i āb u hevāsı mu‘ayyen bir memleketdür. Ve anda 
engüşt-i ādemī resminde ṭūlānī turunclar biter. Ḫuṣūṣā Dānyāl Nebī 
‘aleyhi’s-selām ḳabri2 andadur. Ve bu şehrüñ sūrından evvel ba‘de’t-ṭūfān hīç 
bir şehrüñ sūrı yapulmamışdur. Bānīsi Sūs bin Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām-
dur. Aña binā’en ol şehre Sūs ‘alem olmışdur.  

Ve bir Sūs daḫı aḳṣā-yı bilād-ı maġribde vardur. Ol, Sūs-i Aḳṣā dimekle 
ma‘rūfdur. Fe-lā-cerem ol Sūs-i Aḳṣā’da sākin olan ehl-i ġarb dā’imā Endü-
lüs şehrlerini ururlar,3 ġāret iderlerdi. Vaḳtā ki Ḥażret-i İskender [85b E] 
zamānı oldı, ġāretgerān-ı Sūs’dan Endülüs ḳavminüñ şikāyetleri taḥaḳḳuḳ 
buldı. Fe-lā-cerem Ḥażret-i İskender fermānı ile mühendisler vardılar. Baḥr-i 
Muḥīṭ ile Baḥr-i Şāmī’nüñ saṭḥını bi’l-mesāḥa4 ma‘lūm idindiler. Baḥr-i 
Muḥīṭ’i bir miḳdār mürtefi‘ bulmaġın Baḥr-i Şāmī üstine anuñ icrāsını5 

 
1  Lefet: La‘net E 
2  ḳabri: deyr-i şerīfi N1 
3  ururlar: - E 
4  bi’l-mesāḥa: bi’l-mesāfe N1 
5  icrāsını: mācerāsını MV 
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muḳarrer itdiler. Pes İskender’üñ emri ile sāḥil-i deryādaki ehālī-i ḳurā, ḳu-
lel-i cibāle çıḳdılar. Ba‘dehu Ṭanca ile bilād-ı Endülüs mābeyninde bir 
mevżi‘i ḳazmaġa başladılar. Şol ḳadar ḥafr itdiler ki cibāl-i süfliyye ẓāhir oldı. 
Ve anlaruñ üzerlerine ḥacer ve çamurdan1 on iki mīl uzunı bir raṣīf yap-
durdı. Ya‘nī ki iki bahrüñ mābeyni ol miḳdār mesāfe olmaġın aña göre bir 
sed çekdürdi. Ve Ṭanca nāḥiyesinde aña muḳābil bir dīvār daḫı binā it-
dürdi.2 Ve beyne’r-raṣīfeyn vüs‘atde tamām altı mīl oldı. Ġıbbu ẕālik ol iki 
seddüñ miyānındaki baḥrüñ aġzını aşdurup3 Baḥr-i Şām’a ṭoġru ṣalıvirdi. 
Vaḳtā ki izdiyād-ı Deryā-yı Şāmī muḳarrer oldı, ol telāṭūm u ḫīz-ābdan 
ehālī-i diyār-ı ġarb olan müşrikīn ü müfsidīne bir ṭūfān-ı ḳıyāmet-nişān peydā 
olup niçe ḳaṣabāt u ḳurā vü medā’in ‘ale’l-ġafle ġarḳ oldı. Ḥattā bilād-ı En-
dülüs’de yapılan raṣīf şimdi bile deryānuñ noḳṣānı zamānlarında ẓāhir olur. 
Ehālī-i cezīre ol dīvāra “ḳanṭara” tesmiye ḳılur. Bunlardan mā‘adā İfrīḳiyye 
şehrlerinden bir kişverüñ daḫı adı Sūs’dur. Ḥattā Sūs-i Ednā diyü ma‘rūf-
dur. Sūs-i Aḳṣā’yla anuñ mābeyni üç aylıḳ yoldur. 

Sūmnāt:4 Vilāyet-i Hindūstān’da Cüzrān5 bilādından bir şehrdür ki 
anı Sulṭān Maḥmūd-ı Sebüktekin fetḥ itmişdür. Ḥattā ṣanem-i Sūmnāt aña 
nisbet olınmışdur. 

Ṭā’if: Ḥicāz vilāyetinde bir ḳaṣabacıḳdur. Ġāyetle bāġlu ve bāġçelü, 
buḳ‘a-i mübārekedür.  

‘Aḳīḳ: Yeẟrib ve Tihāme’[de] ba‘żı vādīlerüñ ismidür ki ‘Aḳīḳ-i A‘lā 
medīne-i Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellemde Baḳī‘’a mut-
taṣıldur. Ve andan öte ‘Aḳīḳ-i Esfel’dür. [78b N1] Ammā ‘Aḳīḳ-ı ‘ārıż-ı 
‘āmmedür. Ve bir ‘Aḳīḳ daḫı Ġavr-ı6 Tihāme’dedür.  

Ġaydāb: Diyār-ı Mıṣr ḥudūdında bir medīnedür. Yemen tüccārınuñ 
iskelesinde vāḳi‘dür.  

Fera‘: Ḥicāz vilāletinde birḳaç pāre ḳaryelere ıṭlāḳ olınmışdur.  

 
1  çamurdan: ḫīrden E | ceberden 
2  binā itdürdi: yapturdı N1 
3  aşdurup: açdurup N1 
4  Nüshalarda “Ṣūfiyāb (E), Ṣūḳiyāt (MV), Ṣūfiyāt (N1)” şeklinde yazılan bu kelime Sūmnāt 

olarak tashih edildi. 
5  Cüzrān: Cüzrāt N1 
6  Ġavr-ı: ‘Ūd-i E, MV 
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Feyd: Necd ḳaṣabātdandur. Ḥicāz-‘Irāḳ yolınuñ muntaṣıfında 
vāḳi‘dür. Ya‘nī Mekke ile Kūfe mābeynindedür.  

Ḳınūḥ: Eḳāṣī-i diyār-ı Hind’de bir şehrdür. Ḥattā Hind’üñ Mıṣr’ıdur. 
Ya‘nī ki [75b MV] a‘ẓam-ı büldān-ı ‘aṣrīdür. Velī pāy-taḫt olmazdın evvel 
[86a E] dārü’l-mülk-i mülūk-i Hind Ḳınūḥ idi. Ḫārice ve dāḫile i‘tibārında 
iki nāḥiyesi vardur. Mes‘ūdī ḳavlince ḫāricesi yetmiş biñ miḳdārı ḳarye-i1 
ma‘mūredür. Niteki dāḫilesi yüz biñ ḳaryeden2 mevfūredür ki yüz yigirmi 
fersaḫ-ı senedī deñlü yirlerdür. Ya‘nī ki fersaḫ-ı senediyye sekiz mīl mesāfeye 
ıṭlāḳ olınmışdur.  

Lār: Baḥr-i Fārs’da bir cezīredür.  

Mekke: Arż-ı Tihāme’de bir şehr-i şerīf ve Ḥicāz vilāyetinde bir kişver-
i laṭīfdür ki Ka‘be-i Müşerrefe anuñ ortasında, vasaṭ-ı Mescid-i Ḥarām’da-
dur. Ve Mekke’nüñ ortası olan sāḥa-i laṭīfeye bā ile3 Bekke daḫı dinilmişdür. 
Ḫalḳuñ izdiḥāmına binā’en Bekke ta‘bīr ḳılınmışdur. Tafṣīli maḥallinde 
mesṭūrdur. Ammā şol buḳ‘a-i mübāreke ki Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā 
taḥrīm eylemişdür, ḥudūdı ṣāḥib-i Menāhicü’l-fikr ḳavlince Medīne yolın-
dan üç mīl, Cidde semtinden on mīl, Ṭā’if ṭarafından on bir mīl, ‘Irāḳ cāni-
binden altı mīl ve Yemen cihetinden daḫı altı mīldür. Ve her birinde bir 
‘alem vaż‘ olınup Ḥarem-i Şerīf’e imtiyāz virilmişdür. Ve ol ‘alemleri ‘Adnān 
binā idüp iḥtiyāṭen vaż‘ itmişdür.  

[Yeẟrib]: Ammā4 Yeẟrib ki Medīne-i Münevvere’nüñ ismidür, bir adı 
daḫı Ṭābe ve Ṭaybet ve Maḥbūbe’dür. Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu 
‘aleyhi ve sellem eṭrāf-ı medīneden on iki mīlden ḥudūd ta‘yīn buyurmışlar-
dur. Ne aġaçlarından kesilür, ne ḥayvānātından ṣayd cā’iz olur. Siyyemā 
Dūmetü’l-cendel [ve] Fur‘ [ve] Ẕü’l-merve [ve] Vādi’l-ḳurā ve Fedek ve 
Ḫayber ve Ḳurā Ġarībe5 ve Yenbu‘6 ve Seyyāle ve Zümāṭu’l-kuḥl7 Ḥavrā 
kūresinde dāḫildür.8       

 
1  ḳarye-i: ḳal‘a-i E, MV 
2  ḳaryeden: ḳal‘adan E, MV 
3  bā ile: - E 
4  Ammā: Yemāme E, MV 
5  Ḳurā Ġarībe: Ḳabri‘ureybe E 
6  Yenbu‘: Sebī‘ E 
7  Zümāṭu’l-kuḥl: Zühhāṭekḥel E 
8  “Ammā Yeẟrib//dāḫildür” kısmı E ve MV nüshalarında “Esefī” şehri izahatı içerisinde yer 

almaktadır. 
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Yemāme: 1  Bu daḫı Ḥicāz’da Medīne-i Münevvere’den küçirek bir 
şehrdür. 

Yenbu‘: Tehā’im-i Ḥicāz’dan bir ḳaṣabadur.  

Yencū: Ṣīn ḳaṣabātındandur. 

 

Faṣl fi’l-Iḳlīmi’s-ẟāliẟ 

Müteḳaddimīn ḳavlince üç biñ dört yüz ḳırḳ fersaḫdan eksicekdür ki 
tefāvüt-i ḥisāb beyne’l-messāḥīn beş yüz on altı fersaḫdur. Niteki ‘arżı 
‘inde’l-ḳudemā yüz2 otuz altı ve ẟümün fersaḫdur.  

[Ubulle]: Meşhūr şehrlerinden biri Ubulle’dür ki vilāyet-i ‘Irāḳ’dan-
dur. Bir cānibi Nehr-i Ubulle ve bir ṭarafı Dicle üzerine vāḳi‘dür. Ḫuṣūṣā 
leṭāfet-i āb u hevāsı ve vefret-i ẟimār u fevākihi şāyi‘dür.3 Ḫaylīce dil-peẕīr 
bir ḳaṣabadur. 

Ebū Şeyḫ: 4  Ṣa‘īd vilāyetinde [79a N1] Nehr-i Nīl’üñ ġarbīsinde 
ḫaşḫāşı keẟīr ve efyūnı vāfīr bir şehr-i ḳadīmdür.  

Eẕri‘āt: Dımaşḳ-ı Şām müżāfātından kūre-i ẞeniyye dāḫilinde bir 
medīnedür. 

Arḫān: Ser-ḥadd-i Fārs’da Ḥūzistān cānibinde vāḳi‘, keẟret-i zeytūn u 
ḫurmāsı şāyi‘ bir şehrdür.  

Erdistān:5 Iṣfahān’uñ beriyyesi cānibinde on sekiz fersaḫ öte bir ḳaṣaba-
dur. 

Ursūf: Filisṭīn müżāfātından sāḥil-i Baḥr-i Rūm’daki Yāfā iskelesine altı 
mīl ḳarīb bir şehrdür.  

Arż-ı Muḳaddese: Ḥudūdı ḳıbleden Ḥicāz’a ṭoġrudur ki sūrı mābey-
nini cibāl6 faṣl itmişdür. Ammā memālik-i Şāmiyye hemānā7 Arż-ı Muḳad-
des’e dāḫildür. Nihāyet Mücāhid ḳavlince Arż-ı Muḳaddes’e Cebel-i Ṭūr’la 

 
1  Yemāme: - E 
2  yüz: - E 
3  Ḫuṣūṣā//şāyi‘dür: - E 
4  Şeyḫ: Baḥ N1 
5  Erdistān: Arsinān E 
6  cibāl: Ḫayāl MV 
7  hemānā: tamāmen N1 
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mā-ḥavlīdür. Niteki Ḍaḥḥāk ḳavlince Ürdün ve Filisṭīn vilāyetleridür. 1 
[86b E]  

Erīḥā: Filisṭīn nihāyetinde Ḳınnesrīn evā’ilinde Ḳarye-i Cebbārīn di-
mekle meşhūre bir ḳaṣabadur ki ḫalḳı şirret ü şeḳā ile meşhūrlardur.  

Azūr: Sind vilāyetinde büyüklügi Multān’a2 ḳarīb bir şehrdür. Ḫuṣūṣā 
Nehr-i Mihrān üstinde ḳat ḳat sūr-ı ma‘mūr içinde vāḳi‘dür.  

Esefī: 3  Aḳṣā-yı ġarbda düz yirde, lā-siyyemā baḥr ḳurbında bir 
medīnedür ki ṭatlu ṣuyı olmayup yaġmur ṣuyını cem‘ iderler. Ḫalḳı cemī‘an 
andan içerler. Ve bu ḳaṣaba Marākeş’üñ4 iskelesidür. [76a MV]5 

İskenderiyye: Sevāḥil-i diyār-ı Mıṣr’da Baḥr-i Rūm kenārında bir şehr-i 
ḳadīmdür. Cām-ı Cihān-nümā nāmına yüz seksen ẕirā‘ uzunı bir menāresi 
var idi ki miyān-ı deryāda vāḳi‘ idi. Ve bu şehri ve ol menāreyi İskender binā 
itdi, diyü şāyi‘ idi. Ve bir cezīresi vardur ki besātīn ü eẟmār u ḥadā’iḳ u eşcārla 
müzeyyendür. Ve sūrınuñ dört ḳapusı vardur. Birisinüñ açılması Cum‘a 
günlerine maḫṣūṣdur. Ammā Cām-ı Cihān-nümā didükleri menāre 
muṭalsam6  olup ṭorusında bir ḥadīd-i mücellā āyīnesi var idi ki Baḥr-i 
Rūm’dan gelen gemiler niçe yüz mīl yir ba‘īd iken ol āyīnede görinürdi. 
Def‘inüñ tedārükine mübāşeret olınurdı. Velīd bin ‘Abdü’l-Melik ḫilāfetine 
dek ma‘mūlün bihā idi. Lākin anuñ zamānında zümre-i a‘dā mekr ü ḥīleye 
ilticā idüp “Elbette İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn bunı bīhūde yapmamışdur. 
Ṭılısm olduġından mā‘adā altında bunuñ künūzı vardur.” diyü Velīd’e 
emvāl-i firāvān ‘arż idüp temelin ḳazmaġa icāzet istediler. Şol deñlü iḳdām 
itdiler ki altında gizlü olmasına Velīd’e bile i‘tiḳād virdiler.  

Fe-lā-cerem ol ḫalīfe-i meslūbü’n-ni‘am “Anlar bulıcaḳ künūzı biz 
bulalum.” diyü menārenüñ dibini ḥafr itdürdi. Bi’l-āḫire yıḳdurup ṭılısmını 
ibdāl ḳıldı. Künūzdan murād ol ṭılısm-ı mermūz idügini bilmedi. Ve a‘dā-
yı devleti kendünüñ ṭama‘ını taḥrīk itdügini idrāk ḳılmadı. Ammā ġarābet 
bunda, ḥīn-i ḥafrde ol menārenüñ temelini ṣırçadan kemerler üzerinde 

 
1  vilāyetleridür: vilāyetlerindendür E 
2  Maltān’a: Malḳān’a E 
3  Nüshalarda “Usḳī (MV, N1) ve Useyġī (E)” şeklinde yazılan bu kelime “Esefī” olarak metne 

alındı (Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 1, s. 180). 
4  Marākeş’üñ: Ekşek E, MV 
5  MV nüshasında 75b varağının bittiği yerdeki anlatımlar başka bir bölüme alındığı için 

varak numarası buraya konuldu. 
6  muṭalsam: ṭılısm E 
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bulmışlar. Keẕālik ol ḳanṭaraları da nuḥāsden dökülmiş bir sereṭānuñ 
arḳasında [79b N1] müşāhede ḳılmışlar. Ol miḳdārı ḥaml-i ẟaḳīl, zücāc-ı 
laṭīfden dökülme [87a E] ḳanṭaralara bār olmaması ṭılısm-ı maḥż idügine 
delīl iken sırrını fehm itmeyüp esāsına varınca taḫrīb itmişler. Farażā 
İstanbul’dan ‘adū gemileri çıḳsa ‘aynı ile görinürmiş. Mābeyni deryā mīli ile 
bin beş yüz1 mīl iken bu‘d-i mesāfe rü’yetine ḥā’il olmaz imiş. Bu tafṣīl 
Ḫarīdetü’l-‘acā’ib’de daḫı mesṭūrdur.  

Ve ba‘żılar ḳavlince Cām-ı Cihān-nümā’da görinen ‘adū gemileri ol-
duḳda ol mir’ātüñ dıraḫşı ile mużṭarib ve muḥteriḳ görinürdi. Ammā 
merākib-i aḥbāba görindükde ol ıżṭırāb müşāhede olınmazdı. Ve şehr-i İs-
kenderiyye bināsı üç yüz yılda tamām olup cümleten ferşi beyāż ve mücellā 
mermerden idi. Ve ol zamānda ruhbānlara siyāh giymek emr olınmış idi ki 
beyāż mermer üzerinde ‘aks-i ẓulmānīleri nümūdār ola. Ve leyle-i muġāb-
beşede2 ḫayyāṭīn ignelerine ser-i rişte geçürmek taḥaḳḳuḳ bula.  

Vaḳtā ki İskenderiyye bināsı tamām oldı, İskender’üñ anda temekkün 
ü āsāyişi ancaḳ yetmiş yıl miḳdārı ta‘ayyün buldı. Ba‘dehu yine ol şehr-i 
‘aẓīm üç yüz yıl ḫarābe ḳaldı. Ya‘nī üç yüz yılda yapuldı. Ve üç yüz yıl 
ma‘mūr ṭurdı. Ve o üç yüz yıl [76b MV] yine ḫarāb yatdı. Muḳaddemā 
yedi maḥalle ta‘mīr olınup ḫarāb olduḳda ancaḳ bir maḥallesi ḫalāṣ buldı. 
Fe-ammā ‘alā külli ḥāl her zamānda ḫalḳı siyeh-pūşān idi. Ve giceler şem‘a 
ve ḳanādīl yanmadın ruḥām-ı sīm-i ḫām şeklinüñ żiyāları fürūzān idi. Ve 
gün ṭolanduḳdan ṣoñra her kim ṭaşra çıḳsa ḳapılurdı. Ḳaṭ‘ā ḳanda gitdügi 
bilinmezdi.  

İttifāḳ birgün bir tüvānā çūbān rem-i gūsfend ile leb-i deryāda cilve-
künān iken aḫşam zamānı bir gīsūdār, duḫter-i ṣāḥib-cemāl bedīdār oldı. 
Gīsūlar ile çūbāna ṣarılup kendüye çekdi. Çūbān3 daḫı ḳuvvetle aña ṣarıldı. 
Ayrılmayup ol nigār-ı bī-hem-tānuñ meskenine bile vardı. Kendüden 
muḳaddem ḳapulanlaruñ ekẟerini anda buldı. Söyleşerek cümlesini bildi. 
Ba‘dehu bir ṭarīḳla ḫalāṣ olup ḫaberlerin virdi. Vaḳtā ki fenn-i ṭılısmātda 
māhir ‘Aṭṭāf bin Ḫālid, İskenderiyye’ye geldi, bir ṭılısm idüp ādem 

 
1  biñ beş yüz: - E, N1  
2  Nüshalarda “muġammerede (E), mu‘ammerede (MV, N1)” şeklinde yazılan bu kelime 

anlam gereği “muġabbeşede” olarak metne alındı. 
3  Nüshalarda “şubān” şeklinde yazılan kelime imla birliği gözetilerek “çūbān” olarak metne 

alındı. 



322 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

ḳapulmaḳ varṭasından ḫalḳı ḫalāṣ ḳıldı. Ḥattā eñ evvel vāḳi‘ olan ‘amel-i 
ṭılısm ol ‘amel idi, dirler.  

Ve Baḥr-i Māliḥ ile Ḫalīc-i İskenderiyye mābeyninde ḳumdan bir cezīre 
vardur ki uzunı nıṣf merḥale vardur. Ve Ḫalīc-i İskenderiyye de Nīl’den ge-
lür. Aḥsen-i mütenezzihātdandur. Besātīn ü ezhār u fevākih ü ẟimār ile māl-
ā-māldür. Ammā yuḳarudaki İskenderiyye’nüñ bināsı tamām olduḳdan 
ṣoñra İskender ancaḳ yetmiş yıl sākin olduġı beyān ḳılınduġından ma‘lūm 
oldı. Evvel [87b E] ol şehri yapan İskender-i Kebīr’dür. Zīrā İskender-i Fey-
lesūf ol [80a N1] miḳdār mu‘ammer olmamışdur. 

Uşmūneyn: Ṣa‘īd-i Evsaṭ’dan bir ḳaṣabadur. E‘amda ve emyālden 
i‘mār-ı ḳadīmesine nihāyet yoḳdur. Muḥaṣṣal Dimyāṭ’a ḳarīb olan 
Uşmūn’uñ ġayrıdur. 

Iṣṭaḫr: Fārs vilāyetinüñ ḳadīmī şehridür. Tedmür ve Ba‘albek bināları 
gibi Iṣṭaḫr’uñ daḫı binālarını ve āẟār-ı ḳadīmesini cin ṭā’ifesi yapmışdur, dir-
ler. Sīvebeyh-i Naḥvī ol şehrdendür. Ammā mü’ellif-i Tuḥfe ḳavlince 
Ḥumānī bint Behmen1 yapduġı memleketdür. 

Iṣfahān: ‘Acem lisānında Sipāhān2 idi. Ya‘nī “sipāhīler şehri” dimek idi. 
Bilād-ı Cebel’dendür. Ve ba‘żılar ḳavlince Iṣfahān ikidür. Biri Yehūdiyye di-
mekle ma‘rūfdur. Buḫtunnaṣr Beytü’l-maḳdis Yehūdīlerini sürgün idüp ge-
türdükde anda yirleşdürmişdür. On yedi rūstā ḳadar ki her biri kūrede üç 
yüz miḳdārı ḳarye-i ma‘mūre muḳarrerdür. Ammā Iṣfahān-ı meşhūr ucuz-
luḳ vāsi‘, bāhirü’l-menāfi‘, ma‘den-i kuḥl-i cilā, ekāsire ‘asker cem‘ itdükçe 
muḫayyem ü mecma‘ı bir fesīḥatü’l-ercā memleketdür.  

Enbār: ‘Irāḳ vilāyetindedür. Furāt kenārında vāḳi‘dür. Ḫulefā-yı 
‘Abbāsiyye’nüñ evveli ki Seffāḥ idi, anda mütemekkin idi. Ve Cürcān vilāye-
tinde bir ḳaryenüñ daḫı ismi Enbār’dur. Ebü’l-ḥasen ‘Alī Enbārī aña nisbet 
olınmışdur. 

Aġmāẟ: Aḳṣā-yı maġribde Cebel-i Deren şimālīsinde bir medīnedür. 
Binā cihetinde Marākeş’den ḳadīmedür.  

Anṣınā: Ṣa‘īd-i Evsaṭ’dan bir ḳaṣabadur. Medīne-i Suḥre dimekle meş-
hūrdur. Besātīn ve mezāri‘ine nihāyet yoḳdur.  

 
1  İlgili ismin değişik şekillerde kullanımı için bk. İbn el-Nedim, Kitāb el-Fihrist, Columbia 

Univ. Press, 2 vols. 1970, C. II, s. 714. 
2  Sipāhān: Seyyāhān N1 
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Ennerī:1 Sind şehrlerindendür. Bellerī ve Ḳallerī daḫı vardur. Şaṭṭ-ı 
Mihrān üzerindedür. Anlaruñ ẟāliẟi Ennerī’dür.2  

Ahvāz: Ḥūzistān’danda bir kūhdur. Bir ismi daḫı ‘Uyūnşehr’dür. 3 
Ahvāz bin Sām bin Nūḥ yapduġı içün Ahvāz dinilmişdür. Sūḳ-ı Ahvāz daḫı 
dinilmişdür. 

Eyle: Şol medīne-i Yehūd’dandur ki ḳırede ve ḫanāzīr anlardan mesḫ 
olmışdur. [77a MV] Ve Cezīre-i ‘Arab’da sāḥil-i Baḥr-i Ḳulzüm’de ḥüccāc-ı 
Mıṣr ṭarīḳında vāḳi‘dür.  

Bābil: ‘Irāḳ vilāyetindendür. Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām anda āteşe 
atılmışdur ki ṣoñra ḫarāb olup ḥālen yirinde bir ḳarye mevcūddur. Mülūk-i 
Ken‘āniyyīn4 anda sākin idiler. Evvelā anı Ḍaḥḥāk binā itmişdür. Her ci-
hetle şehr-i ḳadīm ve beled-i ‘aẓīmdür.  

Muḫtaṣaru’d-düvel’de mesṭūrdur ki Nemrūd-ı cebbār bir çarḫ binā ey-
ledi. Ḥażret-i Kirdgār, rīḥ-i āṣıf gönderüp ol ḳaṣr yıḳıldı. Ve Nemrūd ol 
vaḳ‘ada helāk olup lüġāt-ı ādemiyyīn anda tebelbül [88a E] olmaġın ol şehre 
Bābil dinildi. 

Bāce: İfrīḳiyye’dendür. Bāġlu bostānlu ḳaṣabadur. Ve Feyyūm’da bir 
ḳaryenüñ ismi daḫı Bāce’dür. Ve Endülüs’de bir kūreye daḫı ‘alem olmış-
dur. 

Bāsiyān: Ḥūzistān’dan [80b N1] bir medīne-i mutavassıṭadur ki bir 
nehr anuñ ortasından geçüp Ḥıṣn-ı Mehdī’ye varmışdur. 

Bāniyās:5 Dımaşḳ-ı Şām a‘mālindendür. Ḥasebiyye6 nām ḳal‘ası var-
dur. Besātīn ü mezāri‘ ü reyāḥīni çoḳ gūşedür.  

Berdeşīr: Kirmān vilāyetinde bir şehrdür. Ba‘żılar Güvāsīr daḫı dirler.  

Besā: ‘Arab lisānında Fesā’dür. Fārs vilāyetine tābi‘ bir şehrdür ki bü-
yüklükde Şīrāz’a ḳarībdür. Besāsīrī [ana] nisbet [olınmışdur].7 

 
1  Ennerī: Enzī E, MV 
2  Ennerī’dür: Eẟerī’dür E 
3  ‘Uyūnşehr’dür:  Ġayū Şehri’dür E, MV 
4  Ken‘āniyyīn: Ken‘ān E 
5  Bāniyās: Bāniyāsā E 
6  Ḥaṣebiyye: Ṣabliyye N1 
7  Nüshalarda “Nisbetinde Besāsīrī” şeklinde olan bu ibare anlamlı bir cümleye çevrildi. 
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Bust: Sicistān1 vilāyetinde Hind Nehri kenārında bir büyük şehrdür. 
Naḫīl ve a‘nābı ve ekẟer-i fevākihi ġayr şehrlerde nādirdür.  

Berḳa: Evā’il-i ġarbda bir ḳaṣabadur. Ammā zamān-ı sābıḳda şehr-i 
kebīr olduġınuñ āẟārı mevcūddur. Ve bir nehre münḥaṣırdur ki ismi 
Dernā’dur.2 Mütevekkil’üñ zamān-ı ḫilāfetinde aña sūr binā olınup ġāyetle 
ṭaşlu yir olmaġın Berḳa dinilmişdür. Ammā ki ḥicārı muḫtelifü’l-elvāndur. 
El-ḳıṣṣa Mıṣr’la İfrīḳiyye mābeyninde vāḳi‘, Mıṣr’uñ ḳaṭrānı ve şarābı 
ekẟeriyyā andan gelmesi şāyi‘dür.  

Baṣra: Dicle’nüñ ġarbīsinde, Ubulle’nüñ şarḳīsindedür. Bir medīne-i 
İslāmiyye’dür ki ekẟer-i ‘imāreti ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb raḍiya’llāhu ‘anh zamān-ı 
şerīflerinde 3  olmışdur. Ve Mirbed, Baṣra’nuñ cihet-i beriyyesinde bir 
maḥalle-i kebīredür ki ‘Arab ḳavmi anda cem‘ olurlar. Alurlar, virürler. 
Müşā‘areler daḫı iderler.  

Buṣrā: Ḥavrān kūresinden bir ḳadīmī şehrdür. Ḳal‘ası ve besātīn-i mü-
tenevvi‘ası daḫı vardur. 

Beṣannā: Ahvāz şehrlerindendür. Ve şol bürdeler ki eṭrāf u cevānibe 
gider, ‘amel-i Beṣannā diyü üstinde işāreti ẓuhūr ider. Cemī‘an anda işlenür.  

Beymend: Kirmān şehrlerindendür. Ebü’l-ḥasen-i Beymendī anda te-
vellüd itmişdür.  

Ba‘ḳūbā: Baġdād semtinde bir meşhūrca ḳaṣabadur.  

Baġdād-ı Dārü’l-ḫilāfe:4 Bir şehr-i ‘aẓīmdür ki Nehr-i Dicle kenārında 
vāḳi‘dür. Rivāyet olınur ki Kisrā Enūşirvān’a şarḳ vilāyetinden bir maḳbūlca 
ḫādim-i ḫaṣṣı getürdiler. Niçe zamān ḫidmet itdükden ṣoñra Baġdād’ı aña 
virdi. Ya‘nī ki aña ḥākim eyledi. Mezbūruñ meger ki Baġ nām bir ṣanemi 
var idi. Ḫaylī mu‘teḳad idi. Hemān ki şehre girdi, ism-i sābıḳını taġyīr idüp 
nāmını Baġdād ḳodı. Ya‘nī ki “Baña bu şehri Baġ dād.” vaṣfını murād idindi. 
Fuḳahā zamānına dek ol ismle ḳaldı. Ṣoñra anlar Medīnetü’s-selām diyü 
nām virdiler. Ḫaylī ḳadīm şehrdür.5 [88b E] 

Bülbeys: Ḫavf ḳaṣabalarındandur. Ḫurmāsına nihāyet yoḳdur.  

 
1  Sicistān: Sincistān E 
2  Dernā’dur: Dermā’dur E 
3  zemān-ı şerīflerinde: zemānında MV 
4  Dārü’l-ḫilafe: - N1 
5  ḳadīm şehrdür: şehr-i ḳadīmdür E, N1 
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Bellerī: Sind şehrlerindendür. Şaṭṭ-ı Mihrān kenārında vāḳi‘ olmışdur.  

Bemm: Kirmān vilāyetinde bir ḳaṣabadur. Üç cāmi‘i vardur. Ekẟer-i 
ḳaṣabātdan ma‘mūre [77b MV] ve sükkānı mevfūredür.  

Behnesā: Ṣa‘īd-i A‘lā’da bir şehrdür ki eṭrāfındaki küre-i vāsi‘a vardur. 
Ve şehr-i Behnesā1 Nehr-i Yūsuf üstinde vāḳi‘dür. 

Beytu Cibrūn: Filisṭīn şehrlerindendür. Semt-i cenūbīsinde Mescid-i 
İbrāhīm nām bir büyük ḳarye vardur ki Ḥażret-i İbrāhīm ve İsḥāḳ ve Ya‘ḳūb 
‘aleyhimā es-selāmuñ ve ḫātūnlarınuñ mezārları anda mecmū‘adur. Ve şim-
diki ḥālde ol ḳaryenüñ nām-ı laṭīfi Medīnetü’l2-Ḫalīl’dür. Ḳuds-i Şerīf’e bir 
merḥale mikdārı menzildür.  

Beytü’l-maḳdis: Ḳuds-i Şerīf didükleridür. Bir ismi daḫı Īliyā ve bir adı 
Şalem’dür ki lisān-ı ‘İbrāniyye’de “beytü’s-selām” dimekdür. Ammā mesci-
dinüñ nāmı Ṣahyūn ve Zeytūn’dur. Ḥarem ıṭlāḳı ṣoñradan olmışdur. Ve 
bi’l-cümle Filisṭīn şehrlerindendür.  

Ba‘żı kütüb-i mu‘teberede mesṭūrdur ki Ḥażret-i Nūḥ Neciyyu’llāh 
‘aleyhi’s-selām oġlı Sām’a vaṣiyyet eyledi ki kendüsi vefāt itdükden ṣoñra 
kāhin-i İlāhī olan ḳarındaşı Melikbüzūḳ ile Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ 
tābūtını götürüp reh-nümālıḳ iden melā’ikeye iḳtidā idüp gideler. Her ḳanġı 
maḥalde seyrleri nihāyet bulursa tābūtı anda vaż‘ ideler. Pes iḫvān-ı 
mezbūrān vālid-i mācidleri buyurduġı üzere ‘amel idüp melā’ikenüñ 
pīşvālıḳları ile Cebel-i Beyt-i Maḳdis’e vardılar. Tābūt-ı Ādem’i ḳulle-i ce-
bele vaż‘ itdiler. Fi’l-ḥāl genc-i defīn gibi ol tābūt-ı ḥikmet-ḳarīn yire girüp 
bī-nişān oldı. Ve Sām bin Nūḥ dönüp ḳarārgāha geldi. Ammā Melikbüzūḳ 
anda ḳalup Uruşalem’i, ya‘nī 3  Ḳaryetü’s-selām’ı ma‘mūr idüp intihā-yı 
‘ömrine dek ol ḳaṣabada mütemekkin oldı. Ve rūzgārını ṭā‘at u ‘ibādetle ge-
çürdi. İḫtiyār-ı tecerrüdle ibānet-i nesebden i‘rāż ḳıldı. Ve riyāżetini kemāle 
irgürüp mücerred āb u nān-ı şa‘īr ile geçündi. Ve ba‘żılar ol maḥalle Melīḫ 
Şalīm daḫı dirler.  

Ve Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām iẓhār-ı mu‘cizāt ile da‘vā-yı nübüvvet it-
dükde ekẟer-i nās “Sen de Melikbüzūḳ gibi kāhin-i ebedīsin.” dimişler idi. 
Ya‘nī ki Melikbüzūḳ’uñ imtidād-ı ‘ömr ü ẟebātı ve beyne’n-nās iẓhār-ı 
kerāmātı ḍarb-ı meẟel olmışdur. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Ḥażret-i Mesīḥ bin 

 
1  şehr-i Behnesā: Şehnesā N1 
2  Medīnetü’l-: Ḳarīnetü’l- E, MV 
3  ya‘nī: - E 
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Meryem ‘aleyhi’s-selām nāmına maṣlūb olan şaḫṣ yine ol tābūt-ı Ādem 
‘aleyhi’s-selām vaż‘ olınduġı [89a E] ḳulle-i cebelde ṣalb olınmış idi.  

Ve bi’l-cümle ‘ibādetgāh-ı Beytü’l-maḳdis’i evvelā nebiyyu’llāh Ḥażret-i 
Süleymān İbn Dāvūd ‘aleyhimā es-selām yapdı. Ba‘de zamānin Buḫtunnaṣr-ı 
la‘īn ḫarāb idüp niçe zamān yatduḳdan ṣoñra ba‘żı mülūk-i Fürs ‘imāret itdi. 
Niçe rūzgārdan1 ṣoñra yine melik-i mülk-i Rūm olan Ṭīṭūs ḫarāb eyledi. 
Ba‘dehu yine ta‘mīr olındı.  

Vaḳtā ki Ḳosṭanṭīn rūy-i zemīndeki mülūküñ ekẟerini taġallüb ḳıldı, 
anası Helene ol eẟnālarda Kenīse-i Ḳamāme’yi yapdurdı. Ya‘nī ki Ḥażret-i 
‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmuñ medfeni i‘tiḳād itmekle ta‘ẓīmen ābādān itdi. Ve 
Beytü’l-maḳdis’i yıḳdurup Ṣaḥre’yi ḫarāb itdürüp Yehūdā’ya cefā’en maḥal-
lini meẕbele ta‘yīn idüp “Herkes süpründüsini aña döksün.” diyü emr ey-
ledi.  

Ammā şol zamān ki Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh Ḳuds-i Şerīf’i fetḥ 
eyledi, ehālī-i vuḳūfdan ba‘żı kimesneler Ṣaḥre’nüñ maḥallini göstermekle 
taṭhīr itdürdi. [81b N1] Ba‘dehu ḫulefa-yı Benī Ümeyye’den Velīd bin2 
‘Abdü’l-Melik, ‘Abdu’llāh3 İbn Zübeyr ḥüccāc-ı Şām’ı taḥrīk idüp ḫilāfeti 
kendüye çeke, diyü ḫavf itmekle Beyt-i Maḳdis’i ve Ṣaḥretu’llāh’ı ta‘mīr ve 
esās-ı ḳadīmi üzere ‘imāret-i dil-peẕīr ve kemā-yenbaġī tezyīn ü taṭhīr [78a 
MV] itdürdükden ġayrı Maḳāmāt-ı Enbiyā nāmına bir maḥalli tertīb eyledi. 
Ve ḫalḳı ḥacc-ı şerīfden men‘ ve anuñ ziyāretine terġīb eyledi. Ḥattā Ḳubbe-i 
Mi‘rāc ve Ḳubbe-i Mīzān ve Ḳubbe-i Silsile ve Ḳubbe-i Maḥşer nāmına bi-
rer gūşeye i‘tibār idüp ḳıbāb-ı müte‘addide gösterdi. Tā ki ḥüccāc Ka‘be’ye 
varmayup ziyāret-i Ḳuds ile iktifā ideler. Ve feżā’il-i āl-i Resūlu’llāh ṣal-
lallāhu ‘aleyhi ve sellemi işitmeyeler ve bilmeyeler. Ve ‘Abdu’llāh bin Zü-
beyr’üñ da‘vetine ḳulaḳ ṭutmayalar. Dā’imā ḫulefā-yı Benī Ümeyye ve Āl-i 
Mervān’uñ taḥt-ı ḥükminde olalar. 

Beyrūt: Dımaşḳ-ı Şām müżāfātından sāḥil-i deryāda vāḳi‘, besātīn ü 
enhār u reyāḥīnle şāyi‘ bir ḳaṣabadur. 

Pīrūze Kūh: Cibāl-i Ġūr ḳā‘idesinde Herāt ve Ġazne mābeyninde bir 
medīnedür. 

 
1  rūzgārdan: zemāndan E 
2  Velīd bin: - E 
3  ‘Abdu’llāh: ‘Ubeydu’llāh MV 
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Beysān: Ürdün şehrlerinden ekẟer-i evḳātda ucuzluḳ, fevākih ü ẟimārı 
bolluḳ bir ḫoşca ḳaṣabadur.  

Beyżā: Fārs vilāyetindedür. Egerçi ki lisān-ı ‘Acem’de adı Nişānek’dür. 
Fe-ammā ḳal‘ası beyāż olup mesāfe-i ba‘īdeden görinmekle Beyżā dinilmiş-
dür. Ḥattā ‘umdetü’l-müfessirīn, üsvetü’l-mütebaḥḥirīn Ḳāḍī Beyżāvī 
ḥażretleri andandur. 

Tādele: Maġrib-i aḳṣāda vāḳi‘ bir medīnedür ki bir ṭarafında Ṣahnāca 
ṭaġları vuḳū‘ bulmışdur.  

Tebūk: Şām bādiyesinde Aṣḥāb-ı Eyke [89b E]  menzilgāhı bir şehrdür. 
Ve ehl-i medīneden Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām bunlara peyġāmber gönderülmiş-
dür. Ve bi’l-cümle Medyen muḳābilinde vāḳi‘dür. 

Şüster:1 Ahvāz şehrlerinden Tüster didükleri medīnedür ki bir nehr-i 
kebīri vardur. Ḥattā mülk-i Şābūr ol nehr üzerine bir mīl mürtefi‘ yapmış-
dur ki ol nehr Şehr-i Küre ḫalḳınuñ intifā‘ına sebeb ola. Ve Berā’ bin Mālik 
ḳabri2 andadur. Ve ba‘żılar ḳavlince vech-i arżda Şüster’den ḳadīm şehr 
yoḳdur. Ba‘żılar ḳavlince3 Şüster bin Fāris binā itdürmişdür.  

Tinnīs: Diyār-ı Mıṣr cezā’irinden bir medīnedür. Bir buḥayrenüñ orta-
sında vāḳi‘dür.4 Aṣlā zirā‘atġāhı olmayup sükkānı āḫar vechle ma‘āş itdükleri 
şāyi‘dür.  

Tevzer: İfrīḳiyye şehrlerinden vasaṭ-ı remlde vāḳi‘ cezīre-şekldür ki 
ḫurmāsı ve besātīni siḳāyetle ḥāṣıldur. Gülistānı ve ḫınnāsı daḫı vāfirdür.  

Tūnis: İfrīḳiyye memālikinüñ pāy-taḫtıdur. Bir buḥayre-i māliḥa üs-
tindedür ki on mīl baḥrden ıraḳdur. Bir medīne-i celīle-i ḳadīmedür ki 
ġallātı vāfire ve zirā‘ātı mütekāẟiredür. 

Tūn: Bir ḳaṣabadur. Ġāyetle arāżī-i ḥārre miyānındadur. Fārs vilāyetine 
dāḫildür. Bināları ṣāfī kerpiçdendür.  

Cubutī: Ḥūzistān şehrlerindendür. Ḳaṣab-ı sükkeri ve ḫurmāsı vāfir-
dür. 

 
1  Şüster: Şaş E 
2  Nüshalarda “ḳahrı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ḳabri” olarak metne alındı. 
3  ḳavlince: ḳavlince vech-i arżda E 
4  vāḳi‘dür: vāḳi‘ olmışdur MV 



328 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Cerbe: Baḥr-i Rūm’da İfrīḳiyye muḳābilinde bir cezīredür ki [82a N1] 
zemīni bir ḳonaḳ uzunı vardur. Ammā anuñla baḥr ü ber miyānı bir mażīḳ 
ma‘berdür ki gemilerle geçilür. Ḥattā zeyt ü zebīb ü tuffāḥ ol ḥavālīdeki 
memālike andan çekilür. Merḥūm Sulṭān Süleymān Ḫān ‘aleyhi’r-raḥmetü 
ve’l-ġufrān zamān-ı sa‘ādetinde sene …1 tārīḫinde cezā’ir ḳapudanı Piyāle 
Paşa iki yüz pāre sefā’in-i leşker-defā’inle ol cezīreye vardı. Küffār-ı ḫāksārüñ 
elli pāreden ziyāde barça ve ḳadırġaların alup ber cānibinden serdār olan 
Ṭonārbere2 nām la‘īn-i nāmdārı ve Cezīre-i Messīne ḳapudanı olan fācir-i 
bülend-iştihārı esīr idüp küllī ġanā’ime dest-res buldı.  

Cercerā:3 ‘Irāḳ vilāyetinde Dicle’nüñ ġarbīsinde [78b MV] vāḳi‘ bir 
ḳaṣabadur.  

Cezā’irü’l-ḫālidāt: Baḥr-i Muḥīṭ’de vāḳi‘ cezā’irdendür. Iḳlīm-i ẟānīde 
daḫı yazılmışdur. 

Cennābe: Fārs iskelelerinden bir şehrdür. Ġayetle şedīdü’l-ḥarr 
zemīnde vāḳi‘dür. Ve Ebū Sa‘īd-i Cennābī-i zindīḳ aña nisbet olınmışdur. 
Ḥālen ol şehrüñ ekẟeri ḥarāret-i tābistāndan ḫarāb olmışdur.  

Cündnīsābur: Ahvāz medā’inindendür. Melik Ya‘ḳūb-ı Ṣaffār’uñ 
mezārı olan şehrdür. Ammā fevākih ü ẟimārı bol, ḫurmāsı mebẕūl gūşedür. 
[90a E]  

Cūd: Erdeşīr kūresinde, Fārs mülki ḳavā‘idinden ḫaylī nüzhetgāh 
medīnedür. Mülūk-i Āl-i Büveyh’den4 ‘Aḍuḍu’d-devle bu ḳaṣabanuñ ismini 
Fīrūzābād ḳomışdur.5  

Cīreft: Kirmān şehrlerindendür. Sicistān ve Ḫorāsān tüccārı6 bunda 
cem‘ olup dört menzilde Hürmüz’e varurlar.  

Cūzcānāt: Medā’in-i Ḫorāsān’dan Belḫ’e 7  muttaṣıl bir şehrdür. 
Bundan mā‘adā kūre-i Ḫorāsān’da bir nāḥiyeye daḫı Cūzcān dirler. 

 
1  Nüshalarda bu kısım boş bırakılmıştır. İlgili tarih Cerbe’nin fethedildiği 967/1560 senesi 

olmalıdır.  
2  Ṭonārbere: Ṭornāyere N1  
3  Nüshalarda “Cercerāyā” şeklinde yazılan bu kelime “Cercerā” şeklinde tashih edildi (bk. 

Sezen, age, s. 152). 
4  Āl-i Büveyh’den: Altūne’den N1 
5  Mülūk-i//ḳomışdur: - E 
6  Sicistān//tüccārı: - E 
7  Belḫ’: Belḫṭa MV 
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Ḥacr: Ḥicāz vilāyetinde Vādi’l-ḳurā’ya bir menzil yaḳın bir ḳaṣabadur. 
Ammā Taḳvīmü’l-büldān mü’ellifi ḳavlince ikisinüñ mābeyni beş 
menzildür. 1﴾َوَمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر ِ�ْلَواِد﴿  mā-saḍakı olan diyārdur. Ḥattā   
-naṣṣ-ı kerīmi mūcibince cibāl içinde oyu ﴿َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوً� فَارِِهَني﴾2
lan ḫāneleri andadur, diyü yazılmışdur. 

Ḥıṣn 3  bin ‘Ammāre: Fārs vilāyetindedür. Ḫuṣūṣā sāḥil-i baḥrde 
vāḳi‘dür.  

Ḥıṣn Elṭāf: Sicistān’da4 bir ḳaṣabadur ki ol vilayetüñ mülūki ḫazīnele-
rini iḥtiyāṭen bu ḳal‘ada ḥıfẓ iderler. 

Ḥille: ‘Irāḳ vilāyetinde Baġdād’la Kūfe mābeyninde bir ḳaṣabadur. 
Ḳadīmden5 bir büyücek ḳarye deñlü ancaḳ var idi. Ba‘dehu Seyfü’d-devle 
tevsī‘ u ta‘mīr itmişdür. Ammā Menāhicü’l-fikr ḳavlince sene ḫamse ve 
erba‘īn ve erba‘a mi’e tārīḫinde Şiblü’d-devle ta‘mīr ü iḥdāẟ itmişdür. Bir 
ismi daḫı Kūfetü’s-ṣuġrā olmışdur. Ve bir Ḥille daḫı Baṣra ile Ahvāz mābey-
ninde varid Ḥille-i Rebīle6 meşhūrdur. Ve yine Mevṣil ḳurbında bir ḳarye-i 
kebīrenüñ daḫı ismi Ḥille-i Beni’l-Merāḳ’dur. 

Ḥīretü’l-beyżā: Bu daḫı ‘Irāḳ şehrlerindendür. Ḥattā Kūfe’ye bir fersaḫ 
yaḳındur. Zamān-ı cāhiliyyetde ḳatı ma‘mūr idi. Münẕir bin Ümerā’i’l-
Ḳays ḫuṣemāsına bu ḳaṣabada [82b N1] ẓafer bulmaġın ta‘mīr idüp kenā’is-
i ‘aẓīme bünyād itdürmişdür. Ve ba‘żılar ḳavlince ḥālen Necef didükleri 
ḳaṣaba anuñ mevżi‘inde vāḳi‘dür. Ve ba‘żılar Baḥr-i Fārs kenārında idi, dir-
ler. Bu daḫı menḳūldür ki tübba‘-ı Yemen’den Ḫorāsān’a ‘azīmet idüp bir 
maḥalde müncerr7 olup gice ile ḳonar. İrtesi anda bir ḳaṣaba binā itdürüp 
nāmına Ḥīre ḳor. Ḥattā Ḳaṣr-ı Ḥavernaḳ daḫı andadur ki Nu‘mān bin 
Münẕir’üñ ḳarārgāhı idi, dirler.  

Ḫārik: Baḥr-i Fārs’da bir cezīredür ki ‘Abādān ḳurbında vāḳi‘dür. Ve 
şehrinde lü’lü’ çıḳarılduġı şāyi‘dür.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi, 89/9, “Ve vadide kayaları oyan Semûd’a...”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/149, “Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.”  
3  Ḥıṣn: Ḥaṣīn MV 
4  Sicistān’da: Sincistān’da E 
5  Ḳadīmden: - MV 
6  Rebīle: Vesle E | Veyīle MV 
7  müncerr: müteḥayyir MV 
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Ḫanā:1 Ṣīn vilāyetindedür. Ḫānfevā daḫı dinilmişdür. Ekẟer-i tüccār u 
müsāfirīn aña vāṣıllardur. 

Ḫavernaḳ: Arż-ı Kūfe’de bir nehrdür. Ve Belḫ semtinde bir ḳaryenüñ 
adıdur. Ve Nu‘mān bin Münẕir, Behrām-ı Gūr içün yapduġı ḳaṣruñ daḫı 
ismidür.  

Ḫuvāş: Sicistān’da2 bir şehrdür. Ve bir laṭīf āb-ı revānı vardur. 

Dārābcird: Fārs [90b E] müżāfātından sūr u ḫandeḳi var, tevellüd-i 
miyāhı nümūdār bir şehrdür. Nevāḥīsinde milḥ-i ebyaż ü aḥmer ü aṣfer ü 
aḫḍar u esvedden ṭaġları bedīdār olup ol cibāli oyarlar. Eṭrāf-ı memālike 
milḥ iledürler.  

Dımaşḳ: [79/1a MV]3 Pāy-taḫt-ı vilāyet-i Şām’dur. Mütenezzihāt-ı 
arżiyyeden olan cinān-ı erba‘a-i mufażżalanuñ birisidür. Ya‘nī ki Şi‘bu 
Bevvān ve Nehr-i Ubulle ve Ṣoġd-ı Semerḳand’uñ dördincisi ve eñ mu-
fażżalı Dımaşḳ-ı Şām’dür ki aña muttaṣıl olan eşcār u ḥadā’iḳ u reyāḥīni4 
müştemil olan arāżīye Ġūṭa-i Dımaşḳ dinilmişdür. Bu şehrüñ enhārı Fey-
yiḥa5 nām kenīsenüñ altından çıḳup ba‘dehu Beredā nām nehrle biriküp ce-
reyānla, andan ‘uyūn-i mütefeccire olup şehre gelmişdür. Ve her bir ḫāne-
sine taḳsīm olınmışdur. Ba‘żı büyūt vardur ki iki üç nehrden ḥiṣṣedārdur. 
Cāmi‘-i Benī Ümeyye’si ḫod maḥallinde tafṣīl olınmışdur. Nevādir-i ‘ālem-
den idigünde ittifāḳ-ı ümem muḳarrerdür.  

Dimyāṭ: Sevāḥil-i diyār-ı Mıṣr’dan bir medīne-i müsevveredür. 
Sābıḳan Mütevekkil ḫalīfe yapmışken ṣoñra sene ẟemāniyye ve erba‘īn ve 
sitte mi’e tārīḫinde ḫarāb olmışdur.  

Devraḳ: Ahvāz şehrlerindendür. Sābıḳan bir ‘aẓīm medīne idi. 

Duhrūṭ: Ṣa‘īd-i Ednā ḳaṣabātındandur. Ḫaylī ḫoşca gūşedür. 

Demenhūr: İskenderiyye’nüñ cenūbında bir belde-i laṭīfdür.  

Deyrü’l-‘āḳūl:6 Baġdād’a yaḳın bir ḳaṣabadur. 

 
1  Ḫanā: Ḫansā N1 
2  Sicistān’da: Sincistān’da E 
3  MV nüshasında varaklara rakam verilirken bu varak boş bırakılmıştır. Bu nedenle bu varağa 

79/1, 79 rakamı yazılan sonraki varağa 79/2 sayısı verilmiştir.  
4  reyāḥīni: riyāżı E 
5  Feyyiḥā: Fetīce N1 
6  ‘āḳūl: ‘ātūd MV 
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Rāmhürmüz: Ahvāz kūresinde Ḥūzistān’a tābi‘, ba‘żılar ḳavlince Fārs 
vilāyetinde vāḳi‘ bir şehrdür. Ḥattā Selmān-ı Fārisī ḥażretleri andandur, dir-
ler.  

Raḥac: Sicistān’dan öte bir memleketdür ki niçe ḳaṣabātı müştemildür.  

Rustāḳu’ẓ-ẓıṭ: Kūre-i Ahvāz’dandur.  

Reşīd: Sevāḥil-i Mıṣr’dan ġarbī-i Nīl’de vāḳi‘ ve Nīl’üñ Baḥr-i Māliḥ’e 
döküldügi yirde idügi şāyi‘ bir şehrdür. Ḥattā aña Urmiye1 daḫı ıṭlāḳ olınur. 

Raḳḳāde: Ḫavāṣṣ-ı Ḳayrevān’dan bir medīnedür ki ḫulefā-yı Fāṭı-
miyye’nüñ evveli ol şehrde iḳāmet itmişdür. 

Remle:2 Filisṭīn’dendür. Medīne-i ḳadīmesine Led dirlerdi. Ṣoñradan 
Remle ıṭlāḳ olınmışdur.  

Rīḥā: Erīḥā [84a N1] daḫı dirler. Ve Ḳaryetü’l-cebbārīn ıṭlāḳ olınur, 
bir şehrdür. Ḥażret-i Yūşa‘ bin Nūn ‘aleyhi’s-selām evvelā bu şehri fetḥ itmiş-
dür. İçinde kibrīt maḳāli‘i3 vardur. Vesme daḫı andan düzilür. Cünd Ḳın-
nesrīn’e tābi‘ Ḥaleb şehri ḳurbında vāḳi‘ bir ḳaṣabadur. 

Zābilistān: Ġazne vilāyetidür. Ba‘żı ḳaṣabātı ıḳlīm-i rābi‘den ve niçesi 
ẟāliẟdendür. 

Zerenc: Sicistān ḳaṣabātındandur. Sūr ve ḫandeḳi ve ḳal‘a-i muṭabbaḳı 
ve Emīr Ya‘ḳūb-ı Ṣaffār’uñ anda bir ḳaṣr-ı müzevvaḳı muḳarrerdür. [91a E]  

Zerend: Nevāḥī-i Kirmān’dan bir meşhūr şehrdür.  

Zevīle: Bilād-ı Ḳurrān ḳā‘idesinde cezā’ir-i naḫīl ü miyāh bir laṭīf yir-
dür. Ammā çi sūd ki taḥt-i taṣarruf-i Sūdān’dadur.  

Zeytūn:4 Ṣīn iskelelerinden bir meşhūr medīnedür.  

Selā: Ġarb-ı aḳṣāda bir ḳaṣabadur. Besātīn ve ḥadā’iḳına nihāyet 
yoḳdur. 

Servistān: Fārs ile Şīrāz mābeyninde bir şehrdür. Eşcār ve eẟmārı vāfir-
dür.  

 
1  Urmiye: Ermeniyye N1 
2  Remle: - N1 
3  maḳāli‘i: ma‘ādini N1 
4  Zeytūn: Zeynūn N1 
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Servsān: Sind vilāyetinde Nehr-i Mihrān ġarbīsinde bir medīnedür.  

Surt: Evā’il-i memālik-i ġarbda bir şehrdür.  

Servān: Sicistān şehrlerinden bir mīve-ḫāne ḳaṣabadur.  

Saṭīf: Ġarb-ı evsaṭdan Şehr1 ile Ḳayrevān mābeynindedür. 

Subayṭıla: İfrīḳiyye şehrlerinden ḳadīmī, ol memāliküñ pāy-taḫtı olan 
medā’indendür. Ba‘dehu Mehdiyye daḫı ṣoñra Tūnis pāy-taḫtı olmışdur. 
Ḳable zamāni’l-İslām melik-i Rūm olan Corcis’üñ şehri idi.  

Senbīl: Ahvāz müżāfātındandur. Bir zamān vilāyet-i Fārs’a, ṣoñra 
Ḥūzistān’a ilḥāḳ olınmışdur. 

Sūs: Baġdād’la Kūfe mābeyninde bir beled-i ḳadīmdür ki Dānyāl Nebī 
‘aleyhi’s-selāmuñ ḳabr-i şerīfi [79/1b MV] andadur. Ammā sūrı ba‘de’t-
ṭūfān Sūs İbn Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapduġı sūrdur. Bir Sūs daḫı aḳṣā-
yı maġrib ḳaṣabātındandur. 

Sūḳu’l-erba‘ā: Ahvāz’dandur. Ammā Ḥūzistān nevāḥīsindedür. 

Sīrāf: Fārs vilāyetinden yine Baḥr-i Fārs sāḥilinde bir ḳaṣabadur. 

Sīrcān: Kirmān şehrlerinden bir medīne-i kebīredür. 

Seyfü’l-baḥr: Fārs vilāyetinde niçe pāre ḳaryeleri müştemil bir sāḥilüñ 
adıdur. Ammā ġāyetle şedīdü’l-ḥarr kūredür. 

Sībīz: Bu daḫı Fārs vilāyetinde bir ḳaṣabacıḳdur.  

Şaḳīf Arnūn: Dımaşḳ-ı Şām a‘mālindendür. Arnūn bir şaḫṣuñ ismi 
olup aña nisbet ḳılınmışdur. Bir Şaḳīf, Ṣūr sāḥilinde bir ḳal‘anuñ ismidür. 

Şüveyke: Ḥicāz’la Şām mābeyninde besātīn ü ḥadā’iḳı vāfire ḳal‘ası 
mürtefi‘a2 bir ḳaṣabadur.  

Şīrāz: Fārs vilāyetindedür. Ḥaccāc bin Yūsuf’uñ ibn ‘ammı 
Muḥammed bin Ḳasem binā idüp cevf-i esede teşbīh itmekle nāmını Şīrāz 
ḳomışdur. Ḳuṭbu’ş-şu‘arā Sa‘dī ve kāşif-i rāz-ı fuḳarā Ḫˇāce Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī 
anda mütevellid olmışlardur. Āb ü hevāsı laṭīf bir nüzhetgāh-ı şerīfdür.  

 
1  Şehr: Şöhret MV 
2  mürtefi‘a: - E 
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Ṣarḫad: Ḥavrān-ı Şām müżāfātından bir ḳaṣabadur. Bir mürtefi‘ ḳal‘ası 
ve vāfir bāġ u bāġçesi vardur. 

Ṣarṣar: ‘Irāḳ vilāyetinde bir medīnedür ki ḥüccāc-ı Baġdād yolı üzerinde 
vāḳi‘ olup [83b N1] Nehr-i Furāt’dan çıḳan ṣularuñ evvelidür. 

Ṣafāḳus: İfrīḳiyye şehrlerindendür. Sūrı ve ḥadā’iḳ-ı ma‘mūrı ve 
fevākih-i mevfūrı muḳarrerdür. 

Ṣafet: [91b E] Ürdün vilāyetinde Buḥayre-i Ṭaberiyye’ye müşrif bir 
büyücek ḳaṣabadur ki bir tell-i refī‘de vāḳi‘ olmışdur. Ekẟer-i sükkānı fī 
zamāninā Yehūd olup aḥsen-i firāş ü bisāṭ olan mülevven kiçeler ki Selānīk 
kiçelerine naẓīr ‘add olınmışdur, nefs-i Ṣafet’de işlenür. Dımaşḳ-ı Şām ile 
mābeyni üç menzil yirdür. Ve bāġları ve bāġçeleri dāmen-i cebelde vāḳi‘dür. 
Ve şehr-i mezbūruñ raḫīṣ ü kem-behā bir cins çuḳası daḫı şāyi‘dür.   

Ṣalet: Bu1 daḫı Ürdün şehrlerindendür. Cebel-i Ġavr’uñ şarḳīsinde, 
‘Aclūn’uñ ġarbīsindedür. Mīvesi vāfir ve rümmānı mütekāẟirdür.  

Ṣūr: Dımaşḳ sevāḥilinde bir ḳaṣabadur ki ḥükemā-yı Yūnān’uñ ekẟeri 
andan ḳopmışdur. Ḳal‘ası aḥsen-i aḥṣan-ı ḥusūn ve 2  sāḥil-i deryāda 
metānetle manẓūru’l-‘uyūndur. 

Ṣaydā: Bu daḫı sevāḥil-i Dımaşḳ-ı Şām’da bir ḳal‘alı beldedür. Şekker 
ḳamışı ve sā’ir nebātātı vāfir olur.  

Ṭabeseyn: Ḳuhistān’dan Nīşābūr ve Iṣfahān beriyyelerinde iki 
Ṭabes’dür. Birine Ṭabes-i Küllī3 ve birine Ṭabes-i Sīnā ıṭlāḳ olınur.  

Ṭrablūs-Ġarb: İfrīḳiyye şehrlerindendür. Bir daḫı Ṭrablūs-Şām vardur.  

Ṭurrā: İfrīḳiyye ḳaṣabātından Cüreyd’e tābi‘dür. Zücāc-ı ṣāf anda daḫı 
işlenür. Ba‘żı metā‘ı İskenderiyye’ye getürilür.  

Ṭalmişā: Berḳa memleketinüñ kürsīsi ve ol eṭrāfuñ iskelesidür.  

Ṭayyib: Ḥūzistān ḳaṣabalarındandur. Vāsıṭ’la Ahvāz mābeyninde 
vāḳi‘dür.  

 
1  daḫı//Bu: - N1 
2  ve: ve ḳal‘ası MV, N1 
3  Küllī: Kelekī N1 
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‘Abbādān: Vilāyet-i ‘Irāḳ’da bir ḳaṣabadur. Baḥr-i Fārs sāḥilindedür. 
Baṣra’ya bir buçuḳ menzildür.1  

‘Ārıż: Bir ṭaġdur ki andan Laḥsā’ya ve Ḳaṭīf’e varılur.  

‘Abbāsiyye: Bülbeys şimālīsinde vilāyet-i Mıṣr’da bir ḳaṣabadur. 

‘Aclūn: Ürdün vilāyetinde bir ḳal‘a ve ḳaṣabadur. Aḳarṣuyı ve bāġ u 
besātīni vāfirdür. Ammā ḳal‘asını melik Ṣalāḥa’d-dīn-i Eyyūbī ümerāsından 
‘Alī bin Üsāme nām emīr-i kebīr ta‘mīr itmişdür. [79/2a MV]  

‘Asḳalān:2 Filisṭīn şehrlerinden olup Ġazze’ye üç fersaḫ ḳarībdür. Anda 
evḳāt-ı ḫamse namāzı mütevāliyeten edā olınmaḳ bir yıllıḳ, ba‘żılar ḳavlince 
yetmiş yıllıḳ ‘ibādet ẟevābını mutażammın olmaġın sene seb‘īn3 ve tis‘a mi’e 
tārīḫinde bu ḥaḳīre, ya‘nī mü’ellif-i keẟīrü’t-taḳṣīre ziyāreti ve evḳāt-ı ḫamse 
‘ibādeti müyesser oldı. Lākin şehri ḫarābe müşāhede ḳılındı. Ve mesācid-i 
ḫarābesinde miḥrābları ḳıble-i ūlāya [dönmiş] birḳaç ma‘ābid daḫı bulundı. 

‘Askerimükerrem: Ahvāz’da bir ḳaṣabadur. Muḳaddemā ḳarye iken 
Benī Ca‘ūne’den4 Mükerrem bin ‘Azīz ḳonup niçe zamān anda iḳāmet idüp 
ta‘mīr itmegin ‘Askerimükerrem diyü nām virilmişdür.  

‘Akkā: Sevāḥil-i Şām’dan [92a E] Sāḥil-i ‘Akkā diye meşhūr ve Ṣafet 
şehrinüñ iskelesi olmaḳ üzere meẕkūr bir ḳaṣabadur. Ammā zamān-ı sābıḳda 
bir ‘aẓīm şehr idi. Ḥālen ḫarābdur.  

‘Ukberā: ‘Irāḳ vilāyetinüñ ḳaṣabātından, Dicle kenārında bir gūşedür.  

‘Aynşems: Diyār-ı Mıṣr’da bir mevḳifüñ5 ismidür ki sābıḳan Fir‘avn’uñ 
şehri imiş. Ammā ḥāliyen ḫarābdur. Maṭariyye nām ḳarye-i ma‘rūfa 
ḳarībdür. Ekẟeriyyā dühn-i belesān ol vādīlerde ḥāṣıl olur. 

Ġazzāmeş: İfrīḳiyye semtlerinde 6  [84a N1] bir şehrdür. Bilād-ı 
Sūdān’uñ yolları üzerinde vāḳi‘dür.  

Ġazne: Zābilistān’dan bir ḳaṣabadur ki Hind’üñ iskelesidür. Ammā 
besātīn ü ezhār u eşcār u ẟimārına nihāyet yoḳdur. 

 
1  Bu şehir ve izahatı N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
2  ‘Asḳalān: - E, MV 
3  sene seb‘īn: - N1 
4  Ca‘ūne’den: Ḥabbūne’den N1 
5  mevḳifüñ: mevżi‘uñ N1 
6  semtlerinde: şehrlerinde N1 
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Ġazze: Filisṭīn şehrlerindendür. 1  Eṭrāfı bāġ u bostān, ḳal‘ası 
müşeyyedü’l-erkān ve ḳulleleri mümehhedü’l-bünyān bir ḳaṣabadur. 
Ḥażret-i Peyġāmber’imüzüñ ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem cedd-i 
büzürgvārı Hāşim bin ‘Abdümenāf’uñ ḳabri andadur. Ve İmām Şāfi‘ī 
raḥimehu’llāh ḥażretleri anda tevellüd itmişdür. 

Fās: Maġrib-i aḳṣādandur. Ortasından bir nehr aḳup iki ḳaṣaba şeklin 
göstermişdür. Ol cāniblerde anuñ gibi bir ḳaṣaba-i2 laṭīfe yoḳdur. Ḥālen ki 
yaḳın zamānda iḥdāẟ olınmışdur. Ve temel yiri ḳazılurken bir çapa 
bulınmaġın nāmı Fās ḳonılmışdur.  

Feremā: Sevāḥil-i diyār-ı Mıṣr’dadur. Ve bi’l-fi‘l ḫarābedür. Egerçi ki 
ba‘żılar ḳavlince Cālīnūs’uñ ḳabri andadur, lākin eṣaḥḥı budur ki 
Sulṭāniyye’de medfūndur.  

Fusṭāṭ: Diyār-ı Mıṣr’da bir medīne-i muḥaddeẟedür ki Mu‘āviye’nüñ 
vezīr-i müşīri ‘Amr bin ‘Āṣ binā itdürmişdür. Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu 
‘anh zamānında ki vilāyet-i Mıṣr fetḥ olındı, Fusṭāṭ maḥallinde tubba‘uñ 
ḳaṣrı bulundı. Ṣoñra Fusṭāṭ ābādān ḳılındı. Mülūk-i Mıṣr’dan tā Melik 
Aḥmed bin Ṭolun’a gelince pāy-taḫt-ı Mıṣr ol ḳaṣabada oldı.  

Femmü’s 3 -ṣulḥ: ‘Irāḳ memālikindendür. Dicle kenārında vāḳi‘ 
olmışdur. 

Fehrec: Iṣṭaḫr kūresinde, bilād-ı Fārs’dan bir şehrdür. 

Fīrūzābād: Bu daḫı Fārs vilāyetinde, Şīrāz’a ḳarīb bir meşhūr şehrdür. 
Muḳaddemā ismi Ḫūr idi. Ṣoñradan Fīrūzābād oldı. 

Feyyūm: Ṣa‘īd vilāyetinde bir nāmdār ḳaṣabadur ki içinden nehr-i 
Yūsuf ‘aleyi’s-selām geçüp ḥammāmāt u medāris ü esvāḳla nādire-i dehrdür.  

Ḳābis: İfrīḳiyye müżāfātından bir şehrdür ki Dımaşḳ-ı Şām gibi bī-
ḳarīne-i dehrdür. Ya‘nī ki leṭāfet-i āb u hevāda ve ṭarāvet ü intimāda aña 
müşābihdür.  

Ḳādisiyye: ‘Irāḳ ḳaṣabātındandur. Ḫavernaḳ ve Ḥīre ile bir bādiyede 
vāḳi‘ olmışdur. 

 
1  şehrlerindendür: vilāyetlerindendür N1 
2  gibi//ḳaṣaba-i: - E 
3  Femmü’s: Fesmü’s E 
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Ḳāhire: Pāy-taḫt-ı vilāyet-i Mıṣr [92b E] olup Ümmü’d-dünyā diyü 
müsemmā olan şehr-i kebīrdür. [79/2b MV] Muḳaddemā Fusṭāṭ ma‘mūr 
iken mevżi‘-i Ḳāhire besātīn-i ẓāhire idi. Ba‘żılar ḳavlince Ḳāhire Şaṭṭ-ı 
Nīl’üñ şarḳīsindedür.  

Ḳarṭācenne: İfrīḳiyye a‘mālinden bir ḳaṣabadur.  

Ḳaraḳum: Aḳṣā-yı Türkistān’da bir şehrdür ki selāṭīn-i Moġol anda ve 
eṭrāfında temekkün idegelmişlerdür. 

Ḳurḳūb: Ahvāz’dan bir ḳaṣabadur.  

Ḳardār: Hind nevāḥīsinde bir medīnedür. 

Ḳaṣr İbn Hübeyre: Yezīd bin1 Hübeyre-i Fezārī’ye nisbet olınmışdur. 
‘Irāḳ vilāyeti müżāfātındandur.  

Ḳaṭīf: Baḥreyn şehrlerinden olup Baḥr-i Fārs kenārında vāḳi‘dür. Sūr 
ve ḫandeḳle ma‘mūr olup pāy-taḫt-ı Laḥsā’ya iki günlik yoldur.  

Ḳafṣa: İfrīḳiyye muḳābilinde bir şehrdür. Ve diyār-ı maġribde fustuḳ 
maḥṣūli aña maḫṣūṣdur.  

Ḳulzüm: Ürdün vilāyetinde bir ḳaṣabadur ki sāḥil-i Baḥr-i Yemen’de 
vāḳi‘dür. Fir‘avn ol ḥavālīde ġarḳ olmışdur. Ve Baḥr-i Ḳulzüm daḫı aña 
nisbet olınmışdur. 

Ḳandehār: [84b N1] Hind ḥudūdında ve Sind ma‘berinde 2  bir 
şehrdür ki anı İskender binā itmişdür.  

Ḳayrevān: İfrīḳiyye bilādındandur. Ḫuṣūṣā ki Devlet-i İslāmiyye’de 
binā olınmışdur.  

Ḳaysāriyye: Sāḥil-i Şām’da bir şehrdür. A‘māl-i Filisṭīn’den ve medā’in-
i güzīnden ‘add olınmışdur.  

Kābil: Zābilistān’da a‘māl-i Bāmyān’dan Kābil bin Mahalā’el bin 
Ḳaynān binā itmişdür. Hind’üñ iskelesi, bir büyük şehrdür. 

Kārizīn: Fārs vilāyetinde bir şehrdür.  

Kāzerūn: Şābūr kūresinde bir medīne-i kebīredür. 

 
1  bin: bin ‘Ömer MV, N1 
2  ma‘berinde: maġribde E 
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Gürgān: Fārs vilāyetinde bir medīnedür. 

Kerek: Belḳa memleketinde bir meşhūr ḳal‘a ve1 ḳaṣabadur ki Ḥażret-i 
Ca‘fer-i Ṭayyār’üñ ḳabr-i şerīfi anda vāḳi‘dür.  

Kelvāẕā: ‘Irāḳ vilāyetinde bir meşhūr ḳaṣabadur ki mānend-i ḳarye-i 
kebīredür.2 

Kūfe: ‘Irāḳ vilāyetindedür. Ḥażret-i İmām ‘Alī’nüñ ḳabr-i şerīfi 
andadur. Ya‘nī ki muḳābilinde bir at meydānı yaḳın olan Necef 
ḳaṣabasındadur. Ammā Kūfe ḥālen ḫarābedür. Ḫalḳı bī-vefā ve ġaddār ve 
İmām Ḥüseyn-i Şehīd ḥaḳḳında sitemkār olduḳlarına binā’en eẟer-i binādan 
ġayrı nesnesi yoḳdur.  

Me’āb: Kerek a‘mālinden Rebbe nām ḳaryedür.  

Maḥalle: Nehr-i Nīl’üñ ġarbīsinde vāḳi‘ bir şehrdür. Bundan mā‘adā 
vilāyet-i Mıṣr’da yüz miḳdārı ḳaryenüñ ismleri Maḥalle’dür. Nihāyet 
Maḥalle-i fülānla tefrīḳ olınmışdur. 

Medā’in: Zebān-ı Fārisī’de Ṭayġūre didükleri şehrdür. ‘Irāḳ vilāyetinde 
vāḳi‘ olup Eyvān-ı Kisrā andadur ki bir rükninden birine varınca uzunı 
ṭoḳsan beş ẕirā‘dur. Ammā yüksekligi tamām seksen ẕirā‘dur.  

Medyen: Sāḥil-i [93a E] Ḥicāz’da Baḥr-i Ḳulzüm kenārında 3  bir 
ḫarābe medīnedür ki Ḥażret-i Şu‘ayb Nebī ‘aleyhi’s-selām andan ẓuhūr 
itmişdür. Medyen anda mütemekkin olan ḳabīlenüñ ismi iken giderek 
ḳaṣabasına Medyen dinilmişdür.  

Marākeş: Maġrib-i aḳṣāda bir meşhūr medīnedür ki Yūsuf bin Tāşfīn4 
iḥdāẟ itmişdür. Egerçi mīve-ḫānedür, ammā ḥummāsı bī-nihāyedür.  

Müseylā: Ḫulefā-yı Fāṭımiyyūn muḥdeẟātından Cezā’ir’e tābi‘ bir 
şehrdür.  

Mu‘ayr:5 Hind vilāyetinde bir meşhūr yirdür.  

 
1  ḳal‘a ve: - N1 
2  Kelvāẕā//kebīredür: - E 
3  kenārında: yanında E, MV 
4  Nüshalarda “Bāşīn (E), Yāşīn (MV)” şeklinde yazılan bu isim “Tāşfīn” olarak tashih edildi. 
5  Mu‘ayr: Muġber N1 
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Mekrān: Ḫorāsān ḥudūdında 1  vāḳi‘ Şaṭṭ-ı Mihrān’da şāyi‘ bir 
nāḥiyedür. 

Menf: Ġarbī Nīl’de bir ḳadīmī şehrdür. ‘Amr bin ‘Āṣ fetḥinde ḫarāb 
olup andan bedel Fusṭāṭ’ı binā itmiş idi. 

Menfelūṭ: Ṣa‘īd-i Evsaṭ’da bir ḳaṣabacıḳdur ki Asyūṭ’dan aşaġa 
vāḳi‘dür.  

Münye Ebī Ḥuṣayb: [80a MV] Bu daḫı Ṣa‘īd’de bir ḳaṣabadur. 
Ḥammāmları ve medāris ü cevāmi‘i vāfiredür. 

Multān: Hind’üñ medā’in-i kibārındandur. Ammā kitāb-ı Ḳānūn’da 
Sind müżāfātından yazılmışdur.  

Mehdiyye: İfrīḳiyye’de baḥr sāḥilinde vāḳi‘ bir ḳaṣabadur ki ḫulefā-yı 
Fāṭımiyyūn’uñ cedd-i a‘lāları Mehdī ‘Abdu’llāh iḥdāẟ itmişdür. 

Mehrūbān: Ḥūzistān’dan bir şehrdür ki Errecān’uñ iskelesidür.  

Meybiẕ: Nevāḥī-i Iṣfahān’da bir şehrdür.  

Meymend: Ġazne vilāyetinde ḳaṣaba mānend bir ḳaryedür. Sulṭān 
Maḥmūd-ı Ġaznevī’nüñ vezīri Ebü’l-Ḥasan-ı Meymendī aña nisbet olın-
mışdur.  

Nāblus: Ürdün ḳaṣabātındandur. Ḳuds-i Şerīf’e [85a N1] bir buçuḳ 
menzil ḳarībdür.  

Nebrezt:2 İfrīḳiyye’ye tābi‘ bir şehrdür ki ṣaġ cānibinde ṣuyı leẕīẕ bir 
buḥayre ve ṣolında ṣuyı māliḥ bir buḥayre daḫı olup ikisinüñ de ṣuları bir-
birine ḳarışur. Ḥālen ki ṭa‘mı taġyīr-peẕīr olmaz.  

Nu‘māniyye: ‘Irāḳ vilāyetinde bir ḳaṣabacıḳdur.  

Nevbend Ḫān: Vilāyet-i Fārs ḳaṣabātındandur. 

Nehrü’l-melik: ‘Irāḳ vilāyetinde Nehr-i Ṣarṣar’a ḳarīb bir şehrdür.  

Nehrevān: Bu daḫı ‘Irāḳ şehrlerindendür. 

Vāsıṭ: Bu daḫı müżāfāt-ı ‘Irāḳ’dandur. Ḥaccāc bin Yūsuf yapmışdur.  

 
1  ḥudūdında: vilāyetinde E 
2  Nebrezt: Nebzert N1 
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Hürmüz: Kirmān vilāyetinde bir medīne-i kebīredür ki tüccāruñ 
ma‘beri ve iskelesi olmaġın emti‘a-i Hind Baṣra ve Baġdād’a ekẟeriyyā andan 
gelür.  

Yezd: Iṣṭaḫr kūresinde beyne’l-Iṣfahān ve’l-Kirmān vāḳi‘ olmış bir şehr-
dür. Ve ‘inde’l-ba‘ż aña Yezdḫūr daḫı ıṭlāḳ olınmışdur. 

 

Faṣl fi’l-Iḳlīmi’r-rābi‘ 

Bu ıḳlīmüñ ṭūli üç biñ iki yüz sekiz fersaḫ ve rub‘1 fersaḫdur ki beyne’l-
messāḥīn tefāvüt dört yüz seksen iki buçuḳ ve rub‘ fersaḫdur. Niteki ‘arżı 
yüz on sekiz ve ẟülẟ fersaḫdur.  

[Abeskūn]: Şehrlerinden biri Abeskūn’dür ki Māzenderān [93b E] 
vilāyetinde sāḥil-i baḥrde vāḳi‘ ve Cürcān iskelesi olmaḳ üzere şāyi‘dür.  

Āmid: Diyār-ı Bekr’üñ pāy-taḫtıdur. Şehri ma‘mūr ve ḳal‘asınuñ 
metāneti meşhūrdur. Ve sūrı bir cins siyāh ṭaşdandur ki ne ḥadīd te’ẟīr ider 
ve ne āteş-i fürūzān anı żarar-peẕīr ider.  

Āmul: Māzenderān’da Ḳazvīn’den büyücek bir şehrdür. Ve Ceyḥūn’uñ 
ġarbīsinde bir ḳaṣabanuñ daḫı adı Āmul’dür.  

Ayās: Baḥr-i Şām kenārında vilāyet-i Ermen’e tābi‘ bir iskeledür ki an-
dan Tell Ḥamdūn’a bir menzil ve Kūh-ı Baḳrāṣ’a ve ḳaṣabasına iki 
ḳonaḳdur. Ḥadd-i ẕātında Ayās bin Yāvān bin Yāfeẟ bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām 
binā itmişdür. Ve aña ḳarīb İskenderūne Buñarı vardur ki sābıḳan ḳal‘asını 
Zübeyde Ḫātūn-ı Ümmü Ca‘fer yapmışdur. Ḥālen ‘āmme ġalaṭ iderler. Ol 
maḥalle İskenderiyye Buñarı dirler.  

Ẕikr olınan Ayās ḫarāb olmışken selāṭīn-i ‘Oẟmāniyyān’dan Sulṭān Sü-
leymān Ḫān ve Selīm Ḫān ve2 Murād Ḫān ‘aṣrlarında vezīr-i a‘ẓam olan 
Meḥemmed Paşa-yı Ṭavīl [ki] ḳāmeti gibi himmeti daḫı celīl idi, sene 
ẟemānīn ve tis‘a mi’e eẟnālarında Ayās şehrini bir ‘ālī ‘imāretle ta‘mīr ḳıldı. 
Ve ḳal‘asını daḫı yapdurup cemī‘-i lāzımesin cānib-i mīrīden gördürdi. 
Ḥālen bir ma‘mūr iskeledür.3 

 
1  fersaḫ ve rub‘: - N1 
2  Selīm//ve: - E 
3  E ve MV nüshalarında “Ẕikr//iskeledür” kısmı şehir hakkındaki tafsilatın ortasında yer 

almaktadır.   
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Eyye: Bir ismi daḫı Evve’dür. Rey şehri ile Hemedān miyānında bir 
ḳaṣabadur ki keẕālik Iṣfahān vilāyetinde bir ḳaryenüñ adıdur.  

Ebher: Ḳazvīn ve Zencān miyānında ṭaġ eteginde bir medīnedür. Ve 
nevāḥī-i Iṣfahān’da bir ḳaṣabanuñ daḫı ismi Ebher’dür. 

Ebīverd: Ebāverd ya Bāverd [80b MV] daḫı dirler. Ḫorāsān şehrlerin-
dendür. 

Adana: Bilād-ı Ermen’dedür. Hārūnu’r-reşīd binā itmişdür. Ve Seyḥūn 
ṣuyı kenārında leymūn ve turuncı vāfir gūşedür. Fī zamānina ümerā-yı 
Türkmān’dan Āl-i Ramażān’a [85b N1] maḳarr u muḳarrerdür.  

Kitāb-ı A‘lāḳ’da mesṭūrdur ki Adana şehrini ve ḳal‘asını mülūk-i Rūm 
‘imāret itmişdür. Ba‘dehu eyyām-ı ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye’de tecdīd ü ta‘mīr 
ḳılınmışdur ki Mollā Verdī1 ḳavlince tārīḫ-i ta‘mīr sene iḥdā ve erba‘īnde 
vāḳi‘dür. Yāḳūt-ı Ḥamevī yazduġı üzere sene tis‘īn ve mi’e eẟnālarında 
ḫādim-i Reşīd olan Ebū Süleym Ferec-i Türkī eli ile yapılduġı şāyi‘dür. 
Ḥattā nā-tamām ḳalmış iken Muḥammed Emīn bin Reşīd zamānında 
encām-peẕīr olmışdur.  

Erbīl: Bilād-ı Şehrizūr ḳā‘idesinde Mevṣil’e ḳarīb bir şehrdür ki bir tell-
i ‘ālīde ḳal‘ası vardur. Ve şehrinüñ dārü’s-salṭanası ve cāmi‘i ẓāhirdür. 
Keẕālik Şām vilāyetindeki Ṣaydā’nuñ bir ismi Erbīl’dür.  

Erkun:2 Nehr-i İşbiliyye cenūbīsinde bir kūredür. 

Erciş: [94a E] Ermeniyye-i Rābi‘a ḳaṣabātından Erdebīl-i Āzer-
baycān’da bir şehrdür. Ġarbīsinde Sebelān nām bir ṭaġ vardur. Ve ḥālen Er-
debīl’de Ḳızılbaş ṭā’ifesinüñ şāhları anda gūr-ḫāne peydā idüp cedd-i bü-
zürgvārları Şeyḫ Ṣafiyy ḥażretlerinüñ merḳad-i münevverine taḳarrüb ḳaṣd 
itmişlerdür. Ve bi’l-cümle Ḫalāṭ ve Bidlīs ve Erciş ve Erzenü’r-Rūm ve 
Ḳālīḳalā ve Mūş ve Şamşāṭ ve Manāzcird ve Ḳārṣ ve Vān ve Vesṭān ve Ber-
gerī ve Zerīkī3 ve Surmārī,4 Menāhicü’l-fikr ḳavlince Enūşirvān iḥyā itdügi 
memālikdür. 

 
1  Nüshalarda “Bilād-ı Rey (E), Milādedī (MV)” şekline yazılan bu kelime “Mollā Verdī” 

olarak metne alındı. 
2  Erkun: Erkes E 
3  Nüshalarda “Zerīn (MV), Dobin (E, N1)” şeklinde yazılan bu kelime “Zerīkī” olarak metne 

alındı (Sezen, age, s. 833).  
4  Surmārī: Sehārī N1 
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Urmiye: Āzerbaycān bilādındandur. Buḥayre-i Tilā’ya ḳarīb vāḳi‘dür 
ki Hülāgū Ḫān ḫizānesini ol ḳal‘ada ḥıfẓ idüp ḥiṣānetine i‘timād-ı küllīsi var 
idi.  

Azārvār: Cüveyn ḳaṣabasıdur ki Ḫorāsān şehrlerindendür.  

Eserābād: A‘māl-i Cürcān’dan reh-güẕār-ı Hemedān’da bir ḳaṣabadur. 

İsferāyīn: Nevāḥī-i Nīşābūr’da bir şehrdür. İsm-i muḳaddemi İsferīn 
iken kisrā Mihrcān laḳabın ḳomışdur. Ya‘nī ki ṭarāvet-i bāġ u rāġına binā’en 
Mihrcān dinilmişdür. 

Ustuġdād:1 Ḫorāsān şehrlerindendür. Herāt’la Sicistān mābeyninde-
dür.  

İskilkend: Ṭohāristān’da2 bir ḳaṣabadur. 

İşbiliyye: Ġarb-ı Endülüs’de Baḥr-i Muḥīṭ’a ḳarīb bir medīnedür. 

Aṭrabalus: Sevāḥil-i Ḥimṣ’deki Şām Ṭrablūsı’dur ki ehl-i İslām sene 
ẟemān ve ẟemānīn ve sitte mi’ede fetḥ itmişlerdür. 

Anṭākiyye: Şām vilāyetindedür. İskender’den ṣoñra melik-i mülk-i 
Rūm olan Anaṭbāḥūs binā itmişdür. Nehr-i ‘Āṣī ve Nehr-i Esved anuñ 
kenārında cereyān iderler. Ve Ḥażret-i Ḥabīb-i Neccār raḥimehu’llāh anda 
medfūndur. Ve Ḥaleb nāḥiyesinüñ medā’in-i meşhūresi Anṭākiyye ve 
Teyzīn ve Delūk ve Ra‘bān ve Münbic ve Ḳūris şehrleridür. Hārūnu’r-reşīd 
her birine birer miḳdār leşker alıḳoyup i‘tibārlarında bu cümlenüñ3 ismi 
‘Avāṣım’dur ki kūre-i Münbic ve kūre-i Teyzīn aña dāḫildür. Vaḳtā ki 
faġfūr-ı Rūmī Ḥaleb vilāyetine müstevlī oldı, sene iḥdā ve ḫamse mi’e 
tārīḫinde Anṭākiyye ḫarāb olduġı ta‘ayyün buldı. Ammā ba‘de zamānin Me-
likü’n-nāṣır Ṣalāḥa’d-dīn Yūsuf ‘imāret ḳıldı. Ya‘nī ki sene ẟelāẟe ve erba‘īn 
ve sitte mi’e eẟnālarında başlayup [86a N1] üçünci yıldan ‘alā’iḳ-ı binādan 
ḳurtıldı. Ḥattā iki ‘aẓīm burc inşāsı ile ta‘mīri tamām imtiyāz buldı. Ṣāfī 
ṭaşdan bir sūrı vardur ki devri on iki mīl yir çevirmişdür.  
Ve bir ucı üç yüz altmış ‘idādında bulınmışdur.4 Rūm ṭā’ifesi şehr-i mezbūrı 
ḳatı ta‘ẓīmle añarlar. Medīnetu’llāh dirler, medīnetü’l-melik ta‘bīr iderler. 

 
1  Ustuġdād: İnfirār (MV) | Asḳarār E 
2  Nüshalarda “Ṭaḥāristān” şeklinde yazılan bu yerin adı diğer kısımlarda geçtiği üzere 

“Ṭohāristān” olarak metne alındı. 
3  medā’in-i//cümlenüñ: - E, MV 
4  Ve bir//bulınmışdur: - E, MV 
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Ümmü’l-müdün daḫı [81a MV] ıṭlāḳ iderler. Müfessirīn müttefiḳlerdür ki 
﴿َواْضِرْب َهلُم مََّثًال َأْصَحاَب    [ve] ﴿َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغَالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنِة﴾1  
 āyātından medīne ve ḳarye ﴿َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل﴾3 [ve] اْلَقْريَِة﴾2
ta‘bīri ile Anṭākiyye murād olına. Ġāyetle ḳadīm şehrdür.  

Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan menḳūldür ki “Ḫālıḳ’um baña bil-
dürmişdür ki vech-i arżda evvel vaż‘ olınan Ḥarrān,4 [94b E] ba‘dehu Bābil, 
daḫı ṣoñra Beynūne, ‘aḳabince Dımaşḳ, ardınca Ṣan‘ā-yı Yemen, ba‘dehu 
Anṭākiyye, daḫı ṣoñra Rūmiyye olmışdur.” Ve medīne-i Anṭākiyye’yi Bint 
Rūm bin Alyaḳan5 bin Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapmışdur. Anṭākiyye 
bāniyesinüñ hem-şīresidür.  

Ve bi’l-cümle Anṭākiyye ġāyetle şerīf yirdür. Sā’ir ẟuġūra göre anuñ fażlı 
firdevsüñ sā’ir cināndan fażlı gibidür. Ve anda sākin olmaḳ Beytü’l-
ma‘mūr’da sākin olmaḳdur, diyü bir ḥadīẟde buyurılmışdur. Ammā ehl-i 
İslām’a fetḥi Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anhuñ zamān-ı ḫilāfetinde Ebū 
‘Ubeyd raḍiya’llāhu ‘anh serdārlıġıyla ṣulḥen olmışdur. Ba‘dehu gāh ümerā-
yı Benī Ümeyye ve gāh ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye żabṭ eyleyüp ba‘de zamānin sene 
ḫamse ve ḫamsīn6 tārīḫinde Aḥmed bin Ṭolun, Mıṣr’dan yüriyüp vilāyet-i 
Şām’ı ve Ḥimṣ ve Ḥaleb ve Anṭākiyye’yi fetḥ idüp ḫuṭbesi oḳunmışdur. 
Niçe rūzgār ṣoñra faġfūr-ı Rūmī musallaṭ olup żabṭ itmişdür. Āḫir-i kār 
Nāṣıru’d-devle Ebü’l-fevāris Süleymān bin Ḳuṭalmış-ı Selçūḳī bu ḫuṣūṣda 
ġayrete gelüp Ruhā cāniblerinde ḥākim iken iki yüz seksen atlu ile ılġar idüp 
geldi. Sene seb‘a ve seb‘īn ve erba‘a mi’e Şa‘bān’ında bir gice ‘ale’l-ġafle 
Anṭākiyye’yi fetḥ ḳıldı. Sulṭān Seyfü’d-dīn Ḳalāvan zamānına gelince niçe 
ḥükkāmuñ taḥt-ı ḥükmine 7  girdi. ‘Āḳıbet Āl-i ‘Oẟmān’dan Mıṣr fātiḥi 
Sulṭān Selīm Ḫān zamānında fetḥ-i cedīd ile musaḫḫar ḳılındı. 

Anṭāliye:8 Rūm vilāyetinde bir otlu ṣulu memleketdür.  

Enderāb: Ḫorāsān şehrlerinden.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/82, “Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yâsîn Sûresi, 36/12, “Onlara, o memleket halkını örnek ver.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yâsîn Sûresi, 36/20, “Şehrin öbür ucundan bir adam geldi.”  
4  Ḥarrān: oldur E 
5  Alyaḳan: Alta‘an E 
6  ḫamsīn: sittīn N1 
7  ḥükmine: ḥükūmetine E 
8  Anṭāliye: Anṭākiye MV 
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Anṭarṭūs: Baḥr-i Rūm kenārında bir ḥıṣndur ki ehl-i Ḥimṣ’üñ iskelesi 
idi. Ḥālen ḫarābedür.  

Evcān: Āzerbaycān memālikindendür.  

Ayẟina:1 Rūm vilāyetine tābi‘ medīne-i ḥükemā-yı Yūnāniyyūn diyü 
şāyi‘dür.  

Bāb: Cünd Ḳınnesrīn’den bir ḳaṣabacıḳdur.  

İskenderūne: Baḥrüñ sāḥilinde Cünd Ḳınnesrīn’den bir medīnedür. 
İbn Ebī Dāvūd Abādī2 yapmışdur.  

Bāẕġīs: Ḫorāsān nevāḥīsinde ba‘żı ḳurā ve ḳaṣabāta ‘alem olmışdur.  

Bārīn: Ḥamā tevābi‘inden ḳal‘alu bir ḳaṣabadur.  

Bālīs: Cünd Ḳınnesrīn’den Furāt iskelesi bir ḳaṣabadur ki Mıṣr’dan ve 
diyār-ı Şām’dan gelen tüccār ol maḥalde merākibe girürlerdi. Emti‘alarını 
Baġdād’a ol ẟaġrdan iledürlerdi. Vaḳtā ki [86b N1] Melikü’n-nāṣır 
Ṣalāḥa’d-dīn’üñ zamān-ı devleti oldı, Furāt’uñ ṣuyı Bālīs’den bu‘d buldı. 
Aña binā’en zümre-i zühhāddan Ebū Bekr bin Ḳıvām-ı Bālīsī, Furāt’dan 
Bālīs’e bir nehr aḳıtdı. Niçe rūzgār ehl-i büldāndan intifā‘ ḥāṣıl itdi. Ṣoñra 
ol daḫı ḫarāb olup Bālīs ḳaṣabası ḫālī ḳaldı. Ehl-i Bālīs [95a E] ḳıllet-i ‘aḳl 
ve belādetle meşhūrlardur. 

Bāmyān: Zābilistān şehrlerindendür.  

Bicāye: Ġarb-ı evsaṭdan Endülüs’üñ Ṭarṭūşe’sı muḳābilinde bir 
medīne-i ṣaġīredür.  

Bidlīs: Ermeniyye’den [81b MV] bir ḳal‘alu şehrdür. 

Bedaḫşān: Ṭohāristān-ı A‘lā’da bir memleketdür ki anda lāciverd 
ma‘ādini vardur. 

Berzend: Āzerbaycān’dan bir medīnedür.  

Berziyye: Cünd Ḳınnesrīn’den dāmen-i cebelde vāḳi‘ bir ḳaṣabadur.  

Bursāncird: Bilād-ı Ermen’de bir ḥıṣn-ı ḥaṣīndür.  

Burcud: Bilād-ı Cebel’den bir ḳaṣabadur.  

 
1  Burada kastedilen Atina olmalıdır. 
2  Abādī: Ayādī N1 
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Bizāġā: Bāb a‘mālinden Cünd Ḳınnesrīn’de bir meşhūrca ḳaryedür.  

Bisṭām: Ḳūmis tevābi‘inden bir şehrdür ki besātīn ü fevākihi vāfirdür. 
Ve Bāyezīd-i Bisṭāmī ḥażretleri anda tevellüd itmişdür.  

Ba‘albek: Dımaşḳ-ı Şām ḳurbında, dāmen-i cebelde vāḳi‘, Süleymān 
Nebī ‘aleyhi’s-selām dīvlere yapdurması şāyi‘ bir şehr-i ḳadīmdür.  

Baġrās: Baḳrāż didükleridür. Cünd Ḳınnesrīn’e tābi‘, ḳal‘a-i mürtefi‘ası 
şāyi‘ bir ḳaṣabadur. Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye muḫadderātından Zübeyde Ḫātūn 
anda bir ‘imāret binā idüp żiyāfet-i müsāfirīne beẕl-i ni‘met1 ḳılmışdur. 
Ba‘dehu küffār2 żabṭına girüp niçe zamān ellerinde ḳalmışdur. ‘Āḳıbet me-
lik-i mu‘aẓẓam Tūrān Şāh sene erba‘a ve ẟelāẟīn ve ḫamse mi’e tārīḫinde 
Baġrās’a gelüp ṣulḥen fetḥ eylemişdür.  

Baġşūrā: Ḫorāsān şehrlerindendür.  

Bekkās: Anṭākiyye ile Efāmiyye mābeynindedür ki iki ḳal‘adur. 
Aḳarṣuları ve bāġ u rāġı vardur. Ḳurbında hefte bāzārı ṭurup küllī cem‘iyyet 
olagelmişdür.  

Balāsaġūn: Māverā-yı Seyḥūn’da Türk vilāyetine tābi‘ bir medīnedür.  

Belāṭunuş: Şām şehrlerindendür.  

Belḫ: Ḫorāsān vilāyetindedür. Eṭrāfı turunc ve envā‘-ı fevākih 
bostānları vardur. Üçer merḥale Multān ve Sicistān ve Ferġāna ve Rey ve 
Kirmān ve Ḫˇārezm şehrleri miyānındadur ki egerçi Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-
selām binā eyledügi şehr-i ḳadīmdür, lākin kitāb-ı Menāhicü’l-fikr’de mülūk-
i Fürs’den Behrās’üñ3 ḳızı yapdurup nāmını Belḫ ḳodu, ṣoñradan ta‘rīble 
Belḫ oldı, dinilmişdür. Meger ki murādı ta‘mīr-i ẟānīsi ola. Ve kitāb-ı 
mezbūrda mesṭūrdur ki on iki fersaḫ miḳdārı çepçevre bir dīvār çekilmişdür. 
Cemī‘-i ḳurā ve besātīni ol dīvāruñ içindedür. 

Beled: Diyār-ı Rebī‘a’da bir ḳaṣabadur.  

Belensiye:4 Endülüs’üñ şarḳīsinde bir medīnedür. 

Bilinyās: Sevāḥil-i Ḥimṣ’de bir bāġlu bāġçelü şehrdür. 

 
1  ni‘met: - N1 
2  küffār: küffār emn-i MV 
3  Behrās’üñ: Behrāsen’üñ E | Nehrāseb’üñ N1 
4  Burada Valensiya kastedilmiş olmalıdır. 
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Bencehir: Zābilistān medā’inindendür. 

Bevāzīc: Erbīl’le Tikrīt mā-beynindedür. Cezīre’ye tābi‘ ḳaṣabātdan-
dur. Zāb-ı Aṣġar’uñ ġarbīsindedür. Bir ismi daḫı Bevāzīcü’l-mülk‘dür. 
Erdeşīr binā itdügi şehrlerdendür. [95b E]  

Pūzcān: Ḫorāsān medā’inindendür.  

Pūşenc:1 Pūşeng’den mu‘arrebdür. Bu daḫı Ḫorāsān’a tābi‘ [87a N1] 
bir ḳaṣabadur.  

Būne: Sāḥil-i İfrīḳiyye’de bir medīnedür.  

Behesnā: Ḥuṣūn-i Şām’dan bir ḳal‘adur. Mülūk-i Ermeniyye’den biri 
ḳal‘a-i menī‘asını binā idüp niçe rūzgār anlaruñ żabṭ u taṣarruflarında ber-
ḳarār ṭurmışdur.2 Ba‘dehu sene ḫamse ve erba‘īn ve ḫamse mi’e tārīḫinde 
Melik ‘İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Ḳılıçarslan ol vilāyeti Ermenīler elinden aldı. 
On yıl mikdārı żabṭ itdükden ṣoñra Nūru’d-dīn-i Şehīd’üñ taḥt-ı ḥükmine 
girdi. Ba‘de zamānin yine mülūk-i Ermen żabṭ idüp sene sitte ve sittin 
eẟnāsında Emīr Sunḳur Aşḳar’a temlīk olındı. Keẕā fi’l-A‘lāḳ. 

Bīre: Cünd Ḳınnesrīn’den, Ya‘nī Ḥaleb müżāfātından bir şehrdür. 
Furāt’uñ iskelesidür. Diyār-ı Bekr’e ve Baġdād’a, andan geçilür. Ḳal‘ası ve 
bāġ u bāġçesi vāfirdür. 

Beymānşehr: Gīlān ḳaṣabātındandur. 

Tedmür: Bādiyye-i Şām’da bir ḳaṣabadur.  

Termud: Ṭohāristān’dan Ceyḥūn kenārında bir şehrdür. 

Tikrīt: Cezīre’dendür. Berr-i Mevṣil’de [82a MV] Dicle’nüñ 
ġarbīsinde vāḳi‘dür.  

Tell A‘fer: Sincār’la Mevṣil miyānındadur. Cezīre müżāfātındandur.  

Tell Ḥamdūn: Bilād-ı Ermen’den bir ḳal‘adur. 

Tilimsān: Ġarb-ı aḳṣānuñ evveli bir medīne-i meşhūredür.3  

 
1  Pūşenc: Yūşeyḫ N1 
2  ber-ḳarār ṭurmışdur: ḳaldı N1 
3  medīne-i meşhūredür: medīnedür. Meşhūredür MV | Meşhūredür: - E 
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Cebele: Sāḥil-i Şām’da bir ḳaṣabacıḳdur. Ḥażret-i Sulṭān1 İbrāhīm bin 
Edhem ḳuddise sırruhu ḥālen anda medfūnlardur. Ve a‘ẓam āsitānedür.2  

Ceryādḳān: Kerḫ’le Hemedān mābeyninde bir şehrdür.  

Cürcān: Bir meşhūr şehrdür. Cürcān bin Ümeym bin Būrān bin Sām 
bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapmışdur. Ḫorāsān vilāyetinde Nesā’nuñ ġarbīsin-
dedür. Ve bi’l-cümle Ṭaberistān ve Ḫˇārezm mābeyninde keẟīrü’l-emṭār, 
nehr-i cārīsi āşkār, bir şehr-i nāmdār daḫı vardur. Sene ẟemān ve tis‘īnde 
Yezīd bin Mühelleb yapduġı Cürcān oldur. Vilāyet-i Māzenderān’da evvel 
binā olınan şehr oldur. Bu ikisinden ġayrı bir Cürcān daḫı vardur, Ḫˇārezm 
vilāyetindedür. Taḳvīmü’l-büldān’da üçi daḫı mesṭūrdur. 

Cirm: Bilād-ı Bedaḫşān’dan bir medīnecikdür. 

Cezīretü’l-ḫaḍrā: Berr-i3 Endülüs’de bir güzelce şehrdür. 

Celūlā: ‘Irāḳ şehrlerindendür. 

Cüveyn:4 Kūre-i Nīşābūr’dandur.  

Cīl: Bilād-ı Deylem’e mücāvir bir ma‘mūre nāḥiyedür ki ekẟeri 
ḳurādur, ḳaṣabātı yoḳdur. Gūştād-ı Ḥakīm andandur. Ve Cīlān, Gīlān’dan 
mu‘arrebdür. 

Cezīre-i İbn ‘Ömer: Ḥasan bin ‘Ömer bin el-Ḫaṭṭāb binā eylemişdür. 
Ve tārīḫ-i iḥdāsı mi’eteyn-i hicriyye ḥudūdında olmışdur.  

Ḥadīẟe: Cezīre’ye tābi‘dür. Bir Ḥadīẟe vardur ki aña Ḥadīẟe-i Mevṣil 
dirler.  

Ḥarrān: Diyār-ı Mıṣr’da bir büyük şehr idi. Ḥālen ḫarābedür. Muḳar-
rib5 Ḥarrīfārān taṣḥīḥ [96a E] itmişdür. 

Ḥıṣn-ı Manṣūr: Cünd Ḳınnesrīn’dendür. Mervān-ı Ḥımār zamānında 
Manṣūr bin Ca‘ūne-i ‘Āmirī yapmışdur.6 

Ḥıṣnu’l-Ekrād: Ḥimṣ a‘mālindendür. Ḳal‘ası ḥaṣīne ile meşhūrdur. 

 
1  Sulṭān: - MV 
2  Ḥażret-i//āsitānedür: - N1 
3  Berr-i: - N1 
4  Cüveyn: Cevber MV | Ḥadīẟe E 
5  Muḳarrib: Muġreb E, MV 
6  Mervān//yapmışdur: - E, MV 
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Ḥıṣn Yezīdiyye:1 Cünd Ḳınnesrīn’den bir ḳal‘a-i ṣaġīredür.  

Ḥıṣnkeyfā: Bu daḫı Diyār-ı Bekr cezīresindendür.  

Ḫaḍr: Tikrīt muḳābelesindeki beriyyede bir şehr-i ḳadīmdür.  

Ḥaleb: Ḳavā‘id-i Şām’dan Cünd Ḳınnesrīn’e tābi‘ bir belde-i ‘aẓīme ve 
medīne-i na‘īmedür ki rūy-i zemīnde ḳal‘ası gibi ḥıṣn-ı ḥaṣīn ve burc-ı metīn 
ma‘lūm degüldür. Ve Nehr-i Ḳuveyḳ ol şehrüñ [87b N1] içinde revān olur. 
Hübūṭ-ı Ḥażret-i Ādem’den üç biñ ṭoḳuz yüz altmış iki yıl geçdükde ki 
mülūkden Belġūrs zamānı idi, ki Belūkūs didükleridür, zamān-ı ḥükūme-
tinde otuz yıl olduḳda Ḥaleb şehrini yapmışdur. Ammā tevārīḫ-i ḳudemāda 
devlet-i İskender’üñ sene-i ūlāsında ki Soloḳos ki Sūriyā ve Bābil’e ḥākim 
olmışdur. Mulūḳiye2 ve Efāmiyye3 ve Ruhā ve Ḥaleb ve Lāẕḳıyye’yi binā 
eylemişdür. Ġālibā Ḥaleb şehrinüñ ikinci ‘imāretidür. Ve ṣābīler4 Ḥaleb’e 
Medīnetü’l-aḫyār dimişdür.   

Hişām bin Kelbī’den menḳūldür ki Ḥaleb ve Ḥimṣ şehrlerini Demher5 
bin Ruḥayṣ bin Ḥāriẟ bin Müknif6 bin ‘İmlīḳ iḥyā eylemişdür. Ḥaleb ol şeh-
rüñ ḳal‘asına ismdür. Ḥażret-i Ḫalīl anda ḳoyunlarınuñ südin ṣaġardı. 
‘Aşīreti ol maḥalle gelüp   7«حلب ابراهيم �ذا احملل» dimekle ol depenüñ 
ismi Ḥaleb olmışdur. Şol zamān kim Enūşirvān Ḥaleb’e geldi ve melik-i 
Rūm olan Būsṭinyānūs elinden aldı, sūrın ācürr-i Fārisī ile yeñiden yap-
durdı. Ba‘dehu sene iḥdā ve ḫamsīn ve ẟelāẟe mi’e eẟnālarında faġfūr-ı Rūmī 
Seyfü’d-devle’yi ḳaçurup Ḥaleb’i aldı. Ḫalḳını ḳırup ḫarāb itdükden ṣoñra 
tekrār Seyfü’d-devle gelüp iki yıl ṣoñra sūrını tecdīd itmişdür. Ba‘żı burcla-
rında tārīḫi mesṭūrdur. Ammā ḳal‘asınuñ bināsını melik-i Rūm Mīḫā’īl inşā 
itmişdür. Ve ‘inde’l-ba‘ż medīne-i Ḥaleb’i yapduran Soloḳos yapdurmış-
dur.8 İçinde bir ḳapusı vardur. Yüz yigirmi beş ḳademe ile inildügi muḳar-
rerdür.9  

 
1  Yezīdiyye: Berziyye E, MV 
2  Mülūḳiye: Mülūfiye E | Selāfiye N1 
3  Efāmiyye: Emābe MV 
4  ṣābīler: ṣāḥibler E 
5  Demher: Zemher N1 
6  Müknif: Mükeyf E, N1 
7  “Hz. İbrahim o yerde [süt] sağdı.” 
8  Ve//yapdurmışdur: - E, MV 
9  muḳarrerdür: vāḳi‘dür E, N1 
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Ve Ḥaleb ḥaḳḳında eḥādīẟ-i şerīfe daḫı vardur ki birisi    التقوم الساعة»
حىت ينزل الروم �ألعماق و بداِبق فيخرج إليهم جيش من املدينة من خيار أهل ا ألرض يومئذ» 1  

buyurılmışdur. Pes Dābıḳ’a2 cümleden yaḳın olan medine Ḥaleb şehridür.3 
Fā-yı ta‘ḳīb4 bu ma‘nāya taḳrīb düşmişdür. Ve ḥadd-i ẕātında ol rāvīlerde5 
medīne ıṭlāḳı Ḥaleb şehrine maḫṣūṣdur, diyü kitāb-ı A‘lāḳ-ı Ḫatīre’de 
mektūbdur.  

Ve Ḥaleb’deki cāmi‘-i kebīri Süleymān bin Abdü’l-Melik zamān-ı 
salṭanatında [96b E] inşā ḳılmışdur. Ḳarındaşı Velīd, Cāmi‘-i Dımaşḳ’ı 
yapdurup anuñ ‘imāreti ile faḫr itmegin mezbūr daḫı cāmi‘-i celīlle mübāhāt 
ḳaṣdın ḳılmışdur. Fe-ammā evvelki ḥāleti ve zīb ü zīneti ile ḳalmayup ba‘de 
zamānin Benī el-‘Abbās Enbār şehrini yapduḳlarında maḳbūl mermerlerini 
ve direklerini Cāmi‘-i Enbār’a iletmişlerdür. Ve niçe zamāndan ṣoñra faġfūr-
ı Rūmī daḫı āteşe yaḳup ḫarāb itmişdür.  

Ve kitāb-ı A‘lāḳ’da mesṭūrdur ki şehr-i Ḥaleb’üñ içinde ve ṭaşrasında 
iki yüz dört ‘aded mesācid vardur. Ḳal‘asında daḫı on mescid-i ma‘mūr 
muḳarrerdür ki birisi Mescid-i Nūr’dur. Zamān-ı evvelde Ḥaleb şehrinde 
cidden sivrisiñek olmazdı. İttifāḳ Nūru’d-dīn-i Şehīd zamānında bir bināya 
mübāşeret olındı. Nefs-i ḳal‘ada bir maġāreye [88a N1] müşrif bir revzene 
açıldı. Hemān ol sā‘atden sevrisiñek leşkeri ol şehre ṣaçuldı. Ṭılısmı 
bozulmaġın żabṭı mümkin olmadı. Keẕālik Bāb-ı Cinān6 semtinde ḥayyāt 
ṭılısmı da vardur. Ehl-i Ḥaleb’e yılan cinsinden mażarrat olmaması ol cihetle 
āşkārdur.  

Ḥimṣ: Ḳavā‘id-i Şām’dan bir meşhūr şehrdür.7  

Ḥulvān: ‘Irāḳ şehrlerindendür.  

Ḥamāmāt: Tūnis’dan ṭoḳsan mīl öte bir cezīredür.  

Ḥīzān: Diyār-ı Bekr şehrlerindendür.  

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Rumlar, A’mak veya Dabık’a gelene kadar, kıyamet kopmaz. Medîne’nin en 

hayırlı insanlarından bir ordu, o gün Hristiyanlara karşı çıkacaktır.”, (Müslim, Fiten, 9/h, 
No:  34/2898)  

2  Dābıḳ’a: Rābi‘’a E 
3  medīne Ḥaleb şehridür: şehr Ḥaleb’dür MV 
4  Fā-yı ta‘ḳīb: Fe-inḳalebe E 
5  rāvīlerde: vādīlerde N1 
6  Cinān: Ḥannān N1 
7  Bu şehir ve izahatı E ve MV nüshalarında Ḥaleb hakkında malumatın ortasında yer 

almaktadır. 
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Ḫāfiḳayn: ‘Irāḳ vilāyetinde bir medīnedür.  

Ḫatlān: Māverā’ü’n-nehr’de bir kūredür.  

Ḫarcird: Herāt müżāfātındandur.  

Ḫüsrevcürd: Bilād-ı Beyhaḳ’da bir medīnedür. 

Ḫıṭā: Bir meşhūr şehrdür. 

Ḫūst: A‘māl-i Belḫ’ten bir ḳaṣabadur.  

Ḫūnec: Āzerbaycān’da bir beldedür.  

Dārā: Cezīre’den bir ḫoşça şehrdür. Bir daḫı Mārdīn ḳurbında vardur. 

Dāliye: Bu daḫı Cezīre’dendür. Şaṭṭ-ı Furāt’da vāḳi‘ olmışdur. 

Dāmġān: Ḳūmis’de bir ḳaṣabadur. Ṣuyı ġāyetle azdur. 

Dübeyl: Ermeniyye medīnelerindendür.  

Deskere: ‘Irāḳ vilāyetinde bir şehrdür. Ve Baġdād nevāḥīsinde bir 
ḳaryenüñ adıdur. 

Daḳūḳā: Cezīre şehrlerindendür.  

Dellī: Hindūstān’da bir büyük medīnedür. Ve ol ḥavālīde her cihetle 
bī-ḳarīnedür. 

Dandanaḳān: Mervşāhcān’da bir ḳaṣabadur.  

Dolāb: Deylem ḥudūdında bir meşhūr ḳaryedür.  

Düvīn: Ermeniyye’de bir medīnecikdür.  

Dīnever: Ġarbī-i Hemedān’da ṭaġ eteginde bir şehrdür. Menāhicü’l-fikr 
ṣāḥibi ḳavlince Dīnever’e Māhıkūfe dirler. Niteki Nihāvend’e Māhıbaṣra 
ıṭlāḳ iderler. 

Re’su‘ayn: [82b MV] Diyār-ı Rebī‘a’da bir medīnedür. 

Revān: Ṭohāristān’da bir kişverdür.  

Raḥbe: Diyār-ı Bekr’e tābi‘dür. Medīnesi Furāt üzerinde1 vāḳi‘dür.  

 
1  üzerinde: ḳurbında E 
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Raḳḳa: Beyżā dimekle meşhūrdur. Diyār-ı Mıṣr’da bir şehr-i 
ma‘mūrdur. Bir Beyżā daḫı Diyār-ı Bekr’de Furāt üzerinde vāḳi‘ bir şehr-i 
meşhūrdur. 

Rodos: Baḥr-i Rūm’da bir cezīredür ki Mu‘āviye zamānında ‘asākir-i 
İslām çoḳ [97a E] sa‘y itdiler, alamadılar. Ba‘dehu sene ẟelāẟīn ve tis‘a mi’e 
tārīḫinde fermān-rān-ı mülk-i Rūm olan Sulṭān Süleymān bin Selīm Ḫān 
fetḥ itmişdür. 

Rūdbār: Ḳā‘ide-i Deylem üzerinde bir şehrdür. Gūyā ki Deylemīlerüñ 
pāy-taḫtı oldur.  

Rūyān: Ṭaberistān’da bir büyük şehrdür.  

Ruhā: Mıṣr diyarından bir medīne-i ‘aẓīmedür ki içinde bir büyük 
kilīsāsı daḫı vardur.  

Resten: Ḥimṣ ile Ḥamā mābeyninde bir şehr idi. Ḥālen ḫarābedür. 

Rey: Bilād-ı Cebel’den bir memleketdür ki bir buçuk fersaḫ miḳdārı 
ma‘mūresi vardur. Ve iki nehr-i cārī ol şehre tamām ṭarāvet ü niẓām 
virmişdür. Ve ba‘żılar ḳavlince Rey memālik-i Deylem’dendür. 

Zābīl: Bir vilāyet adıdur ki aña Zābilistān daḫı dirler. Ba‘żı yiri ıḳlīm-i 
rābi‘den ve bir miḳdārı ẟāliẟdendür. 

Zemm: Ḫorāsān’da bir ḳaṣabacıḳdur.  

Zencān: Bilād-ı Cebel’den bir şehrdür.  

Zevzen: Ḳuhistān’da bir büyük medīnedür.1  

Sāriye: Māzenderān şehrlerindendür.  

Sālūs: Bilād-ı Cebel’den bir medīnedür.  

Selmās: Āzerbaycān ḳaṣabātındandur.  

Selemye: Ḥimṣ a‘mālinden bir ḳaṣābadur.  

Seraḫs: Ḫorāsān medā’inindendür. 

Sardānye:2 Baḥr-i Rūm’da bir cezīredür ki lisān-ı Efrencī’de Ṣardānī 
ta‘bīr olınur. [88b N1] 

 
1  Zemm//medīnedür: - N1 
2  Burada Sardinya kastedilmiş olmalıdır. 
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Semerḳandgār: Ba‘żılar Servendgār daḫı dirler. Bilād-ı Ermen’de bir 
şehrdür. 

Sermīn: A‘māl-i Ḥaleb’den bir ḳaṣabadur. Zamān-ı sābıḳda üç yüz 
miḳdārı mesācid-i keẟīresi var idi. Cümlesinde namāz ḳılınurdı. Ḥālen 
ancaḳ bir cāmi‘inde edā-yı ṣalāt olınur. Ammā ekẟer-i ḫalḳı İsma‘īliyye idi. 
Ba‘de zamānin ki Tatar leşkeri müstevlī oldı, anlaruñ niẓāmı bozuldı.  

Surūc: Cezīre’ye tābi‘ bir belde-i ḫarābedür ki Ḥarrān nevāḥīsinde 
vāḳi‘dür.  

Si‘irt: Diyār-ı Rebī‘a’dan dāmen-i cebelde vāḳi‘ bir beldedür. 

Suḳṭara: Sürremenrāy didükleri ḳaṣabadur. ‘Irāḳ vilāyetindedür. 

Sāve: Bilād-ı Cebel’de Rey şehrinüñ ġarbīsindedür. 

Sebte: Aḳṣā-yı maġribde bir medīnedür.  

Simnān: Rāy ile Dāmġān miyānında bir meşhūr şehrdür. 

Sincān:1 Ṭohāristān’a tābi‘ bir ḳaṣabadur.  

Sinn: Cezīre bilādındandur. 

Sincār: Diyār-ı Rebī‘a şehrlerindendür. 

Sümeysāṭ: Aḳṣā-yı Şām’da bir şehrdür. Şümeysāṭ daḫı dirler. Ḥażret-i 
İbrāhīm Ḫalīlu’llāh ‘aleyhi’s-selām ‘aṣrında şarḳ cāniblerinde Kümūs nām bir 
melik-i bāhirü’l-iḥtişām var idi. Somyāṭ’ı ve Fülodyā’yı ol binā itmişdür. 
Bilād-ı Rey ḳavlince zamān-ı İslām’daki ‘imāreti Manṣūr-ı ‘Abbāsī 
zamānında olmışdur. Lākin ba‘de zamānin yine Rūmīler taṣarrufına düşdi. 
Sene ḫamse ve erba‘īn [97b E] ve ḫamse mi’e tārīḫinde Timurtaş bin Artuḳ 
fetḥ idüp Artuḳīler żabṭında olması taḥḳīḳa yitişdi. 

Sühreverd: Bu daḫı Cebel’e tābi‘ bir ḳaṣabacıḳdur. 

Şīrvān: Bu daḫı Cebel’e tābi‘ bir kūredür ki şehrinüñ ismi Māsīdān’dur.  

Sīs: Bilād-ı Ermen’de vāḳi‘ bir ḳaṣabadur. 

Şāmis: Baḥr-i Rūm cezā’irinden bir yirdür.  

Şūdḳān:2 Ḫorāsān şehrlerinden bir medīnecikdür.  

 
1  Sincān: Sihcān E 
2  Şūdḳān: Sūrḳān N1 
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Şuġur: Cünd Ḳınnesrīn’de bir ḳal‘adur.  

Şamşāṭ: Diyār-ı Mıṣr’da bir ḳaṣabadur.  

Şūmān: Bilād-ı Ṣaffāriyān’dan1 Türkistān medā’inindendür. 

Şehzūr: Cebel tevābi‘inden bir ḳaṣabadur. Şehrizūr daḫı dinilür.  

Şehristān: Nīşābūr ve Ḫˇārezm miyānında bir medīnedür.  

Şīrez: Ḥamā ḳurbında bir ḳal‘alu beldedür.  

Ṣıḳılliye: Baḥr-i Rūm’da bir cezīredür. 

Ṣıhyevn: Cünd Ḳınnesrīn’de bir ḳal‘alu şehrdür.  

Ḍumayre:2 A‘māl-i Cebel’den bir ḳaṣabadur.  

Ṭāberān: Ṭūs3 şehridür.  

Ṭāleḳān: Ḫorāsān vilāyetinde bir ḳaṣabadur.  

Ṭā’iḳān: Ṭohāristān’da vāḳi‘ bir medīnedür. 

Ṭarsūs: Bilād-ı Ermen’de [83a MV] bir meşhūr şehrdür. Mülūk-i Rūm 
binā eyleyüp yüz elli beş tārīḫinden ṣoñra ki hübūṭ-ı Ādem’den ṣoñra, ya‘nī 
ki dört biñ yüz elli beşinci yılda tamām olmışdur. Ve ismi Arsīn ḳonulmış 
iken ta‘rīble Ṭarsūs olmışdur. Ammā Aḥmed bin Ṭayyib-i Seraḫsī ḳavlince 
Ṭarsūs bin Rūm bin Altaḳā bin Sām bin Nūḥ binā itmegin ismi Ṭarsūs ḳo-
nılmışdur. Ve bir def‘a daḫı sene seb‘īn ve mi’e tārīḫinde Hārūnu’r-reşīd 
‘imāret kılmışdur.  

Ṭarṭūşe: Şarḳī Endülüs’de bir medīnedür. 

Ṭanca:4 Aḳṣā-yı ġarbda Baḥr-i Zuḳāḳ aġzında bir ḳaṣabadur.  

Ṭūs: Ḫorāsān vilāyetindeki medā’indendür.  

‘Ayntāb: Cünd Ḳınnesrīn’e tābi‘ [89a N1] bir mīvelü, laṭīf şehrdür. 
Nehr-i Sācūr nām ırmaġı vardur. Nāḥiyeleri ḥadā’iḳ u besātīn ile 
ma‘mūretü’l-aḳṭārdur. Ammā sene iḥdā ve ḫamsīn ve ẟelāẟe mi’e tārīḫinde 

 
1  Nüshalarda “Saffāniyān” şeklinde yazılan bu kelime “Saffāriyān” olarak tashih edildi (bk. 

Erdoğan Merçil, “Saffârîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2008, C. 
35, s. 464-465). 

2  Ḍumayre: Ṣumra E, MV 
3  Ṭūs: Ṭūr N1 
4  Ṭanca: Ṭancaba E 
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ki melik-i Rūm, Delūk’e müstevlī oldı, ‘Ayntāb daḫı Delūk ḥükminde olup 
ba‘dehu melik-i Ermen olan Cūsleyen1 taḥt-ı ḥükmine girüp ta‘ayyün buldı. 
Ġıbbu ẕālik ‘İzzü’d-dīn Mes‘ūd bin Ḳılıçarslan ḥükm eyledi. Tā sene ḫamsīn 
ve ḫamse mi’e tārīḫinde Nūru’d-dīn Maḥmūd bin Zengī muḥāṣara idüp 
fetḥ idince ‘İzzü’d-dīn ’üñ ümerāsı żabṭında ḳaldı. 

‘Āmme: Cezīre’de bir ḳaṣabadur.  

‘İrḳa: Sāḥil-i Şām’da bir medīnedür.2  

‘Aynzerbā: Bilād-ı Ermen’de bir ḳaṣabacıḳdur.  

Ġırnaṭa: Endülüs vilāyetinde bir belde-i kebīredür.  

Fāryāb: Belḫ nevāḥīsinde bir medīnedür ki Ẓahīr-i Fāryābī ḥażretleri 
anda mütevellid olmışdur. [98a E]  

Fāmiyye: Şīrāz a‘mālinden bir şehr-i ḳadīmdür. 

Ferīr: Ceyḥūn kenārında, Buḫārā’ya ḳarīb bir dil-firīb ḳaṣabadur.3 

Ḳāşān: Bilād-ı Cebel’den bir medīnenüñ ismidür.  

Ḳālīḳalā: Diyār-ı Bekr’de bir ḳaṣabadur.  

Ḳā’in: Ḳūhistān’da bir medīnedür ki vāżı‘-ı ḫaṭṭ-ı nesta‘līḳ olan Sulṭān 
‘Alī-i Ḳā’inī anda mütevellid olmışdur. 

Ḳıbrıs: Yā ile Ḳıbrīs daḫı dinilür. Ṭūlen iki yüz mīl ve ‘arżen yüz mīl 
çevirür bir cezīredür ki Sulṭān Selīm Ḫān bin Sultan Süleymān Ḫān’uñ 
zamān-ı salṭānatında eşca‘u’l-vükelā Lālā Muṣṭafā Paşa anı fetḥ itmişdür. 
Tafṣīli maḥallinde mesṭūrdur. 

Ḳurṭuba: Endülüs’üñ ġarbīsinde bir medīnedür. 

Ḳarḳīsā: Diyār-ı Mıṣr’da bir şehrdür.  

Ḳarmīsīn: Cibāl-i ‘Irāḳ’da bir ḳaṣabadur.  

Ḳurayḳīn: Kirmānşāh’dan mu‘arrebdür. Niteki Ḳazvīn Kişvīn’den 
ta‘rīb olınmışdur.4 Ḫorāsān şehrlerindendür.  

 
1  Cūsleyen: Celūsben E 
2  Bu ve önceki şehir MV ve N1 nüshalarında “Ayntāb” başlığından önce gelmektedir. 
3  Ferīr//ḳaṣabadur: - N1 
4  E ve MV nüshalarında “Kirmānşāh’dan//olınmışdur” kısmı Kazvīn şehri malumatının 

sonunda yer almaktadır.  
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Ḳazvīn: Bilād-ı Cebel’dendür. Ammā ṣuyı ābār u emṭārdandur. Şeyḫ 
Cüneyd evlāḍından olan ‘Acem şāhları ki evā’il-i ḥükūmetlerinde şehr-i 
Tebrīz’i taḫtgāh itmişler idi. Ba‘dehu Ṭahmāsb Şāh bin İsma‘īl, Rūm ser-
ḥaddine ḳarīb olmaġla terk idüp Ḳazvīn’i maḳarr idinmiş idi.  

Ḳaşmīr: Beyne’l-Hind ve’s-Sind bir laṭīf gūşedür. 

Ḳaṣr-ı Aḥmed: İfrīḳiyye ḳaṣabātındandur.  

Ḳaṣru’l-lüṣūṣ: Bilād-ı Cebel’den bir medīnedür.  

Ḳaṣr-ı Şīrīn: Hemedān ve Ḥulvān miyānında vāḳi‘dür. 

Ḳaṣr-ı ‘Abdü’l-Kerīm: Ġarb-ı aḳṣāda bir ḳaṣabacıḳdur. 

Ḳal‘atü’r-Rūm: Cünd Ḳınnesrīn’e tābi‘ bir mīvelü medīnecikdür.1 

Ḳal‘a-i Ca‘ber: Diyār-ı Bekr’e tābi‘dür.  

Ḳūm: Bilād-ı Cebel’dendür ki ekẟer-i sükkānı Şī‘a’dur.  

Ḳınnesrīn: Ḥaleb’e bir buçuḳ ḳonaḳ yirdür. Ḥaleb yoġ iken ekẟeriyyā 
cünūd bunda müctemi‘ olmaġın ol eṭrāfuñ emākini buña nisbet olınmışdur. 
Ammā Ḥaleb ma‘mūr olduḳdan ṣoñra ol ḫarāb olmaġın ḥālen bir küçirek 
ḳaryedür. Ammā melik-i Rūm zamānında ismi Ṣavmā idi. Ḥatta Tevrāt’da 
ol nāmla hüveydā idi. Ba‘de zamānin Ḳabīle-i Ḳays’dan Meysere nām şaḫṣ 
ol şehre geldi. Ḫaylī pesend idüp tā   2«اشبه هذه يقني نسرين» didi. 
Ba‘dehu ism-i beled Ḳınnesrīn oldı. Ammā Enbārī ḳavlince ḳavl-i 
‘Arab’daki “racul Ḳınnesrīn”,3 [andan] me’ḫūẕdur. Mess ma‘nāsınadur.  

Ḳavṣara: Baḥr-i Rūm’da bir cezīredür. 

Kālāv: Deylem vilāyetinde bir medīnedür.  

Kaḫtā: Malāṭiyye’ye ḳarīb bir mīve- [83b MV] ḫānedür ki ḥıṣn-ı ḥaṣīni 
daḫı vardur.  

Kerec: Cebel’e tābi‘ bir medīnedür. Cemşīd binā eylemişdür. [89b N1] 
Ve bir4 Kerec daḫı vardur ki anı Ebū Dülef iḥyā ḳılmışdur. [98b E]  

Girdkūh: Ḥadd-i Ġavr’da bir beldedür. 

 
1  Ḳal‘atü’r//medīnecikdür: - N1 
2  “Burası gerçekten bir güle benziyor.” 
3  “Kınnesrînli adam” 
4  Ve bir: - E 
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Kerūḫ: Ḫorāsān şehrlerindendür. 

Kefertūẟā: Diyār-ı Rebī‘a’da bir ḳaṣabadur.  

Keferṭāb: Cünd Ḳınnesrīn’den bir ḳarye-i kebīredür. 

Gevtem: Gīlān medā’inindendür.  

Lāẕ: Sāḥil-i Şām’da bir şehrdür. 

Lāricān: Ṭaberistān ḳaṣabātındandur. 

Lāhicān: Vilāyet-i Deylem’de bir beldedür. Ve Gīlān’üñ mu‘arrebi 
Cīlān’dür. Mü’ellif-i Menāhicü’l-fikr ḳavlince Deylem’üñ ḳarındaşıdur ki 
mezbūrān Deylem ve Cīlān, Birḫān1 bin Yūnān bin Yāfeẟ evlādındandur. 
Vilāyetleri Baḥr-i Ḫazar sāḥilindedür. 

Mārdīn: Diyār-ı Rebī‘a’dandur. Ḳal‘ası ve ba‘żı besātīn-i mürtefi‘ası 
vardur. 

Mākisīn: Cezīre’den bir medīnedür. 

Mālīn: A‘māl-i Herāt’dan bir ḳarye-i kebīredür. 

Māmeṭīr: A‘māl-i Āmül’den bir ḳaṣabadur. 

Merāġa: Āzerbaycān şehrlerindendür. Muḥammed bin Mervān bin 
Ḥakem yapmışdur.2  

Mar‘aş: Şām vilāyeti ḥudūdında vāḳi‘ bir ḳaṣabadur. ẞuġūr-ı 
Rūmiyye’den iken ḫalḳı celā-yı vaṭan itmekle ḫarāb oldı. Ba‘dehu melik-i 
mülk-i Şām olan Mu‘āviye İbn Ebī Süfyān ta‘mīr itdürüp içine ‘asker ḳodı. 
Vaḳtā ki Yezīd bin Mu‘āviye öldi, mülūk-i Rūm’uñ nehb ü ġāretine taḥam-
mül idemeyüp Mar‘aş’daki leşker ṭaġıldı. Ba‘de zamānin ‘Abbās bin Velīd 
bin ‘Abdü’l-Melik, Mar‘aş’ı ta‘mīr ḳıldı. Ve mescid ve cāmi‘ binā itdürdi. 
Ve bi’l-cümle sene erba‘a ve erba‘īn ve ḫamse mi’e tārīḫinde ‘İzzü’d-dīn bin 
Ḳılıçarslan fetḥ eyledi. Andan ṣoñra mülūk-i ehl-i İslām żabṭında ḳaldı.  

Merḳab: Sevāḥil-i Ḥimṣ’de bir medīnedür ki Merḳabī didükleri kirbās-
ı ebyaż ü aṣfer aña nisbet itmişdür. 

Merted: Āzerbaycān şehrlerindendür. Merted’i Ḍaḥḥāk yapmışdur. 

 
1  Birḫān: Bircān N1 
2  Muḥammed//yapmışdur: - E, MV 
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Mervü’r-rūd: Mervü’n-nehr dimekdür. Ḫorāsān ḳaṣabātındandur. 

Mervşāhcān: Bu daḫı Ḫorāsān diyārındadur. Mülūk-i maġribden 
Hūşeng binā itmişdür.  

Meriyye: Endülüs’de bir medīnedir. 

Messīne: Cezīre-i Ṣıḳılliye şimālisinde bir meşhūr şehrdür. 

Meṣīṣa: Ebū Ca‘fer Manṣūr yapmışdur. Bir laṭīf medīnedür. 

Mecdel: Nevāḥī-i Cezīre’de bir ḳaṣabadur.  

Ma‘arratu Nu‘mān: Cünd Ḳınnesrīn’e tābi‘, Ḥamā ḳurbında vāḳi‘ bir 
medīnedür.  

Ma‘arratu Maṣrīn: Bu daḫı Ḥaleb a‘mālindendür. Sükkānınuñ ṣuları 
mā’-i maṭardandur. Ẕātü’l-ḳuṣūr diyü meşhūr olan medīne budur. Ehli 
ġāyetle ẕü-yesār u ġanīlerdür. Egerçi ḳaṣabadur, ammā ki kitāb-ı A‘lāḳ’da 
Cezr ḳaryelerindendür, dinilmişdür. 

Münbic: Bu daḫı ol ḥavālīde bir şehrdür. Ḥayāt-ı Ḥażret-i İsḥāḳ bin 
İbrāhīm ‘aleyhimā es-selāmdan otuz bir1 yıl ṣoñra Semerīn nām mülke bir 
şehr bünyād idüp muvaẓẓaf yetmiş bir nefer, 2  kāhin-i mu‘teber ile ol 
ḳaṣabayı [99a E] ma‘mūr ḳıldı. Ve nāmını Abrūlūs ḳoyup “medīnetü’l-
kühhān” ma‘nāsını irāde itdi. Pes Münbic-i ‘Atīḳa didükleri ol memleket-
dür. Ba‘dehu Būyāḳīm3 ki fir‘avn-i Mıṣr idi, gelüp ol şehri iḥrāḳ bi’n-nār 
eyledi. Lākin ba‘de zamānin yine iḥyā ḳılınup Abrūḳīs, ya‘nī Medīnetü’l-
kehene nāmı ile tekrār [90a N1] müsemmā ḳılındı. Ammā Kemālü’d-dīn 
bin ‘Adīm kitābında 4  Münbic şehrini kisrā Enūşirvān yapup nāmını 
Münbe5 ḳomışdur. Ba‘dehu ta‘rīble Münbic olmışdur. 

 
1  bir: - MV 
2  nefer: baḳar E 
3  Būyāḳīm: Būḳāḳīm N1 
4  kitābında: - N1 
5  Münbe: Meniyye E, N1 
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Mevṣil: Dicle üstinde bir meşhūr yirdür. Ehl-i İslām fetḥ itdükde evvelā 
Rebī‘ bin Efkel el-‘Anzī’nüñ1 ḥükminde oldı. Ba‘dehu Muḥammed bin 
Mervān büyük şehr idüp içine bir nehr aḳıtdı.2   

Moḳān: Ḥadd-i Errān’da bir medīnedür. Ḥālen Moġān dinilmek üze-
redür. Ḥażret-i Mūsā balıḳ unutduġı yirdür, ‘alā zu‘m-i mü’ellif-i 
Menāhicü’l-fikr.3 

Meyānic: Āzerbaycān’da bir ḳaṣabadur.  

Meyyāfāriḳīn: Cezīre’ye tābi‘ bir şehrdür. [84a MV] Ki Deyālime’den 
Seyfü’d-devle’nüñ ḳabri andadur.  

Nātel: Ṭaberistān şehrlerindendür.  

Nāverz: Ermen vilāyetindedür.  

Nesā: Ḫorāsān memleketindedür. Bir ḫoşça ḳaṣabadur. 

Nuṣaybīn: Diyār-ı Rebī‘a’da bir meşhūr medīnedür. Ammā ḥālen 
ḫarābedür. Ve ḳarībinde Balaṭ nām bir belde vardur. Ḥażret-i Yūnus 
‘aleyhi’s-selāmı balıḳ ol maḥalde yutmışdur.4  

Nūḳān: Ṭūs vilāyetinde bir beldedür. 

Nevbahār: Rey ḳurbındadur. Bir Nevbahār daḫı Belḫ’de vardur ki 
Berāmike yapmışdur. Mülūk-i ṭavā’ifden evvel bunlar büte ṭaparlardı. 
Mekke’nüñ şerefiyyetini ve Ḳureyş ḳavminüñ aña ri‘āyetini işitdükde şehr-i 
Nevbahār’ı yapdılar. Zu‘mlarınca Mekke idindiler. Binā’en ‘alā ẕālik Ber-
meke, ya‘nī ber-Mekke diyü iştihār buldılar.5 Mekke üzerine mücidd ü sā‘ī 
olmaġla ṭuyuldılar. Āḫir bu lafẓ kendülere ‘alem oldı. Bermeke diyü ol ḳavm 
iştihār buldı. 

Nihāvend: Bilād-ı Cebel’de bir medīnedür. Ḥażret-i Nūḥ Necī binā 
itmişdür.6 

 
1  Nüshalarda belirsiz şekilde yazılan bu isim Rebī‘ bin Efkel el-‘Anzī şeklinde metne alındı (bk. 

Sâmî es-Sakkâr, “Musul”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2006, C. 31, s. 
367.) 

2  Ehl-i//aḳıtdı: - MV 
3  Ḥālen//fikr: - E, MV 
4  yutmışdur: bıraḳmışdur N1 
5  buldı: buldılar MV 
6  Ḥażret-i//itmişdür: - E 
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Nīsābūr: Sīn iledür. Nīşābūr’uñ ġāyrıdur. Ḫorāsān şehrlerinden bir 
meşhūr ḫıṭṭadur.1  

Nīşābūr: Beş yüz ḳırḳ tārīḫinde ki Sulṭān Sencer bin Melikşāh zamānı 
idi, Etrāk ṭā’ifesi şehr-i mezbūrı ḫarāb eyledi. Ba‘de zamānin baḳiyye-i 
sükkānı cem‘ olup aña ḳarīb yirde Şādnāḥ nām ḳaṣabayı2 ta‘mīr idüp sākin 
olmışlardur. Ammā ḳadīmden bānīsi Şābūr’dur ki ol maḥalli görüp şehr olı-
caḳ yirdür, diyü emr itmegin iḥyā olınmışdur.  

Vān: Ḥadd-i Ermen’de bir şehrdür ki öñinde bir ‘aẓīm kūyi vardur. 
Ḳal‘ası ise ḫaylī metānet üzeredür.  

Vāşcird: Māverā’ü’n-nehr ḳaṣabātındandur.  

Vaḫş: Belḫ nevāḥīsindendür.  

Vesṭān: Ermeniyye şehrlerindendür. 

Vālvāc: Ṭohāristān ḳaṣabalarındandur.  

Veyme: Dunbāvend nāḥiyesinde bir medīnecikdür.3  

Hettāḫ: Diyār-ı Bekr’de bir gūşedür. 

Herāt: [99b E] Mülk-i Ḫorāsān pāy-taḫtı bir laṭīf şehrdür. İskender-i 
Ẕü’l-ḳarneyn binā eyledügi şehrlerdendür.4  

Heraḳle: Rūm şehrlerindendür.  

Hilāverd:5 Bilād-ı Cebel’den bir ḳaṣabadur.  

Hemedān: Bu daḫı6 bilād-ı Cebel’dendür. Evvelā Cemşīd binā itmiş 
iken mürūr-ı eyyāmla ḫarāb olmaġın zamān-ı Devlet-i İslāmiyye’de tekrār 
ta‘mīr olınmışdur. 

Yābise:7 Baḥr-i Rūm’da bir cezīredür. Ammā Yābise’likle tesmiye olın-
ması naḳīżi ile müsemmā ḳabīlindendür. 

 

 
1  Bu şehir ve izahatı E ve MV nüshalarında Nīşābūr’dan sonra gelmektedir. 
2  ḳaṣabayı: - MV 
3  medīnecikdür: medīnedür N1 
4  E nüshasında Herāt ile Hemedān’ın bilgileri karışmıştır. 
5  Hilāverd: Hilāve E 
6  Bu daḫı: - N1 
7  Yābise: Yāb N1 
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Faṣl fi’l-Iḳlīmi’l-ḫāmis 

Müteḳaddimīn ḳavlince ṭūli üç biñ ve sekiz yüz1 buçuḳ fersaḫdur. 
Beyne’l-ḳudemā [90b N1] ve’l-muḥaddiẟīn tefāvüt-i ḥisābī dört yüz elli bir 
fersaḫdan eksicekdür. Ammā ‘arżı ṭoḳsan yedi ve rub‘ fersaḫdur.  

[Aḫsīsek]: Anuñ medā’ininden biri Aḫsīsek’dür ki Ferġāna şehrlerin-
dendür. 

Erbincen:2 Semerḳand ḳaṣabātındandur. 

Urbūne: Endülüs’de bir şehrdür. 

Āzerbaycān: Ermeniyye’den bir zelzelesi çoḳ şehrdür. Ammā bāġ u 
bāġçesi vāfirdür.  

Usbānīkeẟ: Esbīcān medā’inindendür.  

Esterābād: Māzenderān’da bir beldedür.  

Usrūşene: Şarḳan Ferġāna’ya ve ġarben Semerḳand’a, şimālen Şāş’a 
muttaṣıl bir vilāyetdür. 

Uşbūne: Endülüs’de bir ḳaṣabacıḳdur.  

İştīḫan: Ṣoġd-ı Semerḳand’da bir laṭīf ḳaryedür.  

Aḳşār: Aḳşehr’dür. Ḳaraman vilāyetindedür. 

Aḳṣarā: Bu daḫı Ḳaraman vilāyetindeki Aḳserāy’dür.  

Anḳara: Ġalaṭ-ı meşhūrı Engüri’dür. Rūm şehrlerindendür. Ṣūf-ı 
‘amelī ol diyāruñ hevāsına münḥaṣırdur. Ġayrı yirde mevc baġlamaduġı 
ẓāhirdür.  

Ayẟina:3 Ayẟināẟ daḫı dirler. Medīne-i ḥükemā-yı Yūnāniyyīn’dür ki 
hem ıḳlīm-i ḫāmisden yazılmışdur, hem rābi‘den. 

Īlāḳ: [84b MV] Şāş ıḳlīminde bir ḳaṣabadur.  

Bābü’l-ebvāb: Demürḳapu didükleridür. Ḫazar’a tābi‘dür. Ve bir ismi 
Derbend’dür. Şi‘āb-ı cebeldeki ḳapuları Enūşirvān yapmışdur. On iki 

 
1  yüz: - N1 
2  Azbincen: Azīncen E 
3  Burada Atina kastedilmiş olmalıdır. 
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ḥısndur. Ve Şamāḫī ve Şükkiyy ve Şābvān1 ve Kīr ve Şirvān Ermeniyye-i Ūlā 
şehrlerindendür.  

Buḫārā: Māverā’ü’n-nehr ḳavā‘idindendür. Keẟīretü’l-besātīn, ṭarāvet-i 
āb u hevāya ḳarīn bir laṭīf memleketdür. 

Berġāmīs: Cālīnūs’uñ mevlididür.  

Berde‘a: Aḳṣā-yı Āzerbaycān’da bir memleketdür.2  

Barşelona:3 Endülüs’den ṭaşra bir ḳaṣabadur. 

Burūsa: Pāy-taḫt-ı Rūm olan bilād-ı ẟelāẟenüñ biridür. Ḫaylī germīde, 
bāġ u rāġı pesendīde, aḳarṣuları bī-nihāyet, her birinüñ evinde mā’-i cārīsi 
bī-ġāyet, ḫˇāceleri vāfir, aḳmişe-i mütenevvi‘ası mütekāẟir bir şehr-i na‘īm-i 
ḳadīmdür. 

Beṭalyevs: Ġarb-ı Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Binkeẟ: Şāş medā’ininden bir şehrdür. 

Beykend: Buḫārā medā’inindendür.  

Beyleḳān: Errān’da bir ḳaṣabadur. Ḳubād bin Fīrūz iḥyā itmişdür. Ve 
‘inde’l-ba‘ż evvelā Berda‘a bin Ermīnī, ṣoñra Ḳubād yapmışdur.4 

Tebrīz: Āzerbaycān’uñ [100a E] pāy-taḫtı, bir büyük şehrdür.  

Tiflīs: Errān’da, ya‘nī Gürcistān’da bir şehr-i ḳadīmdür.  

Tenkut: Müdün-i Şāş’dan bir ḳaṣabadur. 

Toḳat: Rūm şehrlerindendür. Ḫaylī mīve-ḫāne ve şikārgāhı bī-nihāye, 
bir ḫoşça gūşedür.  

Cürcāne-i Ḫˇārezm: Bir laṭīf medīnedür ki bir ismi Gürgenc-i 
Ṣuġrā’dur. Ve Ḫˇārezm vilāyeti nehr-i Ceyḥūn’uñ iki ṭarafında altmış biñ 
ma‘mūre ḳarye vardur.  

Ceneve: Cenevīz didükleridür. Frengistān’da İspānyol ḥükmindeki 
memāliküñ pāy-taḫtıdur.  

 
1  Şābvān: Şābūrān N1 
2  memleketdür: medīnedür E, N1 
3  Nüshalarda “Barşenona” şeklinde yazılan bu isim diğer yerlerde “Barşelona” olarak 

yazıldığı için tashih edilerek metne alın.  
4  Ḳubād//yapmışdur: - E, MV 
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Ceyyān: Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Ḫüsrevşāh: Āzerbaycān’da bir şehrüñ adıdur. 

Ḫācū: Mülk-i Ṣīn’üñ şimālīsinde bir şehr-i kebīrdür.1 

Ḫoten: Aḳṣā-yı Türkistān’da bir medīne-i ‘āmiredür. 

Ḫucend: Ṭaraf-ı Seyḫūn’da bir ḳaṣabadur. 

Ḫalāṭ: Aḫlāṭ didükleridür. Ya‘nī ki Ermeniyye şehrlerindendür.  

Ḫuvār: Bilād-ı2 Cebel’de bir medīnedür. 

Ḫuvāḳand: Ferġāna’da bir şehrüñ ismidür.3 [91a N1] 

Devāniye: Şarḳī Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Debbūsiye: Buḫārā ile Semerḳand miyānında bir şehrdür. 

Derġān: Ḫˇārezm şehrlerindendür. 

Dehistān: Ḫorāsān’da bir meşhūr şehrdür.  

Zāmīn: Usrūşene a‘mālinden bir ḳaṣabadur.  

Zemāḫşer: Ḫā iledür. Ḫˇārezm vilāyetinde bir laṭīf ḳaryedür ki ṣāḥib-i 
Keşşāf, ‘allāme-i Zemāḫşerī anda mütevellid olmışdur.  

Sābāṭ: Bu daḫı Usrūşene vilāyetinde bir medīnecikdür.  

Sālim: Şarḳī Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Sulṭāniyye: Āzerbaycān şehrlerindendür.  

Semerḳand: Māverā’ü’n-nehr vilāyetinüñ pāy-taḫtıdur. Mülūk-i Ḥim-
yer’den biri ġazā idüp ol diyārı ḫarāb itmekle Şemer-kend, ya‘nī Şemer’üñ 
ḫarābesi dinilmişdür. Ba‘de zamānin ‘Arab lisānında Semerḳand olmış. 
ẞāniyen ta‘mīr eyleyen İskender’dür. Ḳuteybe bin Müslim zamānında Dev-
let-i İslāmiyye’de fetḥ itmegin tekrār sūrını ta‘mīr itdürmişdür. Ve devr-i 
sūrı yetmiş biñ ẕirā‘dur. 

Saraḳusṭa: Şarḳī Endülüs’de bir beldedür. 

Serīrü’l-lān: Bābü’l-ebvāb’a ḳarīb bir memleketdür. 

 
1  şehr-i kebīrdür: şehrdür E, MV 
2  Bilād-ı: - N1 
3  şehrüñ ismidür: şehrdür ki E 
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Ṣoġd: Semerḳand Ṣoġdı 1  añılur ki rūy-i zemīnde dört teferrücgāh 
memdūḥdur. Eñ a‘lāsı Ṣoġd, ikinci Ġūṭa-i Dımaşḳ, üçünci Nehr-i 
Ubulle’dür ki Baṣra’dadur, dördinci Şi‘bu Bevvān’dur ki vilāyet-i Fārs’da-
dur.  

Sogḥū: Şimāl-i Ṣīn’de bir ḳaṣabadur. 

Sivas: Rūm’uñ pāy-taḫtıdur. Ḳal‘ası daḫı vardur. 2  Iḳlīm-i rābi‘deki 
memālikden Sivas ve Ḳonya ve Ḳayṣeriyye ve Āzerbaycān3 ve Aḳşehr4 ki 
Rūm vilāyeti ‘add olınmışdur, sene ẟelāẟe ve tis‘īn5 ve erba‘a mi’e tārīḫinde 
Sulṭān ‘Ażudu’d-devle İbn Alparslan zamānına6 gelince Ḳosṭanṭīn żabṭında 
idi. Ba‘dehu anlar żabṭında [100b E] ḳaldı. Keẕālik ‘Amūdiyye ki Anḳara 
didükleridür, ve Ḳonya Aḳşehr’i [85a MV] ve Āzerbaycān7 Aḳşehr’i ve Dilī 
ve Niksār ve Ḳarḳara8 ve Nigde ve Ma‘den-i Nuḥās ve Ḳasṭamonı ve He-
raḳle ve Lārende küffār elinden alınmışdur, diyü Menāhicü’l-fikr ṣāḥibi yaz-
mışdur. Lākin bizüm tetebbu‘ımuzda evvelā mülūk-i Dānişmendiyye, ẟāni-
yen Āl-i Selçuḳ’dan Süleymān Şāh müstevlī olmışdur. 

Şāş: Verā-yı Seyḥūn’da bir büyük şehrdür.  

Şāvekan: Şāş vilātinde bir ḳaṣabadur.  

Şermeḳān: Ḫorāsān şehrlerindendür.  

Şirvān:9 Āzerbaycān’uñ nihāyeti bir memleketdür. Bir ṭarafı Kūh-ı El-
burz ve bir cānibi Nehr-i Kurr ve bir semti Baḥr-i Ḳulzüm ve bir ḥaddini 
Ṭaġıstān memāliki10 iḥāṭa ḳılmışdur.  

Şemkūr:11 Īrān a‘mālinden bir ḳal‘adur. 

Şenterīn: Şimāl-i Endülüs’de bir medīnedür.  

Ṣaġāniyān: Māverā’ü’n-nehr medā’inindendür.  

 
1  Semerḳand Ṣoġdı: Semerḳandī N1 
2  vardur: vardur. Şāş MV 
3  Āzerbaycān: Azergān MV 
4  Aḳşehr: Aḳserā MV | Aḳrā N1 
5  tis‘īn: sittīn N1 
6  Alparslan zemānına: Alparslan’a MV, N1 
7  Āzerbaycān: Āzerīḫān MV 
8  Ḳarḳara: Ḳarḳariyye E 
9  Şirvān: Şemkūr E 
10  memāliki: - E, MV 
11  E nüshasında bu kısım boş bırakılmıştır.  
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Ṭarrekūne: Endülüs’de bir şehrdür. 

Ṭuleyṭule: Bu daḫı Endülüs ḳaṣabātındandur. 

Ṭavāvīs: Buḫārā şehrlerindendür. 

‘Alāyā: Bilād-ı Rūm’da ‘Alā’iye didükleridür.  

Ferāve: Ḫorāsān’da bir medīnedür.  

Ferec:1 Endülüs’de bir şehrdür. 

Fārāb:2 Şām’dan öte bir medīnedür. Bi’l-cümle bir günlik yol miḳdārı 
memleketdür. Ḫalḳı ‘umūmen Şāfi‘ī meẕhebdür.  

Ferġān: Şāş’dan öte, verā-yı Seyḫūn’da bir memleketdür. 

Ḳādis: Baḥr-i Zuḳāḳ’da bir cezīredür.  

Ḳubā: Ferġāna’da bir büyük şehrdür. 

Ḳalavẕiye:3 Rūm’daki ḳaṣabātdandur.  

Ḳonya: Pāy-taḫt-ı Yūnān, sūr-ı me’ẟūrla nümāyān, bir laṭīf şehrdür ki 
Ḥażret-i Mevlevī-i Rūmī ḳuddise sırruhu ḥażretleri anda medfūndur. Ḥattā 
Şeyḫ Ṣadru’d-dīn-i Ḳonevī ve meşāyiḫ-i ‘iẓāmdan [91b N1] niçe ehl-i yaḳīn 
merāḳıd-ı münevvereleri ol şehrüñ civārında vāḳi‘dür.  

Ḳayṣāriyye: Ḳayṣeriyye didükleridür ki Rūm’uñ bu daḫı pāy-taḫt-ı 
ḳadīmidür.  

Kāt: Ḫˇārezm medā’inindendür.  

Kāşān: Verā-yı Şāş’da bir laṭīf medīnedür. 

Kurkānc: Ḫˇārezm ḳaṣabalarındandur. 

Kermīnet: Buḫārā medā’inindendür.  

Keşş: Māverā’ü’n-nehr’de bir medīnedür.  

Kāşāniye: Nevāḥī-i Semerḳand’da bir ḳaṣabadur. 

 
1  Nüshalarda “Feraḫ” yazılan bu yer “Ferec” şeklinde tashih edildi (bk. Şihabüddin Ebî 

Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, Mu’cemü’l-büldān, Dâru Sâdır, Beyrut 1977, C.4, s. 247) 
2  Fārāb: Ferġān E, N1 
3  E nüshasında bu kısım boş bırakılmıştır. ǀ E nüshasında bu yer ile Fārāb’ın bilgileri 

karışmıştır.  
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Gence: Īrān’dan bir meşhūrca şehrdür. Bir ismi daḫı Ḫīre 1  ve 
Şemgūr’dur. 2  Muḳaddemā bir def‘a 3  ḫarāb olmışken sene erba‘īn ve 
mi’eteyn tārīḫinde iḥyā olınup nāmı Mütevekkiliyye ta‘yīn olınmışdur. 

Lārende: Bilād-ı Yūnān’da bir medīnedür.  

Lārda: Şarḳī-i Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Lombardiye: Cenevīz ḥaddinde cibāl iḥāṭa itmiş bir memleketdür. 

Māride: Ġarbī Endülüs’de bir yirdür. 

Māḳadoniyye: Medīne-i İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ve mevlid-i ḥakīm 
Aristūṭālīs olan şehrdür. Rūm’uñ ḳavā‘idindendür. Kāf ile daḫı oḳınur. 
Ba‘żılar ḳavlince ḥālen İstanbul’a iki menzil ḳarīb olan İznigmīd oldur. 

Mursiye: [101a E] Şarḳī Endülüs’de bir ḳaṣabadur.  

Malāẕcürd: Malāẕgird didükleridür. Bilād-ı Ermeniyye’den bir şehr-
dür.  

Malāṭiyye: Malāṭya didükleri şehrdür ki Rūm’uñ belde-i ḳadīmesidür. 
Muḳaddemā lisān-ı Rūmiyān’da ismi Malṭiyā idi. Ve bażılar ḳavlince Mel-
denī iken ta‘rīble Malāṭiyye oldı. Kitāb-ı el-A‘lāḳ ḳavlince İskender-i Rūmī 
binā itmişdür. Ba‘de zamānin ḫarāb olduḳdan ṣoñra ḫulefā-yı 
‘Abbāsiyye’den Ebū Ca‘fer Manṣūr sene tis‘a ve ẟelāẟīn ve mi’e tārīḫinde 
tekrār ‘imāret itmişdür. Ḥattā sūrı bināsını Abdü’l-Vehhāb bin İbrāhīm bin 
Muḥammed bir yılda tamām itmişdür. Ammā ba‘de zamānin gāh melik-i 
Rūm ve gāh melik-i Ermen hücūm itmegin yıḳılup ḫarāb olmış iken sene 
ḫamse ve tis‘īn ve erba‘a mi’e eẟnāsında Nūştekin Dānişmend ki Süleymān 
bin Ḳutalmış’uñ [85b MV] dayısı idi, ol fetḥ eyledi. Tatar ḳavmi müstevlī 
olınca Selçuḳīler elinde ḳaldı.  

Mefraḳa:4 Baḥr-i Zuḳāḳ’da bir cezīredür.  

Mūş: Ermeniyye medā’inindendür.  

 
1  Ḫīre: Cebre E 
2  Şemgūr’dur: Şekmūd’dur E 
3  bir def‘a: - N1 
4  Mefraḳa: Maġraḳa MV 
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Naḫşeb: Māverā’ü’n-nehr’de Nesef didükleri medīnedür. Ve anda bir 
ḳuyu vardur ki içinde ‘ayniyle bir ay görinür. Muṭalsamdur, dirler. Ve aña 
Çāh-ı Naḫşeb ta‘bīr iderler.  

Neşvā: Īrān şehrlerindendür.  

Velīd:1 Endülüs’de bir medīnedür. 

Hezārşeb: Ḫˇārezm bilādından bir ḳaṣabadur. 

Heykelü’z-Zühre: Endülüs-i şimālīde bir gūşedür.  

 

Faṣl fi’l-Iḳlīmi’s-sādis 

Bu ıḳlīmüñ ṭūli iki biñ sekiz yüz on fersaḫdur. Beyne’l-messāḥīn 2 
tefāvüti dört yüz3 on ṭoḳuz buçuḳ fersaḫ olur. Niteki ‘arżı ‘alā re’yi’l-muḥad-
diẟīn yetmiş iki fersaḫ ḥisābında ta‘ayyün bulur.  

[Esfīcāb]: Ve meşhūr şehrlerinden biri Esfīcāb ẟuġūr-i Türk’den bir bü-
yük şehrdür.  

Amāsiyye: Rūm’uñ pāy-taḫtı gibidür.4 Bir büyük medīnedür ki zamān-
ı küffārda nāmı Ḫaraşna idi. 

Birdāl: Endülüs’den ṭaşra bir şehrdür. 

Burşān: Bir medīne-i ḳadīmedür ki Burcān daḫı dinilür.  

Belencer: Derbend Ḫazārı’nda5 bir medīnedür. 

Bunduḳiyye: Ḳā‘ide-i Benādıḳa’da bir ḳaṣabadur ki bilād-ı Lonbar-
diye’nüñ6 şarḳīsinde vāḳi‘dür.  

Bīze: Rükn-i Endülüs şimāli üzerinde bir memleketdür.  

Tuṭīle: Şarḳī-i Endülüs’de [92a N1] bir şehrdür. 

Taġzīb:7 Cezā’ir-i Rūm’dandur. 

 
1  Velīd: Velīde E 
2  messāḥīn: mesāfeteyn MV 
3  dört yüz: - E 
4  pāy-taḫtı gibidür: pāy-taḫtıdur N1 
5  Ḫazār’ında: Ḫorāsān’da N1 
6  Lonbārdiye: Līneriyye N1 
7  Taġzīb: Taġrīb N1 
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Cillīḳiyye: Bilād-ı Rūm’dandur. Ammā Endülüs’de bir medīne-i 
celīleye daḫı dirler.  

Cend: Türkistān’da bir ḳaṣabadur. 

Cigil:1 Bilād-ı Türk’den bir medīnedür. 

Rūmiyye-i Kübrā: Iḳlīm-i sādis ü ḫāmisde bir meşhūr medīne-i kebīre-
dür ki sūrınuñ devri yigirmi dört mīldür. Ve bi’l-cümle Frengistān şehrle-
rinüñ pāy-taḫt-ı a‘ẓamıdur. Bāb-ı şarḳīsinden ġarbına varınca yigirmi sekiz 
mīldür, dirler. Ve sūr-ı dāḫilinüñ ‘arżını [101b E] on iki ẕirā‘ ḫaber virürler. 
Ammā sūr-ı ḫārici ‘arżı seksen ẕirā‘ ve irtifā‘ı ḳırḳ iki ẕirā‘dur, diyü söylerler.  

Ve anda bir kenīse-i ‘aẓīme vardur ki dīvārınuñ uzunluġı altı yüz ẕirā‘ 
olup saḳfı ser-ā-pā ḳurşunlanmışdur. Ve ferşi ‘umūmen ruḫām-ı gūn-ā-gūn 
ve direkleri mermer ḳısmınuñ maṭbū‘ u maḳbūllerindendür. Ḫuṣūṣā mā’-i 
cārīsi ve muraḫḫam ḥavżı ve kenīse içinde ẕeheb-i ḫāliṣden bir muṣanna‘ 
kürsīsi ve ol kürsī altında sīm-i ḫāliṣden bir ḳapu vardur ki andan içerü zīr-i 
zemīnde Ḥavāriyyūn’dan Baṭrīs2 medfūndur. Ve ol kenīsenüñ bir rüknin-
den bir ‘aẓīm ‘amūd çıḳup cündīler vaż‘ itdügi ‘amūd-ı lu‘b gibi uzanup 
baḳırdan dört ‘aded musaṭṭaḥ ḳavā‘id üzerinden semāya ṭoġru çıḳmışdur.3 
Ve gitdükçe incelüp nihāyetinde bir ‘amūd-ı nuḥās ucında bir altun ṭop var-
dur ki leme‘ān u dıraḫşı on iki mīl yirden görinür.  

Ammā lüġat-ı Ḳāmūs’da Rūmiyye bir şehr-i kebīrdür ki Tavuḳbāzārı 
bir fersaḫ yir mümted olmışdur. Ve gelen gemiler ḫalīclere girüp dekākīn-i 
tüccār öñine dizilüp istedüklerin alurlar. Lā-siyyemā ḫalīcinüñ bināsı 
nuḥāsladur ki irtifā‘ı seksen ẕirā‘ ve ‘arżı yigirmi ẕirā‘dur, diyü beyān olın-
mışdur.  

Samsūn: Sevāḥil-i Rūm’da bir şehr ve iskeledür.  

Soḫūm: Baḥr-i Ḳırım’uñ cenūbīsinde Ṭırabozın’a varınca üç günlik yol 
ḳarīb bir ḳaṣabadur.  

Semmūre: Medīne-i Celāliḳa didükleridür. Cezīre’deki medā’inüñ ek-
beridür. 

Sinob: Sevāḥil-i Rūm’da bir medīne ve iskeledür. 

 
1  Cigil: Cingil E 
2  Baṭrīs: Baṭbarīs E | Baṭrā’is N1 
3  çıḳmışdur: gitmişdür MV 
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Siyāhkūh: [86a MV] Bilād-ı Ḫazar’dan bir cezīre-i ma‘mūredür. Ya‘nī 
bir ṭaġdur ki ıḳlīm-i sādis ve sābi‘üñ eṭrāfını ṭolaşup medīne-i Bāb’a1 ve 
Maġādiz’e2 Ḫorāsān’dan arż-ı Gīlān’a mümted olmışdur. 

Şelc: ẞuġūr-i Türk’den ḳaṣaba mānend bir ḳaryedür.  

Ṭırabozın: Soḫūm’uñ ġarbīsinde ve Samsūn’uñ şarḳīsinde bir laṭīf şehr 
ve iskeledür.  

Ṭırāz: Ḥadd-i bilād-ı Türk’de bir medīnedür. 

‘Amūdiyye: Vilāyet-i Rūm’da bir şehr-i kebīrdür. Ḫuṣūṣā ki ḥadā’iḳ u 
besātīni bī-naẓīrdür.  

Ḳaşġār: Bunuñ bir ismi daḫı Erdögen’dür. Ḳadīmden Müslimīn şeh-
ridür. Kaşġār didükleri daḫı bu kişverdür.  

Ḳarye-i Cedīd: Ki Yeñikend didükleridür. Türkistān ḳaṣabātındandur. 

Ḳasṭamonı: Nevāḥī-i Rūm’da bir meşhūr şehrdür ki kūre-i Nuḥās’a 
ḳarībdür.3  

Ḳosṭanṭıniyye: Lisān-ı Rūmī’deki ismi Bizenṭīn’dür ki sūrınuñ yüksek-
ligi ma‘a’l-esās yigirmi bir ẕirā‘dur. Ġarbī ve cenūbī ṭarafları ḳurıdan cānibe 
ve mā‘adāsı baḥr ṭarafınadur. Ya‘nī ki şekli müẟelleẟīdedür ki ẟülüẟānını ber 
ve ẟülüẟi[ni]4 baḥr iḥāṭa itmişdür. Ve kendüsi ḥadd-i ẕātında [92b N1] bül-
dān-ı [102a E] celīlenüñ Baḥr-i Muḥīṭ’i menzilesindedür. Muḳaddemā 
dārü’l-mülk-i Rūmiyān Balāṭ semtinde iken ḥālen dārü’d-devleti’s-seniyye 
şarḳan sūrınuñ nihāyetindeki kenārında vāki‘dür ki memālik-i rub‘-ı 
meskūnda aña mānend serāy-ı ‘āmire-i rūz-efzūn görülmiş ve işidülmiş de-
güldür.  

Ve bi’l-cümle lisān-ı Türkī’deki ismi İstanbul’dur. Ḳubāle-i5 şarḳīsin-
deki berr-i āḫarda Ġalaṭa nām şehr ve ḳal‘a vāḳi‘dür. Bir belde-i mutavas-
sıṭadur. Ve yine Ġalaṭa ile İstanbul mābeyninde ṭūlen üç mīlden ziyāde ve 
‘arżen bir mīlle āmāde bir ḫalīc-i baḥri vardur ki maşrıḳuñ şimālīsinde 
Ġalaṭa’dan cānibine vāḳi‘ olan zāviyesinde Ḳasımpaşa dimekle ma‘rūf6 bir 

 
1  Bāb’a: Bāy’a E 
2  Maġādiz’e: Maġārid’e E | Maġāviz’e N1 
3  Ḳasṭamonı//ḳarībdür: - N1 
4  ẟülüẟi[ni]: - MV 
5  Ḳubāle-i:  Cibāl-i E 
6  ma‘rūf: müsemmā N1 
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ḳaṣaba-i bī-hemtā ve müstaḳil cevāmi‘ ü mesācid ve ḳāḍī vü żābıṭla bir 
medīne-i müte‘ayyinü’l-ercā olduḳdan mā‘adā yine İstanbul sāḥilinüñ 
zāviye-i ẟāliẟesi nihāyetinde ḳabr-i Ebī Eyyūb-i Enṣārī ‘aleyhi raḥmeti’l-Bārī 
civārında yine müstaḳil ḥākim ve żābıṭla bir ḳaṣaba-i laṭīfe-i vasī‘atü’l-aḳṭār 
daḫı muḳarrerdür.  

El-ḳıṣṣa İstanbul’uñ zāviye-i ġarbīsine ki Yediḳulle ıṭlāḳ olınmışdur, an-
dan beri Serāy-ı ‘Āmire’ye ve andan Ḥażret-i Ebī Eyyūb ḳaṣabasına, ba‘dehu 
muḥāẕīsindeki ḳurā ve ḳaṣabāta ve Ġalaṭa’nuñ nihāyetindeki Ṭopḫāne 
maḥallātına ve andan öte Beşikṭaş nām bir medīne-i ṣaġīreye ve andan öte 
tā Boġaz ḥiṣārlarına varınca deryānuñ iki ṭarafından ḥadā’iḳ ü reyāḥīn ile 
ma‘mūre ve şükūfesi mevfūre besātīn birbirine muttaṣıldur. Aṣlā bu orta-
lıḳda deryādan ġayrı ḫālī yir yoḳdur.  

Lisreyā:1 Cezā’ir-i Baḥr-i Rūm’dandur ki devri yedi yüz mīldür.  

Merġīnān: Bilād-ı Ferġāna’dan bir meşhūr şehrdür. Ve Baḥr-i Ġarb’da 
bir cezīrenüñ daḫı ismidür. 

Heraḳle: Ba‘żılar ḳavlince ıḳlīm-i sādisdendür. Ammā şehrini 
Hārūnu’r-reşīd ḫarāb itmişdür. 

Yeneblona: Ġarb-ı Endülüs’de bir hevāsı laṭīf ḳaṣaba-i memdūḥadur. 

 

Faṣl fi’l-Iklīmi’s-sābi‘ 

Bu ıḳlīmüñ ṭūli müteḳaddimīn ḳavlince iki biñ altı yüz elli bir2 fer-
saḫdur. Tefāvüt-i messāḥīn üç yüz ṭoḳsan ṭoḳuz fersaḫdur. Ammā vüs‘ati 
yetmiş3 üç fersaḫ ḥisābındadur.4  

[Azaḳ]: Ve bilād-ı meşhūresinden biri Azaḳ’dur ki tüccāruñ iskelesi bir 
ḳaṣabadur.  

Aḳçakirmān: Fī zamāninā Aḳkirmān ile meşhūrdur. Bulġār ile Etrāk 
mābeyninde ma‘mūr bir ḳaṣabadur.  

 
1  Limreyā: Lermā MV | Lisreyā E 
2  elli bir: - E | elli N1 
3  yetmiş: - E 
4  Tefāvüt-i//ḥisābındadur: - N1 
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Ekil:1 Ṣarāy’la Ḳalār2 ortasında [86b MV] Nehr-i İtil kenārında bir 
şehrdür. 

Briṭāniyye: Baḥr-i Muḥīṭ’de bir cezīredür. 

Balād: Ġarbīsi Bulġār’dur. Nehr-i İtil kenārında bir medīne-i ma‘mūre-
dür ki kemāli ile aḳṣer-i eyyām u leyālī anda vāḳi‘dür. 

Rūs: Bulġār’uñ şimālīsinde bir kefere-i fecere-i keẟīredür ki [102b E] 
Ḳırım ḫānlarınuñ ġazāları ekẟeriyyā anlaradur. 

Şenteyāḳūb:3 Ḥadd-i Endülüs’de bir ḳaṣabadur. 

Ṣarukirmān: Bulġār’la Türk miyānında bir medīnedür.  

Ṣarāy: Tüster memālikinüñ kürsīsidür ki Baḥr-i Ḫazar’uñ ġarbīsinde 
Nehr-i İtil kenārında vāḳi‘ bir şehr-i kebīrdür. 

Ṣaḳçı: Eflāḳ vilāyetiyle Ḳosṭanṭıniyye ortasında bir ḳaṣabadur ki Nehr-i 
Ṭuna’nuñ maṣabbıdur. 

Ṣalġāt: Bilād-ı Ḳırım ḳavā‘idinden bir medīnedür. 

Ṣulaḳ:4 Bu daḫı bilād-ı Ḳırım’dan ẕeyl-i cebelde bir şehrdür.  

Ṭırnova: Ṣaḳçı’nuñ ġarbīsinde Eflāḳ vilāyetinde bir medīnedür. [93a 
N1]  

Ḳırḳ Er: Ṣarukirmān şimālīsinde bilād-ı Aṣ’dan5 bir ḳal‘adur ki ġāyetle 
yüksek ṭaġda vāḳi‘dür.  

Kerş: Kefe ile6 Azaḳ miyānında bir ḳaṣabadur.7 

Kefe: Sāḥil-i Baḥr-i Ḳırım’da medīne-i Ṭırabozın muḥāẕīsinde bir laṭīf 
şehr ve iskeledür. 

Keymāk: Etrāk’den bir ṭā’ifedür ki ḳarārgāhları yine bilād-ı Türk’de-
dür. 

 
1  Ekil: Ekik E, N1 
2  Ḳalār: Felār N1 
3  Şenteyāḳūb: Şeteltāḳū MV | Şībāḳū E 
4  Ṣulaḳ: Ṣavādıḳ E, MV 
5  Aż’dan: Aṣ’dan MV | Aṣ‘ān N1 
6  Nüshalarda “küffārla ile” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği “Kefe ile” olarak metne 

alındı. 
7  ḳaṣabadur: ḳaṣabacıḳdur N1 
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Maşġa: Ṣaḳālibe’den bir medīnedür. Egerçi ki Eflāḳ ve Boġdān ve Erdel 
vilāyetlerinden daḫı niçeler ıḳlīm-i sābi‘den olmaḳ iḥtimāldür. Lākin küffār 
elinde olup teḳāvīm-i büldān yazanlar vāḳıf olmamaġın yazmamışlar gibi 
gelür. Bize de lāzım olan anlaruñ yazdıġı müdün ü ḳaṣabātla iktifā itmekdür, 
Allāhu te‘ālā a‘lem. 

 

DER-TAFṢĪL-İ MEMĀLİK Ü VİLĀYĀT  
MA‘A’R-RÜSŪM VE’L-EŞKĀL VE’T-TAṢVĪRĀT 

Ḫafī olmaya ki eḳālīm-i seb‘adan olup ḫaṭṭ-ı istivā ile taḳsīm olınan 
ma‘lūmu’l-ḥudūd bilād u müdün ü ḳaṣabāt ki her ıḳlīmde tertīb-i ḥurūf-ı 
hecā üzere beyān olındı. Ammā şol memleketler ki mücerred bir ıḳlīmden 
olmayup niçesinden ḥissedār ve medā’in ü ḳaṣabātı ekẟer-i eḳālīme nisbetle 
nümūdārdur. Anuñ daḫı beyānı lā-büd olmaġın Ṣuverü’l-eḳālīm nām 
kitābda resm olınduġı üzere teṣāvīr ile mübāşeret-i taḥrīr1 olındı. 

Cezīretü’l-‘Arab: Bu vilāyetüñ ḥudūdı cihet-i ġarbdan Baḥr-i Ḳul-
züm’e ve eṭrāf-ı Yemen’den ve Ḥicāz kenārından Eyle’ye dekdür. Ba‘dehu 
Eyle’den eṭrāf-ı2 Şām’a ve şimāl cihetinden yine ba‘żı vilāyet-i Şām’ı iḥāṭa 
eyleyüp Ḥaleb ḳurbındaki Bālīs’e ve Furāt üzerinden Raḥbe ve ‘Āne’ye dek 
vāṣıl olur. Ammā tamām-ı ḥadd-i şimālīsi ‘Āne’den Furāt üzerinden Kūfe’ye 
ve şarḳ ṭarafından ḥudūd-ı Kūfe’den Furāt’la Baṣra’ya ve Baṣra’dan, sāḥil-i 
Baḥr-i Fārs’dan Baḥreyn’e,3 andan ‘Ummān’ı tecāvüz idüp cihet-i cenūbī-i 
Baḥr-i Hind’den ve ‘Ummān’uñ ardından tā Yemen’den sevāḥil-i Mehre’ye 
ve Yemen’i ṭolaşup ‘Aden’e varuncadur. Ve ḥadd-i cenūbīsi ‘Aden’den 
sevāḥil-i Yemen’e, andan min ciheti’l-Ḥicāz Yemen ḥudūdınuñ nihāyetine 
varup cihet-i ġarbīsine vuṣūl bulur.  

Ve bi’l-cümle Cezīre-i ‘Arab [103a E] beş ḳısımdur. Tihāme ve Necd 
ve Ḥicāz ve ‘Arūḍ ve Yemen’dür. Pes Tihāme nāḥiye-i cenūbīsinde vāḳi‘dür 
ki Ḥicāz ṭarafından ḳıyās olınmışdur. Ammā Necd Ḥicāz’la ‘Irāḳ miyānın-
daki nāḥiyedür. Ve Ḥicāz bir ṭaġdur ki Yemen’den gelüp Şām’a muttaṣıl 
olmışdur. Medīne ve ‘Ummān vilāyetleri anda dāḫildür. Fe-ammā ‘arūḍ-ı 

 
1  mübāşeret-i taḥrīr: taḥrīre mübāşeret MV, E 
2  Yemen’den//eṭrāf-ı: - N1 
3  Nüshalarda “Baḥr-i Nere (N1), Baḥr-i Neyre (MV), Baḥr-i Neriyye (E)” şeklinde yazılan 

bu ibare coğrafik bilgiler gereği “Bahreyn” olarak tashih edildi.  
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Baḥreyn’e [87a MV] vārunca Yemāme ıṭlāḳ olınmışdur. Ve ‘inde’l-ba‘ż 
Ḥicāz, Medīne’den Tebūk’e varuncadur. Mā‘adāsına Necd dinilmişdür. Ve 
Ḥicāz’a Ḥicāz dinilmek Necd ve Tihāme mābeyninde men‘inden ötüridür. 
Ve gerçi ki Necd diyü her yirde yüksek olan ṭaġlara ve depelere dinilmek 
cā’izdür, ammā bilād-ı ‘Arab’da Ġavr’uñ ḫilāfına ıṭlāḳ olınagelmişdür. Zīrā 
ki Ġavr, Tihāme’ye dinilmişdür. Ve Tihāme’den ‘Irāḳ’a varunca her mür-
tefi‘ olan yirlere Necd ıṭlāḳ olınmışdur. El-ḳıṣṣa Yemen ile Tihāme ve ‘Irāḳ 
ile Şām ve Yemen mābeyninde1 fāṣıla ile mürtefi‘a olan yirlere [93b N1] 
Necd dinilür ki a‘lāsı ‘Irāḳ ve esfeli Şām’dur. Ve nāḥiye-i Ḥicāz cihetindeki 
evveli Ẕātu‘arāḳ’dur. 

 

Ṣūret-i Iḳlīm el-Me’ḫūẕe Min Kitāb-i Ṣuveri’l-eḳālīm2 [87b MV] 
Der-tafṣīl-i Ḥudūd-i Vilāyet-i Mıṣr ü Şām ve Taṣvīrāt-ı Bilād u Müdün-i 

Lāzımu’l-iḥtirām 

Şām vilāyetinüñ ġarben ḥaddi Baḥr-i Rūm’uñ Ṭarsūs ṭarafından bilād-ı 
Ermen’e ve andan Mıṣr ve Şām mābeynindeki Cifār’uñ evveline dekdür. Ve 
cenūben Refaḥ’dan Tīh-i Benī İsrā’īl’e, andan mābeyn-i Şüveyke ve Eyle’ye 
ve andan Belḳā’ya varuncadur. Ammā şarḳan Belḳā’dan Ṣarḫad’a, andan 
eṭrāf-ı Ġūṭa’ya ve Selemye’ye, andan meşārīḳ-ı Ḥaleb’e, andan Bālīs’e varur, 
nihāyet bulur. Ammā şimālen Bālīs’den Furāt’la mümted olup Ḳal‘a-i 
Necm’e ve Bi’re’ye ve Ḳal‘atü’r-Rūm’a ve Şümeysāṭ’a ve Ḥıṣn-ı Manṣūr’a ve 
Behnesā’ya ve Mar‘aş’a ve andan bilād-ı Sīs’e ve Ṭarsūs’a ve Baḥr-i Rūm’a 
vāṣıl olur.  

Şām dinilmege bā‘iẟ Benī Ken‘ān’dan bir ḳavm aña teşe’’üm idüp 
Ka‘be’nüñ şimālinde vāḳi‘ olduġı içündür, dirler. Ve ba‘żılar Şām, Sām’dan 
ġalaṭdur, murād Sām bin Nūḥ’dur ki ibtidā Şām’ı anlar yapmış olalar. 

 

 

 

 

 
1  mābeyninde: miyānında E 
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra yarım sayfalık bir boşluk vardır. 
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Taḥrīr-i Ṣūret-i Iḳlīm el-Me’ḫūẕe Min Ṣuveri’l-eḳālīm ma‘a Baḥrü’l-Fārs1  
Der-tafṣīl-i Ḥudūd-i Vilāyet-i Mıṣr u Cifār el-Menḳūle Min Teḳāvīmi’l-

emṣār [88a MV] 

Mıṣr bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapduġı içün Mıṣr dinilmişdür. Ve naḳl 
olınur ki Ḥażret-i İdrīs Nebī ‘aleyhi’s-selāma nübüvvet ü ḥikmet ü ḫilāfet 
virilüp Ḥażret-i Ādem [103b E] ve Şīt ‘aleyhi’s-selām şerī‘atine muḫālif vaż‘ 
idenleri men‘ ḳaṣdın itdüklerinde ekẟeri memnū‘ olmayup emrine 
mütāba‘at idenler cüz’ī2 ādem olmaġla diyār-ı Bābil’den hicret ḳaṣdın itdiler. 
Ve kendülere tābi‘ olanlara “Ḥāżır ü müḥeyyā oluñ.” diyü buyurdılar. 
Ammā ki anlara bu irtiḥāl mūcib-i melāl olup cerr-i eẟḳāl gibi ziyāde ẟaḳīl 
gelmegin “Biz nice vaṭanlarımuzdan giderüz? Bābil gibi ẕātu riyāż u besātīn 
olan yiri nice terk iderüz.” diyü tereddüd3 itdiler. Ya‘nī ki Bābil, zebān-ı Sür-
yānī’de nehr ma‘nāsına olmaġın “Biz Dicle ve Furāt’dan nice ayrulalum.” 
diyü cevāb virdiler. Ammā İdrīs ‘aleyhi’s-selām “Biz ki rıżā’en li’llāh hicret 
idevüz, ‘ināyet-i ilāhiyye ile bu ṣulardan a‘lā ṣular bulavuz.” diyü cevāb 
virdükde bi’l-ittifāḳ hicret itdiler. Tā ki Bābiliyyūn ıḳlīmine varup Nīl 
kenārına yitişdiler. Gördiler ki bir a‘lā maḳām ve ‘imāret ü zirā‘atden ḫālī 
arāżī-i nüzhet-fercām… Hemānā ittifāḳla iḳāmet idüp ol yirleri şeneltdiler. 
Ve ol zamāndaki ekẟer-i milel ü ümem Mıṣr memleketine ıḳlīm-i Bābiliyyūn 
diyü ıṭlāḳ itdiler. Ammā ‘Arab ḳavmi ıḳlīm-i Mıṣr diyü ta‘bīr itdiler. Ḥattā 
ba‘de’t-ṭūfān Mıṣr bin Ḥām nüzūl idüp ta‘mīr itdügi içün nāmını Mıṣr ḳo-
dılar. Bu tafṣīl Tārīḫ-i Ḥükemā’da mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūr olmışdur. 

İmdi diyār-ı Mıṣr ki Cezīretü’l-‘Arab’uñ ġarbīsinde vāḳi‘dür. Ḥadd-i 
cenūbīsi bilād-ı Sūdān’a, ya‘nī Nūbe ve ġayr-ı ḳabā’il olan siyeh-rūyāna vāṣıl-
dur ki Nīl-i Mıṣr ol cānibden gelür. Ve ḥadd-i [94a N1] şimālīsi Baḥr-i 
Rūm ve Refaḥ’dan ‘Arīş’e ve Cifār’a ve Ṭīne’ye ve Dimyāṭ’a ve ṣāḥil-i Reşīd’e 
ve İskenderiyye’ye ve mābeyn-i İskenderiyye’den geçüp Berḳa’ya varur. Ve 
ḥadd-i ġarbīsi mābeyn-i Berḳa ve İskenderiyye’den Cenevīz sāḥiline ve 
Ẓahru’l-vāḥāt’a ve ḥudūd-ı Nūbe’ye muttaṣıl olur. Ammā ḥadd-i cenūbīsi 
ḥudūd-i Nūbe’den tā sevād-ı Baḥr-i Ḳulzüm’e yitişür. Ve Tīh-i Benī İsrā’īl’e 
vuṣūl bulur.4 Ve yine şimālen ṭolaşup Baḥr-i Rūm’a ve ibtidā itdügümüz 
Refaḥ nām menzile varup nihāyet bulur. 5  Ve ḥadd-i şarḳīsi Baḥr-i 

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra yarım sayfalık bir boşluk vardır. 
2  cüz’ī: cüz’ī az MV 
3  tereddüd: feryād N1 
4  Ve//bulur: - E 
5  Bu cümle N1 nüshasında paragrafın sonunda yer almaktadır. 
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Ḳulzüm’den Usvān ḳubālesine ve ‘Ayẕāb’a ve Ḳuṣayr’a ve Ḳulzüm’e ve Tīh-i 
Benī İsrā’īl’e vuṣūl bulur.  

Bu daḫı ḫafī olmaya ki arāżī-i Mıṣr’uñ ekẟerinde defā’in-i ẕeheb muḳar-
rerdür. Az yir vardur ki anda defīne olmaya, diyü ittifāḳan ḥükemā mu‘ab-
berdür.  

Kitāb-ı Ḫaṣā’iṣu’l-büldān ḳavlince Mıṣr’a faḳīr varan bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā 
ġanī olur.   1 «من دخل مصر ومل يستغن فال اغناه هللا  » meẟeli anlar ḥaḳḳında 
ṣudūr bulur. Ve  2 «من خواّصها اهلرمان ووصفها يعجز عنه اللسان »  [104a E] 
daḫı Heremān ḫuṣūṣında ṣādır olmışdur.  

Hemān ehl-i Mıṣr’uñ ‘ayb-ı meşhūrı maḥż-ı raḥmet-i Raḥmān olan 
bārān nüzūlini sevmedükleridür. Ya‘nī ki “Yaġmur yaġduḳça mezra‘aları-
muza żarar ider. Menāfi‘i ancaḳ timsāḥlaruñ ma‘āşına eẟer ider.” didükle-
ridür.  

Ammā Heremān ṭaġları ḫuṣūṣı böyledür ki heremān heremüñ teẟniye-
sidür. Ya‘nī iki ‘aẓīm binādur3 ki nihāyetlerine oḳ yitişmez. Ve ümem-i 
ḳadīmenüñ maḳābiri ile ikisi de memlūdur. Ve bunlara [88n MV] ḳarīb 
niçe ehrām daḫı vardur ki ancaḳ Heremān, Fusṭāṭ ve Nīl’üñ ġarbīsindedür. 
Ġayrısı Ṣa‘īd-i Mıṣr’da ve āḫar yirdedür. Meger ki ümem-i sālife ṭūfān-ı Nūḥ 
olacaġını işitdiler. Ve ‘ilm-i nücūm aḥkāmı ile ol vāḳı‘a-i ġarībeyi istinbāṭ 
idüp taḥḳīḳ itdiler. Fe-lā-cerem Ṣa‘īd-i Mıṣr’da ehrām binā itdiler.4  Ve 
ammā Heremān’ı anlardan yüksek yapdurdılar ki her biri esāsdan ġayrı dör-
der yüz ẕirā‘dur, dirler.  

Lākin ṣāḥib-i Ḳāmūs ḳavlince Heremān Ḥażret-i İdrīs ‘aleyhi’s-selāmuñ 
bināsıdur. Ve ṭūfāndan ḥıfẓ içün cümle-i ‘ulūm u fünūn anlaruñ ṭaşlarında 
imlā ḳılınmışdur. Ve ba‘żılar ḳavlince Şitān5 bin el-Müẟelẟel yapdurmışdur.  

Fe-ammā Evżaḥu’l-mesālik’de yazar ki sābıḳan ḳurb-ı Heremeyn’de ṭaş-
dan düzülmiş bir muṭalsam ādem var imiş. Nāmına Ebü’l-hevā dirler imiş. 
Her ḳaçan bir şaḫṣuñ bir nesnesi żāyi‘ olursa gelür, Ebü’l-hevā’dan ṣorar 
imiş. Ol daḫı “Ol nesne fülān maḥaldedür.”, veyāḫūd “Fülān kişi almışdur.” 
diyü cevāb virürmiş.6 Fi’l-vāki‘ didügi üzere bulınur imiş. Mürūr-ı zamānla 

 
1  “Allah Mısır’a girip zengin olmayan kişiyi [bir daha da] zenginleştirmez.” 
2  “Piramitlerin özelliklerini ve sıfatlarını izah etmede diller acze düşer.” 
3  binādur: Sinā’dur N1 
4  ‘ilm-i//itdiler: - N1 
5  Şitān: Sitān N1 
6  virürmiş: işitdürürmiş MV 
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ol ṭılısm olan şaḫṣuñ bir ḳulaġı ufanmış. Andan ṣoñra gelenlere żāyi‘ātdan 
ḫaber virmemiş. Ḥattā “Ol zamān nāsı ile gitdi. Bu zamān nāsı ile geldi. Ve 
benüm ḳulaġum ṣındı.” diyü bir kerre cevāb virmiş. Ba‘dehu bir daḫı söyle-
memiş. 1«العهدة على الراويها ال   على حاويها»    [94b N1]                                                            

 

Ṣūret-i Iḳlīm-i Mıṣr-ı Ḳadīm el-Me’ḫūẕe Min Ṣuveri’l-eḳālīm2  
Ammā Iḳlīm-i Cifār3 

Mıṣr’la Şām ortasındaki reml-i maḍrūbedür ki eşher-i ḳaṣabātı 
Ḳaṭiyye’dür. Ba‘dehu Vāride’dür. İkisinde [89a MV] daḫı sükkān ve naḫīl 
firāvāndur. 4  Ammā ḥudūd-ı Cifār Baḥr-i Rūm ve Refaḥ’dan Buḥayre-i 
Tīse’ye, andan Ḳulzüm’e dekdür.5 Ba‘dehu Tīh-i Benī İsrā’īl’e ve yine Refaḥ 
ḳurbındaki Baḥr-i Rūm’a ṭolanur. Vech-i tesmiyesi bu‘d-i menāziline 
binā’en devāb helāk olduġı içün Cifār dinilmişdür. Fir‘avn ve Mūsā 
zamānında ḳurā ile ma‘mūre imiş.   َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا ﴿َوَدمَّْرَ� َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن
-anlar ḥaḳḳında vārid olmış. ‘Arīş’e daḫı anuñ içün ‘Arīş dinilmiş  يـَْعرُِشوَن﴾6
dür. [104b E]  

 

Der-tafṣīl-i Ḥudūd-ı Iḳlīm-i Ġarb-ı Ma‘mūr Ma‘a Teṣāvīreti’l-mesṭūr 

Eḳālīm-i ‘örfiyyenüñ biri daḫı ġarb memleketidür ki anda bilād-ı keẟīre 
vardur. Diyār-ı Mıṣriyye’ye min vechin mülāṣıḳdur. Ammā min ciheti’ş-
şarḳ ḥudūdı diyār-ı Mıṣr ḥudūdıyla Ẓahru’l-vāḥāt’dan Baḥr-i Rūm’a dekdür 
ki ṭarīḳ-ı ġarbda vāḳi‘ Berḳa ile İskenderiyye’ye varur ki Baḥr-i Rūm 
sāḥilidür. Ve ammā ġarb cihetinden Baḥr-i Muḥīṭ’dür ki Ṭanca’dan 
Ḥacerü’l-menūne’ye7 ve yine ṭaraf-ı cenūbdan mefāviz-i fāṣılaya varur ki 
bilād-ı8 Sūdān’la diyār-ı ġarb mābeynidür. Ve bu mefāviz ġarben şarḳī-i 
Baḥr-i Muḥīṭ’den Ẓahru’l-vāḥāt’a varur.  

 
1  “Sorumluluk, bilgi sahibi olana degil rivayet edene aittir.” 
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra yarım sayfalık bir boşluk vardır. 
3  E nüshasında bu başlık önceki başlığın ortasına yerleştirilmiştir. 
4  firāvāndur: firāvān muḳarrerdür MV, E 
5  dekdür: gider MV 
6  Kur’ân-ı Kerîm, A’râf Sûresi, 7/137, “Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) 

yükselttiklerini yerle bir ettik.”  
7  Ḥacerü’l-menūne’ye: Ṣaḥrü’l-menūne’ye MV 
8  bilād-ı: diyār-ı E 
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Fe-lā-cerem bilād-ı ġarb üç ḳıṭ‘a farż olınur ki biri ġarb-ı aḳṣādur. Sāḥil-i 
Baḥr-i Muḥīṭ’den şarḳ cānibi ile Tilimsān’a ve ġarbla Sebte’den Marākeş’e, 
ba‘dehu Sicilmāse’ye ve şimālen ve cenūben yine ol semtlere varup nihāyet 
bulur. Ḳıṭ‘a-i ẟānīsi ġarb-ı evsaṭdur ki Dehrān’uñ şarḳīsinde Tilimsān’a dek 
bir günlik yoldur. Ve cānib-i1 şarḳīsinde memleket-i Buccāne ḥudūdınuñ 
āḫirine mevṣūldur. Ammā ḳıṭ‘a-i ẟāliẟesi ki şarḳiyyesidür, aña İfrīḳiyye di-
nilmişdür. Ḥaddi Berḳa’ya mümted olur. Ve andan diyār-ı Mıṣr’uñ 
ḥudūdına varur ki iskelesinden Endülüs’e geçilür. Bunuñ eḳālīm-i ma‘mūre-
sinden biri ıḳlīm-i Sūs’dur ki müdün-i mevfūre ve ḳaṣabāt-ı nā-maḥṣūresi 
vardur. Ḥattā Tāzūdīt2 nām şehr-i kebīr anuñ medā’in-i ‘āmiresindendür. 
Aḳarṣuları, mīve-ḫāne cibālinde yitmişden ziyāde ḥuṣūn-i bī-bahāne ile 
ma‘mūr memleketdür.  

Bir ḳaṣabası daḫı Ezki’dür3 ki büyücek şehrdür. Anda ḥāṣıl olan ‘avret-
lerüñ erleri yoḳdur ki ḳaçan ki ḳırḳ yaşına varurlar, kendüleri isteyen ricāle 
taṣarruflarını taṣadduḳ iderler. Aṣlā taṣarruflarına ḥākim ve ġayrılar māni‘ 
olmazlar. Bir ḳaṣabası daḫı Nāmile Tīrīretī’dür. 4  Ki füsḥatü’l-besātīn, 
vasī‘atü’l-arżīn bir ġarīb vilāyetdür. Bu şehrüñ sükkānı “Sükker şerbeti 
ḥarāmdur.” dirler. Ġayrı eşribenüñ şerbeti ḥelāl ‘add iderler. 

 

Der-taṣvīr-i Ġarb-ıklīm ki Nüvişte Şüde ez-Kitāb-ı  
Ṣuverü’l-eḳālīm5 [89b MV]   

Der-tafṣīl-i Ḥudūd-i Memleket-i Endülüs  
ma‘a Medā’inihā el-Mersūmeti’l-menḳūle ‘ani’l-Aṣl 

Endülüs ıḳlīmi bilād-ı maġribe muḳābil bir vilāyetdür. Cezīresi şekl-i 
müẟelleẟīde idügi müẟbetdür. İbn ‘Abdü’l-ber ḳavlince memleket-i 
Ḳosṭanṭıniyye gibidür ki Rūmili bile dāḫil ola. Ve bi’l-cümle Endülüs’üñ 
ḍıl‘-ı evveli ki rükn-i cenūbī-i ġarbīden Cezīre-i Fārs cāniblerine dekdür. 
[95a N1] Ve rükn-i şarḳīsi Cezīre-i Minorḳa ṭaraflarıdur. Ve ḍıl‘-ı ẟānīsi ki 
rükn-i şarḳīsinden rükn-i şimālī-i ġarbīye varuncadur.6 Ki Endülüs-i şimālī 

 
1  ẟānisi//cānib-i: - N1 
2  Tāzūdīt:  Nāziddīt N1 | Nārūdīt E 
3  Ezki: Eski N1 
4  Tīrīretī: Tibrīrī E 
5  MV nüshasında bu başlıktan sonra altı satırlık boşluk vardır. E nüsasında bu başlık 

yazılmamıştır. 
6  varuncadur: varunca se’tīna ḳūḥdına varuncadur E 
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ḥudūdı bu maḥalde nihāyet bulmışdur. Ammā ḍıl‘-ı ẟāliẟi ki rükn-i 
şimālīden rükn-i [105a E] evvel-i cenūbīye dekdür. Endülüs-i ġarbī sāḥili 
bu maḥallerdür ki tā Baḥr-i Muḥīṭ’e varunca mümted olmışdur.  

El-ḳıṣṣa bilād-ı Endülüs ġarb-ı evsaṭ didükleri ıḳlīm-i ‘örfīdür. Lisān-ı 
Yūnānī’de aña İspānya1 dinilmişdür. İskender-i Rūmī zamānına dek ġarb-ı 
aḳṣā ehli her zamān Endülüs sükkānı olan ḳavmi ġāret ü tālān idegelmiş iken 
İskender’üñ fermānı ile arż-ı Cāfe’den ittifāḳ mühendisīn ile baḥr-ı kebīr 
vezn olındı. Baḥr-i Şāmī’den yüksek bulınmaġın Ṭanca ile bilād-ı Endülüs 
mābeyni ḥafr olınup ol maḥalle ṭaş ve kireçle bir muḥkem raṣīf, ya‘nī keẟīf 
binā ḳılındı ki ṭūlen on iki mīl mābeyn-i baḥreyne mümted olduḳdan ṣoñra 
bir raṣīf daḫı aña muḳābil arż-ı Ṭanca nāḥiyesine binā itdürüldi. Pes bu iki 
seddüñ mābeyni altı mīl vüs‘atinde olduḳdan ṣoñra baḥr-i a‘ẓam cānibinden 
ḥafr olınup ṣuyı ṣalıvirilmekle müdün-i keẟīre ḫarāb ve ümem-i vefīre ġarḳ-
āb olmış idi ki ḥālā ol sedlere ol diyār ḫalḳı ḳanṭara ṭa‘bīr iderler. Bi’l-fi‘l 
bināları ẟābit ü üstüvārdur, dirler.  

Ve bi’l-cümle Cezīre-i Endülüs ġāyetle ma‘mūre ve bāġ u bostānı 
mevfūre yirlerdür. Bir ıḳlīmi daḫı Şedūye’dür2 ki medā’in-i meşhūresinden 
biri İşbiliyye’dür. Sükkānı tüccār-ı zebīb vāḳi‘dür. Arāżīsi bir sürḫ-reng 
türābdur ki ḳırḳ mīl miḳdārı yir tīn ve zeytūn aġaçları sāyesinde gidilür. 
Tābistānda tābistān aġaçları ḫazān olınca ḥarāret-i şems almaları çekilmez. 
Ve sekiz biñ miḳdārı ḳarye-i ma‘mūresi vardur ki bir şehri3 Ḳurṭuba’dur ki 
dārü’l-ḫilāfe-i İslāmiyye’dür. Ḥadd-i ẕātında beş medīnedür ki her birinüñ 
sūr u ḫandeḳi fāṣıla düşmişdür. Ve anda bir cāmi‘-i kebīr ve anuñ içinde bir 
minber-i bī-naẓīr vardur ki sekiz nefer üstād-ı şehīr yedi yılda yapmışdur. Ve 
mücerred ücret-i dest-müzd on biñ elli miẟḳāl ẕeheb-i ḫāliṣ virilmişdür. Bir 
medīne-i meşhūresi daḫı Uşbūne [90a MV]’dür ki andan ötesi Baḥr-i 
Muẓlim’e müntehīdür. Ol vilāyetlerde ḥimār-ı vaḥşī ve ġazāl vāfir olur. 
Ammā ki arslanı bulınmaz. Ġāyetle nādir olur. Ammā ruḫām cinsinüñ 
eṣnāf-ı maḳbūlesi anda çoḳ bulınur.4  

 

 
1  İspānyā: İşpānyā MV, N1 
2  Şedūye’dür: Şedūẟe’dür N1 
3  bir şehri: biri N1, MV 
4  MV nüshasında bu cümleden sonra sayfanın geniş bir kısmı boş bırakılmıştır. 
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Der-tafṣīl-i1 Bilād-ı Nūbe el-Mesṭūr fī Hāẕe’l-maḥal bi-Ṭarīḳi’n-nevbe 

Bu vilāyet Nīl-i Mıṣr’uñ iki ṭaraflarındaki ḳaralar memleketidür ki 
Nūbe bin Ḥām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāma nisbet olınur. [90b MV] Pāy-taḫtı 
Dunḳula nām şehr-i kebīrdür ki ekẟeriyyā ḫalḳı Naṣārā’dur. Ve bi’l-cümle 
bir arż-ı vāsi‘dür ki tamām üç aylıḳ yoldur. Ḥażret-i Loḳmān Ḥakīm ve 
Ẕü’n-nūn-ı Mıṣrī ve mü’eẕẕin-i Ḥażret-i Resūl-i Ḳureyşī ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem, Bilāl bin Ḥamāme bu ṭā’ifedendür. Memleketlerinde ma‘ādin-i 
ẕeheb vāfirdür. Ol [105b E] cihetden ma‘īşetleri bisyārdur. [95b N1]  

 

Der-beyān-ı Vilāyet-i Ġavr 

Bu memleket ḳavm-i Lūṭ’uñ diyārıdur. Ve bir bed rā’iḥalu buḥayresi 
vardur ki tā Beyān’a ve Ṭaberiyye’ye varunca olanca arāżīye Ġavr ıṭlāḳ olı-
nur. Andan Zuġar ve Erīḥā’ya ve ol buḥayre-i müntine, ba‘dehu Eyle’ye dek 
varur. Ve Ġavr’uñ naḫīl ve ‘uyūn u enhārı daḫı vardur. Lākin gāhī ḳar 
yaġmaġla pāyidār olmaz. 

 

Der-ḥudūd-i Filisṭīn 

Bir kūre-i kebīredür ki Beytü’l-maḳdis ve Ġazze ve ‘Asḳalān anda dāḫil-
dür. Ammā ġarb cihetinden ḥaddi Refaḥ’dan Leccūn’a dek ve ‘arżı Yāfā’dan 
Erīḥā’ya dek iki günlik yoldur. Ḥālā ki Zuġar ve diyār-ı Lūṭ’a ve Cibāl ve 
Şerrān cemī‘an Filisṭīn’e mülḥaḳdur. Ṣuları emṭārdandur. Ancaḳ Nāblus’da 
mā’-i cārī vardur. Ve bu ıḳlīm-i ‘örfīnüñ büyük şehrleri Beyt-i Maḳdis ve 
Ġazze ve Remle’dür. Allāhu a‘lem. 

 

Der-tafṣīl-i Ḥudūd-i Vilāyet-i ‘Irāḳ bā-Teṣāvīr-i  
Ān Memālik-i Şöhre-i Āfāḳ 

Vilāyet-i ‘Irāḳ Necd’e nisbetle alçaḳ yirde olmaġın ‘Irāḳ dinilmişdür. 
Ammā Ḳāmūs’da vech-i tesmiye-i ‘Irāḳ naḫl ü şecer anda köklenür, diyü ya-
zılmışdur. Ve bi’l-cümle Īrān şehrinüñ maġribi2 ‘Irāḳ’dur.  

 
1  Der-tafṣīl-i: Ṣuver-i Tīh-i Benī İsrā’īl Der-tafṣīl-i MV 
2  şehrinüñ maġribi: şehrüñ mu‘arrebi N1, MV 
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Ammā ḥudūdı ġarb cihetinden Cezīre ve bādiye ve cenūb ṭarafından 
yine bādiye ve Baḥr-i Fārs ve Ḥūzistān kenārıdur. Ve maşrıḳ semtinden 
bilād-ı Cebel’den Ḥulvān’a varınca ve şimālden ve Cibāl’den1 Cezīre’ye yi-
tincedür.  

Ve şehr-i Mıṣr ve ekẟer-i bilādı nice Nīl üzerinde ise ‘Irāḳ memāliki daḫı 
Dicle üzerindedür. Ammā Dicle şimālden ġarba ve cenūba meyl ile şarḳa 
aḳup Ḥadīẟe’den ‘Abādān’a varur. Andan Dicle’nüñ maṣaffına buluşır. Fe-
ammā ‘arżen olan imtidādı ġarben ve şarḳan Ḳādisiyye’den geçüp tā ser-
ḥadd-i Ḥulvān’a varur. Ve yine andan öte ṭolaşup ‘Āne ve Ḥadīẟe’ye uġrar. 
Ve andan öte cānib-i ġarba meyl ile aḳup gider, diyü beyān olınmışdur. 

Ve kitāb-ı Ṣuverü’l-eḳālīm’de daḫı tafṣīlen ḥudūdı beyān olınduḳdan 
ṣoñra bu vechle2 resm olınup ḳaṣabāt u müdün ü emṣārı i‘lān ḳılınmışdur. 
Ve Allāhu a‘lem. 

 

Taṣvīr-i ‘Irāḳ-ıḳlīm el-Me’ḫūẕ Min Kitāb-i Ṣuveri’l-eḳālīm3 [91a MV]  
Der-tafṣīl-i Ḥudūd-i Vilāyet-i Ḥūzistān 

Bu daḫı eḳālīm-i ‘örfiyyedendür. Ve ba‘żılar Lüḥūzistān daḫı dirler. 
Ḫaylī vāsi‘ memleketdür. Vilāyet-i Baṣra ile Fārs mābeyninde vāfir şehrleri4 
vardur. Ġarb cānibi semtindeki medā’ininden Vāsıṭ ve Devrü’r-re’s’i muḳar-
rerdür. Ammā cihet-i cenūbdan ‘Abādān ṭarafından baḥr üzerinden 
Mehrūbān’a ve Devraḳ’a varur. Andan ṭolaşup Fārs ḥudūdına dāḫil olur. 
Ammā ṭaraf-ı şarḳīsinden şimāl semtine ḥudūd-ı Iṣfahān ve bilād-ı Cebel’e 
ve Ḥūzistān’la [106a E] ḥadd-i şimālden ve Ḥayme ve Ḥadīẟe’ye ve Kerḫ’e 
ve Cibālü’l-lūr’a varup deverānla muttaṣıl olur. Ya‘nī ‘ale’l-icmāl ḥudūdı bu 
vechledür. Hevāsı mu‘tedil, düz yirlerdür. Pāy-taḫtı Ahvāz nām şehrdür. Ve 
yine Besaṭ5 ve Kelel ve Sütūr ve ‘Askerimükerrem anuñ medā’inindendür. 
Tüster nām şehri dībāc-ı faḫr ile, Sūs nām medīnesi [96a N1] ṭırāz-ı ḫırnif 

 
1  cibālden: Ḥulvān’dan N1 
2  bu vechle: - MV, E 
3  MV nüshasında bu başlıktan sonra on satırlık boşluk verilip diğer sayfaya geçilmiştir. Bu 

sayfanın başından da altı satırlık boşluk bırakılıp diğer başlığa geçilmiştir. | E nüshasında 
bu başlık bulunmamaktadır. 

4  şehrleri: teṭahhurları N1 
5  Besaṭ: Saṭ N1 
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ile beyne’l-mülūk meşhūrdur. Hemān ‘aybı keẟret-i ‘aḳāribi ve ricāl ü 
nisvānı ḥumret-i vech üzere olup kimesneye görinmedügi ma‘āyibidür. 

 

Taṣvīr-i Iḳlīm-i ‘Irāḳ1 el-Muṣaḥḥaḥ ‘an-Ṣuveri’l-eḳālīm bi’l-Āfāḳ2  
Der-ta‘yīn-i Ḥudūd-i Vilāyet-i Āzerbaycān  

‘alā Ṭarīḳi’l-beyān ve’l-İ‘lān [91b MV] 

Ḫafī olmaya ki Āzerbaycān ve Īrān ve Ermeniyye birbirlerine tedāḫül 
itmiş üç memleketdür. Ġarb cihetinden ḥudūdı bilād-ı Rūm ve ba‘żı ḥudūd-
ı Cezīre ve ‘Irāḳ’dur. Ammā cenūb ṭarafından sınurı yine ba‘żı ḥudūd-ı 
Cezīre ve ḥudūd-ı ‘Irāḳ düşmişdür. Ammā şarkan bilād-ı Cebel ve Dey-
lem’dür. Tā Baḥr-i Ḫazar’a varunca ve şimālen cibāl-i Ḳītāḳ olmışdur. Lākin 
mücerred Āzerbaycān ḥudūdı şarḳ ṭarafından bilād-ı Cebel’den ḥadd-i 
bilād-ı Deylem’e dekdür. Ve cenūb cihetinden ḥadd-i ‘Irāḳ’dur. Tā Ḥulvān 
sınurı ẓāhir olunca ve ḥudūd-ı Cezīre’den daḫı bir mikdārı dāḫildür.  

Bu daḫı ma‘lūm ola ki memleket-i3 Āzerbaycān’uñ ekẟeri cibāldür. Ve 
Ḥuceyrān4 nām maḥalden berü olan sınurı ẓahr-ı Dīnever’e, andan devr 
idüp ẓahr-ı Ḥulvān’a ve yine Şehrizūr’dan Dicle ḳurbına dekdür. Ve andan 
daḫı ḥudūd-ı Ermeniyye’ye muttaṣıl olmışdur. 

 

Taṣvīr-i Memālik-i Āzerbaycān ‘alā-Vechi’l-beyān5   
Der-tafṣīl-i Memālik-i Fārs Bi’l-ḥudūdi’l-mu‘ayyene  

el-Mesṭūre fi’t-Taḳvīm 

Bu daḫı ıḳlīm-i ‘örfiyyedendür. Ġarb cihetinden ḥudūdı memleket-i 
Ḥūzistān’dur. Şimāl ṭarafından sınurı ḥudūd-ı Iṣfahān ve Cibāl’dür 
tamāmen. Ve ammā cihet-i cenūbdan Baḥr-i Fārs ile şarḳ-ı şimālīden muḥīṭ 
olan ḥudūd-ı [92a MV] Kirmān’dur. Ve şimāl cānibinden ḥudūdı Fārs ile 

 
1  ‘Irāḳ: Ḫavser Sutāḳ MV 
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra on üç satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
3  memleket-i: - N1 
4  Ḥüceyrān: Ḥicrān E 
5  MV nüshasında bu başlıktan sonra on yedi satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır. 
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Ḫorāsān miyānındaki mefāze ile ḥudūd-ı Iṣfahān ve bilād-ı Cibāl’üñ tamām 
ḥadd-i şimālīsidür.  

El-ḳıṣṣa Fārs’uñ nihāyet-i şarḳīsi Yezd nāḥiyesidür. Ve ḥadd-i cenūbīsi 
nihāyetinde şehr-i Sīrāf vāḳi‘ olmışdur. Ve yine ḥadd-i şimālīsi ġāyetinde 
Rey şehri vuḳū‘ bulmışdur. Ammā Fārs ile Sicistān ve Ḫorāsān ve ġayruñ 
miyānında bir mefāze-i meşhūre vardur ki ṭaraf-ı ġarbīsinden ḥudūdı Ḳūmis 
ve Rey ve Ḳūm ve Kāşān anı iḥāṭa itmişdür. Ve cenūb semtinden Kirmān 
ve Fārs ve ḥudūd-ı Iṣfahān’uñ bir miḳdārı ṭolanmışdur. Ammā şarḳ cāni-
binden [106b E] olan ḥudūdı Mekrān ve ḥudūd-ı Sicistān’dan ba‘żı yirler-
dür. Niteki şimāl cihetinden sınurı ḥudūd-ı Ḫorāsān iḥāṭa itmişdür. Ol ẕikr 
itdügümüz mefāzenüñ ba‘żısı a‘māl-i Ḫorāsān’dan ve Ḳūmis’dendür. Ve 
ba‘żısı Ḥūzistān’dandur.1 Ve bir miḳdārı a‘māl-i Kirmān ve Fārs’dan ve 
Iṣfahān’dan olmışdur.  

Ve Fārs ıḳlīminüñ ‘acā’ibinden kūre-i Şābūr’da bir ṭaġ vardur ki anda 
‘Acem diyārınuñ bir meşhūr kisrāsı ve merz-bānları muṣavverdür. Ve yine 
Errecān kūresinde Ṭayriyān2 nām ḳaryede bir ḳuyu vardur ki ḳa‘rını im-
tiḥān itmişler. Aṣlā nihāyetini bulmamışlardur. Ve ol çāhdan bir degürmen 
yüridecek deñlü ṣu çıḳup ehl-i ḳaryenüñ arāżīsi [96b N1] cemī‘an ṣuvarur-
mış. Ve yine Hindīcān nām rustāḳda iki ṭaġ arasında bir çāh daḫı vardur ki 
dūd-ı āh gibi muttaṣıl bir duḫān-ı siyāh dehān-ı çāhdan eksik olmaz. Ve 
kimse aña yaḳın varamaz. Ve ṭayerān iden murġāndan her ḳanġısı dehān-ı 
çāh üzerine uġrasa elbette düşer, yanar. Ve yine Dārīn nāḥiyesinde bir ṣuyı 
ṭatlu nehr vardur ki beyāż libāsı anuñla yusalar yeşil reng olur. Ve ol ṣuyuñ 
nāmı Nehr-i Aḫşīn3 ile şöhret bulur. Bu cümle ‘acā’ibāt İbn Ḥavḳal’dan 
mervīdür. Allāhu a‘lem.4  

 

 

 

 

 
1  Ḥūzistān’dandur: ḫod Sicistān’dandur N1, MV 
2  Ṭayriyān: Ṭabertān N1 | Ṭabernān E  
3  Aḫşīn: Aḫşeben E 
4  Allāhu a‘lem: - MV 
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Teṣāvīr-i Iḳlīm-i Fārs el-Me’ḫūẕe Min Ṣuveri’l-eḳālīm1 
Der-beyān-ı Ḥudūd-ı Kirmān 

Bu, vilāyet-i Fārs ve Sicistān ve Mekrān mābeyninde bir memleketdür. 
Ba‘żı ḥudūdı [92b MV] Ḫorāsān’a muttaṣıl olup iki meşhūr ḳaṣabası Hür-
müz ve Sīrcān’dur. Ve bi’l-cümle Kirmān’uñ ġarben ḥaddi Fārs vilāyetidür. 
Niteki cenūben sınurı Fārs Baḥri’dür. Ve şarḳan ḥudūdı arż-ı Mekrān’dur 
ki Sind’den bir ḳıṭ‘adur. Ve arż-ı Kirmān’dan deryāya iki ḳol girmişdür ki 
Kirmān’ı ṭolaşup der-miyān idüp idüp ḳocmışdur. Ḥattā baḥr, sāḥil-i 
Kirmān’da ḳavs pāresi gibi görinmişdür. 

 

Der-taṣvīr-i Iḳlīm-i Kirmān ‘alā-Vechi’l-i‘lān2  
Der-tebyīn-i Ḥudūd-ı Ḳūhistān 

Kūhistān’dan mu‘arrebdür. Nīşābūr ve Herāt ve Yezd ve Iṣfahān 
mābeyninde bir nāḥiye-i kebīredür ki Ḳā’in ve Ḳābis anuñ meşhūr ḳaṣaba-
larındandur. Ve bi’l-cümle bilād-ı Ḳūhistān ḫaylī [93a MV] ba‘īd yirlerdür. 
Mābeyninde niçe ḫālī ṣaḥrālar 3  vardur. Ammā ḳuyulardan ġayrı ṣular 
yoḳdur.4  

Bu daḫı ḫafī olmaya ki Cīreft ḳurbında, ya‘nī Kirmān vilāyetinde bir 
şehrüñ nāmı daḫı Ḳūhistān’dur. Ammā vilāyet ma‘nāsına olup ḥudūdı 
beyān olınan Ḳūhistān ġayrıdur. 

 

Fī Teṣāvīreti’l-mersūmeti’l-mażbūṭa5  
Der-beyān-ı Ḥudūd-ı Ṭaberistān 

Bu daḫı bir vāsi‘ memleketdür. Ve Ṭabrteber’den mu‘arrebdür. 
Ekẟeriyyā aġaçlar, ṭaġlar olup bir cānibe ‘asker gitmelü olduḳda teberdārlar 
cem‘ olup ḳırmayınca geçilmek mümkin olmamaġın Ṭaberistān [107a E] 

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra yirmi dört satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
3  ṣaḥrālar: mecrālar N1 
4  ḳuyulardan//fenālardan ġayrı ṣular çoḳdur MV 
5  MV nüshasında bu başlıktan sonra yirmi iki satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
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dinilmişdür. Ammā ṭaġları ġāyetle ṣa‘bdur. Ve yine mābeyn-i cibālde vāsi‘ 
ovalar ve yazılar [93b MV] daḫı muḳarrerdür. Ammā ol vilāyetde gemi yü-
ridür baḥr-i ‘ummān olmayup deryā ile mābeyni bir günlik yoldur. Ve bi’l-
cümle ḥadd-i Ṭaberistān Ḳazvīn’üñ şarḳīsinden inḥirāfla şimālinden yaña 
çekilmiş, gitmişdür. 

 

Baḥrü’l-ḫazar bi-Ṭaṣvīreti’l-ḳavīm el-Me’ḫūẕ Min Ṣuveri’l-eḳālīm  
Ma‘a Cibāli’d-Deylem1  

Der-tebyīn-i Ḥudūd-ı Sicistān 

Ḫorāsān ve Mekrān ve Sind ve Kirmān mābeynlerinde bir memleket-
dür. Egerçi ḳaṣabanuñ ismi Zerenc’dür. Lākin ıḳlīm ismi olan Sicistān anı 
unıtdurup ol ḳaṣabaya ‘alem olmışdur. Ḥudūdı ġarb ṭarafından Ḫorāsān’a 
ve arż-ı Hind’üñ bir miḳdārına varur. Ve cenūbdan Sicistān’la Fārs ve 
Kirmān miyānındaki mefāzeye ṭayanur. Ve şarḳ cihetinden Sicistān ile 
Mekrān arasındaki mefāze ile arż-ı Multān’uñ bir miḳdārında nihāyet bulur. 
Ammā ḳumsal yirlerdür. Ve ḫurmāsı daḫı olur. Allāhu te‘ālā a‘lem. [94a 
MV] 

 

Taṣvīretü’l-mersūm ‘alā-Vechi’l-mefhūm2  
Der-tafṣīl-i [97a N1] Ḥudūd-ı Iḳlīm-i Ḫorāsān el-Me’ḫūẕe ‘an-

Teḳāvīmi’l-büldān 

Ḫafī olmaya ki Ḫorāsān memleketi ehl-i ‘Irāḳ ḳavlince Rey şehrinden 
maṭla‘-ı şemse varuncadur. Ve ammā ba‘żılar Cebel-i Ḥulvān’dan maṭla‘a 
dekdür, dimişlerdür. Ḫorāsān lafẓı refāhiyyet ma‘nāsınadur. Fe-lā-cerem ci-
het-i ġarbden olan ḥudūdı Ḫorāsān ve Cürcān ve 3  Cebel miyānındaki 
mefāzeye dekdür. Niteki cenūbīsi Fārs’la Ḳūmis arasındaki mefāze-i fāṣılada 
nihāyet bulmışdur. Ammā ḥudūd-ı şarḳıyyesi nevāḥī-i Sicistān’dan bilād-ı 
Hind’e varuncadur. Ve şimālīsi Māverā’ü’n-nehr memālikine ve 

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra yirmi satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra yirmi satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
3  Cürcān ve: - N1 
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Türkistān’uñ ba‘żı nevāḥīsine ulaşmışdur. Ve bi’l-cümle ıḳlīm-i Ḫorāsān 
niçe kūreyi müştemildür.  

İbn Ḥavḳal ḳavlince min ciheti’l-ġarb [94b MV] Ḳūmis ve Rey ḥudūdı 
ve cenūbdan Kirmān ve Fārs sınurı ile ba‘żı Iṣfahān ḥudūdı ve şarḳ ṭarafın-
dan Mekrān ve ba‘żı ḥudūd-ı Sicistān ve şimālen bir miḳdār Ḫorāsān 
ḥudūdı ile ba‘żı Sicistān sınurı olmaḳ üzere beyān olınmışdur. 

 

Fī Taṣvīreti’l-mersūme1  
Der-ḥudūd-ı Vilāyet-i Ḫˇārezm 

Bu daḫı eḳālīm-i ‘örfiyyedendür. Ḫorāsān ile Māverā’ü’n-nehr vilāyet-
lerinden münḳaṭı‘ bir memleketdür. Ḫˇārezm bin Yāfeẟ bin Nūḥ ‘aleyhi’s-
selām yapduġı içün Ḫˇārezm dinilmişdür. Ekẟeriyyā eṭrāfı ḫālī yirlerdür. 
Ammā ḥudūdı ġarben bilād-ı Türk’e ve cenūben Ḫorāsān’a ve şarḳan 
Māverā’ü’n-nehr’e ve şimālen yine bilād-ı Etrāk’e müntehī olmışdur. Aṣlda 
bir vilāyet Ceyḥūn’uñ nihāyetinde vāḳi‘dür. Ammā ġāyetle ḳış yirleridür. 
Pāy-taḫtınuñ ismi Ḫˇārezmiyye’dür. Ve gāh olur ki Ḫˇārezm’üñ buḥayre-
sinde insān şeklinde bir kimesne ẓāhir [107b E] olup üç dört kelām söyler. 
Ammā fehm olınmaz. Ve yine ṣuya ġavṣ ider, gider. Her ḳaçan ki böyle olsa 
mülūk-i aġrārdan biri der-‘aḳab vefāt eyler. Ġarīb sırdur.2 

 

Ḥudūd-ı Ḫorāsān ve Taṣvīr-i Memleket-i Ḫˇārezm  
ve Nāḥiye-i Māverā’ü’n-nehr3 [95a MV]  

Der-beyān-ı Ḥudūd-ı Tūrān 

Ḫafī olmaya ki Māverā’ü’n-nehr vilāyetinüñ mecmū‘ına Tūrān dinilür. 
Ve ba‘żılar ḳavlince ol vilāyete bilād-ı Heyāṭile ıṭlāḳ olınur. Pes min ciheti’l-
ġarb ḥudūdı Ḫˇārezm memleketine ve min semti’l-cenūb nehr-i Ceyḥūn’a 
ki Bedaḫşān vilāyetinden berü gelüp Ḫˇārezm’e muttaṣıl olmışdur. 

 

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on yedi satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır. 
2  sırdur: yirdür N1 
3  MV nüshasında bu başlıktan sonra dokuz satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır.  
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Taṣvīretü’l-me’ḫūz Min Ṣuveri’l-eḳālīm1  
Der-tebyīn-i Ḥudūd-ı Ṭohāristān 

Nehr-i Belḫ’den öte bir büyük nāḥiyedür ki vāfir ḳaṣabāt u medā’ini ve 
ḳaryeleri vardur. Ya‘nī ki Ceyḥūn’uñ öte cānibindedür. Ammā yine 
müżāfāt-ı vilāyet-i Belḫ ‘add olınmışdur. Niteki Belḫ kendüsi Ḫorāsān 
memleketinde dāḫildür. 

 

Fī Taṣvīreti’l-ma‘lūm2 [95b MV]  
Der-beyān-ı Ḥudūd-ı Ḳırım 

Ḳırım vilāyeti ḳırḳ miḳdārı ḳaṣabātı müştemildür. Meşhūrları Ṣolḥāt ve 
Ṣudaḳ ve Elkefā’dur. Gāh olur ki mücerred Ṣolḥāt şehrine Ḳırım dinilür. Ve 
bu şehrlerüñ birbirinden mābeynleri birer günlik yoldur. Ve Ṣarukirmān bu 
ẕikr itdügümüz bilād-ı ẟelāẟenüñ ġarbīsinde vāḳi‘ olmışdur.  

[Vaṣf-ı Ġāzī Girāy Ḫān-ı fermān-dār-ı Ḳırım]: Ammā Ḳırım vilāyeti 
tā zamān-ı Cengiz’den berü Āl-i Cengiz taṣarrufında olup maḳarr-ı devletleri 
Bāġçeserāyı vuḳū‘ [97b N1] bulmışdur. Ve eẟnā-yı te’līf-i kitābda anda ḫān-ı 
fermān-rān olan Ġāzī Girāy Ḫān, ḫān idi. ‘İlm-i mūsiḳīde māhir ve ḫoş-ṭab‘ 
şā‘ir ve tīr-endāzlikde ve fünūn-ı isti‘māl-i silāḥda iẓhār-ı i‘cāza ḳādir ẕāt-ı 
şerīfdür. 3  

 

Der-ḥudūd-ı Vilāyet-i Ṣaḳleb 

Egerçi ki Ṣaḳleb bir medīnenüñ ismidür, fe-ammā aṣlda vilāyet adıdur. 
Nihāyet [96a MV] şehrine daḫı ‘alem olmışdur. Ve ol memlekete Ṣaḳālibe 
daḫı dirler ki Bulġār ile Ḳosṭanṭıniyye mābeynindeki bilād-ı Ḫazez4 didük-
leri oldur. Ṣıḳlāb bin Yāfeẟ bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāma nisbet olınmışdur. Şimāl 
ṭarafından ġarba muttaṣıl bir vilāyetdür.  

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır. 
2  MV nüshasında bu başlıktan sonra üç satırlık boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. Yeni 

sayfada da dokuz satırlık boşluktan sonra başlık yazılmıştır. | E nüshasında bu başlık 
bulunmamaktadır. 

3  MV nüshasında bu cümleden sonra on iki satırlık boşluk vardır. 
4  Ḫazez: Ḥazez N1 
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El-ḳıṣṣa Baḥr-i Şāmī’den, Baḥr-i Muḥīṭ’e varunca bilād-ı Ṣaḳālibe’dür. 
Ecnās-ı keẟīreyi müştemile olup muḳaddemā bu ẕikr olınan memālik cüm-
leten bir kimesnenüñ taḥt-ı ḥükminde olurdı ki aña māḥik ıṭlāḳ olınurdı. 
Giderek niẓāmları bozuldı. Beyne’t-ṭavā’if iḫtilāfāt çoġaldı. Tā ki her cins 
ṭā’ifeye bir kimesne melik-i ḥākim oldı. Ammā memleketleri raḫīṣatü’l-es‘ār 
ve süyūf u durū‘ u silāḥı bisyār yirlerdür. 

 

Ṣūret-i Vilāyet-i Rebī‘a ve Muḍar ve Ġayrihā1  
Der-ḥudūd-ı Diyār-ı Bekr 

Bu vilāyet Bekr bin Vā’il bin Ḳāsıṭ’a nisbet olınmışdur. Ammā Diyār-ı 
Rebī‘a, [Rebī‘a] bin Nizār bin Me‘ad bin ‘Adnānī didükleridür. Ve Diyār-ı 
Muḍar2 [108a E] bin Nizār daḫı dinilür ki Rebī‘a’nuñ ḳarındaşıdur. Pes 
Bekr’üñ ve Rebī‘a ve Muḍar’uñ evleri anda ḳonmaġla Bekr’e nisbet olınmış-
dur. Zīrā ki diyār, dāruñ cem‘idür. Ve bu memleketüñ pāy-taḫtı Āmid şeh-
ridür. 

 

Der-beyān-ı Ḥudūd-ı Vilāyet-i Cezīre 

Dicle ile Furāt miyānındaki Kürdistān memleketine Cezīre dinilmiş-
dür. Ḥadd-i ġarbīsi cenūbı Furāt’la Malāṭiyye sınurına, ba‘dehu Samsāṭ’a ve 
Ḳal‘atü’r-Rūm ki Birecik didükleridür, aña varur. Andan geçüp Münbic 
ḳarşusına ve Bālīs’e ve Raḳḳa’ya ve Ḳarġāmış’a3 ve Raḥbe’ye ve Hīt’e ve 
Enbār’a nihāyet bulur. Ve yine Enbār’dan Dicle üzerindeki Tikrīt’e, andan 
Sin’e ve Ḥadīẟe’ye ve Mevṣil’e ve andan ṭolaşup Cezīre-i İbn ‘Ömer’e ve 
şehr-i Āmid’e gelür. Ammā ḥudūd-ı ġarbiyyesi Āmid’i geçüp Ermeniyye 
üzerinden tā ḥudūd-ı bilād-ı Rūm’a ve yine Malāṭiyye ḳurbında Furāt neh-
rine varup müntehī olur. Bu taḳdīrce ba‘żı vilāyet-i Rūm ve ba‘żı vilāyet-i 
bilād-ı Ermen’e Cezīre’nüñ ġarbīsine gelür. Niteki ba‘żı vilāyet-i Şām [96b 
MV] ve ba‘żı bādiye cenūbīsine ve ‘Irāḳ vilāyeti şarḳīsine düşer. Ammā be-

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on iki satırlık boşluk vardır. 
2  Muḍar: - N1 
3  Nüshalarda “Ḳarḳayā” şeklinde yazılan bu isim “Ḳarġāmış” olarak metne alındı. (bk. sezen, 

age, s. 429.) 
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her-ḥāl Diyār-ı Bekr Cezīre ḥudūdına dāḫildür. Ve Cezīre’nüñ iki nehri var-
dur ki bir yire geldükde Dicle’nüñ nıṣfı miḳdārı olur. 

 

Ṣūret-i Diyārü’l-Ekrād ve Ḥaddü’l-Cezīre Ma‘a Cibāli’d-Deylem1  
Der-ta‘yīn-i Ḥudūd-ı Memleket-i Tübbet 

Tübbet sükker vezni üzerine ol memlekete ‘alem olmışdur. Egerçi ki 
vilāyet-i Ḫorāsān’uñ bir nāḥiyesi gibi düşmişdür. Fe-ammā ḫaylī vāsi‘ mem-
leketdür. Bir ṭarafı tā bilād-ı Ṣīn’e müntehī olmışdur. Ve ba‘żı bilād-ı Hind 
ve bilād-ı Etrāk Tübbetiyye2 ile ḥudūdı mülāṣıḳdur. Ve bunuñ en meşhūr 
şehri Yeftaḥ’dur. 3  Ki bir ṭaġuñ başındadur. Ṣaḥrāları sünbülzār ve ol 
ṣaḥārīnüñ ġazālān-ı müşgiyyesi bī-şümārdur. [98a N1] Ve ġazāl-i müşgden 
ġayrı fāre-i müşg de vardur. Nāfeler ki anlaruñ göbeklerinden düşer. Tüccār-ı 
kār-āzmūde ḳavlince fāreden düşenüñ būy-ı dil-āvīzi ziyādedür, dirler. 4  
[97a MV] 

Fī Ta‘yīn-i Ḥudūd-ı Ṣīn 

Bir vāsi‘ memleketdür ki Ṣīn bin Yāfeẟ bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapmaḳla 
aña nisbet olınmışdur. Ḥudūd-ı ġarbiyyesi Ṣīn ve Hind mābeynindeki 
mefāvizdür. Cenūbīsi biḥār vāḳi‘ olup şarḳīsi Baḥr-i Muḥīṭ’dür. Ammā 
şimālīsi arāżī-i Ye’cūc ü Me’cūc ve ba‘żı cevānib-i münḳaṭı‘atü’l-aḫbārdur.  

El-ḳıṣṣa şarḳdan ġarba ‘arīż ü ṭavīl üç aylıḳ yoldur. Ve eḳālīm-i seb‘ayı 
müştemil bir memleketdür ki nevāḥī vü ḳurā vü resātīḳdan ġayrı üç yüzden 
ziyāde medā’in-i ma‘mūresi vardur. Ve ba‘żı yirlerinde ma‘ādin-i ẕeheb daḫı 
muḳarrerdür.  

Ve bi’l-cümle mülk-i Ṣīn’üñ on iki ḳapusı vardur ki her biri iki cebel-i 
şāmiḫ miyānında5 [108b E] kārger ü üstüvārdur. Ve ol ḳapulardan içerü 
Baḥr-i Ṣīn’den gemiler ile girilür. Ammā ḳapudan ṭaşra gemiler Baḥr-i 
Māliḥ’de yürür. Ḳapudan içerü girdükde ṭatlu ṣuda seyr ider.  

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on beş satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır. 
2  Tübbetiyye: Zebīne E 
3  Yeftaḥ’dur: Beftaḥ’dur E 
4  MV nüshasında bu cümleden sonra beş satırlık boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. 

Diğer sayfanın başında altı satır boşluktan sonra yeni başlığa geçilmiştir. 
5  miyānında: mānendi E 
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Ve ehl-i Ṣīn’üñ siyāset ü ‘adāletde aṣlā naẓīrleri yoḳdur. Ve ṣınā‘āt-i 
daḳīḳa ve nuḳūş u taṣvīrāta müte‘alliḳ mahāretleri ḫod taṣavvurdan ar-
tuḳdur. Ammā hey’ātda boyları ḳaṣīr, başları kebīr, meẕhebleri iḫtilāfātla 
ġayr-ı dil-peẕīr, ṭavā’if-i keẟīr olduḳdan mā‘adā içlerinden balıġa ṭapar ve 
āteşe secde ider, ṣanem ü veẟeni ma‘būd i‘tiḳād ider ādem çoḳdur.  

Ve pādişāhları elbette mehri mu‘ayyen yüz ‘avret alup taḳannun iden-
dür. Ve biñ re’s fīli ve aña yitecek ricāl ü silāḥ cür’et delīli olandur. Farażā 
böyle ḳudreti olmayan ne pādişāh olur ve ne melik ‘unvānı ile şöhret bulur. 
Ve bir pādişāh vefāt idüp vāriẟ-i mülk niçe oġlı olsa her ḳanġısı naḳş u 
taṣvīrde māhir ise salṭanat aña lā’iḳ görilür. Bundan mā‘adā mülk-i Ṣīn ni-
hāyetinde Ṣīnü’s-ṣīn nāmına bir memleket-i ma‘mūre daḫı vardur ki ötesi 
Baḥr-i Muḥīṭ’dür.  

Ve ol vilāyetde ḥayvānāt-ı ‘acībeye nihāyet yoḳdur. Gergedān u zürāfa 
vü bebr anda ġāyetle çoḳdur. Ve ṣandal ü ‘āc u abanūs u kāfūr u ḫīzrān ve 
ekẟer-i ‘ıṭriyyāt u efāviye ol memālik ü nevāḥīde taṣavvur olınduġı mertebe-
lerde niçe vücūh ile artuḳdur.1 [97b MV]  

 

Fī Ta‘yīn-i Ḥudūd-ı Memālik-i Hind 

Ḫaylī vāsi‘ memleketdür. Hind bin Ḥām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāma nis-
bet olınmışdur. Ammā ḥudūdı ġarb cihetinden Baḥr-i Fārs ile tamāmen 
ḥudūd-ı Sind ve aña mülāṣıḳ olan yirlerdür. Ammā cenūb semtinden 
ḥudūdı Baḥr-i Hind’dür. Ve şarḳan Hind ile Ṣīn mābeynindeki berr ü 
biyābāndur. Ve şimālen ṭavā’if-i Etrāk bilādıdur ki ġālibā Māverā’ü’n-nehr 
semtlerine anlar mülāṣıḳdur.  

Ve ba‘żılar ḳavlince Hind üç bölük memleketdür. Evveli cihet-i ġarb-
dan bilād-ı Sind ve Kirmān’a muttaṣıl olandur. [98b N1] Ki Aña Gücerāt 
dirler. Ṣaḥīḥi Cerzāt’dur. İkinci anuñ şarḳīsindeki Mübenyār nām [98a 
MV] vilāyetdür. Ve üçincisi Ma‘ber ile ta‘bīr olınan memleketdür. Ve 
Hind’üñ memālikinden Memānga Māngīr vardur ki Baḥr-i Lān üzerinde-
dür. Hind’üñ bilād-ı İslāmiyye’ye ḳarīb olan cānibidür ki Sulṭān Maḥmūd-ı 
Sebüktekin ol semtlere vāfir ġazālar itmişdür. Ve ol vilāyetüñ müdün-i 
‘aẓīmesinden Behlūr nām şehr-i kebīr vardur ki Baġdād gibi nehr-i cārīnüñ 

 
1  MV nüshasında bu cümleden sonra dört satırlık boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. 

Diğer sayfanın başında yirmi iki satır boşluktan sonra yeni başlığa geçilmiştir. 
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iki ṭarafında vāḳi‘dür. Bir daḫı memleket-i Ḳinnevc vardur ki baḥrden 
münḳaṭı‘dur. Ve ekẟer-i bilādı cibālde vāḳi‘dür. Her kim aña pādişāh olursa 
ıṣṭılāḥlarında tūde1 diyü tesmiye olınur. Vilāyet-i Hind’de biñ fīle ve cünūd-
ı keẟīreye mālik ḥākim ol añılur. [109a E]  

‘Umūmen sükkānı bütlere ṭaparlar. Zu‘m-ı fāsidleri budur ki iki yüz 
biñ yıllıḳ bütlerı olup eben-‘an-ceddin kendülere intiḳāl itmiş ola. Ve 
Hind’üñ meşhūr şehrlerinden biri daḫı Hūreydis’dür ki bir cebel-i şāmiḫuñ 
dibindedür. Ehālīsi ẟaġr-ı Kābil’i ṣıyānet üzere ‘umūmen māldār ve tüccār-
dur. Ve bu memleketüñ ḫalḳı ḥayvānātı boġazlayup yimezler. Ve baḳar cin-
sinüñ eklini cidden cā’iz görmezler. Ve sā’ir ḥayvānātı öldükden ṣoñra yirler. 
Her birinüñ ṣaḳalları dizlerine dek inmişdür. Bir şehr-i meşhūrı daḫı 
Ḳamār’dur ki ‘ūd-ı Ḳamārī aña nisbet olınmışdur. Ve her kim aña pādişāh 
olursa “rehma”2 dinilür. Ve Ḫazer mülki Mihrāc’la baḥr ṭarafından ṣoñra 
cengden ḫālī olmaz.  

Bir daḫı memleket-i Hervāre’dür ki niçe ‘aẓīm şehrleri vardur. Cümlesi 
ma‘mūretü’l-aḳṭārdur. Bu vilāyetüñ ḫalḳına ṣıġıruñ ölüsi ve dirisi ḥarāmdur. 
Cidden yimezler. Ve bir ṣıġır ḫaste olsa ḫidmetinden mu‘āf idüp tā ölince 
beslerler. Ri‘āyetle ṭutarlar. Öldügi zamānda defn iderler. Ve kendü meyyit-
lerini daḫı ekẟeriyyā āteşe iḥrāk eylerler. Nihāyet ba‘żılar ḫafiyyeten evlerinde 
defn itmek olur. Aṣlā meyyite acımazlar. Ve ardınca aġlamazlar. Ve yanla-
rında zinā mübāḥdur. Ve pādişāhları küllī şevket ṣāḥibidür. Bir yire gitse 
muraṣṣa‘ tācla fīle biner. Ve eṭrāfında yüz ‘avret-i müzeyyen ü mülebbes bile 
süvār olup birbiriyle mülā‘abe iderek giderler. Ya‘nī teferrücle meliklerini 
eglendürürler. Pādişāhdan ġayrı ile ‘avret bile seferlemez.  

Ammā vilāyetlerinde ‘adālet bir mertebededür ki farażā bir dā’in yolınca 
giderken medyūnını bulsa ve ḥākime varup ādem getürünce ḳaçmasun diyü 
yir üzerine barmaġı ile bir ḫalḳa çizüp maṭlūbını anda ḥabs eylese çıḳup git-
mege ḳādir olmaz. Aña ḥaḳḳını virmeyince ḥarekete ḳudret bulmaz.  

Ḳaçan ki pādişāhları vefāt itse donadup bir ‘arabaya bindürürler. Başları 
açuḳ, ṣaçları ṭaġuḳ, mātem ṭutaraḳ ḳullarına çekdürürler. “İşte bu sizüñ 
pādişāhıñuzdur ki bu ḳadar zamān salṭanat itdi. Yine dünyādan ṣıfru’l-yed 
gitdi. İmdi siz de varacaġıñuz [99a N1] yiri yād eyleñ. Aña göre a‘māle ça-
lışuñ.” diyü tamāmen ṭolaşdurduḳdan ṣoñra āteşe yaḳarlar.  

 
1  nūde: nūde E 
2  Rehma: Rehem MV, E 
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Bir memleketi daḫı Yāne’dür.1 Ki bir ‘aẓīm şehrdür. Ṭaġlarında ḥınnā 
ve ḫīzrān ve tebāşīr ḥāṣıl olur. Bir büyük şehri daḫı Ḳanderīne’dür ki anda 
a‘lā ‘ūd ḥāṣıl olur. Ve ekẟer-i sükkānı ẟervet-i ‘aẓīme ile iştihār bulur. Biri 
daḫı Cerīs’dür2 ki ekẟeriyyā fülfül anda biter. Ve memālik-i Hind’den bir 
daḫı memleket-i Ṣaymūr’dur ki bunuñ [98b MV | 109b E] daḫı meliki3 
cünūd-ı keẟīreye mālikdür.4 Ve ‘ıṭriyyātuñ çoġı bu vilāyetde ḥāṣıl olur. Meş-
hūr şehrlerinden biri Bürūc’dur ki ḫalḳı māldār ve himem-i ‘āliye ile 
nāmdārdur. Ve medā’in-i Hind’üñ civār-ı Ṭohāristān’daki şehrlerinden biri 
medīne-i Kābil’dür ki ġāyetle hevāsı mu‘tedildür. Emti‘a-i nefīsesi vardur. 
Ve ihlīlec-i Kābilī aña nisbet olınmışdur. İçinde ḥadīd ma‘denleri de bulı-
nur.  

Ve yine Multān ile Sicistān mābeynindeki mefāze cānibinden Kelīṭā ve 
Rūmle nām iki medīne vardur ki aḳarṣuyı ve bāġ u bāġçesi çoḳ, tüccār 
mecma‘ı gūşelerdür. Ve yine Hind’üñ Ṣīn ṭarafında vāḳi‘ Tebāris nām mem-
leketi vardur ki meşhūr şehrlerinden biri Ūrşīn’dür. Ve bir meşhūr cezīresi 
de vardur. Fīl dişi metā‘ı sā’ir memālike andan götürilür. Ve bu vilāyetde 
ḳaddi on bir ẕirā‘ fīl bulınur. Ve ol yir ḳanṭārı ile bir dīş, yigirmi ḳanṭār 
çekmek olur. Ve bu memālikde rāvend ve ma‘ādin-i ḥadīd vāfirdür. Ve 
sükkānı bir kimseyi öldürmek isterlerse semm ile öldürürler. Ālet-i cāriḥa ile 
ḳatl itmezler.  

Bir şehri daḫı Ūḳīn’dür ki ẟiyāb-ı ḳāḳulliyye ve ḥarīr-i ḳāḳullī ve ‘ūd-ı 
ḳāḳullī aña nisbet olınur. Ḫaylī laṭīf şehrdür. Bir daḫı Ḳalāḳulā’dur.5 Ki 
içinde şevket ṣāḥibi pādişāhı ve vāfir ‘askeri vardur. Muttaṣıl ṭā’ife-i Celneh-
kiye (?) ile ṣavaşurlar. Zu‘mları budur ki Henek nām nehrine melik-i Cel-
nehkīn ġavṣ itmiş ola. Ahyānen kendülere görine.  

Ḫafī olmaya ki bu maḥalle gelince vāḳi‘ olan memālik ü büldān vilāyet-i 
Hind’üñ cihet-i cenūbīsinde vāḳi‘dür. Ve şimālīsinde olanlardan bilād-ı 
maġrib-i aḳṣā ve arż-ı Frenc maḥallinde mesṭūrdur. 

 

 
1  Yāne’dür: Bāne’dür E 
2  Cerīs’dür: Ḥarīs’dür N1 
3  daḫı meliki: bunuñ meliki daḫı E 
4  mālikdür: ḥākimdür N1 
5  Ḳalāḳulā’dur: Ḳalā’dur E 
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Taṣvīr-i Memālikü’l-Hind el-Me’ḫūẕ Min Ṣuveri’l-eḳālīm1 
Der-ta‘yīn-i Ḥudūd-ı Memālik-i Sind 

Sind bin Ḥām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām yapmaġla Sind dinilmişdür. 
Ḥadd-i ġarbīsi Kirmān vilāyeti ile ba‘żı mefāze-i Sicistān’dur. Cenūbīsi baḥr 
ile Kirmān mābeynindeki mefāzedür. [99a MV] Ammā şarḳīsi Baḥr-i Fārs 
düşmişdür. Zīrā ki deryā eṭrāf-ı Sind’de yay gibi kendüyi göstermişdür. 
Ammā cihet-i şimālden bir ḳıṭ‘a arż-ı Hind zemīn-i Sind’e duḫūl itmişdür 
ki Mekrān ve Tūrān memleketleri andadur.  

Egerçi ki Sind ıḳlīm adıdur, ammā bir büyük şehrine daḫı Sind dinil-
mişdür. Ve bi’l-cümle ġarbı Hind’de vāḳi‘ olan ḳısmına ki cānib-i baḥrde-
dür, bilād-ı Lān ıṭlāk olınmışdur. Ve bu ḳısmınuñ Müslimīni ziyāde ve 
memleketleri ruḫṣat u ġınā ile āmādedür.  

Bir medīnesi Sind olduġı gibi bir şehri daḫı Manṣūre’dür. Ṭūl u arżı 
birer mīl [110a E] bir şehrdür. Aḳçaları [99b N1] beşer dirhem çeker. 
Ḫalḳınuñ ẟerveti muḳarrer kişverdür. Ve bu şehri Āl-i ‘Abbās’dan ḫalīfe 
Manṣūr Ebū Ca‘fer yapdurmışdur ki rūy-i zemīnde dört ṭāli‘le dört medīne 
yapdurmışdur. Ve ṭāli‘leri muḳteżīdur ki rūz-ı ḳıyāmete dek ḫarāb olmaya-
lar. Biri Manṣūre-i Sind’dür, ki Emīrmān nāmınadur. Ve biri ‘Irāḳ vilāye-
tinde Baġdād şehridür. Üçincisi Şām’uñ 2  Meṣīṣa’sı ve arż-ı Cezīre’nüñ 
Rāfiḳa’sıdur.  

Bir şehri daḫı Multān’dur ki bu daḫı Manṣūre mikdārıncadur. Ferruḫ 
Beytü’z-ẕeheb tesmiye olınmışdur. Zīrā Ḥaccāc’uñ karındaşı Muḥammed 
bin Yūsuf anda bir buhār altun bulmışdur ki buhār ol diyār ıṣṭılāḥātında üç 
yüz otuz üç ḳanṭār altundur. Ve anda bir ṣanem vardur ki ehl-i Hind anı 
ziyārete gelürler. Zu‘mlarınca “İki yüz biñ yıldan berü bu ṣanem ziyāretgāhı-
muzdur.” dirler. Ve ziyāretine geldükçe emvāl-i ‘aẓīme taṣadduḳ iderler. Ve 
dirler ki “Ol ṣanemüñ on biñ ḳarye-i ma‘mūre vaḳfı vardur.” Ve ammā 
Multān ile Manṣūre mābeyninde bir ḳavm-i keẟīr vardur ki anlara Beddehe 
ıṭlāḳ olınmışdur. Ve Sind’üñ cānib-i cebeldeki ḳısmı ki küffārı ġālibdür, 
meşhūr medīnesi Ḳaşmīr’dür.3 Ki sükkānı vāfir bir medīne-i kebīredür.  

 
1  MV nüshasında bu başlıktan sonra on iki satırlık boşluk vardır. | E nüshasında bu başlık 

bulunmamaktadır. | el-Me’ḫūẕ//eḳālīm: - N1 
2  Şām’uñ: Sicistān’uñ MV 
3  Ḳaşmīr’dür: Ḳasmīr’dür N1 
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Ve arż-ı Sind’e muttaṣıl olanlardan biri daḫı ıḳlīm-i Mekrān’dur ki vāsi‘ 
nevāḥīsi ve ma‘mūr şehrleri vardur ki eñ meşhūr medīnesi Keber’dür ki 
Multān mikdārınca memleketdür. Ve iki şehri daḫı vardur ki biri Rāhūn ve 
ol biri Kilvān nāmınadur. Egerçi ki fevākih ü ẟimārı nādir olur, velākin kesb 
ü kārı, ḳazancı ḫalḳınuñ vāfir olur.  

Bir medīnesi daḫı Terāsik’dür ki ḫavārici çoḳ kişverdür. Ekẟeriyyā 
nebātātı ḳaṣab-ı sükkerdür ki andan şekker ü fānīẕ ḥāṣıl idüp eṭrāf-ı bilāda 
iledürler. Ve arż-ı Mekrān’a mücāvir arż-ı Ṭavberān1 daḫı vardur ki bir bü-
yük vādīdür. ‘İmārātı keẟire ve sükkānı vefīre ve medīne-i kübrāsı yine Ṭav-
berān ile şehīr2 bir laṭīf memleketdür.3 

 

Taṣvīr-i Memālikü’s-Sind el-Me’ḫūẕ mine’l-Aṣl4 [99b MV] 
Der-ta‘yīn-i Ḥudūd-ı Vilāyet-i Yemen 

Bu memālik arż-ı Mekke’nüñ yemīninde vāki‘ olmaġın Yemen dinil-
mişdür. Ve niteki Şām şimālinde olmaġın ol ismle müsemmā ḳılınmışdur. 
Ḥadd-i ẕātında ḫaylī vāsi‘ u ‘arīż memleketdür. Arż-ı Berber’üñ ḳarşusına 
düşmişdür. Evvel zamānda Yemen’le baḥrüñ mābeyni mesāfe-i ba‘īde olup 
aralarını bir ṭaġ fāṣıla iken mülūkden biri ba‘żı a‘dāsına intiḳām ḳaṣd idüp 
ol ṭaġı ḳazdurup kesmişler. Ve baḥri ol sevāḥile aḳıdup ümem-i keẟīrenüñ 
helākine sebeb olmışlardur. [110b E] 

Medā’in-i kebīresinden biri Zebīd’dür ki nehr-i ṣaġīr üzerinde vāḳi‘, 
mecma‘-ı tüccār-ı Ḥicāz ü ‘Irāḳ u Ḥabeşe vü Mıṣr diyü şāyi‘ bir laṭīf şehrdür. 
Bir büyük şehri daḫı Ṣan‘ā’dur ki hevāsı mu‘tedil, ‘imārāt-ı Yemen’üñ cüm-
lesinden ḳadīm ve ḫalḳı çoḳ bir şehr-i kāmildür. Ve Ḳaṣr-ı Ġumdān, 
Ṣan‘ā’da vāḳi‘dür. Ve şimālīsinde bir mürtefi‘ Müdḥīr dimekle meşhūr bir 
ṭaġ vardur. Altmış mīl miḳdārı yüksekligi şāyi‘dür.  

Bir şehri [100a N1] daḫı ‘Aden’dür ki Hind ü Sind5 ü Ṣīn vilāyetle-
rinüñ gemileri aña uġramayunca olmaz. Ve ekẟer-i emti‘a ol vilāyete celb 

 
1  Ṭavberān: Ṭayvīrān E 
2  şehīr: şöhre N1 | şehīre E 
3  memleketdür: - N1 
4  MV nüshasında bu başlıktan sonra altı satırlık boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. 

Diğer sayfanın başında sekiz satır boşluktan sonra yeni başlığa geçilmiştir. | E nüshasında 
bu başlık bulunmamaktadır.  

5  Hind ü Sind: Hindūstān N1 
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olınmaḳdadur. Cānib-i şimālīsinden bir ṭaġ baḥruñ kenārınuñ bir ṭarafına 
dek devr ile iḥāṭa ḳılmışdur. Ve ‘Aden’i iki ḳapu gibi göstermişdür. Ve yine 
iki ḳapunuñ mābeyninde medīne-i Renc1 vardur ki dört günlik yol mesīresi 
vardur.  

Bir şehri daḫı Cenevān’dur.2 Ki mā’-i cārīsi ve bāġ u bostānı ve mezāri‘i 
vāfir yirlerdür. Üzümi ḫod zebīb ḳısmınuñ raġbet ü ḳıymetde a‘lādan a‘lāsı-
dur. Ve Yemen vilāyetinde Enīḳ3 nām bir ḳarye-i kebīre vardur ki ḫalḳı 
seḥḥārlardur. Bir ādeme incinseler siḥr ile timsāḥ iderler. Ve ‘avreti er ve eri 
‘avret ḫilḳatine tebdīl ḳılurlar. Fünūn-ı siḥrde yed-i ṭūlāları vardur.  

Ve arż-ı Tihāme daḫı mülk-i Yemen’dendür. Ḳabā’il-i A‘rāb’a anda ni-
hāyet yoḳdur. Anuñ meşhūr şehri Hecer’dür ki bir büyük ḳaṣabadur. Deriñ 
ḳuyuları ve ‘uyūn-ı mumṭırası çoḳdur. Ve anda ṭılaḥatü’l-mülk dirler ḫilāf 
aġacına müşābih bir şecere-i ‘aẓīme vardur. Arż-ı Ḥicāz ile arż-ı Yemen 
miyānında ḥadd-i mu‘ayyen ol dıraḫtdur. Ve bir şehri daḫı İbāḫiye4 arżıdur 
ki bilād-ı keẟīre-i ‘āmireyi müştemildür. Ḥusūn-ı menī‘ası [100a MV] daḫı 
vāfiredür.  

Bir meşhūr şehri Reyde’dür ki Bi’r-i Mu‘aṭṭala ve Ḳaṣr-ı Müşeyyede 
anda vāḳi‘ olmışdur. Arż-ı Ḥaḍramūt daḫı vardur ki şarḳī-i Yemen’dedür. 
Aṣḥāb-ı Ress’üñ bilādıdur ki şehr-i kebīrinün daḫı ismi Res’dür. Ve yine arż-ı 
Ḥaḍramūt’üñ bir medīne-i meşhūresi daḫı Sebā’dur ki Ḥaḳ te‘ālā anı 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de ẕikr itmişdür. Pes Yemen ve ‘Ummān vilāyetleri ḫalḳın-
dan anda çoḳ kimesne cem‘ olmış idi. Ol medīnenüñ nāmına Me’rib dinil-
mişdür ki ol diyāruñ pādişāhınuñ ismi idi. Ve ol memleketde bir sed var idi 
ki baḥr ile mābeynlerinde ḥā’il idi. Aña Seyl‘arem5 dinilmişdür.  

İttifāḳ bir şaḫṣuñ ‘avreti bir rü’yā görür ki bir bulut gökden inüp ol 
yirleri ḳaplar. Ba‘dehu ra‘d u berḳ u ṣavā‘iḳ peydā ider. Ve her nereye uġrarsa 
yaḳar, kül ider. İmre’et-i kāhine ki bu rü’yāyı gördi, zevcine ḫaber virdi. “El-
bette bu diyārda bir nāzile vardur. Terk-i diyār idelüm.” diyü söyledi. Fe-lā-
cerem [111a E] ol şaḫṣ irtesi sedd-i Me’rib’e vardı. “Bu memlekete ne żarar 
olursa bundan olacaḳdur.” diyü naẓar eyledi. Anı gördi ki bir cins ṣıçan 
peydā olmış. Muttaṣıl ol seddi ayaḳları ile ḳazup delmek üzere. Ve elli kişi 

 
1  Renc: Zenc N1 
2  Cenevān’dur: Cevān’dur N1 
3  Enīḳ: Eynaḳ MV 
4  İbāḫiye: İbācine N1 | İyāḫiye E 
5  Seyl‘arem: Sebel‘arem N1  
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bir günde idemedügi żararı bir anda eylemek üzere. Hemānā şaḫṣ-ı mezbūr 
cümle emlākini ṣatdı. Ve tevābi‘ini yanınca aldı. Ve āḫar vilāyete hicret itdi. 
Az zamān geçmedin Ḥaḳ sübḥānehu te‘āla ol sedde daḫı ziyāde fāre musallaṭ 
eyledi. Ol seddi delüp ġırbāle döndürdiler. Ve baḥr-i mütelāṭım ol vādīlere 
aḳup sükkān-ı memleketi ġarḳ-āb ve ‘imārātını ḫarāb u yebāb itmege bā‘iẟ 
oldılar. Ve ol Seddi ḥadd-i ẕātında Loḳmān bin Ekber bin ‘Ād ḥacer ve 
raṣāṣla binā itmişdi ki fersaḫan fī fersaḫ ḳaddinde yapdurup istiḥkām virmiş 
idi.  

Ve bi’l-cümle zamān-ı1 sābıḳda arż-ı Sebā memleket-i ma‘mūre idi. 
[100b N1] Aṣlā anda bit ve pire olmazdı. Ḥattā bir müsāfir ol ḥudūda dāḫil 
olsa üstindeki bit ve pire fi’l-ḥāl helāk olurdı. Ṣoñra ġażab-ı İlāhī ile şöyle 
ḫarāb oldı ki erāk ve sidrden ġayrı nebātātı bile ḳalmadı. Ḥattā   ِلَك ﴿ذَٰ
 .anlar ḥaḳḳında nāzildür َجَزيْـَناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر﴾2

 

Taṣvīrü’l-ḳadīm ‘an-Ṣuveri’l-eḳālīm3 

Ḫafī olmaya ki Evżaḥu’l-mesālik nām kitābda eḳālīm-i ‘örfiyyeyi otuza 
münḥaṣır ḳılmışlar. Ya‘nī ki ‘ilmleri müte‘alliḳ olduġı eḳālīmi yazup ‘ilmle-
rinden 4  ḫāric olanları yazmamışlar. Cümleden biri memleket-i Rūm’ı 
hemān bir ıḳlīm yazmışlar. Ḥālā ki ıḳlīm-i Rūm ḥudūdı ma‘lūm [u] mu‘ay-
yen nevāḥī vü ḳurūm olduḳdan ṣoñra vilāyet-i Anaṭolı bir müstaḳil ıḳlīm-i 
‘örfīdür. Anı beyān itmemişler. Ve Ḫalīc-i Baḥr-i Ḳosṭanṭıniyye māverāsın-
daki Rūm illeri ise niçe ıḳlīmi müştemil iken yalıñuz bir ıḳlīm daḫı ‘add 
eylememişler.5  Ḥālā ki şehr-i Ḳosṭanṭıniyye cānibinde vāḳi‘ olan arāżī-i 
vasī‘a-i müte‘addideden Bosna ve Engürüs ve Eflāḳ ve Boġdān ve Aḳkirmān 
ve Erdel ser-hadlerine varunca ki Rūmili memleketi añlamışdur.  

 
1  zemān-ı: - N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Sebe Sûresi, 34/17, “Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları 

böyle cezalandırdık. Biz (bu şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız.” 
3  MV nüshasında bu başlıktan sonra yedi satırlık boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. 

Diğer sayfanın başında dokuz satır boşluktan sonra mensur metin yazılmıştır. | E 
nüshasında bu başlık bulunmamaktadır.  

4  ‘ilmlerinden: ‘ālemlerinden MV, E 
5  eylememişler: eylemişler N1, MV 
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Ma‘a ẕālik sāḥil-i baḥrüñ Frengistān ṭarafına mümted olan Mora ve Eg-
riboz1 ve Ḳarlıili semtleri ile ba‘żı cezīreler bir ıḳlīm-i ‘örfīdür. Ve yine cānib-
i ġarbīde vāḳi‘ Hersek ve Bosna ṭarafları, ba‘dehu Bosna ser-ḥaddine mut-
taṣıl Macar vilāyeti ki Ṭameşvār memleketi diyü meşhūrdur, ve yine 
Ṭameşvār’a mülāṣıḳ Engürüs vilāyeti ki Ḫırvāt memāliki diyü meẕkūrdur. 
Ve bunlardan ġayrı selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān’a ḫarāc-güẕār olan kefereden 
[111b E] Eflāḳ ve Erdel ve Boġdān2 ser-ḥadleri birer ıḳlīm-i ‘örfī ‘add olın-
maḳ lāzım iken biz cümlesini bir ‘add eyledük ki eḳālīm-i ‘örfiyye tamām 
otuz iki ola. Ya‘nī ki ta‘dād-ı esnān-ı insānī menzilesinde ‘add olına. Ya‘nī ki 
cümle-i rūy-i zemīn ve ser-tā-pā basīṭ-ı arżīn heykel-i insānī gibi bir cesed-i3 
sehmgīn taṣavvur olınup Kūh-ı Ḳāf ol bedenüñ seri ve Ḫalīc-i Baḥr-i Rūm 
dili ve otuz iki ıḳlīm-i ‘örfī otuz iki dendānı ve ay ile gün iki görür gözi ve 
maġrib ü maşrıḳ iki işidür ḳulaġı ve cibāl ü tilāl ve bevādī eli ayaġı ve 
aḳarṣular eli ayaġı parmaġı ve Aḳdeñiz, Ḳaradeñiz boġazları menfeẕ-i 
taḥtānīsi ve dehānı menzilesinde olup esen yiller ol heykel-i mükemmelü’l-
a‘żā teneffüs itdükçe enfās-ı ẓāhirü’l-feyeżānı olmaḳ münāsib görülmişdür.  

Eḳālīm-i ‘örfiyyeyi otuza ḥaṣr itdiler. Mücerred ayuñ otuz gün olması 
münāsebetin ḳaṣd itdükleri taṣarruf-ı cüz’ī [101a MV] bulınmışdur. Bu 
taḥḳīḳdan mā‘adā her ıḳlīm-i ‘örfīnüñ pāy-taḫtını beyān itmek, ya‘nī ḳā‘ide-i 
memleketini silk-i taḥrīre getürmek vācibdür ki ba‘żı memālikde aña pāy-
taḫt dinilür. Ve ekẟerīde kürsī-i memleket ile ta‘bīr ḳılınur.  

İmdi ḫafī olmaya ki Cezīretü’l-‘Arab’uñ pāy-taḫt-ı ḳadīmi Mekke-i 
Mükerreme ve kürsī-i ḥādiẟi Medīne-i Münevvere’dür. Ve Mıṣr’uñ kürsīsi 
Ḳāhire ve diyār-ı maġribüñ Mehdiyye ve ġarb-ı maşrıḳīnüñ [101a N1] 
İfrīḳiyye ve Yemen vilāyetinüñ [kürsī-i] ḳadīmi Ṣan‘ā ve ḥādiẟi Zebīd ve 
Ḫorāsān memleketinüñ pāy-taḫtı Nīşābūr ve ‘Irāḳ-ı ‘Acem’üñ Iṣfahān ve 
‘Irāḳ-ı ‘Arab’uñ Baġdād ve mülk-i Āzerbaycān’uñ Tebrīz ve vilāyet-i 
Ḥūzistān’uñ Tüster ve ıḳlīm-i Fārs’uñ Şīrāz ve Diyār-ı Bekr’üñ Mevṣil ve 
ḥādiẟi şehr-i Ḳara Āmid ve diyār-ı Şām’uñ Dımaşḳ ve Rūmiyye-i Ṣuġrā’nuñ 
kürsī-i ḳadīmi Amāsiyye ve ḥādiẟi Sivas ve mülk-i Yūnān’uñ ḳā‘idesi Ḳonya 
ve Ḳarabāġ memālikinüñ Gence ve Şirvān diyārınuñ [kürsī-i] ḳadīmi 
Bābü’l-ebvāb ve ḥādiẟi Şamāḫī ve Ḳırım vilāyetinüñ pāy-taḫtı Bāġçeserāy ve 

 
1  Nüshalarda “Aġrıboz” şeklinde yazılan bu kelime tashih edilerek metne alındı. bk. Machiel 

Kiel, "EĞRİBOZ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/egriboz (06.10.2019). 

2  Erdel ve Boġdān: Boġdān ve Erdel N1 
3  cesed-i: - MV, E 
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Rūm pādişāhlarınuñ pāy-taḫtları evvelā Burūsa, ẟāniyen Edrine ve ẟāliẟen 
Ḳosṭanṭıniyye ki miyān-ı Rūmiyān’da bilād-ı ẟelāẟe ile ta‘bīr olınmışdur. Ni-
teki Macar vilāyetinüñ pāy-taḫtı Ṭameşvār ve Engürüs ıḳlīminüñ [kürsī-i] 
ḳadīmi Bedūn ve ḥādiẟi Peç memleketidür. Ve yine ṭavā’if-i Efrenciyye’den 
Cenevīz’üñ kürsī-i memleketi Rūmiyye-i Kübrā ve França vilāyetinüñ Paris1 
didükleri kişver-i fesīḥu’l-ercā ve Venedik keferesinüñ [112a E] Venedik 
nāmı ile müsemmā olan şehridür. Ve sā’ir kefere-i fecere vilāyetlerinüñ 
ḳavā‘idine ta‘arruż olınmayup yazılmamışdur.  

 

FAṢL FĪ AḤVĀLİ’L-ÜMEMİ’L-MĀŻİYYE VE EDYĀNUHĀ VE 
EF‘ĀLÜ’L-MİLELİ’L-MÜTEḪĀLİFE2 VE ERKĀNUHĀ 

Ḫafī olmaya ki işbu mücelled-i evvelde yazılan ümem-i muḫtelifetü’l-
edyānuñ icmāl-i aḥvālleri evā’il-i kitābda taḥrīr olınmaḳ ḳar‘-ı sem‘-i rū-
şināsān maḳūlesi olmaġın Mevlānā İbn Şaḥne Ravżü’l-menāẓır’da ve ba‘żı 
müverriḫīn-i ezmine kütüb-i me’āẟirde yazduḳları üzere tasṭīr ḳılınmaḳ 
münāsib görüldi.  

[Ümmet-i Süryān/Ṣābi’īn]: İmdi3 cümleden muḳaddem rūy-i zemīni 
ma‘mūr iden benī Ādem, ümmet-i Süryān idügi müttefaḳun ‘aleyh-i ümem 
olup ṭā’ife-i Süryāniyyīn beyne’l-müverriḫīn millet-i Ṣābi’īn4 dimekle daḫı 
meşhūr olmışlardur. Fe-lā-cerem ẕikr olınan ümem aḥkām-ı5 dīniyyelerini 
Ṣuḥuf-ı Şīt bin Ādem ‘aleyhi’s-selāmdan ve İdrīs Peyġāmber’e müte‘alliḳ olan 
kütüb-i lāzımü’l-iḥtirāmdan istiḫrāc itmişler idi. Ammā Ṣuḥuf-ı Şīt’e 
i‘tibārları cümleden ziyāde idi ki ol kütüb-i celīlenüñ fuṣūli maḥāsin-i aḫlāḳa 
ve ḫiṣāl-i ẕemīmeden maḥsūb olan buḫl ü ḫisset ve kiẕb ü muḫanneẟlige 
müteferri‘ ma‘āyib-i ḥıḳd u hased ü nifāḳa müte‘alliḳ idi. Ya‘nī ki aḫlāḳ-ı 
ḥasene ile ittiṣāf emr olınup ḫiṣāl-i ẕemīmeden neyh6 ḳılınmış idi. Ve ḥālā 
ümmet-i Muḥammed miyānında mü’eddā olan ṣalāt-ı ḫams-i mefrūża gibi 
anlara yedi vaḳt namāz emr olınmış idi ki beş vaḳti ‘ayniyle ḥālā cārī olan 
[101b MV] evḳāt idi. Altıncısı işrāḳ namāzı gibi ṣalāt-ı ḍuḥā ve yedincisi 

 
1  vilāyetinüñ Paris: vilāyeti N1 | vilāyetinüñ E 
2  MÜTEḪĀLİFE: MUḪĀLİFE N1 
3  İmdi:  İmdi ḫafī olmaya ki N1 
4  Ṣābi’īn: Ṣābīn MV 
5  aḥkām-ı: iḥkām-ı aḥkām-ı N1 
6  nehy: tehī N1, MV 
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giceden altı sā‘at geçdükde, ya‘nī nıṣfu’l-leylde ḳılınacaḳ namāz-ı vācibü’l-
edā idi.  

Ve bi’l-cümle evḳāt-ı seb‘ada edā-yı ṣalāt itmek anlara farż olmış idi. 
Sā‘at-i şeb ü rūz fi’l-ḥaḳīḳa on ikişer sā‘at 1  olmaġın ziyādesine i‘tibār 
olınmayup nıṣfu’l-leyl ta‘bīr olınacak maḥalde giceden altı sā‘at geçdükde, 
diyü buyurılmış idi. Ammā anlara da itmām-ı [101b N1] ṣalāta dek ẟebāt-ı 
niyyet-i ḫāliṣe meşrūṭ idi. Cidden ġayrı ḫāṭıralar ile maḫlūṭ olan namāzları 
ṣaḥīḥ olmaz idi.  

Keẕālik cenāze namāzını bizüm gibi bilā-rükū‘ u sücūd ḳılurlar idi. Ve 
yine şehr-i ṣıyāmları anlaruñ da tamām bir ay idi. Nihāyet ‘īd-i fıṭrı nev-rūza 
rāst getürürlerdi ki şemsüñ ḥamel burcına nüzūl itdügi gündür.  

Ḫuṣūṣā Mekketu’llāh-ı lāzımu’l-iḥtirāmı ve Mıṣr-ı Ḳāhire’deki ehrāmı 
mu‘azzez ü mükerrem ṭutup ẓāhir-i Ḥarrān’da bir mekān-ı maḫṣūṣa cem‘ 
olup ḥacc iderler idi. Ya‘nī ki huccāc-ı ẕevi’l-ibtihāc Ka‘betu’llāh’a varur 
[112b E] gibi anlar da ol maḳāmı ziyārete giderlerdi.  

Ammā a‘yād-ı seneviyyeleri beş bayram idi ki Zuḫal ve Müşterī ve 
Mirrīḫ ve Zühre ve ‘Uṭārid’üñ ve şemsüñ şerefleri burūcına nüzūl itdükleri 
günlerde iderlerdi. Ammā cümleden ekber ü eşrefleri nev-rūza rāst gelen ‘īd-
i pīrūzları idi, diyü Mevlānā İbn Şaḥne Ravżü’l-menāẓır’da beyān itmişdür. 
Ma‘a hāẕā müşevveş edā ile taḥrīr idüp ‘ilm-i nücūmdan behresi olmaduġını 
bildürmişdür. Zīrā ki Zühre ve ‘Uṭārid ve şemsüñ birer senede şerefleri 
burūcına nüzūlleri iḥtimāl ve ancaḳ güneşüñ muḳannen vāḳi‘-i ḥāl olup 
ṭutalum ki bu üç şerefde üç ‘īd itmeleri mümkindür. Ve illā Zuḫal ve 
Müşterī ve Mirrīḫ’de bi-vechin mine’l-vücūh ḳābil degüldür. Bu sebebden 
ki Zuḫal otuz yılda bir şerefi burcına dāḫil olur. Müşterī ise ancaḳ on iki 
yılda bir vāṣıl olur. Mirrīḫ ḫod iki yıla ḳarīb zamānda ancaḳ bir kerre ol 
sa‘ādeti bulur. Bu taḳdīrce ümem-i Ṣābi’īn ve milel-i2 Süryāniyyīn a‘yād-ı 
seneviyyeleri eşrāf-ı nücūma ta‘līḳ olınduġı edā, iḫtilāl ü teşvīşden müberrā 
olamaz.  

Ammā Ṣābi’īn ḳavminüñ nisbetleri ehrām-ı Mıṣr’dan herem-i ẟāliẟde 
medfūn olan Ṣabāyī bin İdrīs ‘aleyhi’s-selāmadur. Ve bu ümmetüñ dīnleri tā 
Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi’s-ṣalavāti’llāhi’l-celīl ba‘ẟine dek ṭurmışdur. 
Giderek kendüler fitne vü fesādāt ve irtikāb-ı melāhī vü zellāt itmekle 

 
1  fi’l-ḥaḳīḳa//sā‘at: on ikişer N1 
2  milel-i: mülk-i N1 
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Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-ṣalavāti’l-ḳadīm peyġāmber gönderilüp dīnleri 
nesḫ olındı. Ya‘nī ki ümem-i celīle-i Ḫalīliyye peydā olup dīn-i şerīfi günden 
güne raġbet ü iştihār buldı.  

Bu daḫı ḫafī olmaya ki Ṣābi’īnlerüñ zu‘mınca melā’ike ve cümle ecnās-ı 
rūhāniyye benī nev‘-i beşerden tafḍīl1 olınmışdur. Ya‘nī ki anlaruñ ‘ulemāsı 
ṭarīḳ-ı i‘tiḳādlerinde anuñ gibi meẕhebe ẕāhib bulınmışdur. Ammā iẓhār-ı 
ṭarīḳ-ı ḥaḳ ve iẟbāt-ı dīn-i muḥaḳḳaḳ içün Süryānīlere ba‘ẟ olınan 
peyġāmberler Ḥażret-i Ādem ve Şīt ve Nūḥ Necī ve İdrīs ‘aleyhimü’s-ṣalātu 
ve’s-selām ile mu‘abber dört nebiyy-i mürsel-i muvaḳḳar idügi ḥadīẟ-i şerīf-i 
nebevīde buyurılmışdur.  

[Ümmet-i Ḳıbṭ]: Ba‘de-mā [102a MV] ümmet-i Ḳıbṭ, Ḥām bin Nūḥ 
‘aleyhi’s-selām neslinden olup diyār-ı Mıṣr’da sākin olurlardı. Ve heyākil ü 
aṣnāma küllī i‘tibār idüp ‘ibādet ḳılurlardı. Mülūk-i ẕī-ḳudretleri cevāhir ü 
nuḳūddan [102a N1] mālik olduḳları mevcūdı künūz u defīne idüp ‘ilm-i 
ṭılısmāt ile musallaṭ u mü’ekkel vaż‘ından ṣoñra kendüleri beyt-i defīnede 
defn itdürürlerdi. Fenn-i ṭılısmāt ve ‘ilm-i nīrencāt ve kimyā vü simyā 
‘ulūmına müteferri‘ niçe ḥālāt ve ‘amellerinde iẓhār-ı ḫārıḳ-ı ‘ādāt muḳarrer 
idi. Ḥattā Fir‘avn, Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selām ve ol zamānda iẓhār-ı siḥr 
iden seḥere-i [113a E] ḍalālet-nümā ve Benī İsrā’īl ḳavmine taġallüb ile cefā 
vü eẕā iden zümre-i zemīme-i bī-intihā ‘umūmen Ḳıbṭīlerden hüveydā 
olmışdur. 

Ammā ümmet-i Fürs: ‘Acem ḳavmidür ki Fāris bin İrem bin Sām bin 
Nūḥ ‘aleyhi’s-selām evlādından üreyüp ziyāde olmışdur. “Cedd-i a‘lāmuz 
Keyūmerẟ’dür.” dirler. Biz Ḥażret-i Ādem’e Ebü’l-beşer didügümüz gibi 
anlar Keyūmerẟ’e cedd-i beşer i‘tibārın eylerler. Sāḥil-i Ṭaberistān’daki 
Deylem ḳavmi, Şehrizūr semtindeki Ekrād ṭā’ifesinüñ zümre-i vācibü’l-
levmi ve nehr-i Ceyḥūn’uñ māverāsındaki Etrāk ḳabā’ili ‘umūmen 
anlardandur. Ya‘nī ki taḥḳīḳ-ı ṭarīḳ-ı ḥaḳda tevfīḳ-ı hidāyet-refīḳdan 
maḥrūm ḳalan bed-gümānlardandur.  

Ve bu zümrenüñ ḳadīmī ‘ālimlerine Keyūmerẟiyye dinilür. İ‘tiḳādları 
aña müntehī olmaġın meẕāhib-i ‘āṭılaları aña intisābla bilinür. Meẟelā 
nūrdan bir İlāh-ı ḳadīm iẟbāt idüp Yezdān ile tesmiye ḳılurlar. “Allāh 
budur.” diyü ittifāḳ2 iderler. Ve ẓulmetden maḫlūḳ bir İlāh daḫı iẟbāt idüp 

 
1  tafḍīl: tafṣīl N1 
2  ittifāḳ: iẟbāt N1 
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Ehrimen nāmını virürler. “İblīs budur.” diyü söylerler. Ma‘a ẕālik elbette 
nūra maḥabbet ü ‘ibādet ve ẓulmetden ictināb u ferāġat iderek ve bu 
i‘tiḳādlerine iştihār u raġbet virmekle giderek nūrdan bedel nāra ṭapmaġa 
başladılar. Da‘vā-yı nübüvvet iden Zerdāşt1 gelince sāḥil-i baḥr-i ḍalāletde 
ḳaldılar. Ammā ol ẓuhūr itdükden ṣoñra baḥr-i zāḫir-i cehālet ü ṭuġyānuñ 
tā ḳa‘r u lüccesine ṭaldılar. Ya‘nī ki “Nār-ı ḫālıḳ nūr u ẓulmetdür ve vücūdı 
birdür. Şerīki yoḳdur. Ḫayr u şer ve fesād u ṣalāḥ, nūr u ẓulmetüñ 
imtizācından ‘ibāretdür.” diyü muṣirr olup ibtidādan dīn-i Mecūsī peydā 
ḳıldılar.  

Terceme-i Keyūmerẟ’de tafṣīl olınan ḳıṣṣa-i ātiye ki mezbūruñ  ferzend-i 
ẕāhidi2 bir ġārda ‘ibādet iderken dīvler furṣat bulup secdede iken mübārek 
başını bir seng-i girānla urup baṣdurup helāk itdüklerinde Keyūmerẟ veled-i 
necībini maḳtūlen buldı. Meyyitini bir pirāmen-i Cebel-i Demāvend’de bir 
çāha ṣarḳıdup dehān-ı çāha āteş-i fürūzān yandurdı. Ya budur ki eṭrāf-ı 
memālikdeki aḳribā ve ta‘alluḳātına oġlınuñ helāki ḫaberini āteşle bildürdi. 
Veyāḫūd mebādā, yine dīvlerden cism-i bī-rūḥına dest-i ta‘arruż u ta‘addī3 
żarar yitişdüre, diyü ḳa‘r-ı çāhda ṣıyānetini ve dehānındaki āteş-i fürūzānla 
ḥıfẓ u ḥirāsetini irāde ḳıldı. Lākin ‘abede-i nār olan eşrāra ẕikr olınan āteş-i 
şerer-bār4 bir sermāye-i ḍalālet-kirdār oldı. Zu‘m-ı fāsidlerince sebīl-i tevcīh 
ü te’vīlleri bu ḳıṣṣada daḫı min vechin nihāyet buldı. 

Beyt [113b E] 

  Ezelī rūḥı ḍalāletde ḳalan bed-kirdār  
  Ġarḳ-ı envār iken eyler [102b MV] yine nūrı inkār 
 
  Pertev-i lem‘a-i dīdāra sezāvār olamaz 
  Rūz-ı rūşen ezelī aña ki olmış şeb-i tār [102b N1]    
                                                  
    ‘Aynıdur āb-ı ḥayātuñ meẟelā āb-ı zülāl 
  Yitirüp nūr-ı sepīdin ide ẓulmetde ḳarār 

 
1  Zerdāşt: Derdāşt N1 
2  zāhidi: ihdā-yı N1 
3  ta‘addī: ta‘aẕẕī MV 
4  irāde//şerer-bār: - N1 
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Bu daḫı ḫafī1 olmaya ki ümmet-i Fürs’üñ yıldan yıla beş bayramları var-
dur ki evveli kānūn-ı evvelüñ beş evvelki günidür. İkincisi teberrükān gün-
leridür. Üçincisi mihricān, dördincisi Ferūd Ḫān beşincisi rukūb kūsec gün-
leridür ki eyyām-ı bahārdan bir rūz-ı ma‘hūdda bir kūsec kimesne bir ḥimāra 
süvār olup elinde bir ġurābı yelpāze gibi ṭutup kesb-i hevā itdügini ke-en-
nehu ol mirvaḥa ile gösterür. Ve şiddet-i şitā ve mevsim-i mażarrat-ı sermāya 
vedā‘ idüp sulṭān-ı bahār meclisine teveccühini īmā ḳılur. Ammā cümleden 
mu‘teberi ‘īd-i nev-rūzīdür. Ve mihricāndan murād ḫazāna ibtidā i‘tibār it-
dükleri rūz-ı pīrūzīdür. 

Ammā Ümmet-i ‘Arab: Zamān-ı cāhiliyyetde bunlar eṣnāf-ı muḫte-
life2 idi. Bir ṣınfı ḫālıḳı inkār iderlerdi. “Dehr bi’t-ṭab‘ muḥyī, bi’l-vehm 
müfnīdür.” dirlerdi. Bir ṣınfı Ḫālıḳ-ı ṣāni‘uñ vücūdına i‘tirāf iderler, nihāyet 
yevm-i ba‘ẟi inkārla iḫtilāf iderlerdi. Bir ṣınfı ise ‘iyāżen bi’llāh büte ṭaparlar, 
aṣnāma ‘ibādet iderlerdi. Her ḳabīlenüñ bir maḫṣūṣ ṣanemi var idi. Ve ba‘żısı 
ḳavm-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām aṣnāmı ile tesmiye olınurdı.  

Ammā ‘Arab ḳavmine maḫṣūṣ olan ‘ulūm ki anda mahāretleri ve sā’ir 
ümeme göre anlaruñ fażīletleri vardur, biri ‘ilm-i ensābdur. Daḫı ‘ilm-i 
envār-ı3 kevākib ve ‘ilm-i tevārīḫ ve ‘ilm-i ta‘bīr-i menāmātdur. Bir ‘ilmleri 
daḫı ‘ilm-i ḳıyāfetdür ki ba‘żı āẟār u müşābihātla oġuldan vālide ve babadan 
velede intiḳāl iderler.  

Bu ‘ilmde ḳabīle-i Benī Mudlec’üñ mahāretleri cümleden ziyādedür. 
Bir daḫı ‘ilm-i ḳıyāfeyi bilürler. Ya‘nī ki izleyürek bir māşīyi ḳanda gitmiş-
dür, idrāk ḳılurlar. Farażā bir izinde4 beş on eẟer olsa yine şekk itmeyüp 
eẟerinden ta‘yīn iderler.  

Ġıbbu ẕālik ‘ilm-i ensābda küllī diḳḳat iderler. Ḥażret-i Peyġāmber 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ neseb-i şerīfini külliyyetle bilürler. Beyne’n-nās 
te‘ārüfde daḫı kemā-yenbaġī diḳḳat ḳılurlar. Ve neseb-i imāmetde 
zimāmetü’l-‘uẓma i‘tibārın iderler. Keẕālik zevc ü zevcede neseb gözedürler. 
Münāsib olmayunca tezvīcine rıżā virmezler. Ve menkūḥa-i ‘avretde ḥaseb 
mürā‘ātı ile taḳayyüd iderler. Dīnī, ḥasebī, mālī, cemālī cāniblerini elbette 
lāzım u vācib bilürler.  

 
1  ḫafī: - MV 
2  muḫtelife: muḫallife N1, MV 
3  envār-ı: enūk-i MV | - E 
4  izinde: veznde N1, E 
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Bir daḫı “Cereyān-ı rıḳ ‘acemdedür.” dirler. [114a E] “ ‘Arab’da cidden 
rıḳ olmamışdur. İmām Şāfi‘ī’nüñ aḥad-ı ḳavleyni budur.” diyü söylerler.  

Bunlardan mā‘adā ensābda ṭabaḳāt-ı sitte[ye] i‘tibār iderler. Ūlāsına 
şa‘b dirler. Neseb-i eb‘ad murād idinüp Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem nesebindeki ‘Adnān’a ḳıyās eylerler. İkinciye ḳabīle dirler. 
Şa‘b bundan münḳasım olur, diyü Rebī‘a ve Mıṣr’a1 teşbīh ḳılurlar. Üçin-
ciye ġumāre2 dirler. Ensāb bundan ḳısmet olınur. Ḳureyş ve Kināne’ye ḳıyās 
ḳılınur, diyü taḥḳīḳ iderler. Dördinciye baṭn ta‘bīrin iderler. Ensāb-ı ġumāre 
bundan münḳasım olup ‘Abdümenāf ve Benī [103a N1] Maḫzūm ḳıyāsın 
[103a MV] eylerler. Beşinci feḫiz ıṭlāḳ iderler. Ensāb-ı baṭn3 feḫiẕden ḳıs-
met olınup Benī Hāşim ve Benī Ümeyye gibi i‘tibār olınur, dirler. Altıncı 
ṣād-ı mühmele ile faṣīle dirler. Ya‘nī ki feḫiẕ faṣīleden bölinür. Benī ‘Abbās, 
Benī ‘Abdü’l-Muṭṭalib gibi ‘add olınur, dirler. Nihāyet el-İreb fī Ensābi’l-
‘Arab nām kitābda bu vechle taḥḳīḳ eylerler. Māverdī raḥimehu’llāh Aḥkām-ı 
Sulṭāniyye’de beyān itmişdür. Ve ‘Allāme Zemāḫşerī    َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقـََباِئَل﴿
  .tefsīrinde böyle taḥrīr itmişdür, dirler لِتَـَعاَرُفوا﴾4

İmām Nevevī ḳavlince ḳable’l-faṣīle ‘aşīre 5  daḫı ziyāde olınmışdur. 
Ḥattā Cevherī raḥmetu’llāhi ‘aleyh   6« عشرية الرجل هم رهط االقربون » diyü 
ta‘bīr eylemişdür. Bunlardan ġayrı ḥayy-ı i‘tibārī de vardur ki ḥayy mine’l-
‘Arab, dirler. Ve ḥayy benī fülān ta‘bīr iderler.  

Ba‘żılar ḳavlince lisān-ı ‘Arab’ı evvel tekellüm eyleyen Ḳaḥṭān bin Hūd 
‘aleyhi’s-selāmdur. Ammā ‘inde’l-ekẟerūn Ya‘rub bin Ḳaḥṭān bin Hūd’dur. 
Ḥattā ‘Arab, Ya‘rub’dandur. Cümleden evvel ol söylemegin isnādı aña 
münāsib görülmişdür, dirler. 

Ammā Ümmetü’r-Rūm: Benū Aṣfar didükleridür ki Rūm bin ‘Īṣū7 bin 
İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selāmdur. Tā mülūk-i Rūm’dan Ḳosṭanṭīn, Naṣrānī dīnini 

 
1  Mıṣr’a: maḳarra N1 
2  ġumāret: ‘imāret N1 
3  baṭn: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hucûrât Sûresi, 49/13, “Birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve ḳabilelere 

ayırdık.” 
5  ‘aşīre: ‘aşere N1 
6  “Kişinin aşireti, onun yakınındaki birkaç kişidir.”  
7  Nüshalarda “‘Îṣ (N1, E), ‘Îż (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “‘Īṣū” şeklinde metne 

alındı. Casim Avcı, "RUM", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/rum (13.02.2019). 



Künhü’l-Ahbâr | 401 

 

iẓhār idince Rūm milleti dīn-i Ṣā’ibe 1  üzerine idi. Ba‘de zamānin 
Ḳosṭanṭīn’üñ taḥmīli ile Naṣārā dīnine dāḫil olmışlar idi.  

Ve Ümmet-i Ermen: Bunlaruñ pāy-taḫtı mülūk-i Aḫlāṭ idi. Ba‘dehu 
ra‘iyyet oldılar. Ṭarsūs ve Meṣīṣa memleketlerine ṭaġıldılar. Kürsī-i 
memleketleri Sīs şehri i‘tibār olındı. Cedd-i ḳadīmleri Ermen bin Layẓī bin 
Yūnān bin Yāfeẟ’dür. Ba‘de zamānin bunlardan Abḫāz2 ve Gürc ve Senāsene 
ve Sāverdiyye ve Ṣayyār 3  ḳabā’ili bölinmişdür. Cümlesi dīn-i Naṣrānī 
üzeredür. Ve ba‘żılar ḳavlince Ermen, Rūm’uñ ḳarındaşıdur.  

Ve Ammā Ümmet-i Rūs: Kitāb-ı Nüzhetü’l-müştāḳ [114b E] ḳavlince 
Rūsyā nām medīneye nisbet olınurlar, ki pāy-taḫtlarıdur. Vilāyetlerindeki 
baḥrüñ sāḥilinde bir ‘aẓīm şehrdür. Ammā ba‘żılar ḳavlince Rūs bin Türk 
evlādıdur. Baḥr-i Nīṭaş’daki 4  cezā’irde 5  olurlar. Ve merākib-i ḥarbiyye 
ḳullanurlar. Ekẟeriyyā ḳıtālleri Ḫazer ṭā’ifesi iledür ki Nehr-i İtil’den anlaruñ 
ḫalīcine varurlar. Nehb ü ġāretlerine iḳdām ḳılurlar. Evā’il-i ḥāllerinde dīn-i 
Mecūsī üzere idiler. Ṣoñra kīş-i Naṣrānī iḫtiyār ḳıldılar.  

Bir zümresi hergiz ṣaḳal ḳomazlar. Āḫir-i ‘ömre dek ḳazıdurlar. Ve bir 
ṣınfı ḳazıtmayup uzadurlar. Ve fitīle gibi ördürürler. Amma dīn-i Mecūs’ı 
terk idüp dīn-i Naṣrānī’ye duḫūlleri İbn Eẟīr ḳavlince sene ḫamse ve seb‘īn 
ve ẟelāẟe mi’e tārīḫinde vāḳi‘dür. Melik-i Ḳosṭanṭıniyye olan Ḳosṭanṭīn’üñ 
ḳız ḳarındaşını melik-i Rūs’a tezvīc itdükde dīni dīnimüze muvāfıḳ 
degüldür, diyü ḫalvet-i zifāfa ruḫṣat virmemegin evvelā melik-i Rūs, ba‘dehu 
taḥt-ı ḥükmindeki ḳavm-i menḥūs tenaṣṣur6 itdükleri şāyi‘dür.  

[Ümmet-i Lān ve Reccān]: Ve bu milletüñ civārında ümmet-i Lān ve 
Reccān daḫı vardur ki iḫvān-ı Vūled bin Yūnān’dur. [103b N1] 
Muḥārebeleri Rūm ve Ṣaḳālibe ve Türk ve Ḫazer iledür. Nihāyet eşedd-i 
ḳıtālleri Rūm ile vāḳi‘dür.  

[Ümmet-i Bāşḳırd]: Ve bu iki mülküñ memālikine muttaṣıl ümmet-i 
Bāşḳırd daḫı vardur ki bilād-ı Türk ile [103b MV] vilāyet-i Rūm 
miyānındadur. Yetmiş pāreden ziyāde şehrleri ve niçe pāre burūc u ḥıṣn-ı 

 
1  Ṣā’ibe: Ṣābiye E 
2  abḫāz: Atḫāz N1 
3  Ṣayyār: Żayyār E 
4  Nüshalarda “Māyinṭaş” şeklinde yazılan bu kelime bağlam gereği “Nīṭaş” olarak tashih 

edildi. 
5  cezā’irde: cezīrede N1 
6  tenaṣ ṣur: tedeḫḫur MV 
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ḥaṣīnleri vardur. Naṣrānī dīni üzere iken Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ḫilḳatlerini 
hidāyet ḫil‘ati ile teşrīf eyledi. Sene ẟelāẟīn ve ḫamse mi’eden ṣoñra İslām’a 
gelmeleri müyesser oldı.  

Ammā Ümmet-i Ḫazer: İbn Eẟīr ḳavlince Gürc’den ve ba‘żılar zu‘mınca 
Ermen’dendür. Ve ekẟer-i müverriḫīn yazduḳları üzere başḳa bir milletdür. 
Dīnleri Naṣārā dīnidür. Ḥamlic1 ve Belencer ve Semender ve İtil nām dört 
pāre şehri vardur. Cümlesini Enūşirvān binā itmişdür. Ve medīne-i Bulġār’a 
ḳarīb olan Saḳsīn 2  daḫı bunlaruñ medā’in-i kebīresindendür. Ammā 
ġāyetle büyük memleketdür. Sükkānı İmām Ebū Ḥanīfe ve İmām Şāfi‘ī 
meẕhebindedür.  

Nehr-i İtil ise Dicle’den büyük ṣudur. Andan merākibe3 binilür. Ḳırḳ 
günde Bulġār’a varılur. Ḫalḳı ḳışın şehrde olurlar. Yaz günlerinde çāderler 
ile yaylaḳlara çıḳarlar.  

Evā’il-i hāllerinde hīç bir dīne girmeyüp ḫāliyyü’z-ẕihn ṭururlardı. 
Hārūnu’r-reşīd’üñ zamān-ı ḫilāfetinde ḳayṣer-i Rūm Yehūdā’ya ḫışm eyledi. 
Ḳosṭanṭıniyye’de ol zümreden [115a E] bir ferdi ḳomayup iḫrāc itdi. Tā ki 
anlar çekilüp bilād-ı Ḫazer’e gitdi. Vaḳtā ki ehl-i Ḫazer dīn-i Yehūd’ı bildi-
ler, meşreblerine muvāfıḳ görüp tehevvüd ḳıldılar. Ba‘de zamānin ki 
Ḫorāsān leşkeri ol vilāyeti fetḥ itdi, kendüler Müslimīnüñ taḥt-ı ḥükminde 
olup dīn-i İslām şerefini bildi. Sene ḫamsīn ve mi’eteyn tārīḫinde ol zümre-i 
sa‘īdeye dīn ü īmān sa‘ādeti müyesser oldı. Vaktā ki millet-i mezbūre İslām’a 
geldi, melikleri olan ḫāḳān bir zamān tereddüd ḳıldı. Ba‘de zamānin aña 
daḫı sa‘ādet-i dīniyye naṣīb oldı.  

[Ṭā’ife-i Ḫāḳāniyye]: Ḫāḳāniyye bir ṭā’ife-i ma‘rūfe-i memdūḥadur ki 
ḳavm-i Türk ü Ḫazer anları ḳatı mu‘azzez ṭutarlardı. Sā’ir mülūk gibi ṣāḥib-i 
emr ü nehy degül iken tekrīminde daḳīḳa fevt itmezler. Farażā ki her nerede 
görseler secde iderler. Ayaġına düşüp ḫāke rūy-māl ḳılurlar. Tā tekellüm ü 
cülūsa ruḫṣat virilmeyince söylemege ve oturmaġa cür’et ḳılmazlar. Aṣlā 
Etrāk’den bir ferd anlara ṭoġrı baḳamaz. Ve muḳābelesinde ṭuramaz. Öldügi 
zamānda ki defn olınur, ta‘ẓīmen hīç bir kimse ḳabrine4 varamaz. Mādām 
ki ḳabri görinür yirde olsa kimse ata binemez. Naẓardan ġā’ib olduḳda 
rükūba cür’et ider. Farażā birinüñ ḳatli lāzım gelse melik-i rūzgār ḫafiyyeten 

 
1  Ḥamlic: Ḥamlīc N1 | Cehliḥ E 
2  Saḳsīn: Saḳīn N1 
3  merākibe: rākibe MV 
4  ḳabrine: ḳurbına MV 



Künhü’l-Ahbâr | 403 

 

ve ‘alāniyyeten ḳatline iḳdām eyleyemez. Nihāyet ḳatli lāzım geldügini 
ḫāḳāna bildürüp kendü kendüyi eshel-i vech ile öldürmesini işāret ḳılur. Ol 
daḫı ser-vaḳtine girür. Kendüyi bir ṭarīḳla öldürür. Ḳaçan bunlardan birini 
ḥākim idinmek isteseler boġarlar. Helāk itmek mertebesine getürürler. 
Ba‘dehu “Ḳaç yıl ḥākim [104a N1] olmaġa rāżīsün?” diyü sorarlar. Rıżāsı 
ḳaç seneye olursa yazarlar. Andan ṣoñra ḥākim idinürler. Vaḳtā ki ol seneler 
tamām olur, ḥālā ki eceli irişmeyüp ölmemiş bulınur, ol zamānda ḳatline 
ruḫṣat olur. Bu tafṣīl [104a MV] Menāhicü’l-fikr nām kitābda mesṭūr ve bu 
aḥḳara manẓūrdur. 

Ammā Ümmet-i Bulġār: Ṣaḳa‘’a 1  mensūb ve İslām’la merġūb 
ṭā’ifedür. Muḳtedir’üñ zamān-ı ḫilāfetinde bir sehmgīn rü’yā görürler. 
Ḫalīfe cānibine resūl ü nāme gönderüp kendülere ḳavā‘id-i dīniyye bildürür 
bir ‘ālim recā iderler. Mes’ūllerine icābet buyurılup bir mürşid gönderil-
dükde şeref-i İslām’la müşerref olurlar. Niteki Mevlānā İbn Eẟīr Tārīh-i 
Kāmil’inde taḥrīr ider, sene ẟelāẟe ve sittīn ve erba‘a mi’e ḥavādiẟinden böyle 
tasṭīr ider ki aḳṣā-yı Türk’de beyne’t-Türk ve’ṣ-Ṣaḳālibe bir memleketde 
sākin imişler. Bu yaḳında īmāna gelüp [115b E] İmām Ebū Ḥanīfe meẕhe-
bine duḫūl eylemişler. Ḥālā ki vilāyetleri eḳālīm-i seb‘adan ḫāric imiş. Ni-
hāyet ṭūl-i nehār ol ser-zemīnde yevmī2 bir sā‘at olur3 imiş. Ve ol nevāḥīde 
ḳunduz ve ḳāḳum ve sincāb avlanur imiş. 

Ve Ammā Ümmet-i Tatar: Bir gürūh-ı enbūhdur. Ġāret-i bilād ve 
tesḫīr-i memālikde ekẟeri pür-şükūhdur. Māverā’ü’n-nehr’e nisbetle 
beyne’l-Ḫıṭā ve memālik-i İslām sākin olurlar. Ve pāy-taḫt-ı Rūm olan 
Ḳosṭanṭıniyye’ye ḳıyāsla Baḥr-i Nīṭaş’uñ nihāyetinde bulınurlar. Cengiz 
Ḫān-ı ṣāḥib-i ḫurūc ol zümredendür. İslāmları ḳavī, ġavīsi ġavī4 bir ṭā’ife-i 
keẟīredür.5 Cidden atlarına na‘l urmazlar. Ve sā’ir ṭavā’ifüñ ṭavarları gibi 
‘alīḳ6 aṣmazlar. Ma‘a ẕālik ṭaleb ü ılġarda ve hezīmet ü firārda beş günlik yolı 
bir günde ṭayy iderler. Keẕālik vech-i ma‘āşları āsān vechledür. Zebūn düşen 
atlarını boġazlayup laḥminüñ her pāresi tegelti altında pişüp kendülere bür-
yān gibi eleẕ eṭ‘imedür. A‘dā vilāyetine ki varurlar, taḥmīli ḳābil olmayan 
me’kūlāt u melbūsāt u mefrūşātı, ḥattā ḳarārgāh-ı nās olan ‘imārātı iḥrāḳ 

 
1  Ṣaḳa‘’a: Ṣa‘aḳ’a MV | Ṣa‘af’a 
2  yevmī: gelücen MV, E 
3  olur: - N1 
4  ġavīsi ġavī: - N1 
5  keẟīredür: kebīredür N1 
6  ‘alīḳ: ‘alef N1 
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bi’n-nār idüp külini göklere ṣavururlar. Ḥāmile ḫātūnlarınuñ ḳatlinden 
ṣoñra ḳarınlarını yarmaḳ ve içindeki cenīn-i ẕī-rūḥı çıḳarup başḳa ta‘ẕīble 
helāk ḳılmaḳ ‘ādet-i ḳadīmleridür. Tārīḫ-i te’līf-i kitāb ki sene sitte ve elf-i 
hicrī ile muḳārīn-i ḥisābdur, dārü’l-mülk-i Tatar olan vilāyet-i Ḳırım selāṭīn-i 
Āl-i ‘Oẟmān taḥt-ı ḥükminde dāḫildür. Āl-i Cengiz’den olan ḫān-ı ṣāḥib-i 
sikke vü ḫuṭbeleri pādişāhān-ı Rūm tevcīhi ile merāmlarına vāṣıldur. Ekẟer-i 
ġazāları Rūs küffārıyladur. Ba‘żı zamānda ġāretleri Çerākise füccārı iledür.  

[Ümmet-i Çerkes]: Pes ümmet-i Çerkes küfr üzerine muṣir bir cerī, 
birbirlerinüñ ḫilāfı ṭarīḳında serserī, kemāl-i ‘aḳl ü ḥazmdan beri ṭā’ifedür. 
Zümre-i Rūs aḳ beñizlü, gök gözlü nā-cins-i menḥūs olduḳlarınuñ ḫilāfı 
Çerkes ḳavmi buġday eñlü, ḳara ḳaşlu, ḫāldār, ḥüsn ü cemālle bedīdār, 
[103b N1] ġılmān u kenīzekleri girān-māye-i lā’iḳ-ḫarīdār bir fırḳadur.  

Sene erba‘a ve ḫamsīn ve tis‘a mi’e1 tārīḫinde sükkān-ı Mıṣr’uñ bu züm-
reye raġbeti ziyāde olmış. Ġılmān u cevārīsi ekẟeriyyā bunlardan vücūd bul-
mış, giderek çoġalmışlar. Birbirleri ile ḥüsn-i ittifāḳa mālik olmışlar. Ḥattā 
ṣāḥib-i ẓuhūr olup Mıṣr salṭanatına fürce bulmışlar. Tā sene ḫamse ve seb‘īn2 
[104b MV] ve tis‘a mi’e tārīḫine [116a E] dek ḥükūmet itdiler. Bi’l-āḫire 
Sulṭān Selīm Ḫān bin Bāyezīd Ḫān ki Ḥaleb ve Şām ve Mıṣr’ı fetḥ itdi, bu 
cümlenüñ devlet ü ḥükūmeti ümerā-yı Çerākise’den gitdi.  

‘Ucb u kibri ol zümrenüñ bu mertebede imiş ki ümerāsı başlu başına 
elbette birer mescid ü ḥammām yapdurmışlar. Birbirinüñ mescid ü 
ḥammāmına varmaġa ‘ār itmişler. Vilāyet-i Mıṣr ki fetḥ olınmış, bir maḥal-
lede beş on mescid ve cāmi‘ bulınmaḳ ve birbirine muttaṣıl ḥammāmları 
seyr olınmaḳ vuḳū‘ bulmış. Ḥikmeti su’āl olınduḳda Çerākise’nüñ kibr ü 
naḥvetleri ile cevāb virilmiş.  

Ammā silāḥ u rükūb fenninde naẓīrleri yoġ-imiş. At segirdürken üs-
tinde ḳıyām itmek ve sür‘atle güẕār iderken egerin alup tekrār egerlemek ve 
yine segirdürken atuñ ḳarnı altından giçmek ve iki merd-i cündī anuñ gibi 
varṭada at degişmek anlardan ẓuhūra gelmiş. Vaḳtā ki Sulṭān Selīm Ḫān’a 
muḳābil oldılar, silāḥ-şūrlıḳlarına maġrūr olup göze göstermediler. Be-ḥik-
met-i Ḫudā zevāl-i mülk ile perīşān-ḥāl oldılar.  

 
1  N1 ve E nüshalarında tarih kısmı boş bırakılmıştır. MV nüshasında mürekkep ve hat 

hususiyetlerinden tarihin sonradan yazıldığı anlaşılmaktadır. 
2  ḫamse ve seb‘īn: - N1, E 
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Sulṭān-ı büzürgvār-ı dīndār ṭā’ife-i mezbūre ḳaṣdına seyr ü geşt ü güẕār 
itmege bu bā‘iẟ olmış ki mezbūrlar Ḥaleb ve Mıṣr ve Şām’da tevellüd iden 
evlādlarını küffār Çerākise vilāyetine gönderürlerdi. “Ol yirlerüñ āb u 
hevāsında neşv ü nemā bulmaġla yarar ve bahādır olsun.” dirlerdi. Evlād-ı 
ehl-i İslām ‘azm-i vilāyet-i küffār-ı bed-nām itmek ḳabāḥatini añlamazlardı. 
Bundan mā‘adā sikkelerinde kelime-i şehādet mersūm idi. Ḥālā ki dest-i 
küffāra düşmesi ve ceyblerinde bulınup beyt-i ḫalāya varması ḳabāḥatleri 
yanlarında gūyā ki bī-i‘tibār u ma‘dūm idi. Fe-lā-cerem ‘ulemā-yı a‘lām-ı 
ṣāḥib-ḳalem izālelerine fetvālar virdiler. Ol şehryār-ı memālik-şikārı tevec-
cüh-i müveccehe taḥrīṣ daḫı ḳıldılar.  

[Ümmet-i Eflāḳ ve Erdel ve Boġdān]: Ve ammā ümmet-i Eflāḳ ve 
Erdel ve Boġdān daḫı vardur ki mülk-i Rūm ve Tatar ve Engürüs miyānın-
daki memālik-i muḫtelifetü’l-mesālikde mütemekkinlerdür. Ḥākimleri voy-
voda nāmına selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān ṭarafından naṣb olınup ḫarācları sāl-be-
sāl maḳṭū‘an irsāl olınagelmişdür.1 Birinüñ voyvodası ölmeyünce veyāḫūd 
re‘āyā iẓhār-ı taẓallum idüp ref‘i lāzım gelmeyünce yirine yine içlerinden biri 
voyvoda naṣb olmazdı. Ve müceddeden voyvoda gönderüldügi zamānda 
rikāb-ı hümāyūn aġalarından birine ḫidmet diyü virilüp sancaḳdār nāmına 
bir çavuş ve ḳırḳ, elli miḳdārı ḳapucı ḳoşılup varduġı zamānda ki alup git-
dügi şaḫṣı beglerdi.2 Ya‘nī ki ḥākim naṣb idüp sā’irinden yeglerdi. Birḳaç 
gün alıḳoyup vilāyetinüñ metā‘ı ile ri‘āyetden [105a N1] ġayrı fe-lā-eḳal on 
biñ filori ve beş biñ filorilik bār-gīr ve ẕaḫīre varan [116b E] aġa-yı ẕī-şāna 
ḫidmet iderdi. Bir yükden ziyādece çavuşa üçer biñ aḳçe ve birer bār-gīr her 
ḳapucıya virürdi. Ve her voyvoda yeñilendükçe vezīr-i a‘ẓama yüz biñ filori 
mikdārı ḫidmet iderdi. Sā’ir vüzerāya ve ġayra nesne virmezdi.  

Bu ṭarīḳla vilāyetleri ‘adl ile ma‘mūre ve ābādān [105a MV] idi. Küffār 
memleketlerinüñ āb-rūyı añılup merḥūm Sulṭān Süleymān zamānında 
Eflāḳ vilāyeti ḳırḳ sekiz biñ ḫāne ve Boġdān vilāyeti cem‘an otuz biñ ḫāne 
ve Erdel küffārı daḫı elli3 biñ ḫāne idi. Hemān ki Sulṭān Murād-ı ẞāliẟ 
zamānı olup tārīḫ-i hicrī ki elfe ḳarīb oldı, vilāyet-i Eflāḳ on üç biñ ḫāne ve 
Boġdān memleketi yigirmi biñ ḫāne ḳaldı. Ya‘nī ki memālik-i 
‘Oẟmāniyye’yi rüşvet ḫarāb idüp ẕikr olınan voyvodalıḳlar yılda ikişer, üçer 
kerre degişilür oldı. Ve ḫidmete varan aġalar ḳırḳ, elli yüke ve çavuşlar on 

 
1  irsāl olınagelmişdür: - N1  
2  beglerdi: baġlardı N1 
3  elli: otuz N1 | - E 
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yüke, ḳapucılar birer yüke tenezzül itmez olup ‘ālem gitdükçe iḫtilāl buldı. 
‘Āḳıbet re‘āyā-yı küffār voyvodaları nāmındaki füccār bunlaruñ tekālīfine 
taḥammül idemeyüp ‘iṣyān itdiler. Niçe biñ Müslimān’ı telef eyleyüp 
‘umūmen Rūm illerinüñ niẓām u rāḥatı bozuldı. Altmış, yetmiş yıldan berü 
memālik-i İslāmiyye’ye mülḥaḳ olan ḳılā‘ u nevāḥī küffār-ı ḫāksār żabṭına 
girdi. Kefere-i Macar ve Ḫırvāt ve Çesār ve ba‘żı milel-i nā-üstüvār ki cüm-
lesi dīn-i ‘Īseviyye’deyüz, dirler. Lākin beyne’n-Naṣārā Müslimīn içinde rafż 
u ilḥād ehline müteşebbih ‘add olınurlar. Ḳıralları ki ḥākim-i 1  ḍalālet-
medārlarıdur, tā Behrām-ı Gūr zamānından dem urur. Biñ beş yüz yıllıḳ 
taḥakküm da‘vāsı ile sā’ir kefere beglerinden imtiyāz gösterür. 

Ve Ammā Ümmet-i Yehūd: Benī İsrā’īl didükleri ḳavmdür ki Ya‘ḳūb 
Peyġāmber ‘aleyhi’s-selāmüñ evlādından vücūda gelmişlerdür. Ya‘nī ki 
İsrā’īl’den murād Ya‘ḳūb Nebī aleyhi’s-selāmdür ki ma‘nāsı “ṣafvetu’llāh” di-
mekdür. Ve bu ṭā’ifeye Yehūd ıṭlāḳı evvelā Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selāmdan 
vāḳi‘dür ki murād-ı şerīfleri ol ḳavmüñ tevbelerini ve ḥüsn-i sülūklerini 
beyāndur. Zīrā ki tehevvud “tevbe” ma‘nāsına ve tehvīd, “meşā ruveyden”2 
feḥvāsınadur.  

Ve bu ḳavmüñ kitābları Tevrāt’dur ki Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selāma 
bölük bölük nüzūl eyledi. Sifr-i evvel mebde’-i ḫalḳ-ı ‘āleme müte‘alliḳ oldı. 
Ba‘dehu nüzūl iden esfārda aḥkām u ḥudūd ve aḥvāl ü eẕkār u ḳaṣas u 
mevā‘iẓ-i sa‘ādet-vürūd olup her biri bir müstaḳil seferle beyān olındı. Bun-
lardan mā‘adā elvāḥ daḫı inzāl ḳılındı ki Tevrāt [117a E] aḥkāmınuñ ic-
mālīsidür. Lākin Tevrāt ve elvāḥda aḥvāl-i ḳıyāmet ve na‘īm-i dār-ı āḫiret ve 
ba‘ẟ u nüşūr ve cennet ü nār aḥvāline müte‘alliḳ umūr ser-ā-pā ve ferden-
ferdā anlarda beyān olınmamışdur. Ancaḳ a‘māl-i dīniyye yazılmışdur. Anda 
daḫı iḥmāl3 ḳaṣd olınmışdur. Bu vechle ki ‘ibādāt u ṭā‘āt idenlerüñ cezāları 
ṭūl-i ‘ömr ve naṣr ‘ale’l-a‘dā ve vüs‘at-i rızḳ u ḥużūrdur. Niteki küfr [105b 
N1] ü ma‘āṣīye mürtekib olanlaruñ cezāları mevt ve men‘-i maṭar u ḥum-
meyāt u ḥarb u fenā vü ẓulmet idügi mesṭūrdur. Aṣlā ẕemm-i4 dünyāya ve 
zühd ü vera‘ u taḳvāya müte‘alliḳ nesne yazılmamışdur. Bā-ḫuṣūṣ evṣāf-ı 
ṣalāt-ı ma‘lūmeye cidden ta‘arruż ḳılınmamışdur.  

 
1  ḥākim-i: - N1 
2  bk. http: //www.kamus.yek.gov.tr/ (09.06.2019) “tehvīd” maddesi. 
3  iḥmāl: a‘māl E 
4  ẕemm-i: dem-i MV 
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Ve zümre-i Yehūdā niçe fırḳadur. Bir bölügi Rabbāniyye’dür1 ki üm-
met-i Muḥammed’deki Mu‘tezile gibidür. Biri daḫı Mervāniyye’dür2 ki ceb-
riyyeye müşebbihe menzilesindedür. Ve bir fırḳası ‘Anāniyye’dür ki ‘Anān 
İbn Dāvūd’a müntesiblerdür.  

Bu daḫı ḫafī olmaya ki zümre-i Yehūd’a ḥākim olanlara “ ‘ırāḳ”3 ıṭlāḳ 
olınmışdur. Andan esbaḳ ḥākimlerine “heredūs” dinilürken re’s-i Cālūt ile 
mu‘abber [105b MV] olan ‘Anān İbn Dāvūd’dan ṣoñra “ ‘ırāḳ” ile ta‘bīr 
ḳılınmışdur.  

Ve ammā bu ṭā’ifenüñ bir fırḳasına Sāmire ve bir zümresine Gūşāniyye 
daḫı dinilür.  

El-ḳıṣṣa bu ṭā’ife-i Yehūdā’nuñ oruçları ve müte‘addid bayramları var-
dur ki ‘īd-i ekberleri nīsānuñ on beşinde vāḳi‘ olandur ki eyyām-ı fıṭr ol 
günleridür. Bir daḫı ‘īd-i ‘unṣuredür ki ol daḫı ‘īd-i fıṭrdan4 elli gün ṣoñra-
dur. Meşāyiḫ-i Benī İsrā’īl, Ṭūr-i Sīnā’ya ḥāẓır olduḳları ve kelām-ı Bār-i 
Ḫudā’yı geregi gibi istimā‘ ḳılduḳları eyyām-ı şerīfe oldur, dirler. Bunlardan 
mā‘adā sekiz gün daḫı “ ‘īdü’l-ḥanuka” diyü bayram iderler. Ba‘dehu yedi 
gün daḫı “ ‘īdü’l-maṭāl” nāmına ‘īd eylerler. Ammā ṣıyām-ı mefrūżaları 
ṣavm-ı kebūrdur. Tişrīnüñ ṭoḳuzıncı günindeki ġurūb-ı şemsden buçuḳ 
sā‘at muḳaddemce oruç ṭutarlar. İrtesi ġurūb-ı şemsden5 nıṣf sā‘at ṣoñraca 
ifṭār iderler. Bundan ġayrı ṣavm-ı mefrūżaları yoḳdur. Mā‘adāsı ṣavm-ı nāfi-
ledür.  

[Ümmet-i Yūnān]: Fe-ammā ümmet-i Yūnān bir ümmetdür ki ibtidā 
ẓuhūrları Ḥażret-i Mūsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā vefātı tārīḫin-
den beş yüz altmış sekiz yıl ṣoñra Omīros-ı şā‘ir-i Yūnānī nez‘inde vāḳi‘ ol-
mışdur.  

Lākin Ebū ‘Īsā ḳavlince Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām mevlidinden yetmiş 
dört yıl ṣoñra vücūda gelmiş Ellen nām şaḫṣ-ı ma‘rūfu’l-ḳadrüñ ẓuhūrından 
ṣoñra Yūnānīler peydā olmışdur. Lākin ehl-i şi‘r ü feṣāḥat, ‘ulūm-ı ‘aḳliyye 
vü manṭıḳiyye ve fünūn-ı ṭabi‘iyye vü ilāhiyye ve ma‘ārif-i riyāżiyyenüñ 
envā‘ına me’ḫaẕ-ı6 pür-ḥikmet, erbāb-ı feżā’il [117b E] ü belāġat bir ḳavm-

 
1  Rabbāniyye’dür: rammānefsedür MV, E 
2  Mervāniyye’dür: müzdāniyyedür MV ǀ ḳırvāniyyedür N1 
3  ‘ıraḳ: ‘araf E 
4  ol//fıṭrdan: fıṭrdan MV 
5  buçuḳ//şemsden: - N1 
6  me’ḫaẕ-ı: mācid-i MV, E 
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i keẟīrü’r-riyāżet idi ki cevelān-ı yek-rān-ı ṭab‘ ile ma‘rifet meydānında hü-
nerler gösterdiler. ‘İlm-i riyāżīnüñ envā‘ını1 taḥṣīl ḳılup beşeriyyetlerini me-
lekiyyet melekesine mübeddel ḳıldılar. Ḫuṣūṣā ‘ilm-i hey’et ü hendese ve 
fenn-i ḥisāb u ‘ilm-i edvār u lüḥūn ve ‘ilm-i nücūm u uṣṭurlāb evvelā anlar-
dan2 ẓuhūr eyledi. Ve ‘ilm-i riyāżiyye lisānlarında çūmṭarnā ıṭlāḳ olındı ki 
beyān olınan ‘ulūm-ı mütenevvi‘ayı müştemildür. Ve bu ẕikr olınan ‘ulūma 
mālik olanlaruñ nāmı kendü i‘tibārlarında “feylesof-ı kāmil”dür. Ma‘nāsı 
lisān-ı ‘Arabī’de “muḥibbü’l-ḥikme” dimekdür. Zīrā ki zebān-ı Yūnānīde 
“feylo”, muḥib ve “sūfā”, ḥikmet ma‘nāsınadur. Bu taḳdīrce eṣaḥḥı “feylo-
sofā” iken terḫīm ḳılınup “feylesof” dinilmişdür.  

Ve bu ḳavmüñ neşv ü nemā bulduḳları memleket rub‘-ı şimālī-i 
ġarbīdür ki maḥmiyye-i [106a N1] İstanbul öñinde cārī olan ḫalīc-i baḥr ol 
memāliküñ ortasında vāki‘dür. Bu taḳdīrce fī zamāninā Rūmili ıṭlāḳ olınan 
vilāyetüñ Ḳosṭanṭıniyye’ye ḳarīb olan diyārı 3dāḫil-i memālik-i Yūnān’dur.  

Ve ṭā’ifenüñ nesebleri eṣaḥḥ-ı rivāyet Yāfeẟ bin Nūḥ’a çıḳar. Ammā 
ba‘żılar ḳavlince Ṣavfer bin ‘Īṣū bin Ya‘ḳūb’a müntehī olur.  

Ve bi’l-cümle iki fırḳadur. Birine Aġrīḳiyyūn dirler. Āḫarına Maṭṭiniy-
yūn tesmiye ḳılurlar.  

Şehristānī ḳavlince eñ evvel peydā4 olan ‘ālimler Obendfalīs’dür5 ki 
Ḥażret-i Dāvūd Peyġāmber zamānında vücūda gelmişdür. ẞāniyen 
Fīẟāġuraẟ’dur ki Ḥażret-i Süleymān Nebī ile mu‘āṣırdur. Ḥattā ‘ilm-i ḥik-
meti ol ma‘den-i nübüvvetden aḫẕ-ıla müfteḫirdür.6 [106a MV] El-ḳıṣṣa 
‘āmme-i ḥükemā Yūnānīlerden hüveydā olmışdur. Tafṣīli faṣl-ı ḥükemāda 
yazılmışdur. 

Ammā Ümmet-i Naṣārā: Bunlar tecessüd-i kelimede niçe meẕhebdür. 
Bir bölügi “Kelime cesed üzerine işrāḳ eyledi. Nūr, cism üzerine işrāḳ eyle-
dügi gibi.” dirler. Ve bir ḳısmı “Kelime-i ilāhiyye munṭabı‘ oldı. Niteki 
naḳş-ı ḫātem şem‘ada inṭıbā‘ buldı.” diyü taḥḳīḳ iderler. Ve bir ṣınfı “Lāhūt, 

 
1  envā‘ını: a‘nī E  
2  anlardan: - MV, E 
3  diyārı: deryāyı MV, E 
4  peydā: bīdār N1, MV 
5  Burada kastedilen Miletli Thales olmalıdır. bk. Alper Bilgehan Yardımcı, “Milet Okulu 

Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
Cilt 9, Sayı 43, Nisan 2016, s. 1329. 

6  müfteḫirdür: mütebaḥḥirdür N1 
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nāsūt ile tederru‘ ḳıldı.” diyü söylerler. Ve bunlaruñ bir zümresi “Kelime, 
cesed-i Mesīḥ ile imtizāc itdi. Niteki leben ṣuyla mümtezic oldı.” dirler.  

Ve bi’l-cümle ṭavā’if-i Naṣārā yetmiş iki fırḳa oldı. Ammā üç fırḳası 
sā’irinden imtiyāz buldı ki evvelkisi Melekāniyye’dür ki vilāyet-i Rūm’da 
ẓāhir olan Melekāne1 nām şaḫṣuñ aṣḥābıdur. Bunlar teẟlīẟi taṣrīḥ2 iderler. Ve 
“Mesīḥ, ḳadīm üzerine yine ḳadīmden nāsūtdur. Ve ḳatl ü ṣalb nāsūt üze-
rine vuḳū‘ bulmışdur ki lāhūtla biledür.” [118a E] dirler. Ve Ḥażret-i Ḥaḳ 
ile Mesīḥ İbn Meryem’e übüvvet ü nübüvvet ıṭlāḳın iderler.  

İkinci Nasṭūriyye’dür ki Naşṭūreş3 aṣḥābıdur. Meẕāhib-i İslāmiyye’deki 
Mu‘tezile gibidür. Bunlar işrāḳa ḳā’il olurlar. Ammā imtizācı teslīm itmez-
ler. Ve “Ḳatl ü ṣalb, mücerred nāsūta vāḳi‘dür. Lāhūt dāḫil degüldür.” dirler.  

Üçinci Ya‘ḳūbiyye’dür ki Ḳosṭanṭıniyye rāhiblerinüñ a‘ẓam u a‘lemi 
zu‘m itdükleri Ya‘ḳūb bin Duġānī,4 hevādārlarıdur ki bunlaruñ ḫulāṣa-i 
kelāmı “Kelime, laḥm u deme münḳalib olup İlāh kendi Mesīḥ oldı.” dirler.  

Ammā İbn Ḫurrem ḳavlince Mesīḥ, Allāh’dur ki ḳatl ü ṣalb olındı. Ḥattā 
“ ‘Ālem üç gün müdebbirsüz ḳaldı.” diyü söylerler.  5 «تعاىل هللا عن ذلك علو� ا كبريً ا» 

İbn Sa‘īd-i Maġribī ḳavlince bu zümrenüñ kibārı bu vechle tefrīḳ u 
taḥḳīḳ olınmışdur ki baṭāriḳa aṣḥāb-ı meẕāhib olan e’imme 
meẟābesindedür. Ammā maṭrān, ḳāḍī yirinde olanlardur. Esāḳıfa müftīler 
menzilesindedür. Niteki ḳıssīs, muḳrī, lebīb ve cāẟelīk imām-ı ṣalāt ve ḫaṭīb 
ve şemmās, ḳayyim ve mü’eẕẕin menzilesindedür.  

Bu daḫı ḫafī olmaya ki ḳavm-i Naṣārā evḳāt-ı6 fecr ü ḍuḥā ve ẓuḥr u 
‘aṣr u maġrib ü ‘işā ve teheccüdde namāz ḳılurlar. Mü’minīne [106b N1] 
farż olan ṣalāt evḳātınuñ beş vaḳtinde ḳılduḳlarından ġayrı işrāḳ ve teheccüd 
namāzlarında daḫı ferā’iż eda iderler. Ve namāzlarında Ḥażret-i Dāvūd’a 
nāzil olan Zebūr āyātını oḳuyup ḳavm-i Yehūd’a mütāba‘at gösterürler. Ve 
hergiz āb-dest almazlar. Ve “Lāzım-ı aṣl olan ḳalb pākligidür.” diyü söylerler. 
Ve bir rek‘atde elli kerre secde iderler. Ṣavm-ı kebīrleri ḳırḳ ṭoḳuz gündür. 

 
1  Melekāne: Melekān N1 
2  taṣrīḥ: taṣḥīḥ N1 
3  Naşṭūreş: Naşṭūres N1ǀ Nasṭūres E 
4  Duġānī: Du‘ānī E 
5  “Yüce Allah bundan yücedir, büyüktür.”  
6  evḳāt-ı: ādāt-ı evḳāt-ı MV 
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Şubāṭ’uñ yevm-i ẟānīsi ile āzerüñ ikincisine varunca bu mābeynde ictimā‘-ı1 
aḳreb olan iẟneyn güninden oruç ṭutmaġa ibtidā ḳılurlar.  

Ammā Sulṭān ‘İmādü’d-dīn ḳavlince eṣaḥḥ-ı ḥisāb budur ki zīce naẓar 
eylerler ki kānūn-ı ẟānīnüñ altıncı günidür. Şühūr-i ehilleden her ḳanġısında 
vāḳi‘ ise ve nice iẟneyn aña muttaṣıl olan şehrüñ yigirmi yedisine aḳreb ise 
ibtidā-yı eyyām-ı ṣavmları ol gündür. El-ḳıṣṣa bu ḳavmüñ peyġāmberleri 
Ḥażret-i ‘Īsā ve aña nāzil olan kitāb-ı celīl-i ḥażret-i İncīl’dür. Mesīḥ’üñ 
ṭoġduġı günden ref‘ ḳılınduġı güne dek vāḳi‘ olan aḫbārını 
mutażammındur. Ve mīlād-ı şerīfleri kānūn-ı evvelüñ yigirmi beşinci gicesi 
vāḳi‘ olmışdur. Ve İncīl’i [106b MV] aṣḥāb-ı ‘Īsā’dan dört kimesne 
yazmışdur ki biri Mattā’dur ki ‘İbrāniyye ile2 Filisṭīn’de yazmışdur. İkinci 
Demarḳos’dur3 ki Rūmiyye ile bilād-ı Rūm’da kitābet ḳılmışdur. Üçinci 
[118b E] Lūḳā’dur ki Yūnāniyye ile İskenderiyye’de istinsāḫ itmişdür. 
Dördinci Yūḥannā’dur ki bu daḫı Yūnāniyye ile Efesus’da yazınmışdur.4  

Ammā kitāb-ı insān-ı kāmilden naḳl ile ṣāḥib-i kitāb-ı Ḫamīs, Mevlānā 
Ḥüseyn bin Muḥammed bin Ḥasan-ı Diyārbekrī bu vechle beyān itmişdür 
ki İncīl, Ḥażret-i ‘Īsā’ya luġat-i Süryāniyye ile nāzil oldı. Lākin on yedi 
luġatle ḳırā’at olındı. Ve Ḳur’ān-ı5 ‘Aẓīm bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm6 ile 
ibtidā olınduġı gibi İncīl-i lāzımu’t-tebcīl bi-ismi’l-eb ve’l-ümm ve’l-ibn7 saṭrı 
ile başlanmışdur. Pes ol ḳavm-i ḍalīl “Bunlardan murād olınan rūḥ ve 
Meryem ve ‘Īsā’dur.” dirler.  8« اّن هللا �لث  ثلثة» mażmūnı ile yollarını 
yitürdiler. Ḥālā ki ebden murād ismu’llāh, ümden maḳṣūd künh-i ẕāt, 
ibnden murād 9  kitāb-ı vücūd-ı muṭlaḳdur. Zīrā ki vücūd, 10  māhiyyet-i 
künh-i [119a E] ẕātdan fer‘ u netīcedür. Kitābu’llāh’da mesṭūr olan   َوِعْنَدُه﴿
  .naṣṣ-ı kerīmi buña şāhiddür  اُمُّ  اْلِكَتاِب﴾11

 
1  ictimā‘-ı: iḥtimā‘a N1 
2  ‘İbrāniyye ile: - N1 
3  Burada kastedilen Markos olmalıdır. bk. Ömer Faruk Harman, "İNCİL", Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/incil (E.T:  14.02.2019). 
4  “yazılmıştır.” şeklinde olması gereken bu kelime, eserin aslî dil hususiyetlerini yansıtması 

açısından değiştirilmeden metne alındı.  
5  Ḳur’ān-ı: Furḳān-ı N1 
6  “Rahmân ve rahîm olan Allâh’ın adıyla…” 
7  “Baba, anne ve oğlun adıyla…” 
8  “Allah üçün üçüncüsüdür.” 
9  murād: merfūz N1 
10  Zīrā ki vücūd: - N1 
11  Kur’ân-ı Kerîm, Ra’d Sûresi, 13/39, “Ana kitap onun katındadır.” 
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Tefsīr-i Envārü’t-tenzīl’de daḫı yazılmışdur ki ba‘żı aṣḥāb-ı şerāyi‘-i mü-
teḳaddime Ḥaḳ celle ve ‘alāya eb ıṭlāḳ idüp sebeb-i evvel ma‘nāsını ḳaṣd it-
mişler idi. Ḥattā vilādet cihetinden eb ıṭlāḳ olınanlara eb-i aṣġar ve Bārī 
Ḫudā’ya eb-i ekber dimişler idi. ‘Ulemā-yı Naṣārā bu me’āli fehm 
idemediler. Ṭarīḳ-ı müstaḳīm-i hüdāyı ḳoyup fecc-i ‘amīḳ-ı ḍalālete 
düşdiler.1  

Ve bunlaruñ ṣavm-ı sulḥīn ve ṣavm-ı ‘idādī2 ve ba‘żı ṣıyāmları daḫı 
vardur. Ammā Tārīḫ-i Benāketī’de mesṭūrdur ve bu ḥaḳīre manẓūrdur3 ki 
ḫulefā-yı Ḥażret-i ‘Īsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā olan [107a N1] 
Ḥavāriyyūn birḳaç ḳısma münḳasım olmışdur. Ya‘nī ki merḥayā ve pāp ve 
baṭrīḳ ve cāẟelīḳ ve üsḳuf ve ḳıssīs ve ruhbān ve rūbān dinilmişdür. Ammā 
rūbān ki bunlaruñ pīşvālarıdur.  

Bi’l-ittifāḳ “Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ üç ṣıfāt-ı ẕātiyyesi vardur ki sā’ir ṣıfāt-ı 
ilāhiyye ol üç ṣıfatda dāḫildür.” dirler. Ve “Ol üç ṣıfatdan murād vücūd ve 
ḥikmet ve ḥayātdur.” diyü söylerler. Ḥāşā “Ḥażret-i Bārī ebdür. ‘Īsā mā-
ṣadaḳ-ı ḥikmetdür. Hem kelām-ı Ḫudā’dur.” ta‘bīrin iderler. Ve “Eẟerüñ 
mü’eẟẟirde vāsıṭaligi i‘tibārı ile ‘Īsā ibndür.” dirler. Ve ḥükemā vü 
mütekellimīn-i Naṣārā eydürler ki “Mevcūd ya maḥsūsdur, yāḫūd 
ma‘ḳūldur. Ma‘ḳūl oldur ki idrāk-i ẓāhirī ile müdrik olmaya.” Ve yine 
“Ma‘ḳūlden murād, ilāhiyye’dür.” dirler. Ya‘nī ki “Tevrāt ve Zebūr’da 
İlāhü’l-ālihe vardur.” diyü istidlāl iderler. “Pes mevcūd-ı ma‘ḳūle ki 
cismāniyyāta ta‘alluḳla ola, andan murād nefs idügi taḥaḳḳuḳ bula. 
Veyāḫūd ibn irāde ḳılına. Ve eger cismāniyyāta müta‘alliḳ olmazsa muṭlaḳā 
ya vācibü’l-vücūddur, veyāḫūd andan mümkin-i maḳṣūddur. Ve yine 
mümkinden murād ‘aḳl ve rūḥu’l-ḳuds[dür].” diyü tafṣīl iderler. Ve “Vācib 
ki ebdür, ‘illetü’l-‘ileldür.4” diyü bu i‘tibārla Ḥażret-i Ḥaḳḳ’ı peder ile ta‘bīr 
ḳılurlar. Ve nefs içün “Ferzende göre ḳābil-i eẟer-i vücūddur.” dirler.  
    «تعاىل هللا عّما يقول الظاملون   علواً كبرياً »5  

Der-merātib-i Serverān-ı Īşān: Ḫafī olmaya ki cümleden mertebesi 
a‘lā olan pāpdur ki peder ma‘nāsınadur. İ‘tibārlarında ḫalīfe-i Mesīḥ dimek-
dür. İkinci mertebe ṣāḥibi ḳayṣerdür ki inparor dimekdür. Ma‘nāsı sulṭān-ı 

 
1  Ammā kitāb-ı//düşdiler kısmı E nüshasında daha sonra gelmektedir. 
2  ‘idādī: ‘adārī N1, MV 
3  ve//manẓūrdur: - N1 
4  ‘illetü’l-‘ileldür: ‘illetü’l-‘ilel ve eşrefü’l-‘ileldür N1 
5  “Allah, zalimlerin dediklerinden [beridir]. O, yücedir, büyüktür.”  
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selāṭīndür. Üçinci mertebe rīdāfrensdür1 ki pādişāh-ı2 pādişāhān i‘tibārına-
dur. Ve inparor ki ḳayṣerden ‘ibāretdür, bi-ḥasebi’l-isti‘dād pādişāh olanlar-
dur. Ya‘nī ki irẟle olanlar degüldür. Lākin rīdāfrens 3  eben-‘an-ceddin 
pādişāh olanlara ıṭlāḳ olınmışdur. İçlerinde ġāyetle mu‘azzez ü mu‘teber ve 
mu‘aẓẓam u muvaḳḳardur ki eli altında on iki pādişāh vardur. Her biri üçer 
melik-i münḳāda ḥükm itmişdür.  

Dördinci mertebe rey nāmınadur ki melik ü ḫudāvend, dimekdür. 
Ammā pāpuñ ḳudreti böyledür ki her ḳaçan üç merḥayā ve üç büyük beg 
ve bir pādişāh ki cem‘an yedi olur. Pes bunlar ki eşrāf u a‘yān-ı Efrenc’den 
intiḫāb iderek on kişide ki müttefiḳ olalar, ya‘nī ki “Cemī‘-i rū-şināsān 
içinde bu on kişiye mu‘ādil bir ẕī-şān daḫı yoḳdur.” diseler pāpuñ emri ile 
anlaruñ eñ ‘āḳil ü dānāsını ve ḫiṣāl-i ḥamīde ile muḥallā olan memdūḥ u 
müsteẟnāsını ḳayṣer naṣb itmege ḳādir olur. [107a MV] Fe-ammā tefaḥḥuṣ4 
u intiḫābında istiḳṣā-yı tamāmla debrenüp bi-vechin mine’l-vücūh buḫl u 
ġarażla ketm-i ḥaḳḳa cevāz göstermemeleri taḥaḳḳuḳ bulur.  

Ve bi’l-cümle eşref ü ezhed ü a‘lemini tercīḥ iderler. Ba‘dehu başına bir 
tāc-ı sīmīn giydürürler. Zu‘mlarınca ẟülüẟ-i rub‘-ı meskūn ‘add itdükleri 
[107b N1] Alaman vilāyetine gönderüp taḫta geçürürler. Bu ṭarīḳla ki tāc-ı 
sīmīni Alamaniyye’ye varup cālis-i serīr olduḳda giydürürler. Andan Lon-
bardiye memleketine getürüp bir tāc-ı pūlād anda daḫı başına virürler. 
Ba‘de-mā cāygāh-ı pāp olan Rūmiyye-i Kübrā’ya varur. Bir tāc-ı zerrīni iki 
ayaġı ile pāp olan ḳaldurur. Ol server-i muḫtāruñ başına giydürür. Andan 
ṣoñra ol tācdār-ı sālār ‘arż-ı meskenetle kendüyi ḫāksār ḳılur. Ya‘nī ki pāpuñ 
ayaġına düşüp meẕellet gösterür. Pāp daḫı ke-ennehu anı pāy-māl ider. 
Ayaḳlarını başı ve boynı üzere ḳoyup cismi üstinde yürür. [119b E] Kemāli 
ile fermānına teslīm idügini herkes müşāhede ḳılur.  

Fe-lā-cerem ol ḥīnde bir semend-i mülcem yanlarında āmāde vü ẟābit-
ḳadem ṭurur. Tā ki pāpuñ eli ve ayaġı anuñ boynı ve başı üstinde bulınduġı 
gibi esb-i rehvārına süvār ḳılup oturur. Bundan ṣoñra aña ḳayṣer ıṭlāḳı ṣaḥīḥ 
olur. Cemī‘-i5 Frengistān pādişāhları anuñ zīr-i fermānında olur. 

 
1  rīdāfrensdür: zīdāfrenşdür MV ǀ zebīdāfreşdür E 
2  pādişāh-ı: - MV 
3  rīdāfrens: zīdāfrenş MV 
4  tefaḥḥuṣ: tefaḥḥuṣ maḥalli olan MV, E 
5  Cemī‘-ı: Cümle N1 
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Bedīhe 

  Nedür bu meşġale-i nā-sezā bu ṭavr-ı ġarīb 
  Nedür bu zümre-i bed-nām1 u ṭarz-ı ‘acīb 

 

BU FAṢL-I PÜR-VELVELE BİNĀ-YI ṢARḤ-I2 CEBBĀRĪNE 
ZELZELE DÜŞÜP LİSĀN-I BELBELE PEYDĀ OLDUĠIDUR 

Fużalā-yı aḫbār ve ḥükemā-yı āẟār bu ḫuṣūṣda müttefiḳlerdür ki hübūṭ-ı 
Ādem’den ṭūfān-ı Nūḥ-ı mükerreme gelince ki iki biñ iki yüz elli altı yıl 
olmışdur, bu ortalıḳda gelüp geçen maḫlūḳuñ tekellüm itdükleri lisān-ı 
Süryānī idügi ta‘ayyün bulmışdur. Zīrā ki tek ṭururken bir ḳavmüñ 
miyānında nev-peydā diller ẓāhir olmaḳ muḥāldür. Ta‘addüd-i elsine, 3 
ümem-i muḫtelifenüñ ittifāḳ u iḫtiyārātı ile vücūd bulmaḳ ḥaḳḳā ki fāsid 
ḫayāldür.  

Ve ṭūfān-ı Nūḥ varṭasından ṣoñra niçe rūzgār güẕārān idüp tā Fāli‘ bin 
‘Ābir4 bin Şāliḥ5 bin Arfaḫşad bin Sām zamānına dek yine lisān-ı Süryānī ile 
tekellüm olınduġı bāhirü’l-me’āldür. Nihāyet Fāli‘ zamānında zemīn-i 
Bābil’de iẟnā ve seb‘īn ḫānmān ve mensūbāt u dūdmān aṣḥābı cebbārīn bir 
yire geldiler. Ef‘āl-i ḫabīẟelerine göre ba‘de zamānin bir ṭūfān daḫı olmaḳ 
iḥtimāli ile meşveret ḳıldılar. Ba‘de’l-müşāvere ve’l-münāẓara her biri ḳudret 
ü ḳuvvetine maġrūr olmaġın bir ṣarḥ-ı6 ‘ālī yapmaġa ve istiḥkām-ı bināyla 
basīṭ-i zemīn ve ḥażīż-i arżīnden saḳf-ı berīne çıḳmaġı muḳarrer ḳıldılar. 
Hergiz 7 «لقضائه راّد  قضائه» mażmūnını fikr itmediler. Ve 8 «ال  من  مفر    «ال 
mefhūmını daḫı ẕikr itmediler.  

Her çend ki vaṣiyy-i ṭarīḳ-ı Sām olan Fāli‘-i hidāyet-fercām kendülere 
naṣīḥat eyledi, işitmediler. “Allāhu Te‘ālā’nuñ saḫaṭ u ġażabından ḫavf idüñ. 

 
1  bed-nām: nār N1, MV 
2  ṢARḤ-I: ṢARĪḤ-İ MV 
3  Ta‘addüd-i elsine: Ta‘dād-i elsine-i MV 
4  ‘Ābir: ‘Āmir E 
5  Şāliḥ: Şāmiḥ MV, N1 
6  ṣarḥ-ı: ṣarīḥ-ı MV 
7  “Kaderde olanı kimse durduramaz.”   
8  “Kazâdan kaçacak bir yer yoktur.”  
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Cebbārlıġı terk idüñ.” diyü pend itdi, ‘amel itmediler. Bi’l-ittifāḳ āḫir ol ehl-i 
nifāḳ ḥicāre vü raṣāṣ u lübān ve şem‘ u kils ü edhān birbirine alışdurmaġla 
bā‘iẟ-i istiḥkām-ı bünyān olur, didiler. Yetmiş iki cebbār yetmiş iki ḳaṣr-ı 
üstüvār ve ṣarḥ-ı mü’esses-i pāydār esāsını bıraḳdılar. [107b MV]  

El-ḳıṣṣa [108a N1] İblīs bu zümre-i ẕemīmeye mi‘mārlıḳ eylerdi. “Ben 
didügüm üzere bünyād iderseñüz size ṭūfāndan ve ḥādiẟāt-ı melevāndan 
mażarrat u gezend irişmez.” dirdi. Vaḳtā ki ḳāmet-i binā ẕirā‘-ı binā ile yedi 
yüz [120a E] arşun oldı; ve temelindeki yüz ẕirā‘dan yuḳaru ṭabaḳātı 
mücevvef yapdurılup fevḳāniyye-i ebniye iḫtirā‘ı İblīs’den ḳalduġı 
taḥaḳḳuḳ1 buldı; ma‘a hāẕā her yüz arşunda bir ṭabaḳa-i ‘ulyā inşā ḳılınup 
yedi yüz ẕirā‘ boy çekdükde altı ḳat ṭabaḳāt ve her bir dīvārı ‘arżen iki biñ 
ẕirā‘la müstevcibü’d-derecāt olması nihāyete irdi. Ḥālā ki zu‘m-ı fāsidlerince 
bināları henüz nıṣf olmış idi. Da‘vā-yı tekebbür ü tecebbür ve isti‘lā ile evc-i 
felege çıḳmaḳ ḳaṣd itdükleri ẟübūt bulmış idi.  

Fāli‘ ki bu aḥvāli işidürdi, men‘i ile memnū‘ olmaduḳlarını bilürdi. 
Lākin ġażāb-ı ilāhīden ziyāde ḳorḳardı. Çünki ṣalāḥ-ı ḥāllerinden me’yūs 
oldı, Ḥażret-i Nūḥ’dan ‘an‘ane ile ögrendükleri ism-i a‘ẓamı oḳuyup mezbūr 
cebbārlara bed-du‘ā ḳıldı. ‘Āḳıbet saḫaṭ-ı ilāhī nüzūli muḳarrer oldı. Riyāḥ-ı 
‘āṣıfaya emr olınup dört rükninden yıḳmaġa başladı. Üç gün üç gice şiddetle 
esüp ol bed-kirdārlar birbirini göremez olup ‘āciz ü nā-çār olduḳlarında 
melā’ike-i ‘aẕābdan biri fermān-ı Ḫudā ile bir sehmnāk, zehreler çāk idici 
ṣayḥa urdı. Niçeleri helāk u mebhūt idüp2 aṣlda bānī-i bünyān-ı3 ceberrūt 
olan ḳavm-i vācibü’l-levm-i ḍalālet-ẟübūt ol varṭayı bī-cān olmamaḳ ve 
taġyīr-i lisān ve tefriḳa-i dūdmān ile günde biñ kerre helāk olmaḳ ve anları 
gören ‘uḳalā-yı nāẓırīn vücūd-ı bī-sūdlarından ‘ibret almaḳ irāde ḳılındı. Ve 
ma‘a ẕālik yine rīḥ-ı ṣarṣar, binā-yı ta‘biyelerini zelzele-i ḳahr ile4 ṣarṣardı. 
Gicesi gündüzi bilürsüz yetmiş iki memerr-i ẓulmānīde birbirinden ayırup 
ḫˇāh nā-ḫˇāh kendülerini birer semte sürerdi.  

Ve bir rivāyetde yetmiş iki cebbār, otuz altı reh-güẕāra ṭoġrı çār nā-çār 
çekilüp giderdi. Bu ḥāletde her biri medhūş u mebhūt, çeşm-i baṣīretleri ḫīre 
ve ‘ālem-i ‘aḳl ü idrākleri tīre bir bölük lā-ya‘ḳıl ve ṣāḥib-i sükūt olup 

 
1  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ MV 
2  ü mebhūt idüp: - E 
3  bünyān-ı: - MV 
4  ta‘biyelerini//ile: beniyyelerini N1 
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ḳalmışlar idi. Gird-bād gibi rūzgāruñ öñince yuvarlanmaġı kendülere 
maḫlaṣ ḳıyās ḳılmışlar idi.1  

li-Mü’ellifihi 

  Şeref-i nuṭḳ u tekellüm nā-būd 
  Ḳaldı ḥayvān gibi her bir cebbār 
 
  Bildügin her biri unutdı tamām 
  Ne ‘ilim ḳaldı ne kirdār u ne kār 
 
  Çaldı yirden yire her bī-‘aḳlı 
  Eẟer-i ṣarṣar-ı ḳahr-ı Ḳahhār 

Ve bi’l-cümle gözlerine yetmiş iki yol göründi. Her biri bir semte gidüp 
bir gūne lisān ile tekellüm ḳıldı. Fe-lā-cerem Ḳaḥṭān ve ‘Ād ve ẞemūd ve 
‘İmlīḳ ve Ṭasm ve Ḥudeys2 her bir ṭarīḳa gitdiler. Lisān-ı ‘Arabī ile tekel-
lüme mülhem olup Yemen vilāyetine yitdiler. Ba‘dehu ‘Ād nāḥiye-i Aḥḳāf’a 
vardı. ẞemūd bin ‘Ābir ise veledi ile Ḥacr semtine irişdi. [120b E] Ammā 
ẞemūd’uñ ḳarındaşı Ḥudeys, Yemāme memleketine [108b N1] düşdi. 
Ḥattā Ṭasm bin Lāveẕ teba‘iyyetle anuñ ser-menziline ulaşdı. ‘İmlīḳ ise arż-ı 
Ḥarem’e varup mütemekkin oldı. [108a MV] Niteki Ṣaḥam bin İrem 
zemīn-i Ṭā’if’e ruḫṣat-ı tavaṭṭun buldı.3 Lākin Cürhüm bin Ḳaḥṭān kendü 
oġlıyla bu ṭarīḳa revān olup Mekke-i Mükerreme’yi menzil idindi. Ve bu 
cümleye ‘Arab-ı ‘Āribe4 nāmı virildi.  

Ba‘de zamānin İsma‘īl Peyġāmber ‘aleyhi’s-selām evlādına daḫı beyne’l-
‘Arabān ‘Arab-ı Müsta‘ribe dinildi. Zīrā ki bunlar ‘Arabī lisānı anlardan ög-
rendiler. Ya‘nī ki ta‘allüm-i ḳavā‘id-i ‘Arabiyye’de anlara teba‘iyyetle güftār 
u tekellüm ḳıldılar.  

Beyt 

  Mülk-i ma‘mūr-ı dehre ġāyet yoḳ 
  Ḳaṣabāt u medīne ġāyet çoḳ 

 
1  Gird-bād//idi: - E 
2  Ḥudeys: Ḥadlīs N1 
3  ruḫṣat-ı//buldı: tavaṭ ṭun eyledi E 
4  ‘Āribe: ‘Ādiyye E 
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  Sīm ü zer gözleyen gözi açuñ 
  Gözine sen de mīl-i ‘ibret ṣoḳ 
 
  Naẓm-ı mülk-i mülūk naḳd-ıladur 
  Ola tā nā-şitā-yı millet toḳ                                         

 

Der-beyān-ı Fā’ide-i ‘Ābide-i Lāzıme ve Żābıṭa-i Külbe-i Nāẓıma  
ve Rābıṭa-i Mühimme-i Müstelzeme Ammā Fā’ide-i ‘Ā’ide-i Lāzıme 

(Beyān-ı Maḥṣūl Der-memālik-i Ma‘mūre1) 

Rūy-i zemīndeki ma‘mūre memleketlerüñ maḥṣūli ve sāl-be-sāl ḫizāne-i 
‘āmire-i selāṭīne vuṣūli ve ba‘żı mülūk-i devlet-sülūküñ ḫarac-ı ma‘ḳūli 
beyānındadur ki Mevlānā Ebu’l-Ḳāsım ‘Ubeydu’llah bin ‘Abdu’llāh kitāb-ı 
el-Mesālik ve’l-memālik’de a‘lemü’l-ḥükemā Baṭlamyūs el-Ḳalūẕī’den naḳl 
ile beyān itmişdür. Ve ol faṣluñ2 evā’ilinde yine ḥakīm-i mevṣūf, mezbūr fey-
lesūf kitābından aḫẕ ile ifādeye ḥālā ki ‘āmme-i müverriḫīn ü mü’ellifīn cell-i 
himmet itmemişdür. 3  Ve ol faṣluñ 4  evā’ilinde şöyle yazmışdur ki anuñ 
zamānında yiryüzindeki şehrler ve ḳaṣabalar cem‘an dört biñ iki yüz medīne 
idi. Ḳaryelerüñ ‘adedi nā-ma‘lūm olup her nāḥiye gūyā ki bir ḫazīne-i bilā-
hezīne idi. Ve her bir şehrüñ maḫṣūl ü ‘avā’idi gāh zīr-i zemīnde, gāh ẕimem-
i re‘āyā-yı zirā‘at-güzīnde ġayr-ı muṭalsam bir defīne idi.  

Bu vechle ki Ḫorāsān ve a‘māl-i mażmūmesi ḫarācı ki ebü’l-ḫulefā, 
Ebü’l-‘Abbās-ı ‘Abbāsī vilāyeti sene iḥdā ve iẟnā ve ‘aşer ve mi’eteyn 
tārīḫinde ki oḳundı, ḫarāc-ı Rey on biñ kerre biñ, ya‘nī yüz biñ dirhem oldı. 
Ve maḥṣūl-i Ḳūmis iki biñ kerre biñ ve yüz biñ ve ṭoḳsan altı biñ dirhem 
bulındı. Niteki ‘avā’id-i Cürcān on biñ kerre biñ ve yüz biñ ve yetmiş altı 
biñ sekiz yüz dirhemde ta‘ayyün buldı. Niteki ḳaṣabātdan Dehistān ve cāh-ı 
Kirmān’dan beş biñ kerre biñ olup ekāsire-i ‘Acem zamānında yalıñuz 
Kirmān’dan altmış biñ kerre biñ ḥāṣıl olmışdur.  

Ammā ḫarāc-ı Sicistān ḳurā-yı Mūraḳ ve Recaḥ ve Belād ve Ūr ve Zāgi-
listān ki Ṭohāristān’dandur, anlar eksildükden ṣoñra ṭoḳuz yüz biñ ve ḳırḳ 

 
1  Beyān-ı//Ma‘mūre: - N1, E ǀ der-kenār MV  
2  faṣluñ: ḳaṣ ṣuñ N1 
3  itmemişdür: itmişdür E 
4  faṣluñ: ḳaṣ ṣuñ N1 
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yedi biñ dirhem ḳarārındadur. Aṣlı altı biñ kerre biñ ve yedi yüz1 yetmiş altı 
biñ dirhem ḥisābında iken [121a E] tenezzül itmişdür. Ve ammā ḫarāc-ı 
Ṭabesīn2 yüz biñ ve yigirmi üç biñ sekiz yüz seksen dirhemdür. Niteki 
maḥṣūl-i Nīşābūr [109a N1] iki biñ kerre biñ ve sekiz yüz kerre biñ yedi 
yüz dirhem olmışdur. Ve ammā ḫarāc-ı Ṭūs yedi yüz biñ ve sekiz yüz altmış 
dirhemdür. Niteki ‘avā’id-i Nesā sekiz kerre yüz biñ ve ṭoḳsan biñ dört yüz 
dirhem ‘idādındadur. Niteki ḫarāc-ı Ebīverd yedi yüz biñ ve ḫarāc-ı Seraḫs 
üç yüz biñ ve yedi kerre biñ dört yüz ḳırḳ dirhem ta‘dādındadur.  

Ammā maḥṣūl-i Mervşāhcān ve Ḳandehār biñ kerre biñ ve yüz biñ ve 
ḳırḳ yedi biñ dirhem olmışdur. Niteki ḫarāc-ı Mervü’r-rūd ve Genc ve 
Rustāḳ dört yüz biñ [108b MV] ve yigirmi biñ dört yüz dirhem idügi ta‘ay-
yün bulmışdur. Ve yine ḫarāc-ı Ṭāleḳān yigirmi bir biñ dört yüz dirhem ve 
ḫarāc-ı Ġarşistān yüz biñ dirhem ve biñ re’s ġanemdür. Niteki ḫarāc-ı Bāẕġīs 
dört yüz biñ ve ḳırḳ biñ dirhemdür. Niteki ḫarāc-ı Herāt ve İsferāyīn3 ve 
Ustuġdādīze4 ve Senc5 biñ kerre biñ ve yüz biñ ve elli ṭoḳuz biñ dirhemdür. 
Niteki ḫarāc-ı Pesenc beş yüz bin ve elli ṭoḳuz bin üç yüz elli dirhem ḥisābın-
dadur. Bunlardan ġayrı ḫarāc-ı kūre-i Dicle üç biñ kerre biñ ve beş yüz biñ 
dirhemdür ki otuz beş yük olur.  

Ammā ki māl-i kūre-i Gürgān ḥınṭa ve şa‘īr ve naḳdden yetmiş biñ 
kerre biñ dirhemdür. Niteki6 vaẓīfe-i Ḥulvān müżāfātı ile yüz7 biñ kerre biñ 
ve sekiz yüz biñ dirhemdür. Lākin meblaġ-ı8 cibāyetü’s-sevād be-‘ahd-i Kisrā 
Ḳubād yüz biñ kerre biñ ve altı biñ kerre biñ dirhemdür ki biñ beş yüz yük 
olur. Ammā Ḥażret-i ‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anhuñ zamān-ı ḫilāfetinde ‘adāle-
tine binā’en biñ iki yüz seksen yük alınmışdur. Niteki ‘Ömer bin ‘Abdü’l-
‘Azīz’üñ ‘ahd-i vāfirü’l-ittiṣāfında biñ iki yüz ḳırḳ degşürülmişdür. Ammā 
şol zamānda ki Ḥaccāc-ı Ẓālim müstevlī oldı, ve beyne’l-ḥükkām kemāl-i 
ẓulm u ḥayf ile iştihār buldı, on üç biñ kerre biñ yüz biñ dirhem olduġı 
taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin Kisrā Eperviz zamānında dört yüz biñ kerre biñ 

 
1  yedi yüz: - E 
2  Ṭabesīn: Ṭabīn N1 | Ṭabestīn E 
3  Nüshalarda “Muġrāt (N1), İsfera (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “İsferāyīn” olarak 

metne alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 1, s. 177. 
4  Nüshalarda “Usfendād (N1), Ustuġdād (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “Ustuġdādīze” 

olarak metne alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 1, s. 175. 
5  Senc: Pesenc N1 
6  Niteki: Niteki cibāyetü’s-sevād N1 
7  yüz: - E 
8  meblaġ-ı: - N1 
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miẟḳāl ve yigirmi biñ miẟḳāl alınmış idi ki anuñ sub‘ı yedi yüz biñ kerre biñ 
ve ṭoḳsan beş biñ kerre biñ miẟḳāl ḥisābında bulınmış idi.  

Ve yine ḫarāc-ı Dīnever üç biñ kerre biñ ve sekiz yüz biñ dirhem idi. 
Keẕālik mülūk-i Fürs Cebel ve Āzerbaycān ve Rey ve Māleḳīn ve Hemedān 
ve Dunbāvend ve Māsebeẕān ve Ṭaberistān ve Mihrcānḳaẕaḳ1 ve Ḳūmis ve 
Ḥulvān ḥāṣılını otuz biñ kerre biñ dirheme taḳsīṭ itmişler idi.  

Ve ammā kūre-i Iṣfahān ki enine uzunına seksen fersaḫdur, ve on yedi 
pāre bāzārı ṭurur, [121b E] büyük rustāḳı ve üç yüz altmış biñ pāre ḳarye-i 
ḳadīmesi vardur. Ḫarācı yedi biñ kerre biñ dirhemdür. Niteki ḳable’l-Fażl 
bin Mervān, Iṣfahān ve Ḳūm on altı biñ kerre biñ dirhem kesilmişdür. Ḥattā 
“bilā-me’ūnet-i2 sulṭān” diyü şerḥ virilmişdür. Ve ammā vaẓīfe-i Hemedān 
altı biñ kerre biñ ve ḫarāc-ı Rey [109b N1] on biñ kerre biñ ḥisābında gö-
rülmişdür.  

Ve ġıbbu ẕālik ḫarāc-ı kūre-i Ṭohāristān ḳırḳ yedi kerre yüz biñ ve elli 
biñ dirhemdür. Ve ḫarāc-ı Fāryāb elli beş biñ dirhem ve maḥṣūl-i Cürcān 
yüz elli dört biñ dirhem ve ḥāṣıl-ı Cīlān ve Belḫ ve Şi‘bu Ḫurre ve Cibālī 
mi’e elf, ya‘nī ki yüz biñ ve ṭoḳsan üç biñ üç yüz dirhemdür. Niteki ḫarāc-ı 
Ḥalem on iki biñ üç yüz dirhem ve ‘avā‘id-i Fīrūzḳubāẕ3 dört biñ dirhem ve 
maḥṣūl-i Tirmid iki biñ dirhem ve ḥāṣıl-ı Rūt4 ve Şemḫān5 on iki biñ ve altı 
yüz dirhem idügi müsellemdür. Niteki ‘avā’id-i Deyrşārān6 on biñ dirhem 
ve ḫarāc-ı Fāmiyān beş biñ dirhem ve maḥṣūl-i Terīḥān7 ve Cūdmerīde8 ve 
Bencār9 iki yüz biñ ve altı biñ ve beş yüz dirhemdür. Ve yine ḫarāc-ı [109a 
MV] Kerrān dört biñ dirhem ve ‘ā’ide-i Şaḳḳān 10  ḳırḳ biñ dirhem ve 
maḥṣūl-i Veccān yigirmi biñ dirhem olmışdur. Niteki ‘avā’id-i Mendekbān 
iki biñ dirhem ve fā’ide-i Acrūn11 otuz iki biñ dirhem ve ‘ā’ide-i Kümeyt on 

 
1  Nüshalarda “Mihrcāyiḳdān” şeklinde yazılan bu kelime “Mihrcānḳaẕaḳ” olarak metne 

alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 5, s. 233. 
2  bilā-me’ūnet-i: bilād-ı Me’ūnet N1, MV 
3  Nüshalarda “Fīrūġayṣ (N1), Fīsrūġās (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “Fīrūzḳubāẕ” 

olarak metne alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 4, s. 284. 
4  Rūt: Dört MV 
5  Şemḫān: Şaḥmān MV 
6  Deyrşārān: Dīvşārān N1 
7  Terīḥān: Termḥān N1 
8  Cūdmerīde: Cūmrīn N1 
9  Bencār: Tīcār N1 
10  Nüshalarda “Şaḳnān (N1), Şefḳān (MV)” şeklinde yazılan bu kelime “Şaḳḳān” olarak 

metne alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 3, s. 353. 
11  Acrūn:  Acerden MV 
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biñ dirhem ve fā’ide-i Bihām yigirmi biñ dirhem ve ḫarāc-ı Ṣaffāniyān ḳırḳ 
sekiz bin beş yüz dirhemdür. Keẕālik ‘avā’id-i Bāsārā1 yedi biñ üç yüz dir-
hem ve ‘avā’id-i Alvāşcūr biñ dirhem ve ḫarāc-ı Ilġadīn2 ve Remmiyān3 on 
iki re’s ve on üç dābbe alınagelmişdür.  

Niteki maḥṣūl-i Kābil biñ kerre biñ beş yüz dirhem ve ḳıymetleri altı 
biñ dirhem ve ḳıymetlü iki biñ re’s aña munżam olmışdur. Zīrā ki Kābil 
ẟuġūr-ı Ṭohāristān’dan olup Meden ve Azrān4 ve Cevās5 ve Veçşel6 ve Cen-
nerde7 ve Kābil’de ḥāṣıl olan ‘ūd ve nārencīlden ve za‘ferān ve helīcūdan8 
ṭoḳsan biñ miḳdārı dirhem daḫı müsellemdür. Ve yine ḥāṣıl-ı Keşş yüz on 
bir biñ beş yüz dirhem ve maḥṣul-i Elhem’den9 beş biñ dirhem ve ḫarāc-ı 
Albākīkīn altı biñ iki yüz dirhem ve ‘ā’ide-i rustāḳ-ı Kāvān yedi biñ dirhem 
ve ‘avā’id-i rustāḳ-ı Revān iki biñ iki yüz yigirmi dirhem olmışdur. Niteki 
Aġsa’dan10 ḳırḳ sekiz biñ ve ḫarāc-ı Ḫˇārezm’den ma‘a Gerder11 dört yüz 
biñ ve seksen ṭoḳuz biñ derāhim-i Ḫˇārezmiyye ḥuṣūli taḥaḳḳuḳ bulmışdur.  

Ba‘de-mā Āmul iki yüz [122a E] biñ ve ṭoḳsan üç biñ dört yüz dirhem, 
Buḫārā ve Fehended12 ve Verā’u’n-nehr biñ kerre biñ ve yüz biñ seksen 
ṭoḳuz biñ iki yüz dirhem, ‘Iṭrīḳatü’ṣ-Ṣoġd13 ve sā’ir kūre-i ‘Amel Nūḥ bin 
Esed üç yüz biñ yigirmi altı biñ dört yüz dirhem olup bu cümlede 
Ferġāna’dan iki yüz seksen biñ dirhem-i Muḥammediyye ve medā’in-i 
Türk’den ḳırḳ altı biñ dört yüz dirhem-i Ḫˇārezmiyye ve Misīsiyye ve yine 
Kerānīs’den, ya‘nī Ġulāẓkend nāḥiyesinden biñ yüz seksen yedi ẟevb ve 
Merv-remz’den ḥadīd ṣafā’iḥi biñ üç yüz ḳıṭ‘a ve nıṣfān ki cümlesi iki biñ 
kerre biñ ve ṭoḳsan iki biñ dirhem-i Muḥammediyye’dür ki bunlardan Ṣoġd 

 
1  Bāsārā: Bāsādā MV 
2  Ilġadīn: Ilġandmīn N1 
3  Remmiyān: Deneyān MV 
4  Azrān: Adrān MV, E 
5  Cevās: Cevāz N1 
6  Veçşel: Ḥaẟel N1 
7  Cennerde: Cizeden N1 | Ḫīrde E 
8  Nüshalarda “helīc (N1), helīlec (MV, E)” şeklinde yazılan bu kelime “helīcū” şeklinde 

metne alındı. bk. Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Katı, (hzl.) Mürsel Öztürk, Derya Örs, 
TDK yayınları, Ankara 2000, s. 332.  

9  Nüshalarda “Elyebem (MV), Elyeyem (N1)” şeklinde yazılan bu kelime “Elhem” olarak 
metne alındı. bk. Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 1, s. 248.  

10  Aġsa’dan: A‘sa’dan N1 | A‘īsa’dan E 
11  Nüshalarda “Gerden” şeklinde yazılan bu kelime “Gerder” olarak metne alındı. bk. 

Şihabüddin Ebî Abdillâh Yâkūt el-Hamevî, age, C. 4, s. 450. 
12  Fehended: Fehender N1  
13  ‘Iṭrīḳatü’ṣ-Ṣoġd: ‘Iṭrīḳatü’s-ṣan‘ad N1 | ‘Iṭru’l-ḳıyatü’z-żaḳad MV 
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ma‘denine ve Keşş’deki ve Elhem[‘deki] ma‘den-i milḥa [110a N1] ve Keşş 
ve Nesef ve ġayrla kuver-i Ṣoġd’dan1 biñ kerre biñ ve seksen ṭoḳuz biñ dir-
hem-i Muḥammediyye olmışdur. Niteki ḫarāc-ı Usrūşene elli biñ dirhem ki 
ḳırḳ sekiz biñ Muḥammeddiyye ve iki biñ Misīsiyye bulınmışdur.  

Ammā ḫarāc-ı Şāş ve ma‘den-i fıḍḍa ḥāṣılı altı yüz biñ ve yedi biñ dir-
hem-i Misīsiyye2 ki nuḥāsa şebīhdür, ehemdür. Ve ‘avā’id-i Ḫucend3 yüz 
biñ dirhem-i Misīsiyye ki cemī‘-i ḫarāc-ı Ḫorāsān ve ‘Abdu’llāh bin Ṭāhir’e4 
żamm olınan kuver u a‘māl ile bile ḳırḳ dört biñ ve sekiz yüz biñ ve ḳırḳ altı 
biñ dirhemdür. Ve yine devābdan on üç dābbe ve ḳoyundan iki biñ ġanem 
ve ser-ḥadde çıḳan esīrlerden iki biñ on iki baş esīr ki ḳıymeti altı yüz biñ 
dirhem maḥsūb ola. Ve Mervü’r-rūz’dan biñ üç yüz ḳıṭ‘a ṣafā’iḥ-i ḥadīd 
alına ki her ḳıṭ‘ası nıṣfeyn ola.  

Ve ammā vaẓīfe-i Şehrizūr ve Ṣāmeġān ve Zerābād iki biñ kerre biñ ve 
beş yüz biñ5 dirhemdür. Niteki ḫarāc-ı Māsendān ve Mihrcān ve Ta‘def6 üç 
biñ kerre biñ ve beş yüz biñ dirhemdür. Fażl bin Mervān ma‘a’l-Isfahān lā 
me’ūnet ‘ale’s-sulṭān şarṭı ile on altı biñ kerre biñ dirheme taḳabbül itmişdür. 
Niteki ḫarāc-ı Ahvāz otuz biñ kerre biñ dirhem olup mülūk-i Fürs 
Ḥūzistān’ı, ya‘nī Ahvāz’ı elli biñ kerre biñ miẟḳāle taḳsīṭ [109b MV] itmiş 
iken mezbūr Fażl, bilā-fażla bel bi’n-naḳīṣa ḳırḳ ṭoḳuz biñ kerre biñ dirheme 
faṣl7 itmişdür. Ma‘a ẕālik yetmiş biñ dīnār andan kendü meṣāliḥine ṣarf ey-
lemişdür.  

Ammā ḫarāc-ı Fārs otuz üç biñ kerre biñ dirhem iken sābıḳu’z-ẕikr Fażl 
otuz beş biñ kerre bin dirhem iltizām ḳılmışdur. Ḫulāṣa-i iltizāmında bilā-
me’ūneti’s-sulṭān edāsı muḳarrer olmışdur. Ḥālā ki mülūk-i Fürs kūre-i 
Fārs’ı [122b E] ḳırḳ biñ kerre biñ dirhem meẟāḳīle taḳsīṭ itdükleri bī-
reybdür.8  

 
1  Ṣoġd’dan: Żaḳad’dan N1 
2  Misīsiyye: - MV, E 
3  Ḫocend: Ḥacīd N1 
4  Ṭāhir’e: Ẓāhir’e MV 
5  biñ ve//biñ: ve yedi yüz elli biñ N1 
6  Ta‘def: Ta‘dan N1 
7  faṣl: taḳabbül N1, MV 
8  bī-reybdür: mervīdür E 
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Ve ammā maḥṣūlü’s-Sind ‘Umrān1 bin Mūsā-yı Bermekī iltizāmında 
ba‘de külli ḫarc u nafaḳa biñ kerre biñ dirhem olmışdur. Ve ḫarāc-ı Ḳazvīn 
biñ kerre biñ ve iki yüz biñ dirhem virilmişdür.  

Ba‘de-mā Civā-yı Vāsıṭ otuz biñ dirhem, ṣadaḳāt-ı arż-ı ‘Arab ki 
Baṣra’dur, altı biñ kerre biñ dirhem ve ḫarac-ı mülk-i Ranc ki mülūk-i 
Hind’den Behrās taṣarrufındadur, mezbūr Behrās’uñ cibāyet-i mülki iki yüz 
ḳanṭār ẕeheb-i ḫāliṣ olur ki andan bir kerpiç düzerler. Ṣu içine bıraġup 
ḫazīne ittiḫāẕ2 u iddiḫār iderler. “Bizüm beytü’l-mālimüz işte budur.” dirler. 
Yine Ḳamār Deyr’üñ cibāyetinden mezbūra günden güne elli ḳanṭār ẕeheb 
daḫı ḥāṣıl olur. Ve ammā taḳdīr-i Ruṣāfe ve Zeytūne ve Küfrḥacer ve Cezīre 
dört biñ dīnāra ṣatılur.  

Ġıbbu ẕālik ḫarāc-ı diyār-ı Mıṣr beş biñ kerre biñ ve altı yüz bin dirhem 
olur. Ve ḫarāc-ı Ḳınnesrīn, ya‘nī ki ḥālā Ḥaleb vilāyeti añılan ser-zemīn 
‘avā’id-i cümle ile dört yüz biñ dīnār ḥisāb [110b N1] olınur. Niteki ḫarāc-ı 
Ḥimṣ üç yüz biñ altun ve gāhī ḳırḳ biñ daḫı efzūn3 bulınur. Ve ḫarāc-ı  
Dımaşḳ dört yüz biñ altundan ziyādeceye maḳrūn ḳılınur. Ve yine ḫarāc-ı 
Ürdün üç yüz biñ ve elli biñ dīnār idügi ve ḫarāc-ı Filisṭīn beş yüz biñ dīnārla 
ẓāhirü’l-miḳdār idügi muḥaḳḳaḳ bilinür.  

Menḳūldür ki ḫarāc-ı Mıṣr, Fir‘avn-ı Mūsā ‘aleyhi’s-selām zamānında 
ṭoḳsan altı4 kerre yüz biñ dīnār idi. Benī Selūl müvellāsı ‘Abdu’llāh Benī 
Ümeyye’nüñ zamān-ı emāretinde iki biñ kerre biñ ve yedi yüz yigirmi üç ve 
sekiz yüz otuz ṭoḳuz dīnār, ḥattā ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye zamānında Mūsā bin 
‘Īsā ki iki biñ kerre biñ ve yüz seksen biñ dīnāra taḳabbül itmişdür.  

Ammā ḫarāc-ı Mevṣil dört biñ kerre biñ dirhemdür. Niteki ḫarāc-ı 
Diyār-ı Rebī‘a yedi biñ kerre biñ ve yedi yüz biñ dirhemdür. Ve yine ḫarāc-ı 
Rūm mesāḥa cihetinden her iki yüz mīrīye yılda üç dīnār alınup üç ma‘ālīye 
bir mīrī dinilürdi. Ve ġallātuñ ‘öşri alınurdı. Ve yine Mecūsī ve Yehūdī’nüñ 
her birinden yılda bir filori alınurdı. Ve her bir şem‘ u revġan yanan ḫāneden 
yılda bir dirhem ḳabż ḳılınurdı. Ve rüsūm-ı dīvāniyyesi yüz yigirmi5 biñ ne-
fer üzerine muḳarrer idi. Her on biñ ādeme bir baṭrīḳ ve her bir baṭrīḳa iki 
ṭaramraḥ ve her bir ṭaramraḥa beş biñ nüfūs muḥarrer idi.  

 
1  ‘Umrān: ‘Ömer E 
2  ittiḫāẕ: ittiḥād N1 
3  efzūn: ziyāde N1 
4  ṭoḳsan altı: elli E 
5  yigirmi: - N1 
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Ma‘a hāẕā her ṭaramraḥuñ taḥt-ı yedinde beş ṭūncārı var idi ki her biri 
biñ ādemi żabṭ iderdi. Ve yine her ṭūncāruñ beş ḳavmes maḥkūmı idi ki 
[123a E] her biri iki yüz ādeme ḥükm iderdi. Bundan mā‘adā her ḳavmesüñ 
beş faḳṭūḥı muḳarrer olmış idi ki her biri ḳırḳ şaḫṣa serdār u sālār idi. Ve 
yine her faḳṭūḥuñ dört ẕāferḫi ve her ẕāferḫuñ on ādemi muḳarrer ḳılınmış 
idi. Ammā bunlaruñ ‘aṭāları iḫtilāf üzere olup eñ aġır dirlige mutaṣarrıf olan 
ḳırḳ raṭl alurdı. Andan aşaġası otuz altı, ba‘dehu otuz dört, ba‘dehu on iki 
raṭl, ba‘dehu [110a MV] altı raṭl, eñ alçaḳ dirliklüsi bir raṭl alurdı. Bunlar 
rü’esā-yı ‘asker ve a‘yān-ı ṣāḥib-i nefer maḳūlesi idi. Fe-ammā nefer 
maḳūlesinüñ veẓā’ifi 1  bi-ḳadr-i ḥālihim lā bi-ḥasbi āmālihim on sekiz 
dīnārdan on iki dīnār senevīleri olurdı. Ḥālā ki gāh üç yılda bir gāh olurdı 
ki dört yılda, yāḫūd beş yılda ḳat ḳalınca altı yılda bir veẓā’if-i mu‘ayyene-
lerin alurlardı. Ve baṭrīḳlaruñ eñ büyügi, ya‘nī ki a‘ẓam u mükerremi me-
liküñ ḫalīfesi ve vezīri olurdı. Andan geçince ṣāḥib-i dīvān-ı ḫarāc olan lef-
şaṭ otururdı. Andan ṣoñra ṣāḥib-i ‘arż-ı kütüb2  olan lefşaṭ cālis olurdı. 
Ba‘dehu ṣāḥib-i dīvān-ı berd3, ba‘dehu ḳāżī, ba‘dehu ṣāḥibü’l-ḥars, ba‘dehu 
ṣāḥibü’l-merḳad otururdı.  

Ammā ḫarāc-ı Āzerbaycān biñ kerre biñ dirhem, ammā ḫarāc-ı Erme-
niyye dört biñ kerre biñ dirhemdür. Ammā emvāl-i [111a N1] medīnetü’r-
Resūl ṣalla’llāh ‘aleyhi ve sellem yüz otuz biñ dirhem ve ġallāt-ı esvāḳ u 
dārü’d-ḍarb-ı ercādan aña bin beş yüz kerre biñ dirhem munżamdur. Ve 
yine ṣadaḳāt-ı Bekr bin Vā’il ki ṣāḥib-i ṭarīḳ Mekke’ye vāṣıl olur, üç biñ dir-
hem idügi ta‘ayyün4 bulur. Keẕālik ḫarāc-ı dīvān-ı Yemen cibāyeti ile bile 
altı yüz biñ dīnārdur. Ammā nafaḳāt-ı devāb ve eẟmān ve erzāḳ-ı benādire 
ve ferden ta‘yīn yıldan yıla altı yüz biñ dīnār ve elli ṭoḳuz biñ yüz dīnār idi.  

Ve ammā ḫarācu’l-Mıṣr ba‘de maṣārife sene iẟnā ve ‘ışrīn ve tis‘a mi’e 
ḥudūdında vilāyet-i Mıṣr-ı Ḳāhire ki Sulṭān Selīm Ḫān-ı Rūmī fetḥ idüp 
selāṭīn-i Āl-i ‘Oẟmān taṣarrufına düşdi. Sāl-be-sāl lāzımu’l-irsāl-i ḫazīne san-
caḳ begi 5  dārü’l-mülk-i Ḳosṭanṭıniyye’ye gelürdi. Şehryār-ı ẕī-şāna ceyb 
ḫarclıġı ‘idādında olup vāridāt-ı dīvānla veẓā’ife ṣarf olınmazdı. Cemī‘an beş 
kerre yüz biñ dīnār idi.  

 
1  veẓā’ifi: veẓā’ifi yoḳdur E 
2  kütüb: kibt MV 
3  berd: mermer N1 
4  ta‘ayyün: yaḳīn MV 
5  sancaḳ begi: - N1 
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Ammā ḫarāc-ı mülk-i Rūm sene seb‘īn ve tis’a mi’e tārīḫinde ki Sulṭān 
Süleymān Ḫān bin Selīm Ḫān1 pādişāh-ı cihān-sitān idi, memālik-i rūy-i 
zemīnden [123b E] Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ve Mıṣr ve Şām ve Ḥaleb, ḫuṣūṣā 
Ḥabeşe ve Yemen ve Diyār-ı Bekr ve Mevṣil ve Baṣra ve Laḥsā ve ‘Irāḳ-ı 
‘Arab ma‘a ẕālik mülk-i Rūm ve ser-ḥadd-i Engürüs’e dek Rūmilleri nāmın-
daki merzbūm ve Ṭrablūs-Ġarb ve Cezā’ir nāmındaki sevāḥil-i ‘imāret-
rüsūm taḥt-ı taṣarruflarında iken irsāliyye-i Mıṣr’dan mā‘adā vilāyet-i 
mezbūreden ḥāṣıl olan emvāl-i bī-intihā seneden seneye beş biñ yükle hü-
veydā idi ki dört biñ yüki maṣārife ṣarf olınup biñ yük fażlası sāl-be-sāl biñ 
yük ḥisābında peydā idi.  

Ḥāletü’t-taḥrīr ki tārīḫ-i hicrī sene sitte ve elf ḥisābı ile ġāyet-peẕīr gi-
bidür, mülk-i Rūm’uñ evvelki niẓāmı bozıldı. Muḳteżā-yı ṭama‘-ı ḫāmla 
nev-sāḫte2 ḳānūnlar düzildi. Ġālibā senevī dāḫil-i ḫazīne bi-cehdin üç biñ 
yük olmaġa başladı. Maṣārif-i külliyye ise ṭoḳuz biñ yükden ziyāde olduġı 
ser-ḥadd-i taḥḳīḳa yitdi. Fe-lā-cerem vāridāt, muvāfıḳ-ı iḫrācāt olmamaġın 
zamān-ı sābıḳda iddiḫār olınan ḫazā’in ü defā’in-i ẟebāt seneden seneye 
tekmīl-i iḫrācāta munżam oldı. Bu ṭarīḳla ḫizāne-i ‘āmire-i ‘Oẟmāniyye’de 
evvelki emvālüñ ẟülüẟi miḳdārı ḳalmaduġı taḥaḳḳuḳ3 buldı.  

li-Münşi’ihi 

  Āferīn ṭab‘-ı pāküñe ‘Ālī 
  Ne güzel baġladuñ bu icmali 
 
  Her diyāruñ ḫazīnesin yazduñ 
  Sikkeyi ṭut ki mermere ḳazduñ [110b MV]  
 
  Defter-i dānişüñde bunca ḥisāb 
  Çıḳdı bir bir beyāża4 bī-ıṭnāb 
 
  Her sözüñ oldı başḳa bir tārīḫ 
  Döndi bir naḫle ṣaldı devḥa vü bīḫ 
   

 
1  bin//Ḫān: - N1 
2  nev-sāḫte: nev-ḫāste N1 
3  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ MV 
4  beyāża: deyluṭflar MV ǀ Laṭīfler E 
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Ammā Ẓābıṭa-i Külliyye-i Nāẓıma ki  
Tevārīḫüñ Muḳaddime-i1 Muḳaddimesidür 

Ḫafī olmaya ki tevārīḫ ü āẟāruñ umūr-ı mühimmesi, ḫuṣūṣā kitāb-ı 
Künhü’l-aḫbār’uñ ẓābıṭa-i müsellemesi tevārīḫ-i müte‘addidenüñ tafṣīli ve 
Ḥażret-i [111b N1] Ādem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ2 yiryüzine hübūṭın-
dan berü isti‘māl olınan tārīḫlerüñ beyān u tafṣīlidür. Bu taḳdīrce meydān-ı 
taḥḳīḳda kümeyt-i ḫāmeye irḫā-yı ‘inān ve ṣafaḥāt i‘tibār olınan her 
reḫāmeye ḥareket-i meyl-i kilkle3 maḳṣūd ve ifāde ḳıblesini4 īhām5 ü i‘lān 
vācibāt-ı te’līf ve mühimmāt-ı taṣnīfdendür.  

li-Münşi’ihi 

  Yazulmayunca begüm ḥükm ü ḥüccete tārīḫ 
  Ne müdde‘ā ki ḳılur müdde‘ī çeker tevbīḫ 
 
  Mü’ellifīne hemān daḫl ü ṭa‘ne başlarlar 
  Zebān-ı ḫāmesin ehl-i ḥased ḳılur çün sīḫ 
 
  Riyāż-ı ma‘rifet içre nihāl-i nevk-i ḳalem 
  Döner şu devḥa-i pür-berg ü bāre bī-bün ü bīḫ 
 
  Ḳılam şu himmeti kim niçe münkirüñ gözine 
  Gözine mīm-i ḳalem ser-zenişde niteki mīḫ 

Müverriḫīnüñ müte’aḫḫir-i şöhre-bendi, Mevlānā Şerefü’d-dīn ‘Alī 
Yezdī kitāb-ı Ẓafer-nāme’nüñ cild-i evvelinde ber-vech-i muḳaddime beyān 
itmişdür ki tārīḫ lafẓ-ı Süryānī [124a E] ola. Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl pe-
deri ki Āzer’dür, Süryān lisānında “tārīḫ” dimek olup kelime-i tārīḫ andan 
müştaḳ idügi taḥaḳḳuḳ bula. Lākin bir münāsib rābıṭa beyān itmemişler. 
Bārī vāżı‘-ı tārīḫ anlar olmaġın veyāḫūd anlar zamānında iştihār bulmaġın 
ismlerine nisbet olındı, dimemişler. 6«العلم عند احلّق وغالب ظّىن على ما سبق»
 Pes vaż‘-ı tārīḫ bid‘at-i ḥasenedür ki ifādesi ġāyetle müstaḥsenedür. 

 
1  Muḳaddime-i: - N1 
2  ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ: ‘aleyhi’s-selāmuñ E 
3  Kilkle: gelmekle MV 
4  ḳıblesini: ḳabīlesini N1 
5  Īhām: ibhām MV 
6  “[Gerçek] bilgi, Hak [olan Allah’ın] katındadır. Zannımca önceki baskın gelmektedir.”  
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İḳtiżā-yı felek-i devvār ve istid‘ā-yı leyl ü nehār ḳurūn-ı bisyār ile bunca 
ḥavādiẟ-i bī-şümār ki iẓhār itmişdür, bilā-tārīḫ żabṭı ve ser-rişte-i ḫayālātla 
benān-ı1 a‘yān-ı ‘uḳūle rabṭı ḫaylī düşvārdur. Fe-lā-cerem eslāf-ı ümem ki 
ḳable’t-ṭūfān tārīḫ isti‘māl itmişler, Ḥażret-i Ādem’üñ hübūṭını re’sü’t-tārīḫ 
ṭutup iki biñ yıldan evvel tārīḫi isti‘māl ile şühūr u ‘avāmını maḥsūb ḳılmış-
lar. Ba‘de zamānin ki ḥādiẟe-i hā’ile-i ṭūfān taḥlīl-i evrāḳ-ı ḥadeẟān ve tenşīf-i 
eṭbāḳ-ı melevān idüp ṣukūkden tārīḫ aḫẕı müşkil oldı. Ve ḥücec-i ḥükūmet-
meslūküñ zamānı bilinmek ta‘assür ü işkāl buldı. Bi’ż-żarūre re’s-i ṭūfānı 
tārīḫ ṭutdılar. Nādire-i ḥādiẟāt olmaġın maḥsūbāt-ı ātiyyeye anuñla ibtidā 
itdiler.  

Ba‘dehu Nemrūd-ı merdūd Ḥażret-i İbrāhīm gibi nebiyy-i ẕevi’l-cūdı 
ki āteşe atdı, ‘uḳalā-yı rūzgār niçe zamānlar ol muṣībet-i ‘uẓmā tārīḫini 
isti‘māl itdi. Biñ yıldan ziyāde devr-i rūzgār daḫı mürūr eyledi. Ġıbbu ẕālik 
meb‘aẟ-i Mūsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā tā helāk-i Fir‘avn-ı 
ḍalālet-nümā Benī İsrā’īl’e tārīḫ oldı. İ‘tibār-ı tevārīḫ ol ḳavmüñ içinde ol 
cihetden şüyū‘ buldı. Biñ iki yüz yıla ḳarīb ol tārīḫe raġbet ḳılındı.  

Ammā ba‘żılar binā-yı Ka‘be’yi re’s-i tārīḫ ḳıldılar. Niteki Rūmīler ve 
Yūnānīler zamān-ı İskender-i muẓafferi ve Ḳıbṭīler ḫurūc-ı Buḫtunnaṣr-ı 
muḥaḳḳarı żabṭ idüp ol bed-kīşüñ ismi Nebuḳadnezar2 olmaġla tārīḫ-i Ne-
buḳadnezar [111a MV] i‘tibārını evlā bildiler. [112a N1]  

Tārīḫ-i elf-i hicrīye dek tārīḫ-i İskenderī biñ ṭoḳuz yüz üç yıl olur. İb-
tidā-yı3 teşrīn-i evvelden ḥisābla ta‘ayyün bulur. Niteki tārīḫ-i Ḳıbṭī eylül-
den ṣayılup elf-i hicrīye dek biñ üç yüz seksen4 sekiz yıl olur. Lākin Ḳureyş 
ḳavmi anlara iltifāt itmeyüp aṣḥāb-ı fīl vāḳı‘asını tārīḫ ṭutdılar. Niteki ‘Acem 
fırḳası tārīḫ-i ḫarācı Enūşirvān babası Ḳubād Kisrā zamānından resm itdiler.  

Vaḳtā ki Ḥabīb-i İlāh, sulṭān-ı serīr-i lī ma‘allāh,5 Ḥażret-i Resūl-i nü-
büvvet-güvāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem vücūda geldi, erkān-ı bünyān-ı dīn-i 

 
1  benān-ı: beyān-ı MV, E 
2  Nüshalarda “Rehāmgevẕer (N1), Dehāmgūdzer (MV, E)” şeklinde yazılan bu isim 

“Nebuḳadnezar” olarak metne alındı. bk. Ömer Faruk Harman, "BUHTUNNASR", 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/buhtunnasr 
(E.T:  17.02.2019). 

3  İbtidā-yı: - N1 
4  seksen: - MV, E 
5  Bu ibare “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek, ne de bir peygamber 

öyle bir yakınlığı elde edebilir.” şeklindeki, hadis olduğu rivayet edilen sözden alınmıştır 
(Cemal Kurnaz, “Giritli Sırrı Paşa Hayatı, Eserleri, Şiirleri”, İlmî Araştırmalar, S. 9, s. 145). 
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Mecūs ve aġṣān-ı cengelistān-ı küffār-ı menḥūs iḫtilāl ü tezelzül bulup 
i‘tibārları ḳalmadı. Zamān-ı sa‘ādet-iḳtirānlarında yazılan mekātīb ü 
aḥkāma [124b E] tārīḫ yazılmazdı. Aṣlda re’s-i tārīḫ-i āferīniş kendülerüñ 
vücūd-ı şerīfleri idügi gün gibi ẓāhir ü bāhir olmaġın ol maḳūle i‘tibārāt-ı 
cüz’iyyeye raġbet ḳılınmazdı.  

Fe-ammā Ḥażret-i ‘Ömer’üñ zamān-ı ḫilāfetinde bir ḥādiẟe-i müşeb-
behe ve vāḳı‘a-i müteşābihe vuḳū‘ı ki ẕeyl-i kitāba1 tārīḫ yazılmaġı mestevcib 
oldı. Re’y-i münīr-i ‘ālem-gīrlerinde ibtidā-yı ḳuvvet-i devlet-i İslām olan 
hicret-i nebeviyyeden berüsi ḥisāb olınup re’s-i tārīḫ olmaḳ münāsib gö-
rüldi. Ḳurūn u a‘vām-ı ḫavāṣṣ u ‘avām ve meşāhīr-i enām ve selāṭīn-i eyyām 
ol tārīḫ-i laṭīfi taḳdīm ve ilā hāẕe’l-ān ki tārīḫ-i taṣnīf-i kitāb sene sitte ve elf 
ḥisābı ile terḳīm olınmışdur. Ehl-i sünnet ve cemā‘at anuñ isti‘mālini “ ‘Ādet 
ü sünnet-i seniyye-i ‘Ömeriyye’dür.” diyü ‘ömrleri nihāyet bulınca i‘tibārını 
lāzıme-i ẕimmet bildükleri muḳarrer oldı.  

li-Münşi’ihi 

  Ṣafā’iḥdur ṣaḥā’if her ḥisāb olmaġa müstaḥkem 
  Ḳalem mi‘mārına mīm-i raḳamdan mīḫ lāzımdur 
 
  Şu bennā kim binā-yı defter-i a‘māre2 sa‘y eyler 
  Ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūrında anuñ tārīḫ lāzımdur 

Nihāyet ba‘żı ḫod-re’y-i ‘azīzü’l-vücūd kāmiller, ya‘nī ki A‘cām u Etrāk 
evlād-ı ‘Arab’dan niçe fāżıllar mücerred sünnet-i ‘Ömeriyye’dür, diyü ibā vü 
ictināb itdiler. Bir zamān tārīḫ-i Celālī nāmın ḳoyup Celālü’d-dīn Melikşāh 
‘aṣrını izrden3 ṭutup anı re’s-i tārīḫ iḫtiyār itmiş idiler.  

Nitekim dīvān-ı ehl-i dīvān ḫurūc-ı Hülāgū Ḫān ḳıṣṣasını rābıṭa-i ḥisāb 
i‘tibār itdiler. Ya‘nī ki anlar Celālī nāmını ḳoduḳları gibi bunlar tārīḫ-i Ḫānī 
ıṭlāḳını münāsib gördiler.  

Ammā tārīḫ-i hübūṭ-ı Ādem ilā vilādeti’n-nebiyyi’l-mükerrem, İbn 
‘Abbās raḍıya’llāhu ‘anhumā rivāyetiyle cem‘an altı biñ yüz yigirmi beş yıl-
dur. Bu tafṣīlle ki hübūṭ-ı Ādem’den ṭūfān-ı Nūḥ’a dek cem‘an iki biñ iki 

 
1  kitāba: kitābete N1 ǀ kitābda E 
2  a‘māre: a‘māle N1 
3  izrden: āzerdden N1 ǀ erdden E 
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yüz elli altı yıl ve zamān-ı ṭūfāndan İbrāhīm Ḫalīl ‘aleyhi’s-selām ‘aṣrına dek 
biñ yetmiş ṭoḳuz sāl ve Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan Mūsā 
Kelīmu’llāh ‘aleyhi’s-selām zamānına dek beş yüz altmış beş yıl ve Ḥażret-i 
Kelīm’den Ḥażret-i Süleymān-ı emīn ‘aṣrına1 dek beş yüz otuz altı yıl ve 
Ḥażret-i Süleymān Nebī’den İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn vaḳtine dek2 yedi yüz 
yetmiş yıl ve İskender’den Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ‘ahdine dek üç yüz 
altmış ṭoḳuz [112b N1] yıl ve Rūḥu’llāh zamānından Ḥażret-i Ḥabīb-i 
Ḫudā, şefī‘-i rūz-ı cezā, Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem zamān-ı şerīfine dek [111b MV] beş yüz elli yıl olmışdur ki mecmū‘ı 
altı biñ yüz yigirmi beş yıl ḥisābında nihāyet bulmışdur.  

Ammā Mevlānā Muḥammed bin Cerīr-i Ṭaberī yazduġı üzere Ḥażret-i 
Ādem hübūṭından Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem ẓuhūrına dek 
Aḫbār-ı Yehūd ḳavlince dört biñ altı yüz ḳırḳ yıldur ki niteki [125a E] 
aḫbār-ı Naṣārā zu‘mınca beş biñ ṭoḳuz yüz yetmiş iki senedür. Ve ammā 
muġlar3 ḥisābınca altı biñ yüz on üç sāldür.  

Lākin İşrāḳu’t-tevārīḫ mü’ellifi Ḳāḍī ‘Aḍud ‘aleyhi’r-raḥme,4 Zübdetü’l-
uṣūl ṣāḥibinden naḳl ile beyān eyledügi ḥisābda ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem’den 
risālet-i Ḥażret-i Ḥabīb-i Ekrem, güzīde-i nev‘-i benī Ādem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve selleme gelince beş biñ sekiz yüz sene mefhūmı ile ẓāhirü’l-me’āldür, 
Allāhu a‘lem.  

Ḥāsıl-ı kelām ehl-i sünnet ve cemā‘at ḥisābında Ḥażret-i Ādem hübūṭı 
ile Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ẓuhūrı ortası altı biñ sālden ya bir miḳdār eksicek-
dür, veyāḫūd fi’l-cümle ziyādesi vardur. El-ḳıṣṣa tārīḫ-i hicrī ki devr-i 
ḳamere müta‘alliḳdür, bir sāl üç yüz elli dört günden eksicekdür. Niteki 
tārīḫ-i Etrāk devr-i āfitāba göredür. İ‘tibārlarında bir sene üç yüz altmış beş 
günden bir miḳdār kesr ile maḥsūbdur.  

Fe-ammā ḥükemā-yı Ḫıṭā ve Ḫoten ve baḫşiyān-ı 5  Türkistān ve 
muḥāsibān-ı Fürs ve Brahmanān-ı Hind6 zu‘mlarınca ḫilḳat-i Ādem’e ge-
lince biñ kerre biñ yıl geçmişdür. Ve niçe ādem gelüp niçe niçe ādem on biñ 

 
1  ‘aṣrına: ḥażretine N1 
2  beş yüz//dek: - N1  
3  muġlar: müfessirler E 
4  Kadı Adudüddin Îcî’ye izafe edilen bu eser Ya‘kub b. İdrîs el-Karamânî’ye aittir (Tahsin 

Görgün, "ÎCÎ, Adudüddin", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/ici-adududdin [E.T:  21.10.2019]).  

5  Burada “baksı” kastedilmiştir.  
6  Hind: henüz N1 
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ādem nāmına maḫlūḳ-ı mükerrem gelüp her biri bir lisān ile tekellüm itmiş-
dür.  

Niteki ‘umdetü’l-müfessirīn, efḍal-i ṣaḥābe-i güzīn, ‘Abdu’llāh bin 
‘Abbās raḍıya’llāhu ‘anhumā cenābından rivāyet olınmışdur ki kendüler 
ba‘żı aṣḥāba Ka‘be’yi göstermişler. “On dört beytu’llāhuñ biri budur.” di-
mişler. “Ya‘nī arżīn-i seb‘anuñ her birinde ḥālā rūy-i zemīndeki gibi 
maḫlūḳāt u āẟār1 vardur. Ḥattā anlaruñ da içlerinde benüm gibi bir İbn 
‘Abbās muḳarrer ü nümūdārdur.” buyurmışlar. Ve ba‘żı ehl-i2 keşf anlaruñ 
kelām-ı laṭīfini bi’l-müşāhede taṣdīḳ idüp “Fi’l-vāḳi‘ böyledür, evliyā-yı 
kibāra ma‘lūmdur.” diyü taḥḳīḳ eylemişler, keẕā fi’l-Kitābi el-Ḫamīs.  

 

[Kütüb-i Tevārīḫ] 

Ammā meşāhīr-i müverriḫīn ve naḥārīr-i ‘ulemā-yı müte‘ammiḳīn 
zümre-i ḥamīdesi ki cell-i himmetle evvel-i āferīnişden berü, gelüp geçen 
ekābir-i mevtāyı feyż-i ḳalem-i pür-ḥikmetle iḥyā itmişlerdür. Ve ḥavādiẟ-i 
‘ālemi ve mebāḥiẟ-i benī Ādem’i şey’en-fe-şey’en vāsıṭa-i kitābet ü raḳamla 
iẟbāt u inşā semtine gitmişlerdür. Cümleden eşheri ve fużalā-yı ‘ilm-i tārīḫüñ 
mihteri, e’imme-i tābi‘īnüñ nāmveri, Mevlānā Ebū Ca‘fer Muḥammed 
Cerīr-i Ṭaberī’dür. Ki3 evvel-i āferīnişden yazmışlardur. Sene tis‘a ve ẟelāẟe 
mi’e-i hicrīye dek müstemi‘lere ifāde ḳılmışlardur.  

ẞāniyen müverriḫ-i bī-naẓīr, efḍal-i müverriḫīn-i belāġat-semīr, Mevlānā 
İbn Eẟīr’dür ki aḥvāl-i sükkān-ı ‘ālemi ve ḥādiẟāt-ı rū-şināsān-ı aḳdemi, ḫuṣūṣā 
muḥassenāt-ı ‘ālem-i mülk olan cibāl [113a N1] ü enhārı ve biḥār u cezā’ir ve 
nevādir-i āẟārı, ḥattā  4 «ماال عني رأت»  mażmūnına mā-ṣadaḳ olan ġarā’ibi   
 mefhūmı ile muḥaḳḳaḳ olan ‘acā’ibi ferden-ferdā taḥrīr  «وال  أ ذن مسعت» 5
eylemişlerdür.  

Egerçi ki feżā’il-i [125b E] üdebā-yı ‘Arab ve ‘ulemā-yı fuṣaḥā-yı 
‘Acem-laḳab fırḳa-i sa‘īdesindeki müverriḫīne nihāyet yoḳdur. Dībāce-i 
kitābda ‘ale’l-esāmī ẕikr olınan be-ġāyet çoḳdur. Farażā tafṣīlen yazulduġı 

 
1  ü āẟār: - N1 
2  ehl-i: aḥvāl-i N1 
3  Ebū Ca‘fer//Ki kısmı E nüshasında boş bırakılmıştır. 
4  “hiçbir gözün görmediği” 
5  “ve hiçbir kulağın işitmediği” 
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üzere1 bir mufaṣṣal kitāb olması me’mūl olan mertebeden artukdur. Binā’en 
‘alā ẕālik cümlenüñ bi’l-icmāl añlaması du‘ā-yı ḫayr ile teẕkīrini mūcibdür. 
Zīrā ki ekẟerinüñ aḥvāli tercemesi benī nev‘inüñ faṣlında yazulması gūyā ki 
sā’ir feżā’ilini müstevcibdür.  

Bu daḫı Tārīḫ-i Ḥükemā’da mesṭūr, ẞābit bin Ḳurra tercemesinde 
muḥarrer ü me’ẟūrdur ki müşārün ileyh sene tis‘īn ve mi’eteyn [112a MV] 
tārīḫinde sene ẟelāẟe ve sittīn ve ẟelāẟe mi’e ḥudūdına dek yazmışdur. 
Ba‘dehu hem-şīre-zādesi Mevlānā Hilāl bin el-Muḥassin teẕyīl idüp fī-mā 
ba‘de ẓuhūr eyleyen ḥādiẟātı ilḥāḳ eylemişdür. Pes mü’ellif-i kitāb-ı mezbūr 
merḳūmān-ı müverriḫān ḥaḳḳında pesend-i mevfūr idüp “Eger bu iki 
niḥrīr, beyān olınan ezmine ḥavādiẟini taḥrīr itmeseler ekẟer-i aḫbār nesyen 
mensiyyen 2  metrūk olurdı. Ba‘de zamānin tetebbu‘-ı umūr ḳılanlar ol 
nevādiri ḳande bulurdı. Fe-ammā Kitāb-ı Ebū Ca‘fer-i Ṭaberī müṭāla‘ası 
ẕimmetüñe farż olsun. Andan geçince Aḥmed bin Ebī Ṭāhir yazduġı esmār 
u āẟār ile ṭab‘-ı laṭīfüñe ḳanā‘at ḥuṣūli ta‘ayyün bulsun. Şöyle ki bu ikisinüñ 
tārīḫine Kitāb-ı ẞābit bin Ḳurra ẟāliẟ ola. Fenn-i tārīḫde teferrüd ü tevaḥḥüd 
ki bā‘iẟ ola. Ve eger Tārīḫ-i Ṭaberī nihāyetini müẕeyyel iden Kitāb-ı Mevlānā 
Ferġānī ele girürse ṭūbā lek.” dimişdür.  

Andan ṣoñra Kitāb-ı Hilāl bin Muḥassin-i Ṣābī ẕikrini īrād ḳılmışdur. 
Zīrā ki Kitāb-ı Ṣābī ki ta‘ḳīd ü iştibāk-i edādan ḫālīdür, beyān-ı umūrı tā 
sene seb‘a ve erba‘īn ve erba‘a mi’e ḥudūdına dek iletmişdür. Anuñ ta‘arruż 
itdügi nefā’is-i tevārīḫ cumhūra taḳayyüd itmişdür. 3  Ġālibā cedd-i 
büzürgvārı kātib-i inşā-yı selāṭīn-i aḫyār olmaġın her mevāddı andan aḫẕ 
eylemişdür. Ba‘de-mā veled-i ‘azīzi Ġarsu’n-ni‘me Muḥammed bin Hilāl 
andan ötesini tasṭīr ḳılmış. Lākin ba‘żı mevāni‘-i4 żarūriyyeden murādınca 
itmāmı müyesser olmamış.  

Lākin Mevlānā İbn Hemedānī gelüp anı teẕyīl eylemiş. Ḥattā sene iẟnā 
ve ‘aşer ve ḫamse mi’e tārīḫine dek te’līf-i cemīl eylemiş. Ġıbbu ẕālik 
Mevlānā Ebü’l-ḥasen-i Zāġūnī5 daḫı anı tetmīm ve sene seb‘a ve ‘işrīne dek 

 
1  üzere: taḳdīrce N1 
2  Burada Meryem Sûresi 23. âyete telmih yapılmıştır. 
3  itmişdür: itmemişdür N1 
4  mevāni‘-i: tevārīḫ-i MV, E 
5  Zāġūnī:  Rāġūnī MV ǀ Rāġānī N1 
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ḥādiẟāt-ı ‘ālemi tefhīm itdükden ṣoñra Mevlānā ‘Ufeyf1 Ṣadaḳa-i Ḥaddād 
gelüp sene seb‘īn ve ḫamse mi’e tārīḫine dek teẕyīl eylemiş.  

Āẟir-i eẟer-i 2  hāzihi’l-āẟār, ba‘de aḫbār-i hā’ulā’i’l-aḫyār, re’īs-i 
fuḳahā’i’l-ebrār ve enīs-i e’imme-i tevārīḫ-i esmār, İmām İbn Cevzī-i 
nāmdār sene ẟemānīne dek żabṭ itmiş. ‘Aḳabince ‘umdetü’l-‘ulemā, [126a 
E] Mevlānā İbn Fārisī 3  ẓuhūr eyleyüp sene sitte ve ‘aşer ve sitte mi’e 
ḥudūdına dek kütüb-i sābıḳaya [113b N1] muṣannefini rabṭ itmiş.  

Ḫulāṣa-i kelām, netīce-i muḳaddemāt-ı ilhām, bu kitāb-ı müsteṭāb-ı 
belāġat-fercām ve ḫiṭāb-ı nebāhat-menāb-ı feṣāḥat-niẓām te’līfinde ki bu 
aḥḳar-ı enām-ı eyyām yetmiş, seksen pāre kitāb-ı pesendīde-erḳām 
tetebbu‘ına sa‘y-i aḳdām-ı aḳlām cihetinden hezār kūşiş ü iḳdām idüp 
müsābaḳat4 ḳıldum. Ve mesāḥat-i sāḥa-i tevārīḫ-i a‘vām yazılarında ḫuṭūṭ-ı 
ḥuẓūẓ-ı5 kilk-i tīz-kām ile ṭayy-i menāzil-i ‘uḳūl ü efhām ḳaṣdına yıllarla 
müsāra‘at ḳıldum. Cümleden biri eẟer-i mu‘teber-i Ḫˇāndşāh ve Ravżatu’s-
ṣafā nāmı ile ma‘lūm-ı ḫüsrevān-ı ‘ālī-cāh olan mücelledāt-ı ma‘rifet-āyāt 
ḥikāyātını ḥüsn-i6 edāya maḳrūn ve sā‘id-i7 şāhid-i müsā‘id-baḫt-ı mevzūn-
ṣıfatda sā‘id-i himmetümi teşmīr-i tebşīr ve mevārid-i ḫāṣṣa-i ṭabī‘atümi 
tanẓīr-i teysīr-i taḥrīr ile cilve-nümūn gördüm. Ya‘nī ki eḳālīm-i rūy-i 
zemīnde isti‘māl olınan tevārīḫ-i güzīn-i berā‘at-ḳarīnüñ elṭaf u aḥseni ve 
eşref ü müstaḥseni idügini taḥḳīḳa irgürdüm. Ve bi’l-cümle gerek sevḳ-ı 
kelām ve ḥüsn-i edā-yı ma‘ārif-niẓāmda, gerekse tenḳīḥ-i8 peyām ve taṣrīḥ-i 
mevādd-ı benān- 9 irtisāmda cümlenüñ mu‘teber ü bihteri ve tereffü‘-i 
tetebbu‘la ekẟerinüñ maṭbū‘ u nāmveri buldum.  

Ḥattā muḳaddemāt-ı te’līfe mu‘īn ü ẓahīr ve ṣaded-i mürāca‘atdaki 
[112b MV] mübāşeretle müşārün ileyh-i müşīr olan ẕevāt-ı ḥamīde-ṣıfāt-ı 
bī-naẓīr ve ṣuffāt-ı melekiyyü’s-ṣıfāt-ı dil-peẕīri, ‘anī bihi emīrü’l-büleġā, 
Erdeşīr-i füṣahā olan Mīr ‘Alī Şīr’i bu ḳıṭ‘a-i mu‘ciz-āyāt-ı kerāmāt-simātla 
vāṣıf u mādiḥ-i keẟirü’t-taḳṣīr oldum: 

 
1  ‘Ufeyf: Ża‘īf MV 
2  eẟer-i: - E 
3  Fārisī: Ḳādisī N1 
4  müsābaḳat: mütāba‘a N1 
5  ḫuṭūṭ-ı ḥuẓūẓ-ı: ḥuẓūẓ-ı ḫuṭūṭ-ı MV, E 
6  ḥüsn-i: - MV, E 
7  sā‘id-i:  şā‘ir-i N1 ǀ - E 
8  tenḳīḥ: tenfīḫ N1 
9  benān: beyān N1 
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Şi‘r 

  Şol bir eẟer ki Mīr ‘Alī Şīr-i kāmkār 
  Bānīsine hemīşe mu‘īn ü ẓahīr ola 
 
  Hefte-be-hefte cūd u seḫā-yı nühüftesi 
  Luṭf u kerem yüzinden aña dest-gīr ola 
 
  Cāmī gibi yegāne-i aṣḥāb-ı ma‘rifet  
  Ṭarḥ-ı bināsına bu kitābuñ müşīr ola 
 
  Keyfiyyet-i feżā’ili bezm-i ma‘ārife 
  Mül gibi neş’et-baḫş-ı ṣaġīr ü kebīr ola 
 
  Sulṭān-ı Ḥüseyn Bayḳara gibi şehriyār 
  Taṣnīfine o ḫoş ‘amelüñ dest-gīr ola1 
 
  Andan hem ol bināya Benāyī2 gibi hezār  
  Müzdūr-i zūrmend meṭālib-i mīr ola 
 
  El-ḳıṣṣa Kāşifī gibi minber-nişīn-i va‘ẓ 
  Gāhī mü’ellifine neṣā’iḥ-semīr ola 
 
  Her faṣl ü bāba dāḫil olan ḫāme vü devāt  
  Mi‘mār-ı ṭab‘-ı pāk ile endāze-gīr ola  
 
  Bulmamaġ-ıla ol eẟerüñ ḳılca ‘aybını  
  Medḫal tefaḳḳudında ḫired ḫurde-gīr ola  
 
  Dāl itmek ile ḳaddini endāze-i ‘aṣā  
  Sinmār o şuġla sa‘y ile üstāda pīr ola  
 
  Bunca mübāşirīn-i müdeḳḳiḳden özge hem 
  Ol bezme mīr-i ṣadr olan Āṣaf-naẓīr ola 

 
1  N1 ve MV nüshalarında “dest-gīr ola” kısmı boş bırakılmıştır. 
2  Aslı “Bennāyī” olan bu mahlas (bk. s. Vahit Türk, “Mecalisü’n-nefayis’te Şairler Arasındaki 

Latife ve Nükteler”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2012, C:  CII, S. 722, s. 134.) 
vezin gereği “Benāyī” olarak metne alındı. 
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  Gezdükçe ḳaraçavda1 ‘Alī Şīr-i nāmdār  
  Bir bīşezār içinde gezer nerre-şīr ola 
 
  Cüzlerle geldügince ḥużūrına Mīrḫˇānd 
  Külliyyet üzre luṭf u ‘aṭāsı keẟīr ola 
 
  Ḥaḳḳā ki çoḳ degül bu eẟer ol hünervere [126b E] 
  Āẟār ile revā eger İbn Eẟīr ola 
 
  Terġīb içün muṣannifi te’līfe dem-be-dem 
  Şeh luṭfı yoġsa bārī seḫā-yı vezīr ola [114a N1]  
 
  ‘Ālī ḥaḳīri gel gör eyā çarḫ-i sifle-dūst 
  Dā’im belā-yı ‘azl ile ḫˇār u ḥaḳīr ola 
 
  Gün gibi dehri ḳaplamış iken eẟerleri 
  Bir ẕerresi bilinmeye şeh nā-ḫabīr ola 
 
  Yazuḳ degül midür aña ey rūzgār-ı dūn 
  Rif‘at bula denīler o ‘Ālī şehīr ola 
 
  Cevr ile bükdi ḳaddini sulṭan-ı nev-cüvān 
  Şāh-ı cihān bolay ki benüm gibi pīr ola 

Ve bi’l-cümle bu deñlü kütüb-i tevārīḫ ki görüldi, ‘iẓam-ı şānları ve 
keyfiyyet-i fażl ü ‘irfānları mü’elliflerinüñ bülendi, mesbūḳīn bi’z-ẕikr olan 
‘uẓemā-yı rū-şināsān li’llāhi el-ḥamd ki bunca āẟār-ı ḥamīde ile şöhret buldı.  

li-Mü’ellifihi 

  Şekera’llāhu2 sa‘yehum ebeden 
  Ṣāre fi’l-ḫuldi ‘ayşuhum raġaden3 
  
  Ḳıldılar zinde nām-ı mevtāyı 
  Daḫı iḥyā cemī‘-i aḥyāyı 

 
1  ḳaraçavda: ḳara çārda N1 
2  Şekera’llāhe: Eşkera’llāhe N1 
3  “Allah onların çabalarını sonsuza dek methetsin. Cennette rahat içinde bir yaşam versin.” 
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  Ḥaḳ te‘ālā ol ḳavme luṭf itsün 
  Her biri ḳurb-ı ḥażrete yitsün 
 
  Ḥaşre dek ola zinde nāmları 
  Cennet-i ḫuld ola maḳāmları 

Ammā şükr-i bī-şimār ol ṣāni‘-i Kirdgār cenābına ki bu ‘abd-i bī-mikdār 
ve ẕelīl-i bī-delīl-i ḫāksār, emr-i ma‘āşumda pençe-i ḳuyūda giriftār, ḳarīn-i 
‘ilm ü ma‘rifet-i bisyār, ḫidmet-i seyf ü ḳalem ile behredār, yegāne-i rūzgār, 
bī-ḳarīne-i sipihr-i devvār ‘add olınan mü’ellifīn-i rāst-güftār ‘idādında 1 
dāḫil ü ber-ḳarār olmaġın sene sitte ve elf-i hicrī nümūdār olınca fihrist-i2 
mü’ellefāt u āẟār ve mü’ellefāt u resā’il-i sütūde-hincār pencāh miḳdār mü-
celledāt-ı nebāhat-diẟār iken bu kitāb-ı Künhü’l-aḫbār ki u‘cūbe-i ṣaḥā’if-i 
rūzgār, şīrāze-i ḥikmetle baġlanmış mücelled-i çār ve her biri Tārīḫ-i İbn 
Cerīr ve mü’ellef-i Ferzend-i Eẟīr, ḳadr u ḍaḫmında manẓūr-ı naẓar-ı i‘tibār, 
bir ẕerre-i ḥikem-perverde-i leyl ü nehār, cerīde-i raḳam-güsterde-i ḫazān u 
bahār idügi taḥaḳḳuḳ bulmışdur. Ḫuṣūṣā sekiz yıl miḳdārı ‘ale’t-tevālī kūşiş 
ile rāstkār ve maḫādīm-i āmācda ‘arż-ı dīdār ile bedīdār olmışdur. Yine bir 
ferdüñ ferā’id-i güftārı ile teẕyīle iḥtiyāc u iftiḳār mertebeleri vücūd bulma-
mışdur.  

li-Münşi’ihi 

  Budurur nüsḫa-i Künhü’l-aḫbār 
  Oldı her saṭrı [113a MV] bunuñ mevc-i biḥār 
 
  Eẟer-i ṭab‘-ı laṭīf-i ‘Ālī 
  Dürr-i şehvār-ıla olmış mālī 
 
  Ḥāṣılı ‘ömr-i cihāndur bu kitāb 
  Naḳd-i ‘ömrüñ buña ṣaysun aḥbāb 
 
  Nesḫ olup İbn Eẟīrüñ eẟeri 
  Buña reşk itse revādur Ṭaberī 

 
1  ‘idādında: ‘adedinde N1 
2  fihrist-i: feres-i N1 ǀ fihris-i MV 
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Ammā rābıṭa-i mühimme-i müstelzeme ki peyġāmberlerüñ ‘adedi ve 
mürsel nebīlerüñ kemiyyeti, ḫuṣūṣā ulü’l-‘azm olanlaruñ māhiyyeti ve  
bu cümleye ne miḳdār kitāb u ṣuḥuf nüzūl itmişdür; anlaruñ külliyyeti 

ve inḳıṭā‘-ı vaḥye dek Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām yiryüzine ḳaç kerre 
inmişdür; anuñ ṣıḥḥati beyānındadur 

Ḫafī olmaya ki Ebū Zer‘1 rivāyeti üzere [127a E] ve ‘āmme-i müver-
riḫīn ḳavlince cümle peyġāmberler yüz yigirmi dört biñ idügi muḳarrerdür. 
Ammā mürsel nebī olanlar üç yüz on üç olması eṣaḥḥ-ı ḫaberdür. Ba‘żı 
muḥaḳḳıḳīnüñ ‘aḳīdeleri bunuñ üstinedür ki cemī‘-i peyġāmberler biñden 
tecāvüz itmeye.  

Kitāb-ı Ta‘rīfü’l-enbiyā’da Yaḥyā bin Sa‘īd-i [114b N1] Emevī naḳl 
idüp Ḥażret-i Muṣṭafā “Ben biñ peyġāmberüñ ḫātemi olmuşam.” buyur-
duġı ḥadīẟ-i şerīf bu mażmūnı delālet ḳıla.  

Ammā Ebū Ya‘lā2 el-Mevṣılī Cāmi‘i’nde mesṭūrdur: “Ben ki Muḥam-
med’üm, Ḥażret-i Bārī celle şānuhu beni sekiz biñ peyġāmberden ṣoñra 
meb‘ūẟ ḳıldı ki dört biñi Benī İsrā’īl’e gönderilen enbiyādur. Mā‘adāsı sā’ir 
ümem-i muḫtelifeye irsāl olınan aṣfiyādur.” buyurduḳları vech-i meẕkūr 
üzere cem‘an sekiz biñ olmalarına delīl olan ve bu ẕikr olınan mürselīn ü 
enbiyā-yı güzīn ṣalavātu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn miyānında bi’l-ittifāḳ cümle-
den eşrefi ve efḍal ü a‘ẓam ve ‘āmme-i mürselīn-i mükerremīne ḫātem, 
Ḥabīb-i Ḫudā, Ḥażret-i Muḥammed-i ekremdür. Ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve 
sellem. Ba‘dehu Ḫalīlu’llāh Ḥażret-i İbrāhīm, ba‘dehu Ḥażret-i Mūsā bin 
‘İmrān-ı Kelīm, ba‘dehu Rūḥu’llāh ‘Īsā-yı lāzımu’t-tekrīm, bunlardan ṣoñra 
Neciyyu’llāh Ḥażret-i Nūḥ-ı vācibü’t-ta‘ẓīmdür, dirler. Ve Ḥażret-i Ādem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ulü’l-azm degül idüginde ittifāḳ iderler.  

Ve bir fırḳa daḫı “Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de meẕkūr olan peyġāmberler cemī‘an 
ūlu’l-‘azmdur. Ancaḳ Ḥażret-i Yūnus-ı ṣāḥib-i ḥūt  3 ﴾ْد َلُه َعْزمًا  naṣṣı  ﴿َوملَْ جنَِ
mūcibince anlardan degüldür.” diyü taḥḳīḳ iderler.  

 
1  Nüshalarda “Ebū Ẕerā‘a” şeklinde yazılan bu kelime “Ebū Zer‘ ” olarak metne alındı. bk. 

Câsim el-Ubûdî, "İBN EBÛ ZER‘", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-zer (E.T:  07.03.2019). 

2  Nüshalarda “Ebü’l-‘alā” şeklinde yazılan bu isim “Ebū Ya‘lā” olarak tashih edildi. bk. 
Mücteba Uğur, "EBÛ YA‘LÂ el-MEVSILÎ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebu-yala-el-mevsili (E.T:  17.02.2019). 

3  Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 20/115, “Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.”  
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Ve zümre-i müfessirīnden bir fırḳa-i sa‘īde ḳavlince “Ḥażret-i Ādem’e 
yigirmi bir ṣaḥīfe nāzil olmışdur. Ve Ḥażret-i Şīt’e yigirmi ṭoḳuz ṣuḥuf 
nüzūli ta‘ayyün bulmışdur. Niteki İdrīs Nebī’ye otuz ve Nūḥ Necī’ye on ve 
Ḥażret-i İbrāhīm Ḫalīlu’llāh’a on ṭoḳuz ṣaḥā’if-i mükerreme nüzūl itmiş-
dür.” dirler.     

Ammā ṣaḥābenüñ muḫtārı, Ebū Zer-i Ġıfārī ḳavlince “On ṣuḥuf 
Ḥażret-i Ādem’e, elli ṣuḥuf Ḥażret-i Şīt-i ekreme, otuz ṣuḥuf Nūḥ-ı müker-
reme, on ṣuḥuf daḫı Ḥażret-i Ḫalīl-i a‘ẓama inmişdür ki cem‘an ṣuḥuf-ı mü-
şerrefe yüz olmışdur.” diyü taḥḳīḳ iderler.  

Ba‘de-mā1 dört kitāb-ı müsteṭāb daḫı vardur. Biri Tevrāt’dur ki biñ 
sūredür. Ve her sūre biñ āyet-i me’ẟūredür. Ḥażret-i İbrāhīm’e şehr-i ra-
maẓānuñ evvel gicesinde nāzil olan ṣuḥuf-ı şerīfeden ṭoḳuz yıl ṣoñra, yine 
şehr-i ramażānuñ altıncı gicesinde Ḥażret-i Mūsā’a inmişdür.  

Ve yine Tevrāt nüzūlinden beş yüz yıl ṣoñra şehr-i ramażānuñ on ikinci 
gicesi Ḥażret-i Dāvūd ‘aleyhi’s-selāma kitāb-ı Zebūr nüzūl eylemişdir ki yüz 
elli sūredür. İçinde ḥelāl [127b E] ve ḥarām [113b MV] ve farż ve ḥudūd 
ile ḳıyām olmayup cümlesi du‘ā vü taḥmīddür.  

Ve yine nüzūlinden biñ iki yüz yıl geçdükden ṣoñra şehr-i ramażānuñ 
on sekizinci gicesinde Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāma kitāb-ı İncīl nāzil olmış-
dur. Ve yine nüzūl-i İncīl’den altı yüz yigirmi yıl ṣoñra yine şehr-i ra-
mażānuñ yigirmi dördinci gicesi Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm ve Furḳān-ı lāzımu’t-tekrīm 
eşref-i enbiyā, Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerine 
gönderilmişdür. Ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘aleyhim ecma‘īn mine’l-‘ābidīn er-
rāki‘īn es-sācidīn, ilā yevmi’l-ba‘ẟi ve’d-dīn.   

Bu daḫı ma‘lūm ola ki nebī, vaḥy vāsıṭasıyla ġaybden ḫaber viren 
peyġāmbere dirler. Gerekse ol vaḥy Cibrīl ile olsun, gerekse rü’yā-yı ṣāliḥa 
ile olsun. Fe-ammā resūl, şol nebiyy-i maḳbūldür ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
anı yā mücerred kitābla, veyāḫūd şerī‘at-i hidāyet-me’ābla teblīġ-i aḥkām 
içün göndermiş ola. Bu taḳdīrce her resūle nebī dinilmek cā’izdür. Ammā 
her nebīye resūl ıṭlāḳı ġayr-ı bārizdür.  

Ammā ulü’l-‘azm şol peyġāmbere ıṭlāḳ olınur ki ḫalḳı dīne da‘vetde, 
ḫuṣūṣā teblīġ-i risāletde geregi gibi cidd ü cehd eyleye. Ḥattā dīn düşmenle-
rinden niçe vāḳı‘a-i hā’ileye uġraya. Niteki İbrāhīm ve Mūsā ve ‘Īsā ve 

 
1  Ba‘de-mā: - N1, MV 
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Muḥammed Muṣṭafā ‘aleyhimü’s-ṣalātu ve’s-selām bi’l-ittifāḳ ulü’l-‘azmdür. 
Ve ekẟer-i ‘ulemā Nūḥ Necī’nüñ dāḫil olmasına ṣāḥib-i cezmdür. Nihāyet 
ulü’l-‘azm ta‘rīfi ḳıtāle me’mūr olan enbiyādür, diyenler ḳavlince ḫāricdür. 
Zīrā ki cihād u ḳıtāl anlara emr olınmamışdur. Ammā çekdügi belālar ve 
cefālar, eyledügi cidd ü cehd ü ilḳālar ma‘nen ulü’l-‘azm idügine delīldür.  

Ve bi’l-cümle nüzūl-i kitābla teblīġ-i aḥkām içün gönderilen enbiyā,1 
meẟelā İbrāhīm ve Dāvūd ve Mūsā ve ‘Īsā ve Ḥażret-i Muṣṭafā ‘aleyhimü’s-
selām mürsel peyġāmberlerdür. Gerek vārid olan kitāblarda beyān-ı aḥkām 
olsun, gerekse olmayup Bārī Te‘ālā ḥażretlerini tevḥīd ü taḥmīd olsun, egerçi 
ki Ebū Manṣūr Ḳavvāṣ2 ‘Uyūnu’t-tefāsīr’de Ka‘bü’l-aḥbār’dan naḳl itdügi 
üzere mürsel olmayan enbiyā cem‘an yigirmi iki kerre yüz biñ ve yigirmi beş 
biñ aṣfiyādur. Lākin ekẟer-i müfessirīn ittifāḳ itdügi yüz yigirmi dört biñ 
peyġāmberān idügi ma‘lūm-i ẕevi’n-nühādür.  

Ammā İşrāḳu’t-tevārīḫ muṣannifi Mevlānā Ḳāḍī ‘Aḍud ‘aleyhi’r-raḥme 
bu maḳāmda sükūt iḫtiyār itmişdür. ‘Aded-i enbiyā vü mürselīn āyāt-ı 
Ḳur’āniyye ile beyān olınmamaġın izdiyād u noḳṣān iḥtimālinden iḥtiyāṭ 
ṭarīḳına gitmişdür. Pes her merd-i mü’min-i muvaḥḥide lā’iḳ olan “Cemī‘-i 
enbiyā, beyn-i Ādem ve nebiyyinā, ḥaḳ peyġāmberlerdür.” diyü taṣdīḳ ey-
leye. [128a E] Ancaḳ eşher-i mürselīn olan nebiyyīn zümre-i ḥamīdesinüñ3 
menāḳıbını taḥḳīḳ eyleye.  

Bu daḫı ma‘lūm ola ki enbiyā-yı müteḳaddimīn cümlesinden Süryānī 
olanlar Ḥażret-i Ādem ve Şīt ve İdrīs ve Nūḥ’dur. Ve yine ‘Arabī olanlar 
Hūd ve Ṣāliḥ ve Şu‘ayb ve Yūnus ve Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā’dur. 
Ṣalavātu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn. Ve evvel-i enbiyā-yı Benī İsrā’īl Ḥażret-i 
Mūsā Kelīm ve āḫiri ‘Īsā Rūḥu’llāh-i lāzımu’t-tekrīmdür. Ve bu mābeynde 
gelen İsrā’īlī peyġāmberlere nihāyet yoḳdur.  

El-ḳıṣṣa ṣāḥib-i Keşşāf [114a MV] ḳavlince ulü’l-‘azm, zevi’l-cidd ve’s-
ẟebāt ve’s-ṣabr olanlardur. Niteki Nūḥ ve İbrāhīm ve Ya‘ḳūb ve Yūsuf ve 
Eyyūb ve Mūsā ve Dāvūd ve ‘Īsā ve Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā 
ṣalavātu’llāhi ‘aleyhim ve ‘alā nebiyyinā ol zümre-i şerīfedendür. Ve ba‘żılar 

 
1  beni sekiz//enbiyā: - N1  
2  Ḳavvāṣ: Ḳavārıṣ N1 ǀ Fevvāṣ E ǀ Burada kast edilen Şehâbeddin Sivâsî olmalıdır. bk. Murat 

Sülün, "ŞEHÂBEDDİN SİVÂSÎ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/sehabeddin-sivasi (E.T:  07.03.2019). 

3  zümre-i ḥamīdesinüñ: zümresinüñ N1 
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zu‘mınca Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de ‘ale’l-esāmī meẕkūr olan on sekiz peyġāmber-
dür.  

Ba‘de ẕālik ḫātem-i enbiyā daḫı vardur. Ḥālā ki bu na‘t-ı şerīf ancaḳ 
Aḥmed-i muḫtār, Muḥammed-i maḥmūd-eṭvār, Muṣṭafā-yı büzürgvār 
cenābına sezāvārdur. Zīrā ki ḫātem şol nebiyy-i muḥteremdür ki ẕātında 
devlet-i nübüvvet ve sa‘ādet-i risālet ve emāret-i ulü’l-‘azmiyyet1 muḳarrer 
ola. Ve kendüden ṣoñra dīn-i mübīni mensūḫ olmaya. Ve bir peyġāmber 
daḫı gönderülmeye. Ve illā mücerred cümleden ṣoñra gelen nebīye ḫātem 
dinilmez. Şer‘-i müceddedle gelüp2 ḥaşre dek dīni mü’eyyed ü muḫalled ol-
mayunca ol vaṣfla söylenmez. Yoḫsa Ḥażret-i ‘Īsā’ya da ḫātem dinilmek cā’iz 
olurdı. İmām-ı ümmetine iḳtidāsına binā’en ol iḥtimāle mecāl olmadı. 

  

Ammā Nüzūl-i Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām bi’l-Vaḥy  
‘ale’l-Enbiyā’i’l-aṣfiyā’i’l-‘iẓām 

Ḫafī olmaya ki Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmuñ kemiyyet-i nüzūlinde iḫtilāf 
vardur. ‘İnde’l-‘ulemā eşheri ve müttefaḳun ‘aleyh [115a N1] olan ḳavl-i 
ekẟeri bu vechledür ki ol ṭāvūs-ı sāḥa-i ‘arş-ı berīn ve me’nūs-i ḥażīre-i ‘il-
liyyīn, a‘nī bihi Rūḥu’l-ḳuds-i emīn, Ḥażret-i Ādem’e on iki kerre nāzil 
olmışlardur. Ve Ḥażret-i İdrīs’e dört kerre nüzūl ḳılmışlar. Niteki Nūḥ 
Necī’ye dört kerre inmişlerdür. Ba‘de-mā Ḥażret-i İbrāhīm’e beş kerre 
inüp ṣıġar-ı sinni ḥālinde iki def‘a ve kiber-i ‘ömri ḥālinde3 üç def‘a nüzūl 
eylemişler. Bunlardan mā‘adā çehār bār Ḥażret-i Mūsā’ya, on def‘a 
Rūḥu’llāh Ḥażret-i4 ‘Īsā’ya nāzil olup üç kerre ṣıġar-ı sinni zamānında, yedi 
def‘a sinni kiber-i ‘ömr-i ‘azīzi evānında teşrīf ḳılmışlar. Fe-ammā 
ḫātemü’l-enbiyā, ekrem-i aṣfiyā, men‘ūt-i Yā-sīn ü Ṭā-hā, mevṣūf-ı 
 a‘nī bihi Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā  ﴿ فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما أَْوَحى ﴾5 
cenāb-ı a‘lāsına6 yigirmi dört biñ def‘a nüzūl itmişler. Her birinde hezār teb-
cīl ü tevḳīr ile taḳbīl-i7 inbisāṭ ve ḳabūl-i [128b E] teşrīfātına kesb-i vuṣūl-i 
sa‘ādet-ḥuṣūl itmişdür.  

 
1  ‘azmiyyet: ‘azīmet N1 
2  gelüp: gelmeyünce ve N1 
3  ‘ömri ḥālinde: ‘ömrinde N1 
4  Rūhu’llāh Ḥażret-i: Ḥażret-i Rūḥu’llāh MV 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Necm Sûresi, 53/10, “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” 
6  cenāb-ı a‘lāsına: cenābına MV 
7  taḳbīl-i: taḳbīl-i bisāṭ-ı N1 
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BU FAṢL-İ GÜZĪN BASĪṬ-I RŪY-İ ZEMĪN ḪALĪFETÜ’LLĀH  
Fİ’L-ARŻĪN OLAN ḤAŻRET-İ ĀDEM-İ ṢAFĪ ḪALḲ 

OLINMAZDIN EVVEL NE VECH İLE İDÜGİNİ BEYĀN  
VE AḤVĀL-İ CĀNN BİN CĀNN VE ANLARDAN ṢUDŪR İDEN 

‘İṢYĀN Ü ṬUĠYĀN BEYĀNINDADUR 

Kitāb-ı Cāmi‘u’l-āẟār’da1 mesṭūrdur [ki] evvelā benī Cānn’a ‘Āmir bin 
‘Ammār bin Cānn nebī gönderildi. Lākin mecāl virmeyüp öldürdiler. 
Ba‘dehu Ṣā‘iḳ bin Nā‘iḳ bin Mārdīn2 bin Cānn ba‘ẟ olındı. Lākin aña daḫı 
ẓafer buldılar. Bu ṭarīḳla sekiz yüz yılda sekiz yüz peyġāmber irsāl olındı. 
Her senede birini öldürmeleri taḥaḳḳuḳ buldı. Ba‘dehu benī Cinn ile ve 
melā’ike ‘askeri ile anlar miyānında bi’d-defa‘āt ḳıtāl ü muḥārebāt muḳarrer 
olduḳdan ṣoñra ḫilḳat-i Ādem’e meşiyyet-i ilāhiyye ta‘alluḳı muḳarrer oldı.  

Ammā ‘umdetü’l-müfessirīn-i fażīlet-esās, üsvetü’l-aṣḥāb, ‘Abdu’llāh 
bin ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā āyāt-i Ḳur’āniyye’den   َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل﴿
 naṣṣ-ı kerīmini bu tefsīr ile mefhūm ḳılmışdur ki Ḥażret-i  ِمْن َ�ِر السَُّموِم﴾3
Ādem ‘aleyhi’s-selām [114b MV] ebü’l-beşer olduġı gibi Cānn nāmındaki 
ẕāt-ı benām daḫı ebü’l-cin idi. İsmi Sūmā ve laḳabı Cān’dür.  

Ammā Esfār-ı Ādem’de mesṭūr olan ismi Ṭārlūs lafẓı ile ẓāhir ü 
‘ayāndur. Ḥażret-i Ādem nice ki benī nev‘inden evvel yaradılduysa mezbūr 
Ṭārlūs daḫı ol zümrenüñ cedd-i esbaḳı olup gitdükçe evlādı çoġalup yiryü-
zini ma‘mūr itdüklerinde Ḥaḳ celle ve ‘alā kendülere şerī‘at gönderdi. Ṭā‘at 
u ‘ibādet üzere olmalarını emr itdi. Tā nücūm-ı ẟevābit bir devreyi tamām 
idince ḳavm-i Cānn ya‘nī Ṭārlūs ve evlādına ẕürriyyet olan mevcūdāt-ı bī-
pāyān emr-i ilāhīye imtiẟāl ḳıldılar. Vācibü’l-vücūduñ birligini bilüp tevḥīd 
ü taḥmīdini farż u vācib bildiler.  

Hemān ki bir devre tamām oldı, ḫilḳat-i dürüştleri ‘iṣyān u ṭuġyān 
iḳtiżā eyledi. Fe-lā-cerem Ḥażret-i Bārī Ḫudā itmām-ı ilzām cihetinden 
ṣoñra [115b N1] kendülerini helāk itdi. Devre-i ẟāniyeye ba‘żı żu‘afāsı ḳalup 
anlar cādde-i ‘ubūdiyyetde ẟābit-ḳadem oldı. Ḥattā içlerinden Cülyānīs nām 

 
1  Cāmi‘u’l-āẟār’da: Mecma‘u’l-āẟār’da N1 
2  Mārdīn: Mārid N1 ǀ Nārid E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/27, “Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu 

alevden yaratmıştık.” 
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şaḫṣ-ı re’īs1 kendülere re’īs-i vālī naṣb olındı. Ve şerī‘at-i cedīde ile ṭarīḳ-ı 
rāsta pīşvāları ḳılındı.  

Üslūb-ı sābıḳ üzere yine niçe zamān ki mürūr itdi, ḳavm-i mezbūruñ 
iṭā‘atleri ṭuġyāna mübeddel olup fermān-ı ilāhīye mütāba‘atleri bir yüzden 
öldi. Fe-lā-cerem iḳtiżā-yı ḥükm-i Ḫālıḳ-ı ‘ālem ol zümreye daḫı inzāl-i be-
liyyāt-ı [129a E] müdġam ḳıldı. Ekẟeri mün‘adim olup yine bir miḳdār 
ża‘īfleri ‘ibretü’l-ḳādimīn bāḳī alıḳonuldı.  

Pes devre-i ẟāliẟe ve yine bir şerī‘at-i müceddede-i ḥādiẟe muḳarrer olup 
Müleyḳā nām ḥākimleri mu‘ayyen oldı. Ṭā’ife-i ḳalīle yine günden güne 
tevālüd ü tenāsülle izdiyād buldı. Lākin ḳudretleri ziyāde olduḳça ‘inādları 
ve ḥużūr u ni‘metleri āmāde bulınduḳça şerr ü fesādları ḥadden bīrūn ol-
maġla sezāvār-ı saḫaṭ-ı Cebbār-ı müntaḳim oldılar. Ṣuleḥāsından cüz’ī kimse 
ḳurtılup sā’irleri2 helāk ü tebāh ḳılındılar.  

Vaḳtā ki devre-i rābi‘aya yitişdi, bir dīn-i mücedded ile Hāmūs nām fażl 
ü dāniş ṣāḥibi, ḫuṣūṣā ṭā‘at u ‘ibādet ü ṣalāḥ-rāġıbı vālīleri ḳılındı. Müddet-i 
‘ömrini emr-i ma‘rūf ve nehy-i münkere ṣarf idüp zülāl-i neṣā’iḥ ü mevā‘iẓle 
āteş-i ‘iṣyān u ṭuġyānlarını teskīne ṣarf-ı maḳdūr üzere oldı. Fe-ammā hemān 
ki Hāmūs icābet-i fermān-ı Ḳuddūs ḳıldı, benī Cān’uñ eşrārı evvelki milel-
den3 ziyāde fısḳ u fücūra ḳoyuldı.  

Ḫamīs’de mesṭūrdur ki tevālüd ü tenāsülle yetmiş biñ ḳabīle ve her 
ḳabīle yetmiş biñ kürdūs ve her bir kürdūs yetmiş biñ nüfūs olduḳdan ṣoñra 
izdiyād-ı şarāb-ı müskire mücidd olup zinā vü livāṭaya naṣb-ı nefs ḳıldılar. 
‘Āḳıbet iḳtiżā-yı ḥikmet, istid‘ā-yı teceddüd-i dīn ü millet ḳıldı.  

Devre-i rābi‘a nihāyetinde, ya‘nī ki devre-i ḫāmise bidāyetinde 
melā’ike-i heft-āsmān ol ḳavm-i vācibü’l-levm-i bāhirü’l-ḫüsrān üzerine 
ḥarb u cihāda me’mūr oldılar. Evc-i āsmāndan fevc fevc basīṭ-ı arża nüzūl 
idüp āteşīn ḥarbelerle ḥarbe ve cān-sūz ‘ukkāzelerle ḍarba ḳoyulup ekẟerini 
ḳatl ü helāk ile fenāya virdiler. Sinn-i temyīze yitmemiş4 eṭfālini esīr idin-
mege ruḫṣat buldılar. Cüz’ī kimesne ḳurtulup anlar daḫı ba‘żı cezā’ir-i 
ḫarābede mütevārī oldılar. Ḥattā İblīs, ya‘nī ‘Azāzīl-i pür-telbīs ol esīr ḳılı-
nan eṭfāl-i fürū-māyedendür ki āsmāna ‘urūc idüp [115a MV] taḥṣīl-i ‘ulūm 

 
1  re’īs: - N1 
2  sā’irleri: sāyeleri N1 
3  milelden: yıldan N1 
4  yitmemiş: baṣmamış E 
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ve tekmīl-i ‘ibādet-i ma‘ārif-rüsūmla i‘tilā-yı şān buldı. Ba‘dehu firiştelerle 
iḫtilāṭdan daḫı çekilüp rūz-be-rūz ḥāl-i fīrūzı teraḳḳīde olmaġla ḳaṭ‘-ı pāye 
ḳılup ol zümrenüñ murtāż-ı ser-āmedi oldı.  

Tekmiletü’l-leṭā’if1 ṣāḥibi ḳavlince evvelā meclis-i va‘ẓ tertīb [116a N1] 
idüp minbere çıḳmaḳ ve ‘add u ḥaṣrı mümkin degül melā’ike ol bezm-i 
ḫāṣda cem‘iyyet eyleyüp neṣā’iḥ-i laṭīfesini ıṣġā ḳılmaḳ, ḫuṣūṣā minber-i 
va‘ẓı pāy-ı ‘arş-ı Mecīd’de yāḳūt-ı şeffāfdan ḳurulmaḳ ve kendinüñ ser-i 
kem-baḫtına bir nūrānī [129b E] ‘alem sāyedār ḳılınmaḳ, ‘Azāzīl-i mezbūr 
ḥaḳḳında olmışdur.  

Ve lisān-ı ‘Arabī’de nāmı Ḥāriẟ diyü şöhret bulmışdur. Niçe rūzgār fī 
inā’i’l-leyl ve eṭrāfi’n-nehār, gāh ber-felek-i devvār, gāh ber-zemīn-i ber-
ḳarār, ‘ibādet-i bisyār ve ṭā‘at-i bī-şümār eyleyüp yirde ve gökde kendüye 
secdegāh olmaduḳ yir ḳalmadı. Fī nefsi’l-emr anuñ itdügi ṭā‘at u ‘ibādeti 
zümre-i melā’ikeden bir ferd ḳılmadı.  

Naẓm 

  بر زمني بود كه بر فلك   هى گ        ملك    ج فو ب راه تفاخر    ز   
 2كه خواهد غلط كرد هنجار خويش     كردار خويش   از كار و   ه گ   آ  نبود     

Ve bi’l-cümle merci‘-i melā’ike-i muḳarrebīn olup bir müşkilleri ol-
duḳça aña mürāca‘atleri muḳarrer oldı. Ya‘nī ki cümlesinden cihet-i tefev-
vuḳ u tefażżuli ta‘ayyün buldı.  

Bu eẟnālarda baḳıyye-i ḳavm-i Cānn ki cezā’ir-i ḫarābelerinde ḳalmış 
idi, giderek tevālüd ü tenāsül ṭarīḳıyla çoġalmış idi, ve rub‘-ı meskūnı tekrār 
ma‘mūr idüp taḥt-ı taṣarrufa getürmiş idi, pes İblīs-i Cānn-nijād-ı mül-
himü’r-reşād cenābından iltimās itdi ki rūy-i zemīne ine. Mümkin olduḳça 
ḥaḳḳ-ı ḳarābeti ri‘āyet idüp ıṣlāḥ-ı ḥāllerine sa‘y u diḳḳat ḳıla.  

Vaḳtā ki mes’ūline icābet buyurıldı, melā’ikeden bir gürūhla basīṭ-ı arża 
indi. Ol ḳavmüñ muṭī‘lerinden bir cem‘-i ḳalīl kendüye vardı. Yümn-i 
maḳdemine mübāderet gösterdi. Tā ki İblīs ol cümlenüñ ṣuleḥāsına re’īs 
olan Selhūt bin Belāhut nām merd-i ḥibret3-celīsi ol ḳavmüñ ‘āṣīlerine resūl 

 
1  Tekmiletü’l-leṭā’if: Tekellümetü’l-leṭā’if MV 
2  “Melek topluluğu övünme yolunda [iken] o, bazen zemin üzerinde, bazen de felek üstünde 

[ibadet ederdi]. Yaptığı işin ve yönteminin yanlış olacağının farkında değildi.” 
3  ḥibret: ḥayret N1, MV 
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gönderdi. Ya‘nī ki neṣā’iḥ u mevā‘iẓi müştemil ḫaberlerle ıṭfā-yı nā’ire-i 
ḍalāletlerine sa‘y itdi.  

Ḥālā ki ol gürūh-ı mekrūh ‘arż-ı naḫvet ü şükūh eylediler. Bilā-hirās u 
bīm resūl-i ‘Azāzīl’i öldürdiler. İblīs bu ḳażiyyeden ġāfil, “Bā‘iẟ-i mekẟ ne 
ki1?” diyü ġażabkār ve müsta‘cil, bir resūl daḫı gönderdi. Ol zümre-i bed-kār 
ol faḳīre daḫı şehādet şerbetin içürdi. Bu ṭarīḳla üç firistāde, ḳayd-ı ṣıḥḥat-
den āzāde, muḥāsebāt-ı eyyām-ı ‘ömr-i ‘azīzleri fürū-nihāde öldi. Henüz 
İblīs cenābına vāḳi‘-i ḥāl ma‘lūm olmadı.  

Āḫir-i kār Yūsuf bin Yāsif nāmı ile bülend-iştihār, maṣlaḥat-güẕār-ı dār 
u diyār bir resūl daḫı ṣaldı. Bunuñ aḫbārında tehdīd ü taḫvīfi müş‘ir kelimātı 
ziyāde inhā ḳıldı. Egerçi ki varduġı gibi anı da öldürmeleri muḳarrer oldı. 
Ve illā kendüsi ‘āḳil ü dūr-endīş olmaġın leṭā’ifü’l-ḥiyel ṭarīḳı ile ḳurtuldı. 
Ve ‘Azāzīl’e vāḳi‘-i ḥāli ma‘rūż ḳıldı. Ve bi’l-cümle bu ḥāl ki ‘arż-ı Rabb-i 
Celīl oldı, ‘Azāzīl bir bölük melā’ikeye serdār ḳılınup [130a E] benī Cān’la 
muḳātele niyyetine gönderüldi. [116b N1] Kimi tīġ-i ḳahr-ıla maḳhūr ve 
ekẟeri firārla cezā’ir-i ḫarābede mesṭūr ve aḳṭār-ı ‘āleme teferruḳla perāken-
delikleri mecbūr olduḳda ‘Azāzīl [115b MV] emr-i ḥükūmetde küllī istiḳlāl 
buldı. ‘Aẓm-i şān ve i‘tilā-yı ‘unvān ḥāṣıl idüp ḥükūmet livāsını ḳaldurdı. Ve 
salṭanat-ı besāṭeti basīṭ-ı zemīne ṣaldurdı. Ene ve lā-ġayr2 da‘vāsına başladı. 
Dimāġ-ı buḫārīsini dimāġ-ı pindār istī‘āb idüp zu‘mınca bildügini işledi. 
Ba‘żı evḳātda tesvīlāt-ı şeyṭānī ve taḫayyülāt-ı nefsānī ile mecālis-i va‘ẓında 
kendüyi fażl ü ‘ibādetle medḥ iderdi. Ḥattā ‘iẓam-ı şānına delā’il ü berāhīn 
iḳāmet idüp “Ḥālā benden celīlü’l-ḳadr kim vardur?” mażmūnında sā’ir fi-
rişteleri selb ü ḳadḥ iderdi.  

Ol eẟnāda bir gün melā’ike, levḥ-i maḥfūẓ aḥkāmı muḥāfaẓasına vardı-
lar. Bu yaḳında muḳarrebān-ı dergāh-ı Ṣamediyyet’den biri merdūd idi. Ve 
maġżūb-ı sermedī olacaġını gördiler. Müteġayyirü’l-ḥāl ve mużṭaribü’l-aḥvāl 
olup ‘Azāzīl’e geldiler. “Bu ḥālet bizden birimüze bā‘iẟ-i melālet olmamaḳ 
içün du‘ā eyle.” diyü yalvardılar. İblīs anlara naṣīḥat eyledi. “Bundan size ve 
bize rāci‘ olur. Bu ḳadar ben ol ḫuṣūṣı göreli niçe müddetdür.” diyü söyledi. 
Kibr ü naḫvet evcinden hergiz tenezzül eylemedi.  

Bu tafṣīl ki bu maḥalde benī Cānn aḥvālini şāmildür, Mevlānā 
Ḫˇāndşāh müverriḫ-i ḥakīm, fāżıl Ebū ‘Īsā Ca‘fer bin Ya‘ḳūb-ı Iṣfahānī’den 

 
1  Nüshalarda “iki” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ki” olarak metne alındı. 
2  “Ben! Başkası değil!”  
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nāḳildür. Lākin Ḫudā-yı yek-tā ve Yezdān-ı dānānuñ ‘ulūm-ı ezeliyyesi 
ḥaḳīḳat-i ḥāli müştemildür. Ba‘de-mā egerçi ki ḳabīl-i ḥāẕa’l-mecālis ve’l-
inşā, ḫilḳat-i Cānn bin Cānn aḥvāli imlā olunmışdur. Bu maḥalde ise ser-
nüvişt ü ser-encāmları tafṣīli hüveydā ḳılınmışdur. Ümmīddür ki “İstidrāk-
dür.” dinilmeye, tebāyün-i ma‘nevīsi muḳarrer iken “Kerreten ba‘de uḫrā 
ẕikr olınmışdur.” lafẓı irāde ḳılınmaya. 

 

BĀB Fİ’L-ENBİYĀ’İ’L-‘İẒĀM VE’L-MÜRSELĪNİ’L-KİRĀM VE 
ULİ’L-‘AZM MİNHUM ‘aleyhimü’s-selām 

Evveluhum Ṣafiyyu’llāh Ādem1 ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem İlā 
Ġāyeti’l-milel ve’l-Ümem 

Çünki Ḥażret-i Ṣāni‘-i semāvāt u arżīn ve Ḫālıḳ-ı ḫalā’iḳ u melā’ike-i 
muḳarrebīn, ẕāt-ı Ādem-i mükerremi ḫalīfe-i rūy-i zemīn ve āyet-i rāyet-i 
ḫilāfetini memālik-i ma‘mūre-i ‘avālimde vāsıṭa-i emn ü emān-ı nüzhet-
ḳarīn ve sirāyet-i dirāyet-i riyāsetin, mesālik-i maṭmūre-i 2  menāẓımda 
rābıṭa-i nevāl ü iḥsān-ı ni‘met-güzīn eyleyüp sükkān-ı ḫāk-nişīn ve ḳuṭṭān-ı 
mele’-i ‘illiyyīn miyānını tefrīḳ ve ḥaḳīḳat-i ḫilāfet olan şān-ı büzürgvārı 
taḥḳīḳ semtinden  3﴾ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة﴿  [130b E] mażmūn-ı me-
şiyyet-meşḥūnını  4﴾ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴿  tetimme-i ṭayyibesi ile min ci-
heti’l-mezāyā tevfīḳ u tedḳīḳa yitürdi. Aṣlı ḫāk-i pāk olan maḫlūḳ-ı [117a 
N1] bülend-idrāk, İblīs-i nā-pāk ve siyeh-kilīm-i telbīs-nāk ḍalālet ü iġvāsı 
bā‘iẟ-i ġıbṭa-i emlāk ve sebeb-i reşk-i ḥādiẟ-i erā’ik-nişīnān-ı eflāk olmasını  
 naṣṣ-ı ‘ibret-nümūnı ile kendülere  ﴿َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم  َتْكُتُموَن﴾5
ṭuyurdı.  

Fe-lā-cerem iḳtiżā-yı ḥikmet-i ‘aliyye, tevsī‘-ı memleket-i ḳudret-i 
ḥaliyye6 ve istid‘ā-yı ḫilāfet-i celiyye, terfī‘-ı ẕevāt-ı nebeviyye-i seniyye ḳılup 
Ṣafiyyu’llāh, ebü’l-beşer ve cemī‘-ı benī Ādem’e cedd-i büzürgter olan 
Ḥażret-i Ādem Peyġāmber’i yoḳdan var idüp şeb-i tār-ı ‘ademden [116a 

 
1  Ṣafiyyu’llāh Ādem: Ādem Ṣafiyyu’llāh MV 
2  maṭmūre-i: ma‘mūre-i E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 02/30, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 02/30, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 02/33, “Gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim.” 
6  ḥaliyye: celiyye MV 
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MV] nehār-ı tābdār vücūda getürdi.  مّد عليه «خلقه هللا من الرغام واسكنه اجلّنة و
   ظالل املّنة»1

Künye-i ẓāhiresi Ebü’l-beşer’dür. Niteki künye-i fāḫiresi Ebū 
Muḥammed na‘tı ile mu‘abberdür. Ve laḳab-ı mübāreki kemāl-i ṣafā-yı 
ḫilḳatine ve beşere-i mübārekinüñ beşāşet ü ṭarāvetine binā’en Ṣafiyyu’llāh 
idügi muḳarrerdür.  

Ammā bu ḥaḳīr-i keẟīrü’t-taḳṣīr zu‘mınca Ḥażret-i Nūḥ, Ebü’l-beşer 
olmaḳ ve Ḥażret-i Ādem Ṣafiyy-i Ceddü’l-beşer ile ta‘bīr olınmaḳ bu‘d u 
ḳurb i‘tibārı ile evlāter iken mecmū‘-ı ẕürriyyāt kendülerüñ ṣulb-i pākinden 
gösterilüp anlardan ẓuhūrı muḳadder olmaġın Ebü’l-beşer dinilmişdür.  

Ammā İdrīs ‘aleyhi’s-selām kitāblarında Armātūs 2  lafẓı ile, ya‘nī ki 
Süryānī bu gūne bir ismle mu‘abberdür. Niteki vech-i tesmiye-i Ādem edīm-
i arżdan ḫilḳatine ve gendüm-gūnluḳ cihetinden sumretine, veyāḫūd sā’ir 
ḥayvānātuñ cülūdına beñzemeyüp cildinüñ ṣafā-yı bilā-dibāġatine, veyāḫūd 
bilā-medd olup Ḫālıḳ u melā’ike ile üns ü ülfetine binā’endür.  

El-ḳıṣṣa ittifāḳ-ı müverriḫīnle Nīsān’uñ altı güni ḳalduḳda rūz-ı 
Cum‘a’nuñ evvel sā‘atinde Ādem ‘aleyhi’s-selām ḫalḳ olındı. Ve yine ol 
günüñ üçinci sā‘atinde Ḥażret-i Ḥavvā yaradıldı. Ve vaḳt-i ‘aṣrında 
cennetden iḫrāc olındı ki dünyā yılları ile beş yüz miḳdārı ḫuld-i berīnde 
temekkün itmiş oldı.  

Fe-ammā basīṭ-ı arża indükden ṣoñra biñ yıl ‘ömr sürdi. Nihāyet sinn-i 
‘azīzi ṭoḳuz yüz elliye varup Ḥażret-i Dāvūd’a hibe itdügi elli yıl ile biñ yıl 
tamāmına maḥsūb olduḳda ḫastelendi. Yigirmi bir gün maḥmūm olduḳdan 
ṣoñra vefāt eyledi. Kefen ve ḥanūṭını Cibrīl ‘aleyhi’s-selām cennetden getürüp 
ġusl ve namāzını ve defnini Şīt ‘aleyhi’s-selāma ta‘līm itdi. Ḥattā namāzını 
bile edā idüp niçe pend ü naṣīḥatden ṣoñra çekildi, gitdi.  

 

Ḥilye-i celiyye-i ‘aliyyeleridür 

Dirāz-ḳāmet, jülīde-mūy-ı pür-leṭāfet, esmerü’l-levn-i mevzūn, 
dendāneleri mānend-i dürr-i meknūn, ḥüsn ü cemāli [131a E] kemālde, 
gözleri ve ḳaşları ve ḫaddi ḥadd-i i‘tidālde, bī-rīş ü seblet ve sāde-rūy, ya‘nī 

 
1  “Allah onu topraktan yarattı. Cennette iskan etti. Minnet gölgesini onun üzerine uzattı.” 
2  Armātūs: Armātūş N1 | Armānūs E 
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ki kerrūb u melā’ike ṣıfatında bī-mūy ve müca‘‘ad-gīsūy bir mükerrem ādem 
idi. Evlād-ı emcādında ṣaḳal bitirüp mülteḥī olmaḳ evvelā Şīt Nebī’ye olduġı 
müsellem idi. [117b N1]  

Bunca maḫlūḳāt u nās u ādemiyān-ı bī-ḳıyās anlaruñ ẕürriyyetinde 
olup ṣulb-i pāklerinden geldi. Ya‘nī ki yevm-i āḫire dek gelicek ünās bi-
esrihim anuñ ẕāt-ı şerīfinden bürūz u ẓuhūr eyledi.  

Vaṣīf Şāh-ı müverriḫ ḳavlince sinn-i şerīfi yedi yüz yetmiş yıla varduḳda 
mecmū‘-ı ẕürriyyāt-ı bī-intihā ve aḥvāl-i ehvāl-i dünyā ve eṭvār u aẟār-ı mā-
fīhā bi’l-külliyye Ḥażret-i Ādem’e gösterüldi. Tā ḳıyām-ı sā‘ate dek ẓuhūr 
idecek ḥādiẟāt bi-esrihā ma‘lūmları oldı.  

Ammā eṣaḥḥ-ı ḳavl budur ki ba‘de sücūdi’l-melā’ike ve duḫūlihi ile’l-
cenne ‘arż-ı ẕürriyāt-ı külliyye ḳılınmışdur. Meger ki müşārün ileyhüñ 
murādı tābūt-ı sekīne ola ki daḫı cennetde iken anuñla mücmelen ẕürriyyāt 
gösterile. Ve yedi yüz senesinde tābūt-ı seḳīne ile mufaṣṣalan ‘arż olına. 

 

Aḥvāl-i tābūt-ı sekīne 

Fużalā-yı müverriḫīnüñ ma‘ārif-şi‘ārı, Mevlānā Muṣlihi’d-dīn-i Lārī 
Tārīḫi’nde mesṭūrdur ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā fihrist-i mevcūdāt-ı bī-
intihā ve mücmel-i mecmū‘-ı ḥavādiẟ-i eşyā ve mecmū‘a-i nuḳūş-ı1 enbiyā, 
dıraḫt-ı şimşāddan bir tābūt-ı sekīne hüveydā ḳılmışdur ki zübde-i ḥādiẟāt-ı 
dünyā vü mā-fīhā olan umūr-ı ‘acībe-i ḥikmet-nümā anuñ içinde mersūm u 
peydā idi. Ṭūlen üç [116b MV] ẕirā‘ ve ‘arżen iki buçuḳ ẕirā‘ bir heykel-i 
ṭūlānī ve levḥa-i nūrānī iken cümle enbiyānuñ ṣuver-i şerīfeleri ve tārīḫ-i 
ḳudūm u zamānlarında ṣudūr idecek şerāyi‘-i nebāhat-rüsūm ol tābūtuñ 
içinde engüşt-nümā idi. Fe-lā-cerem cānib-i semādan Ḥażret-i Ādem 
‘aleyhi’s-selāma inzāl ḳılındı. Yanlarında mu‘azzez ü muḥterem ṭutılup bi-
ṭarīḳi’l-irẟ Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi ṣalavāti’llāhi’l-Celīl cenābına 
vāṣıl oldı. Yine anlardan ṣoñra gelen peyġāmberlerden ‘an‘ane ile ḥıfẓ 
olunaraḳ Ḥażret-i Mūsā Kelīmu’llāh’a vuṣūl buldı. Dā’imā Kelīm-i Ḫudā 
elvāḥ-ı Tevrāt’ı anuñ içinde oḳurlardı. Ve a‘dā-yı dīn ile ceng içün tertīb-i 
ṣufūf ḳılınduḳça kemāl-i ta‘ẓīmle ṣaflaruñ öñinde ṭutup anuñ şeref ü 
yümniyyeti ile düşmenān-ı bī-īmāna nuṣret bulurlardı.  

 
1  nuḳūş-ı: nüfūs-ı E 
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Ḥażret-i Yūsuf’dan ṣoñra yine irẟle Ḥażret-i Mūsā’ya dek geldi. Anlar 
dünyādan gitdükden ṣoñra ‘ulemā-yı Benī İsrā’īl ḥıfẓında ḳaldı. Ba‘de 
zamānin ki anlardan nihāyetsüz ẕellāt ṣādır oldı ve irtikāb-ı ma‘āṣī itdükleri 
cihetden niçe fesād u şenā‘atleri ki ẓuhūra geldi. Ḥattā Ṭālūt eẟnā-yı cengde 
Cālūt’ı ṣıyup ḫilāf-ı me’mūlleri ba‘żı ḥādiẟāt ki ṣudūr [131b E] eyledi, Benī 
İsrā’īl ol ibtilāları kendülerüñ sū’-i a‘māline ḥaml itmediler. “Tābūtuñ yümn 
ü bereketi mużmaḥil oldı. Bize yaramaduġı bu gūne kesr ü hezīmetlerden 
ta‘ayyün ü taḥaḳḳuḳ buldı.” diyü söylediler. Ol menba‘-ı ḥikmet-i İlāhī 
[118a N1] ve ma‘den-i ḥavādiẟāt-ı nā-mütenāhī olan tābūtı iki gāvüñ üstine 
yükletdiler. Allāh’a ıṣmarlayup ol gūne iki ḥayvānla kendü ḥāllerine ḳoyup 
ṣalıvirdiler. Fe-ammā melā’ike-i mükerreme ol vedī‘at-i muḥteremeyi fi’l-ḥāl 
Ṭālūt’a ulaşdurdılar.  

Ba‘żılar ḳavlince hemān ki Ḥażret-i Mūsā vefāt eyledi, tābūt-ı sekīne 
yine semā cānibine çekildi. Ġālibā eṣaḥḥı budur. İki gāv üstine baġlanup 
terk olınması ‘aḳla muvāfıḳ degüldür. Ba‘de ẕālik biz yine maḳṣada sālik 
olalum. Ḫilḳat-i Ādem ne vechle olmışdur, anuñ beyānına kendümüzi biz 
mālik ḳılalum.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ḥaḳ, 1  Ādem ‘aleyhi’s-selāmı 2  yaratmaḳ diledi, 
“Ḫāküñ aġ ve ḳarasından ve ṭayyib ü ḫabīẟinden bir avuç ṭopraḳ getür.” 
diyü Cibrīl’e emr eyledi. Ol daḫı rūy-i zemīne nüzūl idüp ḫāküñ her 
ḳısmından bir ḳısm ṭopraḳ almaḳ istedi. Lākin ḥaḳīḳat-i arż, bi’t-ṭūl ve’l-arż 
nevḥa vü zārī ‘arż idüp Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ ism-i şerīfiyle Cibrīl’e and virdi. 
“Benden alma ve ḳıyāmete dek fesād u şenā‘atde olacaḳ maḫlūḳātuñ 
ẓuhūrları benden olmasına sebeb olma.” diyü yalvardı. Tā ki Cibrīl ‘aleyhi’s-
selām türābüñ ‘uyūn u enhārdan dökdügi gözyaşlarına raḥm itmegin arża 
ta‘arruż itmeyüp gitdi. Rabb-i ‘İzzet’e vāḳi‘-i ḥāli ‘arż itdi.  

Ba‘dehu bu ḫidmet İsrāfīl’e daḫı ṣoñra emr olındı. Anlar daḫı Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām ṭarīḳına sülūk idüp3 ḫāküñ giryesini ‘arża ḳıldı.  

Ammā dördinci mertebede ‘Azrā’īl ‘aleyhi’s-selāma buyurıldı. “Arżuñ 
bükā ve enīnine baḳmayup ben bu ḫidmete me’mūrum. Raḥmet 
itmedügüm taḳdīrce ma‘ẕūrum.” diyü bir ḳabża ṭopraḳ alup Cenāb-ı 
Ḥażret’e geldi. Edā-yı ḫidmete müsāra‘atini beyān ḳıldı. Ḳaçan ki Kirdgār-ı 
Celīl ‘Azrā’īl’deki taġallüb ü tasalluṭı gördi, “ ‘İzzüm, celālüm ḥaḳḳı içün 

 
1  Ḥaḳ: - MV 
2  ‘aleyhi’s-selāmı: peyġāmberi N1, E 
3  sülūk idüp: gitdiler MV 
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bundan ḫalḳ idecegüm maḫlūḳātuñ ervāḥı ḳabżına seni musallaṭ itdüm.” 
diyü buyurdı.  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince heykel-i Ādemī [117a MV] 
dünyā ıḳlīmlerindeki türāb-ı muḫtelifetü’t-ṭıbā‘dan ḫalḳ olınmışdur. Ya‘nī 
ki re’si Ka‘be-i müşerrefe ḫākinden, ṣadrı Dehnā ṭopraġından ki bilād-ı 
Yemen’de bir yirüñ ismidür, ḳarnı Hind’den, iki elleri maşrıḳdan ve iki 
ayaḳları maġribden alınup āferīde ḳılınmışdur.  

Bu daḫı yine anlardan mervīdür ki Ḥażret-i Ādem’üñ mübārek başı 
Beytü’l-maḳdis’den, beşere-i laṭīfesi türāb-ı cennetden, dişleri kevẟer 
ḫākinden, ṣaġ eli Mekke-i Mükerreme’den, ṣol eli Fārs [132a E] vilāyeti 
ḫākinden, iki ayaġı türāb-ı Hind’den, kemükleri cibālden, cāy-ı ‘avreti Bābil 
ṭopraġından, arḳası ‘Irāḳ ḫākinden, ḳalbi cennetden, lisānı Ṭā’if’den, gözleri 
türāb-ı ḥavżdan ḫalḳ olınmışdur.  

Ammā Vehb bin Münebbih taḥḳīḳınca vücūd-ı insānī eḳālīm-i seb‘a 
ḫākinden yaradılup mübārek başı ıḳlīm-i evvelden, [118b N1] boynı ya‘nī1 
gerdeni ikinciden, gögsi üçinciden, elleri dördinciden, ḳarnı ve arḳası 
beşinciden, dizleri ve baldırları altıncıdan, incikleri ve ayaḳları yedinci 
ıḳlīmden ḫalḳ olınmışdur.  

Ammā ṣāḥib-i kitāb-ı Ḫamīs bu bābda taḥḳīḳ-ı nefīs idüp vech-i arżuñ 
ekẟer-i mevāżi‘i İblīs’üñ pāy-māli idi. Eẟnā-yı geşt ü güẕārda taḥt-ı ḳademi 
ṭoḳunan yirlerden nüfūs-ı insāniyye yaradıldı. Ol sebeble mevḳi‘-i şerr ü 
fesād oldı. Ve ḳadem-i İblīs’e mümāss olmayup beyne’l-ḳademeyn 
çignetmeyüp ḳalan yirlerden nüfūs-i enbiyā ḫalḳ olındı, diyü yazmışdur.  

El-ḥaḳ tenzīh-i ẕevāt-ı aṣfiyāda iṣābet itmişdür. Niteki Ḥabīb-i Ḫudā, 
Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ ḫilḳat-i pāki 
cidden ḳadem-i İblīs ṭoḳunmaduġı ve mābeyn-i ḳademeyn ‘idādında dāḫil 
olmaduġı yirden alınup ‘Azrā’īl ‘aleyhi’s-selām ḳabżası ile Ḥaḳ celle ve ‘alā 
ḥażretlerinüñ ḥużūr-ı ‘izzetine teslīm olınan türbe-i müşkīnetü’n-nefḥadan 
şol maḥalle ki naẓar-ı İlāhī ta‘alluḳ itmişdür, Faḫr-i ‘Ālem, bā‘iẟ-i vücūd-ı 
benī Ādem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ taḫmīr-i ṭıynet-i 
laṭīfesi ol ẕerre-i manẓūreden olmışdur, diyü ‘Avārif ṣāḥibi tedḳīḳ-ı enīḳ 
eylemişdür.  

 
1  boynı ya‘nī: - MV ǀ boynı: - E 
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Ba‘de-mā maḳbūż-ı İlāhī olan ḫamīr-i ṭıynından ḫilḳat-i Ādem’den 
ṣoñra ki bir miḳdār fażla kaldı, Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı cihān-āferīn, naḫleyi, ya‘nī 
ki ḫurmā dıraḫtını andan yaratdı ki Ḥażret-i Ādem’e hem-şīre ve benī nev‘-i 
insāna ‘amme-i ‘azīze ḥükminde oldı. Bā‘iẟ budur ki sā’ir nebātāt u eşcāra 
beñzemedi. Ḫuṣūṣā farḳında insān beynisi gibi dimāġı muḳarrer oldı.  

Ġıbbu ẕālik ḫilḳat-i ‘ammeden ṣoñra bir miḳdār1 baḳiyye daḫı vuḳū‘ 
buldı. Bār-i Ḫudā yed-i ḳudreti ile anı uzatdı. Ya‘nī ki ṭūlen ve ‘arżen tevsī‘ 
ḳılup yaṣṣı itdi. Andan ṣoñra ‘arş ve kürsī ve mā-ḥavluhā ve arżīn ve ṭabaḳāt-ı 
semā ve ġarā’ibuhumā ve taḥte’s-ẟerā ve derekāt u duzaḫ ve cennet-i me’vā 
ser-cümle ol fażlanuñ baḳiyyesinden oldı. Ve bu cümle basīṭ-ı arżuñ sā’irine 
nisbet bir ṣaḥrā-yı bī-pāyāna atılmış ḥalḳa-i ḫātem gibi göründi.  

li-Münşi’ihi 

  Zihī ḥikmet zihī ḳudret2 ki oldı cümle bir ḫilḳat 
  Bulınmadı bu maḫlūḳāt-ı müsteẟnāda ġayriyyet          
                    
  Ẓuhūr itdi cevāhir gibi hep bir ḳabża ṭopraḳdan 
  Gerek nūr u gerek nār u gerek ‘arş u gerek cennet 
 
  Verā-yı perde-i ḳudretde ṣūfī niçe sırlar var 
  Kemāl-i ittiḥāduñ bā‘iẟi birdür bilā-nisbet [132b E] 
 
  Ḳamu eşyāyı [117b MV] Mevlā fażla cüz’inden yaratmışdur 
  Yaḳından aldı ‘Azrā’īl o ḫāki andadur ḥikmet 
   
  Egerçi ḫalḳ-ı küllī Ḫālıḳa cüz’īdür ammā kim 
  Bilinmez ‘aḳla ṣıġmaz fehm olınmaz vādī-i ḳudret  

El-ḳıṣṣa ‘Azrā’īl ‘aleyhi’s-selām ki ol türāb-ı muḫtelifetü’l-elvānı Cenāb-ı 
Ḥażret’e teslīm eyledi, yed-i ḳudretiyle iki bölinüp nıṣfı cennete ve nıṣf-ı 
āḫarı cehenneme va‘ż olınup niçe zamānlar şöyle ṭurdı. Ehl-i cennet ü ce-
hennem olıcaḳ mü’minīn ü müşrikīn tefrīḳına ol ḥīnde daḫı irādet-i ezeliyye 
ta‘alluḳ itdi. Ba‘de-mā tekrār bir yire [119a N1] getürilüp  » مخرت طينة آدم

 
1  bir miḳdār: ki … miḳdārı bir N1, MV 
2  ḥikmet//ḳudret:ḳudret zihī ḥimet E 
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 feḥvāsınca yoğurılup balçıḳ oldı. Ba‘dehu levni بيدي أربعني صباحا »1
müteġayyir olup bir müddet daḫı ḥamā’in mesnūn2 gibi ṭurdı. Daḫı ṣoñra 
cesed-i insānī ḳılınup cennet ḳapusına ilḳā olındı. Tā ki otuz ṭoḳuz yıl 
emṭār-ı aḥzān u fütūr ancaḳ bir yıl bārān-ı sürūr u ḥubūr anuñ üstine yaġdı. 
İnsānuñ ekẟer-i müddet-i ‘ömri ġam u ġuṣṣa ile geçmek tā ol zamānda taḳdīr 
olındı. Bu ṭarīḳla ḳırḳ yıl tamām ḳaldı.  ﴿  َْْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر مل َهْل اَٰتى َعَلى اْالِ
  .naṣṣ-ı kerīminden murād-ı Bārī bu mażmūn oldı َيُكْن َشْيـٔاً َمذْ   ُكوراً ﴾3

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ṣāni‘-i büzürgvār ḫāk-i Ādem’i aḥsen-i āẟār ey-
leyüp Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’inde yedi vechle teẕkār buyurdı. Ya‘nī ki ḫilḳatindeki 
te’ennī ve sa‘y-i İlāhī ile vücūda gelen telaṭṭufı ‘ibādına ṭuyurdı. Bu vecle ki 
evvelā ḫalaḳtehu min türāb4 didi. Evvelā aḫẕ-ı türābına işāret eyledi. ẞāniyen 
min ṭīnin5 buyurdı. Ṭopraġuñ ṣu ile imtizācı remzini ṭuyurdı. ẞāliẟen min 
ḥamā’in mesnūn6 didi. Hevā ile müteġayyir olan ḥāletini irāde ḳıldı. Rābi‘an 
min ṭīnin lāzibin7 vārid oldı. İ‘tidāli ḥālinde ḳābil-i ṣūret olan ṭīn murād 
olındı. Ḫāmisen min ṣalṣālin min ḥamā’in mesnūn8 ṣudūr itdi. Ḳurıyup ḫuşk 
olduḳdan ṣoñra semā‘-ı ṣalṣala mümkin olmaḳ mertebesine işāret ḳılındı. 
Sādisen min ṣalṣālin ke’l-faḫḫār9 buyurıldı. Āteşle ıṣlāḥ olınup ḥarḳ gibi ol-
duġı ve ẕāt-ı insānīde daḫı şeyṭanetden eẟer var idügi bildürüldi. Sābi‘an innī 
ḫāliḳun beşeran min ṭīn10 buyurdı. Fe-iẕā sevveytuhu ve nefaḫtu fīhi min 
rūḥī11 rütbesi ile kemāl bulduġını duyurdı. Ve bu vechle seb‘ derecāt kitāb-ı 
Ravżatü’l-müttaḳīn’de münderec bulundı. 

Ammā ṣāḥib-i Ḫamīs ḳavlince ḳırḳ yıl taḫmīr olındı. Ḳırḳ yıl daḫı 
ḥama’in mesnūn oldı, ṭurdı. Ḳırḳ yıl daḫı ḳurıyınca terk olındı. Ḳırḳ yıl 
daḫı Mekke-i Mükerreme ṭarīḳında bir maḥalle ḳondı. Yiryüzinden 
semāvāta ‘urūc iden melā’ikenüñ reh-güẕārlarında ḳonuldı. [133a E] Her 
geçdükleri zamānda Ādem’üñ timẟālini görüp ‘ibret ü ta‘accübleri irāde 

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Âdem’in balçığını kırk gün boyunca elimde yoğurdum.” (İsmail Hakkı bin 

Mustafa, Rûhu’l-beyān, Dâru’l-fikr, Beyrut, C.1, s. 99.)  
2  Burada Hicr Sûresi 33. âyete telmih yapılmıştır. 
3  Kur’ân-ı Kerîm, İnsan Sûresi, 76/1, “Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz 

anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir.” 
4  Burada Rûm Sûresi 20. âyetten iktibas yapılmıştır.  
5  Burada Sâd Sûresi 71. âyetten iktibas yapılmıştır. | ṭīnin: ṭīnin lā Rab MV ǀ ṭīnīn lāzib E 
6  Burada Hicr Sûresi 33. âyetten iktibas yapılmıştır. 
7  Burada Saffat Sûresi 11. âyetten iktibas yapılmıştır. 
8  Burada Hicr Sûresi 26. âyetten iktibas yapılmıştır. 
9  Burada Rahmân Sûresi 14. âyetten iktibas yapılmıştır. 
10  Burada Sâd Sûresi 71. âyetten iktibas yapılmıştır. 
11  Burada Sâd Sûresi 72. âyetten iktibas yapılmıştır. 
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ḳılındı. Fī nefsi’l-emr melā’ike vü kerrūbīn çoḳ çoḳ gelürlerdi. Heykel-i 
insānı seyr idüp ta‘accüb ḳılurlardı.  

Naẓm 

      2ست خاصٔه آدم ي ملك ن   1در       عامل   آدم آمد خالصهٔ     

İblīs ḫod her uġrayup gördükçe “Elbetde bu cesed bir emr-i ‘aẓīm içün 
ḫalḳ olınmışdur.” diyü ḥased idüp “Eger Rabb-i ‘İzzet bunı sizden tafḍīl 
iderse nice dirsüñüz?” diyü melā’ikeden ṣorardı. Anlar “Bize lāzım olan 
[119b N1] iṭā‘at-i emr-i ilāhīdür.” cevābın virdüklerinde ta‘accüb iderdi. 
Ve kendü ḳarīḥasında “Eger ben andan mufaḍḍal olursam anı helāk iderin. 
Ol tafḍīl [118a MV] olınursa fermān-ı Ḫudā’ya rıżā göstermeyüp ‘isyān 
iderin.” diyü söylerdi. Ḥattā bir def‘a ki İblīs ḳālıb-ı Ādem’e uġradı. Dest-i 
pestin ol şikem-i mücevvefüñ üstine baṣduġı ḥālde ba‘żı sebū ve kūzeden 
işidildügi üzere bir ṣadā işitdi. Baṭn-ı Ādem’üñ mücevvef olmasından ḳatı 
ḥaẓẓ eyledi.  

Ya‘nī ki Tārīḫ-i Ca‘ferī’de mesṭūrdur ki ‘Azāzīl levḥ-i maḥfūẓ-ı celīlden 
Ḥażret-i Ādem’üñ ne maḳūle ṣāḥib-i şān-ı cemīl olacaġunı gördi, bildi. 
Zu‘mınca mekr ile def‘ine tedārük ḳıldı. Evvelā gürūh-ı esbān çerāgāh-ı 
‘ālemde bī-ser ü sāmān gezerlerdi. Anlaruñ yanına vardı. “Ḥażret-i Yezdān 
bu yaḳında bir heykel-i ẕī-şān yaratmışdur ki ‘an-ḳarīb nefḫ-i rūḥla ḳudret 
ü tüvān bulup ṣulbinden niçe yüz biñ ẕürriyyāt ḥāṣıl olup anlar size süvār 
olacaḳlardur. Ve bār-ı girān yükledüp her ḫidmete sizi ḳullanacaḳlardur. 
Münāsib olan budur ki henüz ḳālıb-ı bī-cān iken anı çigneyüp ḫāke yeksān 
idesüz.” diyü öñlerine düşdi. Ol ḥayvānāta ḳālıb-ı3 Ādem’i gösterdi. Ḥattā 
göbegine tükürüp “Aṣl çignemesi lāzım olan bu maḥaldür.” diyü göster-
dükde Ḥaḳ celle ve ‘alā ‘Azāzīl’üñ āb-ı dehān-ı nā-mübārekinden Ḳıṭmīr’i 
yaratdı. ‘Av‘av-künān nāfından ṭaşra revān olup anları ṭaġıtdı. Ol muṭalsam 
ḥikmet olan peyker-i nebāhat-güsteri göstermekle cignedemedi. Şimdi daḫı 
esbān ‘av‘av-ı segānla gürīzān olmaḳ andan ḳaldı.  

Lākin hemān ol andan at cinsi iki ṣınf oldı. Bir bölügi “Bizüm emr-i 
ilāhīye muḫālefet ne kārımızdur.” diyü aġır deprendi. ‘Azāzīl’ün iġvāsı ile 

 

 N1 - :در   1
2  “Âdem, dünyanın özü oldu. Melekte Âdem’in özellikleri yoktur.” 
3  ḳālıb-ı: gelüp N1, MV 
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küstāḫlıġa cür’et eylemedi. Ol zümre cins-i esb-i Tāzī ve lā’iḳ-ı rükūb-ı 
mülūk olan semend-i çabük-sāzī olması irāde ḳılındı. Ve bir fırḳası İblīs’üñ 
sözini ṭutdılar. Ḳālıb-ı mübāreki çignemege sa‘y itdiler. Ḥālā ki hem ol 
merāma vāṣıl olmadılar, hem saḫaṭ-ı ilāhīye istiḥḳāḳ ḥāṣıl idüp ḥammāl ü 
saḳḳā bār-gīri ve āsyābānuñ [133b E] tāziyānesi zaḥmetine mübtelā ḳılınan 
feres-i peyveste-tedvīri1 cinsinden ḳılınup zīr-i bār-ı girānda ḫāke yeksān ol-
ması taḳdīr olındı.  

Ve bi’l-cümle her ḳaçan ki İblīs, ḳālıb-ı Ādem’üñ mücevvefligini fikr 
iderdi, “Bunda beḳā olmaz. Ve bu şaḫṣ her zamānda şikemi belāsından ḳur-
tulmaz. Ekl ü şürble nefsine maġlūb olup leẕā’iẕ-i şehvāniyye ḳaydından 
rehā bulmaz.” diyü mütesellī olurdı.  

Ba‘de-mā Ḥażret-i Bārī Ḫudā ferīde-i rūḥı āferīde ḳıldı. Ve niçe kerre 
envārı deryāsına ṭaldurup çıḳarup ber-güzīde ḳıldı. Ve bu şerefle teşrīfden [120a 
N1] ṣoñra ol serāy-ı ẓulmānīye girmesini emr eyledi. Pes Yūsuf-ı rūḥ ki çāh-ı 
teni ve zindān-ı deycūr-ı bedeni gördi, ḥüsn-i rıżā ile girmeyüp duḫūlden ibā vü 
istinkāf ḳıldı. Lākin 2  «روح ادخلى كرهاً واخرجى كرهًا �»  ḫiṭābı vārid olup ya‘nī 
ki “Güçle gir, ammā çıḳmalu olduḳda yine güçle çıḳ.” buyurılmaġın ḫˇāh u 
nā-ḫˇāh ol çāh-ı tārīk ü siyāh içine girdi. Hümā gibi hevā-yı hüviyyetde 
ṭayerān iderken giriftār-ı ḳafes-i āzār olan bebġāya döndi. 

li-Münşi’ihi 

  Emr-i Mevlāya olup şevḳ-ıla fermān-berdār 
  Göz göre kendüyi maḥbūs u muḳayyed ḳıldı 
   
  Bāġ-ı ḫuld içre gezer bülbül iken āzāde 
  Ḳafese girdi ṣafā bābını münsed ḳıldı 

Vaḳtā ki dimāġ-ı Ādem’e vardı, sā’ir a‘żāsına ḥulūlden evvel gözlerine 
[118b MV] indi. Kendüye ḫil‘at-i3 ḫilḳat olan cesed-i münevveri gördi. 
Ba‘dehu ḳulaḳları melā’ikenüñ tesbīḥ u tehlīlini gūş ḳıldı. Gūyā ki iki 
‘amūd-ı sīm üzere kār-gir ü metīn iki ṣırça serāy-ı berīn ve ḳaṣreyn-i berterīn 
içine dāḫil olmışa döndi. 

 
1  peyveste-tedvīri: peyveste-pūyları E 
2  “Ey ruh, zorlukla gir, zorlukla çık.”  
3  ḫil‘at-i: - N1 
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li-Mü’ellifihi 

  Gördi bāġ-ı bihişte olmış dūr 
  Ġā’ib olmış o bezm-i ḥūr u ḳuṣūr 
 
  Bī-nişān ol hevā-yı rūḥ-efzā 
  Bedel olmış feżā-yı nūra dücā 

Ve bi’l-cümle rūḥ-ı revān gūş manẓaralarından eṭrāfını seyrān itdükden 
ṣoñra ṭolaşup geñzine vardı. Ol maḥalli teşrīf itdügi gibi aġsırdı. Ve ol ‘atse 
li-ḥikmetin ṣudūr idüp ol ḥīnde mün‘aḳid ü mesdūd olan öñ yirleri açılup 
rūḥ lisānına yitişdi. Sevḳ-ı İlāhī ile bir kerre el-ḥamdu li’llāh didi. Lisānından 
evvel ṣudūr iden kelime-i ṭayyibe bu lafẓ-ı şerīf oldı.  

Ekẟer-i müfessirīn ḳavlince ol muḳābelede Ḥażret-i Bārī Ḫudā 
 buyurdı. Lā’iḳ-ı raḥmet ü merḥamet idügini ve  «يرمحك هللا � آدم» 1 
kendüden ṣudūr idecek ẕillet ü ‘iṣyānı bu nükte-i laṭīfe ile ṭuyurdı. İle’l-ān 
benī nev‘-i insān aġsırduḳda el-ḥamdu li’llāh dimek [134a E] ve ol ḥamd 
itdükden ṣoñra yanında bulınanlar yerḥamüka’llāh sözin söylemek andan 
ötüri ‘ādet oldı. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ādem-i mükerrem, mānend-i rūḥ-ı mücessem 
mevzūn-ḳāmet, hümāyūn-ṭal‘at, beşşāşü’l-vech, kāmil-ḫilḳat, jülīde-mūy u 
pesendīde-behcet bir ẕāt-ı büzürgvār-ı ma‘ālī-menzilet kopdı. 2  Ve ism-i 
şerīfi ‘Abdu’llāh ḳonıldı. Ve künyeti Ebū Muḥammed lafẓ-ı laṭīfi ta‘yīn 
ḳılındı. Ve bir ḥadīẟ-i şerīfde  »  خر آخلق هللا تعاىل آدم بعد العصر من يوم اجلمعة ىف
  .buyurılmışdur ساعة فيما بني العصر والليل»3

Ve bir ḥadīẟde daḫı ‘āşūrā güni ḫalḳ olınduġı taṣrīḥ ḳılınmışdur. Ḥālā 
ki münāfī degüldür. Rūz-ı ‘āşūrā yevm-i Cum‘a’ya rāst gelmişdür. Ammā 
ḫalḳdan murād ḫalḳ-ı ḳālıb degüldür. Nefḫ-i rūḥdur. Zīrā ki bilā-nefḫ rūḥ-ı 
Ādem ıṭlāḳı ġayr-ı meşrūḥdur. 

Naḳl olınur ki ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem şol zamānda ẓāhir oldı ki evvel-i 
derece-i cedy ufuḳ-ı şarḳīde4 munṭabıḳ [120b N1] idi. Ve Zuḫal anuñla 

 
1  “Ey Âdem, Allah sana merhamet etsin.”  
2  ẕāt-ı//ḳopdı: ẕāt-ı ma‘ālī, büzürgvār-ı menzilet-ḳavī idi N1 
3  Hadîs-i Şerîf, “Yüce Allah Âdem’i bir cuma günü ikindiden sonra, ikindi ile gece arasındaki 

son saatte yarattı.” (Ebûbekr Ca‘fer bin Muhammed el-Firyâbî, Kitâbu’l-kader, Ezvâ’u’s-
selef, 1997, C.1, s. 34.) 

4  şarḳīde: şerī‘atde N1 
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bile idi. Ammā Müşterī ḥūtda, Mirrīḫ ve ḳamer esedde ve āftāb u ‘Uṭārid 
sünbülede ve Zühre mīzānda bulunmış idi.  

Bunı daḫı taḥḳīḳ iderler ki sā‘at-i taṣvīr-i Ādem’de ‘Uṭārid’den ġayrı  
her kevkeb şarḳī burcında idi. Ancaḳ ‘Uṭārid ol sā‘atden beri idi. 
   «هللا اعلم حبقيقة احلال»1 

Ve ammā bu ḥaḳīr-i bergeşte-aḥvāl, ya‘nī mü’ellif-i suṭūr-ı maḳāl bu 
ṭaḥḳīḳı taṣdīḳ iderin ki fi’l-vāḳi‘ ol ḥīnde kevkeb-i ‘Uṭārid şarḳī burcında 
degül idi, dirin. Bu āna gelince vücūda gelen ehl-i ḳalem zümresinüñ ẕillet 
ü felāketlerine bā‘iẟ bu imiş, nüktesini söylerin. Ḥattā ḥüsn-i ḫaṭ yazanlardan 
muḫteri‘-i ḫaṭṭ-ı ‘Arabī, İbn Muḳle gibi ẕevi’l-ḥasebi dār-ı dünyādan medār-ı 
‘uḳbāya2 ġarīḳan gönderdükleri muṣībeti ve suṭūrı derecine cevāhir-i ḥurūfı 
dürc gibi derc ve nuḳūd-ı ‘ömrini ol le’ālī-i mütelālīye ḫarc iden kātib Yāḳūt-ı 
Müṣta‘ṣımī’nüñ āḫir-i ‘ömrindeki rezāleti ve Hülāgū Ḫān, Baġdād’a 
müstevlī oldukda mübtelā olduġı āzār u siyāseti evvel-i āferīnişden 
‘Uṭārid’üñ nuḥūset üzere bulunduġına ḥaml eylerin. 

Bedīhe 

  Bunda çoḳ nükte vardur ey dānā 
  Biz de hem vardur o gūne belā 
 
  Behremend olmazuz [119a MV] zamānede hīç 
  Behremendüz o ḳıṣṣadan zīrā 

Ba‘de-mā ol ravża-i ḥikmetüñ ‘ulūm u ‘irfāndan bahār ve şükūfeleri ve 
a‘māl-i ḫayrāt ve ef‘āl-i ḥaseneden şāḫsār-ı ḳāmetinüñ gūn-ā-gūn mīve-i nev-
bāveleri ānen-fe-ānen ẓuhūr itmek muḳarrer oldı. Mübārek cemāli güller 
gibi güldi. Ve la‘l-i rengīn-i pür-ġunc u delāli [134b E] muṭarrā ġonceler 
gibi tebessümle inşirāḥ buldı. Ya‘nī ki her ‘użvını ḳarīn-i ḳuvvet ve cism-i 
pākini muḳārin-i ḥareket ḳılduġı gibi fermān-ı İlāhī ile yirinden ṭurdı. 
Nihāl-i mevzūnı şimşād-ı ḫırāmān gibi yüridi. Bāġ u rāġ-ı cennetüñ seyr ü 
temāşāsına sa‘y idüp eẟnā-yı teferrücde bir bölük melā’ikeye uġradı. Anları 
cülūs ḥālinde görüp es-selāmu ‘aleykum lafẓını edā itmege mülhem ḳılındı. Ol 
sürūş-i mükerreme daḫı ‘aleyke’s-selām ve raḥmetu’llāh lafẓ-ı laṭīfi ile redd-i 

 
1  “Her şeyin gerçeğini en iyi Allah bilir.”  
2  ‘uḳbāya: beḳāya N1 
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selāma me’mūr buyurıldı. Ve bu vechle selām virilüp alınmaḳ Ādem’le 
melekler miyānında bir du‘ā-yı tām idügini Ḥaḳ celle ve ‘alā anlara bildürdi.  

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ādem’üñ hey’et ü hey’ātı ve ḥüsn-i ṣūret ü 
behceti ve yāl ü bāl ü ḳadd u ḳāmeti, ḫuṣūṣā gül-cemālinüñ ḥumreti ve şehd-
kelāmınuñ leẕẕeti bir derecede idi ki melekler her gördükçe ta‘ẓīmle ayaġa 
ḳalḳup ‘iẓam-ı şānını taḥsīn iderlerdi.   1﴾َاْحَسُن اْخلَالِِقَني ُ  naṣṣ-ı  ﴿فـَتَـَباَرَك ا�ّٰ
kerīmi ile ṣun‘-ı Ṣāni‘’ini pesend ü āferīn eylerlerdi.  

Vaḳtā ki Ādem’üñ ẓāhir-i ḥāli nūr-ı cemāl ü bahāyla münevver oldı, 
bevāṭın-ı aḥvāli daḫı ‘ilm ü fażl ü ẕekā ile ḳarīn-i zīb ü zīver olup melā’ikeye 
mescūd olması muḳteżā-yı fażīletini [121a N1] ve secdeye me’mūr 
olanlardan rücḥānını müş‘ir ‘ulüvv-i şān u menziletini Ḥażret-i Bārī Ḫudā 
celle şānuhu ve ‘alā taḳdīr ü irāde buyurdı.  

Evvelā ol nebiyy-i mükerremi mu‘allem ve naṣṣ-ı kerīm-i  ٰاَدَم ﴿َوَعلََّم 
 mezāyāsı ile muḥterem ḳıldı. ẞāniyen melā’ike ḫaylī iẓhār-ı  اْالَْمسَاَء ُكلََّها﴾2
‘acz idüp cevābına ḳādir olmaduḳları āẟār u esmāyı taḳrīr itdürüp anlardan 
ziyāde dāniş ü meziyyetini ṭuyurdı.  

Mevlānā Kāşānī cem‘ eyledügi Ḳıṣaṣ-ı Enbiyā’da mesṭūr olduġı üzere 
Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām ta‘līm-i İlāhī ile cemī‘-ı lüġāti bildi. Ḥattā 
balıḳlaruñ ve ḳurbaġalaruñ kelāmını fehm ḳıldı. Ya‘nī berr ü baḥrde olan 
ḥayvānātuñ elsine-i muḫtelifesini tamāmen iḥāṭa itdi.  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā rivāyeti üzere yedi yüz lüġāt ile 
tekellüm idüp bilmedügi dil ḳalmadı. Tā ki melekler zümresi aña secde 
itmek emr olındı.   3﴾وا ِاالَّٓ اِبْلِ يَس  naṣṣ-ı mübīni āşikāre vü4 muḳarrer  ﴿ َفَسَجدُٓ
olup firişteler bi-esrihim secdeye vardılar. Ḫālıḳ’uñ fermān-ı vācibü’l-im-
tiẟāline iṭā‘at ḳıldılar. Ancaḳ İblīs ibā ve istikbār eyledi. “Beni āteşden 
yaratduñ. Anı ṭopraḳdan ḫalḳ itdüñ. Pes benüm mādde-i ḫilḳatüm andan 
şerīfdür.” i‘tiḳādı ile ḍalālete düşdi.  

Vehb bin Münebbih ḳavlince cümleden evvel secde eyleyen Cibrīl 
‘aleyhi’s-selāmdur. Anuñ içün inzāl-i vaḥy şerefi anuñla tamāmdur.5 Ardınca 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Mü’minin Sûresi, 23/14, “Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne 

yücedir.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/31, “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 20/116, “[Melekler] secde ettiler. Sadece İblîs etmedi.” 
4  āşikāre vü: - MV, E 
5  tamāmdur: hem-tādur N1 
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Mīkā’īl, daḫı ṣoñra İsrāfīl, ‘aḳabince ‘Azrā’īl secde itmişdür. Sā’ir 
melā’ikeden [135a E] imtiyāzları iṭā‘at-i fermāna müsāra‘atlerinden ẓuhūra 
yitmişdür.  

Ve ba‘żılar ḳavlince secde-i İsrāfīl, Cebrā’īl’den evvel ve Cebrā’īl secdesi 
anuñla müẕeyyel olmışdur. Ol sebebden secdeden baş ḳaldurduġı1  gibi 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm bi’l-külliyye [119b MV] cebhesinde mektūb u mersūm 
bulunmışdur. Egerçi ki ba‘żılar “Secdeye me’mūr olanlar ancaḳ ‘Azrā’īl ve 
anuñ taḥt-ı ḥükmindeki melekler idi.” dimişler. Ve illā ṣāḥib-i kitāb-ı Ḫamīs 
ve ḫātime-i müfessirīn Ebü’s-su‘ūd-ı Rūmī gibi muḥaḳḳiḳ-i mütebaḥḥir-i 
nefīs, “Cemī‘-i melā’ike-i arżīn ü semāvāt ve ḥamele-i ‘arş u kürsī ve sā’ir 
firiştegān-ı ma‘ālī-derecāt iscudū 2  emrinde dāḫil idi.” diyü taḥḳīḳ 
eylemişlerdür.  

Ḥattā melā’ikenüñ keẟretini bu vechle tafṣīl itmişlerdür ki cümle benī 
Ādem ṭā’ifesi ki ḳıyām sā‘atine dek gelmişler ve geleceklerdür, bi-esrihim 
Cānn ḳavminüñ ‘öşrince yine Cānn ḳavmi ile benī Ādem rūy-i zemīnde, 
ya‘nī ḳurı ıṭlāḳ olınan arāżī-i ṭāhir3 ü kemīndeki ḥayvānātuñ ‘öşridür. Yine 
bu cümle insān ve cinnī ve ḥayvānāt-ı berrī, ṭuyūr cinsinüñ ‘öşridür. Ve bu 
maḥalle dek ẕikr olınan maḫlūḳāt u ṭuyūr cümlesi deryādaki ḥayvānātuñ 
‘öşri miḳdārıncadur.4 Niteki bu cümle yiryüzine mü’ekkel olan melā’ikenüñ 
‘öşri deñlüdür. Ve bunlaruñ mecmū‘ı semā-yı dünyādaki [121b N1] 
melā’ikenüñ ‘öşrince ve bu cümle ins ü cinn ü vuḥūş u ṭuyūr u ḥaşerāt u 
ḥayvānāt-ı arżīn ü biḥār ve melā’ike-i arż u semāvāt-ı devvār ikinci ḳat 
gökdeki meleklerüñ ‘öşrince ve bi’l-cümle yedinci ḳat gögüñ meleklerine 
varınca bu tertīb üzerine ‘add olınup cümle-i sābıḳa ve cem‘iyyet-i 
lāḥiḳanuñ ‘öşri miḳdārınca olup bu ṭarīḳla ḥisāb muḳarrer olduḳdan ṣoñra 
cem‘u’l-mecāmi‘ kürsīdeki meleklere göre azdan az olması ve yine cümletü’l-
cümel kürsī melekleriyle maḥsūb olduġı ḥālde ‘arşuñ altı yüz biñ 
sürādiḳatden yalıñuz sürādıḳdaki melā’ikenüñ ‘öşrince ḳılletle imtiyāz 
bulması ve her bir ḥicābda bu vechle ḥisāb-ı ‘öşrī muḥaḳḳaḳ olup her 
sürādıḳuñ eni ve uzunı ve deriñligi yirler ve gökler ve mābeynindeki ‘ālemler 
ile muḳābil ṭutulsa dāne-i ḫardal miḳdārı görinmemesi taḥḳīḳ olınmışdur.  

 
1  baş ḳaldurduġı: ḳalḳduġı N1, MV 
2  “Secde edin.” 
3  ṭāhir: ẓāhir E 
4  ‘öşri miḳdārıncadur: ‘öşrincedür MV, E 
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Ve ol ḥicāblaruñ her birinde bir ḳarış miḳdārı ḫālī yir yoḳdur ki anda 
rāki‘ u ḳā’im u sācid ü ḳā‘id bir melek olmaya ve Rabb-i ‘İzzet’üñ tesbīḥ u 
taḳdīsi ile her ān ve her sā‘at şeref-i ḳurbet ü menzilet bulmaya. Andan ṣoñra 
bu maḥalle gelince ẕikr olınan melā’ike, ‘arş eṭrāfındaki meleklere göre 
baḥrden ḳatredür. Ve yine bu mecmū‘a göre İsrāfīl ‘aleyhi’s-selāma tābi‘ olan 
levḥ 1  melekleri gūyā ki āfitāba ḳıyāsla miḳdār-ı ẕerredür. Ve yine 
mecmū‘u’l-mecāmi‘ Cibrīl’üñ [135b E] taḥt-ı ḥükmindeki firiştelere 
naẓaran riyāż-ı heşt bihiştden mānend-i berg-i terredür.2 

li-Münşi’ihi’l-faḳīr mine’l-vāridāt bi-i‘tirāfi’t-taḳṣīr 

  Kemāl-i ḳudret-i Ḥaḳḳı ḥisāba yoḳ çāre 
  Bu sırda ‘āciz olupdur muḥāsibān-ı ‘uḳūl 
 
  Kitāb-ı ḥikmetinüñ faṣl ü bābı añlanmaz 
  Eger şümārını fihrist itse daḫı fużūl 
 
  Dü-kevn ṣafḥası ancaḳ dü-ḥarfe maẓhardur 
  Ḳalem ki levḥa anuñ ḳıldı remzini menḳūl 
 
  Baña ṣorarsañ eger ‘aḳl-i pāke lā-yuḥṣā 
  ‘Uḳūl anuñ göremez fehm ü dāniş-i ma‘ḳūl 

Ve bi’l-cümle melā’ikenüñ ecnāsı ṣayılmaz. Ve müddet-i ‘ömrleri ḥisābı 
bilinmez. Ve zamān-ı ‘ibādetleri tafṣīle ḳābil olmaz.  ََّوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِاال﴿
 .feḥvāsınca anları Ḥaḳ’dan ġayrı kimse bilmez  ُهَو﴾3

İmdi  4﴾ِٓئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن  naṣṣ-ı mübīninde melā’ike ṣīġa-i ﴿َفَسَجَد  ا ْلَملَٰ
cem‘ ile bedīd ve küllühüm lafẓı[ndaki] bir te’kīd ve ecme‘ūn lafẓ-ı şerīfindeki 
[120a MV] iki vechle te’kīd īrādından ma‘lūmdur ki secdeye me’mūr olan 
melā’ike, cümlenün cümlesidür. Bu taḳdīrce ẕāt-ı pāk-i Ādem ne vech ile 
vücūd-ı ekrem ve mescūd-ı pür-cūd-ı muḥterem ve ḫalīfe-i ṣāḥib-i şiyem ve 
maḫlūḳ-ı mevṣūf-ı mükerremdür ki ḳurb-i hüviyyet-i ‘izzetdeki melekler bi-
esrihim aña secde ideler. Ta‘ẓīm ü tevḳīr ü tekrīminde hīç bir lāzımede 

 
1  levḥ: levḳ N1 
2  terredür: ẕerredür N1, MV 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Müddessir Sûresi, 74/31, “Rabb’inin ordularını kendisinden başkası 

bilmez.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/30, “Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.” 
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daḳīḳa fevt itmeyeler. Ve beyān-ı ḫilḳat-i laṭīfe-i insāniyyede   خلق هللا آدم»
 ḥadīẟ-i şerīfinde ‘iẓam-ı şānı taḥḳīḳ buyurıla. Ve āyāt-ı  على صورته» 1
Furḳāniyye’den   2﴾َوَفضَّْلَناُهْم َعٰلى َكثٍري ِممَّ ْن َخَلْقَنا﴿  naṣṣ-ı şerīfi ile imtiyāzı 
‘ünvānı ‘ibād-ı ‘ināyet-mu‘tād zümresine ṭuyurıla. Lā-siyyemā   ِيَها ﴿ُمتَِّكـَ۪ٔني ف
 vaṣfına müẓāhir olan melā’ike-i ẓavāhir, ẕāt-ı Ādem’e secde  َعَلى اْالَرَاِئِك﴾3
idüp teşrīf ü talṭīf ḳılması emr olına. 

li-Münşi’ihi 

  Belī insān-ı kāmil luṭfa maẓhar ṭurfe heykeldür 
  Mu‘azzezdür mükerremdür mufaḫḫamdur mufażżaldür 
  
  Budur noḳṣānı insānuñ ki bilmez kendü miḳdārın 
  Bilür andan bu sırrı kim kemālātı mükemmeldür 

Meṣābīḥ’de mesṭūrdur ki Cābir raḍiya’llāhu te‘ālā ‘anhu, Ḥażret-i 
Peyġāmber ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden rivāyet eyler ki  آدم «ملا خلق هللا 

�كلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل هلم الدنيا وذرّيته قالت املالئكة � رّب خلقهم 
 ,didiler. Ya‘nī ki “Yā İlāhī, Ādem’i ve ẕürriyyetini ki yaratduñ  ولنا االخرة»4
anlar bizüm gibi a‘mār-ı ṭavīle ile tesbīḥ u taḳdīsüñe iştiġāl eylemezler. Yirler 
ve içerler, cüftlenürler ve atlara binerler. Bir ān leẕā’iẕ-i dünyeviyyeden 
[136a E] ḫālī olmazlar. Çün ki ḥāl bu minvāl üzeredür, dār-ı dünyāyı anlara 
maḫṣūṣ ḳıl. Serāy-ı [ber]-ḳarār-ı na‘īmi bize taḫṣīṣ ile manṣūṣ ḳıl.” diyü 
ġıbṭalarını īmā itdüklerinde ḳāle’llāhu te‘ālā5   الاجعل من خلقته بيدى ونفخت»
 Ya‘nī ki “Ben yed-i ḳudretümle ḫākini  فيه من روحى كمن قلت له كن فكان» 6
taḫmīr ve rūḥumdan nefḫ-i rūḥ ile cesed-i pākini tenvīr eyledügüm 
maḫlūḳumı ḥāşā ki bir kerre ol diyü emr itmekle mevcūd olanlar ile bir 
görem. Anun ẕātında merkūz ḳılduġum kemālāt-ı nuṭḳ u ma‘rifetüñ sezāsı 
dār-ı na‘īmde nice luṭflar itmeyem.” diyü insānuñ ‘iẓam-ı şānını melā’ikeye 
ṭuyurmışdur.  

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Allahu Teâlâ, Hazret-i Âdem’i kendi suretinde yarattı.” (Buhârî, İstizan, 1; 

Müslim, Birr, 115.)  
2  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/70, “Onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, İnsan Sûresi, 76/13, “Orada koltuklara kurulurlar.” 
4  “Allah teâlâ, Hazret-i Âdem’i ve zürriyetini yaratınca melekler ‘Yâ Rab, Onları yarattın. 

Onlar yerler, içerler, evlenirler, bineklere binerler. O yüzden onlara dünyayı, bize ahireti 
ver.’ dediler.”  

5  ḳāle’llāhu te‘ālā: - N1, MV | “Yüce Allah [şöyle] dedi.”  
6  “Ben elimle yarattığım ve ruhumdan üflediğim ile ol dediğimde olanı aynı tutmam.”  
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El-ḳıṣṣa ḳuvvet-i nāṭıḳa ki ḫilḳat-i insāniyyeye maḫṣūṣa bir ṣıfat-ı 
fā’iḳadur, bunca ḥūr u ġılmān ve melā’ike-i kerrūbiyān beşer-i mübeşşerün 
bi’l-cināna ḫidmetkār ve insān-ı muvaḳḳarun bi’l-īmāna secde ile fermān-
berdār olmalarına sebeb-i ẓāhirī meziyyet-i nuṭḳ ile mevhibet-i ma‘rifet 
olmışdur ki Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı bī-çūn, ḳā’il-i  1﴾ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴿  şol 
dem ki  2﴾ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة﴿  naṣṣını ḥikāyet tarīḳı ile ifāde ḳıldı, 
melā’ik-i erā’ik-i a‘lā 3﴾َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء﴿  mażmūn-ı 
mes’elet-nümūnı ile ġıbṭalarını inhā idüp nev‘-i beşerüñ yiryüzinde idecegi 
fesādātı ve sefk-i dimā’ ve irtikāb-ı muḥarremāt u zinā ile anlardan ṣādır ola-
caḳ şenā‘āti ve kendülerden ānen-fe-ānen tesbīḥ u taḳdīs ü taḥmīd ḥayẟiyyeti 
ile vücūda gelen ṭā‘āti taḳdīr eyleyüp “Ḫilāfete eḥaḳ ve anuñ gibi mekrümete 
elyaḳ biz degül miyüz?” didüklerinde Ḥażret-i Allāh celle şānuhu    َوَعلََّم ٰاَدَم﴿
  .mevāhib-i laṭīfesinde taḳdīm-i ta‘līm-i mezāyā ḳıldı  اْالَْمسَاَء ُكلََّها﴾4

Ba‘de hāẕā [120b MV]    5﴾أَنِبُئوِين �َِْمسَاء َهُؤالء ﴿  fermān-ı ḥikmet-nü-
māsı ile melā’ikeyi imtiḥān-ı ‘ibret-nişān buyurdı. Anlar daḫı ‘acz-i ḥāllerini 
hüveydā ḳılup  6﴾ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا﴿  cevāb-ı bā-ṣavābı inhā it-
düklerinde ẕāt-ı Ādem’e ḫiṭāb, ya‘nī ki  7 ﴾ُهْم �َِْمسَائِِهْم -emr-i celīlü’l  ﴿اَنِْبئـْ
ḳadri ile iltifāt-ı bī-ḥisāb buyurıldı.   8 ﴾فـََلمَّا اَنْـَباَُهْم �َِْمسَائِِهْم﴿  mażmūn-ı 
mevhibet-maḳrūnı ki a‘yān-ı melā’ikeye ẓāhir ve ‘ilm ü nuṭḳ ile Ḥażret-i 
Ādem’üñ meziyyeti bāhir oldı, şeref-i tekellüm ü ma‘rifet sebeb-i rütbe-i 
ḫilāfet ve bā‘iẟ-i izdiyād-ı mekrümet olup zümre-i melā’ike secde9 emrine 
me’mūr ḳılındı.10 Ve ẕāt-ı ma‘ālī-ṣıfāt-ı insān ne gūne şān-ı şerīf-i bāhirü’l-
bürhān idügi bilinüp ta‘ẓīmi mevfūr ḳılındı.11            

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi 

yaratacaksın?”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/31, “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/31, “Şunların isimlerini bana söyleyin.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/32, “Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir 

bilgimiz yoktur.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/33, “Bunların isimlerini onlara bildir.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/33, “Âdem bunların isimlerini onlara bildirince…” 
9  secde: - N1, MV 
10  İmdi//ḳılındı: - N1 
11  Ve ẕāt-ı//ḳılındı: - N1, MV 
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Naẓm 

  Beşer bu devlet-i ‘uẓmā ile mübeşşerdür 
  Olan bu ḥālete münkir la‘īn-i pür-şerdür [136b E] 
 
  Şeḳāvet-i ezelī kimde kim muḳarrer ola  
  Aña maḳām-ı siyāset feżā-yı maḥşerdür 

Ve bi’l-cümle bu mu‘āmele-i ilāhiyye’den ma‘lūm oldı ki her ne deñlü 
Mevlā ġālib-i muṭlaḳ ve ‘ibād ḳısmı maġlūb-ı muḥaḳḳaḳ ise yine 
müdārāyāyı 1  ri‘āyet oluna. Liyāḳat u isti‘dādı ẟābit olmadın şaḫṣı niçe 
kimesnelerüñ üzerine taḳdīm revā görülmeye. Ya‘nī ki tercīḥ-i bilā-
müreccaḥ semti ṭutulmaġla ḫuṣūṣā “İḫtiyār benüm iḫtiyārumdur.” diyü 
‘arż-ı ḳudret ile ‘ulemā ve erbāb-ı ‘irfāna mā-dūnları tefevvuḳ itdürmeyeler.   
 naṣṣ-ı ḥikmet-meşḥūnı ile ‘amel  ﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَّ ِذيَن َال يـَْعَلُموَن﴾2
ḳılmaġı vācibāt-ı dīn ü devletden bileler. [122a N1]  

Zīrā ki ẕāt-ı Bārī’nüñ ḳuvvet ü ḳudreti ve melā’ikenüñ ża‘f-ı ḫilḳati 
ḫalīfe naṣbına müte‘alliḳ meşiyyet-i pür-ḥikmetinde cüyūş-i sürūşı ilzām it-
meksizin mümkin iken bu bābdaki irādet-i ezeliyyesi evvelā melā’ikeden 
Ḥażret-i Ādem’e ḥuṣūl-i şeref-i şān oldı. ẞāniyen ṭarafeyne ‘adāletle ri‘āyet 
olınup ḥaḳ yirin buldı. Eger ḳable’l-ilzām secde-i melā’ikeye iḳdām buyu-
rılsa, ya‘nī ki nāme-i mu‘āmelātda tafḍīl irtikāb olınmayup ṣūret-i icmāl gös-
terilse idi, melā’ikeye kesr-i ḫavāṭır lāzım gelürdi. “Bizüm isti‘dād u liyāḳati-
müz ziyāde iken Ādem’i bizden taḳdīm ü tekrīm itdiler.” mażmūnı 
taḥaḳḳuḳ bulurdı.  

N’olaydı selāṭīn-i rūy-i zemīn ki ḫalīfetu’llāh fi’l-arżīn ‘unvānı ile 
mevṣūfīndür, bu bābda teyaḳḳuż u intibāh üzere olsalar. “Bu benüm ḥarem-
i muḥteremüme ḫidmet itdi.” diyü bir nev-ḫāste, fehm ü kiyāseti hilāl-i yek-
şebe gibi nāḳıṣ u kāste ġulāmı burc-ı fażīletde bedr-i tamām ve maḳām-ı 
ḫidmetde emekdār-ı lāzımu’l-ikrām olanlardan taḳdīm idüp bir uġurdan 
gāh aġa ve gāh melikü’l-ümerā, belki vekīl-i celīlü’l-ḳadr-i mülk-ārā rütbesi 
ile ta‘ẓīm ve vücūh-i keẟīre ile şānını tevḳīr ü tefḫīm eylemeseler. 

 

 
1  müdārāyāyı: medār-ı ibāyı MV 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Zumer Sûresi, 36/9,  “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”  
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li-Münşi’ihi 

  Ey göñül manṣıb-ı dünyā ile maġrūr olanuñ 
  Dā’imā ‘ādeti fażl ehline istiġnādur 
 
  İftiḫār eyleseler söyledür olsañ meẟelā 
  Kimisi mīr-i livādur kimisi pādişādur 
 
  Ṣubḥ-ı kāẕib gibi kiẕb ehli taṣaddurda olup 
  Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi alçaḳda ḳalan dānādur 
 
  Kim ki ‘irfānı ḳomışdur naẓarı ẓāhiredür 
  Anı ilzāma bu ma‘nā ne güzel feḥvādur 
 
  Cāh-ı dünyā didügüñ şāh-ı cihān virgüsidür 
  Ma‘rifet manṣıbın ammā ki viren Mevlādur 

Ḥāṣıl-ı kelām ba‘żı müfessirīn-i benām vaḳt-i secdede ittifāḳ itmişler-
dür. Ḥattā ‘aded-i sücūdda daḫı semt-i ḫilāfa gitmişlerdür.1 Lākin eṣaḥḥ-ı 
ḳavl budur ki secde-i ūlā nefḫ-i rūḥ deminde [121a MV] oldı.  

Ba‘żılar ḳavlince her nesnenüñ esmāsından ḫaber virüp Ḥażret-i 
Ādem’üñ fażīleti ẓuhūrından [137a E] ṣoñra vücūd buldı. Niteki Sūre-i 
Baḳara’daki āyātüñ sibāḳ u siyāḳı bu ma‘nāya delālet ḳıldı.  

Ammā Ebū Bekr Naḳḳāş’uñ Şifā’u’s-ṣudūr nām tefsīrinde Ḥażret-i 
Ādem’e secde iki kerre olmışdur. Bir kerre ḫilḳati ḥālinde, ikinci inbā-yı 
esmā ḫilālinde vuḳū‘ bulup  2﴾فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن﴿  naṣṣ-ı mübīni ta‘addü-
dine delālet itmişdür. Ḥālā ki müfessir-i mezbūr taḥḳīḳ-ı me’ẟūrda mütefer-
riddür. Sā’ir müfessirīn iki sūredeki iki āyetden bu ma‘nāyı istinbāṭda teġāfül 
itmişlerdür. Keẕālik keyfiyyet-i secdede daḫı iḫtilāfları muḳarrerdür.  

Ba‘żılar ḳavlince beş yüz yıl evvelki secdede mekẟ itdükleri mu‘abber-
dür.3 Vaḳtā ki beş yüz yıl geçdükden ṣoñra secdeden baş ḳaldurdılar, Ḥażret-
i Ādem’i bihişt-i berīnde gördiler. Teşrīfen [122b N1] bir secde daḫı ḳıldı-
lar. Beş yüz yıl daḫı anda eglendiler. Şol zamān ki ref‘-i re’s itdiler, Ādem’i 

 
1  Ḥattā//gitmişlerdür: - N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/29, “Siz hemen onun için secdeye kapanın.”  
3  mu‘abberdür: muḳarrerdür MV 
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cennetden sürilüp yire inmiş ve ‘ömri tamām olup mevtle ḫāke defn olınmış 
gördiler. Bu muṣībet-i mütaġreb kendülerden bü’l-‘aceb gelüp “Yā Rabbenā, 
bunca ‘izzet ü kerāmeti ile yine Ādem vefāt eyledi mi? Vücūd-ı pür-cūdı 
genc-i muṭalsam-ı ḥikmet ü şühūd iken göz göre ḫāk-rīz ḳılındı mı?” diyü 
aġlaşdılar. Gözleri yaşı mütevālī yaġan emṭāra beñzeyüp envā‘-ı zemzeme vü 
ġırīv ile aġlaşdılar.  

Egerçi ki  1﴾ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت﴿  cevābı ile mücāb oldılar, lākin ilā 
hāẕe’l-ān ki yedi biñ yıla ḳarīb zamāndur, henüz gözleri yaşı diñmeyüp 
zümre-i melā’ikenüñ gözleri Ḥażret-i Ādem’üñ muṣībeti ve mātemi ile 
giryāndur. Ḥattā Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem leyle-i mi‘rācda 
böyle müşāhede ḳılmışlardur. Bā‘iẟ-i girye-i melā’ike ol sūgvārlıḳdan idügini 
bilmişlerdür.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de mesṭūrdur ki İblīs-i la‘īn secde itmekden ibā idüp 
“Ādem’i henüz ḫalḳ itdüñ. Ben bunca yıllar saña ṭā‘at eyledüm.” diyü 
ḫuşūnetle cevāb virdükde ḫiṭāb-ı İlāhī vārid oldı ki “Sābıḳ ‘ilmümde senden 
ma‘ṣiyet2 ve melā’ikeden imtiẟāl ü iṭā‘at ṣādır olacaġını bilmiş idüm. Ve se-
nüñ ‘ibādet-i ṭavīlüñden nef‘ görmeyecegüñi daḫı taḥḳīḳ ḳılmış idüm. İmdi 
āḫir-i ebede dek senden iṭā‘at 3  gelmemek muḳarrer oldı. Maġmūm u 
meẕmūm-ı ebedī ve merdūd u maġżūb-ı sermedī olduġuñ taḥaḳḳuḳ buldı.” 
buyurıldı. Hemān ol sā‘at ḫilḳat-i melekiyyesi mübeddel ḳılındı. Melā’ike 
leşkeri gürūh gürūh geldiler. Şekl-i mekrūhını görüp ẕātından bir rā’iḥa-i 
kerīhe istişmām eylediler. Her gelen ve taġyīr-i ḫilḳatle İblīs’i gören melekler 
“mel‘ūn, mel‘ūn” diyü melāmete, “racīm ve maġbūn” diyü şemātete başla-
dılar.  

Ammā İblīs’üñ ibā itmesi kitāb-ı Ḫamīs’de bu vechle mesṭūrdur ki 
melā’ike [137b E] sücūda me’mūr olduḳdan ṣoñra yüz yıl ve bir rivāyetde 
beş yüz yıl yatduḳdan ṣoñra ki başların ḳaldurdılar, İblīs’i ḥālet-i ḳıyāmda 
kemāl-i i‘rāżla istikbār-ı tāmda gördiler. [121b MV] Ba‘de zamānin bir 
naẓarlarında daḫı merdūd u maṭrūḥ u maḫẕūl müşāhede ḳıldılar. Ḥattā 
ḫavf-ı ġażab-ı İlāhī ve ḫaşyet-i saḫaṭ-ı nā-mütenāhī eleminden kerreten ba‘de 
uḫrā bir secdeye daḫı vardılar. Ḥālā ki İblīs cānibinde cidden secdeye meyelān 
ẓāhir olmadı. Ḥattā imtinā‘ından ġayrı Ḥażret-i Ādem’den kemāl-i istinkāf ile 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/185, “Bütün nefisler ölümü tadacaktır.”  
2  ma‘ṣiyet: ta‘aṣ ṣub E 
3  iṭā‘at: - N1, E 
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yüz döndürmeden nev‘an tecennüb1 ü ibāsı bile vuḳū‘ bulmadı. Tā ki   َاٰىب﴿
 ṭamġası ile mevżi‘-i secdeden dūr olan cebīni  َواْسَتْكَربَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾2
mevsūm3 ḳılındı. Ve ‘aḳabince  4﴾َوِانَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِاٰىل يـَْوِم الدِّيِن﴿  ḫiṭābına 
daḫı maḳrūn oldı. Lā-siyyemā ḫilḳati la‘netle muṭavvaḳ ḳılınup beyne’l-
melā’ike teşhīri daḫı ta‘ayyün buldı. Ve cennetden ṭaşra sürilüp min ba‘d 
bāġ-ı cināna yol [123a N1] virilmemek üzere rıḍvāna ve sā’ir ḫazene-i 
cināna tenbīh ḳılındı. 

li-Münşi’ihi 

  Hep hebā oldı bunca ṭā‘āti  
  Yile virdi ḳamu ‘ibādātı 
 
  Olmaġ-ıla cibilliyetinde ‘inād 
  Eyledi ẕātını ḳarīn-i fesād 
 
  Oldı ġāfil belā-yı ḫātimeden 
  Buldı miḥnet ‘aẕāb-ı dā’imeden 

 

Fī aḫẕi’l-‘ahd ve’l-mīẟāḳ mine’l-maḫlūḳi’l-mükerrem fi’l-āfāḳ  
bi-şehādeti’z-ẕürriyyāti’l-kā’ine fī ẓahreti’t-ṭāhireti’z-ẓāhire  

bi’l-ḫilāfeti’l-bāhire ‘ale’l-istiḥḳāḳ 

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ādem ḫalḳ olındı, cism-i pāki ḫil‘at-i mekrümet ve 
farḳ-ı mübāreki efser-i kerāmet ile teşrīf ḳılındı, Bārī Te‘ālānuñ irādet-i ezeliy-
yesi Ādem’den ‘ahd u mīẟāḳ aḫẕına ve ṣulbindeki ẕürriyyātuñ işhādına 
müte‘alliḳ oldı. Ya‘nī ki  5﴾َوِاْذ َاَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِين  ٰاَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم﴿  naṣṣ-ı 
şerīfinüñ mażmūnı6 taḥaḳḳuḳ buldı.  

 
1  tecenneb: teḥannüt MV 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/34,  “O direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.”  
3  Nüshalarda “mü’eẟ ẟe ẟ (N1), mütevessim (MV, E)” şeklinde yazılan bu kelime anlam 

gereği “mevsūm” olarak metne alındı. 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/35,  “Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, A’râf Sûresi, 7/172,  “Rabbin Âdemoğulları’ndan -onların sırtlarından- 

zürriyetlerini alıp...”  
6  mażmūnı: meşḥūnı N1, MV 
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Ammā zümre-i müverriḫīnüñ eşheri, Mevlānā Muḥammed bin Cerīr-i 
Ṭaberī ḳavlince Ḥażret-i Ādem yiryüzine hübūṭ itdükden ṣoñra ve Ḥażret-i 
Ḥavvā’ya civār-ı beyt-i şerīfde mülāḳāt eyledükden ṣoñra, ḥattā yedi nefer 
ẕükūr ve yedi ināẟ evlād getürdükden ṣoñra Mekke-i Mükerreme vādīlerin-
den Vādī-i Nu‘mān’da bir gün uyḫuya varduḳda ‘arż-ı ẕürriyyāt ḳażiyyesi1 
vāḳi‘ oldı. Ya‘nī ki Ḥażret-i Ḥaḳ ẓahr-ı mübārek-i Ādem’i ṣıġayup rūz-ı 
ḳıyāmete dek ẓuhūra gelecek ebnā vü benāt-ı Müslimīn ü Müslimāt ve 
küffār-ı ḍalālet-simāt ve ‘āmme-i füccār u ‘uṣāt kendüye gösterilüp elestü bi-
Rabbiküm2 su’ālī ile ḳālū belā3 naṣṣı mūcibince ‘ahd u mīẟāḳları alındı.4  

Fe-lā-cerem Ḫālıḳ-ı [138a E] levḥ u ḳalem yed-i ḳudreti ile Ādem’üñ 
ẓahr-ı yümnāsı ṣafḥasını ṣıġadı. Ḫurde beyāż lü’lü’-ṣıfatında aṣḥāb-ı yemīn 
olan ẕürriyyātı ẓāhir oldı. 

li-Münşi’ihi’l-mü’ellif 

  ى دم زد ديدار جتلّ   دل هر قطره ز     عامل زد حبر عشقت كه ازل موج درين  
    5ملعه پرداخت و پرتو بدل آدم زد     عقل � تربيت مهر تو شد در خوشاب 

Ya‘nī ki yevm-i ḳıyāmete dek gelecek ehl-i İslām ve enbiyā-yı ‘iẓām ve 
evliyā-yı kirām ol zürriyyāt-ı beyżāda kemāl-i ẓuhūrla incilā buldı. Ve cüm-
lesine ki ḫiṭāb elestü bi-Rabbiküm naṣṣ-ı mübīniyle ḳılındı, Belī yā Rabbenā6 
cevāb-ı bā-ṣavābları ṣudūr eyledi. Ba‘dehu [122a MV] ẓahr-ı yüsrāsı mesḥ 
olındı. Ehl-i nār olan küffār ve ẕürriyyāt-ı müşrikīn-i ḍalālet-medār ẓāhir ü 
bedīdār olup ẓulmānī ṣūretle āşikār ḳılındı. 

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ādem’e gösterüldükden ṣoñra cümlesi yine ṣul-
bine redd olındı. İllā rūḥ-ı şerīf-i ‘Īsā ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā 
ḫalḳ olınacaġı zamāna dek yed-i ḳudret-i ilāhiyye’de ṭutuldı, ṭurdı. Ya‘nī ki 
bu mażmūnı Tācü’l-ma‘ānī’de Maḳdisī raḍıya’llāhu ‘anhu naḳl eyledi. 

 
1  ḳażiyyesi: ḳıṣ ṣası MV, E 
2  “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?” 
3  “ ‘Evet’ dediler.” 
4  Burada A’râf Sûresi 172. âyete telmih yapılmıştır. 
5  “Ezelde âlem, senin aşk denizinin dalgasından (kıyıya) vurdu. Kalbin her damlası dîdârın 

tecellisinden kan oldu. Akıl, senin sevginin terbiyesiyle güzel bir suyun içinde kaldı. 
Aydınlık saçıldı ve aydınlığın ışıltısı Âdem’in gönlüne düştü.” 

6  “Evet, ey Rabb’imiz.” 
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Ammā kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūrdur ki Ḥaḳ celle ve ‘alā “elestü bi-Rabbi-
küm” ḫiṭābın idüp [123b N1] “Ben sizüñ ḫālıḳıñuz degül miyin?” diyü ṣordı. 
Anlar daḫı “Belī yā Rabbenā, öyledür. Ḫālıḳımuz sensün.” didüklerinde 

اشرك ىب ولو تؤمن    ال رّب َلكم غريى ال تشركوا ىب شيئا فاّىن سانتقم ممّن «اعلموا ا� رّبكم  
 .buyurdı  ىب اّىن ُمرسل اليكم رسال يذكرونكم ععدى و ميثاقى و منّزل عليكم كتبا » 1
Anlar daḫı cemī‘an cevāba gelüp  2 «نا ال رّب لنا غريك

ۤ
  «شهد� اّنك ربّنا واهل

cevābın virdi. Ḥażret-i Ḥaḳ bu ṭarīḳla maḫlūḳāt-ı beşeriyyenüñ ‘ahd u 
mīẟāḳın aldı.  

Andan ṣoñra ecellerini, rızḳlarını, muṣībetlerini taḳdīr ve levḥ-i 
meşiyyetine taḥrīr eyledi. Ya‘nī ki Ḥażret-i Ḥaḳ, Ādem ‘aleyhi’s-selāma 
ẕürriyyātını bi-esrihim ‘arż itdükde “Ben sizüñ Rabb’iñüz degül miyin?” 
buyurdı. Anlar daḫı “Belī, yā Rabbī” didüklerinde “İmdi, bilmiş oluñ ki 
benden ġayrı sizüñ Ḫālıḳ’ıñuz yoḳdur. Zinhār kimseyi baña şerīk ṭutmañ ki 
der-‘aḳab müşriklerden ve benüm bu ḳuluma inanmayanlardan intiḳām 
alurın. Ve size peyġāmberler gönderüp ve kitāblar tenzīl idüp bu ‘ahd u 
mīẟāḳı size añdururın.” diyü kerreten ba‘de uḫrā ḫalḳ olınmalarını ve rūz-ı 
ḥaşr u cezā olup kendülerüñ ḥisābı görülecegini ṭuyurdı. Anlar daḫı 
“Şehādet eyledük, ya‘nī müşāhede ḳılduḳ ki Rabb’imüz ve Ḫālıḳ’ımuzsun.3 
Senden ġayrı İlāh’ımuz ve Ṣāni‘’imüz yoḳdur.” didiler. Beyne’l-‘abd ve’r-
Rab olan ḥüccet ü mīẟāḳı devāt-ı dehān ve ḫāme-i zebān ile taḥrīr ü müẟbet 
ḳıldılar.  

Ḥāṣıl-ı kelām Ṣafiyyu’llāh olan Ādem ki ṣulbinden [138b E] çıḳup ‘arż 
olınan ẕürriyyātı gördi, “İlāhī, bunlar kimlerdür?” diyü ṣordı. Cevābında 
“Ṣaġ cānibüñden çıḳan, ḫulḳı beyāż olanlar īmān u İslām’la müşerref olup 
cennetüme dāḫil olacaḳlardur. Ve ṣol ṭarafuñdan libās-ı sevād ile görinenler 
erbāb-ı şirk ü ḍalālet olup cehenneme duḫūl ideceklerdür.” buyurıldı.  

Fe-ammā bu ḥāletde ki ẕürriyyāt ‘arż olınurdı, melā’ikenüñ teveccühleri 
ekẟeriyyā Ādem’üñ ẓahrı cānibine olup kemāl-i izdiḥāmla naẓar iderlerdi. 
“Yā Rabbī, bunlar niçün ẓahruma baḳarlar.” didükde “Ḥabīb’üm Muḥam-
med Muṣṭafā ki ḫātime-i mürselīn ü aṣfiyā ve nūr-ı nübüvveti ḥālā ki ẓah-
ruñda kemāl-i zuhūrla hüveydādur, aña naẓar iderler.” buyurılduḳda “Yā 

 
1  “Bilin ki ben sizin Rabb’inizim. Benden başka Rabb’iniz yoktur. Bana herhangi bir şeyi 

ortak koşmayın. Bana ortak koşanı cezalandıracağım. Şayet bana iman getirirseniz size 
benim ahdimi ve antlaşmamı hatırlatan peygamberler gönderirim. Kitaplar indiririm.”  

2  “Şehadet ederiz ki sen bizim Rabb’imiz ve İlâh’ımızsın. Bizim senden başka Rabb’imiz 
yoktur.”  

3  Ḫālıḳ’ımuzsuñ: Ḫālıḳ’ımuzsun ve rāzıḳımuzsun MV, E 
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Rabbī, ol nūrı ben de göreyin. Çünki ḥabībüñdür. Rü’yetinden ṣafā kesb 
ideyin.” didükde emr-i Ḥaḳ ile nūr-ı Muḥammedī Ādem’üñ sebbābesine 
geldi. Ve Ādem-i mükerrem anı görüp şükr itdi. Lākin baḳiyye-i melā’ike 
yine ẓahr-ı Ādem’e naẓardan ḫālī olmamaġın tekrār istifsār [122b MV] 
ḳıldı. “Yā Rabbī, ẓahrumda daḫı ol nūrdan baḳiyye mi vardur?” diyü söy-
ledi. “Belī, aṣḥābı nūrı vardur.” dinildi. Fe-lā-cerem anlaruñ daḫı 
naẓargāhına gelmesin irāde ḳıldı. Pes nūr-ı Ebībekr-i Ṣıddīḳ orta parmaġına 
ve nūr-ı ‘Ömer-i Fārūḳ anuñ yanındaki binṣıra [124a N1] ve nūr-ı ‘Oẟmān 
küçirek parmaġına gelüp ki ḫınṣır didükleridür, ve nūr-ı ‘Alī bin Ebī Ṭālib 
ibhām, ya‘nī baş parmaġına gelüp nūr-ı pāk-i Muṣṭafā ve envār-ı çār-yārān-ı 
bā-ṣafā beş parmaġınuñ nāḫunları āyīnesinde cilve-nümā oldı. Tā ekl-i ḥınṭa 
zelleti Ḥażret-i Ādem’den ṣādır olınca beyne’l-aṣābi‘ pençe-i ḫūrşīd gibi 
ḫalecān-ı nūr-ı lāmi‘ muḳarrer idi. Fe-ammā ol zamānda yine ẓahrına naḳl 
eyledi. Ḥabīb’inüñ nūr-ı laṭīfi irtikāb-ı ma‘ṣiyet ḥālinde manẓūr olmaġa cid-
den ruḫṣat virilmedi. 

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr 

  Muḥammed nūrı ḳılmış çār-yār envārını ḫoş-dem 
  Ẕevāt-ı1 pençe ṣunmış āyīne beş nāḫun-ı Ādem 
 
  Bu sırra dest-res buldum ma‘ānī naḳdı el virdi 
  Yed-i beyżā-yı Mūsānuñ kerāmātında yoḳ şübhem 
 
  Bu sırdur ‘alleme’l-insāne mā-lem ya‘lemüñ2 remzi 
  Olupdur āyet-i3 nūn ve’l-ḳalem4 bu nüktede mübhem 
 
  Müretteb bil merātib pāyesin mānend-i engüşt 
  Revācın çār-yārüñ ṭal‘at-i āyīneden bil hem 
 
  Mücellā eyle mir’ātüñ ne raġbetdür bil ey münkir 
  Ṣafā kesb ide anlardan Ṣafiyyu’llāh olan Ādem 

 
1  Ẕevāt-ı: Devāt-ı N1 
2  “İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” (Alak Sûresi, 5. âyet) 
3  āyet-i: rü’yet-i N1 
4  “Nûna ve kaleme and olsun.” (Kalem Sûresi, 1. âyet) 
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Muḥaḳḳiḳān-ı ‘ilm-i ṭaṣavvuf gibi  1 ﴾َوُهَو ا لـَِّذي اَْنَشاَُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة﴿
 naṣṣ-ı kerīminde ‘arż-ı diḳḳat u ṭaṣarruf ḳılup nefs-i vāḥideden murād ve 
 āyet-i hidāyet-meşḥūnı ile ḫālıḳ-ı [139a E] ‘ibād ﴿َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴾2 
olmaḳ veyāḫūd bāṭından ẓāhire naḳl olınup mefhūm-ı mā-yurād-ı ẕāt-ı 
Ādem olması müstefād idügi ta‘ayyün bulmaḳ veyāḫūd bu ḥaḳīr taḳrīrinde 
ṭab‘a lā’iḥ olan sırr-ı münīr-i ẕāt-ı Ḥabību’llāh irāde ḳılınmaḳ, ya‘nī ki ḥadīẟ-
i ḳudsī olan  3«لوالك لوالك ملا خلقت االفالك»  mażmūnı ile    العامل «خلقت 
 meşḥūnı şāhideyn-i ‘ādileyn olup nefs-i vāḥidede  الجلك وخلقتك الجلى»4
maḳṣūdun bi’z-ẕāt nūr-ı Muḥammedī idügi ẟābit olmaḳ ve ol nebiyy-i 
mükerrem-i meşhūduñ vücūd-ı pür-cūdı ḥücceti terzede-i ḳażāda mersūm 
olup ḥükkām-ı maḥākim-i niẓām olan ‘ulemā-yı a‘lām ve müfessirīn-i ‘iẓām 
bu ‘abd-i müstehām müṭāla‘asını raġbet-i tām ile imżā buyurmaḳ me’mūl ü 
mes’ūldür. Ümmīdvārum ki bu tedḳīḳ-ı hidāyet-āẟār muḥaḳḳiḳīn-i rāst-
güftār ve muḥaddiẟīn-i mütebaḥḥirīn-i aḫyār ḥużūrında maḳbūl ü ġayr-ı 
medḫūldür. 

li-Mü’ellifihi 

  Velī incinmezin ḥussād-ıla aṣḥāb-ı aġrāża5 
  Sebel gibi mu‘ayyen ṣafḥa çeksün ‘ayn-ı aġmāża 
 
  Benüm gibi ḥaḳīrüñ ṣanmasunlar böyle taḥḳīḳı 
  Bu luṭfı nisbet6 itsünler kemāl-i feyż-i Feyyāża 

Muḥaṣṣal-ı kelām ẕükūr ü ināẟ, ḳıyāmete dek gelecek her mevlūd ve 
‘abīd ü aḥrār ve mü’minīn ü küffār ḳısmından her maḫlūḳ-ı meşhūd, ḥattā 
meyyit olduġı ḥālde ṭoġan ve ṭıfl-ı ṣaġīr iken fevt olan her ẕevi’l-vücūd 
Ḥażret-i Ādem’e gösterüldi. Ḳālū belā cevābı ile ekẟerinüñ ‘ahd u mīẟāḳı aḫẕ 
olındı. Ba‘dehu Cebrā’īl ve Mīkā’īl ve İsrāfīl ve ‘Azrā’īl ve niçe biñ mu‘azzez 
ü mükerrem melek-i celīl, ẕeheb-i ḫāliṣden ve ‘inde’l-ba‘ż 7  [124b N1] 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, En’âm Sûresi, 6/98,  “O, sizi tek bir nefisten yaratmıştır.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/29,  “Ona ruhumdan üflediğim vakit...”  
3  “Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım.” (Bu ifadenin hadis-i şerif 

olup olmadığı hususunda ulema arasında ihtilaf vardır. bk. Selman Başaran ve M. Ali 
Sönmez, Hadis Usûlü ve Tarihi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2001, s. 107)  

4  “Âlemi senin, seni kendim için yarattım.”  
5  aġrāża: i‘rāża N1 
6  nisbet: teşebbüẟ MV 
7  ‘inde’l-ba‘ż: bir rivāyetde E 
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yāḳūt-ı aḥmerden yedi yüz muraṣṣa‘ ḳā’imeli bir serīr getürdiler. [123a MV] 
Ḥażret-i Ādem’i ol serīre iclās idüp yüz yıl miḳdārı semāvātı ṭavāf itdürüp 
‘acā’ibini seyr itdürdiler. Andan ṣoñra zümre-i melā’ike bi-esrihim ‘arş 
ṭarafından yüzlerini taḥvīl itdürüp Ādem’e baḳmaġa ve ḥüsn ü bahā ve 
kerāmetini görüp secde ḳılmaġa me’mūr ḳılındılar.  

Ka‘bü’l-aḥbār ḳavlince melā’ike Ḥażret-i Ādem’le semāvātı üç kerre 
ṭolandılar. Evvelā serīr-i kirāma1 iclās ḳılup beyān-ı esbaḳla ṭolaşduḳlarıdur. 
ẞāniyen omuzlarına bindürüp ta‘ẓīmle devr itdükleridür. ẞāliẟen feres-i 
meymūna 2  bindürüp Cibrīl ‘aleyhi’s-selām licāmını ve Mīkā’īl ve İsrāfīl 
yemīn ü yesārında rikābını ṭutup cümle gökleri ṭavāf itdürdükleridür.  

Feres-i meymūn müşg-i eẕferden āferīde dürr ü mercāndan iki cenāḥla 
perīde bir merkeb-i maḫlūḳdur. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Ḥażret-i Ādem’den beş yüz yıl 
evvel yaradılup rākibine muntaẓır idügi Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de mesṭūr u 
manṭūḳdur.  

Egerçi ki Ādem’üñ feres-i meymūna binüp riyāż-ı cinānı gül-geşt itdügi 
ekẟer-i kütüb-i tevārīḫde ḫilḳat-i Ḥavvā’dan evvel olmaḳ ṣūretinde 
mesṭūrdur, fe-ammā Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de Ḥavvā yaradılduḳdan ṣoñra olması 
meẕkūrdur. Ḥattā Ḥażret-i Ādem, feres-i meymūna ve Ḥavvā bir nāḳa-i 
celālet-nümūna bindügi ve Ṣafiyyu’llāh öñince ve ḫalīlesi ardınca yürüdügi 
ve ol nāḳa ol sā‘atde kün buyurılmaġla ḫalḳ olınduġı muḥarrer ü me’ẟūrdur.3 

Ḥażret-i Ādem ki bu gūne ‘aẓametle semāvātı ṭolaşurdı, [139b E] ṣaġ 
ve ṣolında ṣaf ṣaf ṭurup seyr iden melā’ikeye “Es-selāmu ‘aleyküm ve 
raḥmatu’llāhi ve berekātuhu yā melā’iketa’llāh.” diyürek devr iderdi. Anlar 
daḫı ta‘ẓīm ile redd-i selām iderlerdi. Ḥattā  ّذر حتيّتك وحتّيت  فيما  «هذه  يتك 
 .buyurılmışdı  بينهم اىل يوم القيامة »4

Ammā aḫẕ-ı mīẟāḳ İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince Baṭn-ı 
Nu‘mān maḥallinde oldı ki ‘Arafāt cenbinde 5  vāḳi‘dür. Ve İbn Cerīr 
ḳavlince Nu‘mānu’s-seḥāb’da6 olduġı şāyi‘dür.  

 

 
1  kirāma: kereme N1 | kerāmete E 
2  meymūna: meymūna misk-i eẕferden E 
3  Egerçi ki//me’ẟūrdur: - MV, E 
4  “Sana ve kıyamete kadarki sürede olacak zürriyyetine selam olsun.” 
5  ‘Arafāt cenbinde: ‘araḳ-ı cebīninde N1 
6  seḥābda: tesābīḥde MV | nesḥābda E 
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Ammā el-ḳavl fī ḫilḳati’l-Ḥavvā 

Ekẟer-i müfessirīn ḳavlince Ḥażret-i Ḥavvā ṭaşrada yaradıldı. Ba‘dehu 
Ādem ‘aleyhi’s-selām ile cennete girdi. Zīrā ki bir rivāyetde Ḥażret-i Ādem, 
Ṭā’if ile Mekke mābeyninde ḫalḳ olınduḳdan ṣoñra serīre iclās itdürilüp 
cennete idḫāl olındı. Ve ammā bāb-ı ḫulde varduġı gibi serīri yire ḳodılar. 
O maḥalde aġsırdı. Ḥavvā ṣol iyegüsinden yaradıldı. Andan ṣoñra ikisi 
ma‘an emr-i İlāhī ile cennete girdi.  

Ammā İbn ‘Abbās ve İbn Mes‘ūd ve niçe müfessirīn ḳavlince 
Ḥavvā’nuñ ḫilḳati cennetde oldı. Ḥażret-i Ādem’üñ duḫūlinden bir miḳdār 
ṣoñra ki ẕātına bir yār-ı1 hevādār lāzım geldi. Yalıñuzlıḳdan ḥaẓẓ itmeyüp 
üns ṭutacaḳlayın bir dildār recāsın ḳılmaġla Ḥażret-i Ḥavvā ḫalḳ olındı. Nisā 
ḳısmına ḥarīrüñ ḥelāl olması ḫilḳati cennetde olmaġın vuḳū‘ buldı.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ādem bāġ-ı irem teferrücüñ idüp fevākihinden 
tenāvül eyleyüp enhār-ı zülālinden içüp [125a N1] nev‘an yorġunlıḳ gibi 
bir ḥāl olup istirāḥat iḳtiżā itmekle bir miḳdār ımızġandı. Ol ḫˇāb-ı 
ferāġatde2 iken Ḥavvā ḫalḳ olınup başı ucında oturıverdi.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de meẕkūrdur ki Ḥażret-i Ḥavvā, Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ 
ḳāmeti berāberi ḳadd ile ḫalḳ olındı. Ḥüsn ü cemāli daḫı aña müşābehetde 
bulundı. Lā-siyyemā sīmāsı mevzūn,3  nāz u ‘işve ile cilve-nümūn, elleri 
ḳudretden muḥannā, ḳulaḳları muraṣṣa‘ gūşvāreleri ile peydā, ḳolları 
destīne-i zerrīneler ile hüveydā, ḫātemleri mücevher, bāzū-bendleri muraṣṣa‘ 
u mükerrer, tāc-ı zerrīn-i muraṣṣa‘ı ise muḳarrer, ḫilḳati min vechin Ḥażret-i 
Ādem’e beñzer, nihāyet Ḥavvā’nuñ cildi [123b MV] raḳīḳ u aṣfā, beşeresi4 
muṭarrā, tekellümde Ādem’den mülāyemeti ẓāhir, güftārı5 nerm ü leyyin 
idügi mütebādir, gözleri bīmār, kendüsi ṣıḥḥat-ı mizācla nümūdār, bir 
ḫalīle-i mevzūn-reftār ve celīle-i nāzik-güftār ve her ‘użvı pesend ü taḥsīne 
sezāvār olmış idi.  

Fe-lā-cerem Ādem ki uyanup Ḥavvā’yı gördi, “Sen kimsün?” diyü ṣordı. 
Ol daḫı “Ben senüñ cüftüñüm ki Ḥaḳ celle ve ‘alā beni senüñçün [140a E] 
yaratdı. Seni bana ve beni saña eglence ḫalḳ itdi.” diyü cevāb virdi. Bu 
ḥāletde ba‘żı melā’ike Ḥavvā’yı gördiler. “Yā Ādem, bu yanındaki nedür?” 

 
1  yār-ı: me’vā-yı E 
2  ferāġatde: ġafletde MV, E 
3  ḳāmeti//mevzūn: - N1 
4  beşeresi: gūn-ı beşeresi MV 
5  güftārı: keffinüñ N1, MV 
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diyü ṣordılar. “İmre’etdür. Benüm içün ḫalḳ olınmışdur. Ya‘nī ki 
‘avretümdür.” didi. “İsmi nedür?” didüklerinde “Ḥavvā’dur. Ya‘nī ḥayden1 
yaradılmışdur.” cevābın virdi. “Yā bunı sever misün?” didiler. “Severin.” 
didi. Ḥavvā’ya “Sen de Ādem’i sever misün?” didiler. Ḳalbinde eż‘āf-ı 
mużā‘afa maḥabbeti muḳarrer iken “Sevmezin.” didi. ‘Avretlerüñ her 
sözinde ḫilāf u dürūġ olmaḳ ol maḥalde Ḥavvā’nuñ inkārından ṣudūra geldi.  

Baḥru’l-‘ulūm’da mesṭūrdur ki ümmü’l-mü’minīn Ḥavvā, Ḥażret-i 
Ādem’üñ ḍıl‘a-i ‘avcāsından ki uyurken ḫalḳ olındı. Bīdār iken ḫalḳ olınmış 
olsa Ādem’üñ te’ellüm itmesi muḳarrer idi. Anuñ içün ‘adem-i te’ellümi 
irāde ḳılındı. Ba‘dehu  2«آدم هذه زوجتك خلقتها م نك الجلك �»  buyurıldı. 
Ya‘nī ki “Bu senüñ ḥelālüñ ve ārāyiş-i cān olan ‘iyālüñdür ki bunı senden 
ötüri yaratdum. Cüftüñ olmasını irāde itdüm.” diyü taṣarrufı kendüye ḥelāl 
idügi ṭuyuruldı.  

Ḥattā 3  «ا فرتضى»  ya‘nī “Rāżī misün, yā Ādem?” diyü ṣoruldı. Ol daḫı 
“Yā Rabbī, rāżī oldum. Bunı dem ü laḥm u ḳurret-i ‘aynüm bildüm.” 
cevābını virdi. Lākin hemān el uzadup mübāşeret murād idindi. Ḥālā ki 
melā’ike men‘ine iḳdām eylediler. “Ebsem yā Ādem, mehrüni edā itmeyince 
güstāḫlıḳ hevesin ḳılma.” diyü söylediler. Fe-lā-cerem Ḥażret-i Ṣafiyyu’llāh 
Ādem bir miḳdār ṭurdı. “Bunuñ mehri nedür?” diyü meleklere ṣordı. Anlar 
daḫı “Üç kerre Ḥażret-i rūḥ-ı Muḥammed ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme 
ṣalavātdur.” didiler.  

Ammā İbn Cevzī, Selvetü’l-aḥzān’da yazduġı üzere Ḥavvā kendüsi bilā-
mehr Ādem’e el virmedi. Ādem daḫı Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a yüz ṭutup “Yā Rabbī, 
benüm nem vardur ki buña mehr nāmına virem.” diyü söyledi. “Ḥabīb’üm 
Muḥammed bin ‘Abdu’llāh’a [125b N1] yigirmi kerre ṣalavāt vir.” 
buyurıldı. Pes Ādem ki bu emre imtiẟāl idüp Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem cenābına yigirmi def‘a ṣalavāt virdi. Mehr-i mu‘accele maḥsūb olup 
mü’ecceli tesbīḥ u tehlīl olmaḳ üzere beyne’l-melā’ike ḫuṭbe-i nikāḥ oḳundı 
ki ol ḫuṭbe-i laṭīfe4 budur:  

 

 

 
1  ḥayden: ḥay N1 
2  “Ey Âdem, bu senin eşindir. Onu senin için yarattım.” 
3  “Râzı mısın?”  
4  laṭīfe: şerīfe N1, E 
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Ḫuṭbe-i Ādem ‘aleyhi’s-selām 

وامائى   عبيدى  واخللق كّلهم  ردائى  والكرب�ء  ازارى  والعظمة  ثنائى  احلمد 
االشياء ليستدلوا على  واالنبياء والرسل اوليائى وحمّمد حبيىب ورسوىل اّىن قد زّوجت  

وحدانيىت اشهدوا � مالئكىت ومحلة عرشى وسّكان مسواتى اّىن قد زّوجت اّمىت  
آدم عليه السالم على صداق تسبيحى    ] b E140[   حّوا لبديع فطرتى وضيع قدرتى 

ه اّال هللا  
ۤ
وحده ال شريك له  وتقديسى و�ليلى وهى آية الكرسّى شهادة أن ال ال

وكال منها رغداً حيُث شئتما وال  اسكن انت وزوجك اجلّنة     [124a MV]� آدم 
 1تقر� هذه الشجرة فتكو� من الظاملني مثّ السالم عليكما ورمحىت وبركاتى. 

Şerḥ-i ḫuṭbe-i Ādem ‘ale’l-icmāl bi’r-raḳam2 

A‘lem-i ṣahābe-i aḫyār, Ka‘bü’l-aḥbār raḍiya’llāhu ‘anh sālār-i enbiyā-yı 
risālet-kirdār, Ḥażret-i Muḥammed-i büzürgvār cenābından rivāyet ḳılur ki 
bu ḫuṭbe-i şerīfe beyne’z-zevc ve’z-zevce rābıṭa-i izdivāc u mücāma‘a 
ḳılınduḳdan ṣoñra Ḥażret-i Yūsuf-ı ṣıddīḳa Züleyḫā ‘aḳd olınduḳda daḫı 
Cibrīl-i mükerrem bu ḫuṭbeyi inşā-yı muḥterem ḳıldı. Bu taḳdīrce iki 
peyġāmberüñ ḫuṭbesi idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Fe-lā-cerem āhū derisine yazup getüren ādem, şīr-i jiyān gibi beyne’l-
ḫalā’iḳ mehīb ü müsellem ola. Erkek veled recā eyleyen merd-i muḥterem 
bir pāk ṭaştuñ içine yazdura. Ḥamli üç buçuḳ aylıḳ olan ḫātūna içüre. Bi-
‘ināyeti’llāh ḳız ise daḫı erkek oġlancıġa mübeddel göre. Ve muḫālif 
marażlara mübtelā olanlar yazınup götüreler. Bilā-müdāvāt-ı eṭıbbā ol 
marażlardan ḳurtılup şifā bulalar.3  

Ve eger er ve ‘avret miyānında ḥüsn-i zindegānī olmasa, ya‘nī ki 
maḥabbetleri münāferetle ‘adāvete mübeddel olsa misk ü za‘ferān u gül-āb 
ile āhū postına yazup götüreler. Şīr ü şekker gibi imtizāc peydā ḳılalar. ‘Aḳd-i 

 
1  “Hamd benim şükrüm, azamet örtüm, kibriya elbisemdir. Bütün halk benim kölem ve 

hizmetçimdir. Bütün enbiya ve peygamberler benim yakınımdır. Hz. Muhammed (sav.) 
benim habibim ve resulümdür. Benim birliğime delalet etmesi için varlıkları çift kıldım. Ey 
melekler, hamele-i arş ve semavat ehli, şehadet edin ki Havva’yı fıtratımın güzelliğinin 
[yansıması] ve kudretimin küçük belirtisi olan Âdem ile tesbih, takdis ve tehlilimin mehri 
üzerine evlendirdim. O mehir, Âyetü’l-kürsî’dir. Allah’tan başka İlâh olmadığı, tek olduğu, 
şerikinin bulunmadığına şehadet eder. Ey Âdem, sen ve eşin cenneti mesken tutun. İkiniz 
orada istediğiniz yerde afiyetle yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden 
olacaksınız. Sonra selam, rahmetim ve bereketim sizin üzerinize olsun.” 

2  bi’r-raḳam: - MV, E 
3  MV nüshasında bu iki cümle karışık bir şekilde yazılmıştır. 
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elsine-i nāsda ḫod bī-naẓīrdür. Yazınup ṣol bāzūsında götüren ḫaṣm-ı 
mühevviline ġālib-i dil-peẕīrdür. Farażā ki düşmeni şehryār-ı ‘ālem ise daḫı 
ḥāmil-i ḫuṭbe żarar u gezendden ḫalāṣ olmaḳ emr-i yesīrdür. Keẕālik gül-āb 
u müşg ü za‘ferānla bir ṭaşta yazup ba‘dehu āb-ı bārānla ezüp içen kimesne 
ḳuvvet-i ḥāfıẓaya ḳādir ve cevdet-i ẕihn-i pākle ḥıfẓında bāhir ola. Bir kerre 
işitdügini hergiz unutmaya.  

Ve bu ḫuṭbe-i mübārekeyi Sūre-i Fātiḥa ile yazınup götüren kimesneye 
siḥr ü mekr ü cāẕūlıḳ kār eylemeye. Mesḥūr ise daḫı ḳurtula. Ve Cum‘a güni 
ṣalā zamānında bir selāmla altı rek‘at namāz ḳılup her bir rek‘atde bir Fātiḥa 
ve Āyetü’l-kürsī ve elem-neşraḥ1 [126a N1] ve üç kerre bu ḫuṭbeyi oḳuya. 
Ve selām virdükden ṣoñra tekrār bu ḫuṭbeyi ḳırḳ bir dāne beyāż fülfül 
üzerine bir kerre oḳuyup üfüre. Ve ḫalḳ uyḫuya varduḳda ol niyyetle birer 
birer āteşe ura. Farażā ki maṭlūbı şarḳ u ġarbda daḫı olsa ve bend-i āhenīn 
içinde bulınsa bendinden ḳurtılup gele. Kendüyi ṭālibine vāṣıl ḳıla. Ve bi’l-
cümle ḫavāṣṣ-ı ḫuṭbeye nihāyet [141a E] yoḳdur. Bu maḥalde bu miḳdārla 
beyānı2 daḫı çoḳdur. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ādem ve Ḥavvā ki cennete girdiler, fevāhike-i 
mütenevvi‘a ve ẟimār-ı müteleẕẕiẕesinden ekl ü tenāvüle ruḫṣat ḥāṣıl ḳıldılar. 
Ancaḳ ekl-i şecereden men‘ buyurıldılar ki ekẟer-i müfessirīn ve fużalā-yı 
ṣaḥābe-i güzīn ḳavlince ol şecere buġday aġacı idi. Ḥattā dār-ı dünyāda benī 
Ādem’üñ ġıdā-yı aṣliyyesi olmaḳ cennetdeki ḥırṣına binā’en oldı. Ve ba‘żı 
‘ulemā-yı pīşīn taḥḳīḳınca kürūm-i ‘ineb idi. Ḫarābāt-ı dünyādaki 
‘ayyāşlaruñ ekẟeri ḫamra ibtilā ḥāṣıl itmek anuñla emr-i ilāhīyi 
ṣındurmalarından ṣudūr buldı.  

Ve ba‘żı aṣḥāb “Dıraḫt-ı tīn idi.” dimişler. “İncir yapraġı ile setr-i ‘avret 
[124b MV] idüp dār-ı dünyāya inmelerinden ol idügi muḳarrerdür.” diyü 
söylemişler. Ammā esedu’llāhi’l-ġālib, İmām ‘Alī bin Ebī Ṭālib 
kerrema’llāhu vechehu “Şecere-i kāfūr idi.” buyurmışlar. Ke-enne mevtāya 
kāfūrla buḫūr virenler bu sırr-ı mestūrı ḫalḳa ṭuyurmışlar.  

Egerçi ki “Şecere-i bürr idi.” diyenlerde İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu 
‘anhumā dāḫildür. Lākin “Murād olınan bürr, şecere-i firdevs idi ki anda 
fevākihe-i mütenevvi‘a-i cennet ḥāṣıldur.” didükleri nev‘an muḫālefeti 
şāmildür.  

 
1  Burada İnşirâh Sûresi’ne atıf yapılmıştır. 
2  miḳdārla beyānı: miḳdār N1, MV 
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Ammā Rebī‘ bin Enes ḳavlince ki şol şecerenüñ mīvesi eklinden 
memnū‘ ḳılındılar ki tenāvüli ṣoñında ḥadeẟ iḳtiżā iderdi. Bāġ-ı cennetüñ 
sā’ir mīveleri gibi degül idi. Cennet, mevżi‘-i ḥadeẟ olmaduġı eclden ekline 
ruḫṣat virilmedi, diyü tevcīh itmişdür. Ḥattā keẕā fi’l-Ḫamīs ḳaydı anuñ 
ṣıḥḥatini ke-enne imżā eylemişdür. 

Ammā bu ḥaḳīr keẕā fi’l-Ḫamīs kelāmını “lākin imkān-ı iḥdāẟu’l-ḥadeẟ 
mā hüve nefīs” kelimātı ile müẕeyyel eylerin. “Ḳavl-i İbn Rebī‘ cidden cā’iz 
degüldür.” diyü söylerin. 

Ve bi’l-cümle nehy olınan şecere-i bürr idügi muḳarrerdür. Ḥālā ki 
dünyādaki ṣūretle bitmeyüp bāġ-ı ‘Adn’üñ āb u hevāsı iḳtiżāsı, ḫuṣūṣā Ādem 
ve Ḥavvā’nuñ firībi istid‘āsı ile aḥsen-i levn ü ḫilḳatde idi.  

Ḥatta İbn ‘Abbās ḥażretleri   حسنها وامجلها خلقها هللا أ«فيا هلا من شجرة ما
  .buyurduḳları leṭāfetine delālet itmişdür  تعاىل على  أ حسن صورة ىف اجلّنة» 1

 

Ammā el-iḫtilāf fī cennet-i Ādem ‘aleyhi’s-selām 

Mevlāna Ḫˇāndşāh, müverriḫ-i ‘ulemā-yı dīn-i Aḥmedī ve fużalā-yı 
şer‘-i Muḥammedī ekābirinüñ bu bābda iḫtilāfını tasṭīr idüp “Ṣaḥābe ve 
tābi‘īnden niçeler [126b N1] Ḥażret-i Ādem girdügi cennet, Cennet-i 
Me’vā idi.” dimişler. Ve niçeler “Üçinci cennet nāmındaki Cennetü’l-me’vā 
degüldür.” cevābın itmişler. Ya‘nī ekl-i şecereden iḥtirāz teklīfi ve ḫilḳat-i 
Ḥavvā ḥālinde nevm ‘ārıż olmasını ba‘żılar 2  “İḍlāl ü iġvā içün İblīs’üñ 
duḫūle yol bulması Cennet-i Me’vā olmasını münāfīdür. Bu sebeble ki 
cennetde teklīf olınmaması, insāna uyḫu gelmemesi, İblīs aña girmemesi 
ḫilāfına delīl-i kāfīdür.” [141b E] diyü taḥḳīḳ itmişler. Ḥattā ‘ulemā-yı 
Yehūd “Tevrāt’da daḫı bu vechle yazılmışdur.” diyü ḫaber virmişler.  

Niteki ‘ulemādan İbn Yaḥyā ve anuñ emẟāli ba‘żı kec3-ṭab‘ān-ı bī-pervā 
Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā berāy-ı imtiḥān seviyyü’l-cinān, cüneyne-i4 bihişt-
nişān ḫalḳ itmiş ola. Ḥażret-i Ādem anda tecribe olınup iḫrācı daḫı ol bāġ u 
rāġ-ı ḳuds-mekāndan olmış ola. Nihāyet İhbiṭū5 fermānı muvāfıḳ olmaġ-

 
1  “O ağaç ne kadar da hoş ve güzeldir. Allah onu cennette en güzel surette yarattı.” 
2  ba‘żılar: ba‘żı reh-i N1 
3  kec: genc N1 | - E 
4  cüneyne-i: ḫīne-i MV | cennet-i E 
5  “İnin” (Bakara Sûresi, 61. âyetten iktibastır.) 
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içün, ya‘nī ki yüksekden inmek fermānı ve mażmūnı taḥaḳḳuḳ bulmaġ-içün 
ol ravża-i ṭarāvet-erkān yā cibāl-i şāmiḫadan bir mürtefi‘ü’l-bünyān yirde, 
veyāḫūd āsmān-ı berterde idügi muḳarrer ola, dimişler. Ġalaṭ-ber-ġalaṭ, 
ḫabṭ u ḫaṭā ile merkeb-i leng-i ṭabī‘atlerini saḳaṭ idüp Ḥażret-i Ādem’üñ 
marażı müştedd olup engūr-i cennet ārzū ḳılduḳda evlād-ı kirāmını 
göndermesi, anlar bāġ-ı İrem ṭalebine giderken Cebrā’īl ve ‘Azrā’īl ve ba‘żı 
melek-i celīl anlara rāst gelüp döndürmesi bu müdde‘āmuza delīldür, sözin 
söylemişler.  

Bunlardan ġayrı İmām Ebü’l-ḥasen Fāryābī, Es’ile-i Cāmi‘a nām 
kitābında cennet-i Ādem ‘aleyhi’s-selām [125a MV] diyār-ı Filisṭīn’de bir 
ravża-i ‘ālī-maḳām ve bostān-ı ser-sebz ü bahār-encām idi, dimişdür. Zīrā ki 
Ḥażret-i Ādem’üñ me’mūr u menhī1 olması ḳavā‘id-i dünyādan olmaġla 
duḫūl u ḫurūcı Cennet-i Me’vā’dan olmaḳ muḫālifdür, sözini söylemişdür. 
Ḥālā ki bir cüz’ī i‘tibār içün ḳā‘ide-i külliyye-i inṣāf ṭarīḳından çıḳup taġyīr-i 
cennetle cinnet2 semtine gitmişdür.  

‘Alīm ve fehīm olan ṭab‘-ı selīm ṣāḥiblerine ma‘lūmdur ki Ḥaḳ 
te‘ālānuñ Ādem’i yed-i ḳudretiyle taḫmīri ve rūḥından nefḫ-i rūḥ itdügi 
ittiḥād-ı dil-peẕīri, ba‘dehu cemī‘-i melā’ikeye secde itdürüp Ādem’i tevḳīri, 
ḫuṣūṣā iklīl-i nūrānī giydürüp bir serīr-i muraṣṣa‘ u müẕehhebe bindürüp 
gökleri tamāmen tedvīri, ba‘dehu Cennet-i Me’vā’nuñ a‘lā-yı ‘illiyyīnine 
naṣb-ı serīri ve bu vechle ta‘ẓīm ü tebcīlden ṣoñra dār-ı dünyāya nüzūlini 
taḳdīri ve ekl-i şecereden nehy buyurduḳdan ṣoñra irtikāb-ı ‘iṣyānına 
binā’en merātib-i ‘āliye-i iltifātdan menāzil-i sāfile-i ḥādiẟāta iḫrācla taḥḳīr ü 
teşhīri, lā-siyyemā İhbiṭū lafẓı ile ẕirve-i ‘ulyādan ḥażiż-i ednāya inmesi 
ta‘bīri, ‘ale’l-ḫuṣūṣ Ḥażret-i Ādem ke’īb ü maḥzūn u muġtem olduġı ḥālde 
bāb-ı dār-ı cināndan ṭaşra vaż‘-ı ḳadem ḳılup [127a N1] bismi’llāhi’r-
raḥmāni’r-raḥīm didükde Cibrīl ‘aleyhi’s-selām bu esmā-yı şerīfe berekātında 
teraḳḳub-ı ‘afv u merḥamet ile “Zinhār çıḳmaġa ta‘cīl itme.” diyü te’ḫīri ve 
ma‘a ẕālik ḫiṭāb-ı İlāhī vārid olup “Yā Cibrīl, māni‘ [142a E] olma. Ḳo, 
şimdi yalıñuz gitsün. Ba‘de zamānin niçe kerre yüz biñ evlādı ile duḫūl 
itsün.” buyurduḳları tebşīri ve siyāḳ u sibāḳ-ı3 ḥikāyātuñ hezār bu maḳūle 
tedḳīḳāt-ı enīḳayı müş‘ir delā’il-i ḥaḳā’iḳ-semīri maḳbūl-i ḳulūb-i cemm-i 
ġafīr ve maṭbū‘-ı ṭıbā‘-ı ṣaġīr ü kebīr idügi ẓāhir ü müstenīr iken mücerred 

 
1  me’mūr u menhī: me’mūr-ı nehyi N1 
2  cinnet: ḫabet MV | ḫab E 
3  u sibāḳ: - N1 
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“Cennetde nevm olmaz. Ve İblīs aña yol bulmaz. Ḫuṣūṣā nehy-i ekl-i şecere 
teklīfi ḫuld-i berīn ḳā‘idesine uymaz.” didükleri ‘aceb ḳīl ü ḳāldür. Niçe ḳīl 
ü ḳāl, maḥż-ı evhām u ḫayālāt-i bī-me’āldür. 

li-Mü’ellifihi 

  Bir ḳonup göçmek içün menzil olupdur ‘ālem 
  Ṣanki bir mezra‘adur ḥāṣılı ẕāt-ı Ādem 
 
  Ādemi ḫāke ṣalup raġbet-i ḫuld eylediler 
  Ser-be-ser Ādemüñ iḥyāsı iken bāġ-i İrem 

Ḥāṣıl-ı kelām bunca raġbetler ki Ḥażret-i Ādem’e olmışdur, ṣoñında 
iḫrācı cennetden olmayup rūy-i zemīnde bir cüneyneden olduġı taḳrīrce ev-
velki ta‘ẓīm ü tevḳīrüñ netā’ici ḳurı1 telef idügi ta‘ayyün bulmışdur. Bu 
ḥaḳīrüñ müṭāla‘asında ol mażmūna cidden ruḫṣat yoḳdur. O semte sülūk 
idenlerüñ ḫabṭ u ḫaṭāları evhām-ı ġarībelerinden artuḳdur.  

Ba‘de ẕālik Vehb bin Münebbih’den menḳūldür ki Ḥaḳ celle ve ‘alā 
berāy-ı Ādem ve Ḥavvā yedi yüz muraṣṣa‘ ḳā’ime ile peydā, yedi kerre 
mābeyni’l-maġrib ve’l-maşrıḳ ṭūlinde zīb ü zīnetle hüveydā, bir serīr-i zerrīn-i 
mu‘allā naṣb eyledi ki her iki ḳā’imesinüñ mābeyni yüz yıllıḳ yol idi. Bāġ-ı 
cennetüñ ortasında ḳurılup Ḥażret-i Ādem’i melā’ike anuñ ṣadrına iclās 
idüp ḳaṣd-ı ta‘ẓīm ḳılmışlar idi. Ve şecere-i ḫuld kemāl-i zīb ü zīnetle çaḳ 
ḳarşularında vāḳi‘ idi. Ḥattā Ḥażret-i Ādem saḫaṭ-ı İlāhī ḳorḳusından yüzini 
berü cānibe döndürdi. Aña naẓar ḳılmaġı bile tecvīz itmezdi. Bā-ḫuṣūṣ fe-lā-
taḳrabā2 lafẓı ile men‘inden ṣoñra her cihetle tebā‘üd lāzım idügini bilmiş 
idi. Ve taḳarrüb-i terk-i te’eddüb ile tenāvüline terettüb ḳılan ḥırṣ [125b 
MV] u iştihāyı istid‘ā itdügini iẕ‘ān ḳılmış idi.  

Ammā Mevlānā Muḥammed bin ‘Alī-i Tirmiẕī ḳavlince o şecerenüñ 
aṣlı ḥınṭa sünbülesi idi ki her levnden evrāḳı var idi. Ve mīvelerinde incīr ve 
üzüm ve ḥınṭa dāneleri bī-şümār ve leẕẕetleri  3«احلى من العسل»  
keyfiyyetiyle nümūdār idi. Ve her bir gendümi baḳar bögreki deñlü hey’etle 
bedīdār idi. Ve bi’l-cümle bir şecere-i ḳamḥ idi ki yedi budaġı ve her 

 
1  ḳurı: ḳarīn-i N1 
2  “İkiniz yaklaşmayın.” (Bakara Sûresi 35. âyete telmih yapılmıştır. N1 nüshasında sehven 

“lā-taḳrabū [Siz yaklaşmayın.]” şeklinde yazılmıştır.) 
3  “baldan daha tatlı”  
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ġuṣnında bir sünbülesi ve her bir sünbülesinde beş dānesi ẓāhir idi ki ṭūli her 
sünbülenüñ üç [142b E] ḳarış miḳdārında bāhir idi.  

Fe-lā-cerem Ṣafiyyu’llāh olan Ādem, andan bir sünbüle ḳopardı. 
İçindeki dānelerüñ birini Ḥavvā, birini Ādem ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā 
nebiyyinā ekl eyledi. Ve üç dānesi ki baḳiyye idi, [127b N1] Cebrā’īl 
‘aleyhi’s-selām anları yiryüzine indükden ṣoñra Ḥażret-i Ādem’e getürdi. 
Ḥattā ki her biri altı yüz ḳıṭ‘a ḳılındı. Rūy-i zemīnde biten buġdaylara anlar 
aṣl oldı. Ya‘nī ki cümlesi anlardan üredi. Lākin cennet bāġında çekdügi ḳadd 
u ḳāmeti dünyāda bulmadı. Taġyīr-i āb u hevā ile mīvesinde daḫı andaki 
ḥalāvet ḥāṣıl olmadı. Anda fevākihe-i leẕīẕeden iken bāġ-ı dünyāda ḥubūbāt 
cinsinden oldı.  

Bu daḫı menḳūldür ki Ḥażret-i Ādem dānesin ekl eyledügi şecere-i bürr 
yevm-i ḳıyāmetde isti‘cālle cennete teveccüh iden mü’minlerüñ yolları 
üzerinde ẓāhir olup her gören benī Ādem, leṭāfet ü ṭarāvetini ta‘accübe ḳılup 
ḥālā ki naẓargāh-ı Ḫudā’ya cennet ḫil‘atleri ile teşrīfāt içün gitmegin 
melā’ike-i ‘iẓām anlaruñ isti‘cāline ihtimām iderken böyle firīfte gibi olup 
baḳaḳalduḳlarında ba‘żı melā’ike-i kirām laṭīfe yüzinden kelām ideler: “Siz 
ki da‘vet-i ilāhīye icābet ḥālinde ve cennete dāḫil olup muḫalled idügüñüzi 
taḥḳīḳ ḫilālinde böyle aldanup şecere-i ḥınṭaya baḳup ḳalursuz. Ma‘a ẕālik 
ceddiñüz Ḥażret-i Ādem’e levm daḫı1 idersüz.” didiklerinde “Ḥāşā ki biz 
Ādem’e levm idevüz.” diyeler. Ardlarına baḳına baḳına meyl-i tām 
göstererek Cenāb-ı Ḥażret’e gideler.  

Vaḳtā ki Ādem ve Ḥavvā bu teşrīfāt-ı bī-intihā ile cennetde ḳaldı, İblīs 
bir ‘ābid-i muḳarreb iken dergāh-ı Ḥaḳ’dan sürilüp cenāb-ı ilāhīden  
َها فَِانََّك َرِجيٌم﴾2  buyurılup cennetden çıḳaruldı. Ḥażret-i Ādem’e  ﴿فَاْخرُْج ِمنـْ
‘adāvet idüp3 “Benüm bu ẕilletüme sebeb anuñ ḫilḳati olmışdur.” diyü 
muttaṣıl mekr ü ḥīleye başladı. İki, üç yüz yıl giçdükden ṣoñra ki furṣatuñ 
devşürüp cennet ḳapularına gelürdi. Duḫūle ruḫṣat bulmayup “Āyā ne 
ṭarīḳla bunları iḍlāl eylesem.” diyü tereddüd ḳılurdı.  

Ve Envārü’t-tenzīl ṣāḥibi ḳavlince şekl-i āḫara müteşekkil ü4 mütemeẟẟil 
olup cennete girmesi ve Ādem ve Ḥavvā ile söyleşmesi mümkin olmadı. 

 
1  daḫı: - N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/34,  “O halde çık oradan. Kovuldun!”  
3  idüp: üzere olup N1 
4  müteşekkil ü: - MV 
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Ancaḳ ilḳā-yı vesvese ve iġvā yüzinden mekr eyledi. Zīrā ki duḫūlden men‘-i 
İlāhī ile memnū‘ iken bihişte girmesi muḫālif ḳıyās ṭutuldı.  

Fe-ammā ba‘żılar “İḥsānla ikrāmla girmesi memnū‘ idi. Yoḫsa temeẟẟül 
ü ḥīle ile duḫūli ġayr-i merfū‘ idi.” dimişler. Ve ba‘żılar “Bir dābbe şekline 
girüp cennete girdi. Ḫazene-i cinān ne keyfiyyetle girdügini görmedi ve 
bilmedi.” diyü taḥḳīḳ1 itmişler. Muḥaṣṣal-ı kelām şeyṭān-ı bed-nām evvelā 
ṭāvusdan [143a E] mu‘āvenet recā eyledi. “Senüñle bunca ḥuḳūḳ-ı ḳadīme 
[126a MV] ve uḫuvvet ü ḫullet-i2 müstedīmemüz muḳarrer iken bu demde 
baña feryād-res olmaz mısun? Gülzār-ı bihişti görecegüm gelmişdür. Rıḍvān 
ve sā’ir ḫuzzān ṭuymadın beni cennete ḳoymaz mısun?” didi.  

Ve ba‘żılar ḳavlince Ḥażret-i Ādem’e ‘adāvetini iẓhār idüp “Ne var 
senüñ ruḫṣatuñla bihişte girsem. Beni böyle ẕillete düşüren ‘adüvvümi bulup 
andan intiḳāmumı alsam.” diyü söyledi. [128a N1] Egerçi ki ṭāvus kendüsi 
ruḫṣat virmedin imtinā‘ ḳıldı. Lākin nev‘an teraḥḥum idüp ḥuḳūḳ-ı 
sābıḳaya binā’en müsāmaḥa ṭarīḳına sülūk ḳıldı. Ya‘nī ki mār cānibinden 
tedārük münāsib idügine delālet itdi.  

Vehb bin Münebbih ḳavlince ṭāvus şecere-i ṭūbāya me’nūs bir melek-i 
ẕī-şān-ı maḥsūs idi ki āvāze ḳılduḳça » امللك املتّوج اّلذى عّمرت ىف نعيم اجلنان أ �
 mefhūmını söylerdi. Ya‘nī “Ben bir  ابدا   وال اخرج من ر�ض اخللد سرمدا »3
melek-i tācdārın ki a‘mār-ı ṭavīle na‘īm-i cinānda ḳaldum. Aṣlā riyāż-ı 
ḫuldden çıḳmayup ‘ömr-i sermedī buldum.” kelāmını edā eylerdi. 
“İnşā’allāh” şarṭını veyāḫūd “bi-‘ināyeti’llāh” kelimesini añmaġa tenezzül 
itmezdi. ‘Āḳıbet ol kelām-ı ġurūr-encām anı cennetden çıḳardı. ‘Azāzīl gibi 
mel‘ūn u mercūma rükūn u meylinden ötüri mezābil-i dünyāya mübtelā 
ḳılındı. 

li-Mü’ellifihi 

  Olsa İblīse bir melek hem-rāh 
  Şeref-i ẕātın ide cümle tebāh  
 
 
 

 
1  taḥḳīḳ: da‘vā-yı taḥḳīḳ E 
2  ḫullet: - N1 
3  “Ben tâcı olan bir meleğim. Cennet bağçelerinde sonsuza kadar ömür sürdüm. Cennet 

bahçelerinden çıkarılmadan sonsuz bir hayat buldum.” 
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  Yaramazla ḳarīn olan maḫlūḳ 
  İdinür ġūl-i nefs-i şūmı penāh 

Vaḳtā ki ṭāvusa itdügi ibrāmı İblīs-i bed-nām ḥayye-i ḍalālet-fercāma 
eyledi, “Ḥuḳūḳ-ı sābıḳayı binā’en ri‘āyet1 vācibātdan degül midür?” diyü 
söyledi. Tā ki efsūnı mār-ı bed-sirişte mü’eẟẟir oldı. İblīs’i aġzında pinhān 
idüp Rıḍvān ve sā’ir ḫazene-i cinān görmedin cennet içine yol virdi.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ ḥayye Ādem ve Ḥavvā’ya yaḳın olurdı. Ḥüsn-i edā ile 
kelimātına firīfte olmaġın Ḥażret-i Ḥavvā kendüye ḫaylī maḥabbet ü üns 
itmiş idi. İblīs ki ḥuḳūḳ-ı sābıḳayı yād idüp yalvardı, ḥayye rıżā gösterüp ol 
mel‘ūnı dişleri arasında iḫfā ḳıldı. Ḥattā yılanuñ nābı menba‘-ı zehr-i nāb 
olmaḳ İblīs’üñ anda maḳām ṭutduġına binā’en vāḳi‘ oldı.  

Fe-lā-cerem şeyṭān-ı ḍalālet-‘alem bir pīr-i pīş-ḳadem ṣūretinde ‘izz-i 
ḥużūr-ı Ādem’e vardı. Enīn ü ḥanīn ve girye-i melālet-ḳarīn ile ḳarşularında 
ṭurdı. Mebādī-i hālde Ādem ve Ḥavvā İblīs’i bilmediler. Rıfḳ u teraḥḥum 
gösterüp “Girye vü enīnüñe bā‘iẟ nedür?” diyü ṣordılar. Müfsid-i mezbūr bu 
ṣūretle ‘arż-ı mekr ü ḥīle vü2 şürūra başladı: [143b E] “Sizüñ içün aġların ki 
dār-ı na‘īmde bunca teşrīfātla lā’iḳ-ı serīr ü dīhīm3 ḳılınmış iken āḫir bu 
nüzhetgāhdan iḫrāc olınursuz. Dār-ı dünyāya indürilüp ḥayāt-ı sermedī 
yirine renc ü ‘anā-yı memāt ile bī-cān ḳılınursuz.” didi. Evvelkiden ziyāde 
ġırīv idüp ‘arż-ı ḥīle vü rīv ile iken vāfir aġladı. Ādem ve Ḥavvā’nuñ 
merḥamet āteşi ile gūyā ki cigerlerin ṭaġladı.  

Bir rivāyetde böyledür4 ki İblīs ki cennete girdi, rīḥ şekline mütemeẟẟil 
olup ḥayyenüñ dişleri arasında gizlendi. Tā ki iḫfā ṣūreti ile maḳṣūdına irdi. 
Ammā ol zamānda yılanuñ ḫilḳati buḫtī deve hey’ātında idi. Ḫuṣūṣā 
devābb-ı cennet miyānında ġāyetle ḥüsn ü cemāl üzere idi. Dört ayaḳları 
zeberced-i [126b MV] aḫḍardan, başı yāḳūt-ı aḥmerden, gözleri zümürrüd-i 
nūrānī-peykerden, lisānı kāfūr-ı [128b N1] ebyażdan idi.  

‘Arā’isī ḳavlince üç yüz altmış yıl cennet ḳapularında der-be-der ḳaldı. 
‘Āḳıbet ṭāvusuñ delāleti ve yılanuñ mu‘āveneti ile cināna girdi. Ādem ve 
Ḥavvā nişīmenine yaḳın bir maḥalle varup mizmār çalmaġa başladı. Vādī-i 
bāġ-ı cinānı ol düdügüñ naġamāt-ı ġarībe ve elḥān-ı dil-firīb ü ‘acībesi 

 
1  sābıḳayı//ri‘āyet: sābıḳası ri‘āyet MV | sābıḳayı ri‘āyet E 
2  ḥīle vü: - N1, MV 
3  dīhīm: selāmet E 
4  böyledür: - MV 
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yanġulandurdı. Ḥattā ḥayye daḫı āheng ṭutup mizmār ile taġannī üzere oldı. 
Ādem ve Ḥavvā ki bunları diñlediler, naġamāt u elḥānlarını ta‘accüb 
ḳıldılar. Fe-lā-cerem İblīs-i ḍalālet-naġam ol gün bu miḳdār āşinālıġa ḳanā‘at 
itdi. ‘İṣyān u ṭuġyāna taḥrīṣ itmeyüp çekildi, gitdi. İrtesi yine sāz ve sözle 
daḫı yaḳınlarına geldi. Bā-ḫuṣūṣ dil-nevāz u ḫāṭır-sāzlıġa daḫı başladı. Ḥattā 
ḫiṭām-ı muṣāḥabetde bunlara baḳup vāfir giryeler ḳıldı.  

El-ḳıṣṣa üçinci gelişinde  1«ما �يكما رّبكما عن هذه الشجرة»  didi. Anlar 
daḫı “Belī, öyledür.” didüklerinde “Murād-ı İlāhī sizi ‘āḳıbet bunuñ gibi 
dār-ı na‘īmden iḫrācdur. Ammā bunı yidigüñüz taḳdīrce bunda beḳā vü 
ẟebātıñuz pür-sa‘ādet-i bāhirü’l-ibtihācdür.” didi. Dünyā yılları ile yüz yıl 
miḳdārı geldi, gitdi. Bu ṭarīḳla iġvā vü iḍlāle sa‘y itdi. Bi’l-āḫire Ḥavvā’ya 
mülāzemet ider oldı. Zīrā ki ḳabūl-i naṣīḥatden anı müsta‘cele buldı. Tā ki 
şecere-i ḥınṭaya vardı. İki dānesini ḳoparup birini kendüsi yidi. Birini daḫı 
Ḥażret-i Ādem’e getürüp tenāvülini teklīf ḳıldı. Her çend ki derdmend 
Ādem saḫaṭ u ḫavf-ı ilāhī ile pür-ġam olup eklini mūriẟ-i nedem bilüp 
yimedi. Ḥavvā āzürde-ḫāṭır olup “Bu şeyḫ-i nāṣıḥuñ sözine inanmaz mısun? 
Sükkān-ı cināndan müşārün ileyh-i a‘yān olan mār-ı mārrü’z-ẕikrüñ 
şehādetini rāst ṣanmaz mısun?” sözlerini söyledi. N’eylediyse eyledi, Ādem’e 
daḫı bir ḥabbesini daḫı yidürdi. Fe-ammā ol ḥabbe-i yek-tā henüz mi‘de-i 
Ādem’e [144a E] yitişmeden arḳasındaki yedi yüz ḥulle bir uġurdan uçdı.  

Mü’ellif-i kitāb-ı Ḫamīs ḳavlince ḫātemler ve bilezikler ve ḫalḫāllar ve 
cevherī ḳuşaḳlar ki Ādem ve Ḥavvā’nuñ a‘żāsında idi, cümleten dökilüp 
mużmaḥil oldı. İblīs-i müfsid ise bu hengāmede ki ehl-i cennetden Ādem’e 
“Yā āṣī, yā ‘āṣī” ḫiṭābı mütevāliyeten vārid oldı, ṭaraf-ı semāvātdan birine 
sālik olup gizlenmek tedārükini gördi. Bir cānibden feres-i meymūn hākeẕā  
-sözin söyledi. Ve farḳ-ı Ferḳad  «كان العهد بينك وبني رّبك � مغرور» 2
ḳarīnine tāc giydürüp ol şerefle ser-tāc-ı ṭuyūr olan ḥamāme daḫı    آدم �»
  .edāsın eyledi  اين  � جك وحّلتك صرت بعد احلسن واجلمال اىل السما ج ة»3

Menḳūldür ki Ḥażret-i Ādem ve Ḥavvā ‘uryān ḳalduḳlarında kemāl-i 
ḥicāb u ḥayādan Sidretü’l-müntehā’ya ṭoġruldılar. Bir iki yapraġını ḳoparup 
setr-i ‘avret ḳılmaḳ istediler. Lākin ol şecer kemāl-i iḥtiyāṭından birbirine 
ṣarıldı. Berg-i mütekāẟirinden [129a N1] anlara bir varaḳ virmedi. Bu 

 
1  “Rabb’iniz şu ağacı size yasakladı mı?” 
2  “Ey gurura kapılmış kişi, Rabb’in ile senin aranda ahdiniz vardı.” 
3  “Ey Âdem, güzellik ve iyiliği çirkinleştirdikten sonra nerede senin tacın, nerede cennet 

süslerin!”  
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ṭarīḳla ḳanġı dıraḫta ki vardılar, evrāḳ-ı mütekāẟirinden anlara bir varak 
virmedi. 1  Bu ṭarīḳla ki her ḳanġı dıraḫta vardılar, kendülerden ibā vü 
ictinābını görüp [127a MV] bir iki yapraġ-içün aġlayup yalvardılar. Ḥālā ki 
birisi bergini virmedi. Anlardan ‘iṣyān2 ṣudūr itmiş iken feryād-res olmaġı 
revā görmedi. Bu ḥāletde bir nidā işidüldi ki mażmūnı,     من اعراه هللا فال ساتر»
 ibāreti idi. Ya‘nī ki şol ‘āṣīleri ki Ḥaḳ sübḥānehu ve‘   له ومن تركه فال �صر له» 3
te‘ālā ‘uryān itmiş ola, anuñ ‘avretini kimse setr idemez. Ve şol günāhkārlar 
ki merdūd-i Ḥaḳ idügi ẓuhūra yitmiş ola, kimse anlara mu‘āvenet itmek 
ṭarīḳına gidemez.  

Bu ḥāletde incīr dıraḫtı kendülere teraḥḥum eyledi. Andan bir iki 
yapraḳ ḳoparmaları müyesser oldı. Fe-lā-cerem üç bergini Ḥażret-i Ādem 
‘aleyhi’s-selām ve beş dāne varaḳını Ḥavvā-yı nā-kām alup setr-i ‘avret ḳıldı. 
İlā hāẕe’l-ān mevtānuñ ricāline üç ḳat kefen ve nisvānına beş ḳat pīrāhen 
olmaḳ aña binā’en mu‘ayyen oldı. Ḫuṣūṣā dār-ı dünyāda dıraḫt-ı incīr odun 
olmamaḳ ve yapraġını ḥayvānāt ekl eylememek ol demdeki rıfḳ u 
merḥametine binā’en ta‘ayyün buldı. 

El-ḳıṣṣa Ādem ve Ḥavvā ‘uryān ḳaldılar. Ḥūr u ġılmān ve melā’ik ü 
kerrūbān arasında rüsvālıġla şöhret bulup mücrim ü ‘āṣī nāmı ile añlandılar. 

li-Münşi’ihi 

  Oldı bu zemzeme yir yir peydā 
  Bildi ‘iṣyānların a‘lā ednā 
 
  Biri birine melekler didiler 
 ﴿َوَعصٰٓى ٰاَدُم رَبَُّه فـََغٰوى﴾4   

Ve ba‘żı müfessirīn ḳavlince berg-i dıraḫt-ı incīri Ḥażret-i Ādem kendü 
eli ile ḳopardı. Ḳabżasındaki üç yapraġuñ birini Ḥavvā’ya virüp kemāl-i 

 
1  Bur ṭarīḳla//virmedi: - N1 ǀ der-kenār MV 
2  aġlayup//‘iṣyān: - MV, E 
3  “Allah’ın elbisesiz bıraktığı birini örtecek kimse yoktur. Allah’ın terk ettiği birine yardım 

edecek biri yoktur.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 20/121,  “Böylece Âdem, Rabb’ine karşı gelmiş ve yolunu 

şaşırmıştı.”  
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ḥırṣından [144b E] ikisini kendüye alıḳoydı. Dār-ı dünyāda min ciheti’l-irẟ  
  .ḥisābı ol mażmūna binā’en taḥaḳḳuḳ buldı  ﴿لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْالُنْـثـََيْنيِ﴾1

Ba‘żı kütüb-i mu‘teberede bu daḫı mesṭūrdür ki Ādem’üñ dürr ü 
yāḳūtla mükellel olan tācı ve arḳasındaki şeref-i zīb ü zīnetle mükemmel 
ḫil‘at-i bāhirü’l-ibtihācı şol zamān ki ṭayerān iden murġ ṣūretinde uçdı, 
gitdi; ol sa‘at2 gūş-ı hūşı  3«آدم طالب حسرتك وندامتك �»  kelāmını işitdi. 
Keẕālik altındaki serīr-i müẕehhebi ki ẕāhib oldı, ṣımāḫ-ı iẕ‘ānına ol serīrüñ 
ṣarīrinden  4 «اّىن استحىي من هللا ان أكون سريراً ملن عصى هللا»  zemzemesi 
ittiṣāl buldı.  

Zihī muṣībet-i ‘uẓmā ki mu‘azzez ü mükerrem iken merdūd u maṭrūḥ 
oldılar. Ya‘nī ki ṭāvus ve yılan ve Ādem ve Ḥavvā bāġ u rāġ-ı cennet-i a‘lādan 
dār-ı dünyā gibi ser-menzil-i ednāya sürüldiler.  

Cenāb-ı Müntakim-i Cebbār’dan ḫiṭāb-ı saḫaṭ-āẟār vārid oldı. “Çünki 
bu fesāda bādī olan sensün, yevm-i ḳarāra dek benī nev‘-i insānla ‘adāvetden 
ḫālī olma. Ve her nerede ẓāhir olsañ ḳatl olınmadan ḳurtulma. Ġıdāñ gice 
gündüz ḫāk-i siyāh [129b N1] olsun. Her ḳanda giderseñ ayaḳlaruñ bī-
nişān olup gögsün yirlere sürülsün.” diyü buyurıldı. Ya‘nī ki ḥayye bu 
‘uḳūbetle rūy-i zemīne gönderüldi.  

Bā‘iẟ budur ki ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā  اقتل «الّن 
 buyurdı. Ya‘nī ki “Baña yılanla ḳıtāl itmek  حّية احّب اّىل من ان اقتل كافراً »5
küffār ile ḳıtāl itmekden sevgilüdür.” diyü ‘azīmetini mü’minīne ṭuyurdı. 

Ṭāvus daḫı mübāşir-i fesādāt olanlara delāletle me’nūs olmaġın evvelki 
cemāl ü bahāsı alındı. Evc-i a‘lādan sā‘atiyle ḫāk-i meẕellete ṣalındı. 
Ḥavvā’ya daḫı māh-be-māh ḥayż ibtilāsı ve her vaż‘-ı [127b MV] ḥaml 
itdükçe helāke yaḳın olan derd ü veca‘-ı bī-intihā belāsı, ḫuṣūṣā zevcinüñ her 
zamān kendüye taġallüb ü istīlāsı taḳdīr-i Ḫudā ile muḳarrer oldı. 

Ḥażret-i Ādem ise Ḥavvā’dan müfāraḳat ve sa‘ādet-i ḳurb-i civārdan 
bu‘d-i dār u diyārla meẕellet ve iştihār-ı ‘iṣyānla beyne’l-melā’ike teşhīr ü 
şöhret ve emr-i ma‘āş yüzinden ‘araḳ-ı cebīn ve kedd-i yemīn belālarını 
müstevcib olan elemlere muṣāberet ile te’dīb ḳılındı. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresi, 4/11,  “…erkeğe iki kadın payı kadar...”  
2  sā‘at: - MV 
3  “Ey Âdem, üzüntünü ve pişmanlığını dile getir.” 
4  “Allah’a isyan etmiş birinin tahtı olduğum için Allah’tan utanıyorum.” 
5  “Yılanla savaşmayı kâfirle savaşmaktan daha çok severim.” 
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Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī mūcibince Ādem’e ḫiṭāb-ı İlāhī vārid oldı. Ya‘nī ki 
 buyurıldı. Ādem  «� آدم امنا خلقُتك لَتكون عبداً شكوراً ال لتكون عبداً كفوراً» 1
kemāl-i ḥayādan ser-fürū idüp  2«هذا على سبق علمك � رّب»  buyurdı. 
Ya‘nī ki ol günāhuñ kendüden ṣudūrı meşiyyetle idügin ṭuyurdı.  

Bu daḫı kitāb-ı mezbūrda mesṭūrdur ki cümleden evvel hübūṭ-ı Ādem’i 
bilüp irtikāb-ı günāh itdügini añlayup Ṣafiyyu’llāh ile üns ṭutan kerkes 
didükleri murġ idi ki ol eẟnālarda deryā kenārına indi. Balıḳ ṣayd idüp 
ġıdālenmegi ‘ādet-i me’lūfesi üzere ārzū ḳıldı. Pes ol eẟnāda bir balıcıḳ 
kemāl-i ıżṭırābla kenāra çıḳdı. Vaḳtā ki nesr anı gördi, ṣaydına muḳayyed 
olmayup üns ü ülfet üzere deprendi. Ḥattā nüzūl-i Ādem’i kerkes ol balıcıġa 
bildürdi. “Ben bugün bir maḫlūḳ-ı ‘aẓīme gördüm ki ḳabż u basṭa ḳādir 
meşā ve ḥareketi mütebādir ancaḳ.” didükde ḥūt bir miḳdār tefekkür eyledi. 
Ba‘dehu kerkese ḫiṭāb idüp “Bu didügüñ ḫilḳatde maḫlūḳ ẓuhūrı muḳarrer 
ise fīmā-ba‘d baña ve ebnā-yı cinsüme baḥrde rāḥat yoḳdur. Niteki saña ve 
benī nev‘uña berr ü hevāda ḥużūr u emniyyet muḥāl olacaḳdur.” sözin 
söyledi. Ve  3«هذا الوداع بيىن وبينك»  diyü birbirlerinden müfāraḳat itdi.  

Ve bir ḳavlde Ḥażret-i Ādem yiryüzine hübūṭ itdügi gibi emr-i Ḥaḳ ile 
bir melek  ّه  «ايّها االرض ومن عليها من اخللق انّه قد اهبط اليكم انسان نسى عهد رب
 didi. [130a N1] Ya‘nī ki “Ey yiryüzi ve anda olan  فسّماه انسا� » 4
maḫlūḳāt, bilmiş oluñ ki size insān nāmına bir maḫlūḳ indürildi. 
Ḫālıḳ’ınuñ ‘ahdini nisyānına binā’en insan dinildi.” ḫaberin virdi. Tā ki ol 
melegüñ nidāsını cümleden evvel kerkes işitdi. Ve ḥūta taḳrīr itdi. 
Mābeynlerinde muḫālefet muvāfaḳata mübeddel oldı.  

Bu daḫı kitāb-ı mezbūrda mesṭūrdur ki ḳaçan Ḥażret-i Ādem yiryüzine 
indi, cemī‘-i ẕī-rūḥ olan ḥayvānāt muṣībetini ta‘ziyete vardı. Ol cümleden 
cerād ki ṭuyūruñ eşrefidür, ḫuṣūṣā Allāhu Te‘ālā’nuñ leşkeridür, ḳanadınuñ 
üstinde ism-i a‘ẓam yazılmışdur, Sa‘īd bin Müseyyeb ḳavlince ḫilḳat-i 
Ādem’den bir miḳdār balçıḳ artup ḳalmış idi, ol ṭīn-i mübārekden 
yaradılmışdur.  

İmām Mekḥūl’den menḳūldür ki ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ile Ṭā’if’de 
otururlarken süfrelerine bir çekirge nāzil olmış. ‘Aceb ḫulḳdur, diyü 

 
1  “Ey Âdem, seni inkar edici bir kul olman için değil, şükredici bir kul olman için yarattım.” 
2  “Ey Allah, bu senin bilgin dâhilinde idi.” 
3  “Artık birbirimizin yolu açık olsun.” 
4  “Ey yeryüzü ve yeryüzündeki topluluklar, şüphesiz ki sizin üstünüze insan denen varlık 

inmiştir. Allah’a verdiği sözü unuttuğu için ona insan denmiştir.” 
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tekellüm olınduḳda İbn ‘Abbās ḥażretleri ‘İkrime’ye emr eylemişdür, 
yoḳlaya, göre [ki] cenāḥında siyāh noḳṭalar var mıdur, dimişdür. 
Bulınduḳdan ṣoñra ol nuḳaṭ-ı sevād Süryānī ile yazılmış ism-i a‘ẓam idügine 
bir ḥadīẟ-i şerīf rivāyet itmişdür. Ḥattā ol ism-i a‘ẓamuñ ma‘nāsı  » هللا اّلذى أ �

ه اّال  
ۤ
شاء من أ هلك به من  أ خلقت اجلراد وجعلته جنداً من اجلنودى  � فاصم اجلبّارين  أ ال ال

 idügini, ya‘nī ki “Ben ol Allāh-ı ferdin ki benden ġayrı İlāh  خلقى »1
yoḳdur. Cebbārlaruñ ḳāṭı‘ıyum. Çekirge ‘askerini yaratdum. Baña maḫṣūṣ 
olan cünūddan anı bir ‘asker idüp maḫlūḳātdan diledügümi anuñla helāk 
eylerin.” buyurmışdur. Ḥadd-i ẕātında leşkerinüñ niẓāmı her nereye 
ḳonarlarsa başbuġ olan çekirgeye ol cümlenüñ imtiẟāl-i tamāmı ‘acebden 
‘acebdür. Baġdād vilāyetinde bir nāḥiyeye cerād ‘askeri nüzūl itdükde ehālī-i 
vilāyet bir simāṭ-ı ni‘met çeküp “Ṣafā geldüñüz. Bu eṭ‘imeyi bizden ma‘ẕūr 
ṭutuñ. Ekinlerimüze żarar itmeyüp āḫar vilāyete ‘azīmet ḳıluñ.” dimekle ol 
simāṭa tamāmen tenāvülleri, ḥattā ḥattā bir küçirek tācluca çekirgeyi bir 
büyük çekirge başında götürüp simāṭ üzere ḳoduġını ve ol uçup gitdügi gibi 
cünd-i cerād aña mütāba‘at ḳıldūġını ḳudretu’llāha göre ne muḥāl ve ne 
müstaġrebdür.  

Fe-ammā ‘Irāḳ-ı ‘Arab vilāyetlerindeki A‘rāb’uñ çekirge yimeleri ve 
ḫilḳatinde bu şeref muḳarrer iken ḫuṣūṣā baḳiyye-i ṭīn-i Ādem’den 
muḫammer iken ġıdā idinüp tenāvül itmeleri ġālibā muḫālif-i emr-i 
Rab’dür.  

Bu daḫı menḳūldür ki her ḳaçan cerād leşkeri ẓāhir olur, ḫurūc u 
ẓuhūrları Cezīre-i Herḳir ḳurbında bir maġāreden ta‘ayyün bulur. Andan 
ġayrı yirden çıḳması muḥāldür, dirler. Ba‘żı sāl-ḫūrde seyyāḥlar bu minvāl 
üzere [130b N1] ḫaberin virürler. Bu ḥaḳīr ki ḫazīne-i Baġdād’a defterdār 
oldum, ḫuṣūṣ-ı mezbūrı tefaḥḥuṣumda ṣıḥḥati bu vechle taḥḳīḳa irgürdüm.  

Bu daḫı menḳūldür ki Ḥażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selāma buluşup 
mükāleme iden cerād, cennetde ḫar-ı deştī ḳadarınca, ya‘nī yebān eşegi 
miḳdārınca var idi.  

Mücāhid ḳavlince çekirge yedi biñ cinsdür. Her levnde cerād ḫalḳ 
olınduġı büyüklikde ve küçüklikde mütefāvit bulınduġı muḳarrerdür.2  

 
1  “Ben o Allah’ım ki benden başka İlâh yoktur. Cebbârları yok ederim. Çekirgeyi yarattım. 

Ordularımdan bir ordu kıldım. Yarattıklarımdan dilediğimi onunla helâk ederim.” 
2  Ḳıṣaṣ-ı Ḳāşānī mūcibince//muḳarrerdür: - MV, E 
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Ve bi’l-cümle  1﴾ٌّاْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو﴿  fermānı dördine daḫı 
vārid oldı. Ve  2﴾ ٍَوَلُكْم ِيف اْالَْرِض ُمْستَـَقرٌّ  َوَمَتاٌع ِاٰىل ِحني ﴿  naṣṣ-ı kerīmi 
mūcibince yevm-i ḳıyāmete dek birbirlerine ‘adāvet üzere olmaları muḳarrer 
ḳılındı. Bu ṭarīḳla Ḥażret-i Ādem Hindūstān vilāyetlerindeki Kūh-i Se-
rendīb’e indi. Ve Ḥażret-i [145a E] Ḥavvā Mekke-i Mükerreme’nüñ iskelesi 
olan Cidde kenārına nüzūl ḳıldı. Fe-ammā yılan Iṣfahān memleketine, ṭāvus 
Yemen diyārına bıraġıldı.  

Ve bu ḥāletde şeyṭān saḫaṭ-ı Raḥmān ile hübūṭ emrinde anlara hem-
‘inān ve nāzil-i vilāyet-i Ḫorāsān ve vāṣıl-ı şehr-i Simnān olduġı yazılmışdur. 
Ya‘nī ki her birinüñ düşdügi yirler ba‘de zamānin ol ismler ile müsemmā bir 
kişver olduġı ifāde ḳılınmışdur. Ġālibā Iṣfahānīlerüñ mār-ṭabī‘at olup sözleri 
benī Ādem’e nīş-i mesmūme meẟābesinde olması andandur. Ve Simnānīler 
ḥīle vü ḫud‘adan ḫālī olmayup şeyṭanetle raġbet ḳılduḳları İblīs’üñ ol yirlere 
indügindendür.3   

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince bād-ı vezān emr-i Yezdān’la Ḥażret-i Ādem’üñ 
söylendügi kelāmı Ḥavvā’ya ve Ḥavvā’dan ṣādır ġırīv-i sūznāk peyāmı 
Ṣafiyy-i Ḫudā’ya ulaşdurdı. Birbirlerinüñ kelimātını işitmekle ḳurb-i 
cismānī taṣavvurın iderlerdi. Bu‘d-i mesāfeye iḥtimāl virmezlerdi. Hind’de 
ve biri Cidde sāḥilinde olduġı ma‘lūm olıcaḳ firāḳ elemlerini ziyāde çekme-
lerine meşiyyet-i ilāhiyye ṣudūr bulmaduġındandur.4  

Ravża’da mesṭūrdur ki şeyṭān muḳārenet-i la‘netle bed-nām olduġı gibi 
ḍıl‘-ı eyserinden zevcesi yaradıldı. Bir mücāma‘atda otuz bir beyża yu-
murdladı. Ve her beyżadan biñ erkek ve biñ dişi şeyāṭīn vücūda gelüp ẕür-
riyyetine aṣl oldı. Cezā’ir ü ḫarābāt ve cibāl ü ḳullevāt ve mecāmi‘-i ṭuruḳ u 
ḥammāmāt meskenleri olmaḳ irāde ḳılındı. 

Ve bi’l-cümle ṭāvusdan ni‘met, ḥayyeden rāḥat, Ḥavvā’dan kemāl-i 
behcet ve Ādem’den ‘izzet ü devlet gitdügi fermān-ı İlāhī imtiẟālinde ẟābit-

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/36, “Birbirinize düşman olmak üzere inin!” (N1 ve MV 

nüshalarında sonda “mübîn” kelimesi vardır.) 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/36, “Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir 

yer ve ihtiyaç maddeleri vardır.”  
3  Fe-ammā//indügindendür: - N1 
4  Ḳıṣaṣ-ı//bulmaduġındandur: - MV E 
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ḳadem olmaduḳlarından oldı. Ya‘nī ki  ما يغّريوا  حّىت  بكم  يغّري  ال  هللا  «اّن 
  .mażmūnı anlarda daḫı taḥaḳḳuḳ buldı  �نفسكم»1

Kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Ādem aġlayu aġlayu cennetden 
çıḳup ḥūr u ġılmānına ve melā’ike vü Rıḍvān’ına, ḫuṣūṣā fevākih ü ẟimār-ı 
dıraḫtānına vedā‘-ı hicrī ḳılup [131a N1] bihiştden ṭaşra olduġı ḥīnde eşcār-ı 
cennet bile teraḥḥum idüp aġladı. Ancaḳ şecere-i ‘ūd girye itmegi münāsib 
görmedi. Ḥattā “Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ emrin ṣıyan kimseye 
merḥamet ü şefḳat cā’iz degüldür.” didi. Pes Ḥaḳ celle ve ‘alā ‘ūda ḫiṭāb 
buyurdı: “Çünki sen benüm emrümi ta‘ẓīm eyledüñ, ben de seni mu‘azzez 
ḳıldum. Ve her ‘użvuñı mecālis-i eşrāfda yanmaġı taḳdīr eyledüm.” 
mażmūnını ‘ūda ṭuyurdı. Lākin ol dıraḫt-ı saḫt tekrār güftāra geldi. “İ‘zāz 
ile iḥrāḳ nice bir yire gelür, yā Rabbī?” diyü söyledi. Cevābında “Emrümi 
ta‘ẓīm itmekle seni mu‘azzez ḳıldum. Ḳalbüñde āẟār-ı merḥamet ü ḥarḳat 
ẓāhir itmedügüne binā’en iḥrāḳını taḳdīr eyledüm.” buyurıldı. Ve ‘inde’l-
ba‘ż “Āẟār-ı merḥametüñe binā’en beyne’n-nās ‘izzet ü raġbetüñi ziyāde 
itdüm. Ve benüm emrümsüz Ādem’e feryād-res olmaduġın-içün iḥrāḳuñı 
daḫı muḳarrer eyledüm.” dinildi. Ya‘nī ki Ḥażret-i Ādem’e şefḳati ve 
merḥameti [128a MV] muḳarrer olmaġın iḥrāḳ ve būy-i merġūb ile işrāfı 
muḥaḳḳaḳ ṭutuldı.   

Muḥaṣṣal-ı kelām Ḥażret-i Ādem ki töhmet-i ‘iṣyān ve rüsvālıġla [145b 
E] cennetden çıḳmaḳ emr olındı, Ḥavvā ile el ele yapışup birbirinden 
ayrılmamaḳ ḳaṣdına bāb-ı cennete geldüklerinde Cibrīl ‘aleyhi’s-selām ḥāżır 
oldı. “Meşiyyet-i ilāhiyye birbiriñüzden ayrulmañuzdadur.2 Ḥavvā’nuñ elini 
ṣalıvir.” buyurıldı. Ādem ‘aleyhi’s-selām daḫı derd-i firāḳla giryān, āteş-i 
iftirāḳla3 sūzān, cism-i laṭīfi ‘uryān, setr-i ‘avret itdükleri evrāḳdan ġayrı mā-
melekleri yoḳ, beyne’l-melā’ike ṭa‘n u teşnī‘ idenler ise çoḳdan çoḳ, āsitāne-i 
bihiştden ayaġını ṭaşra ḳomaḳ mertebesine ki vardı, lisānından kelīme-i 
bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm edā-yı şerīfi ṣādır oldı.  

Fe-lā-cerem Cibrīl-i mükerrem  » قف � آدم راجياً من هللا الكرم الّنك تكّلمت
 Ya‘nī ki “Çıḳmaḳda isti‘cāl itme. Ve  بكليمة عظيمة ىف حال التفرق واالمل » 4

 
1  “Siz kendinizdekini değiştirmedikçe Allah sizde bulunanı değiştirmez.” (Ra’d Sûresi 11. 

âyete telmih yapılmıştır.) 
2  Cibrīl//ayrulmañuzdadur: - N1 
3  iftirāḳla: iḥtirāḳla N1, MV 
4  “Ey Âdem, dur, Allah’tan lütfetmesini dile. Çünkü sen şu elem ve ayrılık anında çok büyük 

bir kelime söylüyorsun.”    واالمن :   واالمل  N1 |  واالمث E 
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kendüñi luṭf u kerem-i Ḫudā’dan me’yūs eyleme ki zebānuñdan ṣudūr iden 
kelīme-i ‘aẓīmedür. Ḥālā ki ḥālet-i 1  teferruḳda ve elemdesün.” diyü 
buyurıldı. Fe-ammā “Ḳo yā Cebrā’īl, gitsün. Ba‘de zamānin niçe kerre yüz 
biñ evlādı ile bihişte duḫūl itsün.” diyü cevāb virildi.  

li-Mü’ellifihi 

  Zihī ḫasāret-i ‘uẓmā ki töhmet-i ‘iṣyān 
  Vücūd-ı Ādemi bu resme ide ser-gerdān 
 
  Ne mūnis ü ne refīḳ ü ne cem‘-i tūşe-i rāh  
  ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ola ‘uryān u bī-ser ü sāmān 

Ammā Ḥażret-i Ādem’le cennetden bile çıḳan nesnelerde müverriḫīn 
iḫtilāf itmişlerdür. Ḳavl-i eṣaḥ budur ki elinde şecere-i ‘avseceden bir ‘aṣā ve 
mübārek başında reyāḥīn-i cennetüñ envā‘ından ṣarılup iklīl resminde bir 
mecmū‘a ve belinde setr-i ‘avret içün incīr varaḳları bulundı.  

Vehb bin Münebbih ḳavlince ḫātem-i Süleymān daḫı Ādem’le 
cennetden çıḳdı. Ḥattā ḥulel ve sā’ir cevāhir arḳasından uçduḳda ḫātem daḫı 
düşmiş iken tekrār aldı. Aġzına ḳoyup dünyāya bile çıḳardı. Ammā 
Ḥavvā’nuñ elinde bir deste cevāhir-i mütenevvi‘a bulınup setr-i ‘avret 
eyledügi evrāḳla ancaḳ ol güherleri indürdi.  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince Ādem’üñ başındaki [131b 
N1] evrāḳ dünyā hevāsı ve güneşüñ ḥarāret-i bī-intihāsı ile ṣolup yiryüzine 
döküldi. Ḥattā vilāyet-i Hind’de ḥāṣıl olan bahāruñ envā‘ı ol sebeble neşv ü 
nemā buldı. Ve hübūṭ itdügi gibi mi‘desinde bāḳī ḳalan dāneyi fi’l-ḥāl ḳay’ 
itdi. Ve ol düşdügi yirden şecere-i semm bitdi. Ba‘dehu ḥayye andan tenāvül 
itmekle zehrnāk oldı.  

Ammā ‘Alī bin Ebī Ṭālib ḳavlince dünyā yüzinde semmüñ ẓuhūrı 
andan [146a E] idügi2  taḥaḳḳuḳ buldı. Ve ammā ‘inde’l-ba‘ż Ḥażret-i 
Ādem Kūh-i Serendīb’e inüp enīs ü mūnisinden cüdā düşüp itdügi ‘iṣyāna 
nedāmetle   ه اّال أنت رّب اّىن عملت سوء وظلمت نفسى فاغفر ىل

ۤ
«سبحانك ال ال

 diyüp, ya‘nī ki “Yā İlāhī, nām-ı şerīfüñi tesbīḥ iderin ve  وأنت خري الغافرين»3
 

1  ḥālet-i: - N1 
2  idügi: ötüri E 
3  “Seni tesbih ederim. Senden başka tanrı yoktur. Şüphesiz ki kötülük yaptım. Nefsime 

zulmettim. Ancak bana mağfiret et. Sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın.”    
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senden ġayrı İlāh ve Ḫālıḳ yoġduġını bilürin. Yā Rabb, yaramaz ‘amel 
işledüm. Kendü nefsüme ẓulm eyledüm. Recā iderin ki beni yarlıġayasun. 
Ve sen günāh baġışlayıcılaruñ ḫayrlusısun.” diyü niçe tażarru‘lar itdi. Ve niçe 
yıllar göz yaşları dökdi. Günāhı maġfiret olınmayup te’ḫīre ḳaldı. [128b 
MV]  

Fe-lā-cerem tekrār Ḥażret-i Ādem evvelki niyāz u tażarru‘ı ḳıldı. 
َنا   اِنََّك اَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾1  tekmilesiyle  ﴿ َوُتْب َعَليـْ 2  müẕeyyel itdi. Ya‘nī ki 
“Yā Rabbī, bir günāhdur eyledüm, kendü kendüme ẓulm eyledüm. Lākin 
sen tevbeler ḳabul idici, günāhkār ḳullaruña raḥm eyleyici bir kerīmsün. Be-
nüm tevbemi ḳabul eyle.” diyü aġladı. Fiġān u zārın işiden melā’ike rıfḳ u 
şefḳatle cigerlerin ṭaġladı. Bu ṭarīḳ ile ki yüz yıl geçdi, ve ‘inde’l-ba‘ż üç yüz 
yıl mürūr itdi, Ḥażret-i Ādem’üñ enīn ü ḥanīni ġāyete yitdi. Hemān-dem 
Cibrīl ‘aleyhi’s-selām gönderüldi. Mübārek başını secdeden ḳaldurup 
maġfireti müjdesin virdi. Pes Ḥażret-i Ādem sevindüginden bir daḫı girye 
ḳıldı. Benī Ādem’e kemāl-i meserret ü feraḥ ḥālinde aġlamaḳ andan ḳaldı. 

li-Münşi’ihi 

  Çün sevincinden aġladı Ādem 
  Bunda ey dil bir özge ‘ālem var 
  
  ‘Āşıḳ ammā ki aġlasa sevinür 
  İşbu ḥāl üzere niçe ādem var 
 
  Ḫandeden giryeden beri olmış 
  Lā’ubālī hezār ser-sem var 
 
  Dā’imīdür benüm bükām ammā 
  Giryeden ġayrı dīdede nem var 

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince emr-i Yezdānī ile Cibrīl ‘aleyhi’s-selām bir 
cenāḥını yiryüzine urdı. Rā’iḥası misk-i eẕferden ḫoşter, leẕẕeti mānend-i 
şerbet-i sükker, bir ṣu ẓāhir oldı. Ḥażret-i Ādem ol mā’-i ṭāhirden ġusl idüp  
 diyü şükr eyledi. Ol ḥīnde  «اللهّم طّهرىن من خطيئىت واخرجىن من كربىت»3

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/128, “Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, 

merhameti bol olan yalnız sensin.”  
2  tekmilesiyle: tekellümesiyle N1 | kelimesiyle MV 
3  “Ey Allah’ım, beni hatalarımdan temizle, kederlerimden çıkart.”    
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sündüs-i cennetden Cibrīl getürdügi iki ḥulle-i laṭīfeyi giydi. Ve bu ḥāletde 
emr-i Ḥaḳ ile Mīkā’īl, Ḥażret-i Ḥavvā’ya vardı. Zevcinüñ ve daḫı kendinüñ 
günāhları yarlıġanduġına beşāret ḫaberlerin virdi. Ol daḫı sāḥil-i baḥre 
varup yundı. “Çünki günāhlarımuz yarlıġandı ve Ādem’le mülāḳatımuz 
[146b E] ne zamāna ḳaldı?” diyü Mīkā’īl’e ṣordı. “Ol ḥālet daḫı yaḳındur.” 
dinildükde şevḳından aġladı. Ḥattā ḳaṭarāt-ı eşkinüñ ḫūn-ālūdları şāḫ-ı 
mercān oldı. Sā’ir reşḥalarından dürer-i şāhvār [132a N1] ḫalḳ olındı.  

Bu daḫı mesṭūrdur ki ol melek-i celīlü’l-ḳadr Ḥavvā’yı Cidde’de sāḥil-i 
baḥre nāẓır ve kemāl-i taḥayyürle viṣāl-i yār ḫaberlerine munṭaẓır iken 
cennetden bir pīrāhen-i pür-envār ve başına ṣaracaḳ çenber maḳūlesi bir 
ḫimār getürdi. Şehr-i muḥarremü’l-ḥarāmdan bir Cum‘a güni Mekke’nüñ 
cānib-i şarḳīsinden Ḥarem-i Şerīf’e girdi.  

Vehb bin Münebbih ḳavlince Ḥażret-i Ādem-i mükerremden yedi gün 
muḳaddem1 Mekke ḥaremine duḫūl itdi. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Ḥażret-i 
Ādem Ḥarem’e duḫūl eyledükde cānib-i ġarbīden dāḫil oldı.   

Kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūrdur ki Ādem yiryüzine indükde [132b N1] 
farḳ-ı şerīfi Ferḳad gibi semāda, pāy-ı risālet-pāyeleri rūy-i zemīn-i ġabrāda 
olmaġın melā’ikenüñ du‘ā vü tesbīḥin işidürdi. Ve ezhār-ı cennetüñ revā’iḥ-i 
ṭayyibesini istişmām iderdi. Aña binā’en evvelki ḥālini añup bu taḳarrübden 
elem çekerdi. ‘Āḳıbet du‘ā eyledi ki bu ḥāl kendüden zā’il ola. Bā‘iẟ-i leẕā’iẕ-i 
ḳurbiyyet olan aḥvāli ḥiss itmemekle kendü nevḥa vü zārīsine iştiġāl ḳıla. Fe-
lā-cerem Mücībü’d-da‘avāt-ı erḥam bu du‘āsını daḫı ḳabul ḳıldı. Emr-i şerīfi 
ile Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām depesini bir miḳdār baṣdurup ḳadd u ḳāmeti 
altmış ẕirā‘a tenezzül itdi. Bu kerre rā’iḥa-i cenneti duymaz ve tesbīḥ-i 
melā’ikeyi işitmez oldı.  

El-ḳıṣṣa ḳırḳ gün ḳırk gice Ḥażret-i Ādem ta‘ām u şarābdan beri oldı. 
Ḳābil-i ekl bir nesne bulınmamaġla böyle cey‘ān ve bilā-zevāde vü bī-nān 
ḳaldı. Ġālibā çille-i merdān ve çihil-i meşā’iḫ-i rū-şināsān bu sünnet-i 
seniyyeye binā’endür. Cedd-i a‘ẓam-ı benī Ādem olan [129a MV] ẕāt-ı 
şerīf-i muḥterem ḳırḳ gün ḳırḳ gice yimek yimedügi müsellem olmaġla anlar 
daḫı bi-ṭarīḳi’r-riyāżet ol fi‘l-i mesnūna mütāba‘at itmiş oldı. Nihāyet 
bunlarda fi’l-cümle ni‘mete tenāvül muḳarrer olduġı cihetden    ال «القليل 

 
1  mükerremden//muḳaddem: Ādem’den evvel N1, MV 
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kelimesi ile mütāba‘at, fi’l-cümle muvāfaḳat-i ḥüccet  يضّر» 1 2  yirinde 
olmasını irāde ḳılmışlardur.  

Çünki Ādem’üñ cürmi maġfirete ve ẕilleti ‘izzet-i inābete ve naḳmeti 
beẕl-i ni‘mete ve melāl ü miḥneti ḥużūr u rāḥata mübeddel oldı, Ḥażret-i 
Cibrīl ta‘līmi ile enbānındaki gendümi ekdi. Mu‘cizesi berekātıyla sā‘atiyle 
bitdi. Ve ḥaṣāda gelüp biçildi. Ve ḫırmen olup dögüldi. Ba‘dehu el 
degürmeni peydā idüp çekilüp diḳḳatle daḳīḳ ḳılınup bir tennūr daḫı peydā 
ḳılındı. Anuñ içinde girde resminde [147a E] itmek pişürildi. Dānesin 
yimekle rif‘atden ẕillete düşdügi ḥınṭa ṣabāḥ ve aḫşam kendüye ve evlādına 
ġıdā olmaḳ emr olındı. Bu taḳdīrce Ḥażret-i Ādem’üñ ṣan‘ati ekincilik oldı. 
Ya‘nī ki kendüye ḥarrāẟ dinildi.3  

Ba‘żı kütüb-i tevārīḫ mıṣdāḳınca Ḥażret-i Ṣafiyyu’llāh ḥarrāẟ ve İdrīs 
‘aleyhi’s-selām ḫayyāṭ ve Nūḥ ‘aleyhi’s-selām neccār ve Hūd hem-meslek-i 
tüccār oldı. Keẕālik Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām daḫı ticāretle iştihār buldı. Fe-ammā 
İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām bezzār ve zerrā‘ ve İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām ṣayyād4 ve 
şebbāk ve İsḥāḳ ve Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām rā‘ī olup çūbānlıḳ eyledi. Niteki 
Yūsuf-ı Ṣıddīḳ melik-i Mıṣr olup meṣāliḥ-i Müslimīn’i mü’eddā ḳıldı.  

Bunlardan ma‘adā Ḥażret-i Eyyūb evvelki ḥālinde ġınā üzere oldı. 
Envā‘-ı emrāża ibtilādan ṣoñra yine temevvül mertebelerin buldı. Keẕālik 
Şu‘ayb ve Mūsā ‘aleyhimā es-selām şūbānlıḳ eylediler. Niteki Hārūn vezāret 
idüp Süleymān ‘aleyhi’s-selāma salṭanat ile [133a N1] iştihār virildi. 
Bunlardan ġayrı İlyās, cüllāh idi. Ve Yūnus ve Yaḥyā zāhid-i bī-iştibāh idi. 
Niteki Ẕekeriyyā neccār idi. Ve Ḥażret-i ‘Īsā seyyāḥ-ı rūzgār idi. Ḫātemü’l-
enbiyā Muḥammed Muṣṭafā ‘aleyhi’s-selām ise mücāhid-i ġazā-kirdār idi.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ādem gendüm dānesini eküp ḥirāẟet itdi, ol zamānda 
ḥabbe-i ḥınṭa deve ḳuşı yumurṭasınca var idügi taḥḳīḳa yitdi. Ḥattā 5 
Ḥażret-i Ādem ve Şīt ‘aleyhimā es-selām zamānlarında ol büyüklikde bitdi. 
Ammā ḳaçan ki İdrīs zamānı oldı, nev‘-i beşerden küfrān-ı ni‘met ṣudūrı 
taḥaḳḳuḳ buldı, bu kerre dāne-i gendüm bir miḳdār küçirek hey’āta girdi. 
Fir‘avn ve Mūsā zamānında ise bir ol ḳadar6  daḫı eksildi. Ḥattā ṭavuḳ 

 
1  “Az olan şey zarar vermez.”    
2  ḥüccet: cümme N1 | cehd E 
3  ḥarrāẟ dinildi: ḥirāset eyledi MV  
4  ṣayyād: ḫıntād MV 
5  yitdi. Ḥattā: itdi MV 
6  ḳadar: miḳdār N1, E 
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yumurṭasına döndi. Tā Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ zamān-ı nübüvvetine gelince ol ḥāl 
üzere ḳaldı. Ba‘dehu beyża-i kebūter deñlü oldı. Ḥażret-i Yaḥyā bin 
Ẕekeriyyā ḳatl olınup Buḫtunnaṣr ẓuhūrına varınca funduḳ dānesine döndi. 
Niçe rūzgār ol ḥāl üzere ḳalup ‘Uzeyr Nebī ‘aṣrında neḫūd deñlüce ḳaldı. 
Giderek nāsuñ ‘amellerine göre eksile eksile şimdiki hey’ete girdi.  

Zīrā ki Vehb bin Münebbih ḳavlince ol zamānda zer‘uñ ḳaddi 
dıraḫtān-ı besātīn ḳāmetinde idi. Farażā ki ekẟerinüñ uzunlıġı yüz ẕirā‘ 
ḳaddinde idi. Beyāżlıḳda ise hemān sīm levninde idi. Pes bād-i şimāl tezkiye 
ve rīḥ-ı cenūb terbiye iderdi. Ba‘dehu Ḥażret-i Ādem biçüp Ḥavvā bir yire 
cem‘ iderdi.  

Ammā Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de āb-ı Zemzem’e müte‘alliḳ olan mādde-i kübrā 
bi-vechin-mā ekẟer-i kütüb-i tevārīḫde yazılduġı mażmūnlara muḫālifdür. 
[147b E] Zīrā ki Zemzem Ḥażret-i İsma‘īl’üñ ökçesi ile depindügi yirden 
ḳaynayup çıḳmışdur. Ḥattā bu ḫuṣūṣuñ ṣıḥḥatine nuṣūṣ-ı ṣaḥīḥadan ġayrı 
ḥadīẟ-i şerīf-i nebevī daḫı ṣudūr itmişdür. Yine böyle iken bir melek gelüp 
Ḥavvā’yı Bi’r-i Zemzem maḥallinde ṭurdurup  1 «اركض برجلك ىف هذا املوضع»
  dimesiyle Ḥavvā raḍiya’llāhu ‘anhā ol emre mütāba‘at itmegin Zemzem 
ẓuhūra geldügi yazılmışdur. Pes bu ḥaḳīrüñ te’vīli bu yüzdendür ki mā’-i 
Zemzem’üñ evvelki ẓuhūrı Ḥażret-i Ḥavvā’nuñ ḥareket ü cünbüşi ile ola. 
Ba‘de-mā batup niçe zamān nā-peydā olduḳdan ṣoñra ikinci cereyānı 
Ḥażret-i İsma‘īl’ün deprenmesi ile vuḳū‘ bula.2 

Ġarā’ibden biri daḫı Ḥażret-i Ādem ve Ḥavvā ki itmek pişirüp yidiler, 
ba‘dehu kendülerde nefḫ ve ḳarḳara müşāhede itdiler. Ḥattā “Bu 3  ne 
‘alāmetdür ki biz bu aḥvāli cennetde görmiş degülüz.” diyü söylediler. 
‘Āḳıbet ki ıżṭırābları ziyāde oldı, emr-i Ḥaḳ ile bir melek gelüp anları ṣaḥrāya 
çıḳardı. Ve ḳażā-yı ḥācet itdürdi. Ḥattā tezek pāreleri ile istincā ṭarīḳını 
ögretdi. Ammā ki Ādem ve Ḥavvā bu aḥvāle ġamnāk oldılar. “Ne belādur 
ki mübtelā olmışuz.” diyü aġlaşdılar. 4 «هذا اّلذى اورثنا ذنبنا»    didiler. Ya‘nī ki 
“Bizden ṣudūr eyleyen cürm ü günāh bu nā-pāk ḥāleti mūriẟ oldı.” diyü 
iñleşdiler. 5 

 
1  “Ayaklarını şu mevzide hareket ettir.”    
2  Bu paragraf N1 nüshasında daha önce gelmektedir. 
3  Ḥattā bu: - N1 
4  “Bu, günahımızdan bize miras kaldı.”    
5  Bu paragraf N1 nüshasında daha önce gelmektedir. 
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El-ḳıṣṣa bundan ṣonra ġusl itmegi, āb-dest eylemegi gördiler. Ba‘dehu 
namāz emr olındı. Anları edā ḳıldılar. Evvel ṣalāt ki Ādem edā eyledi, ṣalāt-ı 
ẓuhr idügini Ḳıṣaṣ’da Kāşānī inşā eyledi. Fi’l-vāḳi‘ evvel namāz ki Ḥażret-i 
Muḥammed Muṣṭafā Mekke-i Mükerreme’de edā itdi, öyle namāzı idügi 
onuñ da taḥḳīḳa yitdi. Ammā gāh olurdı ki iştiġāl-i ḥarẟ u zirā‘atden ba‘żı 
evḳāt fevt olurdı. Ma‘lūm olmamaġla Ḥażret-i Ādem edāsında tekāsül 
ḳılurdı. ‘Āḳıbet öküz büyüklüginde bir büyük beyāż ḫorosla bir tavuḳ 
gönderildi.   سبحان من يسّبحه كّل شيء سبحان هللا وحبمده � آدم الّصالة يرمحك»
 dimesi ile Ṣafiyyu’llāh [129b MV] ve Ḥavvā edā-yı ṣalāta müsāra‘at  هللا» 1
iderdi. Bir maḥalde2 daḫı yazılmışdur. Anda āḫar vechle beyān ḳılınmışdur. 
Ḥālā ki mābeynde çoḳlıḳ münāfāt yoḳdur.3  

Ba‘dehu Ḥażret-i Cibrīl bāġ-ı cennetden otuz cins mīve fidanı getürdi. 
Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ irādet-i ezeliyyesi vech-i arżuñ ‘imāretine ve Ḥażret-i 
Ādem ve benī Ādem nümūne-i bāġ-ı bihişt idügini görüp eglenmesine 
müte‘alliḳ oldı. Ol fidanlar ta‘līm-i Cibrīl ile ḳarārgāh-ı Ādem’de, bir 
cüneyne peydā ḳılınup dikildi ki ol fevākihüñ on cinsi funduḳ ve cevz ve 
fustuḳ ve levz ve belūṭ ve cevz-i bevvā [148a E] ve rummān ve mūz maḳūlesi 
idi. Ḳışrı yinmeyüp lübbi yinürdi. On ḳısmı ki bilā-ḳışr olan emrūd ve 
‘unnāb ve incīr ve alma ve tut ve turunc ve ḫarbūz4 ve ayva maḳūlesi idi. Ve 
on ḳısmı daḫı çekirdeklü idi. Zerdālū ve erik ve ḫurmā ve igde ve ḳızılcıḳ 
cinsi ile hüveydā idi.5 

Bu daḫı ḫafī olmaya ki Ādem ‘aleyhi’s-selām Serendīb Cezīresi’ne 
indükden soñra Cibrīl ‘aleyhi’s-selām geldi. Kendüye pīşvālıḳ idüp Mekke-i 
Mükerreme’ye iletdi. Ve ol seferde Ādem’üñ adımı her nereye ayaġı baṣdı 
ise ḳaṣabāt-ı meskūne veyāḫūd ḳurā-yı ma‘mūre olması muḳarrer oldı. 
Mābeyn-i ḳademeyn olan ḫālī yirler ve ṭaşlıḳlar olup [133b N1] ḳalması 
irāde ḳılındı. Ammā her bir adım ki Ḥażret-i Ādem atardı, elli iki6 fersaḫ yir 
ṭayy iderdi. Ṭūl-i ḳāmetine veyāḫūd mu‘cizesine binā’en çaḳ ol kadar mesāfe 
ḳaṭ‘ın eylerdi.  

 
1  “Her şeyin kendisini tesbih ettiği Allah her türkü eksiklikten münezzehtir. Hamd onadır. 

Ey Âdem, namaz kıl. Allah sana merhamet etsin.”    
2  Bir maḥalde: Ḳābil ve biñ bir maḥalde MV 
3  Bu paragraf N1 nüshasında daha önce gelmektedir. 
4  turunc ve ḫarbūz: - MV | turunc ve ḫarnub E 
5  Bu paragraf N1 nüshasında, yukarıdaki  Zīrā ki Vehb//iderdi paragrafının sonunda yer 

almaktadır. 
6  iki: - N1 
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Lākin İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince her bir adımında üç 
günlik yol ṭayy olınurdı. Menzil-i ‘Arafāt’a ki gelindi, ümmü’l-mü’minīn 
Ḥavvā karşusından göründi. Birbiri ile evvelā ol maḥalde buluşup 
bilişdüklerine binā’en nāmı ‘Arafāt ḳondı. Ve ba‘de’t-te‘ārüf birbirlerine 
yaḳın olduḳları maḥalle Müzdelife dinildi.   1 «فازدلفا اى تقار�»  mażmūnı 
lüġavīler taḥḳīḳı üzere beyān ḳılındı.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī yazduġı üzere Ḥavvā, Merve’den sa‘y eyledi. Ve Ādem’üñ 
sa‘yi Ṣafā’dan berü vuḳū‘ buldı. Bu minvāl üzere gündüzin buluşdılar. 
Cennetde iken söyleşdükleri lisān ile mācerālarını teẕekkür itdiler. Ve bi’l-
cümle meşy lāzım geldükde Ḥavvā, Merve’den cānibe rücū‘ ḳıldı. Niteki 
Ādem ‘aleyhi’s-selām Ṣafā’dan yaña döndi. Tā ġurre-i2 şehr-i ẕi’l-ḳa‘de3 dāḫil 
olınca evḳātları bu ṭarīḳla güẕerān ḳıldı.  

Ba‘de-mā ta‘līm-i peyk-i Ḫudā ile Ḥażret-i Ādem telbiyeye başladı. Ve 
izār baġlandı. Şehr-i ẕi’l-ḥicce duḫūl idinceye dek telbiyeden ḫālī olmadı. 
Andan ṣoñra Cibrīl ‘aleyhi’s-selām menāsik-i ḥaccı ta‘līm-i tām eyledi. 
Ḳā‘ide-i iḥrām ri‘āyetini kemā-yenbaġī ögretdi. Ve ol zamānda yāḳūt-ı 
ḥamrādan olan Beytu’llāh’uñ dört ḳapusı var idi. Biri bāb-ı Ādem, ikinci 
bāb-ı İbrāhīm, üçinci bāb-ı İsma‘īl, dördinci bāb-ı Muḥammed ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem diyü bülend-iştihār idi. Ve ol ḥacc-i şerīf ki Ḥażret-i 
Ādem’den evvel ṣudūr iden ḥacc-ı laṭīf idi, yetmiş biñ melek muḥrim 
olduḳları ḥālde Ḥażret-i Ādem muḥrim 4  olup ziyāret-i Beyt-i Ḥarām 
ḳılmışlar idi. Fe-lā-cerem Cebrā’īl-i mükerrem [130a MV] ḥacc-ı şerīf 
mevsimini ve menāsikini Ḥażret-i Ādem ve Ḥavvā’ya ögretdi. İkisini daḫı 
ṭavāf [148b E] u ziyārete meşġūl itdi.  

Ba‘dehu ma‘ādinden5 demir ve sīm ve zer iḫrācını gösterdi. “Te‘āmül-i 
nās ve intiẓām-ı aḥvāl-i evlād-ı bī-ḳıyās ve bunlaruñla olacaḳdur.” diyü 
bildürdi. Bunlar ki Ka‘be-i müşerrefeyi ṭavāf iderlerdi, gürūh gürūh melā’ike 
ve kerrūbiyān gelürlerdi. “Bāreka’llāh yā Ādem, biz bu beyt-i laṭīfi iki biñ yıl 
senden evvel ṭavāf idegelmişüz.” dirlerdi. Ve ḥażretüñ girye vü enīnine 
merḥamet idüp tesliyet iderlerdi.  

 
1  “böylece ilerleyerek, yani yaklaşarak...”    
2  ġurre: - N1 
3  ẕi’l-ḳa‘de: ẕi’l-ḥiccede E 
4  olduḳları//muḥrim: - N1 
5  ma‘ādinden: nüh ma‘ādinden N1 
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Ba‘żı müverriḫīn Ṣafiyyu’llāh-ı hidāyet-rehīn Ka‘be bināsını encāma 
ḳarīn idüp niçe rūzgār ri‘āyet-i menāsikle ṭavāf ve ḥacc-i güzīn itdükden 
ṣoñra hevā-yı bāġ-ı cinān ve ṭarāvet-i reyāḥīn ü behcet-i ḥūr u ġılmān ḫāṭır-ı 
şerīfine ḫuṭūr eyledi. Kendüyi yiñemeyüp şebān-rūz ol iştiyāḳla aġlamaġa 
başladı. [134a N1] Bār-i Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā Cibrīl’i gönderdi. Dār-ı 
dünyā serāy-ı iḳāmet ve menzil-i beḳā olmayup medār-ı renc ü ‘anā ve 
ḳarārgāh-ı sipenc ü maḥall-i pür-vāveylā idügini ve bu nişīmende 
mü’minlere rāḥat ve ṭālib-i Ḥaḳ olanlara āsāyiş ü istirāḥat yoġduġını 
bildürdi. “ ‘Āḳıbet yine ẕürriyyātuñla cennetüme dāḫil olacaḳsun. Bu 
taḳdīrce şimdi ġamnāk olmadın ne fā’ide bulacaḳsun.” buyurdı. Lākin 
Ādem’üñ ıżṭırābı sākin olmadı. Ve ḫuld-i berīn hevāsı aṣlā ḫāṭırından ẕühūl 
ḳılmadı. Bi’l-āḫire Ḥażret-i Ḫallāḳ-ı dādger Ādem’e raḥm-i bī-mer ḳılup 
Beyt-i Ma‘mūr’ı aña hediyye gönderdi. “Ḳuṣūr-ı ḫuld-i berīnden bir ḳaṣr-ı 
bī-ḳuṣūr olmaġın bunuñla añılsun.” buyurdı ki ol beyt-i laṭīfüñ tafṣīli 
dībācede mesṭūrdur.  

Ḥażret-i Ādem daḫı mu‘āvenet-i Cebrā’īl ve müẓāheret-i melā’ike-i 
ẕevi’l-ḳadri’l-celīl ile ḳaldurup kendüsi yapduġı beyt-i şerīfüñ farḳ-ı 
mübārekine ḳodı. Anı gördükçe kendüyi bihişt-i berīnde taṣavvur itmekle 
āb-ı giryesinden bi-vechin-mā ferāġatle el yudı. Ve bu tafṣīl Tārīḫ-i 
Ca‘ferī’de mesṭūr bulundı. Ekẟer-i ‘ulemā-yı aḫyāruñ yazduḳlarındaki 
şübehātı zā’il ḳıldı. Ammā Beyt-i Ma‘mūr-ı müstaġraḳ-ı nūr yāḳūt-ı 
aḥmerden oyulmışdur. Aḥsen-i ḳuṣūr bir ḳaṣr-ı pür-sürūr u bī-ḳuṣūr idügi 
tafṣīl-i beyne’l-müverriḫīn ḳatı meşhūrdur. 

Bu daḫı mesṭūrdur ki ḫuṣūṣā müverriḫ-i ma‘ārif-güvāh, Mevlānā 
Ḫˇāndşāh ḳavlince Ka‘be’nüñ bināsı Cibrīl’üñ mi‘mārlıġı ve ḫaylī 
melā’ikenüñ mu‘āveneti ve yārlıġı ile olmışdur. Ḥattā cennetden getürdügi 
ḥacerü’l-esved ki ‘ahd-nāme-i ẕürriyyāt anuñ içinde vedī‘at ḳılınmışdur. Bir 
rivāyetde sābıḳan ḥacer-i esved bir melek-i ẕī-şān idi. Ḥażret-i Ādem’e 
ẕürriyyātı ‘arż olınup ‘ahd u mīẟāḳ olınduḳda Bār-i Ḫudā celle şānuhu ol 
meleki ẕāt-ı Ādem’e [149a E] musallaṭ ḳıldı. Eger beşeriyyet muḳteżāsınca 
‘ahd-i sābıḳı unıdup irtikāb-ı ẕillete teveccüh iderse teẕkīr-i ‘ahd u peymān 
itmesi buyurıldı.  

Pes şol dem ki muḳadder olan naḳż-ı ‘ahde teveccüh idüp tenāvül-i 
ḥınṭaya mübāşeret ḳıldı, ol melek yanında bulınmayup me’mūr olduġı üzere 
men‘ine sa‘y idemedi. Fe-lā-cerem ol cürm ü iẟm sebebiyle ol melek-i 
mükerrem celāl-i Ḫālıḳu’l-ümem ḳahrına maẓhar düşdi. Melekiyyeti 
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melekesi bir cevher ṣūretine mübeddel ḳılındı. Tekrār bir daḫı naẓar-ı Celāl 
ile muḳārin olup cevherligi ḥacer ḫilḳatine muḥavvel ḳılındı. Keẕā fī ba‘żi’n-
nusaḫ. Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām anı mübārek eliyle maḥalline 
ḳomışdur.1   

Ve bi’l-cümle Mekke-i Mükerreme bināsı ve erkān-ı menāsik ü ḥacc-i 
şerīf edāsı yirin bulduḳdan ṣoñra ol vādīlerüñ ‘ufūnet-i hevāsı mizāc-ı laṭīf-i 
Ādem’üñ yübūsetle inḥirāfına sebeb oldı. Ya‘nī ki hevā-yı cān-baḫşā-yı 
bihişte ögrenüp zülālinden2 kesb-i ṣafā itdükleri üzere ḥużūr u rāḥat ol 
maḥalde muḥāl [olmaġın] dāmen-i Kūh-i Serendīb’de temekkün itmegi 
[130b MV] münāsib görmediler. Yıldan yıla mevsim-i ḥacc-i şerīf olduḳça 
[134b N1] Mekketu’llāh’a gitmege ruḫṣat recāsın eylediler. Bilā-te’ḫīr 
du‘āları maḳbūl ṭutılup bu maṭlūblarına daḫı vāṣıl olup ‘azīmet ḳıldılar. 
Ya‘nī ki gāh vilāyet-i Hind’de ve gāh ‘Arabistān’da mütemekkin olup niçe 
rūzgār  3 « ليس ىف الّدار غري� دّ�ر »  vādīsinde eglendiler. Ne kendü meskenleri 
ile Beytu’llāh-ı şerīfden ġayrı binā gördiler, ne kendülerinden özge 
yiryüzinde beşer ḳısmı ile görişdiler. Ve her çend ki Beytu’llāh’a ‘azīmet 
iderlerdi, bir merkeb iḫtiyār itmeyüp piyāde olduḳları ḥālde giderlerdi.  

Menḳūldür ki Ḥażret-i Ādem müddet-i ‘ömr-i ‘azīzinde devāb ḳısmına 
binmek olmadı. Her adımında üç günlik mesāfe ḳaṭ‘uñ idüp cesīm ü ḍaḫīm 
olmaġın kendüye taḥammül ider merkeb bulınmadı. Yine kendüsi piyāde, 
zād u zevādesi enbānında āmāde iken ḳırḳ kerre ḥacc-i şerīf itdi. Vilāyet-i 
Hind’den Mekketu’llāh’a ṭoġrı çekildi, gitdi.  

Ḫamīs nāmındaki kitāb-ı nefīsde mesṭūrdur ki Ḥażret-i Ādem setr-i 
‘avret eyledügi incīr yapraġından bir miḳdārını ki āhū cinsi yidi, nāfelerinde 
misk ḥāṣıl oldı. Ve bir miḳdārını daḫı ki baḳar-ı baḥr ekl itdi, ‘anber-i ḫām 
andan ḥāṣıl olması taḥḳīḳa yitdi. Keẕālik dest-i Ḥavvā’da bulınan evrāḳ-ı 
ḳalīlenüñ bir miḳdārını gügül ḳurdı yidi. Ḫilḳati ḥarīr-i ḫāmı vücūda 
getürdi. Ve bir miḳdārını bal arusı ḫˇāre geçürdi. ‘Asel-i muṣaffā ẓuhūrı ol 
cihetden mütebādir oldı.  

Ba‘de-mā Cibrīl ‘aleyhi’s-selām cennetden bir büyük ḳoyun getürüp 
Ḥażret-i Ādem’e virdi ki kendülerüñ [149b E] ḳadd u ḳāmeti ve cüẟẟe vü 
ḍaḫāmeti şimdiki maḫlūḳa nisbet nice ise ol ḳoyunuñ daḫı büyüklügi fī 
zamāninā olan aġnāma göre öyle idi. Pes anuñ yüñüni ḳırḳmaġı, iplik egirüp 

 
1  Ḥażret-i//ḳomışdur: - N1 
2  zülālinden: delālinden N1, MV 
3  “Evde bizden başka kimse yoktur.”    
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Ḥavvā kendüye ve zevcine libās ṭoḳumaġı ta‘līm itdükde Ḥavvā ziyāde melūl 
oldı. “Cennet ḥulleleri ile zīb ü zīnete ögrenmiş iken ol maḳūle ḫaşīn yüñden 
libās mı olur ve nice iplik egrilür, bilmezin.” diyü ḫaylī şīve ḳıldı. Lākin bu 
güstāḫlıġa kendüsi bādī olmaġın ne ḥāl ise ipin egirdi. Ve Cibrīl ta‘līmi ile 
cüllāh kārgāhını ḳurup kirbāsını ṭoḳudı. Kendüye ve Ḥażret-i Ādem’e cāme 
ve pīrāhen dikdi. Bu taḳdīrce dünyāda cümleden evvel giyilen libās ṣūf cinsi 
idügi ta‘ayyün buldı. 

li-Mü’ellifihi 

  Ṣūf iken cübbeleri Ādem ile Ḥavvānuñ 
  Ādem oġlanı gerer gögsini dībālar ile 
 
  Ṭaş ḳovuḳları iken mesken o dem şimdi kişi 
  Ṣıġamaz yire göge ḳaṣr-ı mu‘allālar ile  

Vehb bin Münebbih ḳavlince ḳoyun ve keçi ve ṣıġır ve deve nāmındaki 
ḥayvānāt-ı ne‘ā’imüñ birer cüfti, ḥattā yüklü olduġı ḥālde dişileri cennetden 
Cibrīl ile ḥużūr-ı Ādem’e gelmişdür. Yuḳaruda beyān olınan ḳoyun bunuñ 
ġayrı mıdur, degül midür, ta‘arruż olınmamışdur.  

Ve bi’l-cümle bir rivāyetde yüz yıl Ḥażret-i Ādem neşr-i dem‘a vü dem 
ḳılup ġamnāk ü ḥazīn olurdı. Kemāl-i ḥicābından semā cānibine baş 
ḳaldurmayup [135a N1] aġladı, ṭurdı. Ve bir rivāyetde üç yüz yıl ‘ale’t-tevālī 
enīn ü ḥanīn idüp göz yaşları dökdi. Bir kerre ‘avret sözine uymaġla bunca 
yıllar melālet ü nedāmet çeküp niçe yüz biñ kerre, niçe yüz biñ maḫlūḳātuñ, 
niçe yüz biñ ḥadd u ḥisābı mümkin degül mevcūdātuñ vaṭan-ı aṣlīleri [131a 
MV] olan gülşen-i cināndan ayrılmalarına ve gül-ḫen-i cihān gibi me’vā-yı 
fānīnüñ hevā-yı ‘ufūnet-ālūd ü ‘uḳūbet-vürūdına giriftār olmalarına bā‘iẟ 
oldı. Dā’imü’l-evḳāt ‘avret sözi ile ‘amel idüp nāḳıṣātu’l-‘aḳl olan zümre-i 
ẕemīmeyi muḳtedā idenlerüñ envā‘-ı derd ü belāya ibtilāları ve bu dār-ı 
fenādan serāy-ı beḳāya varduḳda mes’ūl olıcaḳ cerā’im-i bī-intihāları bu 
ḳıyāsla taḥaḳḳuḳ buldı.  

li-Münşi’ihi 

  Er olan ‘avretüñ sözin ṭutmaz 
  Ḳatı nā-merd olandur anı iden 
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  Zen eline viren kişi ṣaḳalın  
  Ḳatı aḥmaḳ gerek ḳatı kūden 

El-ḳıṣṣa ṣudūr-ı ẕilletden ṣoñra Ḥażret-i Ādem yüz yıl tamām Ḥavvā’ya 
yaḳın olmadı. Kemāl-i ḥüzn ü ġamından ve Ḥavvā’dan ṣādır olan iġvā vü 
iḍlāl eleminden 1  maḥżā aña taḳrībi cā’iz görmedi. [150a E] Ba‘de-mā 
kendülere gicede ve gündüzde elli vaḳt namāz emr olındı. Ve ṣavm u zekāt 
ve cenābetden ġusl ve taḥrim-i meyyit ve laḥm-i ḫınzīr buyurıldı. Ve yigirmi 
bir varaḳ üstine yazılmış ḥurūf-i hecā daḫı Ādem’e nāzil oldı. Ve bir ḥadīẟ-i 
şerīf-i nebevī mūcibince Ḥażret-i Ādem’e müddet-i ‘ömrinde nüzūl eyleyen 
ancaḳ ḥurūf-i hecā oldı ki Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de beyān olınduġı üzere her bir 
ḥarf-i mermūzuñ ma‘nā-yı laṭīfi bu vechle ta‘yīn olındı: 

� هللا الواحد االحد الفرد الصمد اّلذى مل يزل ب بديع السموات  أ  فمعناه  أ 
بداً وال  أ واالرض ت توّحد ىف ملكه وتواضع كّل شيئ لعظمته ث �بت مل يزل  

يل الفعال جواد اجلمال جليل املقال ح حليم على من عصاه محيد عند  يزل ج مج 
يوم الدين  ظاهرها خالق كّل شىء د دّ�ن  و ه خ خبري بتواطن االشياء  أ من انش 

ول الشديد ر رّب اخلالئق  ط واىن من خلقه ذ ذو الفضل العظيم ذو العرش ا�يد وال 
مل ينقص زّين كّل شىء   رزّاق رؤف رمحن رحيم ز زارع زرع من غري بذر زائد من 

العقاب والبطش شاهد كّل   برمحته س سريع احلساب سريع االجابة ش شديد 
جنوى ص صمد مل يزل صادق الوعد صابر على من عصاه ض ضياء السموات  

من اخلص من املطيعني طوىب ملن اطاعه  ط طاب  الوليائه املغفرة  واالرضني ضمن  
يم عامل عّالم عال �لربويته غ غياث  هل حمبّته �جلّنة ع عل أ مره ظفر  أ ظ ظهر  

املستغيثني على خلقه غّىن ال يفتقر ف فّعال ملا يريد فرد ليس له مشري ق قّيوم  
قائم على كّل نفس مبا كسبت قاهر قادر ك كرمي كان قبل كّل شىئ كائن بعد  

  االرض ما ىف  ته ل له ما ىف السموات و برئ   كاىف على كلّ  ] b N1135[     كّل شىئ 
ى الشاهد احلّق  أ له اخللق واالمر من قبل ومن بعد م ملك يوم الدين ملئ مهيمن  

الهل عداوته و وّىل املؤمنني    ة �ر معدّ   متكّرب حممود معبود ن نور السموات واالرض 
شيته  مب ويل ملن عصاه ويل للمطّففني ه هاد هدى من الضاللة من قّدر له ذلك 

ه اّال هللا الواحد القّها 
ۤ
ه اّال هو العزيز احلكيم ى يعلم ما ىف السموات  ال ال ال

ۤ
ر ال ال

 
1  eleminden: elinden MV 
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وما بينهما وما ختفى الصدور فلّما نزلت هذه احلروف عّلمها آدم لولده    واالرض 
  1مثّ توارثوها. 

dinilmiştür. Ya‘nī ki ḥurūf-ı hecā bu resm üzere nüzūl eyledükde 
Ḥażret-i Ādem ma‘ānīsini evlādına böyle ta‘līm itmişdür. Ba‘dehu evlād-ı 
evlādı birbirlerine bu vechle ögretmişdür.  

Ve ba‘żı zamānlarda ki hevā bulutlu olmaġla namāz vaḳtlerinde şübhe 
olınurdı. Ṣıḥḥat-i vaḳt ne zamān idügi bilinmezdi. [131b MV | 150b E] 
Ḥażret-i Ādem bu ḫuṣūṣa bī-ḥużūr olup “Vaḳti ile ṣalātumı edā idemezin.” 
diyü cenāb-ı Ḳāżiyyü’l-ḥācāt’a münācāt itmekle Ḥaḳ celle ve ‘alā bir beyāż 
ḫoros gönderdi. Aña melā’ikenüñ tesbīḥ ü tehlīlini işitdürüp āvāzesi Ādem’i 
mütenebbih ḳılması emr olındı. Ve Ebü’l-beşer-i mükerrem ol ḫorosuñ 
ṣadāsın işitdükçe tesbīḥinde  احلمد � كثرياً على كّل حال محداً يواىف نعمه ويناىف»
«اّن هللا    diyü taḳdīs itmesi tenbīh buyurıldı. Ve bir hadīẟ-i şerīfde  مزيده»2

ديكا رجاله حتت االرض السفلى ورأسه حتت العرش وله جناحان ابيضان اذ انشرمها جاوز    خلق 
املشرق واملغرب فاذا جاء وقت الصلوة نشر جناحيه وصرح �لتسبيح سبحان امللك القّدوس  
 buyurılmışdur. Ve dīk-i  سبحان احلّى القّيوم ف يسبح الديك ىف االرض ولك التسبيح » 3

 
1  “Elif’in manası ‘Ben; tek, bir, yalnız ve hiçkimseye muhtaç olmayan, zeval bulmayan 

Allah’ım.’ Be ‘O, yerin ve göklerin en yücesidir.’, Te ‘Mülkünde yeganedir. Ve azametiyle 
her şeye karşı tevazu göstermektedir.’, Se ‘Şimdi de gelecekte de hiçbir zaman zeval 
bulmayacaktır.’ Cim ‘Yaptıkları güzeldir. Güzellikleri cömertçedir. Sözleri yücedir.’ Ha 
‘Kendisine isyan edenlere karşı yumuşaktır. Yarattıklarının nazarında övgüye layıktır.’ Hı 
‘Varlıkların yerlerini ve görüntülerini en iyi bilendir. Her şeyi yaratmıştır.’ Dal ‘Kıyamet 
gününde bütün yarattıklarına borç verendir.’ Zal ‘Yüce fazilet, ulu arş ve üstün kudret 
sahibidir.’ Ra ‘Yaratılanların Rabb’i, Raûf, Rahmân ve Rahîm’dir.’ Ze ‘Tohumsuz çiftçi 
gibidir. Fazlası olan, eksiği olmayandır. Her şeyi rahmeti ile süslemiştir.’ Sin ‘Hesapları 
çarçabuk görendir. Acele şekilde cevap verendir.’ Şın ‘Cezası güçlü ve şiddetlidir. Gizlice 
dua edenleri görendir.’ Sad ‘Samed’dir. Vaadinde sadakat sahibidir. Kendisine isyan eden 
kullarına karşı sabırlıdır.’ Dad ‘Gökyüzünün ve yeryüzünün ışığıdır. Mağfireti ile kendisine 
yakın olan kullarını sarmıştır.’ Tı ‘İhlas ile kendisine itaat edenler kazançlıdır. Ona itaat 
edene ne mutlu!’ Zı ‘Onun emri ortaya çıktı. Ona mahabbetin ehli cennetle muzaffer oldu.’ 
Ayn ‘Alîm, Âlim, Allâm’dır. Rububiyyetinin üzerinde yücelmiştir.’ Gayn ‘Yardım 
dileyenlerin yardımcısıdır. Yarattıklarına karşı tok gönüllüdür. Onun için noksanlık 
yoktur.’ Fe ‘Dilediğini yapar. Tektir, kimse ile istişare etmez.’ Kaf ‘Bütün çalışan canlılar 
için Kayyûm ve Kāim’dir. Kāhir ve Kādir’dir.’ Kef ‘Kerîm’dir. Her şeyden önce vardı, her 
şeyden sonra var olacaktır. Bütün mahlukat için yeterlidir.’ Lam ‘Yerde ve gökteki her şey 
ona aittir. Tektir, Kahhâr’dır. Ondan başka ilah yoktur. Azîz ve Hakîm’dir.’ Ye ‘Yeryüzü ve 
gökyüzündeki, ikisinin arasındaki ve kalpte gizli olan her şeyi bilir.’ Bu harfler indikten 
sonra Adem (a.s.), onları oğullarına öğretti. Daha sonra [sonraki kuşaklara] miras bırakıldı.”  

2  “Bütün durumlar için Allah’a pek çok hamd olsun. Onun şükrü, nimeti netice verir. Nimete 
karşılık yapılan şükür ise nimeti karşılayamaz.”    

3  “Şüphesiz ki Allah ayakları yerin aşağısının altında, başı arşın altında olan bir horoz yarattı. 
Onun batı ve doğunun ötesini aşan iki beyaz kanadı vardı. Namaz zamanı geldiğinde 
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ebyaż ḳatlinde ṣaḥābe-i kirām nehy olınmışdur. Ve daḫı ḫorosuñ evde 
beslemesi meymenet-i ‘aẓīmedür, buyurılmışdur. 1  Kütüb-i eḥādīẟde bu 
ḫuṣūṣ muṣavverdür.  

 

Tevālüd-i Ādem ve Ḥavvā bi-emri’l-Celīl ve tafṣīl-i ḳıṣṣā-i Ḳābil ve Hābil 
ve ba‘żi’t-taḥḳīḳāt min hāẕe’l-ḳabīl ‘alā-lisāni aṣḥābi’t-tevārīḫi’l-cemīl 

Naẓm2 

  ‘Ālem-i mülk cāy-ı sāfildür 
  Lāzımı ḥikmet-i tenāsüldür 
 
  Sırr-ı pāk-i tevālüd olsa nihān 
  ẞābit olmazdı işbu çār erkān 
 
  Çār-sūy-ı vücūda ḳadr u revāc 
  İzdivāc itmek iledür ezvāc 
 
  Naḳd-i āb-ı neşāṭ3 ‘ayn-ı direm        
  Ansuz olmaz metā‘-ı ‘ilm ü ḥikem 
                                                                                   
    Mīvesüz bir dıraḫt olurdı beşer 
  Anda sırr-ı tevālüd olmasa ger 
 
  Ol sebebden Ḫudā-yı ‘azze ve cell 
  Ādeme gördi ol ṭarīḳı maḥal                            

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ādem’üñ tevbesi ḳabūl ḳılındı ve girye vü enīnine 
raḥm olınup günāhı baġuşlandı, evḳātı ile ṣalātını edādan ṣoñra kār u kesb 
ü emr-i tenāsüle iştiġāl ḫuṣūṣı emr olındı. “Bu dār-ı dünyā ser-menzil-i ‘uḳbā 
gibi degüldür. Ve her ne yaparsañ ḫarāb olması ve dünyāya gelenlere mevt 

 
kanatlarını yayıp açık bir şekilde ‘Melik, Kuddus, Hayy ve Kayyum olan Allah her türlü 
eksiklikten müzenneztir.’ diye tesbihe başlardı. Horoz yeryüzünde Allah’ı tesbih eder. 
Allah’ı [tenzih ve] tesbih etmek sana aittir.”    

1  Ve dīk-i//buyurılmışdur: - N1 
2  Naẓm: - MV 
3  āb-ı neşāṭ: inbişāṭ MV | inbisāṭ E 
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muḳadder olup ölmesi elbetde muḳarrerdür.” diyü bildürüldi. Gūyā ki 
miyān-ı benī Ādem’de bu ebyāt vird-i zebān maḳūlesi vāridāt [136a N1] 
olmaḳ1 muḳadder ḳılındı. Ve bu serāy-ı sipenc ki me’vā-yı pür-derd ü renc-
dür, güẕergāh-ı fenāda bir cisr gibi idügi bu ḫiṭābla ẕevi’l-elbāb-ı benī 
Ādem’e ḫaber virildi.  

Li-nāẓımihi 

  ومرجعكم اىل بيت الرتاب       عمركم ىف دار دنيا قليل     

 2راب خ لل   ا لدوا للموت وانبو     حة ملك ينادى ب و كّل ص     

Ba‘de-mā Ḥażret-i Ādem ve Ḥavvā mu‘āşeret-i izdivāca raġbetle hü-
veydā oldılar. Az zamān geçmedin ba‘żı evlād ẓuhūrı ile güşāyiş-i ḫāṭır bul-
dılar. Lākin ṭoġan evlād-ı3 kirāmları mu‘ammer olmazdı. Bu cihetden daḫı 
Ādem’üñ ġumūm u aḥzānına nihāyet bulınmazdı. [151a E] Ya‘nī ki emr-i 
İlāhī ile bir Cum‘a gicesi mücāma‘at ḳıldılar. Ẕeker ü ünẟā iki veled ḥamli 
ile mesrūr ḳılındılar. Lākin sekizinci ayda ikisi de düşdi. Dār-ı dünyāda evvel 
vāḳi‘ olan saḳat anlar oldı. Ba‘dehu ẕeker ü ünẟā bir tev’emāna daḫı müte‘al-
liḳ oldılar. Anları daḫı düşürüp ḳurtıldılar.4 Üçinci def‘a ki Ḥavvā’da ḥaml 
ẓāhir oldı, evvelki ḥamllerine göre ḫafīf idügi taḥaḳḳuḳ buldı. Ḥattā Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’de 5﴾فـََلمَّا تـََغشَّاَها َمحََلْت َمحًْال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه﴿ naṣṣ-ı şerīfi ile aña işāret 
olındı.  

El-ḳıṣṣa giderek Ḥavvā’nuñ ḳarnı büyüdi. Ḥāmil idügi muḳarrer oldı. 
“Yā Rabbī, bize bir ṣāliḥ veled vir.” diyü ikisinüñ daḫı tażarru‘ u niyāzı 
taḥaḳḳuḳ buldı. Bu mābeynde İblīs-i pür-telbīs Ḥavvā’ya geldi. Bir ferzend-i 
[132/1a MV]6 ercümend ẓuhūrına ne mertebe müteşevviḳ idügini bilüp 
“Maḥall-i taḥrīk ü iġvādur.” diyü sevindi. “Eger baṭnındaki ḥaml-i ṣaḥīḥ, 
ferzend-i melīḥ olup müddet-i medīd ‘ömr sürdügini istersen ṭoġduġı 
zamānda nāmını ‘Abdü’l-Ḥāriẟ ḳoyasun.” didi. Ḥavvā daḫı noḳṣān ‘aḳlı 

 
1  olmaḳ: ḳılınmaḳ MV, E 
2  “Bu dünya evindeki ömrün kısadır. Döneceğin yer toprak evidir. Bir melek her sabah 

‘Ölüm için çalışın, [dünyadaki] her şey harap olacaktır.’ demektedir.” 
3  evlād-ı: ebnā-yı MV, E 
4  ḳurtuldılar: ḳıvrıldılar N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, A’râf Sûresi, 7/189,  “(İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir 

(gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır.”  
6  MV nüshasında varaklara 132 rakamı mükerrer verildiği için ilk varak için 132/1, ikincisi 

için 132/2 sembolü kullanılmıştır. 
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muḳteżāsınca İblīs’üñ ismi Ḥāriẟ idügini, ferzendinüñ ismi ‘Abdü’l-Ḥāriẟ 
ḳomaḳ veledini İblīs’e ḳul itmek ta‘ahhüdine bā‘iẟ idügini fehm eylemedi. 
‘Ale’l-fevr “N’ola öyle olsun. Oġlımuz olursa nāmı ‘Abdü’l-Ḥāriẟ olsun.” 
didi. Lākin der-‘aḳab vaḥy nāzil oldı ki “Ben size bir veled-i ṣāliḥ virdüm. 
Siz ise nāmını ‘Abdü’l-Ḥāriẟ ḳoyup İblīs’e ‘ubūdiyyeti cā’iz gördiñüz. Ḥālā 
ki daḫı ‘ibretmend olmadıñuz. Cennetden hübūṭ u redd ile daḫı ḳanā‘at 
bulmadıñuz.” buyurıldı. Fe-lā-cerem Ḥavvā ve Ḥażret-i Ādem bu ḫuṣūṣa 
pür-ġam oldılar. “Yā Rabb, çünki böyledür, biz veledimüzden geçdük.” diyü 
aġlaşdılar. Tā ki ol mevlūd mu‘ammer olmadı.  

Ba‘de zamānin erkek ve dişi ikiz veledleri vücūda geldi. Birinüñ nāmı 
‘Abdü’r-Raḥīm ve birinüñ Emetü’r-Raḥīm ḳonıldı. İkinci mertebede Hābil 
ve hem-şīresi Leyūẕā vücūd buldı. ‘Aḳabince ṭulū‘ iden mevlūdları Ḳābil ve 
ḳızḳarındaşı Iḳlīmā mütevellid oldı. Ba‘dehu Tevbe nām veled ve Şenūḳa1 
nām2 duḫter daḫı Sendelis3 nām ferzend ile [136b N1] hem-şīresi ‘aḳabince 
Ḫurās nām püser-i ercümend ile ḳızḳarındaşı ‘ālem-i kevne ḳadem baṣdı. 
Bu minvāl üzere bir def‘ada daḫı Lāmān nām ferzend ile bir duḫter daḫı 
ṭoġdı. Tā ki yüz yigirmi baṭna dek tev’emeyn birer ẕeker ve birer ünẟā tevel-
lüdi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ammā ba‘żı kütüb-i tevārīḫ ḳavlince evvelā ki Ḥavvā ḥāmil oldı. Ḳābil 
nām oġlını Iḳlīmā nām ḳızı ile ma‘an ṭoġurdı. Ve ikinci def‘a vaż‘-ı ḥamlinde 
Hābil nām ferzendi Leyūẕā nām duḫteriyle vücūda geldi. Fe-lā-cerem ol iki 
peyġāmber-zāde-i muḥterem neşv ü nemā bulup sinn-i temyīzle hümāyūn-
maḳdem [151b E] olduḳlarında Ḳābil zirā‘ate ve Hābil çūbānlıḳ ṭarīḳından 
ḫidmete iştiġāl üzere oldı.  

Dūşīzegān-ı ‘iffet-nişān daḫı büyüdi. Her biri izdivāc u nikāḥa ḳābiliy-
yet ḥāṣıl ḳıldı. Muḳteżā-yı mürüvvet her ferzend-i bā-devlet tev’emi olan 
duḫter ile, ya‘nī ki bile ṭoġduġı dūşīze-i bülend-aḫter ile izdivāc yüzinden 
kesb-i ḥużūr u rāḥat itmek idi. Lākin öyle olmadı. Ḳābil ile ṭoġan Iḳlīmā 
Hābil’e ve anuñla vücūda gelen Leyūẕā Ḳābil’le nikāḥ ḳılındı. Ma‘a ẕālik 
Iḳlīmā ḥüsn ü cemāl cihetinden Leyūẕā’dan ziyāde behcetle hüveydā ol-
maġın Ḳābil bu ḫuṣūṣdan āzürde-ḫāṭır oldı. “Sen Hābil’i benden ziyāde se-
versün.” diyü Ḥażret-i Ādem’e iṭāle-i lisān ḳıldı. Ḥażret-i Ādem ise “Ben bu 
ḥāli işāret-i Cibrīl ile itdüm. Fermān-ı Ḫudā ne cānibe buyurıldı ise ol semte 

 
1  Şenūḳa: Senūḳa N1 
2  veled//nām: - E 
3  Sendelis: Sendel MV, E 
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gitdüm. Zinhār lecūc u sitīzekār olma.” diyü pend eyledi. Lākin peder ve 
māder neṣā’iḥi Ḳābil-i nā-ḳābile te’ẟīr itmedi.  

Āḫirü’l-emr Ādem ‘aleyhi’s-selām buyurdı ki “Bu iki birāder Iklīmā niy-
yetine iki ḳurbān [132/1b MV] ideler. Cānib-i āsmāndan āteş nüzūl idüp 
ḳanġısınuñ ḳurbānını yaḳarsa anı ‘alāmet ḳabūl bileler.” Zīrā ki ol 
zamānlarda ‘ādet öyle idi. Maḳbūl olan ḳurbāna min fevḳi’s-semā āteş inüp 
iḥrāḳ iderdi.  

Vaḳtā ki Hābil kendü ḳoyunlarından bir a‘lā kebş getürüp ḳurbān 
kesdi, Ḳābil daḫı ekinci olmaġın bir deste buġday demedini baġlayup ol 
maḥalle vaż‘ını münāsib gördi. Ya‘nī ki bir püşte-i refī‘aya ḳoyup ikisi daḫı 
‘alāmet-i ḳabūle mutaraṣṣıd oldı. Ammā Ḳābil’üñ nihādında lecc ü ‘inād 
muḳarrer ü merkūz olmaġın fikri bu idi ki “Eger ḳurbānum ḳabul olup 
cenāb-ı ilāhīden işāret olursa maṭlūbuma vāṣıl olurın febihā. Ve illā ve hergiz 
Iḳlīmā’nuñ Hābil’e nikāḥını cā’iz görmezin. Rıżā-yı vālideyn olmaduġı 
taḳdīrcede aña mażarrat yitişdürürin.” Hābil ise ḫulūṣ-ı ṭaviyyet ile müte-
veccih-i İlāh idi. Buyurılmaduġı taḳdīrce emre iṭā‘ati bī-iştibāh idi. Ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, Ādem’üñ du‘āsı berekātında āsmāndan bir pāre [137a N1] 
āteş indi. Evvelā ḳurbān-ı Ḳābil’i istişmām idüp döndi. Ya‘nī bir ẕerre te’ẟīr 
itmeyüp gitdi. Ḳurbān-ı Hābil’e varup anı bi’l-külliyye ḫˇāre geçürdi.  

Kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ferzend-i 
sa‘ādetmendi Ḥażret-i İsma‘īl’den bedel fedā buyurılan ḳoç ki niçe yıllar seb-
zezār-ı ḫuld-i1 berīnde çerānīde ḳılınmış idi. İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘an-
humā ḳavlince Hābil bin Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ ‘inda’llāh maḳbūl olan 
kebşi idi.  

El-ḳıṣṣa bu ṭarīḳla iki birāder miyānına vaḥşet düşdi. Ḥażret-i Ādem 
‘aleyhi’s-selām naṣīḥat itdükçe2 “Hele ben bu def‘a Beytu’llāh’a varup gelince 
ṣabr eyleñ.” diyü buyurduḳça [152a E] aṣlā muḳayyed olmadı.  

Ādem ‘aleyhi’s-selām ḥacc-i şerīfe gitdügi gibi Hābil-i derdmend 
pīrāmen-i cebelde yatup uyurken Ḳābil-i ḳāṭil anı gözetdi. Şeyṭānuñ iḍlāl ü 
iġvāsı ile başına bir seng-i ‘aẓīm bıraġup ḥālet-i menāmını ser-ḫˇāb-ı mevt 
tebdīline iḳdām itdi. Ya‘nī ki ol maẓlūmı helāk idüp niçe günler meyyitini 
getürdi, gezdi. Ol āna dek meyyit olmaḳ ve defn olınmaḳ vāḳi‘ olmaduġı 
eclden n’eyleyecegüni bilmeyüp gezdürdi, yüridi. Vālidesi cānibine 

 
1  ḫuld-i: cennet-i N1 
2  Ḥażret-i//itdükçe: - N1 
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mürāca‘atden daḫı ḫavf eyledi. ‘Āḳıbet Ḥaḳ celle ve ‘alā heykel-i insānī ki 
muṭalsam-ı genc-i1 ḥikmet-i Rabbānī’dür, defīne gibi setr ü nihān ḳılınma-
sını irāde buyurdı.   2«كّل شىئ يرجع اىل  أ صله»  mefhūmı ile ḫākden ḫalḳ 
olınan yine ḫāk içre medfūn ḳılınmaḳ evlā idügini Ḳābil-i ḳātil-i müşārün 
ileyhe ṭuyurdı.  

Bu ṭarīḳla 3  ﴾ُغرَاً� يـَْبَحُث ِىف  ا ْألَْرِض  ُ  naṣṣ-ı kerīmi muḳarrer  ﴿فـَبَـَعَث  ا �َّ
olup iki ġurāb birbirleriyle ḥırāb u ḍırāb iderek geldiler. Kemāl-i ḳıtālle ken-
düleri Ḳābil’e gösterdiler. Bi’l-āḫire birisi ḳātil-i ġālib çıḳdı. Maġlūbını 
maḳtūl idüp ṭopraġa bıraḳdı. Ba‘dehu burnı ile eşerek bir çāh ḥafrına düri-
şerek merāmını ḥāṣıl itdi. Ya‘nī ki öldürdügi ġurābı ṭopraġla örtüp 
pervāzgāhına gitdi. Ḳābil ki bu aḥvāli gördi,  ﴿ َذا  أََعَجْزُت َأْن أَ   َ� َويْـَلَتا ُكوَن ِمْثَل هَٰ
 .didi. Ve Hābil’üñ ḳaddine göre bir merḳad ḳazup içine gömdi  ا ْلُغَراِب﴾4
Techīz ü tekfīn ü ṣalātı emri müyesser olmadı. Ġālibā şehīd olanlaruñ libās-ı 
ḫūn-ālūd ile gömilmesi andan berü ḳaldı. [132/2a MV]  

Ba‘żılar ḳavlince ol iki ġurāb iki melek-i bī-iştibāh idi ki berāy-ı ta‘līm 
nāzil oldılar. Ḳābil-i ḳātile ṭarīḳ-ı defni gösterdiler. Zīra ki bu ḫuṣūṣ mücer-
red ḫilḳat-i ġurābdan nāşī bir emr-i maḫṣūṣ olaydı şimdi daḫı ġurāb birbirini 
helāk itmek, der-‘aḳab ḫāk-i siyāha gömüp gitmek manẓūr-ı ḫalḳ olmaġla 
taḥaḳḳuḳ bulaydı.  

Ravżatü’l-müttaḳīn’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Ādem şecere-i ḥınṭadan 
ekl itdükden ṣoñra ki vech-i arża indi, mi‘desindeki [137b N1] baḳiyyesini 
ḳuṣdı. Fe-ammā ki bir miḳdārı hażm olınmış idi. Ba‘de zamānin ṣulb-i 
Ādem’deki tuḫma ḳarışup Ḳābil ḫalḳ olınan nuṭfe ol luḳme-i menhiyyeden 
olmış oldı. Anuñ-içün ehl-i fesād olup mürtekib-i ḳatl-i nefs olması ta‘ayyün 
buldı.  

Ba‘de-mā te’ẟir-i esmā fi’l-müsemmā sırrında mü’ellif-i bī-riyā, ya‘nī 
‘Ālī Muṣṭafā bir ḳaṣīde-i maṭbū‘ada bu remz-i laṭīfi hüveydā ḳıldum. Ḳābil 
ḳātil olmaḳ, Hābil hevlden hā’il resminde bulınmaḳ evvelüñ cür’etine, 
ẟānīnüñ hevl ü ḫavf ile memātı ḥāletine delālet ḳılmışdur, dimişdüm. Şāhid-i 
mażmūnı libās-ı edāya5 ḳoyup bu yüzden cilve itdürmişdüm. 

 
1  genc-i: - MV 
2  “Her şey aslına döner.”    
3  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/31,  “Nihayet Allah ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/31,  “Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olamıyorum.”  
5  edāya: ādāba N1 
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li-Mü’ellifihi [152b E] 

  Benī Ādemde esmā sırrınuñ te’ẟīridür bā‘iẟ 
  Ki Ḳābil resm-i ḳātil ism-i Hābil ‘ayn-ı1 hā’ildür 
 
  Oḳum atdum yayum yaṣdum dimekdür remzi mevtānuñ 
  Maḳābir ṭaşları bir bir dikilmiş seng-i menzildür 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ādem-i mükerrem ol senede ki edā-yı ḥacc idüp geldi, 
eẟnā-yı rāhda iken ṭab‘-ı nāziki muġberr ü müteġayyir olduġı gibi aḥvāl-i 
‘ālemi daḫı müteġayyir buldı. “Elbetde bir fitne-i ‘aẓīme ḥādiẟ olmışdur.” 
diyürek vaṭan-ı me’lūfine ki geldi. Ḳābil ḳarşu varup dest-būsı ile muġtenem 
oldı. “Birāderüñ Hābil ḳandadur?” diyü ṣorduḳda ol ferzend-i nā-ḳābil 
ḫuşūnetle cevāb virdi. “Ke-enne anuñ ḥıfẓ u ḥirāseti baña pür mühim midür 
ki benden ṣorarsun.” diyü söyledi. “Ẓāhir budur ki żabṭındaki aġnām anuñ 
tekāsül ü ihmāl üzere ḳıyāmından baña müte‘alliḳ olan mezrū‘ātı yiyüp żarar 
itmişdür. Kendüsi daḫı ol ḫavf ile başın alup gitmişdür.” didi. Ḥażret-i 
Ṣafiyyu’llāh hemān-dem ḥāl ne idügini ṭuydı. 

Ba‘żılar ḳavlince daḫı eẟnā-yı rāhda gelürken Cibrīl ‘aleyhi’s-selām ḳatl-i 
Hābil’i kendüye bildürdi. Fe-lā-cerem ciger-gūşesinüñ ‘azāsı ile pür-ġam, 
dīde-i giryānı ālūde-dem, ḳalb-i ḥazīn-i sūzānı pür-melālet ü nedem, lüġat-i 
Süryānī üzere birḳaç ebyāt söyledi. Nūr-ı dīdesinüñ merẟiyesini edā idüp 
‘azāsına iştiġāli evlādına bile ıṣmarladı.2 Ve ol ebyāt-ı Süryāniyye Ya‘rub bin 
Ḳaḥṭān ẓuhūrına dek ‘alā ḥālihi ḳaldı. Anlar vücūda gelüp feṣāḥat-i lisān-ı 
‘Arabī iştihār-ı küllī bulduḳdan ṣoñra bu vechle ‘Arab diline mütercem 
ḳılındı ki ol ebyāt-ı ġarībe3 budur: 

Naẓm Merẟiye 

  فوجه االرض مغّرب قبيح       البالد ومن عليها   ت تغريّ   
  ح ب الص وقّل بشاشة الوجه      تغّري كّل ذى طعم ولون      
  4قتيل قد يضّمنه اجلريح     ىن فوا اسفا على هابيل اب     

 
1  ‘ayn-ı: resm-i MV, E 
2  Nūr-ı//ıṣmarladı: - N1 
3  ġarībe: ‘Arabiyye E 
4  “Beldeler ve üzerindeki kişiler değişti. Yeryüzü toza bulanıp çirkin bir hal aldı. Renk ve 

lezzet sahibi her şey bozuldu. Neşeli, güzel yüzler azaldı. Yazık oldu oğlum Hâbil’e. 
Katledilip kanlı bir şekilde [mezara] kondu. ” 
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Mefhūm-ı şerīfi böyle dimekdür ki dār-ı dünyānuñ mizācı melālete dö-
nüp müteġayyir oldı. Ve sükkān-ı ‘ālem-i ġabrānuñ ḫāṭırları muġberr olup 
yiryüzi ḳabḥ-ı ṣūret buldı. Ni‘metlerinde leẕẕet ve gūn-ā-gūn çeçeklerinde 
ṭarāvet ḳalmadı. Güler yüzlerdeki beşāşet-i vücūh min vechin [132/2b MV] 
az ḳaldı. Pes [138a N1] yazıḳlar benüm ciger-gūşem Hābil’e ki bī-günāh 
ḳatl olındı. Ve nāzik teni ḫūn-ālūd cerāḥatlarla nā-bedīd ḳılındı.  

Fī nefsi’l-emr Hābil ki maẓlūmen ḳatl olındı, rūy-i zemīnüñ ṭarāvet ü 
leṭāfeti ḳasāvet ü melālete mübeddel oldı. Ḥattā daḫı ser-menziline gelme-
din Ḥażret-i Ādem’e ma‘lūm ḳılındı. Ve bi’l-cümle Ebü’l-beşer Ādem 
‘aleyhi’s-selām benī nev‘inde niçe evvel maḫlūḳ ise bu naẓm-ı laṭīfi daḫı 
ebyāt-ı mevzūn cinsinüñ cümlesinden taḳaddümle mükemmeldür. Bu 
taḳdīrce naẓm-ı kelām-ı mevzūn lāzıme-i ṭab‘-ı benī Ādem idügi bu ḳıṣṣadan 
taḥḳīḳa maḳrūn [153a E] olmışdur. Fe-ammā evvel ṣudūr iden şi‘r-i 
mevzūnuñ mefhūmı beliyyāt-ı ‘azā vü merāẟī ḳısmını inşā ḳabīlinden bulın-
ması ile ‘ālemüñ dār-ı derd ü ġam olmasına ve şi‘rüñ mezāyā-yı ḥüzn ü 
elemle müdġam olmasına delīl bulınmışdur.  

Egerçi ki Ḳābil maḳṣūdına vāsıl oldı, Hābil’i ḳatl itdükden ṣoñra 
maṭlūbesi olan ḫˇāherini uġurladı. Yemen vilāyetine göçüp ikisinden anda 
niçe evlād ẓuhūra geldi. Lākin vālid-i mācidi kendüye la‘net ü nefrīn itmegin 
ba‘dehu hīç bir kimseye yār u ḳarīn olamadı. Vaḥşīler gibi gezüp kūhistān 
ve berr ü biyābānda seng-i felāḫanla behā’im ḳatlini pīşe idindi. Ḥattā 
ḥayvānātuñ insāndan vaḥşeti evvelā anuñ dest-i ta‘addīsinden oldı.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ḳābil’e ḳıṣāṣ buyurılup Cibrīl ol emr ile nāzil 
ḳılındı. Ḥażret-i Ādem-i mübeccel icrā-yı fermān-ı münzel ḳaṣdın itdükde 
emrine iṭā‘at itmedi. Bu ser-keşlik ile ṭa‘n u la‘nete istiḥḳāḳ ḥāṣıl idüp Ye-
men diyārına gitdi. İblīs’üñ delāleti ile āteşe ṭapmaġı pīşe idindi. 

Menḳūldür ki İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne Ḳābil’e küllī maḥabbet itmiş idi. 
Birāderi ḳatlindeki iḍlāline mütāba‘atını begenüp gitdükçe iġvāsına cell-i 
himmet itmiş idi. Ḥattā “Sābıḳda ḳarındaşuñ Hābil’üñ ḳurbānı yanmaġa 
bā‘iẟ ve seni beyne’l-vālideyn ḫacīl düşürüp maḳṣūdın ḥāṣıl itmege sebeb-i 
ḥādiẟ anuñ āteş-perest olması ve ḫafiyyeten āteşkede yapup ‘ibādet ḳılması 
idi ki āteş aña yan baṣup utandurmamış idi. İmdi sen de ister misün ki min 
ba‘d her ḫuṣūṣda ẕī-şān ve taḳarrüb-i ḳurbān ile beyne’l-aḳrān nümāyān ola-
sun, āteşgāha secde idüp ‘ibādetden ḫālī olmayasun.” dimiş idi. Peyġāmber-
zāde iken ol nā-ḳābili yoldan çıḳarup ḍalālete düşürmiş idi.  
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El-ḳıṣṣa taġyīr-i dīn ve esbāb-ı fısḳ u fücūra kendüyi ḳarīn idüp şürb-i 
ḫamr ve zinā evvelā Ḳābil’den ve evlād-ı bed-nihādından ṣudūr eylemiş idi. 
Ġıbbu ẕālik Ḳābil Yemen’e vāṣıl ve ḫˇāheri ile mücāma‘ata mā’il ü mütevāṣıl 
olduḳdan ṣoñra vücūda gelen eşher-i evlādı Ḫatūḫ-ı bed-nijād ve anuñ daḫı 
ekber-i evlādı Nemīrād1 nām ḍalālet-nihād oldı. Ba‘dehu Nemīrād’uñ eḍall-i 
āli Metūşā’īl2 ve anuñ daḫı ecell-i ‘ıyāli Ḳaḫşā’il3 idügi taḥaḳḳuḳ buldı. 
Keẕālik [138b N1] Metūşā’il’üñ eşher-i evlādı Lāḳiḥ nām şaḫṣ-ı ḍalīl olup 
ṣulbinden üç ferzend-i şenā‘atmend vücūda geldi ki biri vāżı‘-ı ‘ilm-i ṭıb olan 
Yāfil,4 ikinci muḫteri‘-i ‘ilm-i mūsiḳī ve mūcid-i ālāt-i melāhī [133a MV] 
‘add olınan Yāfāl, üçinci ekẟer-i ṣanāyi‘i inşā vü peydā eyleyen Yūfāl idi. Ve 
bu tafṣīli [153b E] müverriḫ Mevlānā Ca‘ferī tenmīḳ ve bu tafṣīl-i ẓāhirü’t-
taṭvīl ile taḥḳīḳ eylemişdür. 

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr 

  Bize bir reh-güẕār iken dünyā 
  Yoġ-iken kār u bārımuz ḳaṭ‘ā 
 
  Oldı īcādımuz ser-ā-ser hep 
  Ṣūf u zer-beft ü aṭlas u kemhā 
 
  Cāmemüz ‘āḳıbet kefendür çün 
  Ṭonadurlar seni ṭonanma şehā 
 
  Sür‘at-i ‘ömri niçün añmazsun 
  Giyinürsün zavallı şeb-i dībā  

Ḥāṣıl-ı kelām ḳatl-i Hābil muṣībetinden çoḳ zamān geçmeden Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā, Ḥażret-i Ādem-i ṣafīye tesliyeten Şīt ‘aleyhi’s-selāmı 
‘ināyet ḳıldı. “Hābil erşed-i evlādumdur.” diyü maḥabbet idüp firāḳ u mev-
tine ‘arż-ı melālet iderken nübüvvet nūrı ile şeref bulmış, sā’ir evlādı 
miyānında ‘iẓam-ı şānla serv-i bālā gibi mümtāz olmış bir vücūd-ı laṭīf ile 
teşrīf buyurıldı. Lisān-ı Süryānī’de Şīt, ‘aṭā’u’llāh dimekdür. Ya‘nī ki 
Hābil’den bedel ‘aṭā ḳılınduġını Ḥażret-i Ādem’e i‘lām eylemekdür.  

 
1  Nemīrād: Ġabrād E 
2  Metūşā’īl: Maḳūşā’īl MV | Maġūşā’īl E 
3  Ḳaḫşā’il: Lāḳiḥşā’il MV, E 
4  Yāfil: Bāfil MV, E 
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İşrāḳu’t-tevārīḫ mü’ellifi ḳavlince ḳatl-i Hābil’den ṣoñra beşinci yılda 
dünyāya gelmişdür.1 Ve sā’ir evlādı ikişer ikişer ṭoġarken Şīt Nebī, nūr-ı 
Muḥammed-i ‘Arabī ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem şerefine binā’en yalıñuz 
ṭoġmışdur. Ve ḥīn-i velādetinde Ḥażret-i Ādem yüz otuz beş yaşında bulın-
mışdur.  

Muḥaṣṣal-ı kelām Ḳābil, Hābil’i ḳatl idince ebnā-yı Ādem cemī‘an bir 
millet olup şeref-i menziletleri bir dereceye varmış idi ki melā’ike fırḳa fırḳa 
kendülerin ziyārete gelürlerdi. Ve her buluşduḳça muṣāfaḥa idüp tekrīm ü 
tevḳīr ḳılurlardı. Hemān ki ḳatl ḳıṣṣası ṣudūr itdi, benī Ādem’üñ ol gūne 
üns ü ülfet ü sa‘ādetleri gitdi. Ḳābil içlerinden ayrılup iġvā-yı şeyṭānla āteş-
kedeler yapup evlād-ı ḍalālet-nijādı ile oda ṭapmaġa başladı.  

Vaḳtā ki ‘ömr-i ‘azīz-i Ādem nihāyetine yitdi, mecmū‘-ı ẕürriyyeti, ya‘nī 
ki buṭūn-i müte‘addide ile vücūda gelen ferzendānı keẟreti ḳırḳ biñden 
ziyādece oldı. Maġārelerde yirleşdiler. Ḥayvānāt derilerinden cāmeler giydi-
ler. Ekẟeriyyā şikār etlerinden ve ẟimār u fevākiheden ġıdālar yidiler.  

Ammā Ḥażret-i Ādem’e nüzūl iden ṣuḥuf-i mükerreme bir rivāyetde 
ḳırḳ ve ba‘żılar ḳavlince yigirmi bir oldı. Lākin İşrāḳu’t-tevārīḫ ṣāḥibi ḳav-
lince on ṣuḥuf nüzūl idüp gice ve gündüzin elli vaḳt2 ṣalāt u ṣıyām ve 
Ḫudā’ya ‘ibādet ü ḳıyām emr olındı. Ve şürb-i ḫamr ve ekl-i laḥm-i 
ḫınzīrden neyh ḳılındı. Ve ṣuḥuf-i münzelede esrār-ı ḥikemiyye ve ma‘rifet-
i mażārr u menāfi‘-i edviye ve keyfiyyet-i tesḫīr-i cin ve ‘ilm-i ḥisāb u hendese 
beyān olındı. Ve ba‘de’l-hübūṭ nüzūl-i Cibrīl ‘aleyhi’s-selām on kerre [139a 
N1] vuḳū‘ buldı. Ḳāḍī ‘Aḍud ‘aleyhi’r-raḥme on ṣuḥuf nāzil oldı, dimesi 
ġālibā her birinde bir ṣuḥufla gelmesine maḥmūl oldı.  

 

Ammā mu‘cizāt-ı Ādem ‘aleyhi’s-selām [154a E] 

Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā nām kitāb-ı kerāmet-erḳāmda Ḥażret-i 
Ṣafiyyu’llāh’dan yedi mu‘cize ṣādır olmışdur.  

Evvelkisi: Ḳābil, Hābil’i ḳatl idüp vālid-i mācinden müfāraḳat ve Ye-
men cāniblerinde temekküne raġbet ve İblīs’üñ iḍlāli ile āteşe ‘ibādet itdükde 
ki Ādem’e vaḥy nāzil oldı. Ol güm-rāhlaruñ ṭarīk-ı tevfīk ü hidāyete 

 
1  Eşrāfü’t-//gelmişdür: - MV, E 
2  N1 nüshasında bu kelimede mürekkep dağılmıştır.  
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girmelerine delālet1 itmek buyurıldı. Ḥażret-i Ādem ber-mūcib-i vaḥy-i mü-
kerrem ol bed-kirdārlara [133b MV] vardı. Cemī‘an yedi biñ miḳdārı 
evlāduñ ḍalālete düşüp müfāraḳat-i ṣuveriyye, mübā‘adet-i beyniyyelerine2 
cevāz göstermeyüp ṭarīḳ-ı Ḥaḳḳ’a da‘vet eyledi. Ḥālā ki ol nā-ḫalefler nü-
büvvet-i ḥażretde iḫtilāf idüp mu‘cize ṭaleb eylediler. Ve bir yek-pāre seng-i 
siyāhı gösterüp “Bunuñ içinden āb-ı revān aḳıtmaḳ gereksün.” diyü söyledi-
ler. Fe-lā-cerem Ḥażret-i Ṣafiyy-i Ekrem emr-i Ḥaḳ ile ol ṭaşa mübārek elini 
urdı. 3 «سبحان من هانت عليه االمور»    buyurdı. Tā ki ol seng-i ḫāreden āb-ı 
zülāl peydā olup yedi fersaḫ yire dek cereyān itdügini ol münkirler gördiler. 
Yine īmāna gelmediler. 

İkinci: Ḥażret-i Ādem eẟnā-yı rāhda Ḳābil evlādından ‘Ād nām ḍalālet-
nihād-ı nā-fercām bir ḳabīle gördi. Bir rivāyetde ẞemūd ḳavmine uġrayup 
küfr ü ġavāyet üzere buldı. Dīn-i İslām’a gelmelerini ihtimām itdükde 
mu‘cize ṭaleb eylediler. Bir ḳavī köklü dıraḫt-ı ‘uẓmā gösterüp “Bunı bu 
maḥalden ḳopar. Şu ḳarşuki mevżi‘a apar. Neşv ü nemā buldurup mīveler 
virmesi ile bize mu‘cize göster.” diyü söylediler. Hemān ol nebiyy-i ṣadāḳat-
nişān didükleri üzere mu‘cizesini ‘ayān ḳıldı. Beyān itdükleri üzere bitüp 
mīveler virdügini her birisi gördi. Ve cedd-i büzürgvārlarınuñ ḳudretini 
kemā-yenbaġī bildi. Ḥālā ki yine īmāna gelmediler. Küfr ü ḍalālet üzere 
ḳalup ṭaġıldılar.  

Mīrḫˇānd ḳavlince ol dıraḫt da‘vet-i Ādem’e icābet itdi. Ḳa‘r-ı zemīni 
pāre pāre idüp isti‘cāl ile ‘izz-i ḥużūrına yitdi.  

Üçinci: Ḥażret-i Ādem yine bir gün ol ṭā’ife-i bāġiyeyi4 görüp dīne 
da‘vet eyledi. “Hidāyet ṭarīḳını ḳoyup sālik-i rāh-ı ḍalālet olman.” diyü 
söyledi. “Bize bir ḳavī mu‘cize göster. Andan ṣoñra pend ü naṣīḥat vir.” 
didiler. Ḥażretüñ nübüvvetini göz göre inkār eylediler. Fe-lā-cerem 
Ṣafiyyu’llāh-ı muḥterem eline bir ṭaşcaġızı aldı. Nübüvvet ḳuvveti ile aña bir 
naẓar ṣaldı. Hemān ol ṭaşcaġız ḫālıḳını tesbīḥa başladı. Ol kāfirleri gūyā ki 
ṭa‘ne ṭaşları ile ṭaşladı.  

Dördinci: Yine ol ḳavm-i vācibü’l-levmüñ bir fırḳası büt-perest oldı. 
Seng-i ruḫāmdan terāşīde bir ṣaneme ṭaparlar iken Ḥażret-i Ādem üzerlerine 
uġradı. Her çend ki men‘ine iḳdām eyledi, diñlemediler. Ṭaleb-i mu‘cize 

 
1  delālet: velāyet E 
2  beyniyyelerine: dīniyyelerine N1 
3  “İşlerin kendisi için çok basit olduğu Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.”    
4  ṭā’ife-i bāġiyeyi: ṭā’ifeyi MV 
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bahānesin idüp sözlerini ḳabūl itmediler. Bi’l-āḫire Ādem Peyġāmber “Eger 
bu ṣanemüñüzi [154b E] īmāna getürürsem [139b N1] siz de īmāna gelür 
misüz?” diyü buyurdı. Ol seng-diller anı muḥāl ‘add itmekle her biri 
“Rāżīyüz.” didi, ṭurdı. Hemān ki Ṣafiyyu’llāh  1«�� صنم آمن �»  didi. Ol 
büt kelāma gelüp  2«ه  اّال هللا ال نعبد اّال اّ�ه

ۤ
 .cevābını virdi  «ال ال

li-Münşi’ihi 

  Ṭaşdan düzülme bir ṣanemi söyledüp didi 
  Āmentu bi’lleẕī ḫalaḳa’n-nāre ve’r-ruḫām3  

Ya‘nī ki “Allāh’dan ġayrı ḫālıḳ yoḳdur. Ve andan ġayra ‘ibādet lā’iḳ de-
güldür. Ḥālā ki bu ẓālimler beni İlāh yirine ḳodılar. Baña ‘ibādet idüp ken-
düleri belāya uġratdılar. Beni bunlardan ḳurtar, yā nebiyya’llāh.” diyü ol 
ṣanem söyledi. Ḥażret-i Ādem ol ṭaşı ellerinden alup şikest eyledi.  

Beşinci: Ol nebiyy-i mükerrem bir günüñ içinde yiri cüft ile sürerdi. 
Sā‘atiyle ekinini ekerdi. Der-‘aḳab biçüp dögüp un iderdi. Ve yoġırup itme-
kini bişirüp yirdi. 

Altıncı: [134a MV] Bir gün ki ba‘żı evlādını ve Ḥavvā’yı żiyāfet itdi. 
Mübārek elinüñ ayasında āteş-i fürūzān yaḳup anlara ṭa‘ām bişürdi. Aṣlā 
ḥażretüñ yed-i mü’eyyedine āteşden żarar gelmedi. Yuḳaruda beyān olınan 
dördinci mu‘cize ile bu ḫuṣūṣ içün böyle bir mażmūn-ı laṭīf vārid oldı.  

li-Münşi’ihi 

  Āb-ı revān aḳıtdı revān seng-i ḫāreden 
  Keffinde bişdi āteş ile tābeveş ṭa‘ām 

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince ṭa‘ām-ı żiyāfet bişince āteş vefā itmemegin 
Ḥażret-i Ādem bir pāre āteşi eli üstine ḳodı. Tā ol ṭa‘ām puḫte olınca ol nār-ı 
fürūzān söyinmedi.  

Yedinci: Şol zamān ki Ḳābil, Hābil’i ḳatl itmiş idi, Ḥażret-i Ādem ḥacc-i 
şerīfden geldükde mātemin ṭutmış idi. Dā’imā ki firāḳ u girye ile ṭaġları 

 
1  “Ey put, Allah’a iman et.”    
2  “Allah’tan başka ilah yoktur. Ondan başkasına tapmayız.”    
3  “Mermeri ve ateşi yaratan [Allah’a] iman ettik.” 
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gezerdi. Meyān-ı kūhistānda meyyitini bulmaḳ sezerdi.1 Fe-ammā dıraḫtān-ı 
kūhsār ḥażretüñ yanınca bile giderlerdi. Ol aġladuḳça anlar da muvāfaḳat 
idüp nāle vü enīn iderlerdi. 

Bunlardan ġayrı Ḫˇāndşāh-ı müverriḫ bir mu‘cize daḫı beyān itmişdür. 
Sekizinci ol idügi taḥḳīḳa yitmişdür. Bu ṭarīḳla ki ḳatl-i Hābil’den evvel 
evlād-ı kirāmı bir gün behā’im-i kūhistāndan şikāyet eylediler. “Ba‘żı yırtıcı 
cānverler bize ta‘arruż ider oldı.” diyü söylediler. Hemān-dem Ḥażret-i 
Ādem anlara ‘azm eyledi. “N’içün benüm evlāduma dest-i ta‘addī uzadur-
suz.” diyü naṣīḥat itdi. Andan ṣoñra pendini ṭutdılar. Bir daḫı evlād-ı 
kirāmına ta‘arruż itmediler.   فسبحان من ظهرت معجزات االنبياء بقدرته وتواترت»
       كرامات االولياء حبكمته»2

 

Teşrīfāt-ı Ṣāni‘-i bī-çūn-i aḳdem der-ḥaḳḳ-ı Ṣafiyyu’llāh Ādem3 

Mevlānā İmām İsma‘īl ‘aleyhi’r-raḥme kitāb-ı Muvāzene’de4 tafṣīl itdügi 
üzere Ḥażret-i Ṣāni‘-i [155a E] Celīl,5 Ebü’l-beşer-i cemīli altı kerāmetle, 
ya‘nī ki şeş mevhibetle tafḍīl itmişdür ki cümlesi ancaḳ anlaruñ şān-ı bü-
zürgvārlarına olması taḥḳīḳa yitmişdür. Birinci ṭıynet-i pākini yed-i ḳudreti 
ile taḫmīridür. İkinci  6﴾َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴿  mażmūnı cihetinden 
nefḫ-i rūḥla ḥażreti tevḳīridür. Üçinci secde-i [140a N1] melā’ike-i ‘iẓāmla 
şān-ı laṭīfini tebcīl-i keẟīridür. Dördinci ta‘līm-i esmā mezāyāsı ile ẕāt-ı 
şerīfini i‘zāz-ı dil-peẕīridür. Beşinci külfet-i ṭā‘at ve meşaḳḳat-i ‘ibādetsüz 
vücūd-ı ‘azīzine bāġ u rāġ-ı ḫuld-i berīni tefvīż ü teysīridür. Altıncı irtikāb-ı 
ẕillet-i ma‘ṣiyetden ṣoñra 7 ﴾ َفـَتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فـََتاب ﴿  naṣṣ-ı kerīmi 
mūcibince kelimāt-ı tevbe müntic-i rıżā ve ḫoşnūdī-i Ḫudā olmaġı bilā-
vāsıṭa-i āferīde8 ẕāt-ı Ādem’e luṭf u kerem yüzinden telḳīn-i bī-naẓīrdür. 

 

 
1  sezerdi: isterdi E 
2  “Kudretiyle peygamberlerin mucizelerini meydana getiren, hikmetiyle evliyaların 

kerametlerini kesintisiz kılan [Allah] her türlü eksiklikten münezzehtir.”    
3  teşrīfāt-ı//Ādem: Raḍiya Ṣafiyyu’llāh Ādem E  
4  Muvāzene’de: Mevārid’inde E 
5  celīl: - E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/29,  “Ona ruhumdan üflediğim vakit...”  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/37,  “Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabb’inden birtakım 

kelimeler aldı. Bunun üzerine tövbesini kabul etti.”  
8  āferīde: āḫerīde MV | āferīn E 
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Ve ammā beliyyāt-ı Ṣafiyyu’llāh-ı mükerrem  
be-taḳdīr-i Ḫālıḳu’l-Levḥ ve’l-‘arş ve’l-Kalem 

Ba‘żı kütüb-i tefāsīrde mesṭūr olduġı üzere beliyyāt-ı Ādem on vechle 
müstevcib-i ġam u nedem olmışdur ki evveli  أَملَْ َأْ�َُكَما َعن تِْلُكَما  ا لشََّجرَِة َوأَُقل﴿
 āyet-i kerīmesi ile Bār-i Ḫudā’nuñ Ādem  لَُّكَما ِإنَّ  ا لشَّْيطََٰن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبٌني﴾1
ve Ḥavvā’ya ‘itābıdur. ẞānīsi keşf-i ‘avretle rüsvālıḳları ḥicābıdur. ẞāliẟi 
kemāl-i behcet ü ṭarāvet-i beşereleri muḳaddemā mir’āt-i nāḫun-i insānī gibi 
mücellā vü muṣaffā iken ‘ibreten li’n-nāẓırīn taġyīr ü tebdīl ḳılınmaġla 
baḳāyā-yı ḥüsn ü cemāllerini nāḫunlarından [134b MV] ictinābıdur. Rābi‘i, 
sa‘ādet-i dārü’l-ḳarārla taḳarrübde iken ba‘dehu civārla her birinüñ ṭard-ı 
melālet-me’ābıdur. Ḫāmisi firāḳ-ı Ḥavvā2 ile iki yüz yıl, bir rivāyetde üç yüz 
yıl miḳdārı ser-gerdānlıḳlarınuñ ġumūm-ı bī-ḥisābıdur. Sādisi Ḥavvā ile 
anuñ miyānında tenāvül-i dāne zellātın idenler ile ‘adāvet-i mūriẟü’l-ıżṭırābı-
dur. Sābi‘i töhmet-i3 ‘iṣyānla teşhīr ḳılınup  4﴾َوَعصٰٓى ٰاَدُم رَبَُّه فـََغٰوى﴿  zem-
zemesi ile bā‘is-i ekl olan Ḥavvā añılmayup kendünüñ şöhret-i cürm ik-
tisābıdur. ẞāmini İblīs ve ẕürriyyātından olan a‘vān, Ḥażret-i Ādem’e ve 
evlādına a‘dā-yı ḥaḳīḳī iken yine anlara tasalluṭ-ı nā-ṣavābıdur. Tāsi‘i dünyā-
yı dūnı maḥall-i imtiḥān ve bir üsti açuḳ zindān idüp Ādem ve benī Ādem’e 
meşiyyet-i ḥikmet-menābıdur. ‘Āşiri 5  mā-beyne’l-menzileyn çekilecek 
şedā’id ü ālām ‘uḳūbātına ve mīzān u ṣırāṭ ve su’āl-i münker ü nekīr 
‘aḳabātına Ādem’i ve ẕürriyyātını ilḳā-yı ḥisāb u ‘aẕābla mübtelā ḳılduġı me-
şiyyet-i bī-irtiyābıdur.  

li-Münşi’ihi6 

  Yatup ḥużūr idecek gūşe idi ḳabrüñ içi 
  Kişiye itdügi cürmüñ ‘aẕābın itmeseler 
 
  Ṣırāṭ u maḥşer ü mīzān ne ḫoş mesīre idi 
  Çeküp çevirmeseler kec ḫiṭābın itmeseler [155b E] 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, A’raf Sûresi, 7/22,  “[Rableri onlara] ‘Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? 

Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?’ diye seslendi.”  
2  Ḥavvā: civār N1 
3  töhmet-i: semt-i N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 20/121,  “Böylece Âdem, Rabb’ine karşı gelmiş ve yolunu 

şaşırmıştı.”  
5  ‘Āşiri: Onıncı MV 
6  Li-münşi’ihi: - MV 



Künhü’l-Ahbâr | 509 

 

  Ḳılınsa hep varaḳ-ı seyyi’ātımuz ber-bād 
  Fürū-nihāde ‘ameller ḥisābın itmeseler 

N’olaydı insān ne bu ‘ālem-i kevn ü fesāda gelüp cilve-künān olaydı, ne 
bunca seyyi’āt iktisāb idüp mevḳıf-ı ‘araṣātda teftīşle dil-rīş ḳılına idi.  

Naẓm 

          اف اين �م ننهاد ز گ رد ويرا  خ   جهان بر وفق �م خود جهان است   

  1قدم در خطّٔه اجسام ننهاد     خنك آن كس كه از ميدان ارواح    

 

Ve ammā beliyyāt-ı Ḥavvā ve benātuhā mā-dāmehunne  
fī dāri’d-dünyā ve fī ravżatihā2 

İrtikāb-ı ma‘ṣiyetden [140b N1] ṣoñra Ḥażret-i Ḥavvā ki on beş beliyyeye 
mübtelā ḳılındı. Ẕāt-ı Ādem’deki belāyā  3 ﴾تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة﴿   mefhūmı ile 
hüveydā iken Ḥavvā’da beş ziyāde olması ġālibā  4« البادىء  اظلم»  mefhūmı 
ri‘āyet olınup tenāvül-i ḥınṭaya kendinüñ bādī vü bā‘iẟ olup ḥużūr u 
rāḥatları iḫtilāl bulması ucundandur.  

İmdi beliyyāt-ı ḫamse ‘aşerüñ birincisi ḥayż belāsıdur ki şecere-i bürre 
yaḳın olup dānesin ḳoparup ḳanatduḳda Cenāb-ı Bārī’den “Yā Ḥavvā, sen 
nice ki ol şecereyi ufadup ḳanatduñ ise māh-be-māh ben de senüñ vücūduñ 
dıraḫtını ḳanaddurayum.” buyurılmışdur. İkinci ḥāmil olduḳça bār-ı girān 
çekmesidür. Üçinci loḥusalıḳ ḥālindeki veca‘ u ıżṭırābıdur. Dördinci naḳṣ-ı 
dīnle ricāl ḳısmından imtiyāzıdur. Beşinci noḳṣān-ı ‘aḳl ile sū’-i ḥālidür. 
Altıncı nıṣf-ı mīrāẟ taḳdīr olınmaġla naḳṣ-ı5 i‘tibārı, yedinci zevcesinden 
muṭallaḳa oldukda bilā-‘iddet zevc-i āḫar cem‘ine 6  ruḫṣat bulamaması, 
sekizinci dā’imā ricālüñ taḥt-ı taṣarruflarında olması, ṭoḳuzıncı ṭalāḳ 

 
1  “Dünya, kendi ismine uygun olarak [kımıldanma, deprenme] yeridir. Akıl boşuna bu ismi 

koymamıştır. Ruhlar meydanından bedenler sahasına ayak basmayan kişiye ne mutlu!” | 
N’olaydı// ننهاد    : - E 

2  ravżatiha: riyāżuhā E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/196,  “İşte bu tam ondur.”  
4  “Başlatan en zalimidir.”    
5  naḳṣ-ı: naḳż-ı N1 
6  zevc-i//cem‘ine: cem‘iyyete N1, MV 
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virmek erler elinde olup ‘avretlerüñ ol ḳudretden ḥırmānı, onıncı ġazā 
ẟevābından maḥrūm olmaları ḫüsrānı, on birinci anlardan resūl ve nebī 
gelmemek noḳṣānı, on ikinci degmede ol zümre ḥākim ve sulṭān 
ḳılınmaması, on üçinci yanlarınca maḥremleri bulınmaduḳça müsāfir 
olamaduḳları, on dördinci kendüler başḳa cemā‘at olup Cum‘a namāzı 
ḳılmaġa cevāz bulmaduḳları, on beşinci ricāl gibi selām virmeleri menhī 
olup ẟevābından maḥrūm ḳalduḳları ḫuṣūṣdur. Bu noḳṣānuñ [135a MV] 
cümlesine irtikāb-ı ẕillet-i ma‘ṣiyete sebeb olması kitāb-ı Ḫamīs’de ve ġayrıda 
naḳl ü tasṭīr ile manṣūṣdur.   

 

Ve ammā vefāt-ı Ādem ‘aleyhi’s-selām  
bi-taḳdīri’l-Muḥyi’l-Mümīti’l-Meliki’l1-‘Allām2 

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ādem’üñ ‘ömri āḫir oldı, ya‘nī ki ‘arż-ı ẕürriyyāt 
ḥālinde Ḥażret-i Dāvūd’a baġışladuġı seneler ile kemālin buldı, emr-i Ḥaḳ 
ile ‘Azrā’īl ḳabż-ı rūḥ ḫidmetine vuṣūl buldı. Lākin kendüler ḥisābında 
ṭoḳuz yüz ḳırḳ yıl olup i‘lām-ı İlāhī ile ma‘lūmları olan biñ yıl tamām olın-
mışdur, buyurduḳlarında Dāvūd Nebī’ye hibeleri ẕikr olındı. Mürūr-ı 
a‘vām-ı bisyārla ḫāṭırlarından ẕühūl itmegin inkār ḳılındı. Veyāḫūd eyyām-ı 
‘ömr-i ‘azīzüñ leẕẕetinden ve Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ müsā‘ade-i luṭf u ‘ināyetin-
den ol vechle hibe itdüklerine i‘tirāfları [156a E] ṣudūr bulmadı. Bu sebeble 
fī-mā-ba‘d ‘Azrā’īl ‘aleyhi’s-selām sür‘at u isti‘cāl ile çıḳageldi.    َها ﴿ُكلُّ َمْن َعَليـْ
 mażmūnını i‘lān u beyān idüp da‘vet-i Ḫudā’ya icābet [141a N1]  فَاٍن﴾ 3
lāzım idügini bildürdi.  

Ammā Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince mevt bir kebş-i emlaḥ ṣūretinde ki 
ḳanadların açmış idi. Ve ecniḥası mābeyn-i semāvāt u arżīni iḥāṭa ḳılmış idi. 
Ḥażret-i Ādem’e gösterildi. Vaḳtā ki Ṣafiyyu’llāh ol mehābeti gördi, za‘ferān 
gibi ‘araḳ-ı aṣfer reşḥaların döküp bī-hūş oldı, yatdı. Ba‘dehu ifāḳat bulup 
ى ممّن ينفع بعيشه ورأه املوت»4

ۤ
ى ما اهول هذا املوت وما اهول منظره والعجب � اهل

ۤ
«اهل

  didi. Ya‘nī “Yā Rabb, mevt ne ḳorkunç nesne olur. Ve böyle hevlnāk 
manẓarı ölüm ḥāleti nereden bulur. Ta‘accübüm añadur ki ṣoñında mevtini 

 
1  Meliki’l: - MV 
2  bi-taḳdīri’l//‘Allām: - E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/26,  “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”  
4  “Ey Allah’ım, bu ölüm ne kadar da korkuçtur. Bu ölüm ne kadar da korkunç 

görünmektedir. Ey Allah’ım, [insanların] ölümü gördükleri halde yaşamlarını sürdürmeleri 
ne kadar şaşılacak şeydir.”     
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muḳarrer bilen żu‘afā tena‘‘um-ı ‘ayş u ‘işretden nice müntefi‘ olur.” 
sözlerini söyledi.1  

Ya‘nī ki birḳaç gün muḳaddem kendülere bir maraż-ı şedīd ‘ārıż oldı. 
‘Aḳabince evlād-ı reşīdlerini ‘izz-i ḥużūra da‘vet ḳıldı. Mānend-i ‘ıḳd-ı 
Pervīn ri‘āyet-i ādāb ile ḫidmete ḳarīn olduḳlarında ba‘żı veṣāyā-yı laṭīfe bu-
yurıldı. Ya‘nī ki muṭāva‘at-ı Raḥīm ü Raḥmān ve muḫālefet-i ġūl-i nefs ü 
şeyṭān ve icābet-i dīniyyeden idügini bildürüp Ḥażret-i Şīt Nebī ki a‘ḳal ü 
ecmel-i zamān ve erşed ü emced-i ferzendān idi, veṣāyet maḳāmına anları 
ta‘yīn ḳıldı.  

Ba‘de-mā mizāc-ı şerīfleri zeyt ü zeytūn-i cennet ārzūsın itmekle Ḥażret-i 
Şīt’i Cebel-i Ṭūr-i Sīnā’ya gönderdiler. “Erḥamu’r-rāḥimīn cenābına 
münācāt idüp bolay ki bir miḳdārını ḥāṣıl idüp getüresin.” diyü ıṣmarladılar. 
Ḥażret-i Şīt ki ber-mūcib-i işāret-i peder ol ṭarīḳ-ı hidāyet-refīḳa cilveger 
oldı. Eẟnā-yı rāhda ḫazene-i cennetden Tūrbā’īl nām melek-i celīl ẟimār-ı 
cennetden bir miḳdār ‘ineb ile kendülere mülāḳāt itdi.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i Şīt ki2 ol maḳām-ı mu‘teber 
firāzına vardı, du‘āya el ḳaldurup “Yā Rabb, Ādem ḳuluñ ki ḥālā marīż ü 
pīrdür, murādı cinān bāġındaki zeyt ü zeytūndan recā-yı dil-peẕīrdür.” didi. 
Sā‘atiyle 3 «هات قصعتك»  ṣadāsı gūşına girdi. Fe-lā-cerem ol peyġāmber-i4 
ekrem elindeki ḳadeḥ-i çūbīni ki ṣundı, bir lemḥada ol ṣāġarı zeyt ü zeytūnla 
memlū bulup girüye döndi. Ḥażret-i Ādem’üñ naẓar-ı şerīfine getürüp ‘arża 
ḳıldı.  

Ṣafiyy-i Büzürgvār, şükr-i bī-şümār ve Şīt Nebī’ye ḫayr-du‘āsını bisyār 
idüp zeytūndan bir miḳdār ḫˇāre geçürdi. Ve zeytden mübārek bedenine 
sürüp ‘aḳabince veca‘-ı marażını zā’il gördi. Lākin cüz’īce zamān mürūr it-
dügi gibi yine marażında iştidād muḳarrer oldı. Ḫāṭırlarına bihişt mīveleri 
lā’iḥ olup [135b MV] “Göñlüm bir miḳdār cennet fevākihini ārzūlar. Bolay 
ki ele getüresüz.” diyü evlādına söyler. Anlar daḫı berāy-ı ḫāṭır-ı peder birer 
cānibe giderler. Ol eẟnāda Ḥażret-i Cibrīl ‘aleyhi’s-selām bir bölük melek-i 
celīl ile gelürken [141b N1] görürler. Fe-lā-cerem bir melek-i ekrem evlād-ı 
peyġāmbere ṣorar. Mīve-i bihişt ṭalebine gitdüklerini anlardan gūş ider. 

 
1  Ammā Ḳıṣaṣ-ı//söyledi: - E 
2  ol ṭarīḳ-ı//ki: - E 
3  “Çanağını ver.”     
4  peyġāmber-i: semīr-i N1 
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Hemān-dem Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām anları yoldan döndürür. “Biz ol ḫidmet 
içün giderüz.” diyü isti‘cāl ḳılur.  

Vaḳtā ki melā’ike-i ‘iẓām ve evlād-ı lāzımu’l-ikrām ‘izz-i ḥużūr-ı 
peyġāmbere1 girerler, marażını daḫı ziyāde olmış görürler. Ḥażret-i Cibrīl 
vāfir ḫāṭır-nevāzlıḳ idüp “Mübārek [156b E] ṭab‘-ı şerīfiñüz nicedür?” diyü 
söyler. Ādem daḫı şiddet-i veca‘ını ḥikāyet ve ḳıyām-ı2 ṭā‘ate ṭāḳat getüre-
medügini rivāyet idüp ümmü’l-mü’minīn Ḥavvā ol ḥażreti arḳasından 
ṭutardı. Kemāl-i ża‘f-ı mecāline binā’en ol cihetden ḫidmet iderdi.  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ādem vāḳi‘-i ḥāli bildi. Ḥavvā’ya dönüp ḫiṭāb3 ḳıldı 
ki “Sen bir miḳdār ṭaşra git. Beni Perverdgār’ımuñ resūllerine teslīm it ki 
baña her muṣībet ki yitmişdür, senüñ vāsıṭañla taḳaddüm itmişdür.” bu-
yurdı. Ḥavvā daḫı benātın alup bir cānibe revāne oldı. Hemān-dem ‘Azrā’īl 
ḳabż-ı rūḥ-ı celīl ḫidmetine mübāderet ḳıldı. Ḥażret-i Ṣafiyyu’llāh ise 
lisānını tesbīḥ u tehlīl mezāyāsından ayurmadı.  

Ba‘de-mā Cibrīl-i ‘ālī-velā, melekü’l-mevt cenābına edā-yı veṣāyā ḳılup 
“Be-ṭarīḳ-ı rıfḳ u muvāsā, edā-yı ḫidmete sa‘y-i bī-intihā eyle ki Ḥażret-i 
Ādem, ol heykel-i mükerrem ve büzürgvār-ı mükerrem-i mu‘aẓẓamdur ki 
Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anı yed-i ḳudretiyle yaratdı. Ve rūḥından rūḥ nefḫ 
itdi. Ve cümlemüzi aña secde itmege me’mūr ḳıldı. Ve ḥaẓā’ir-i ḳudsinde 
aña yir gösterdi. Bolay ki rūḥ-ı şerīfi senden incinmeye. Rıfk-ıla teslīm-i rūḥ 
idüp cān acısını ṭuymaya.” diyü buyurdı. Ol ḥāletde Ḥażret-i Ādem ḫˇāb-ı 
istirāḥatle ḫoş-dem iken emānet-i İlāhī ṣāḥibine vāṣıl oldı.  

li-Münşi’ihi’l-ḥaḳīr 

  Çıḳardı ‘āriyeti ḫil‘atin hemān-dem cān 
  Ṣoyındı kendü4 daḫı ḳaldı ten gibi ‘uryān 
 
  Ḳoyıldı nevḥa vü ḥanīne5 aḳribāsı hemān 
  Ṭuyıldı zemzeme-i  6﴾َها فَاٍن    ﴿ُكلُّ َمْن َعَليـْ

 
1  peyġāmbere: pedere N1 | ḥużūrına E 
2  ḳıyām-ı: ḳıyām-ı kemāl-i N1 
3  ḫiṭāb: ḥikāyet E 
4  kendü: gün gibi N1 
5  ḥanīne: ḫunyāya MV | ḫasār E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/26,  “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”  
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Ba‘de-mā Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām Ādem’e cennet ḥullelerinden bir cāme 
giydürdi. Ve ġusl ü techīz ü tekfīnine bi’z-ẕāt mübāşeret ḳıldı. Ya‘nī ki cen-
netden getürdügi kefen ü ḥanūṭ ile kefenledi. Ve Ḥażret-i Şīt’i imāmete naṣb 
idüp sā’ir melā’ike ve ebnā vü benāt-i Ādem aña iḳtidā ḳıldı. Bu ṭarīḳ üzere 
beş tekbīr ile cenāzesi namāzı ḳılındı.  

Kāşānī ḳavlince namāzı yedi tekbīrle ḳılındı. Cebrā’īl ve Mīkā’īl ve 
İsrāfīl ve niçe biñ melek-i celīl ṣaf baġlayup edā-yı ṣalāt olındı. Ba‘dehu 
melā’ike-i arż, daḫı ṣoñra vuḥūş u sibā‘ u hevām zümresi ṣaf baġladılar. 
Ḥażret-i Ṣafiyyu’llāh’uñ namāz-ı cenāzesini edā itdiler. Defn olınduḳda re’s-i 
şerīfi nefs-i Ka‘be’ye rāst geldi. Mübārek ayaḳları yitişdügi yire dek uzandı.  

İbn ‘Abbās 1 «ذكره عند  عليه  وأبكوا  آدم  أبيكم  على   [136a MV]  «صّلوا 
buyurmışdur. Ya‘nī ki “Ḥażret-i Ādem’e ṣalavāt virüñ. Nāmı añılduḳça aġla-
yup [142a N1] gözyaşları döküñ ki Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ ḫilḳatini cemī‘-ı 
ḫalā’iḳdan tafḍīl itmişdür. Ve aña ta‘līm-i esmā idüp ebvāb-ı ‘ulūmından 
yetmiş biñ bāb ta‘līm eylemişdür. Ẓahr-ı arżda Ādem’e aġlamaduḳ kimse 
ḳalmamışdur. Ve nām-ı şerīfi añılduḳça iẓhār-ı şevḳ idüp cennet Ḥażret-i 
Ādem’e ṣalavāt virmişdür. Ve ezel-i āzālde Ādem’den ma‘ṣiyet ṣudūrına me-
şiyyet-i ilāhiyye müte‘alliḳ olması, mücerred ma‘ṣiyete benī nev‘-i insānı 
rif‘atden ẕillete düşürdügini i‘lām içün olmışdur. Ve ṣoñ demde kendüsi 
içün iḥżār olınan merātib-i ‘āliyeyi eż‘āf-ı mużā‘af müşāhede itmeyince 
dünyādan naḳl itmedi.” buyurmışdur.2  

Ve ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince Cebel-i Ebū Ḳubeys’de defn olındı.3 
Ammā Ṭaberī ‘aleyhi’r-raḥme taḥḳīḳında ḳabr-i Ādem ve Ḥavvā, Beytü’l-
maḳdis’de vāḳi‘ oldı. Ya‘nī ki ṭūfāndan ṣoñra Nūḥ Necī anlaruñ ‘iẓāmını 
anda defn itdi.4  

Andan ṣoñra Cibrīl ‘aleyhi’s-selām evlād-ı Ādem’e vāfir naṣīḥatler itdi. 
“Diyānet ü hidāyet yolları ṭururken ḍalālet ve irtikāb-ı ma‘ṣiyetden iḥtiyāṭ5 
idüñ. Dünyā dār-ı iḳāmet degül idügini bilüp her biriñüz ölecegiñüzi 
muḳarrer bilüñ. Ve fevt olanlarıñuzuñ techīz ü tekfīn ü defnini bu def‘a size 
gösterdügimüz gibi edā ḳıluñ. Zīrā ki bir daḫı size ta‘līm olınmaz. Ve bu 
firişteler ki görürsüz, tā ḳıyām-ı ḳıyāmete dek bunlar bir daḫı bu maḳāma 

 
1  “Babanız Âdem’e salâtda bulunun. Ve o anıldıkça ağlayın.”     
2  Ḳāşānī//buyurmışdur kısmı E nüshasında daha sonra gelmektedir. 
3  Bu cümle MV nüshasında 135b varağında geçmektedir. 
4  Ammā//itdi: - MV, E 
5  iḥtiyāṭ: iḥtirāz E 
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gelmez.” diyü buyurdı. Ve cümlesini ol dem vedā‘ ḳılup Cenāb-ı Aḳdes’e 
müteveccih oldı.1  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince bi-ṭarīḳi’l-vaṣiyye Şīt’e ıṣmarlanup müntaḳil2 
olan tābūt ile feres-i meymūn idi.3 

li-Mü’ellifihi 

  Bildürüpdür bize fermānını Yezdān-ı Celīl 
  İtdi irşād peyāmberlerimüz4 Cebrā’īl [157a E] 
 
  Dīn-i İslāmı ri‘āyet bize ġāyet güç idi 
  Ger resūl ile resūle5 dimese Rabb-i Cemīl 

Ba‘dehu ḳırḳ günden ṣoñra Ḥavvā daḫı vefāt itdi. Şīt ‘aleyhi’s-selām 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmdan gördügi üzere techīz ü tekfīni ḫuṣūṣını iẟbāt itdi.  

Ammā İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince bir yıl ṣoñra vefāt itdi. Ve 
kendüler ile Ḥażret-i Ādem’den cem‘an ḳırḳ evlād vücūda geldi. Her bir baṭnda 
birer erkek, birer ḳız ṭoġdı. Ancaḳ Şīt ‘aleyhi’s-selām yalıñuz vücūda geldi. Lākin 
bu ḥaḳīr zu‘mınca ya otuz ṭoḳuz olmaḳ gerekdür, veyāḫūd ḳırḳ bir. 

Mıṣra‘6 

  Ḫaylīce nā-şenīdedür bu sırr 

 

Der-nübüvvet-i Ḥażret-i Şīt-i Mürsel İbn Ādem ‘aleyhi’s-selām 

Ādem Ṣafī’nüñ oġlıdur. Lüġat-i Süryānī’dür ki lisān-ı ‘Arab’da ma‘nāsı 
‘aṭā’u’llāh dimekdür. Ḳābil, Hābil’i ḳatl itdükden ṣoñra vücūda gelmegin 
‘aṭāyā-yı ilāhiyye’den ‘add olınup ol ismle müsemmā ḳılınmışdur. Ammā 
laḳabı Ūriyā-yı Evvel’dür. [142b N1] Niteki Ḳādīmūn-ı Mıṣrī, Ūriyā-yı 

 
1  Bu paragraf MV nüshasında 135b varağında der-kenardır. 
2  müntaḳil: muttaṣıl MV 
3  Ḳıṣaṣ-ı//idi kısmı E nüshasında manzumeden sonra gelmektedir. 
4  Nüshalarda “peyġamberlerimüz” şeklinde yazılan bu kelime vezin gereği 

“peyāmberlerimiz” olarak metne alındı. 
5  resūle: - MV 
6  Mıṣra‘: - MV | Başlık ve mısra E nüshasında bulunmamaktadır. 
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ẞānī ve İdrīs Peyġāmber Ūriyā-yı ẞāliẟ’dür. Fażīlet-i ‘ilmiyyelerine binā’en 
bu gūne laḳab virilmişdür.  

Vaṣīf Şāh-ı müverriḫ ḳavlince Ādem’e nāzil olan on ṣaḥīfe ile Şīt’e nüzūl 
iden ṣaḥīfeler cem‘an elli ṣaḥīfe olmışdur. Nihāyet İşrāḳu’t-tevārīḫ mü’ellifi 
Ḳāḍī ‘Aḍud ‘aleyhi’r-raḥme taḥḳīḳında “Mücerred Ḥażret-i Ādem’e elli 
ṣuḥuf inmişdür. Bā-ḫuṣūṣ cümlesi Ḥażret-i Ādem’üñ ḥayātında nāzil olup 
veṣāyet ü velāyet ‘ahdi Şīt’e muḳarrer oldı.” diyü yazmışdur.  

Ammā ekẟer-i müverriḫīn müttefiḳlerdür ki ‘āmme-i enbiyā vü evliyā 
ve ekẟer-i ṣuleḥā [157b E] vü ‘ulemā ve Müslimīn-i müteşerri‘īn-i ẕevi’n-
nühā Ḥażret-i Şīt Nebī evlādından ẓuhūra gelmişdür. Niteki kāffe-i küffār-ı 
müşrikīn ve āteş-perestān-ı bed-kīş ü bī-dīn ve ekẟer-i füccār-ı müfsidīn 
Ḳābil neslinden üremişdür. Lākin Mevlānā Muḥammed bin Cerīr-i Ṭaberī 
‘aleyhi’r-raḥme bu mażmūnuñ ḫilāfına ẕāhib olup “Evlād-ı Ḳābil ṭūfān-ı 
ḳıyāmet-nişānda ġarḳ-āb-ı ḫīz-āb-ı mevt ü fenā olup mün‘adim oldılar. 
Ḥażret-i Nuḥ’la dāḫil-i sefīne olanlar Şīt Nebī evlādından idüginde ‘ulemā 
ittifāḳ itdiler.” diyü yazmışdur.  

Ve’l-ḥāṣıl Şīt ‘aleyhi’s-selām Sūs şehrini yapdı. Ser-ḥadd-i Bābil’de ol ser-
zemīni şeneldüp iḥyā ḳıldı. Bu ḥaḳīr zu‘mınca Sūs, Şīt’den ġalaṭ ola. Ekẟer-i 
medā’in, bānīsi ismi ile mevsūm olmaḳ ‘ādetine binā’en vech-i tesmiyesinde 
ol ma‘nā taḥaḳḳuḳ bula. Nihāyet giderek ġalaṭan Şīt, Sūs olmış ola.  
[136b MV]  

Ba‘de-mā evlād-ı Ḳābil daḫı niçe yirleri ta‘mīr itdiler. İzdiyād-ı ensāl1 
ve imtidād-ı a‘mār ile maḳżiyyü’l-āmāl olup dünyā kendülere el virdükçe 
‘iṣyān u ṭuġyānlarını arturdılar. Ḥattā niçe kerre Ḥażret-i Şīt ḳavmi ile ceng 
ü cidāl ḳıldılar. Aṣlā ḥażretüñ nuṣḥ u pendi ile mütenaṣṣıḥ olmadılar.  

Ammā ki Şīt Nebī ġāyetle bahādır idi. Gerek ol ḳabā’il-i ḍālle, gerek 
ṭavā’if-i cinniyān2 olan fıraḳ-ı muḫtāle ile rezm ü ḳıtālde daḳīḳa fevt itmezdi. 
Ḫuṣūṣā aḥvāl-i ṭūfān ki kendüye ma‘lūm idi, dā’imā Ḳābilīleri tehdīd ü 
taḫvīf iderdi. “Evlādumdan Nūḥ nām peyġāmber zamānında böyle olsa ge-
rekdür. Zinhār ġaflet itmeñ. Bunca şenā‘at u ‘iṣyān yanıñuza ḳalur, ṣan-
mañ.” diyü söylerdi. Ve dā’imā ṣuleḥā-yı ẕürriyyetine vaṣiyyet eylerdi ki her 
biri evlādını mütenaṣṣıḥ ḳılalar. Ve her ḳanġısı zamān-ı ṭūfāna yitişürse 
Ḥażret-i Ādem’üñ ve Ḥavvā’nuñ ve kendülerüñ üstüḫˇānlarını merāḳıd-ı 

 
1  ensāl: insān N1, E 
2  cinniyān: ḫanīyān MV 
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muṭahharalarından çıḳarup sefīneye bile ḳoyalar. İṣābet-i āb-ı ‘aẕābet ki ‘ay-
niyle bir mā’-i āteş-tābdur, andan ḳatı iḥtiyāṭ ḳılalar.  

Ḥāṣıl-ı kelām giderek evlād-ı Ḳābil’üñ fesādātı [143a N1] bir merte-
beye vardı ki bi’l-külliyye ıṣlāḥdan ḳaldı. Büt-perestligi ve sā’ir şenā‘ate 
raġbetleri rūz-be-rūz mütezā’id olmaġın kendü evlādını anlarla iḫtilāṭdan 
men‘ ḳıldı. Fe-lā-cerem Şīt kavminden olan ümem, ṣalāḥ u diyānet ü 
‘ibādetde ẟābit-ḳadem oldılar. Ferzendān-ı Ḳābil ise irtikāb-ı fısḳ u fücūrla 
şenā‘atde meẕmūmu’ş-şiyemlikle şöhret buldılar. Mābeynlerini ancaḳ ḳılıç 
tefrīḳ ider oldı. Fī zamāninā beyne’l-Müslimīn ve’l-müşrikīn olan cihād u 
ġazāvāt ol aḳribā vü ta‘alluḳāt miyānında ta‘ayyün buldı. Fī eḳāvīli ḥike-
miyātihi.1  

El-ḳıṣṣa [158a E] Ḥażret-i Şīt’üñ nübüvvetinde ve şeref-i ‘ilm ü fażl ü 
ḥikmetinde ittifāḳ vardur. Cemā‘at-i Ṣābiyān2 kendüleri ḥażrete mensūb ḳı-
lurlar. Yüz yigirmi sūreyi müştemil Zebūr-i Evvel nām kitāblarında Ḥażret-i 
Şīt’üñ feżā’ilini yazarlar. Kelimāt-ı laṭīfesinden bunları naḳl iderler. Ya‘nī 
Ḥażret-i Şīt buyurmışdur: 

- Tüvāngerligüñ mihteri ten-dürüstlikdür.  

- Niteki sürūr u şādmānīnüñ büzürgteri sa‘y ile3 bülend-himmetlikdür. 

- Söz söylemeyüp ḫāmūş olmaḳ cāhillerle muḥāvereden yegdür. 

- Kimseye ḳarışmayup tenhā oturmaḳ şirrīrlerle ülfet ü mücāveretden 
rāciḥdür. 

 

Fī riḥletihi ve vefātihi 

Vaḳtā ki Ḥażret-i Şīt’üñ ‘ömr-i şerīfi üç yüz elli sāle vardı, Enūş nām 
oġlı dünyāya geldi. Kendüler daḫı ṭoḳuz yüz on iki yıl ‘ömr sürüp yedi nefer 
evlād-ı emcādı rü’yeti ile meserret ḥāṣıl itdi. ‘Āḳıbet ferzend-i ‘izzetmendi 
Enūş’ı kendü yirine naṣb idüp da‘vet-i ilāhīye icābetle dārü’n-na‘īm-i bihişte 
gitdi. Ḥażret-i Ādem’üñ mezār-ı şerīfi yanında defn olınduġı taḥḳīḳa yitdi. 

 
1  “Onun hikemli sözlerinde [böyle olduğu anlaşılıyor].” | Şît aleyhi’s-selâmın hikemli sözleri 

için bk. İbn Fâtik, Muhtâru’l-hikem, (çev.) Osman Güman, Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2013, s. 32-36.  

2  Ṣābiyān: Ṣāmiyān E 
3  sa‘y ile: vüs‘atle MV, E 
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li-Münşi’ihi 

  Hīç kimse ber-ḳarār degül rūzgārda 
  Olmaz efendi bunda gelen bir ḳarārda 
 
  Biñler yaşadı Ādem eger Nūḥ gerçi kim 
  Āḫir yine güm olmadılar mı mezārda 

El-ḳıṣṣa Enūş ki ḳā’im-maḳām-ı peder oldı, [137a MV] ṣadr-ı ḫilāfete 
cülūs idüp vālideyninden gördügi gibi ra‘iyyete ri‘āyet ḳıldı. Egerçi ki nü-
büvvet ile ser-efrāz olmadı, lākin sa‘ādet-i velāyetden daḫı nā-murād ḳal-
madı. Ġāyetle saḫī ve ‘ādil idi.  

Mevlāna Ca‘ferī ḳavlince evvelā ṣadaḳa nāmına baḫşiş viren rūy-i 
zemīnde anlar oldı. Zamānında gāv u gūsfend ziyāde olup her biri ḫilāf-ı 
mu‘tād ḳuzılayup izdiyād bulmaġın re‘āyāya emr eyledi ki biñ ḳoyunı olan 
bir ḳoyun ṣadaḳa ide. Fuḳarā-yı ümmeti aġnā-yı millet bu ṭarīḳla görüp gö-
zedeler.  

Menḳūldür ki anlaruñ aṣrında zemīn-i sevādda bir ejder peydā oldı. 
Ḥavālīsindeki benī Ādem’üñ ḥayvānātını helāk idüp ḫˇāre geçürdi. ‘Āḳıbet 
Enūş, tertīb-i cüyūş idüp anuñla cenge gitdi. Ḥażret-i Ādem cennetden 
çıḳarduġı [143b N1] ‘aṣā ki ba‘de-zamānin maḳbūż-ı Ḥażret-i Mūsā ola-
caḳdur, ol ‘aṣāyı bile götürdi. Bi’smi’llāhi’l-Ḳaviyyi’l-Ḳadīr, 1  diyü ejdere 
muḳābil yire bıraḳdı. Fi’l-ḥāl bir ẟu‘bān-ı ḳattāl olup ol ejdehāya ḳarşu vardı. 
Nīm luḳme gibi yudup Müslimānları żarardan ḳurtardı.  

Ba‘de zamānin Yāfāl ki evlād-ı Ḳābil zümresine emīr idi, cünd-i keẟīr 
ile rezm-i kebīr niyyetine Enūş’a muḳābil oldı. Bu vāḳı‘ada nuṣret ü ẓafer 
Enūş’a müyesser olup [158b E] anlar münkesir ü münhezim ‘avdet ḳıldı.  

Ve bi’l-cümle sinn-i şerīfi ṭoḳsana varınca nihāl-i vücūdı bī-berg ü bār 
ḳaldı. Ba‘dehu on iki evlād ḥāṣıl idüp mu‘ammer oldı. ‘Ömr-i ‘azīzi ki 
Niẓāmü’t-tevārīḫ mü’ellifi2 ḳavlince üç yüz yıla ve Ṭaberī ḳavlince ‘ömr-i Şīt 
Nebī gibi ṭoḳuz yüz on iki sāle vardı. Oġlı Ḳīnān’ı veliyy-i ‘ahd idinüp ‘azm-
i dār-ı cinān eyledi.  

 
1  “Kavî ve Kadîr olan Allah’ın adıyla…” 
2  mü’ellifi: - MV 
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Ḫˇāndşāh-ı müverriḫ mezbūr Enūş’uñ māderi cinniyye olmaḳ üzere 
ba‘żı müverriḫīnden naḳl itmişdür. Ve kitāb-ı ‘Arā’is’den naḳl ile “Vālide-i 
Enūş ḥūrī idi. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anı vāsıṭa-i māder ü peder yaratmış-
dur. Ḥażret-i Allāh ‘azze şānuhu anı Şīt’e ḫalīle-i celīle ḳılmış idi.” diyü yaz-
mışdur. 

Ammā kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de yazar ki1 Ḥażret-i Şīt’üñ evlādından 
Īrkīn Ya‘ūẟ, Neser Ya‘ūḳ, Vedd Sevā‘ ki ḳavm-i ṣāliḥīn ve vālid-i mācidleri 
dīni üzere mü’minīn idiler. İttifāḳan ba‘żı evlād firāḳına mübtelā olduḳları 
ḥālde ḫaṣm-ı ḳadīm-i ḳavī, İblīs-i pür-telbīs-i ġavī anları iḍlāl2 eyledi. Vefāt 
iden evlādları ṣūretinde bütler peydā idüp “Bunlarla eglenüñ.” diyü tesliyet 
yüzinden anlara virdi. Sāde-dillikleri şirk cihetinden şirketlerine sebeb olup 
büte ṭapmaḳ evvelā anlardan vücūd buldı. Eṣaḥḥını Ḫudā bilür, hele Vaṣīf 
Şāh-ı müverriḫ böyle taḥrīr ḳılur. 

Ve bi’l-cümle Ḳīnān bin Enūş bin Şīt ḫaylī dīndār ve vera‘ u perhīzkār 
ḫalīfe oldı. Sūs şehrinüñ baḳiyye-i ‘imāretini itmāma irgürdi. Ve her yüz kişi 
begendükleri yirde bir kenīse peydā ḳılup ḳamışdan evler yapmaḳ buyurdı. 
Ve ḳal‘a bināsına mübāşeret ibtidā bunlardan oldı.  

Ca‘ferī ḳavlince iki yüz ṭoḳsan yıl ‘ömr sürdi. Ve ṭoḳsan beş yıl ḳavmine 
ḥükūmet ḳıldı. Ammā Vaṣīf Şāh3 ve ba‘żı müverriḫīn-i āgāh taḥḳīḳınca 
ṭoḳuz yüz on yıl yaşadı. [137b MV] Ba‘dehu Mahalā’el bin Ḳīnān, cālis-i 
ṣadr-ı ḫilāfet oldı. Müverriḫān-ı Fürs, “ ‘Ālemde evvel ḥükūmet iden bun-
lardur.” dirler. “Şehr-i Bābil’i yapup seyāḥatle eṭrāf-ı ‘āleme ādemler gönde-
rüp çeşmeler binā idüp ṣular aḳıtmışdur.” diyü taḥḳīḳ iderler. Ḥattā āş pi-
şürmek ve demürcilik itmek ve ḳālīçe ṭoḳutmaḳ ve çāder resminde ḳara evler 
ḳurmaḳ bunlaruñ iḫtirā‘ıdur. Zamānında nesl-i Ādemī ziyāde olup ḍīḳ-ı 
meskenden şikāyet itdüklerine binā’en kendüsi Bābil’de serīr-nişīn olup 
evlād u aḳribāsını ḥükūmet eṭrāfına nām-zed ḳılmaḳ bunlaruñ īcād u 
ibdā‘ıdur.  

Ehl-i Fürs lisānında ismi Hūseyḫ’dür. Yazın yaylaḳa çıḳmak, ḳışın şehr-
lere inüp [159a E] sākin olmaḳ andan ḳaldı. Bu ṭarīḳla ṭoḳuz yüz otuz 
[144a N1] yıl ‘ömr sürdi. Ammā Yared4 bin Mahalā’el ki babası yirinde 
muḳīm bir celīl ḥākim oldı, zamānında ekẟer-i ḫalā’iḳ büt-perestlige raġbet 

 
1  Ḥażret-i Allāh//ki: - N1 
2  iḍlāl: iḫtilāl N1, MV 
3  iki//Şāh: - N1 
4  Yared: Yezd MV 
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ḳıldı. Ve niçelerüñ zu‘mınca ṣaneme ṭapmaḳ Ḥażret-i İdrīs’den ṣoñra peydā 
oldı. Ammā kendüsi ḫaylī mütedeyyin ve vera‘ u taḳvāsı müte‘ayyin ḫalīfe 
idi.  

Kitāb-ı Sırr-ı Meknūn bunlara ‘aṭā ḳılındı. Aña müṭāla‘a ḳılup aḥkāmı 
ile a‘māl-i ġarībe ẓuhūra getürdi. Ve ol bir kitāb idi ki Rezā’il1 nām bir melek 
emr-i Ḥaḳ ile Ḥażret-i Ādem’e ta‘līm itmiş idi. Cemī‘-i evṣıyā2 anı ögrenüp 
‘amele getürmiş idi. Ṭuyūr-ı māhī ekline raġbet evvelā bunlardan oldı. 
Ġayetde vecīh ü mevzūn-ḳāmet idi. Müte‘addid ‘avretler taṣarruf idüp an-
lardan ḳırḳ miḳdārı evlād ẓuhūra getürdi ki eñ küçügi Uḫnūḫ’dur. Ya‘nī ki 
İdrīs ‘aleyhi’s-selāmdur.  

Ca‘ferī ḳavlince ṭoḳuz yüz otuz yıl, Ḫˇāndşāh taḥḳīḳında ṭoḳuz yüz alt-
mış iki yıl ‘ömr sürdi. Andan ṣoñra vefāt idüp ābā vü ecdādı gibi ḥażretüñ, 
ya‘nī ki Ādem’üñ merḳad-i münevveri ḥażīresinde defn olındı.  

 

Der-ẕikr-i İdrīsü’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

li-Münşi’ihi 

  Vāṣıl-ı sırr-ı ḥikmet ü taḳdīs 
  Nükte-dān-ı rumūz-ı ‘ilm-i nefīs 
 
  ẞāliẟ-i Ūriyā daḳīḳa-şinās 
  Vāriẟ-i ‘ilm ü ḥikmet-i Bercīs    
 
  Behre-perdāz-ı ‘ālem-i eflāḳ 
  Ya‘nī peyġāmber-i Ḫudā İdrīs 

İḫtiṣār-ı Kitābü’l-‘acā’ib ḳavlince bunlar vücūda gelince tārīḫ-i ‘ömr-i 
‘ālem biñ altı yüz ḳırḳ yıl idügi müsellemdür. İsm-i şerīfi Uḫnūḫ iken kütüb 
ü ṣaḥā’ife keẟret-i iştiġāl ü dirāsetine binā’en İdrīs dinilmişdür. Diyār-ı 
Mıṣr’da Menf3 şehrini sa‘ādet-i velāyet ile teşrīf ḳıldı. Nübüvvet ü ‘ilm ü 
ḥikmetle müẟelleẟ olduġı feżā’ile binā’en Ūriyā-yı ẞāliẟ dinildi. Nitekim 
Yūnānīler Hermesü’l-herāmise ıṭlāḳın eylediler. Ya‘nī kitābet ü dirāsetinden 

 
1  Rezā’il: Zerābil E 
2  evṣıyā: veṣāyāların E 
3  Diyār-ı Mıṣr’da Menf: Münīf N1 
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ötüri kevkeb-i ‘Uṭārid’e teşbīh ḳıldılar. Ve kendüler ḥikmet ‘ilmini ḥakīm ü 
‘alīm-i ‘aṣrı, Ḳādīmūn-ı Mıṣrī cenābından taḥṣīl itdiler. Ba‘dehu seyāḥate 
raġbet idüp rūy-i zemīni tamāmen devr eylediler. Āḫir yine Mıṣr’a geldiler.  

Vālidelerinüñ ismi Vāşū1 Berre idi. Ve ‘inde’l-ba‘ż ismi Eşvet ve laḳabı 
Berre idi. Ḥażret-i Şīt’üñ vefātından yüz yıl evvel vücūda geldi. 
 buyurılup cümleden evvel yazu  «اّول من خّط وخاط  إدريس نىب عليه السالم »2 
yazan ve derzilik idüp libās biçen bunlar oldı. Kendülere daḫı otuz ṣaḥīfe 
nüzūl [138a MV] idüp Ādem ve Şīt ṣaḥā’ifine dirāset itdügi gibi anları daḫı 
taḥḳīḳa muḳayyed olmış idi. Ve Muṣḥaf-ı Sır ki bir ismi daḫı Sırr-ı 
Meknūn’dur, 3  Ḥażret-i Şīt’den ṣoñra bir daḫı bunlar istiḫrāc itmişdür. 
Mābeyninde geçen ḫulefā andan nesne istinbāṭ idemeyüp [159b E] nihāyet 
ḥıfẓına raġbet eylemişler idi.  

Ve bi’l-cümle bir nebiyy-i büzürgvār idi ki eẟnā-yı velādetinde ẕātu 
ẕevā’ib bir ‘aẓīm kevkeb-i [144b N1] ẟāḳıb ṭoġdı. Bir ay miḳdārı ḫalḳ-ı 
‘āleme göründi. Ve velādeti gicesi büt-perestlerüñ ṣanem-i kebīri yıḳıldı. Her 
biri ol ‘alāmetler içün ḳasāvetler çekdi. Ḥattā İblīs-i la‘īn bu furṣatı ser-māye-i 
kīn bilüp melik-i Mıṣr 4  olan Maḫvīl-i 5  bī-dīn ḳatına vardı. “Yared’üñ 
Uḫnūḫ nām oġlı ṭoġdı. Dīniñüze żararı muḳarrer olmaġın ṣanem-i kebīr 
yirinden düşdi. Tedārükini görmezseñüz iş işden geçdi.” diyü bildürdi. 
Egerçi ki ḳatline ḳaṣd olındı, lākin Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā melā’ikeye ḥıfẓ 
itdürüp kimse ol fesāda ruḫṣat bulamadı.  

li-Münşi’ihi 

  Bār-i Ḫudā ḥimāyet iden eşher-i rüsül 
  Ḥāşā ki mekr-i ġayr-ıla nā-būd olup gide 
 
  Şol faḫr-i mürselīni ki Ḥaḳ ṣaḳlaya müdām 
  İblīsüñ aña fitnesi ḥāşā ziyān ide 

Çün ki evlād-ı Ḳābil’den mütevellid olup gün günden mütekāẟir olan 
ḳavm-i büt-perest ü fācir ef‘āl-i şenī‘ayı arturdılar. Aṣlā nikāḥ-ı şer‘īye raġbet 

 
1  Vāşū: - N1 | Aşūẟ E 
2  “Yazı yazanların ve elbise dikenlerin ilki İdris ‘aleyhisselâmdır.”     
3  Meknūn’dur: Melekūt’dur N1 
4  Mıṣr: ‘aṣr N1 
5  Maḫvīl-i: Maḫū’īl E 
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itmeyüp zināya muvāẓabet ḳıldılar. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā İdrīs’i anlara 
nebī gönderdi. Niçe rūzgār da‘vetlerine ve ḳubḥ-ı ‘amīḳ-ı ḍalāletden rāh-ı 
bā-tevfīḳ-ı hidāyete ‘avdetlerine meb‘ūẟ ḳıldı. Nāṣiyesinde āẟār-ı ṣalāḥ olan-
lar īmāna geldiler. Olmayanlar deryā-yı şirk ü ġabāvete müstaġraḳ oldılar, 
ḳaldılar. Ḫuṣūṣā ‘ilm ü ḥikmet ü riyāżete raġbet idüp niçe biñ nüfūs kendü-
den telemmüẕ ve ifāde-i ‘ilmiyyesinden ḳand-i Mıṣrī gibi teleẕẕüẕ üzere oldı.  

El-ḳıṣṣa sinn-i ‘azīzi ḳırḳa varduġı gibi meb‘ūẟ ḳılındı. Tārīḫ-i Ḥükemā 
ḳavlince yetmiş iki lisānla ḫalḳı dīne da‘vet ḳıldı. Ḥālā ki lisān-ı belbele 
ḥudūẟi ba‘de’t-ṭūfān olmışdur. Zīrā ki meccānen evlād-ı Ādem miyānında 
yetmiş iki lisān peydāsı ‘aḳla muḫālif idügi ta‘ayyün bulmışdur. Ya‘lemu’llāh, 
murādları yetmiş iki vechle ‘ulūmı ifāde ḳıldı, dimekdür.  

Bu minvāl üzere ki şāgirdler peydā ḳıldı. Ba‘dehu Īlāvus1 ve oġlı Lāfūs 
ve Asḳalīnūs ve Amūn nām dört ḫalīfe naṣb idüp kendüler seyāḥate gitdi. 
Yüz pāre müdün ü ḳaṣabāt iḥyā idüp her ıḳlīmüñ iḳtiżā-yı ḥikemiyyesi üzere 
muvāfıḳ libās ve münāsib ṭavr u ḳıyās üzere mühimmātını müretteb ḳıldı. 
Ṭarīḳ-ı diyāneti ḫod aḥkāmı ile bildürüp herkese terġīb ve ‘amel itmeyenleri 
tehdīd ü terhībden ṣoñra şerī‘atlerinde lāzım olan ṣalāt ve zekāt ve cihād ve 
cenābetden ṭahāret ve ekl-i meyte vü laḥm-i ḫınzīrden ictināb u ferāġat ve 
üştür ü ḥimār u kilāb etlerin yimekden men‘-i tām ve müskirāt u muḥaẕẕirāt 
u bāḳılā gibi mużırr-ı dimāġ olan me’kūlātdan [160a E] iḥtiyāṭu’t-tām vācib 
idügini bildürdi. Ve her ay yeñisinde ve güneş burcdan burca naḳl ü taḥvīl 
itdükde ve kevākib-i seyyāre şeref burcına varduḳda ḳurbānlar kesüp ṣadaḳa 
virmegi tenbīh buyurdı. Ve ‘ilm-i nücūm iḫtirā‘ı [138b MV] evvelā bunlar-
dan oldı. [145a N1] Ve cihād u ġazā idüp küffārı ve evlād u ‘iyālini esīr 
itmegi evvelā bunlar tecvīz ḳıldı.  

Ḳıṣaṣ-ı Dü-cihānī nām kitābda mesṭūrdur ki İdrīs ‘aleyhi’s-selām ziyāde 
ṣāliḥ ü ‘ābid olmaġın her bir günde on iki biñ kerre tesbīḥ iderdi. ‘Ulviyyāt 
ve efrād-ı2 melā’ike ile küllī āşinālıḳ kesb itmiş idi. Riyāżetini ḫod kemāl ile 
irgürüp beşeriyyeti gūyā ki melekiyyete mübeddel ḳılınmış idi.  

Niteki kitāb-ı İḫvānu’s-ṣafā’da Ḥażret-i İdrīs’den naḳl ile yazılmışdur ki 
“Ben otuz yıl semāvātda kevkeb-i Zuḫal ile devr idüp daḳā’iḳ-ı nücūmdan 
ḫaberdār olduḳdan ṣoñra her ḫuṣūṣı ṣıḥḥati ile şerḥ itdüm.” dimişdür.  

 
1  Īlāvus: Īlāvīs N1 
2  ‘Ulviyyān ve efrād-ı: ‘Ulviyyāt-ı vāfire-i MV 
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Ve bu daḫı Tārīḫ-i Ḥükemā’da mesṭūrdur ki İdrīs ‘aleyhi’s-selām üm-
metine kendüden ṣoñra gelecek peyġāmberleri bir bir bildürdi. Ḥādiẟe-i 
ṭūfānı daḫı tamāmen i‘lām ḳıldı. Ḥattā ‘uẓemā-yı erbāb-ı devletden birini 
Heremān bināsına taḥrīṣ ü terġīb itdi ki ḳubūr-i dūstān telāṭum-i ḫīz-āb-ı 
ḳıyāmet-nişāndan anlaruñla ḥıfẓ eyleye. Ve ḥudūẟ-i ṭūfāna i‘timād itmeyüp 
seyyi’āt-ı ef‘āline tevbe vü inābet itmeyenlerüñ iḥtiyāṭına sebeb olup ṣalāh 
a‘māllerine bā‘iẟ ola.  

 

Der-ẕikr-i ref‘-i1 İdrīs ‘aleyhi’s-selām  
be-meşiyyet-i Ẕü’l-celāli’l-Meliki’l-‘Allām 

Her sālik-i dīndār ve merd-i murtāż-ı perhīzkār ki ‘ibādet ü ṭā‘at 
ṭarīḳında sa‘y-i bisyār idüp cell-i himmetle ṭālib-i maġfiret-i Kirdgār ve 
rāġıb-ı luṭf u ‘ināyet-i Āmürzgār ola, lā-büd maṭlūbına maḳrūn olması ve 
cemī‘-i murādātına ẓafer bulması taḥaḳḳuḳ u ta‘ayyün bula. Pes İdrīs Nebī 
ki dār-ı dünyāya geldi, elbetde maraż-ı mevte mübtelā olacaġını bildi. 
Ba‘dehu su’āl-i Münker ü Nekīr’i ve gūr-ı deycūra riḥlet-i ġurbet-naẓīri 
añladı. Ve niçe yıllar ḫˇāb-ı mevtle yatacaġını, ba‘de-mā ḥisāb u mīzān u 
ṣırāṭ berzaḫlarına varacaġını teẕekkür ḳıldı. Bunlar ḳuyūd-ı mevtledür, diyü 
bu vādīleri ṭayy itmek ve ṭā‘āt u ‘ibādātın arturup Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a tażarru‘ 
ḳılmaġla merām u maḳṣūdına yitmek dilerdi. Şebān-rūz zühd ü vera‘ u taḳvā 
ile riyāżet ü ṭā‘atden ḫālī olmadı. Ve cism-i keẟīfi bir mertebede leṭāfet 
baġladı ki gūyā ḫilḳat-i beşeriyyesi melekiyyete mübeddel oldı. Ḥattā   قربه»
   اىل حضرة التأنيس ورفعه اىل حمّل التقديس»2

Menḳūldür ki İdrīs’üñ ṭā‘āt u ḥasenātı ma‘rūż-ı Refī‘u’d-derecāt 
olduḳda ‘inde’l-ḥisāb cem‘an yiryüzinde sākin olan ṣuleḥā3 vü ‘ubbāduñ 
a‘māl-i ḥasenesinden ziyāde bulındı. Bi’l-āḫire kemāl-i ṣalāḥ-ı ḥālle iştihār 
bulup melā’ike-i kirām çoḳ çoḳ4 ziyāretine ruḫṣat bulup [160b E] cemāl-i 
bā-kemāline baḳup neṣā’iḥinden müteleẕẕiẕ olurlardı.  

Günlerden bir gün melek-i celīl, Ḥażret-i ‘Azrā’īl daḫı sa‘ādet-i 
mülāḳātına me’ẕūn oldı. Ṣūret-i beşerde meclis-i İdrīs’e vuṣūl buldı. Bu 

 
1  ref‘-i: refī‘-i MV 
2  “Onu ünsiyet etme makamına yaklaştırdı. Kutsama mahalline yükseltti.” | Bu cümle MV 

ve E nüshalarında bulunmamaktadır.    
3  ṣuleḥā vü: - MV, E 
4  çoḳ çoḳ: cevef cevef MV  
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minvāl üzere gāhī gelüp gitmege [145b N1] başladı. Fe-ammā leṭāfet-i 
ḥālinden İdrīs, anuñ melek idügini bildi. “Siz kimsüz, bilelüm?” diyü su’āl 
ḳıldı. Ol daḫı gördi ki ṭuydı, ṭoġrusını söyleyüp “Melekü’l-mevtüm.” diyü 
cevāb virdi. “Ḳabż-ı rūḥuma mı geldüñ?” buyurduḳda ol melek-i celīl ‘arż-ı 
ḫulūṣ u maḥabbete geldügini ṭuyurdı.  

Fe-lā-cerem İdrīs-i mükerrem niçe rūzgār da‘vā-yı uḫuvvetle sāzgār ve 
melekü’l-mevtle taḥṣīl-i ḥuḳūḳ-ı bisyār itdükden ṣoñra bir gün ‘Azrā’īl’e 
vāfir minnet eyledi. “Elbetde benüm rūḥumı ḳabż idüp baña heft āsmān ve 
dūzaḫ u cinān temāşāsını itdürseñ.” diyü söyledi. Fermān-ı Ḫudā ile 
mes’ūline vuṣūl bulup rūḥı ḳabż [139a MV] olındı. Ba‘żılar ḳavlince 
Ḥayẟūm’a dek götürüldi. Ba‘dehu yine maḥalline vuṣūl buldı.  

El-ḳıṣṣa murāfaḳat-i ‘Azrā’īl ile ol peyġāmber-i celīl evvelā semāvāta 
‘urūc idüp cüyūş-i sürūşı bi’t-tamām gördi. Ba‘dehu dūzaḫa ‘azīmet idüp 
anuñ daḫı derekātını ve şiddet-i iltihāb-ı nīrānını seyr itdi. Der-‘aḳab cānib-i 
bihişte ḫırāmān olup maḳāmına vardı. Bāġ-ı cinānuñ ḥūr u ḳuṣūr u 
ġılmānını ve Rıḍvān’ını ve sāir sükkānını, ḥattā fevākihe-i bī-şümārını  
ve na‘īm-i bisyārını bir bir temāşā ḳıldı. Tā ki  1﴾َوَرفـَْعَناُه َمَكاً� َعِلي�ا﴿  naṣṣ-ı 
kerīmini kendüye mā-ṣadaḳ buldı.  

li-Münşi’ihi 

  Ḥaḳḳā budur ẓarāfet ile girdi cennete 
  Bir gizlü mu‘ciz oldı nezāket o ḥażrete 
 
  Ḳalsun bihişt içinde ġam u ġuṣṣa çekmesün 
  Rıḍvān-ı ḫāzin el uramaz ẕeyl-i ‘iṣmete 

Vaḳtā ki seyr ü teferrücleri nihāyet-peẕīr oldı, Rıḍvān ve melekü’l-mevt-i 
ẕī-şān, İdrīs’e pīşvālıḳ idüp serāy-ı cihāna tenezzül itdürmek irāde ḳıldı. 
Ḥālā ki ol nebiyy-i celīl bu ḥālete, ya‘nī bu furṣatla cennete girdükden ṣoñra 
‘avdete rāżī olmadı. Anlar ṭarafından ibrām mütezā’id olduḳça dıraḫtān-ı 
cennetden birine ṣarıldı. “Ma‘āẕa’llāh sizüñ sözüñüzle ben bu maḳāmāt-ı 
laṭīfeden ṭaşra çıḳmazın.” diyü feryād ḳıldı. “N’içün iṭā‘āt-i emr-i İlāhī it-
mezsün.” didüklerinde “Ḥāşā, fermān-ı Ḫudā’ya muḫālefet itmezin. Lākin 
ibrāmıñuzla daḫı ṭaşra gitmezin. Zīrā ki 2﴾ُكلُّ نـَْفٍس ذَٓائَِقُة اْلَمْوِت﴿  şerbetini 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/57,  “Onu üstün bir makama yücelttik.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/185,  “Bütün nefisler ölümü tadacaktır.”  
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ṭatdum.   1 ﴾َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها﴿  mażmūnını müşāhede itdüm. Bā-ḫuṣūṣ  
َها ِمبُْخَرِجَني﴾2  kelāmını sābıḳan işitdüm. Bu mertebeden ṣoñra  ﴿َوَما ُهْم ِمنـْ
bilā-fermān-ı Ḫudā terk-i dārü’n-na‘īmi iḫtiyār itmezin.” diyü cevāb 
virdükde nāgehān  3«ذىن دخل و�ذىن فعل�»  ḫiṭābı vārid oldı. Ya‘nī ki “Be-
nüm iẕnümle cennete girdi ve benüm meşiyyetümle bu fi‘li işledi. [161a E] 
Kendüyi incitmeñ.” buyurıldı. Anlar daḫı ziyāde iḳdām itmeyüp İdrīs 
‘aleyhi’s-selām cennetde ḳaldı.   4« االبرام حيّصل املرام » [146a N1] mefhūmı ile 
‘amel ḳılındı.  

Ve ba‘żılar ḳavlince Rıḍvān ve ‘Azrā’īl ve ol nebiyy-i celīl bu ıżṭırābda 
iken Ḥaḳ celle ve ‘alā anlaruñ nizā‘ı faṣlına bir melek gönderdi. Her birini 
söyledüp kelāmını ıṣġādan ṣoñra İdrīs Nebī’nüñ kelimātı mü’eẟẟir oldı. 
Dārü’n-na‘īmde iḳāmetine ruḫṣat virildi.  

Ka‘bü’l-aḥbār ve ba‘żı ‘ulemā-yı aḫyār ḳavlince  5 ﴾َعِلي�ا َمَكاً�  ﴿َوَرفـَْعَناُه 
  cennetden ‘ibāretdür. Bir ṭā’ife daḫı vardur ki İdrīs muvāfaḳat-ı ‘Azrā’īl 
ile tamām-ı ḫuld u dūzaḫı gördükden ṣoñra altıncı feleke nüzūl eyledi. Tā 
ḳıyām sā‘atine dek andaki meleklerle ‘ibādete me’mūr ḳılınup beşeriyyeti 
melekiyyete mübeddel ḳılındı.  

Ve bir zümre daḫı dirler ki İdrīs, mu‘āvenet-i melekü’l-mevt ile āsmāna 
vardı. Bār-i Ḫudā’ya münācāt idüp anda iken rūḥını ḳabż itdürdi. Ḥattā 
melā’ike namāzın ḳılmaġa me’mūr oldılar. Cesed-i mübārekini Beytü’l-
ma‘mūr’da ḳodılar. Fe-ammā evveli eṣaḥdur. Ve bi’l-cümle vāḳi‘-i ḥāli 
Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a evżaḥdur. 

 

İḫtilāfāt-ı benī nev‘-i insān bā-muġāyirāt-ı i‘tiḳād u edyān  
ve ‘ibādāt-ı īşān bā-ṣanem ü evẟān ve ibtidā-yı ẓuhūr-ı büt-perestān6 

Kitāb-ı Ravżatu’s-ṣafā mü’ellifi Mevlānā Muḥammed bin Ḫˇāndşāh-ı 
maṭbū‘u’l-edā ki beyne’n-nās Mīrḫˇānd lafẓı ile müsemmādur, İdrīs 7 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/71,  “(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç 

kimse yoktur.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/48,  Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.”  
3  “Benim iznimle girdi, benim iznimle yaptı.”     
4  “Israr etmek, gayeye ulaştırır.”     
5  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/57,  “Onu üstün bir makama yücelttik.”  
6  Bu başlık ve altındaki izahat E nüshasında bulunmamaktadır. 
7  Īdrīs: Īdrīs peyġāmber N1 
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‘aleyhi’s-selām [139b MV] tercemesi ḫilālinde ba‘żı naḳale-i aḫbārdan naḳl 
ile böyle yazmışdur ki Ḥażret-i İdrīs maẓhar-ı sırr-ı taḳdīs olup semāvāta 
alınmadın yiryüzinde bir yār-ı ṣādıḳı var idi ki hergiz kendüden müfāraḳat 
itmez idi. Farażā ki bir ān yanından ayrılsa ḥayātından me’yūs olup bir nefes 
kendüden cüdā olmaġı münāsib görmez idi.  

Vaḳtā ki ol ḥażret  1﴾َوَرفـَْعَناُه َمَكاً� َعِلي�ا﴿  sırrına mā-ṣadaḳ olup gök-
lere çekildi, mezbūr hevādārınuñ feryād u fiġānı evc-i āsmāna peyveste ve 
ḫīz-āb-ı sirişk-i firāvānı yiryüzindeki ḥażīż ü peste bir vechle kemer-beste 
oldı ki āh u fiġānından melekler āzürde vü bī-zār ve āteş-i iḥtirāḳından fe-
lekler ḫākister olup ḳaldılar. “Eyā bu derdmendüñ renc ü firāḳına ‘ilāc ne 
vechle mümkindür?” diyü ta‘accüb ḳıldılar. Bu eẟnāda İblīs-i pür-telbīs 
çıḳageldi. Bi-ṭarīḳi’n-naṣīḥa fenn-i mekr ü iḍlālden ‘arż-ı fażīlet ü tedrīs idüp 
“Senüñ sūz u güdāzuñ def‘ine çāre yoḳdur, mādām ki Ḥażret-i İdrīs’üñ şekl 
ü şemā’ilini taṣvīr itmeyesün ve ṣabāḥ u mesā naẓargāhına ḳoyup derd ü 
firāḳ u iştiyāḳ devāsını bu ṭarīḳla tedbīr itmeyesün.” didi.  

Ḥattā İblīs-i ḥīlekār ṣūret-i İdrīs’i naḳş u nigār idüp şaḫṣ-ı mezbūra 
virdi. Ol vefādār ise firāḳ elemleri ile lā-ya‘ḳıl, İblīs’üñ ḥīle vü tezvīrinden 
[146b N1] ġāfil sāde-dil olduġına binā’en ol ṣūret-i bī-rūḥa mā’il olup niçe 
rūzgār, leyālī vü nehār ol ṣūreti naẓargāhından dūr itmedi. Āteş-i iştiyāḳ, 
nā’ire-i şiddet ü iḥtirāḳ ṣalduḳça anuñla göñlüñ egledi. Fe-ammā ḫˇīş ü 
bīgāneden hīç bir kimseyi bu sırra maḥrem eylemedi. Ya‘nī ki “Def‘-i ġam 
u ġuṣṣa içün bu gūne bir tedārük eyledüm.” dimedi.  

‘Āḳıbet ki eceli irişüp vefāt itdi, vāriẟleri ve dūstları ol ṣūreti ḥücre-i 
‘ibādetinde buldı. “Bu nesne nedür ‘acaba?” diyü her biri deryā-yı ḥayrete 
batdı. Hergiz kimüñ taṣvīri idügi ve ol şaḫṣuñ bundan murādı ne idügi bi-
linmedi. Şeyṭān ‘aleyhi’l-ḫiẕlān gördi ki ekdügi tuḫm-ı dāne-i şürūr zīr-i ḫāk 
ve meġāk-i idrākde mestūr olup ḳalayor, neşv ü nemā bulup hezārān hezār 
sünbüleler ve her sünbüleden günbed-i eflāke ġulġuleler düşüp Ḥażret-i 
Ādem’e eyledügi mekr ü firīb min ciheti’l-verāẟet evlādına sirāyet itmesine 
‘illet ü taḳrīb olmasını diledi.  

‘Ale’l-fevr müşfiḳāne hey’et ü ṣūret ve nāṣıḥāne ‘imāme vü kisvet ile 
ẓāhir oldı. “Size bu ṣūretüñ aṣlı ne idügini ẟevāb-ı dü-cihānī ḳaṣdına bildü-
reyin bārī.” diyüp tezvīr ü taḳrīre ḳoyuldı. Ya‘nī ki “Ṣāni‘-i şeş-cihāt ve 
Ḫālıḳ-ı arżīn ü semāvāt ṣūretidür ki Ḥażret-i İdrīs ve aña yār-ı vefādār olan 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/57,  “Onu üstün bir makama yücelttik.”  
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şaḫṣ-ı enīs buña ṭaparlar, secde iderlerdi. Ḥālā ki ‘uyūn-ı nāsdan maḫfī olan 
ṭā‘at u ‘ibādet ‘inda’llāh mü’eẟẟir ü maḳbūl olmaġın bu sırrı ne kimseye açar-
lar ve ne ḥikmetini dirlerdi.” sözlerini söyledi. Fünūn-ı iġvā vü iḍlāl muḳad-
demātını murādınca beyān eyledi. İşidenler her sözini gerçek ṣandılar. Ol 
maḳūle birer ṣūret peydā idüp büt-perestlige mübāşeret ḳıldılar.  

Ġarābet bundadur ki müverriḫ Ḫˇāndşāh gibi mü’ellif-i keẟīrü’l-inti-
bāh ki Mevlānā ‘Abdu’r-Raḥmān-ı Cāmī gibi maḫdūm-ı1 feżā’il-penāh ve 
Mīr ‘Alī Şīr-i Vezīr maḳūlesi müşīr-i ma‘ārif-güvāh mu‘āvenetleri ile 
Ravżatu’s-ṣafā gibi kitābı inşā eyleye. Ḥālā ki bu maḳūl umūruñ te-
tebbu‘ında teġāfül ve iştibāh yüzinden söyleye. Bu aḥḳar-i ẕelīl ḳuyūd-ı dün-
yeviyye ile rezīl ‘Ālī nāmına bir bī-kes ü bī-ẓahīr-i sefīl iken niçe yıllar ṣarf-ı 
[140a MV] maḳdūr idüp her ḳıṣṣanuñ eṣaḥḥını tetebbu‘ ḳıldum. Mücerred 
ḳāl ü ḳīl maḳūlesi olan aḥvālüñ te’līfe idḫālini nā-münāsib ü nā-revā bildüm.  

İmdi ḫafī olmaya ki müverriḫ-i mezbūruñ İsma‘īl’e yazduġı ḳıṣṣanuñ 
ba‘żı yirleri ṣaḥīḥ u rāstdur. Nitekim ekẟer-i mevāddı saḳīm ü kāstdür. Ev-
velā İdrīs’üñ yāri didügi tilmīẕ-i maḳbūl ve vekīl-i [147a N1] celīli 
Asḳalīnūs-ı ḥakīm idi ki ma‘mūre-i rūy-i zemīni dört bölük idüp her bir 
ḳısmına birer tilmīẕ-i ḫāṣṣını ki mürşid ü ḥākim naṣb itmiş idi. Asḳalīnūs ol 
zümrenüñ ezhed ü evra‘ı bir ‘ābid-i murtāż olmaġın cümlenüñ üstine 
ḫalīfetü’l-ḫulefā gibi nāẓır ta‘yīn eylemiş idi. Pes İblīs iḍlāli ile ṣūret-perest 
olması, ḥattā ol pür-telbīs beẕl-i ḫulūṣ ile ḫidmet idüp şekl-i İdrīs’i aña yazu-
virmesi2 ġayr-ı vāḳi‘dür. Nihāyet āteş-i firāḳ-ı İdrīs kendüye ġālib olup şid-
det-i iḥtirāḳ ile helāk olmaḳ mertebesine varduḳda cemāl-i bā-kemāli ṣūre-
tini ki muḳaddemā kendüsi yazmış idi, “Mebādā mürūr-ı ezmānla şekl-i 
laṭīfi levḥ-i ḫāṭırumdan gide. Ālām-i firāḳı beni dibelik helāk ide.” diyü 
çihre-perdāzlıġa mübāşeret ḳılmış idi. Ma‘a ẕālik derūnı ṣāf idi. Ne ol ṣūreti 
ṣanem yirine ḳomış idi ve ne büt-perestlik ma‘āyibine vaṣṣāf idi.  

Fe-ammā mezbūr Asḳalīnūs’dan ṣoñra ki niçe ḳarn mürūr eyledi, ol 
ṣūretlere dest-res bulanlar aṣlını bilemeyüp büt-perestlige başladı. Ya‘nī ki 
İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne fitne fenninde tedrīse ancaḳ ol zamānda furṣat u mecāl 
buldı. Egerçi ki bu tafṣīl min vechin Asḳalīnūs tercemesinde mesṭūrdur, 
lākin bu maḥalde daḫı müstedrek maḳūlesi olmayup Ḫˇāndşāh’uñ ġalaṭını 
i‘lāmen idügi ġayr-ı mestūrdür.  

 
1  maḫdūm-ı: - MV 
2  yazuvirmesi: yazması N1 
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Ḫulāṣa-i kelām ibtidā-yı iḥdāẟ-ı aṣnām delālet-i İblīs-i bed-nām ile 
evlād-ı Ḳābil’den ẓāhir olup Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ vaṣiyyeti üzere 
Şīt Nebī1 tābūt-ı şerīfini ol ġavīlere hergiz göstermeyüp ol zümre-i zemīme 
bu ḫuṣūṣdan ötüri elem ü ıżṭırāb-ı küllī ve derd ü ġam peydā itdükleri 
zamānda İblīs-i pür-telbīs görmiş idi ki anlaruñ ḳulūbı maḥall-i iḍlāl ü taḥrīk 
ü tedlīsdür. Ol maḳūle ḫāliyyü’z-ẕihn ü sāde-dil lā-ya‘ḳıllara zehr-āb-ı mekr 
ü fitne gūyā ki şehd-i leẕīẕ ve ṭa‘ām-ı nefīsdür.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ ki andan evvel babalarına lā-siyyemā Şīt Nebī ki aḫ-ı e‘azz-i 
ṣadāḳat-intimālarına birḳaç kerre ‘iṣyān itmişler idi. Ḥattā ol ṭuġyānla 
emvāc-ı deryā gibi mütelāṭım u müterākim olup re’s-i ḳulel-i cibāle gitmişler 
idi. Fe-lā-cerem ol ḍāll ü muḍill-i ġavāyet-‘alem maḳādimāt-ı mekr ü fitneye 
mübāşeret eyledi. Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selāmuñ şekl-i laṭīfini taṣvīr idüp 
bir tābūtuñ içine ḳoydı. “İşte sizden dirīġ itdükleri ‘aynıyla budur.” diyü 
evlād-ı Ḳābil’üñ ellerine virdi. Ba‘de zamānin içlerinde bu bid‘at muḳarrer 
olup her ḳabīle birer tābūt ile birer ṣūret peydā ḳıldı.  

Ba‘żılar ḳavlince Vedd ve Sevā‘ ve Ya‘ūẟ ve Ya‘ūḳ ve Neser2 nām bütler 
daḫı bu ṭarīḳla ṣūrete geldi.  

 

 [Ḥilye-i şerīfi] 

Ḥilye-i şerīfi ḫūb-rūy ve gendüm-gūn, maḥāsini çoḳ, nihāl-i ḳāmeti 
mevzūn, cesedinde laḥmı az, üstüḫˇānı ḳavī ve āheste āheste söylemekle 
[147b N1] mümtāz, ekẟer-i evḳātda ḫāmūş ṭurıcı ve yürürken rūy-i zemīne 
naẓar ḳılıcı, dā’imā fikri muḳarrer, söz [140b MV] söyledükçe şehādet bar-
maġını ḥareket eyler bir ẕāt-ı büzürgvār ve resūl-i Ḥażret-i Kirdgār ve ne-
biyy-i muḫtār idi.  

Nāvīl nām kimesnenüñ Hidāne3  nām duḫterini alup ḫātūn idindi. 
Ya‘nī ki sinn-i ‘azīzi altmış beşde iken te’ehhül ḳıldı. Tā ki Metūşelaḥ nām 
oġlı vücūda geldi. Ve ref‘i tārīḫine dek üç yüz yıl tamām ümmeti miyānında 
mütemekkin oldı.  

 

 
1  vaṣiyyeti//nebī: - MV 
2  Neser: Nesrā MV 
3  Hidāne: Hīdān N1 
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Min kelimātihi’l-laṭīfe 

İyülerden iyü üç nesne vardur: biri ġażab vaḳtinde ṭoġrulıḳ itmekdür. 
İkinci ten-dürüstlik zamānında baḫşiş eylemekdür. Üçinci ḳudret ḥālinde 
siyāset itmeyüp ‘afv itmekdür, buyurdı. Dīger, 

‘Āḳil oldur ki pādişāhları ve ‘ulemāyı ve dūstlarını taḫfīf itmeye. 

Selāṭīne ihānet iden ‘ayşını rāḥatdan ıżṭırāba iledür.  

‘Ulemāyı taḥḳīr eyleyen kendinüñ dīnine ziyān eyler. 

Niteki dūstlarını istiḫfāf iden nihāl-i mürüvvetini kökinden yuḳaru 
ider, diyü söylerdi. Dīger,  

‘Āḳıl oldur ki ṭālib-i ‘ilm ü ḥikmet ola. Ve ‘āmme-i nāsa1 sirāyet iden 
muṣībet içün ceza‘ u feza‘ ḳılmaya. Ve devlet ile mertebesi yüceldükçe 
tevāżu‘ ṭarīḳını elden ḳomaya. Ve kimsenüñ ‘aybın görüp ser-zeniş itmeye. 
Ve keẟret-i māle maġrūr olup ḥāline taġayyür virmeye. [161b E] Dīger, 

Ve bir kimsede ki kemāl-i ‘iffet olmaya, anı kemāl-i ‘akl ile sitāyiş cevāz 
mertebesin bulmaya. Dīger, 

Nā-dān olan bir kimesne naẓar-ı baṣīretde küçük görinür, büyük ise de. 
Ve dānā ġāyetle büzürg görinür ne ḳadar küçük ise de. Dīger, 

Bir vilāyetüñ ḳāhir pādişāhı ve ‘ādil ḳāḍīsi ve māhir ṭabībi olmasa, anda 
temekkün itmek merd-i ‘āḳıla münāsib görilmeye. Dīger, 

Ḳudret ve ḳuvvet ġarībi şehrī eyler. Niteki dervīşlik şehrīyi ġarīb men-
zilesine tenzīl ider.  

Bā‘iẟ budur ki emlaḥu’ş-şu‘arā Mevlānā Şeyḫ Sa‘dī bu mażmūna libās-ı 
naẓm içinde bu yüzden cilve itdürmişdür: 

Naẓm 

  اه ساخت گ هر جا كه رفت خيمه زد و خواب    منعم بكوه و دشت و بيا�ن غريب نيست 
2در زاد و بوم خويش غريبست و �شناخت    آنرا كه برمراد جهان نيست دست رس  و 

    

 
1  nāsa: enāma N1 
2  “Zengin; dağda, ovada, çölde [nerede olursa olsun] garip değildir. Her nereye gitse oraya 

otağını diker, kalacak yerini hazırlar. Dünyalık işlerinde kendisine destek olanı olmayan kişi 
ise doğduğu memlekette gariptir, tanıdığı yoktur.” 
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Ḥażret-i İdrīs’üñ bir miḳdār tafṣīl-i ḥāli, ya‘nī dirāset ü ḥikmetine 
müte‘alliḳ olan kemāli faṣl-i ḥükemāda mesṭūr olmışdur. Aña binā’en bu 
maḥalde tafṣīl ḳılınmamışdur. 

 

Ve ammā mu‘zicātihi 

Ḥażret-i İdrīs’den rūy-i zemīnde iki mu‘cize ṣudūr itmişdür. İkisinüñ 
daḫı naḳli sıḥḥati ta‘ayyün ḥaddine yitmişdür. Evvelkisi bu idi ki her ḳaçan 
melā’ike cevv-i semāda ẓāhir olsa görürdi. Cilveleri rü’yet-i mübārekesinden 
maḫfī olmazdı. İkinci, bulutları da‘vet iderdi. Aṣlā muḫālefet itmeyüp her 
biri icābet iderdi. Ya‘nī ki İdrīs [148a N1] ‘aleyhi’s-selām anlara nice ki lisān-
ı Süryānī söylerdi, bulutlar daḫı yine ol lisān ile cevāblar virdügini ḥāżır olan 
ḫalḳ gūş-ı cānla diñlerdi. 

 

Der-sebeb-i nüzūl-i Hārūt u Mārūt be-‘ālem-i mülk ez-evc-i melekūt 

Ekẟer-i kütübde tasṭīr olınmışdur ki çün ki Ḥażret-i İdrīs göge çekildi 
ve beyne’l-melā’ike i‘tilā-yı şān buldı, ba‘żı kerrūb, Ḥażret-i Ādem’e ḳıyās 
itdiler. “Niçe niçe günāhlara mürtekib olduḳdan ṣoñra gelmişdür.” ẓann ey-
lediler. “Bu ‘āṣī oġlı ‘āṣī bizüm içimüzde n’eyler?” diyü güftügū ḳıldılar. 
Rabb-i ‘İzzet’e bu kelāmları muvāfıḳ gelmedi. “İrtikāb-ı ẕellāt itmesi iḳtiżā-
yı ‘ālem-i mülkdür. Farażā siz [141a MV] daḫı ol maḥalle gönderilseñüz 
mürtekib-i ‘iṣyān olmañuz muḳarrerdür. Eger bu mażmūna münkir iseñüz 
içiñüzden ġāyetle muttaḳī üç kimesneyi iḫtiyār idüñ ki vech-i arża gönde-
relüm. Benī Ādem’den ṣādır olan şenā‘at iḳtiżā-yı āb u ḫāk ve ekl ü şürb 
idügin size gösterelüm.” buyurılduḳda sükkān-ı ‘ālem-i melekūt ittifāḳī ile 
melā’ikeden ‘Azā ve ‘Azāyā1 ve ‘Azāzīl nām üç melek-i celīl ta‘ayyün olındı. 
Ve bu üç ism ki ‘ayn ve zā ile olup bu ‘Aẓazīl, İblīs’üñ ġayrı idügi maḥallinde 
taṣḥīḥ ḳılındı. Vaḳtā ki üçi de yiryüzine indi, sā’ir melā’ike “Muttaḳīlerimüz 
bunlardur.” diyü ittifāḳ itmeleri ile ma‘mūre-i zemīne gönderildi.  

Fe-lā-cerem ol üç melek-i [162a E] mükerrem benī Ādem ile iḫtilāṭa 
başladılar. Gündüzin meṣāliḥ-i Müslimīni görüp, ya‘nī ki me’mūr olduḳları 
ḥükūmet umūrını icrā ḳılup gice olduḳça semāvātdaki menzillerine 

 
1  ‘Azā ve ‘Arāyā: ‘Azā ve ‘Azābād N1 | ‘Az ve ‘Arāmā E 
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çekildiler. Fe-ammā bunlar da benī Ādem gibi muḥarremātdan menhī ḳılın-
dılar. Vācibātla ‘ibādāta fermān-berdār olup zühd ü taḳvā üzere deprendiler.  

Ba‘de-mā melekiyyetleri beşeriyyete mübeddel oldı. Ya‘nī ki anlarda 
daḫı ekl ü şürb ü istīlā-yı ‘anāṣır şey’en-fe-şey’en taḥaḳḳuḳ buldı. Giderek ol 
‘aṣruñ Zühre nāmı ile müsemmā muġanniye-i ḥüsnā ve nigār-ı ṣāḥib-i bāl-i 
bī-hem-tāsına ta‘aşşuḳ itdiler. Be-her-ḥāl ‘ālem-i viṣālinden temettu‘a raġbet 
gösterdiler. Lākin ol zen-i mekkār u ġaddār “Dīniñüz dīnimüzle hemvār de-
güldür. Bu taḳdīrce sizüñle üns ü ülfetimüz bi-vechin mine’l-vücūh sāzgār 
degüldür.” diyü ta‘allüli müş‘ir niçe1 sözler söyledi. N’eylediyse eyledi, ḥālet-
i raġbetdeki ġaleyān-ı şehvet muḳteżāsınca anları her ḥāle rāżī idüp ken-
dinüñ ṣanemine secde itdürdi. ẞāniyen “Elbetde evā’il-i ṣohbetimüz nūş-ı 
cām-ı şarāb ile olmaḳ mühimmātdandur.”, diyü müstevfā ḫamr içürdi.  

Ba‘dehu ta‘allüm-i ism-i a‘ẓama daḫı raġbet gösterüp “Mādām ki ol 
merāmı ḥāṣıl itmeyesüz, naṭ‘-ı viṣalüm temettu‘ına yitmeyesüz.” didi. Hezār 
ilḥāḥla ol daḫı müyesser oldı. Ḥiḳmet Ḫudā’nuñdur, āḫir-i mücālesetleri ki 
[148b N1] ẕevḳ-ı istirāḥate yaḳlaşdı, ol ‘aṣruñ ‘ayb-bīn ü suḫan-çīnlerinden 
bir nāşī, bir ṭarīḳla yol bulup meclis-i Zühre’ye duḫūl itdi. Melekeyn-i mü-
kerremeyn ile dest-ā-dest olan mu‘āmelesini gördi. Ve ortalıḳda dā’ir olan 
cām-ı ṣaḥbāyı kemā-yenbaġī temāşā ḳıldı.  

Ammā ḳaçan ki ol şaḫṣ-ı sālūs bir miḳdār zamān meclislerine me’nūs 
olup ṭaşra gitmek diledi, nigār-ı ṣāḥib-cemāl bir siḥr-i ḥelāl daḫı eyledi. “Bu 
nās2 ki meclisimüzden ṭaşra çıḳa, neş’emüzi āfāḳa dāstān idüp sizüñ ve bi-
züm bünyān-ı ‘ār u nāmūsımuzı elbetde yıḳa. Fe-lā-cerem tedārüki görül-
mek ehemdür. Çün ki baña muvāṣalat size maḳṣūd-ı etemdür.” diyü söyledi. 
Ol derdmendüñ ḳatline daḫı sebeb oldı.  

Ādem’den bir kerre ṣudūr iden ḫaṭāyı ta‘yīb iderlerken kendülerden 
ṣoḥbet ü ülfet-i nā-maḥrem ve nūş-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı ḫoş-dem ve ‘ibādet-
i heykel-i ṣanem ve ḳatl-i nefs-i mükerrem ve beẕl-i ta‘allüm-i ism-i a‘ẓam 
yalıñuz bir meclisde muḳarrer oldı. Ḥālā ki ifrāṭ-ı keyfiyyet-i şarāb māni‘-i 
ref‘-i hicāb olup būs u kenār ile maḳṣūd-ı aṣlīleri olan tena‘‘um-ı taḳarrübi 
irtikāb daḫı müyesser olmadı.  

Zühre-i zehrā ise ism-i a‘ẓam berekātında āsmāna ‘urūc itdi. Ol iki ‘azīz-
i perhīzkār ol gice giriftār-ı belā-yı ḫumār olup mest ü medhūş yatdı. [141b 

 
1  ta‘allüli müş‘ir niçe: muḳteżāsınca MV 
2  nās: nāşī 
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MV] İrtesi bīdār olduḳlarında kendülerden ṣudūr iden fısḳ u fücūr u şenā‘āt 
[162b E] ‘izz-i ḥużūr-ı Bārī’de bir bir cilve itdi. Tā ki Ḥażret-i Ḫallāḳ-ı 
‘Ālem melā’ikeye ḫiṭāb-ı müsteṭāb idüp “Ol iki büzürgvār-ı muḫtārıñuz nice 
oldı, bilür misüz?” buyurdı. Anlar daḫı  1«ربّنا أنت  أ علم بعبادك مّنا �»  didi-
ler. Ya‘nī ki “Sen bilürsün yā Rabbī, biz anlaruñ ḥāllerine vāḳıf degülüz.”2 
diyü söylediler.  

Ve lākin rüsvālıḳları melā’ikeye bildürildi. Sābıḳan İdrīs’i semāvātda gö-
rüp “Bu ḫāṭi’ oġlı ḫāṭi’ bunda n’eyler?” didükleri ṭa‘n u şemātet muḳābele-
sinde her biri ḥicāba düşdi. Ba‘de-mā melekeyn-i bī-pervāyeyn ‘iḳābu’l-
āḫiret ve ‘aẕābu’d-dünyā muḫayyer ḳılındılar. “ ‘Aẕāb-ı dünyā müntaḳil ü 
zā’ildür.” diyü anı iḫtiyār itmegin peyk-i Rabb-i Celīl, Ḥażret-i Cebrā’īl 
mübāşereti ile Çāh-ı Bābil’e indiler. İbḳā-yı ‘aṭş ve ḥarāret-i ḫumārla ṭudak-
ları bir āb-ı revāna deger degmez, ya‘nī ki def‘-i ‘aṭş u iltihāba güçleri yitmez. 
Bend-i elīm ve ‘aẕāb-ı müstedīm ile ḥabs ḳılındılar. Ve dā’imü’l-evḳāt he-
yecān-ı şehvete mübtelā oldılar. Sā‘at-be-sā‘at teşnelikleri ḥarāretini kendü-
lerde ziyādece buldılar.  

Egerçi ki ekẟer-i tevārīḫde Ḥażret-i İdrīs göklere ref‘ olınduḳdan ṣoñra 
Hārūt ve Mārūt yiryüzine gönderildügini beyān itmişdür. Lākin Ḳıṣaṣ-ı 
Kāşānī’de [149a N1] melekān-ı mezbūrān Ḥażret-i İdrīs’üñ ba‘ẟinden evvel 
yiryüzine indiler. Ādem Ṣafiyyu’llāh’uñ ẕillet ü ḫaṭāyāsına sā’ir meleklerden 
ziyāde ṭa‘n u teşnī‘ ü tevbīḫ itdükleri içün mu‘aẕẕeb ḳılındılar.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i İdrīs ba‘ẟ olındı, beyne’l-ins ve’l-melā’ike ‘iẓam-ı şānı 
ta‘ayyün buldı. Merḳūmān Hārūt ve Mārūt ol peyġāmberüñ ḥużūrına var-
dılar. “Bizden ba‘żı ḫaṭāyā ṣudūr itmekle cānib-i semāyā ṣu‘ūd itmekden 
men‘ olınmışuzdur. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā bizüm günāhımuzı maġfiret 
buyurup evvelki ḥālimüze vuṣlat içün du‘ā-yı ḫayruñı recā [163a E] eyle-
rüz.” diyü yalvardılar. Ḥażret-i İdrīs bir miḳdār te’emmül eyledi. Ba‘dehu 
anlara ḫiṭāb idüp “Ḥażret-i Bārī ‘azze şānuhu sizüñ seyyi’ātiñüzden tecāvüz 
buyurması3 baña ne ṭarīḳla ma‘lūm olacaḳdur.” sözin söyledi. Anlar didiler 
ki “Eger bizüm ḥaḳḳımuzda du‘ā itdükden ṣoñra ẕātımuzı muşaḫḫaṣ görür-
señ ‘alāmet-i icābet-i du‘ādur. Görünmeyüp nā-peydā olmamuz helākimüze 
bā‘iẟ-i müdde‘ādur.”  

 
1  “Ey Rabb’imiz, sen kullarını bizden daha iyi bilirsin.”     
2  bilürsün//degülüz: yā Rabbī, anlaruñ ḥāllerine vāḳıfsun N1 
3  buyurması: buyurmaması E 
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Pes Ḥażret-i İdrīs vużū’ tedārükini gördi. Ṣalāt-ı şükr-i vużū’ edāsından 
ṣoñra Hārūt ve Mārūt’uñ günāhları ‘afv buyurılmaḳ recāsına du‘ā ḳıldı. 
Ba‘dehu ki anlara mültefit1 oldı, ikisini daḫı göremeyüp ‘uḳūbetleri muḳar-
rer idügi ta‘ayyün buldı. Ol zamāne dek āḫar diyārda mu‘aẕẕeb ü serserī idi-
ler. Ḥażret-i İdrīs du‘āsından ṣoñra ‘Irāḳ ıḳlīminde arż-ı Bābil’e naḳl itdüri-
lüp ‘aẕāb-ı dünyā ile āḫiret ‘uḳūbeti miyānında muḫayyer ḳılındılar. Anlar 
daḫı dünyāyı iḫtiyār idüp Çāh-ı Bābil’de menkūs u mu‘aẕẕeb olup ḳaldılar.2  

Fe-ammā Mevlānā Ḫˇāndşāh-ı müverriḫ bu maḥalli ki yazmışdur, bir 
zamānda bir nev-cüvān, fenn-i siḥre raġbet-künān bir pīrüñ murāfaḳatiyle 
Çāh-ı Bābil’e revān oldı, diyü yazmışdur. Ḥālā ki kemā-yenbaġī tetebbu‘ 
ḳılmayup ġalaṭ itmişdür. Zīrā ki Çāh-ı Bābil’e dāḫil olan müfessirīnüñ eş-
heri, Mevlānā ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās gibi serverüñ tilmīẕ-i bihteri Mevlānā 
Mücāhid idi. Ve kelime-i şehādet anlaruñ lisānından ṣudūr itmiş idi. Ken-
dülere pīşvā olan bir pīr-i Yehūdī idügi ‘ale’t-tafṣīl Mevlānā İbn Eẟīr mü’el-
lefātından [142a MV] Ḫarīde nām kitābda yazılmış idi. Egerçi ki bu tafṣīl 
çāh-ı Hārūt u Mārūt tercemesinde yine bu maḥalde taḥrīr olınmışdur. Lākin 
ba‘żı ilḥāḳ u inżimāmla bu maḥalde daḫı taḥrīri lāzım gelmişdür.  

Ba‘de-mā biz yine ṣadede gelelüm, Ḥażret-i İdrīs’üñ ḫātime-i aḥvālini 
bildürelüm: Nebiyy-i mūmā-ileyh ki cānib-i semāyā alındı, ḳā’im-maḳāmı 
ferzend-i hidāyetmendi Metūşelaḥ oldı. Bunlar daḫı vālid-i mācidleri sün-
netini iḥyā idüp evlād-ı Ḳābil’e [149b N1] ġazā itmekden ḫālī olmadı. Bā-
ḫuṣūṣ zamānında at cinsi üreyüp mütekāẟir olmaġın ekẟeriyyā ‘askerini at-
landurdı.  

Metūşelaḥ’uñ Ṣābī nām bir oġlı daḫı ḳopdı. Ḳavm-i Ṣābiyān bi-esrihim 
aña mensūb oldı. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā bunlara Lamek nām bir ṣāliḥ oġul 
virdi. Anuñ velādetinden ṣoñra kendüler ṭoḳsan yıl daḫı ‘ömr sürüp Ca‘ferī 
ḳavlince sinn-i ‘azīzleri ṭoḳuz yüze varduḳda vefāt itdi. Ammā sā’ir müver-
riḫīn evvel ‘ömrini iẟbāt itdi. Ya‘nī ki ḥisāb-ı3 evvelüñ ẟülüẟini ẕāhib oldı.  

Kāşānī ḳavlince Ḥażret-i İdrīs cānib-i āsmāna ref‘ ḳılınmadın Metūşe-
laḥ nām ferzendi vücūda geldi. Ba‘dehu Menşāḫā nām ḫātūnla tezevvüc 
idüp ikisinden Lamek mütevellid oldı ki ḫaylī ḳuvvet ü baṭş ṣaḥibi ḳopdı. 
Köklü bülend aġaçlara zūr idüp çekdükçe ḳoparması taḥaḳḳuḳ buldı. 

 
1  mültefit: mütekeffil E 
2  Egerçi ki//ḳaldılar, kısmı E nüshasında birkaç cümle sonra gelmektedir. 
3  ḥisāb-ı: - N1 
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Ammā bu deñlü iḳtidārına bā‘iẟ nūr-ı Muḥammedī kendüde ḥādiẟ olduġın-
dan idi.  

Ḥālā ki ḳavm u ḳabīlesinden ismini ṣaḳlardı. Ṣaḥīḥını bir ferde bildür-
mezdi. Birgün beriyyede bir imre’et-i ṣāḥib-cemāl gördi ki ecmelü’l-beriyye 
idi. “Sen kimüñ nesisüñ?” diyü ṣorduḳda “Ben Ḳīnūs bint Ekīd bin ‘Avīl 
bin Lamek bin Ḳābil’üm.” cevābın virdi. “Ya zevcüñ var mıdur? Sinnüñ ne 
ḥisābla āşikāredür?” didükde “Zevcüm yoḳdur. Lākin ‘ömrüm yüz otuz se-
neye varmışdur.” didi. “Eger murāduñ benümle tezevvüc ise var babamdan 
dileyüp nikāḥ eyle.” ḫaberin virdi. Lamek daḫı ol minvāl üzere ṭālib olup 
‘aḳd-i nikāḥına aldı. Ba‘de zamānin anlardan Nūḥ Necī vücūda geldi.1  

Egerçi ki Lamek ġāyetle mü’min ü muvaḥḥid idi, lākin zamānındaki 
büt-perestler ġāyetle mütezā’id ü mütekāẟir idi. Ve ‘aṣrında evlād-ı Ḳābil ser-
dārı İmlāḳ bin ‘İmlīḳ bin Ḳābil idi. Şeb ü rūz bunlarla ceng ü cidālden ḫālī 
olmayup nihāyetsüz büt-perestleri ḍarb-ı tīġ ve ḳahr-ı şemşīr ile īmāna ge-
türmiş idi. Fe-ammā bir def‘a Lamek’üñ leşkeri ṣındı. İmlāḳ kendülere furṣat 
u ẓafer buldı. Ve illā Müntaḳim-i ḥaḳīḳī, ‘ibād-ı perhīzkāra mu‘āvenet itdi. 
Bir ṣayḥa gönderüp İmlāḳ ve ekẟer-i ḳavmini baġteten helāk eyledi, gitdi. 
Āsmāndan yiryüzine nāzil olan ‘aẕāb evvelā ol ṣayḥa idügi taḥḳīḳa yitdi.  

Vaḳtā ki Lamek, Terākīl bin Maḫvīl bin Uḫnūḫ’uñ Ḳīnūs nām ḳızı ile 
tezevvüc eyledi, ikisinden Ḥażret-i Nūḥ mütevellid oldı.  

Mevlānā Ca‘ferī ḳavlince ‘ömri ṭoḳuz yüz sāle, ba‘żılar zu‘mınca yedi 
yüz yıla varduḳda vefāt ve ‘ālemüñ güẕergāh-ı lā-beḳā idügini iẟbāt eyledi. 

 

Der-nübüvvet-i Neciyyu’llāh Nūḥ bin Lamek ‘aleyhi’s-selām 

Ekẟer-i müfessirīn ḳavlince Ḥażret-i Nūḥ ulü’l-‘azm olan peyġāmber-
lerdendür. Babalarınuñ isminde iḫtilāf olınup Lamek [ve] Melekān ve 
Lāmik ve Lāmic daḫı dimişlerdür. Lākin eṣaḥḥı Lamek’dür. Ḥażret-i 
Ādem’üñ [150a N1] vefātından yüz yigirmi altı yıl ṣoñra esed ṭāli‘inde mü-
tevellid olmışlardur.  

 
1  Bu paragraf MV nüshasında bulunmamaktadır. 
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Ba‘żılar ḳavlince ism-i şerīfleri Sākit’dür. Sekit daḫı dinilmişdür. 
 Ammā [163b E]   «بعث اىل عبد االو�ن ودعاهم اىل توحيد من ليس له �ن» 1 
Nūḥ ile tesmiyeye bā‘iẟ budur ki ba‘de’t-ṭūfān birgün şeyṭān kendülere 
geldi. “Yā nebiyya’llāh, benüm içün bir laṭīf ‘amel eyledüñ ki niçe biñ yıl 
enṣār u a‘vānumla çaluşsam böyle bir ṭab‘uma muvāfıḳ ‘amele ḳādir olmaz-
dum.” didükde “Ol ‘amel ḳanġısıdur, yā ‘aduvva’llāh?” buyurmışlar. İblīs 
daḫı beyān-ı ḥāl idüp “Küffāra du‘ā eyledüñ. Cümlesini dūzaḫa gönderüp 
beni sevindürdüñ.” didükde Ḥażret-i Nūḥ du‘āsına peşīmān olmış idi. 
“N’olaydı, āḫir-i ‘ömrüme dek ṣabr ideydüm. Bu deñlü nüfūsuñ ġarḳ u 
helākine sebeb olmayaydum.” diyü şeb ü rūz nevḥa vü zārīden ḫālī olma-
maġın Nūḥ ismi ile şöhret bulmış idi.  

 

[Ḥilye-i şerīfleri] 

Ḥilye-i şerīfleri [142b MV] gendüm-gūn ve be-ġāyet ‘arīż ü cesīm, 
raḳīḳu’s-sāḳeyn ve’s-sā‘ideyn, gözleri ‘aẓīm, ṭavīlü’l-ḳāme, maḥāsini 
mevzūn,2 şiddet ü ġażabla ma‘rūf, Şeyḫu’l-enbiyā ve Neciyyu’llāh laḳabları 
ile mevṣūf, zebān-ı Süryānī’de ismi Yeşker ve lisān-ı ‘Arabī’de Nūḥ Peyġām-
ber idi. Gice ve gündüzde elbetde yedi yüz rek‘at namāz ḳılurdı. Gāh olurdı 
ki Ṣabūr ismine mā-ṣadaḳ bulınurdı. Ve ḳavminden bunca cefā çekerken 
yine maḳdūrın anlara ṣarf iderdi. “Bārī bu ṭarīḳla īmāna geleler.” dirdi.  

Vaḳtā ki ‘ömr-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām iki yüz …3 sāle yitişdi, te’ehhüle 
raġbet idüp Heykel bint Māyūs İbn Uḫnūḫ’a nikāḥ4 idüp niçe rūzgār anuñla 
āsāyiş üzere oldı. Sinn-i ‘azīzi beş yüzi geçdükden ṣoñra evvelā Sām, ba‘dehu 
Ḥām, daḫı ṣoñra Yāfeẟ ve cümlenüñ ‘aḳabince ‘Uveyc vücūda geldi.  

Vaṣīf Şāh ḳavlince Ken‘ān bunlardan evvel ṭoġduġı muḥaḳḳaḳ oldı. Pes 
Ḥażret-i Nūḥ ḳavm-i küffār ve cebbārīn-i eşrār da‘vetine meb‘ūẟ olup rūz-
be-rūz i‘lān-ı da‘vetle bürūz eyledükde her soḳaḳ u esvāḳı gezüp zamān 
zamān ol ‘aṣruñ pādişāhı olan Derensīl-i cebbār dīvānına varup 5   ه

ۤ
«قولو ا ال ال

هللا  » اّال    diyü pend ü nuṣḥ itdükçe incinürlerdi. “Bu bir dīvāne ve ṭavr-ı 

 
1  “Putlara tapanlara gönderildi. Puta tapanları putu olmayan, tek bir [İlâh’ın dinine] davet 

etti.”     
2  Nüshalarda “uzun” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “mevzūn” olarak metne alındı. 
3  iki yüz …: … N1, E 
4  Heykel//nikāḥ: - N1 
5  “Allah’tan başka ilah yoktur, deyin.”     



Künhü’l-Ahbâr | 535 

 

‘aḳlden bīgānedür.” diyü ḥāşā niçe heẕeyān söylerlerdi. Ḥattā kelime-i 
şehādeti tekrār itdükçe işitmeyelüm, diyü ḳulaḳları deliklerine barmaḳ 
ṣoḳup başlarını girībāna çekerlerdi. Ve muttaṣıl aṣnām-ı seb‘aya raġbet idüp 
her büt içün yılda bir bayram iderlerdi.  

Ḥattā birgün ki ṣanem-i kebīre maḫṣūṣ olan ‘īd eyyāmı idi. Ol süfehā 
anuñ ta‘ẓīm ü tevḳīrine muḳayyed iken Ḥażret-i Nūḥ Nebī çıḳageldi. ‘Ādet-i 
me’lūfesi üzere kelime-i şehādeti tekrār eyledi. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, 
mehābet-i kelime-i ‘ulyādan ol ṣanem-i cemād yüzi üstine1 düşdi. Ol cem‘iy-
yetdeki cebbārlara küllī ‘ār lāḥiḳ oldı. [150b N1] Hemān-dem Ḥażret-i 
Nūḥ’a üşdiler. Döge döge yıḳup baġladılar. Sürüyürek [164a E] Derensīl’e 
iletdiler. “Elbetde ḳatl olınmaḳ gerekdür.” diyü söylediler. Anlaruñ 
ibrāmına binā’en Ḥażret-i Nūḥ ḥabs olındı. Bir bayramları daḫı gelince 
ḥabsde ṭurması münāsib görildi. Lākin Derensīl-i ḍalīl der-‘aḳab bir ḳor-
kunç vāḳı‘a görmegin bilā-te’ḫīr ḥażreti maḥbesden ıṭlāḳ itmiş idi. “Min 
ba‘d bunı incitmeñ ve sözi ile taḳayyüd itmeñ.” diyü tenbīh ḳılmış idi.  

Ba‘żılar2 ḳavlince mīmle Deremsīl bin ‘Uveyl bin Lamek bin Masaḥ3 
bin Ḳābil-i bed-kirdār idi. Benī Ādem’de evvelā ḫamr içmek, ḳımār lu‘bına 
raġbet itmek, serīr üstine geçüp ‘arż-ı kibriyā ile cülūs itmek, ma‘ādinden 
ḥadīd ü nuḥās u raṣāṣ iḫrācuñ emr itmek andan olmış idi.  

Üç ḳarn geçdükden ṣoñra Derensīl mürd oldı. Yirine Yūnān nām oġlı 
mütemellik olup ta‘ayyün buldı. Vaḳtā ki yedinci ḳarn duḫūl itdi, Yūnān 
daḫı dāḫil-i nīrān olup Ṭaġardūs nām oġlı serīr-i mülke geçdi. Ḥālā ki her 
mütemellik olan bed-kirdār eb ü ceddinden cebbār ḳopdı. Ḥażret-i Nūḥ’uñ 
nāmı içlerinde [143a MV] keẕẕāb u seḥḥār ta‘ayyün olındı. ‘İnād u inkārları 
bir mertebeye vardı ki yiryüzi ıżṭırābla deprenür oldı. “Yā Rabbī, bu kāfirler 
ni‘metüñ yirler. Ve bunca ẟimār u nebātātı tenāvül iderler. Yine peyġām-
berüñe īmān getürmezler.” dimege başladı. Sibā‘ u vuḥūş ise “Yā Rabbī, bize 
emr eyle, bu ṭāġīleri yiryüzinden4 helāk ve cesedlerini çāk çāk iderüz temāşā 
eyle.” sözlerin söyledi. Ḥattā niçe rūzgār5 ḫoros ötmez oldı. Kebūterler yavrı 
virmekden ḳaldı.  

 
1  yüz üstine: - N1 
2  Ba‘żılar: Ammā Vaṣīf Şāh tebiyetinden ba‘żılar MV 
3  Masaḥ: Ḥasaḥ N1 ǀ Mesīḥ E 
4  yiryüzinden: ne yüzden N1, MV 
5  niçe: bī-ḥadd u MV 
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Menḳūldür ki kibār-ı ḳavm-i Nūḥ’dan Aḳṣā nām mel‘ūn Cārūd nām 
oġlınuñ eline yapışup ḥużūr-ı Nūḥ’a getürdi.   1 «اعلم � بىن هذا ساحر كّذاب»
kelāmı ile tenbīh itdi. Ol bed-aṣl daḫı bir avuç ṭopraḳ alup Ḥażret-i Nūḥ’uñ 
yüzine urdı. Mübārek gözlerini türābla pür ḳılup küllī elem virdi.  

Ammā Vaṣīf Şāh ḳavlince Ḥażret-i Nūḥ, Derensīl’üñ babası Maḫvīl-i 
cebbār ḥabsinde üç yıl yatmışdur. Derensīl cālis-i serīr olduġı gibi ṣalıvirüp 
“Tehī kişi degül, ancaḳ zinhār bunı incitmeñ.” diyü ıṣmarlamış idi. Varup 
kendüyi dīne da‘vet itdükçe birer ṭarīḳla cevāb virürdi. Aṣlā cevr ü āzārı revā 
görmezdi. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İdrīs ki āsmāna çekildi, iki yüz elli yıl miḳdārı ve 
ba‘żı müverriḫīn ḳavlince daḫı ziyāde ‘ālem-i kevn ü fesād erbāb-ı ḍalālet 
ü ‘inād ile ṭoldı. Tā ki Nūḥ ‘aleyhi’s-selām kendülere peyġāmber gönderildi. 
Egerçi ki; 

Naẓm 

  2رد گ ند  ي ش ن ش ن � بر دامن كرب     دد ر گ   مجلٔه كائنات كافر   ر گ   

mefhūmı muḳarrerdür. Lākin irādet-i ezeliyyesinde refāh-ı ḥāl-i benī 
Ādem ve vaż‘-ı şerāyi‘-i ümem [164b E] elbetde müteḥattim-i maḳdūrdur. 
[151a N1]  

Egerçi ki Mevlānā Ṭaberī, Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Nūḥ Peyġāmber’i 
Ḍaḥḥāk-i Mārī’ye ve etbā‘ına gönderdi, dimişdür. Ḥālā ki Ḍaḥḥāk ba‘de’t-
ṭūfān Ḥażret-i İbrāhīm zamānına gelmesi ve müverriḫ Vaṣīf Şāh kitāb-ı 
İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de ḳable’t-ṭūfān olan mülūki bir bir tafṣīl idüp Ḍaḥḥāk an-
larda dāḫil olmaması ḳavl-i Ṭaberī’ye muġāyirdür.  

Ve bi’l-cümle evlād-ı Ḳābil’den bir melik-i cebbār ḳopdı. Rūy-i zemīne 
bi-tamāmihi ḥükm idüp ḫalḳı büt-perestlige terġīb ḳıldı. Ḥattā beş ṣanem 
düzdürüp ismlerini Ya‘ūḳ ve Ya‘ūẟ ve Neser ve Vedd ve Sevā‘ ḳoyup birer 
serhenge virdi. Her birini bir ser-zemīne gönderüp ḫalḳı cebren ve ḳahren 
büt-perestlige da‘vet ḳıldı.  

Fe-lā-cerem bu gūne ḍalālet-i ġabāvet-‘alem Neciyyu’llāh-ı muḥterem 
meb‘ūẟ olmaġa bā‘iẟ oldı. Ol bed-kirdārları dīn-i mübīne da‘vet içün 

 
1  “Ey oğlum, bil ki bu yalancı bir sihirbazdır.”     
2  “Bütün kâinat kafir olsa bile [Allah’ın] azametinin eteğine toz bulaşmaz.” 
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gönderildügi taḥaḳḳuḳ buldı. Rūz-be-rūz ol fıraḳ-ı ḍālleyi ıṣlāḥa iştiġāl ḳıldı. 
Lākin hergiz da‘vete icābet itmezlerdi. Her ne ḳadar pend eylese diñlemez-
lerdi. Belki temesḫur u istihzāya ḥaml idüp bid‘at u ḍalāletlerin ziyāde ḳı-
lurlardı. Tā ki ol nebiyy-i ḥaḳīḳat-nümūn   1«اللهّم اهد قومى فاّ�م اليعلمون»
du‘āsın eyledi. Hidāyet-i İlāhī muḳārin olmayınca ḳābil-i nuṣḥ u pend degül 
idüklerini söyledi.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince cümleden evvel Ḥażret-i Nūḥ’a īmān getüren 
‘Ammūre nām ‘avret idi ki ol nebiyy-i büzürgvār anı ‘aḳd-ı nikāḥına aldı. 
Ḥattā Sām ve Ḥām ve Nām ve üç benāt-ı ‘iṣmet-niẓām andan vücūda geldi 
ki ol duḫter-i pākīze-aḫterlerüñ ismleri [143b MV] Ḥażūra ve Nesūra ve 
Muḥriḳa2 idi. Ba‘dehu Lu‘ayne bint Maḫvīl nām ḫātūn īmāna geldi. Anı 
daḫı firāş-ı nikāḥına alup Yāfeẟ ve Ken‘ān andan mütevellid oldı.  

Ve bi’l-cümle cem‘an ṭoḳuz yüz yıl miḳdārı ol bī-i‘tiḳādları ṭarīḳ-ı dīne 
da‘vet ḳıldı. Ancaḳ yetmiş kişi īmāna getürebildi. Ḥattā varṭa-i ṭūfān 
vuḳū‘ında ve Ḥażret-i Nūḥ’la sāḥil-i necāta vuṣūlleri şüyū‘ında cümle-i 
mü’minler evlād u ensābı ile seksen miḳdārı ādem bulınmış idi. Ma‘a ẕālik 
ol zamānda ensāl-i Ādemī çoġalmış idi. Vech-i arż şimdikiden ziyāde 
ma‘mūr olmış idi. Farażā ki müzāḥame-i nüfūsdan ekin ekecek ḫālī yir bu-
lamazlardı. Ṭaġ başlarına ve ba‘żı zirā‘ate yaramaz nā-hemvār yirlere ṭopraḳ 
ṭaşıyup düzeldüp mezra‘a idinürlerdi.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i Nūḥ ol zamānda Kūfe şehrinde 
olurdı. Vech-i arżuñ ma‘mūreligi bir derecede idi ki Kūfe’den Mek-
ketu’llāh’a ‘azm iden ebnā-yı sebīl tamāmen eşcār-ı pür-ẟimār sāyesinde gi-
derlerdi. Ḥarāret-i şemsden ne elem çekerler, ne ġuṣṣa yirlerdi. Pes Ḥaḳ celle 
ve ‘alānuñ bunca [151b N1] iḥsānına müstaġraḳlar iken yine peyġāmberini 
tekẕīb eylerlerdi. Da‘vet-i Nūḥ’a kendüleri icābet itmedüklerinden ġayrı 
ṭoġup büyüyen [165a E] evlādlarını getürürlerdi. Her birine Ḥażret-i Ne-
ciyyu’llāh’ı gösterürlerdi. “Ṣaḳınuñ, bu keẕẕābuñ sözine inanmañ. Ve ne 
söylerse gerçek ṣanmañ.” diyü ıṣmarlarlardı.  

Ḥattā birgün bir veled-i bī-inṣāf u bed-nijād pend-i ābā vü ecdād 
ıṣġāsına raġbet gösterdükden mā‘adā bir avuç ṭopraġı avucına aldı. Pend ü 
naṣīḥat-ı peder ġāyete yitdükde Ḥażret-i Nūḥ’uñ beşere-i münevveresine 
ṣaçdı. Mübārek gözlerini ġubārla ṭoldurdı. Pes Nūḥ Nebī bu ḥālete ḳatı 

 
1  Hadîs-i şerîf, “Allah’ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. ” (Kadı Iyaz, Şifâ, I, 

79)     
2  Muḥriḳa: Muḥteriḳa N1 ǀ Maḫsūḳa E 



538 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

ġamgīn oldı. Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’a ol ḳavm-i vācibü’l-levmden vāfir 
şikāyet ḳıldı. Ol eẟnāda nidā-yı İlāhī geldi ki “Yā Nūḥ, egerçi ki bu tīre-
dillerden bir mü’min-i ṣāf-derūn gelmesine irādetüm müte‘alliḳ olmadı. 
Lākin sen ḫidmet-i da‘vetüñde tekāsül gösterme. Henüz bu bed-kirdārlaruñ 
zevāli zamānı gelmedi.”  

Vaḳtā ki Nūḥ ‘aleyhi’s-selām ol ḳavmüñ lā’iḳ-ı İslām olmayacaḳlarını 
iẕ‘ān itdi, ba‘dehu bed-du‘ā vü nefrīne başladı. Tā ki   َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ﴿َربِّ َال
رًا﴾1  kelime-i ṭayyibesi lisān-ı ḥikmet-beyānında ẓuhūra  ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
geldi. Sā‘atiyle ol du‘ā hedef-i icābete iṣābet ḳıldı. Ve Cibrīl ‘aleyhi’s-selām 
‘izz-i ḥużūr-ı Nūḥ’a indi. Vāḳı‘a-i hā’ile-i ṭūfānı bildürdi. Gemi yapmaḳ 
ṭarīḳını gösterdi. 2﴾ِإَذا َجاَء أَْمُرَ� َوفَاَر التـَّنُّوُر﴿   naṣṣı mūcibince ṭūfānuñ 
‘alāmeti ẓuhūrını beyān ḳıldı. Ve kendüye īmān getürenler ile sefīneye gi-
rüp3 rūy-i zemīndeki ne‘ā’im ü vuḥūş u ṭuyūrdan birer cüft ḥayvān alup 
tedārük üzere olmasını tenbīh eyledi.  

Ol tārīḫde ki Ḥażret-i Nūḥ cidd-i bisyār ile keştī bināsına ṭalebkār idi. 
Ba‘żı eẕkiyā-yı küffār birbirleri ile güftār iderlerdi. “Bu dīvāne sa‘y-i bī-şümār 
ile bu gemiyi yapmasından ḳorḳmalıdur.” diyü söylerlerdi. Ve ba‘żısı “Yir-
yüzinde ṣu ḳalmadı, ḫuşk oldı. Bunuñ didügi üzere gemi yüridecek ṣular 
ḳandan gelecekdür?” diyü temesḫur ḳılurlardı.  

Ḥāṣıl-ı kelam  4﴾َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب﴿  ṣādır oldı. Ḥażret-i Cibrīl cennet-
den sāc nām dıraḫtı getürdi. Neciyyu’llāh’uñ [144a MV] ravża-i ḫaḍrāsı 
ḥażresinde dikdi. Yigirmi yıl, bir rivāyetde ḳırḳ yıl, ol dıraḫt-ı mevzūn neşv 
ü nemā bulup kemāl-i istiḥkāma maḳrūn olduḳda birgün yine vaḥy nāzil 
oldı. Pes ol dıraḫt kesdirilüp taḫta taḫta ḳılındı. Ve sā’ir levāzım u mü-
himmāt-ı keştī tamāmen görildi. Andan ṣoñra bināsına mübāşeret olınmaḳ 
buyurıldı.  

 

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Nûh Sûresi, 71/26,  “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde 

bırakma!.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/40,  “nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca 

(sular coşup taşınca)...”  
3  ‘alāmeti//girüp: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hac Sûresi, 22/18,  “[Birçoğunun] üzerine de azap hak olmuştur.”  
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Ḥażret-i Nūḥ sefīneyi tamām itmesi ve cereyān-ı ṭūfān ẓāhir ü ‘ayān olup 
Neciyyu’llāh sā’ir Müslimānlar ile gemiye girüp gitmesi ve ġażab-ı İlāhī 

pāyāna yitmesi beyānındadur 

Ḥażret-i Nūḥ Nebī ‘aleyhi’s-selām ve ‘alā nebiyyinā el-‘Arabī [165b E] 
ve aña īmān getüren zümre-i neccārīn ki 1  ﴾َواتـَّبَـَعَك اْألَْرَذُلوَن﴿  naṣṣına2 mā-
ṣadaḳlardur, ta‘līm-i Cibrīl ile ṭūli üç yüz ẕirā‘ ve ‘arż u ‘umḳı ellişer ẕirā‘ bir 
gemi peydā itdiler. Nūḥ Necī kendüsi ve ḫātūnı ve evlādı Sām ve Ḥām ve 
Yāfeẟ [152a N1] ve ‘Uveyc ve sā’ir mü’minīn üç yıl ‘ale’t-tevālī çalışdılar. Tā 
ki ol sefīne bināsını tamāma irişdürdiler. Ba‘dehu ḳīr ü  ḳārla ṣıvayup igne 
yordusı deñlü sūrāḫ ḳomadılar.  

Mevlānā Kisā’ī Tefsīri’nde mesṭūr olduġı üzere sefīne-i Nūḥ’uñ uzunı 
biñ arşun ve ‘arżı beş yüz ẕirā‘a maḳrūn ve irtifā‘ı üç yüzden efzūn idi. Gūyā 
ki bir murġ idi ki başı ṭāvus başına ve gözleri kerkes gözlerine, sīnesi kebūter 
gögsine, ḳuyruġı ḫoros ḳuyruġına müşābih idi.  

İmām-ı ümmetü’l-hüdā, Ḥasan Müctebā ḳavlince ṭūl-i keştī biñ iki yüz 
ẕirā‘ ve ‘arżı üç yüz ẕirā‘ idi. Ġālibā eṣaḥḥı budur. Zīrā ki Ḥażret-i ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām, Sām bin Nūḥ’ı iḥyā itdükde andan me’ḫūẕ u mesmū‘ u mervī 
olan rivāyet üzeredür.  

Ḳatāde raḍiya’llāhu ‘anh ḳavlince sekiz kişi idi.3  Ammā bu miḳdār 
sefīneyi ḳullanmaġa niçe yüz ādem lāzım iken ancaḳ Nūḥ Necī ve ḫātūnı ve 
üç evlādı ve ḍacāyi‘-i ḳarābet-mu‘tādı ol miḳdār idi.  

Ve A‘meş taḥḳīḳı üzere yedi ādem idi. Ya‘nī ki üç oġlı ve üç kenīzeki ile 
Nūḥ-ı mükerrem idi.  

Ve Muḥammed bin İsḥāḳ ḳavlince nisā ḳısmından ġayrı on kimesne 
ḳullanmış idi. Üçi evlād-ı Nūḥ idi. Mā‘adāsı ümmetinden olmaḳ üzere meş-
rūḥ idi. Niteki Ḥasan Baṣrī ḫaberinde daḫı böyle olmış idi.4 

Ammā ġālibā tennūrda daḫı iḫtilāf vardur. İmām Ḥasan Baṣrī ḳavlince 
vaḳt-i ṭūfānda ṣu ḳaynayup ġaleyān iden tennūr Ḥażret-i Ādem’üñ ḳullan-
duġı ṭaş tennūr idi ki bi-ṭarīḳi’l-irẟ Ḥażret-i Nūḥ’a degmiş idi. Ve ol tennūr 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Şu‘arâ Sûresi, 26/111,  “Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken...”  
2  naṣ ṣına: naṣ ṣ-ı Bī-çūn’ına N1 
3  Ḳatāde//idi cümlesi N1 nüshasında ikinci cümlenin içerisine dahil edilmiştir. 
4  böyle//idi: böyledür dinmiş idi MV 
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mescid-i Kūfe’de Bābü’l-kinde1 ḳurbında idi. Ḥażret-i Neciyyu’llāh sefīneye 
ol maḥalden binmiş idi.  

Muḳātil ḳavlince vilāyet-i Şām’daki ‘Aynü’l-verd nām mevżi‘de gemiye 
girmiş idi ki Ba‘albek’e yaḳındur. Ve ba‘żılar dirler ki zemīn-i Hind’de vāḳi‘ 
idi. Ḥattā Ḥażret-i Nūḥ bir ḫabbāzuñ dükkānı öñinde otururdı. Ol ḫabbāz-ı 
cebbār2 “Ḳanı ol bizi ḳorḳutduġuñ ṣu nereden çıḳacaḳdur?” diyü temesḫur 
ḳaṣd itdükde ḥażret, “İşte senüñ tennūruñdan çıḳsa gerekdür.” buyurdı. 
Hemān sā‘at tennūr-ı ḫabbāzdan ġaleyān-ı āb ẓāhir oldı. 

Ammā İmām ‘Alī kerrema’llāhu vechehu ḳavlince tennūrdan murād 
ẓuhūr-ı fecr ü ṭulū‘-ı ṣubḥdur.3  

Menḳūldür ki aṣḥāb-ı sefīne enderūn-ı keştīdeki encāsdan ve mażarrat-ı 
[166a E] mūşdan şikāyet eylediler. “Yā Neciyya’llāh, bize bir çāre eyle.” di-
diler. Hemānā Bārī Ḫudā cānibine müteveccih oldı. [144b MV] Emr-i Ḥaḳ 
ile fīlüñ arḳasın ṣıġadı. Burnından bir ḫūk çıḳup sefīnedeki encāsı ḫˇāre ge-
çürdi. Ve arslanuñ püştini ṣıġadı. Bir gürbe4 peydā olup gemideki [152b 
N1] mūşları ḳırdı. Ve ol zamāna gelince rūy-i zemīnde ḫūk ü mūş, ya‘nī ki 
fāre ve ḫınzīr yoġdı. Ṣoñradan peydā oldı.  

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Nūḥ’uñ gemisi üç ṭabaḳa idi ki alçaḳ ṭabaḳasına 
devābb ü en‘ām maḳūlesi ḥayvānāt ḳoyıldı. Orta ṭabaḳasına cesed-i Ādemī 
ve zād u zevādelerine müte‘alliḳ mühimmāt yirleşdürildi. Ancaḳ ṭabaḳa-i 
‘ulyāsına kendüler ve İslām’a gelen ümmetleri girmek muḳarrer oldı.  

Ammā Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī taḥḳīḳında altı ṭabaḳa idi. Ve altı ḳapusı var idi. 
Pes bāb-ı evvelden Ḥażret-i Nūḥ’a īmān getüren ricāl ve cesed-i Ādem olan 
heykel-i laṭīf-i lāzımü’l-iclāl ḳoyuldı ki ġāyetle ter ü tāze idi. Ḥattā mübārek 
ṭırnaḳları bile gögermemiş idi. Bāb-ı ẟānīden nisā ṭā’ifesi ile cesed-i Ḥavvā 
ḳoyuldı. Niteki bāb-ı ẟāliẟden vuḥūş u devāb ve cemī‘-i en‘ām-ı bī-ḥisāb 
idḫāl ḳılındı. Niteki rābi‘den envā‘-ı ṭuyūr u hevāmm ve bāb-ı ḫāmisden 
sibā‘ u ẕī-taḥallüb5 olan ḥayvānāt ve bāb-ı sādisden yılanuñ erkegi ve dişisi 
ḳoyuldı.  

 
1  kinde: kede MV 
2  cebbār: - N1 
3  ṣubḥdur: ṣaḥīḥdür N1, MV 
4  gürbe: kedi E 
5  ẕī-taḥallüb: ẕī-muḥalleb E 
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Bu ẕikr olınan tedārük görüldükden ṣoñra ṭoḳuz ay miḳdārı ẓuhūr-ı 
ṭūfāna müteraḳḳıb oldılar. Vaḳtā ki fermān-ı Ḫudā’nuñ cereyānı zamānı 
oldı, evvelā yaġmurlar yaġmaġa başladı. Ḳırḳ gün ḳırḳ gice ‘ale’t-tevālī bārān 
eksik olmadı. Evvelā peyk-i ḳahr-ı İlāhī olan bād-ı vezān ve ṣarṣar-ı bī-emāna 
fermān-ı celālī cereyān eyledi ki cins-i vuḥūş u ṭuyūr u behā’im ü ne‘ā’im-i 
nā-maḥṣūrdan ol ḥavālīde bulınanları sürüp ‘izz-i ḥużūr-ı Nūḥ’a ilete. Ol 
daḫı her birinden birer cüftini alup sefīnesine idḫāl1 ide.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince emr-i Ḥaḳ ile Nūḥ Nebī anları da‘vet eyledi. 
Meşiyyet-i İlāhī ile cümlesi işidüp da‘vetine icābet eyledi. Vaḳtā ki kemāl-i 
izdiḥāmla irkildiler, “Bizi al yā Neciyya’llāh.” diyü birbirlerine müzāmaḥa 
virdiler. Peyġāmber-i Ḫudā anlaruñ ḥaḳḳında ḳur‘a iḫtiyār eyledi. Her cins-
den ḳanġısına ḳur‘a rāst geldi ise  2﴾ِِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثْـَنْني﴿  mūcibince birer 
cüftini sefīnesine aldı. Ol zamānda yılan ḍaḫāmet-i cüẟẟe ile nümāyān, 
‘aḳreb ise arslan ḫilḳati deñlü heykel ile ‘ayān, esed daḫı fīl cüẟẟesi ile 
manẓūr-ı a‘yān iken Cibrīl ‘aleyhi’s-selām cenāḥı ucı ile bir kerre urdı. Tā ki 
her biri şimdiki ḫilḳatine girdi.3  

Ba‘demā [166b E] kevākib-i seb‘aya ṭuġrā-yı ġarrā-yı meşiyyetle mu‘an-
ven ve feḥvā-yı ‘ibret-nümāsı ḥükm-i pür-ḥikem-i ḳażā-iḥtivāyla müberhen 
bir ṭūmār-ı vācibü’l-i‘tibār yitişdi ki kemāl-i sür‘at u isti‘cāl ile sereṭān nām 
burc-ı ābīde bi’t-tamām cem‘iyyet ideler. Şem‘-i māha ve şems-i nūrānī-
güvāha daḫı müstaḳillen pervāne-i irādet vāṣıl oldı ki niçe günler görünme-
yüp zemīn ü zamānı ve eflāk ü āsmānı tārīk ü deycūr [153a N1] ḳılalar. 
İrtikāb-ı ẓalām u küfr ü ẓulm4 iden ẓaleme-i cebbārīne lā’iḳ a‘māl ü ef‘āl olan 
cezālarını göstereler.  

Fe-lā-cerem ber-mūcib-i ḥükm-i pür-ḥikem ve fermān-ı ḳażā-cereyān-ı 
muḥkem seb‘a-i seyyāra isti‘cāl-i [145a MV] tamāmla müsāra‘at idüp bir 
derecede, belki bir daḳīḳada burc-ı sereṭānda cem‘iyyet ḳıldılar. Ḳaṭarāt-ı 
emṭār-ı ‘ālem-i bālā çāh-ı ḫāke ṭoġrı resenler peydā itdükçe enẓār-ı i‘tibārla-
rını burc-ı delve müte‘alliḳ itdiler. ẞābitāt5 ise deryā-yı ḥayrete batup “Āyā 
niçün māh-ı ġarrā ṭulū‘ ile ‘ālemi pür-nūr itmedi. ‘Acabā mihr-i nūr-efzā 

 
1  idḫāl: iddiḫār N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/40, “her cins canlıdan birer çift...”  
3  girdi: müteġayyir oldı N1, E 
4  ẓulm: meẓālim MV 
5  ẞābitāt: Nābitāt N1 
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kevkebe-i şüyū‘la neden ki zemīn ü zamānı ma‘mūr eylemege gitmedi?” diyü 
ta‘accübe başladılar. 

Ve bi’l-cümle derece-i delvde yigirmi birinci ṭāli‘ ile heft kevkeb bir yire 
geldi. Bād-ı vezān ise ber-mūcib-i fermūde vuḥūş u ṭuyūrı cebren ve ḳahren 
‘izz-i ḥużūr-ı Nūḥ’a iletüp her birinüñ bir cüftini sefīneye alındı. Hemān-
dem  1 ﴾ِإَذا َجاَء أَْمُرَ� َوفَاَر التـَّنُّوُر﴿  ḳıṣṣası ‘ayānen müşāhede olınup tennūr-
dan āb-ı ‘aẕāb, mānend-i āteş-i pür-tāb ġaleyān itdi. Bu ḥāletde mu-
vaḥḥidīnden biri emr-i Nūḥ ile melik-i ‘aṣr olan Ṣaġardūs-ı cebbār cenābına 
vardı ki Derensīl didükleri re’īs-i küffāruñ oġlınuñ oġlıdur, ḥādiẟe-i tennūrı 
maġrūr-ı mezbūra bildürüp hezār tehdīd ile dīne da‘vet ḳıldı.  

Bilā-te’ḫīr cebbār-ı mezbūr atlandı. Ber-vech-i isti‘cāl sefīne-i Nūḥ 
muḳābiline geldi. Vuḳū‘-ı nāzileden ḥażrete ḫaberler ṣordı. Neciyyu’llāh-ı 
sālik  2«ايّها امللك قد جاء امر رّبك»  buyurdı. Ya‘nī “Dā’imā size söyledügüm 
ġażāb-ı ilāhīdür ki ẓāhir oldı.” diyü ṭuyurdı. Ḥālā ki anlar sā’ir zamānlardaki 
keẟret-i emṭāra ḳıyās idüp taḥmīl-i eẟḳāl ile naḳl-i tilāl ü cibāle isti‘cāl itdiler. 
Ḥażret-i Nūḥ ise gözlerine ḳarşu sā’ir mü’minīn ile sefīneye girdi. 

Mıṣrā‘ 

  3چه �ك از موج حبر آنرا كه �شد نوح كشىت �ن    

mażmūnına mā-ṣadaḳ olan Müslimānlar ile gūyā ki deryā seyrine ‘azīmet 
ḳıldı. Fe-ammā  4﴾إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك﴿  cevābına maẓhar düşen Ken‘ān 
nām oġlı ki bir rivāyetde nāmı Derāyiġ idi, vālidesi Rāḫ nām bī-‘aḳl ile ge-
miye girmedin imtinā‘ ḳıldı. Her çend ki Neciyyu’llāh-ı bī-pervā    َُّبَين �َ﴿
﴿َسآِوي ِإَىلٰ َجَبٍل يـَْعِصُمِين  .ḫiṭābı ile Ken‘ān’ı sefīneye da‘vet itdi  ارَْكْب َمَعَنا﴾5
 cevābını virdi. Ya‘nī ki “Bir ṭaġa çıḳup ṣıġınmaġla [167a E]  ِمَن اْلَماِء﴾6
ġarḳ-āb-ı ṭūfān olmadın ḫalāṣ olurın.” diyü söyledi. Bi’l-āḫire ḥażret-i 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/40, “nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca 

(sular coşup taşınca)...”  
2  “Ey melik, Rabb’inin emri gelmiştir.”     
3  “Hz. Nuh’un kaptanı olduğu gemidekilere denizin dalgalarından korku yoktur.” (Bu mısra 

Sa‘dî-i Şirâzî’nin Gülistân adlı eserinden iktibas edilmiştir.)    
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/46, “O asla senin ailenden değildir.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/42, “Yavrucuğum’ (Sen de) bizimle beraber bin.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/43, “Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.”  
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nübüvvet-penāh  1﴾  buyurdı. Ġażab-ı İlāhī  ﴿َال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر ا�َِّ
nüzūli ḥālinde ṭaġa çıḳmaġla ḳurtulamayacaġını ol nā-dāna ṭuyurdı. 

li-Münşi’ihi 

  Bir baḥre düşdi fülk-i dilüñ yoḳ kenāre hīç 
  Bir bādbānı rāst degül rūzgāre hīç 
 
  Gelmez ḥisāba sende olan ġuṣṣa vü ġumūm 
  Emvāc-ı baḥr-i ḳulzüme olmaz şümāre hīç 

Ammā Kāşānī ḳavlince Ḥażret-i Nūḥ’uñ ġarḳ-ı Ken‘ān’ı tefekküri, “Yā 
İlāhī [153b N1] ‘Seni ve ehlüñi mehleke-i ṭūfāndan ḫalāṣ iderin.’ buyur-
mışduñ. Ḥālā ki oġlum Ken‘ān ġarīḳ-ı ṭūfān oldı.” diyü te’ellüm ü taġayyüri, 
şarḳ u ġarbı gezüp sefīne ile Cūdī Ṭaġı’na vuṣūlinden ṣoñra olmışdur. 
Taḥaḳḳuḳ-ı ġarḳ ma‘nāsına bu rivāyet-i ṣaḥīḥa enseb idügi bu ḥaḳīr 
zu‘mınca daḫı ta‘ayyün bulmışdur.  

Ba‘de-mā ḫāk içindeki ṣular daḫı ḳaynadı. Zemīnden çıḳan, semādan 
vech-i arża aḳan ṣular biriküp bir ḳa‘rnāk deryā oldı ki eñ yüce ṭaġlardan 
yuḳaru ve ḳırḳ arşun irtifā‘la hüveydā oldı. Bu ḥāli görenler; 

Mıṣrā‘ 

  2اى دل چه صد نيزه چه يك نيزه   ذشت گ چو آب از سر    

dimege başladı. Ma‘a ẕālik sā’ir zamānda yaġan ṣular gibi leẕīẕ [145b MV] 
degüldi. Ṭu‘mı telḫ u nā-güvār, her nereye ṭoḳunsa āteş gibi yaḳar, āb-ı ‘aẕāb 
idügi āşikār bir gūne emṭār u enhār idi. 

li-Mü’ellifihi 

  Ol ki yoḳdan yaradup ‘ālemi āẟār virür 
  Dem-i ḳahrında ṣuya ḫāṣṣiyet-i nār virür 
 
 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/43, “Bugün O’nun azabından korunacak hiç kimse 

yoktur.”  
2  “Ey gönül; su başı aştıktan sonra ha yüz karış olmuş, ha bir karış olmuş, ne farkeder!” 
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  Āb iken āteş-i pür-tābı sebeb iskāta 
  Dem olur nār-ı fürūzāna hevādār virür 
 
  Ḫānumān-sūz ‘aceb nesne1 imiş āb-ı2 ‘aẕāb 
  Dehre kim ḳaṭresi biñ nār-ı şerer-bār virür 

Menḳūldür ki sefīne-i Nūḥ ṭolaşuraḳ ḳavmi diyārına varduḳda ki 
 dinildi. Neciyy-i Ḫudā rūy-i deryāda bī-nihāye  «هذه د�ر قومك االشرار»3 
beyāż nesne gördi. “Yā Rabbī, bu aġaranlar nedür?” diyü ṣordı. “Baña iẓhār-ı 
küfrān ve senüñ da‘vetüñe inanmayup ‘iṣyān idüp bā‘iẟ-i ġaleyān-ı ṭūfān 
olan ümmetiñüñ kemükleridür.” cevābı vārid olduḳda Ḥażret-i Nūḥ ḫaylī 
ġamnāk oldı. Ya‘nī ki ḳavmine merḥamet ü şefḳati ẓāhir olup te’essüfi 
taḥaḳḳuḳ buldı.  

Lākin tekrār ḫiṭāb-ı İlāhī vārid oldı ki “Yā Nūḥ,   َربِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض﴿
رًا﴾4  diyü du‘ā itdüñ. Elbetde cümle ümmetinüñ inḳırāż-ı  ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
nesllerini istid‘ā eyledüñ. Fe-lā-cerem senüñ du‘āñ icābet ḳılınup5 ezel-i 
āzālde muḳadder olduġı üzere olacaḳ oldı. Pes şimdi tażaccur u te’ellemüñ 
ne ḥāleti müfīd [167b E] olacaġı taḥaḳḳuḳ buldı. Hem beşeriyyetüñ 
muḳteżāsınca cümlesine bed-du‘ā eyledüñ. Şimdi yine merḥamet idüp 
peşīmānlıġuñı hüveydā eyledüñ.” buyurıldı. Fī-mā-ba‘d te’ellüm ü ıżṭırābı 
bīhūde idügi kendüye ṭuyurıldı.  

Ġālibā ol ḥadīẟ-i şerīf-i nebevī ve kelām-ı pāk-i Muṣṭafāvī bu mażmūnı 
mü’eyyeddür ki “Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Ḥażret-i Nūḥ’a merḥamet eylesün 
ki daḫı da ümmetinüñ eẕāsına ve ef‘āl-i nā-sezāsına ṣabr itmek gerek idi. 
Rābbi lā-teẕer6  du‘āsı kendüden ṣudūr itmemek yeg 7  idi. Zirā ki nesl-i 
Ādemī’nüñ tamāmen inḳırāżına sebeb oldı. Ba‘de-mā tevālüd ü tenāsül 
ṭarīḳı ancaḳ üç oġlından ta‘ayyün buldı.” buyurılmışdur. 

 
1  nesne: teşne MV 
2  āb-ı: nār-ı N1 
3  “Burası senin azgın kavminin yurdudur.”     
4  Kur’ân-ı Kerîm, Nûh Sûresi, 71/26, “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde 

bırakma!.”  
5  ḳılınup: maḳrūn olup N1 
6  “Ey Rabb’im, kimseyi bırakma!” bk. bir önceki dipnot. 
7  yeg: gerek E 



Künhü’l-Ahbâr | 545 

 

Ve bi’l-cümle1 bu ṭarīḳ ile āb-ı ṭūfān yiryüzini tamāmen ġarḳ itdi. 
Sefīne-i Nūḥ’da olanlardan ġayrı [154a N1] ancak ‘Avc bin ‘Unuḳ2 ḳur-
tuldı ki ol zamānda henüz nev-cüvān idi. Ḥālā ki āb-ı deryā āyīne-i 3 
zānūsında nümāyān idi. Dizinden yuḳarusı ıṣlanmaduġı ‘ayān idi. Fe-ammā 
küfr ü şirki ḥālinde mezbūruñ ḫalāṣına bā‘iẟ bu idi ki tekmīl-i mühimmāt-ı 
sefīnede, ḫuṣūṣā ibtidā’en ṣuya indürmede ki ol maḳūle büzürg ü enbūh 
keştī yetmiş, seksen kişi ḳuvvetiyle yirinden ḳopmamış idi. Bu ıżṭırāb ṣade-
dinde ‘Avc gelüp Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selāma yardım itmiş idi. Bā‘iẟ-i ḫalāṣ 
u rehā ol cihetden olmış idi, diyü Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur.  

Fe-ammā bu ḥaḳīr zu‘mınca irādetu’llāhda ‘Avc’uñ Ḥażret-i Mūsā ile 
ba‘de zamānin ṣudūr idecek ḥikāyesi ol zamānda ḳurtulmasını īcāb itmişdür. 
Lākin ‘Avc’uñ tafṣīl-i aḥvāli Kelīmu’llāh tercemesinde mütercem ü meẕkūr-
dur.  

Kitāb-ı Ḫamīs’de merḳūmdur ki vaḳtā ki şiddet-i cereyān-ı ṭūfān 
muḳarrer oldı, biḥār-ı arżīn mābeyn-i semā vü zemīnde irtifā‘la ḳarardı, 
ṭurdı. Niçe günler şeb ü rūz farḳ olınmadı. Evḳāt-ı ṣalāt ḫod şübheden ḫālī 
bulınmadı.  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh ḳavlince Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā [146a 
MV] māh ve āfitāb gibi iki müdevver nesne ḫalḳ itdi. Keştī-i Nūḥ’a dīvār 
meẟābesindeki ṭaraf-ı yemīninde ẓāhir ü bedīdār oldı. Ṣubḥ u şām ve evḳāt-ı 
ṣalāt-ı enām anlaruñla ma‘lūm olup bilindi.  

Mevlānā Kāşānī ve müverriḫīnüñ ba‘żı ẕī-şānı ḳavlince sefīne-i Nūḥ şarḳ 
u ġarbı tamāmen ṭolandı. Her maḥalle ki gelürdi, “Yā Nūḥ, bu maḥal fülān 
diyār ve bu mevżi‘ fülān kūhsārdur.” diyü hātifden nidā olınup bildürilürdi. 
Vaḳtā ki ṭolaşuraḳ kendü ümmeti sākin olduġı memlekete geldi, “Yā ne-
biyya’llāh  4 ﴾أُْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا َ�رًا ﴿  naṣṣ-ı kerīmi mūcibince ġarīḳ-ı ‘ummān-ı 

 
1  Ve bi’l-cümle: - MV, E 
2  Bu isim kaynaklarda ‘Ûc/‘Âc/‘Avc b. Ûk/Anak/Anâk gibi şekillerde geçmektedir. Klasik Türk 

edebiyatı ve ilahiyat alanlarında çalışan araştırmacılar umumiyetle, birden fazla varyantı olan 
isimlerde, muteber bir kaynak olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ni yazım birliği 
sağlamak için esas alırlar. Biz de çalışmalarımızda buna riayet etmekteyiz. Bununla birlikte 
yayınımızda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin tercihi olan Ûc b. Unuk (bk. Nebi 
Bozkurt, “Ûc b. Unuk”, Ankara 2012, C. 42, s. 34-35.) yerine ‘Avc bin Unuk varyantını 
kullanacağız. Bunun nedeni Hz. Nuh’un gemisinin indiği Cûdî Dağı’nın (bk. Kur’ân-ı Kerîm, 
Hûd Sûresi, 44. âyet) yakınında yer alan Cizre yöresinin sözlü geleneğinde çok yemek tüketen, 
kaba saba insanlar için ‘Avc benzetmesinin kullanılmasıdır.   

3  āyīne-i: ebniye-i N1, MV 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Nûh Sûresi, 71/25,  “…Suda boğuldular ve cehenneme sokuldular.”  
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ṭūfān olduḳdan ṣoñra dāḫil-i nīrān olan ḳavminüñ silsilelerindeki ṣalṣalayı, 
ya‘nī boyunlarındaki aġlālden işidilen ṣadālarını ve ol ‘āṣīlerüñ zencīrleri āvāze-
sini işidür misün?” buyurıldı. Bu ṭarīḳla evvel-i şehr-i recebden āḫir-i ẕi’l-ḥic-
ceye dek [168a E] altı ay tamām sefīne ile gezdi. Bi’l-āḫire   ابْـَلِعي ﴿َ� أَْرُض 
-buyurılmaġın emr-i Ḥaḳ ile yiryüzi ol irki  َماَءِك َوَ� َمسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء﴾ 1
len ṣuları yutdı. Gökyüzi daḫı yaġmur yaġdurmadan fāriġ olup reşeḥāt-ı emṭār 
nüzūl itmedin ḳaldı. Ya‘nī ki keştī-i Nūḥ, Cūdī Ṭaġı’nuñ ṭorusına muttaṣıl 
oldı.  

Ammā ba‘żı müverriḫīn ḳavlince ba‘de’t-tafṣīli’l-ḳıṣṣa sefīne-i Nūḥ beş 
ay deryāda şeb ü rūz gezdi. Bir ay daḫı vilāyet-i Cezīre-i ‘Arab’daki Kūh-ı 
Cūdī ḳullesinde ṭurdı. Āb-ı ‘aẕāb tamāmen nā-yāb olmayunca ṭaşra çıḳmaġa 
icāzet virilmedi. Bu eẟnāda Neciyy-i büzürgvār ġurābı ol ḫidmete gönderdi. 
Ṭayerānla sevāḥil-i ‘Ummān’ı gezüp bir ḫaber-i ṣaḥīḥ getürmege ḳādir ol-
madı. Ya‘nī ki ḳarġa didükleri rū-siyāh eẟnā-yı rāhda [154b N1] bir lāşe-i 
tebāh bulup aña tenezzül eyledi. Cevāb īṣālinden teġāfülle ol eṭrāfda eglendi. 
Bā‘iẟ-i te’ḫīr ne idügi vaḥy ile ma‘lūm-i żamīr-i münīrleri olduḳda “Dā’imā 
zād u zevāduñ cīfe olsun.” buyurıldı.  

Ba‘dehu ol2 ḫidmete kebūter ta‘yīn olındı.3 Ol daḫı icrā-yı fermāna 
müsāra‘at idüp, ḥattā bir kenāra inüp deriñ midür, diyü imtiḥān itdükde āb-ı 
‘aẕāb ayacıḳların yaḳup ba‘żı yirlerde ‘umḳ-ı kenār-ı deryā ol miḳdār idügin 
ma‘lūm idinüp geldi, bildürdi. Ve minḳārında bir zeytūn yapraġını getürüp 
ba‘żı maḥalde şāḫsār-ı eşcār bedīdār olduġını ḫaber virdi. “Dā’imā me’lūf-i 
insān ve me’nūs-i merdümān olasun.” diyü aña du‘ā-yı ḫayr ḳılındı.  

Ba‘żılar ḳavlince kebūter birḳaç sefer itdi. Ṣonıñdaki geşt ü güẕārda va-
raḳ-ı zeytūnla geldi. El-ḳıṣṣa ṣular tenezzül itdügi bilindi. Ḥażret-i Nūḥ Necī 
ve sā’ir Müslimīn-i mültecī bi’smi’llāh diyü gemiden Kūh-ı Cūdī’ye çıḳdı. 
Kemāl-i meserret ü şükr ile her biri ḳaraya ayaḳ baṣdı. 

Naẓm 

  4كه چون آمدند   ومي گ ز شادى چه      خالئق ز كشىت بريون آمدند  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hûd Sûresi, 11/44,  “Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu.”  
2  Dā’imā//ol: bu N1 
3  ta‘yīn olındı: erzānī görildi E 
4  “Mahlukat gemiden dışarı çıktılar. [Sahile] ulaştıkları için duyduğum mutluluktan ne 

diyeceğim, bilmiyorum.” 
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Ba‘d-ez-ān fermān-ı Nūḥ ile her kişi zaḫīresi baḳıyyesini getürdi. 
Ḫātūn-ı Ḥażret-i Nūḥ ol cümleden maḫlūṭ bir āş bişürdi ki rūz-ı ‘āşūrāda 
bişürüldügine binā’en ‘āşūrā āşı nāmı virildi. İlā hāẕe’l-ān rūz-ı ‘āşūrāda bi-
şürdükleri āş ki envā‘-ı [146b MV] ḥubūbātdan maḫlūṭdur, Ḥażret-i Nūḥ 
sünnetine ri‘āyeten idügi mażbūṭdur. Nāsuñ birbirlerine üleşdürdükleri ve 
kemāl-i leẕẕetde bulup tenāvül itdükleri ol tafṣīle menūṭdur. Ve bi’l-cümle 
gemiden sāḥil-i necāta çıḳduḳları gün rūz-ı ‘āşūrā idüginde ekẟer-i müver-
riḫīn müttefiḳlerdür.  

Vaḳtā ki ṭaşra çıḳdılar, evvel bir münāsib yirinde bir ḳarye şeneldüp 
meskenlerini yapup ābādān ḳıldılar. Ḳırḳ, seksen1 [168b E] nefer nüfūs 
iḥyāsı olmaġın Sūḳ-ı ẞemānīn nāmı ile eyitdiler. Ba‘de-mā az zamān geçme-
din içlerinde renc-i vebā ẓāhir oldı. Ḥażret-i Nūḥ ile Sām ve Ḥām ve 
Yāfeẟ’den ġayrı bi-esrihim ṭā‘ūndan vefāt eyledi. Bu kerre Ḥażret-i Nūḥ’uñ 
nevḥa vü zārīsi ‘ālemi dibelik fenāya virdi. Muḳaddemā āb-ı ‘aẕābdan olan 
ṭūfān bu kerre sirişk-i ḫūn-ābdan nümāyān olup vech-i arżda Nūḥ’la 
evlādından ġayrı kimse ḳalmadı. Mücerred ‘Avc bin ‘Unuḳ ḳaldı. Ol daḫı 
ḍalālet ‘āleminde güm-rāhlıḳ idüp bunlara yār olmadı.  

‘Āḳıbet Ḫudā-yı ẕü’l-celāl vaḥy gönderüp Nūḥ’a tesliyet virdi. “Bunları 
senüñ ḳavmüñden ṣudūr iden küfrān muḳābelesinde helāk itdüm. Min ba‘d 
ẕürriyyāt-ı benī Ādem’i senüñ ṣulb-i pāküñ ile üç ferzendüñden ẓuhūra ge-
türmegi irādet ḳıldum. Ve bundan ṣoñra ḳullaruma ṭūfān ile ‘aẕāb itmemegi 
muḳarrer itdüm.” buyurdı. Tā ki Nūḥ Necī mesrūr olup secde-i şükr itdi.  

Ḫuṣūṣā  2«اذا رأيتم قوسى ىف السماء فهو امان من الغرق»    ḥadīẟ-i ḳudsīsi 
ol zamānda nüzūl itmesi Tevrāt’da tafṣīl olındı. Ġıbbu ẕālik beşer ḳısmı be-
şer beşer tevellüd itmiş gibi üredi. [155a N1] Evvelkiden ziyāde rūy-i zemīn 
ma‘mūr oldı. Ḥattā Ḥażret-i Nūḥ yiryüzini üç oġlına taḳsīm eyledi. Bilād-ı 
Şām ve Cezīre ve ‘Irāḳ ve Ḫorāsān ve Fārs ki vasaṭ-ı arż idi, erşed-i evlādı 
olan Sām’a degdi. ‘Arab ve Rūm ve Fārs ḫalḳı ‘umūmen anuñ neslinden 
ẓuhūra geldi. Ve bilād-ı maġrib ve Frengistān ve Ḥabeşe ve Hind ve Sind ve 
bilād-ı Sūdān bi-esrihā Ḥām’a virildi. Ehālī-i Hind ve sükkān-ı Sind ve 
‘āmme-i rū-siyāhān-ı Nūbe ve Ḥabeşe ve Zengiyān anuñ ẕürriyyetinden dü-
ridi. Ve ıḳlīm-i Çīn ve Türkistān ve Ṣaḳālibe ve arż-ı Ye’cūc ü Me’cūc, Yāfeẟ 

 
1  seksen: - N1, E 
2  Hadîs-i Şerîf, “Semâda gökkuşağımı gördüğünüzde gark olmaktan güvende olduğunuzu 

[bilin].” (Zeynuddin Muhammed el-Manâvî el-Kâhirî, et-Teysîr bi-Şerhi’l-Câmi‘u’s-sagîr, 
Mektebetu’l-İmâm Şâfi‘î, Riyad 1988, C. 1, s. 236.)     
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taṣarrufına düşdi. Mecmū‘-ı Tatar ve Etrāk ve ehl-i Ṣaḳālibe zümresi, ḥattā 
Ye’cūc ü Me’cūc ḳavmi anuñ evlādından mütezā’id olduġı ta‘ayyün buldı.  

Ammā kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib ḳavlince Yaḥṭūn ki Ḥażret-i Nūḥ’uñ 
sefīnede ṭoġan oġlıdur, eẟnā-yı taḳsīmde ol ṣaġīr bulınup ta‘yīn-i ḥiṣṣeden 
behremend olmamaġın anuñ evlādı aḳṣā-yı Çīn’e ve intihā-yı maġrib-
zemīne varup ābādān eylediler.  

li-Münşi’ihi 

  Bu ṭarīḳ üzre her gürūh-ı ḳadīm 
  Ḳıldılar yiryüzini1 ābādān 
 
  Ḥażret-i Ḥaḳḳuñ emr ü ṣun‘ı ile 
  Az zamānda çoġaldı Ādemiyān 
   
  ‘Ömr-i cāvīde mālik olmaġ-ıla 
  Ḳapladı yiryüzini hep insān 
 
  Şeref-i ḳurb-i nev‘-i Ādem içün 
  İzdiyād üzre oldı her ḥayvān [169a E] 
 
  Gerek insān gerekse ḥayvānāt 
  Ṣanki içmişdi çeşme-i ḥayvān 
 
  Līk hīç kimse olmadı bāḳī [147a MV] 
  Oldı çün  2 ﴾َها فَاٍن         ﴿ُكلُّ َمْن َعَليـْ
 
  Maḥż-ı ḥikmetdürür meşiyyet-i Ḥaḳ 
  ‘Āḳıl olan ider bunı iẕ‘ān 
 
  Nūḥ u evlād iken ḳalan ancaḳ 
  Ġarḳ idüp cümle ādemi ṭūfān 
 
 
 

 
1  yiryüzini: birer diyār N1, MV 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/26,  “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”  
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  Ba‘d-ez-ān nesl-i Ādemī üreyüp 
  Yiryüzi oldı ‘ayn-ı1 bāġ-ı cinān 
 
  İḳtiżā-yı kemāl-i ḥikmetdür 
  ‘Uḳalā eylemez bu sırda gümān 

İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki bir gün Ḥażret-i Nūḥ yatup uyurken 
rūzgār-ı nā-hemvār pīrāheni dāmenini ḳaldurdı. Lāzımu’s-setr olan ‘użv-i 
ma‘lūmı ile pīrāmeni āşikār oldı. Ol eẟnāda ki Ḥām gelüp ‘avret-i pederi 
mekşūf gördi. Gülerek geçdi, gitdi. Der-‘aḳab Yāfeẟ geldi. Ol daḫı setrine 
muḳayyed olmayup Ḥām gibi ḫāmlıḳ ṭarīḳına sülūk itdi. Vaḳtā ki Sām 
geldi, keşf-i sırr-ı pedere vāḳıf olup anlaruñ ḍıḥkine bā‘iẟ ol idügini bildi. 
Yüzin āḫar semte çevirüp ādābla āheste āheste geldi. Dāmen-i ḳamīṣ ile ol 
‘użv-ı mekşūfı örtdi. Ve Ḥām ve Yāfeẟ’i vāfir āzār eyledi. Vaḳtā ki Nūḥ 
uyandı, keyfiyyet-i aḥvāl-i evlād kendüye ma‘lūm oldı. Evlād-ı Ḥām’uñ yüz-
leri ḳara olmasına ve ebnā-yı Yāfeẟ ferzendān-ı Sām’a ḳul olup ḫidmet itme-
sine bed-du‘ā ḳıldı. ‘Āḳıbet du‘āsı maḳbūl olup ikisinüñ ẕürriyyetinde ol 
aḥvāl ta‘ayyün buldı. Egerçi ki [155b N1] sū’-i edebüñ vuḳū‘ı kendü 
evlādından ve du‘ā-yı bedüñ muḳāreneti şüyū‘ı anlaruñ ẕürriyyāt-ı bī-
günāhından olmaḳda şübhe vardur. Ẓāhir budur ki nebīden bī-günāha żarar 
yitişmesi nev‘an muḫālif-i meşiyyet-i Kirdgār’dur.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ancak keşf-i ‘avret ḳıṣṣasını Ḥām gördi, diyü yaz-
mışdur. Yāfeẟ’ün rü’yeti inżimāmı kitāb-ı İḫtiṣār’da resm olınmışdur.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Nūḥ’uñ du‘āsından ṣoñra Ḥām 
ki ‘avretine taḳarrüb itdi, mürūr-ı eyyāmla ḥamli ẓāhir olup siyeh-rū biri 
erkek, biri ḳız, iki veledi ẓuhūra yitdi. Vaḳtā ki siyeh-rūliklerini gördi, “Bun-
lar benden degüldür.” diyü Ḥām bin Nūḥ ṣūreti inkāra urdı. Ḥālā ki ‘avreti 
mütenebbihe bulındı, “Babañ peyġāmber-i Ḫudā’nuñ bed-du‘āsına binā’en 
evlādımuzda bu yüzden yüz ḳaralıġı ẓāhir olmışdur.” cevābını virdi. Lākin 
Ḥām kemāl-i ıżṭırābından niçe yıllar ‘avretine [169b E] yaḳın olmadı. Ve-
ledeyn-i esvedeyn yitişüp ḥadd-i bulūġa varınca cimā‘a meyelānı taḥaḳḳuḳ 
bulmadı. Ba‘de-mā bir kerre daḫı ki mücāma‘at ḳıldı, ẕeker ü ünẟā iki siyeh-
rūyuñ daḫı tevellüdi ẓuhūra yitdi. Bunlardan ṣoñra Ḥām vāḳi‘-i ḥāli bildi. 
Ḥicābından kimseye görinmeyüp celā-yı vaṭan eyledi, gitdi.  

 
1  oldı ‘ayn-ı: olmaġın N1, MV 
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Fe-ammā ba‘de-zamānin evvel ṭoġan iki veled-i esved babalarını teces-
süse gitdiler. Niçe şühūr ü eyyām seyāḥat idüp baḥr kenārında bir maḥalle 
yitdiler. Birḳaç gün anda temekkün idüp balıḳ avlayup ġıdā idinmekle1 ge-
çindiler. Bi’l-āḫire birgün veled-i ẕekerüñ şehveti deryāsı ġaleyān eyledi. 
Hem-rāh idündügi hem-şīresine cimā‘ idüp erkek ve dişi iki siyeh-rūyuñ 
daḫı anlardan tevellüdi muḳarrer oldı. Bu ṭarīḳla ol maḥalde temekkünleri 
ve günden güne ẕürriyyetleri çoġalup tavaṭṭunları taḥaḳḳuḳ [147b MV] 
buldı.  

Muḥaṣṣal-ı kelām Ḥām daḫı evlādını tefaḳḳud iderek öldi, gitdi. Ne bir 
daḫı evlād-ı Sām u Yāfeẟ’e ḳarışdı ve ne kendi ebnāsına eli yitdi. Belā-yı 
seyāḥatle bir vilāyetde kendi ve bir canibinde zevce-i müstemendi ecelleri 
yitüp öldi, gitdi.  

 

Der-beyān-ı vefāt-ı Nūḥ Necī2 ‘aleyhi’s-selām 

Çünki ṭūfān ḳıṣṣası fāṣıla olup ol vāḳı‘a-i şāyi‘aya dek gelen enbiyā-yı 
‘iẓām ve cebbārān-ı mülūk-i fiḫām yazılup Ḥażret-i Nūḥ’uñ vefātı bi-
ḥasebi’t-tertīb ṣoñra yazılmaḳ lāzım idi. Lākin mābeyne birḳaç cüz’ düşüp 
tafṣīl-i küllīden ṣoñra ḥażretüñ vefātı ve mevādd-ı mu‘cizātı yazılmaḳ kitābe-
ten ve ma‘nen müsteb‘ad olmaġın bu maḥalde ḳıṣṣa-i Nūḥ’a fayṣal virildi. 
Andan ṣoñra aḫbār-ı cebābire-i rūzgār ve esmār-ı kehene-i siḥr-āẟār naḳş u 
nigār ḳılınması münāsib görildi.  

İmdi ḫafī olmaya ki Ravżatu’s-ṣafā’da [156a N1] mesṭūr olduġı üzere 
Ḥażret-i Nūḥ ṭūfān vāḳı‘asından ḫalāṣ olduġı senede vefāt eyledi. Ve ba‘żı 
müverriḫīn ba‘de’t-ṭūfān niçe rūzgār ‘ömr sürdügini taḥrīr ü iẟbāt eyledi. Ve 
“Benī Ādem’de Ḥażret-i Nūḥ’dan ziyāde kimse ‘ömr sürmedi. İllā ‘Avc bin 
‘Unuḳ.” diyü bildürildi.  

Ve bi’l-cümle sinn-i şerīf-i Nūḥ dört yüz yetmiş iken vaḥy nāzil oldı. 
Ṭoḳuz yüz elli yıl ḫalḳı dīne da‘vet ḳıldı. Ve yine ṭūfāndan ṣoñra üç yüz elli 
yıl ḥayātda olması tasṭīr ḳılındı. Ma‘a ẕālik müverriḫ İbn Şeddād, biñ dört 
yüz seksen sāl ‘ömrine ẕāhib oldı. Bir laḳabı Ādem-i ẞānī ve biri Ebü’l-beşer-i 
ẞānī’dür. Zīrā ki benī nev‘-i insān kerreten ba‘de uḫrā cemī‘an kendüsi ile 
üç oġlından vücūda geldi, diyü bildürdi.  

 
1  ġıdā idinmekle: - N1 
2  Necī: - MV 
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Fe-ammā Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūr olan biñ yıl ‘ömr sürmesidür. [170a 
E] Ve ekẟer-i müfessirin  1﴾فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعاًما﴿  naṣṣ-ı şerīfi 
mūcibince ṭoḳuz yüz elli yıl mu‘ammer olmasıdur. “Ziyādedür.” diyenler 
“Naṣṣ-ı şerīf ancaḳ zamān-ı da‘vetidür. Veyāḫūd ṭūfāndan evvel olan müddet-i 
iḳāmetidür.” diyü taḥḳīḳ itmişlerdür. “Zīrā ki 2﴾فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن﴿  āyeti anı 
ta‘ḳīb eylemişdür.” diyü tevcīh ḳılup “Üç yüz elli yıl daḫı ṭūfāndan ṣoñra 
‘ömr sürüp cümle müddet-i ḥayātı biñ üç yüz sāle yitişdi.” ḫaberin virmiş-
lerdür. 3«وذاك االصّح عند االكثرين كذا مذهبا ىف عمره بسنني»   

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de ise Ḥażret-i Nūḥ biñ dört yüz elli yıl ‘ömr sürmişdür. 
İki yüz elli yıl ḳable’l-vaḥy güẕer ḳılmışdur. Niteki iki yüz elli yıl daḫı ḳavmi 
helākinden ṣoñra rāḥat-ı zindegānī görmişdür. Pes bu mābeyndeki müddet-i 
ḥayātı ṭoḳuz yüz yıl idügini müverriḫ-i mezbūr taḥḳīḳa irgürmişdür.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Nūḥ’uñ vefātı yaḳın oldı, āḫir-i sā‘at-i ḥayātında 
Cebrā’īl ve ‘Azrā’īl ‘izz-i ḥużūrına geldi. “Yā aṭvele’l-enbiyā’i ‘umren, bu 
miḳdār ḥayātla rūzgār geçürdüñ. Bu ‘ālem-i fānī kār u bārını nice gördüñ?” 
diyü ṣordı. Neciyyu’llāh daḫı cevāb virüp “İki ḳapulı bir kārbān-serāya 
beñzetdüm ki birinden içerü girdüm; ol birinden çıḳup gitdüm. Nihāyet 
içinde bir miḳdār tevaḳḳuf itdüm.” buyurdı. Pes bu ḥāl ile vefāt idüp ḳālıb-ı 
muṭahharı Beytü’l-maḳdis’de defn ḳılındı. [148a MV] 

  ر گ دي   در  رومي از و    يك درش   ز   آييم       عامل مبثل دار خرابست دو در  
  4ديوار و ستون نيست مهان سقف و كمر    � قوس قزح چرخ عجب ويرانست 

Egerçi ki merḳad-i Nūḥ’ı Beytü’l-maḳdis’de yazmışlardur, lākin Ne-
cef’de İmām ‘Alī merḳadine muttaṣıl mezār-ı Ādem ü Nūḥ diyü iki ravża-i 
muṭahhara muḳarrerdür. Ḥattā mü’ellif-i kitābuñ bu beyti ol mażmūnla 
mu‘abberdür. 

 

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Ankebut Sûresi, 29/14, “O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Ankebut Sûresi, 29/14, “Tufan kendilerini yakalayıverdi.”  
3  “Çoğunluk arasında en doğrusu budur. Mezheplerin çoğunluğu da onun ömrünü yıl olarak 

bu şekilde [kabul etmektedir].”     
4  “Dünya, iki kapısı olan bir harabe ev gibidir. Bir kapısından gireriz, diğerinden çıkarız. 

Felek gökkuşağı ile acayip bir virane gibidir. Duvarı ve sütunları yoktur. Sadece çatısı ve 
kemerleri vardır.” 
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li-Mü’ellifihi 

  الصدف   1ري قربك ىف هيئة ف صارت ش             ك � درّة النجف ب تأللئت  نور  
 2مهسايه كى شرف  ز در مرقد تو �فت    [156b N1]مست و نوح ابو اخللق هر يكى آد   ر گ 

Ve Ḥażret-i Nūḥ’uñ āẟār-ı ‘imāretinden biri şehr-i Nihāvend’dür ki 
Nūḥ Āvend’den taġyīrle Nihāvend olmışdur. Erdebīl’i daḫı anlar yapduġı 
şöhret bulmışdur.  

Ammā vaḳ‘a-i ṭūfānda ḫaṭṭ-ı istivādan beri rūy-i zemīni istī‘āb itdükde 
cemī‘-i milel ü ümem müttefiḳlerdür. İllā ṭā’ife-i muġān ki anlar “Ṭūfān 
cümleten yiryüzine olmadı. Ancaḳ Ḥażret-i Nūḥ’uñ da‘vet-i dīniyyesine 
icābet itmeyen ḳavm-i ḍāll memālikini iḥāṭa ḳıldı.” dimişlerdür.  

 

Teẕyīl-i meşrūḥ der-‘āḳıbet-i ṭūfān-ı Nūḥ ber-vech-i merdūd u maḳdūḥ 

Ḫafī olmaya ki müverriḫ-i ma‘ārif- [170b E] güvāh Ravżatu’s-ṣafā’nuñ 
mücelled-i evvelinde ve faṣl-ı ḥükemānuñ mütercem-i mükemmelinde 
Mevlānā Ḫˇāndşāh, Ḥażret-i Şīt ve İdrīs ‘aleyhimā es-selām ki tekrār ẕikr it-
mişdür, kitāb-ı Nüzhetü’l-ḳulūb ṣāḥibinden naḳl ile bir ḳıṣṣa-i ġarībe ve3 
ḳażiyye-i ‘acībe yazup gūyā ki ne me’ālini tetebbu‘ ḳılmış ve ne fikr itmişdür.  

Ya‘nī ki bünyān-ı beyāna mi‘mār-ı ḫāme-i benān bu vechle ilḳā-yı esās 
u erkān ḳılmışdur ki evvel devr-i Zuḫal’de ḫīz-āb-ı ṭūfān rub‘-ı meskūnı 
tamāmen ḫarāb eyledügi şedā’id-i ḥavādiẟ ṣoñında Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-
selām ẓāhir olmış ola. İstiḫrāc-ı ṣanāyi‘ ve tertīb-i ālāt u īcād-ı bedāyi‘ 
ḫuṣūsında muvaffaḳ olup her birini evlādına ögretdügi taḥaḳḳuḳ bula. Ve 
mezbūr Ādem  4«عاش دهرا طويال»  sırrına mā-ṣadaḳ olup vāfir ‘ömr sür-
mesi ve bir fāżıl-ı ẕī-şān ve ‘aẓīmü’l-ḳadr-i nebāhat-nişān olup evvel-i en-
biyā’u’llāh ve muḳaddem-i rüsül-i nübüvvet-güvāh idügi müte‘ayyin ola. 
Ḥattā ki Mevlānā Şehrizūrī “Ben mezbūr Ādem’üñ ba‘żı kitāblarına dest-res 

 

منبة :   هيئة   1  MV 
2  “Ey Necef incisi, senin nurun ışıldamaktadır. Senin kabrinin ağzı sedef şekline 

bürünmüştür. Her biri insanların babası olan Âdem ve Nûh peygamberler seninle aynı 
yerde yatmaktan dolayı şeref elde etmiştir.”  

3  ḳıṣ ṣa-i//ve: - N1 
4  “Uzun bir yaşam sürdü.”    
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buldum. İçindeki fevā’idüñ müṭāla‘asına fā’iz oldum.” didügini bi-‘ibāretihi 
bildürmekle ṣıḥḥati müberhen ola.  

Andan mā‘adā kemāl-i ġarabet bundadur ki Şīt Nebī ol Ādem’üñ oġlı-
dur, diyü yazup ḳable’t-ṭūfān gelen Ādem Ṣafī’den ve ol mābeynde gelüp 
geçen ümem-i vefīr-i vefīden1 müsāmaḥa şeklini göstere. Ḥālā ki murādı 
Ādem-i ẞānī olan Ḥażret-i Nūḥ olmasını münāfīdür. Zīrā ki ol Ādem devr-
i Zuḫāl’de ba‘ẟ olınması ve Ḥażret-i Şīt Nebī anlaruñ ṣulbinden tevellüd it-
mesi muḫalefet-i mażmūna delīl-i kāfīdür. Meger murādı ḳıṣṣa-i ṭūfānı inkār 
olup “Şīt Nebī’nüñ vālidi olan Ādem rūy-i zemīni teşrīf eyleyeli ṭūfān olma-
mışdur.” diyü müdde‘āsına kendü zu‘mınca mü’eyyid-i şāfīdür. Bu ṭaḳdīrce 
“ ‘Ömr-i dünyādan iki biñ iki yüz elli2 yıl miḳdārı [148b MV] zamān mürūr 
itmedi.” dimiş olur. Ḫuṣūṣā ẓāhir ve naṣṣ-ı mübīne niçe vechle muḫālif 
müdde‘āya sülūk itdügi siyāḳ u sibāḳ delāleti ile taḥaḳḳuḳ bulur. 

li-Münşi’ihi 

  Şehrizūrī ‘aceb ne fikr itmiş  
  Böyle bir ṭurfe ḳıṣṣa ẕikr itmiş 
 
  Nüktesi iḫtilāle bā‘iẟ olur 
  Sebeb-i keẟret-i mebāḥiẟ olur [157a N1]  
 
  Naṣṣ-ı Ḳur’ān-ıla ḥadīẟ-i Resūl 
  Naẓmın iẟbāt iden fürū‘ u uṣūl 
 
  Yazduġı ḳıṣṣaya muḫālifdür 
  Yazmaz anı şular ki ‘ārifdür 

 

Der-beyān-ı3 mu‘cizāt-ı Nūḥ Nebī ‘aleyhi’s-selām 

Egerçi ki vāḳı‘a-i ṭūfāndaki aḥvāli ve ba‘de’l-ḫalāṣ ṣudūr iden ef‘āli 
cemī‘an mu‘cizātdur. [171a E] Lākin anlardan ġayrı beş mu‘cizeleri daḫı 
ḳarīn-i iẟbātdur.  

 
1  vefīr-i vefīden: ḳurūndan E 
2  elli: - N1 
3  beyān-ı: - N1, MV 
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Evveli: Ḳaçan ki ehl-i Kūfe’yi dīn-i mübīne da‘vet eyledi, anlar kendü-
den mu‘cize ṭaleb ḳılduḳda recāları üzere du‘ā idüp bir ḳurımış aġac bir 
sā‘atde yeşerdi. Ve tāze mīveler virdi.  

İkinci: Şol vaḳt ki gemiden çıḳdılar, baḳıyye-i ẕaḫā’iri bir yire1 getürüp 
‘āşūrā āşı bişürdiler. İrtesi ve daḫı irtesi ṭa‘āmları ḳalmadı. Şiddet-i cū‘ ile 
ḳavmi küllī ıżṭırāba düşdi. Fe-lā-cerem ol nebiyy-i mükerrem “Bi’smi’llāhi’l-
a‘ẓam”2 diyü bir avuç ḳum aldı. Ṭa‘ām gibi aġzına ṣaldı. Sā’irleri daḫı ol 
vechle ‘amel ḳıldı. Her birinüñ dimāġında aḥlā mine’l-‘asel ġıdā yirin ṭutup 
ol ḳum ile ḳavminüñ ġıdāsını ḳayırdı. 

Üçinci: Ḥażretüñ dört ḳızı var idi. İçlerinden biri3 ‘aḳīm-i nā-sāzgār idi. 
Vaḳtā ki babasına geldi, “Evlāddan maḥrūm ḳaldum.” diyü şikāyet eyledi. 
Hemān-dem ol nebiyy-i risālet-güvāh “bi’smi’llāhi ve bi’llāhi ve mina’llāhi” 
diyü elini ol ḳızınuñ ḳarnı üstine ḳodı. Der-‘aḳab ḥamli ẓāhir olup ol duḫte-
rinden püser mütevellid oldı.  

Dördinci: Hemān ki sefīneden çıḳdı, bile getürdügi fidānlardan birini 
dikdi. sā‘atiyle bitüp çeçeklenüp mīveler virdi. 

Beşinci: Vaḳtā ki ol nebiyy-i muḥterem ‘Acem ḳavminden kimesneleri 
İslām’a da‘vet eyledi, kendüye bir münfaṣıl ṭaġı gösterdiler. “Eger bu cebel 
yirinden ḳopup varup ‘Arafāt Ṭaġı’na ḳatılursa saña īmān getürelüm.” didi-
ler. Ḥażret-i Nūḥ du‘ā eyledi. Ol ṭaġ yüriyüp vardı, ‘Arafāt’a ḳatılup ba‘żı 
A‘cām’uñ İslām’ına sebeb oldı.  

 

Fī Ẕikri’l-mülūk Ḳable’t-ṭūfān mine’l-Ḥükkāmi’l-cebābire  
fī Hāẕihi’z-zamān 

İttifāḳ-ı müverriḫīn ile hübūṭ-ı Ādem’den ṭūfān-ı Nūḥ’a varınca iki biñ 
iki yüz ḳırḳ iki yıldur. Aḫbār-ı Yehūd ḳavlince on dört yıl ziyādedür. Pes bu 
miḳdār zamān yiryüzindeki memālik ü büldān pādişāhsuz geçinmek ve 
umūr-ı cumhūrda niẓām bulınmamaḳ muḥāldür. Lākin bu ḥaḳīr te-
tebbu‘ında evlād-ı Ḳābil’den ẓuhūr eyleyen cebbārīnden on ṭoḳuz mülūk 
gelmişdür ki evveli Naḳrāveş-i cebbār ve āḫiri Fir‘ān nām nā-üstüvārdur. Ve 
mezbūr Naḳrāveş’üñ serīr-i memlekete cülūsı Ḥażret-i İdrīs ‘aleyhi’s-selām 

 
1  bir yire: - N1, MV 
2  “en büyük olan Allah’ın adıyla…” 
3  biri: - MV, E  
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ref‘inden dört yüz yıl evvel olup on ṭoḳuz cebbāruñ müddet-i temellükleri 
cem‘an dört yüz yıl olduġı [171b E] kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur. 
[149a MV] Anlardan ġayrı Ḥażret-i İdrīs naṣb eyledügi dört ḫalīfe vardur. 
Beyān olınan cebābire ile mu‘āṣırlar idügi siyāḳ u sibāḳ delāleti ile āşikārdur.  

Egerçi ki [157b N1] İmām Ġazzālī ‘aleyhi’r-raḥme Naṣīḥatü’l-mülūk’de 
“Keyūmerẟ Ḥażret-i Şīt’üñ birāderidür.” diyü yazmışdur. Ḥattā Ḳāḍī 
Beyżāvī Niẓāmü’t-tevārīḫ’de anlaruñ ḳavline iḳtidā itmişdür. Lākin ekẟer-i 
kütübde “Keyūmerẟ evlād-ı Yāfeẟ’dendür. İsmi ‘Āmir’dür.” dinilmişdür.  

Ravżatu’s-ṣafā’da “Ḫod nebīre-i Nūḥ’dur, ya‘nī ki Neciyyu’llāh’uñ oġlı 
oġlıdur.” diyü yazılmışdur. Ya‘lemu’llāh, 1  ṭūfāndan ṣonra ẓuhūr iden 
mülūkdendür. Egerçi ki müverriḫ Mevlānā Ṭaberī “Ḥażret-i Nūḥ, Ḍaḥḥāk 
zamānında meb‘ūẟ oldı.” dimişdür. Lākin müfessir Beyżāvī “Anlar 
zamānında ba‘ẟ olınan Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl’dür.” buyurmışdur.  

Ammā ḫulefā-yı İdrīsü’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām mevlāna Cemālü’d-dīn el-
Ḳıfṭī te’līf itdügi Tārīḫu’l-ḥükemā’da mesṭūr ve Ḥażret-i İdrīs’e müte‘alliḳ 
olan mevād beyānında bu ḥaḳīre manẓūrdur ki “Ḥażret-i İdrīs’üñ üstādı 
Ġūẟādyemūn-ı Mıṣrī’dür.” diyü yazmışdur. Fe-ammā anlar kim idügi tafṣīl 
olınmamış.  

Aña binā’en müverriḫ Şehristānī “Andan murād Şīt Nebī’dür.” dimiş-
dür. Ḥālā ki “Ġūẟādyemūn, sa‘īdü’l-ced2 dimekdür.” diyü şerḥ itmişdür. 
Ḥażret-i Şīt’üñ ancaḳ vālid-i mācidi olduġını cedd-i mevcūdı yoġduġını 
mülāḥaẓa itmemişdür. Allāhumme, 3  evlād-ı Şīt’den birisi olmaḳ daḫı 
münāsibdür. ‘Alā külli ḥāl ‘ilm-i nücūmda māhir ü fā’iḳ ve taḥvīlātüñ 
tedḳīḳına ḳādir bir ‘ālim-i ẕü-fünūn ve feylesūf-i mahāret-nümūn idügi bil-
dürülmişdür. Ve bi’l-cümle bir hakīm-i mevṣūfuñ ki şāgirdi Ḥażret-i İdrīs 
Nebī gibi peyġāmber ola, ‘ulūm-ı ḥikemiyyede fażīleti ne mertebede idügi 
günden aẓher ola.  

Ba‘de-mā ḫulefā-yı erba‘anuñ evveli Aylāvüs’dür. Ma‘nāsı raḥm idici 
dimekdür. İdrīs ‘aleyhi’s-selām rūy-i zemīndeki memālik-i ma‘mūreyi dört 
bölük idüp bir ḳısmınuñ żabṭ u riyāsetini Ṣuḥuf-ı Ādem ü Şīt ile ‘amel itme-
yenlerüñ siyāsetini mezbūr Aylāvüs’e ıṣmarlamışdur. İkinci ḳısmını Avüs 
nām hakīm-i fāżıla tevcīh buyurmışdur. Üçinci ḥiṣṣenüñ eyāletini 

 
1  “Allah bilir.” 
2  ced: cin N1 
3  “Allâh’ım” 
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Asḳalīnūs1 nām ‘ālim-i perhīzkāra sipāriş ḳılmışdur. Niteki dördinci bölü-
güñ ḥükūmetini2 Aylāvüs, Amūn nām şaḫṣ-ı murtāża nām-zed ḳılmışdur ki 
‘inde’l-ba‘ż [172a E] nāmı Beslūḫan ta‘yīn olınmışdur. Ġālibā birisi ismi ve 
ol biri laḳabıdur. Ve ḥażret-i mezbūr ol Amūn’a itdügi neṣā’iḥden biri    اّول»
 diyüp “Dā’imā taḳvā üzere ol ve Ḥażret-i  ما اوصيك بتقوى هللا وبثار طاعته» 3
Bārī’nüñ ṭā‘atini īẟāra mücidd ol.” buyurmışdur.  

İkinci naṣīḥatinde  اّ�ك ان مهمل احلرب واجلهاد ليس منّا ال يؤمن �� جّل»
 diyüp “Ṣaḳın ḥarb u ġazā emrinde ihmāl üzere  امسه وال يتّبع بسّنىت وشريعىت»4
olma ki Allāh’a īmān getürmeyen ve benüm sünnet ü şerī‘atüme mütāba‘at 
ḳılmayan bizden degüldür.” dimişdür. Biri daḫı [158a N1] 5   السلطان برعّيته»
-buyurup “Pādişāhlar ra‘iyyetiyle fermānkār  فاذا انفردوا   عنهُ   كان سلطان نفسه» 
dur. Ve ra‘iyyeti kendüden ayrılacaḳ, ancak [149b MV] ḥükmine kendü 
nefsi fermān-berdārdur.” ḫaberin virmişdür. Bir daḫı  » اكتم السّر واستيقظ ىف
االمر وجّد ىف الطلب واذا مهمت فافعل وعليك حفظ ايكها العظمى وهم الفّالحون فاّن  
اجلند هم يكثرون وبيت االموال يعّمر ون واكرمه اهل العلم وقدمهم لئالّ   جيهل الرعية حّقهم »6
 dimişdür. Ya‘nī ki “Sırruñı ṣaḳla ve ṭaleb-i niẓamü’l-mülkde mücidd ol. 
Bir nesne itmelü olsañ cell-i himmetle işle. Fellāḥlar, ikinci re‘āyā ṭā’ifesidür. 
Dā’imā anları ṣıyānet7 eyle. Ya‘nī ki ‘avān ẓalemesine cignetme. Zīrā leş-
kerüñ anlar ḳuvveti ile ziyāde olur. Beytü’l-māl ma‘mūrligi anlaruñ 
‘avā’idinden ta‘ayyün bulur. Ehl-i ‘ilm olanlara ikrām eyle. Ve anları 
ri‘āyetde sā’irinden taḳdīm eyle ki re‘āyā ṭā’ifesi anlaruñ ḥaḳḳ-ı ri‘āyetini bi-
leler.” dimekdür.  

Bunlardan mā‘adā niçe mevādd-ı neṣā’iḥ daḫı inşā ḳılmışdur ki Faṣl-ı 
ḥükemāda anlar daḫı edā olınmışdur.  

Ammā Asḳalīnūs cümleden mücidd ü müteşerri‘ ḳopdı. Şerāyi‘-i 
İdrīsiyye icrāsında daḳīḳa fevt eylemedi. Zühd ü vera‘ u taḳvāsına ḫod 

 
1  Asḳalīnūs: Seflīnūs N1 
2  ḥükūmetini: eyāletini N1 
3  “Sana her şeyden önce Allah’tan korkmanı ve Allah’a itaat etmeyi yaymanı tavsiye ederim.”    
4  “Sakın [Allah için] savaş ve cihat hususunda ihmalkar davranma. İsmi yüce olan Allah’a 

iman etmeyen ve benim sünnet ve şeriatime tabi olmayan bizden değildir.”    
5  “Hükümdar, halkı ile birlikte [hükümdardır]. Eğer halkı ondan ayrılırsa o zaman sadece 

kendisinin hükümdarı olur.”    
6  “Sırrı gizli tut. [Halkın] işlerinde uyanık ol. [Halkın] taleplerinde ciddi bir şekilde gayret 

göster. Niyetlendiğin bir şey olduğunda o işini yap. En büyük topluluğu korumak senin 
görevindir. O topluluk çiftçilerdir. Onlar sayesinde askerler artar. Beytülmal mamur olur. 
İlim ehline ikramda bulun. Onları öncele. Böylelikle sıradan halk onların haklarını 
gözetir.”  

7  ṣıyānet: żiyāfet N1, E 
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nihāyet bulınmadı. Vāḳı‘a-i ṭūfānı Ḥażret-i İdrīs’den işitmiş olup vuḳū‘ında 
şübhesi olmamaġın aḥkām-ı şerī‘atini ve tevārīḫ-i milletini levḥalara ḳazdu-
rup ḥıfẓ itmiş idi. Ṣoñradan ḥükemā-yı Yūnāniyyūn anlardan istiḫrāc-ı 
aḥkām eylemiş idi. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, mezbūr Asḳalīnūs’uñ taḥt-ı ḥük-
mindeki rub‘-ı arż vilāyet-i Yūnān idi ki ba‘de’t-ṭūfān feylesūfān-ı mülk-i 
Yūnān taṣarrufına düşmiş idi.  

Ba‘żılar ḳavlince anlara virilen ‘ilm ü ḥikmet mezbūruñ ẕātında merkūz 
olan ‘ulūm u fünūnuñ berekātına binā’en idi. Ḳaçan ki Ḥażret-i İdrīs göge 
aġdı, firāḳ u mātemi Asḳalīnūs’a cümleden ziyāde te’ẟīr idüp niçe rūzgār 
gözleri yaşı rūy-i zemīne bārān gibi yaġdı. Bi’l-āḫire “Şeklini bārī unutma-
yayın.” diyü ḥażreti resm [172b E] ü taṣvīr itdürdi. Eẟnā-yı ‘ibādetinde 
naẓargāhına ḳoyup ta‘ẓīmini ḳaṣd itdi. Ḥattā iki vech ile taṣvīr itdürmiş idi. 
Birisi kürsī-nişīn olduġı ḥālde göstermiş idi. İkinci semā-yı dünyāya çekilüp 
irtifā‘ı ḥāletini i‘lān itmiş idi. Egerçi ki ḥakīm-i mezbūr muvaḥḥid idi, 
murādı ṣūret-perestlik olmayup üstādına, ḫuṣūṣā Ḥażret-i İdrīs gibi mürşid-i 
keẟīrü’l-īcādına iẓhār-ı ḫulūṣ u maḥabbet olmaġın taṣvīrine raġbet itmiş idi.  

Lākin ba‘de-zamānin ẓuhūr iden ḥükemā vü ‘ulemā, ḫuṣūṣā Ṣāb1 bin 
İdrīs nāmındaki eşher-i fużalā, Asḳalīnus’uñ niyyet-i ḫāliṣesini bilmediler. 
‘İbādet-i aṣnāma raġbet eyledi, ḳıyās idüp bütler düzdiler. [158b N1] İġvā-yı 
şeyṭānī ile ḍalālete düşüp niçelerüñ daḫı azġunlıġına sebeb oldılar. Ve ba‘de’t-
ṭūfān ol ṣanemler her kimüñ eline düşdi ise Asḳalīnūs’uñ ṣandılar. Ḥażret-i 
İdrīs ba‘de’l-‘ahd olmaġla anuñ taṣvīrleri olmaḳ iḥtimālini virmediler.  

Ve bi’l-cümle Asḳalīnūs’uñ feżā’iline nihāyet yoḳdur. ‘İlm-i ṭıbbı tec-
ribe ile istiḫrāc idüp evvelā kitāb eyleyen ol feylesūf-ı nādire-dān idüginde 
ḥükemā-yı Yūnān müttefiḳlerdür.  

Ve ol ‘aṣrdaki ḥükemādan biri daḫı Ḳalīmūn-ı Kāhin’dür. Mıṣr’dan 
peydā olmışdur. Iḳlīmūn daḫı dinilmişdür. Eṣaḥḥı Merḥamī’dür.2 Aḥvāl-i 
ṭūfānı ki İdrīs ‘aleyhi’s-selām beyān eyleyüp ne ḳarnda olacaġını bildürmiş idi, 
lākin ne sālde ve ne ayda olacaġını tedḳīḳ itmemiş idi. Ol ‘aṣrda yalıñuz3 pāy- 
[150a MV] taḫt-ı Mıṣr’da yüz biñden ziyāde kāhin-i fāżıl muḳarrer iken ṭūfān 

 
1  Ṣāb: Ṣāḥib E 
2  Merḥamī’dür: Mezḥamī’dür E 
3  yalıñuz: - MV, E 
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olacaġını güni ve sā‘ati ile ol kehene-i mehereden bu mezbūr Ḳalīmūn1 is-
tiḫrāc itmiş idi. Bir daḫı ātiyyü’z-ẕikr Suḥayb-ı2 Kāhin bildürmiş idi.  

Ve mesfūr Ḳalīmūn ‘ilm-i kehānetle beyān itdüginden ġayrı seyrinde 
daḫı seyrān ve ‘ālem-i rü’yāsında bu yüzden temāşāsını i‘lān itmiş idi ki 
vāḳı‘asında nihāyetsiz beyāż ḳuşlar gökden yire inerlerdi. “Necāt isteyen 
ṣāḥib-i sefīneye yitişsün.” dirlerdi. Ḥakīm-i mezbūr rü’yāsından ki bīdār 
oldı, o beyāż ṭuyūr melā’ike idügini ṣāḥib-i sefīneden murād Ḥażret-i Nūḥ 
idügini bildi. Mıṣr’dan geçüp ‘izz-i ḥużūr-ı Nūḥ’a yitişmek ardınca oldı.  

Zīrā ki ol ‘aṣrda memleket memleket3 söylenürdi ki zemīn-i Bābil’de, 
ḥattā Derensīl bin Maḫvīl nām cebbāruñ dārü’l-mülkinde “Bir pīr-i ṣāliḥ 
peydā olmışdur. Ḫalḳı dīne da‘vet 4  [173a E] idüp ‘Yā ‘ibāda’llāh, 
veḥḥada’llāh’5 diyü gezüp emrine iṭā‘at itmeyenleri vuḳū‘-ı ṭūfānla tehdīd ü 
taḫvīfi taḥaḳḳuḳ bulmışdur.” diyü ḫalḳ mābeyninde naḳl olınurdı. Hemānā 
Ḳalīmūn, pādişāh-ı Mıṣr olan Fir‘ān bin Şūr cenābına vardı. “Emriñüzle 
pāy-taḫt-ı Bābil’e varayın. Ol şöhret bulan pīr ne maḳūle kimsedür, göreyin. 
Ve da‘vet itdügi dīnüñ Ḥaḳ idügine ne maḳūle temessüki vardur, ṣorayın. 
Andan ṣoñra bu ḫaberleri cenābıñuza irgüreyin.” diyü icāzet aldı. Bu bahāne 
ile cemī‘-i ta‘alluḳātını yanına alup ‘izz-i ḥużūr-ı Nūḥ’a vardı. Vāṣıl olduġı 
gibi bilā-te’ḫīr īmāna geldi. Kendüsi ve ehl-i beyti Sebūn6 nām oġlı bi’l-it-
tifāḳ sa‘ādet-i İslām ile müşerref olup sefīneye dāḫil oldı.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i Nūḥ, mezbūruñ oġlına bir 
duḫter-i bülend-aḫterini virüp dāmād idindi.  

Ve bu ‘aṣruñ kāhinlerinden biri daḫı Sizse Semūn7 nām feylesūf-ı ẕü-
fünūn idi ki niçe yüz kāhin tilāmīẕi var idi. Ekẟeri [159a N1] ṣadr-ı feżā’il 
ü dānişde mā-bihi’l-iftiḫār-ı rūzgār idi. Dā’imā āteşi yaḳardı. Üstine ba‘żı 
‘azā’im oḳuyup tekellüm iderdi. Hemān-dem āteş içinden ṣuver-i nāriyye 
ẓāhir olup kāhin-i mezbūra ḫiṭāb eylerdi.  

El-ḳıṣṣa mezbūr Sebūn ḫaylī mu‘ammer olmışdur. Zamān-ı ṭūfāndan 
evvel Fir‘ān taḫta cülūs eyledükde vefāt eylemişdür.  

 
1  Ḳalīmūn: Iḳlīmūn MV 
2  Sūḥayb-ı: Sūceb-i MV 
3  memleket memleket: melik-i mümellik N1 
4  dīne da‘vet: nehy E 
5  “Ey Allah’ın kulları, Allah’ın bir olduğunu bilin.” 
6  N1 nüshasında bu isim boş bırakılmıştır. 
7  Sizse Semūn: Sebūn N1 | Sizse Sūn E 
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Bir daḫı Nerese-i Kāhine’dür ki Ġarnāḳ-ı1 cebbār zamānında vücūda 
gelmişdür. Fenn-i kehānetde şöhre-i ricāl ü nisā olup nā-dīde ‘ameller, nā-
şenīde heykeller ẓuhūra getürmişdür.  

Ve bi’l-cümle bu ẕikr olınan kāhinlerden yılduza ṭapmaḳ yoġ-ıdı. Cüm-
lesi Ḥażret-i Nūḥ ve Ādem şerī‘ati üzere ‘amel eylerdi. Ve anlaruñ ıṣṭılāḥında 
kāhin, ḥākim-i nāfiẕü’l-ḳavl dimekdür. Ve bunlaruñ ‘aḳīdeleri iḫtilāli, ya‘nī 
ki kevākibe ṭapup rā’iḥa-i şirki istişmām itdüren aḥvāli ṭūfāndan ṣoñra be-
şinci cebbār olan Būdsīr zamānından ṣoñra olmışdur.  

Ba‘de-mā cebābire-i rūy-i [150b MV] zemīn ve fermān-rān-ı ümem-i 
pīşīn olan on ṭoḳuz kāhin-i fermānkār aḥvālini yazalum. Ya‘nī ki Naḳrāveş-i 
cebbārdan Fir‘ān bin Mensūr’a varınca yiryüzinde ḥükūmet ve dört yüz yıldan 
ziyāde ‘arż-ı kehānet ü ḳudret iden mülūk aḥvālini beyān u i‘lān eyleyelüm: 

 

FAṢL Fİ’L-MÜLŪKİ’L-CEBĀBİRE-İ ḲABLE’T-ṬŪFĀN İLĀ 
ZEMĀNİ RE’ĪSİ’L-KEHENE FİR‘ĀN 

Aḫbār-ı Yehūd müverriḫleri ḳavlince hemān ki benu’l-eşrāf ile benāt-ı 
‘āmme tezevvüc itdiler, bunlaruñ evlād-ı bed-nijādından cebābire-i mülūk 
ve kehene-i ġavāyet-sülūk olan [173b E] ḥükemā-yı ḥükkām vücūda geldi. 
Serīr-i salṭanata cülūs eyleyüp dört yüz yıldan ziyāde tasalluṭ u ḥükūmetleri 
muḳarrer oldı ki benu’l-eşrāfdan murād olınan evlād-ı Şītü’n-Nebī ‘aleyhi’s-
selām, benāt-ı ‘āmmeden maḳṣūdları evlād-ı Ḳābil’den tezevvüc itdükleri 
zenān u nisvāndur.  

İmdi bu zümreden evvelā serīr-i memlekete cülūs eyleyen Naḳrāveş-i 
cebbār bin Mıṣrā’im bin Merkā’īl bin Devā’īl bin Ġaryāb bin Ādem ‘aleyhi’s-
selāmdur. Ḥażret-i İdrīs semāvāta ref‘ olınmazdın dört yüz yıl evvel taḫta 
cülūs itmişdür. Naḳrāveş dimek ḳavm-i evvelüñ sulṭānı dimekdür. Cümle-
den muḳaddem2 taḫta oturan budur, ma‘nāsına işāretdür. Bu ẕikr olınan on 
ṭoḳuz3 cebābire-i rūzgār ki dārü’l-mülk-i Mıṣr olan Emsūs şehrini pāy-taḫt 
idindiler. Ve ṭılısmāt ve a‘māl-i ġarībeden niçe āẟār vaż‘ın itdiler. Ḫuṣūṣā ki 

 
1  Ġarnāḳ-ı: Ġarḳāḳ-ı MV 
2  muḳaddem: evvel N1 
3  ṭoḳuz: sekiz E 
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ṭūfān olacaḳdur, diyü zemīn-i Mıṣr’daki ehrāmı ve berābī ‘imāretlerine ve 
ṭılısmātına ṣarf-ı maḳdūr eylediler.  

Egerçi ki müverriḫīnüñ eşheri, Mevlānā Muḥammed Cerīr-i Ṭaberī ve 
yine ol zümrenüñ nāmveri İbn Eẟīr nām hünerveri bunlara ta‘arruż itmedi-
ler. Hemān mülūk-i Fürs’den Keyūmerẟ ile ibtidā idüp Pīşdād[iy]ān aḥvālini 
beyān eylediler. Fe-ammā kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib mü’ellifi Mevlānā [159b 
N1] İbrāhīm bin Vaṣīf Şāh’uñ yazduġından naḳl ile Mevlānā Taḳıyyü’d-dīn 
Aḥmed bin ‘Alī-i Maḳrīzī ki kitāb-ı el-Mevā‘iẓ ve’l-itibār fī ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-
āẟār nām eẟer-i küllīnüñ muṣannifidür,1 zümre-i cebābire aḥvālini yazmış-
dur.   2 « ماال يدرك ك ّله ال يرتك كّله»  mażmūnı ile ‘amel idüp ‘ale’l-icmāl īrādını 
münāsib görmiş idi. 

İmdi ḫafī olmaya ki mezbūr cebbār, ya‘nī ki Naḳrāveş-i seḥḥār yetmiş-
den ziyāde kāhin-i nāmdār ile biner inerdi. Cümlesi benī Ġaryāb’dan birer 
ser-keş-i büzürgvār idi. Vaḳtā ki ebnā-yı Ḳābil, Ḥażret-i Ebü’l-beşer’e ve sā’ir 
aḳribā vü ta‘alluḳāt u birādere ‘iṣyān idüp sükūn u temekkün içün zirā‘ate 
ḳābil ve ‘imārete nā’il arāżī tecessüsüñ iderek sāḥil-i Nehr-i Nīl’e geldiler. 
“Zirā‘at u ḥirāẟete bundan a‘lā yir olmaz.” diyü begenüp anda ḳaldılar. 
Ba‘dehu istedükleri gibi ‘ālī binālara temeller ṣaldılar. Bu eẟnāda Naḳrāveş, 
Mıṣr’ı ta‘mīr eyledi. Nāmını Mıṣrīm lafẓı ile dil-pezīr eyledi. Ba‘dehu anı 
terk idüp bir şehr daḫı binā itdi. Anun nāmını Emsūs ta‘yīn ḳıldı. Ve eṭrāfını 
bāġ u rāġ ile müzeyyen idüp ma‘mūre-i arżdaki bilād u emṣāruñ ḥased-ker-
desi [151a MV] ḳıldı.  

Naẓm 

  3وىب ج نچه  آ آن هر    �ىب تو در     و �شت در نكوىي چ   ى شهر   

[174a E] Lā-siyyemā ecdādından Zevā’īl4 bin Ġaryāb5 bin Ādem ki 
fenn-i ṭılısmāta ve ‘ulūm-ı ‘acībetü’s-semāvāta müte‘alliḳ ḫaylī ma‘lūmātı 
var idi. Naḳrāveş andan telemmüẕ itmekle fünūnuñ ekẟerinde nādire-i 
ḳurūn u a‘ṣār idi. Fe-lā-cerem ba‘żı ālāt u maṣāni‘ yapdurdı. Ve ma‘ādin 

 
1  muṣannifidür: mü’ellifidür N1 
2  “Hepsini almasan da bütününü terk etme.”    
3  “İçinde mutlu olduğun şehir senin için cennet gibi olur. Orada her ne dilersen elde edersin.” 
4  Zevā’īl: Devā’īl MV | Revā’īl E 
5  Nüshalarda “Ġarnāb” şeklinde yazılan bu kelime müteaddid yerlerde “Ġaryāb” olarak geçtiği 

için tashih edildi. 
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iḫrāc idüp ṭılısmāt vaż‘ınuñ1 mühimmātını iḥżāra sa‘y itdi. Ba‘de-mā Nīl-i 
Mıṣr’ı ol ṣan‘atla bölük bölük idüp istedügi yirlere icrā itdi. Ve kenārelerinde 
ḳurā vü ḳaṣabāt u müdün ü emṣār inşā itdi.  

Ve bi’l-cümle Naḳrāveş ki Emsūs şehrini binā itdi, ġarā’ib-i ṭılısmātdan 
anda çoḳ ṣanāyi‘ gösterdi. Cümleden biri muṭalsam bir ḳuş īcād idüp ol şeh-
rüñ ortasında vāḳi‘ bir mīl üzerine ḳondurdı ki şemsüñ ṭulū‘ı ve ġurūbı 
zamānlarında ikişer kerre ṣadā virürdi. Sükkān-ı memlekete ṣabāḥ ve aḫşa-
muñ evḳātını bildürürdi. Ve anuñ ṣafīri2 evc ü ḥażīż ile pür-te’ẟīr olduġından 
ba‘żı ḥavādiẟe delīl fehm olınup her kişi tedārükini görürdi.  

‘Amel-i ẞānī: Ol şehrüñ ortasında siyāh reng seng-i terāşīdeden birbi-
rine ḳarşu iki ṣanem düzmiş idi ki ol mābeyne bir sāriḳ uġraduḳda ol iki 
ṣanem birbirine munżam olup sāriḳı ṣıḳardı. Gāh olur ki ḳoyuvirmeyüp öl-
dürürdi.  

‘Amel-i ẞāliẟ: Anlardan ġayrı nuḥāsden bir ṣūret peydā idüp miyān-ı 
şehrde vāḳi‘ bir menāre üstine ḳomış idi ki dā’imā üzerinden bir pāre bulut 
eksik olmazdı. Yaġmur isteyenler ol seḥābdan recā eyleyüp murādlarınca is-
timṭār ḳılurdı.  

‘Amel-i Rābi‘: Ba‘żı ḥudūd-ı memālikde [160a N1] yir yir aṣnām-ı 
mücevvefe vaż‘ın ḳılmış idi. Ve her birine nāruñ rūḥānīsini musallaṭ idüp 
içlerini kibrīt ile ṭoldurmış idi. Ḳaçan ki ol ser-ḥaddüñ aḫẕ u tedmīri ḳaṣdına 
a‘dā leşkeri gelürdi, ol ṣūretlerüñ aġzından āteşler ṣaçılup zümre-i muḫālifīni 
yaḳar, helāk iderdi. Bu sebeble ḥudūd-ı mülk-i Mıṣr’a bed-ḫˇāhlar mażarrat 
ḳaṣd idemezdi.  

‘Amel-i Ḫāmis: Ve yine Cebel-i Baṭras’uñ3 ḳullesinde muṭalsam bir 
menāre daḫı düzmiş idi ki ser-nigūn çāh gibi muttaṣıl ṭorusından miyāh ce-
reyān iderdi. Eṭrāfındaki arāżī vü besātīni ṣulayup tāze vü reyyān eylerdi.  

Ve bi’l-cümle bu ẕikr olınan ṭılısmāt u āẟār zamān-ı ṭūfāna dek ẓāhir ü 
ber-ḳarār idi. Ba‘de-mā bozuldı, ṭılısmātı gitdi. Te’ẟīrātı daḫı mün‘adim oldı.  

Ḥāṣıl-ı kelām Nīl’i istedügi gibi bölüp cārī kılurdı. Diledügi gibi nevāḥī 
ü żıyā‘ u bilād ta‘mīrine [174b E] ḳudret bulurdı. Kendüsi māhir kāhin ve 
beyne’l-ḥükemā fażl ü dāniş ile müte‘ayyin olmaġın zamānında kāhinlere 

 
1  vaż‘ınuñ: - MV 
2  ṣafīri: maḳberi N1 | ṣıfrı E 
3  Baṭras’uñ: Baṭūs’uñ N1 | Baṭrīs’üñ E 
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ġarīb iltifāt iderdi. Kendü evlādından1 ġayrılaruñ üzerine anlaruñ teḳaddü-
mini vācib ṭutardı.  

Mevlānā İbrāhīm bin Vaṣīf Şāh Müntaḫab-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ibi’l-kebīr’de 
böyle taḥrīr itmişdür ki ol zamānda vilāyet-i Mıṣr seksen beş kūre, ya‘nī ki 
ḳurāsı ma‘mūre, re‘āyāsı mevfūre, [151b MV] ol miḳdārı nāḥiye-i meskūne 
idi ki ḳırḳ beş kūresi esfel-i arāżī-i Mıṣr’da ve ḳırḳ kūresi cānib-i Ṣa‘īd-i 
A‘lā’da vāḳi‘ idi. Ve yine her bir kūrenüñ maḫṣūṣ kāhinleri ve anlaruñ re’īs-
süz iş işlemez re’īs-i müte‘ayyinleri şāyi‘ idi ki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de Fir‘avn 
ḳıṣṣasında 2﴾ ََ�ْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليمٍ   ۞   َوابْـَعْث ِيف اْلَمَداِئِن َحاِشرِين ﴿ anlar 
haḳḳında vārid olmış idi. Pes ol kāhinler kevākib-i seb‘anuñ her birine yedi-
şer yıl ‘ibādet iderler idi. Ve cümle ta‘abbüdleri ‘ale’t-tertīb muḳarrer ol-
duḳdan ṣoñra Fāṭır3 nāmı ile ta‘ayyün ve i‘tilā-yı şān bulurlar idi. Tā ki 
pādişāh-ı ‘aṣr olan Fir‘avn’a maḥrem olmaḳ, ḥalvet-serāyında zānū-be-zānū 
oturup tekrīm olınmaḳ muḳarrer olurdı. Ve bir derecede merci‘ ü melāẕ 
olurdı ki pādişāh-ı ‘aṣr olan cebbār ekl ü şürb ü ḥarekātı, ḥattā ‘avreti ile 
mücāma‘ata müte‘alliḳ iḫtiyārātı elbetde anlardan istiḫbār iderdi. Evḳātını 
anlar ta‘yīn itmeyince mużırdur, diyü ne yaḳlaşur, ne ol evżā‘ı iḫtiyār iderdi.  

Ba‘żı4 evḳātda ki şehryār-ı rūzgār dārü’l-mülkinüñ ṭaşrasında cem‘iyyet 
iderdi, ol kāhinlerüñ kimi nūr-ı şems gibi bahā vü māhiyyetle, kimi māh-ı 
‘ālem-tāb gibi nūr-ı cemāl ü şöhretle, niçesi zümürrüd-gūn beden-i aḫḍarla 
ve kimi la‘l ü yāḳūtdan cesed-i aḥmerle, ḫuṣūṣā gūn-ā-gūn tāc-ı zerrīn-i mü-
cevherle ẓāhir olurlardı. Aṣlā kimse bu ḥikmetüñ sırrına irmezdi.  

Naẓm 

  [160b N1]  5شهر  شده چون تّل خاكسرت ده و       علم �ال كشيده آتش مهر 

Bunlardan mā‘adā niçe kāhin arslana süvār ve niçesi büyük yılanlardan 
miyān-bend ile āşikār olup bir derecede mehābet gösterürlerdi ki degme 

 
1  evlādından: vilāyetindeki N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Şu‘arâ Sûresi, 26/36-37, “Şehirlere toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün 

usta sihirbazları getirsinler.” | N1 ve MV nüshalarında âyetin ilk kelimesi  ارسل şeklindedir. 
3  Fāṭır: Ḫāṭır E 
4  Ba‘żı: Ol kāhinlerüñ ba‘żı MV 
5  “Güneşin/sevginin ateşi sancağı yukarı kaldırmıştır. Köy ve şehirler kül tepeleri gibi 

olmuştur.”  
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kimse yüzlerine baḳmaġa ḳādir olamazdı. Ver her ne ilḳā iderlerse melik-i 
memālik olan tācdār redd-i kelāma ḳudret bulamazdı. 

Naẓm 

  [175a E] ميداىن ىن   ه چنان ك احوال جهان       ميدان فرخ مرد ميداىن ىن  
  �1طنشان بوى مسلماىن ىن  در     اهرشان �وليا مانند ليك ظ   ر گ   

 

Der-tevzī‘-i memālikihi li-evlād-i mütemellikihi 

Bir memleketde kim ola vüs‘at-i zemīn gibi vāriẟlere bölinse birer cüz’ 
ṣavāb ola. Nehr-i revānuñ ayaġını bulsalar revā, noḳṣān ‘ale’l-ḫuṣūṣ birer bar-
maġ āb ola.2 Naḳrāveş ki niçe rūzgār salṭanatla mu‘ammer oldı, kār u bār-ı 
devleti ḫod keẟret-i evlād sa‘ādetine serīr oldı. Ba‘d-ez-ān ferzendān-ı ḫoş-
nihādına mülkinden birer vilāyeti ayırdı. Evlādınuñ her birine bir cānibüñ 
eyāletini sezāvār gördi. Ekber-i evlādı ki Naḳāreş idi, cānib-i ġarbīdeki 
memāliki aña virdi. İkinci ferzendi ki Sūreb idi, ṭaraf-ı şarḳī eyāleti ile anı 
kām-rān ḳıldı. Ba‘de-mā ferzend-i dīgeri Mıṣrā’im cenābına Bersān nām 
medīneyi müżāfātı ile tevcīh itdi.  

Andan ṣoñra Nehr-i Nīl’üñ nihāyetini bulmaḳ sevdāsına düşüp leşker-i 
enbūh ve cünūd-ı deryā-şükūh ile zemīn-i maġribe ṭoġrı çekildi, gitdi. Niçe 
rūzgār leyālī vü nehār sefer itdükden ṣoñra Baḥr-i Esved-i Ziftī sāḥiline yitdi. 
Nehr-i Nīl’e ol baḥrüñ üzerinden ḥayṭ-ı ebyaż gibi aḳaraḳ taḥt-ı Cebel-i 
Ḳumr’a geldügini taḥḳīḳ eyledi. Andan ‘avdet idüp baṭā’iḥ cāniblerine 
çıḳdı. Bu minvāl üzere yüz seksen [152a MV] yıl salṭanat itdükden ṣoñra 
vefāt eyledi. Kendünüñ vaṣiyyeti mūcibince edviye-i māsike ile cesedini 
yaġladılar. Ba‘dehu ẕehebden bir tābūta ḳoyup ve aña ḫāliṣ altundan bir 
tābūt3 düzdürüp nihāyetsiz genc ü defīn ve cevāhir ü nuḳūd-ı zer ü sīmden 
ḥisāba gelmez vāpesīn ve hezārān hezār dürer-i şāhvār u cevher-i ẟemīn ile ol 
maḥalle yirleşdürdiler. Ve ḥaşerāt-ı müfsideden anlara ve cesedine żarar 

 
1  “Yiğit adamın rahatı olmaz, bunu bil. Dünyanın ahvalinin bu yüzden [iyi olmadığını] bil. 

Dışardan bakıldığında onlar evliyaya benzerler. Ancak içlerinde Müslümanlık kokusu 
yoktur.” 

2  Bir memleketde//ola: - E 
3  tābūt: - N1 
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olmamaḳ içün ṭılısmāt vaż‘ın ve tābūt üzerine naḳşını ve tārīḫ-i mevtini ve 
zamān-ı salṭanatını ve kitābetini1 yazup ḳazdurdılar.  

Naẓm2 

 مشعبد را نبايد �زی آموخت    جهان خرمن بسی داند چنني سوخت  
 3  که �زش خم نداد از دردمندی        دامني سرو را داد او بلندی ک  

 

Emāret-i Naḳāreş bin Naḳrāveş 

Vaḳtā ki müteveffā babası yirine pādişāh oldı, ‘ilm-i ṭılısmāt u kehānete 
bu daḫı ‘aẓīm4 raġbet ḳıldı. Babası ḥāl-i ḥayātında kitābeti ḫidmetin idüp 
‘ilm-i nücūmda küllī mahāreti olmaġın kevākib-i seb‘anuñ ṣūretlerini birer 
ṭarīḳla gösterdi. İẓhār-ı kemāl-i ḳudret itdükden ṣoñra leşker çeküp tā sāḥil-i 
Baḥr-i Muḥīṭ’a dek vardı. Ve ol deryānuñ üzerine [175b E] mülevven ü 
şeffāf u berrāḳ ṭaşlardan esāṭīn düzdi ki gözleri [161a N1] şeb-i tār içindeki 
sirāc-ı nūrānī gibi tābdār olurdı. Mesāfe-i ba‘īdeden āfitāb-ı ‘ālem-tāb gibi 
görinürdi.  

Ba‘de-mā Nīl ile ṭolaşup bilād-ı Sūdān’a vardı. Ṭaraf-ı Nīl’de bir sedd-i 
sedīd yapdurdup yir yir ḳapular itdi ki nehr-i Nīl’üñ menfeẕ ü mecrāsı anlar 
oldı. Andan ṣoñra ġarb ṣaḥrāsında, ya‘nī ki Cezīretü’l-vāḥāt’uñ ardında üç 
pāre şehr bünyādın urdı ki her birinde ḫazā’in ü ṭılısmāt-ı ḥikmetden niçe 
yādgār alıḳodı. Birisinde şemse müte‘alliḳ bir ṣanem düzdi. Şeklini ṣūret-i 
insāna teşbīh idüp cesedini bir ṭayr peykerine teşbīh eyledi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ göz-
lerini cevher-i aṣferden idüp ol timẟāli mıḳnāṭīsden düzülme bir serīr üstine 
oturdı, ḳodı. Eline muṣḥafu’l-‘ulūmı virüp ba‘żı mermūzāt beyānına işāret 
itmiş oldı.  

 
1  kitābetini: - N1 
2  Naẓm: emāret-i Naḳāreş bin Naḳrāveş MV 
3  “Dünya, harmanı nasıl yakacağını yeterince bilir. Büyücünün oyun öğrenmesine gerek 

yoktur. Hangi selvi ağacına yücelik verildi de o, beli büküldüğünde üzüntü çekmedi?” | Bu 
manzume Nizâmî-i Gencevî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevinden iktibas edilmiştir. bk. Ümmîd 
Zâkirî Kîş, “Dâstânhâ-yi Âşıkāne Gûne Gınâyî yâ Revâyî”, Zebân u Edeb-i Fârisî, Sâl 70, 
Bahâr u Tâbistân 96, Şümâre-i Muselsel 235, s. 48.   

4  ‘aẓīm: küllī N1, MV 
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Ve yine bir şehrde bir ṣanem daḫı īcād eyledi ki başı re’s-i insāna ve 
gövdesi cesed-i murġāna beñzemiş idi. Ḳarşusında bir ‘avret oturup 
zībaḳdan ‘aḳd olınma iki gözleri1 ve elinde bir mücellā āyīnesi ve başı üs-
tinde bir kevkeb ṣūreti bedīdār idi ki ol ‘avret iki elini vechine ber-ā-ber 
ḳaldurmış idi.  

Bunlardan mā‘adā bu şehrde daḫı bir maṭhare-i muṭalsam peydā itmiş 
idi ki içinden yedi dürlü ṣu aḳardı. Birbirine ḳaruşmayup gūyā ki her biri 
bir maṭhare-i uḫrādan çıḳardı.  

Ve yine arż-ı Mıṣr’da Ḫalīce nām bir medīne daḫı ta‘mīr itmiş idi ki 
cānib-i yemīninde bir cennet peydā ḳılmış idi. Gūyā bāġ u rāġ-ı bihişti 
rūy-i zemīnde hüveydā ḳılmış idi. Ve ol cennetüñ dīvārları ser-ā-pā zer-i 
ḫāliṣden taḫtalarla düzülmiş idi. Ḫuṣūṣā envā‘-ı cevāhirle muraṣṣa‘ ḳılın-
mış idi. Altından leẕīẕ ü ṣāf cūybārlar aḳardı. Gūyā ki   َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها﴿
 .mażmūnına li-vechin-mā nümūdār olmış idi اْألَ�َْ اُر﴾ 2

Beyt 

  ه بدنيا بفرستاده خداى گ ارمست آن    سراىي   طرفه �غيست كه ننموده چنان �غ و 
  3شاىي گ شده فراش صبا در �نش �فه           شجرش متوارى   ور د بوده نّقاش خر 

Ve ol ḥadīḳada bir şecere-i müvellede peydā itmiş idi ki envā‘-ı fevākihe 
vü ẟimār beẕlin eylerdi. Leẕīẕ mīveler ve şehd ü şīrīn nevbāveler ārzū ḳılanlar 
[152b MV] ol dıraḫtuñ beẕl ü iṭ‘āmından behredār u ber-ḫūrdār olurdı. Ve 
niçe şeyāṭīn ü ‘afārīt ol cennetüñ ḫidmetine mü’ekkel ü musallaṭ olup iḳtiżā-
yı ṭılısmātla bir ān andan ayrılmazdı.  

Naẓm 

  4مجله صورت ديوست نقش ديوارش   كه     شاى بدير كفر نكرد  گ فرشته چهره   

 
1  iki gözleri: ikisi N1, ǀ örekesi E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Muhammed Sûresi, 47/12,  “...altından nehirler akan cennetler...” (Bu ifade 

aynı zamanda Burûc Sûresi 11. âyet, Hac Sûresi 14. âyet, Fetih Sûresi 17. âyette de geçmektedir.) 
3  “O, eşi görülmemiş güzel bir bahçedir. Allah’ın dünyaya gönderdiği İrem bağıdır. Akıllı 

ressam [o bahçenin güzelliği karşısında kendi çizdiği] ağacı gizledi. Sabah rüzgarı o bahçenin 
yaygısında misk kokuları saçtı.” | MV ve E nüshalarında bu manzume bulunmamaktadır. 

4  “Küfrün kilisesinde güzel yüzlü melekler bulunmaz. Kilisenin duvarlarındaki resimlerin 
hepsi şeytanın suretidir.”  
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Ve yine anuñ miyānında bir ḳubbe-i ‘ulyā bünyād idüp ruḫām-ı 
aḥmerle mü’esses ḳılmış idi. Ve üstinde bir ṣanem mevżū‘ idi ki her rūz 
şemsle bile [176a E] devr iderdi.  

Ve bi’l-cümle bu daḫı yüz ṭoḳsan yıl salṭanatdan ṣoñra fevt oldı. Mey-
yiti babasınuñ meyyiti gibi ṭılısmāt ve künūz ile vaż‘ olındı.  

li-Münşi’ihi 

  Böyledür böyle [161b N1] ‘ālemüñ ḥāli 
  Bil muḳarrer bu nehc ü minvāli 
 
  Niçe yıl şāh olan ḳavī-ṭāli‘ 
  ‘Āḳıbet ḳor serīrini ḫālī 

 

Ḥüḳūmet-i Mıṣrā’im bin Naḳrāveş-i Cebbār 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ karındaşıdur. Ġāyetle ‘ālim ü ḥakīm ve feylesūf-ı fehīm 
olmaġın ẕeheb-i aḥmerle mermerden şems ü felek heykelini düzdi. Ve orta-
sında kebūd reng cevherden bir ḳuş şeklini peydā itdi. Ṣuret-i şemsüñ üze-
rine bindürdi. Ve başı üstinde zücācdan bir ḳandīl īcād idüp içine bir mü-
devver ḥacer ḳodı ki çerāġdan ziyāde żiyā virürdi.  

Ve bunı düzdükden ṣoñra bu daḫı leşker çeküp Baḥr-i Muḥīṭ’a vardı. 
Ṣan‘at ile vasaṭ-ı baḥrde bir ḳal‘a-i beyżā yapdurup ol şems nāmına düzdügi 
ṣanemi ol ḳal‘anuñ burc-ı evsaṭına ḳodı.  

Ve yine nuḥāsden bir ṣanem daḫı düzüp1  üstine bu saṭrı yazdı ki 
� مصرائم اجلّبار كاشف االسرار الغالب القّهار ووضعت الطلسمات الصادقة واقمت أ «  

حد  أ نه ال ميلك  أ بعد  أ الصور الناطقة ونصيت االعالم اهلائلة على البحار السائلة ليعلم من  
        أ شّد من  أ يدى »2

Ba‘dehu yine Mıṣr canibine ‘avdet idüp dārü’l-mülk-i Emsūs’a geldi. 
Ġaryāb evlādından ‘Ayḳām nām şaḫṣı, yirine vekīl naṣb idüp kendüsi otuz 
yıl tamām kimseye görinmedi. Ve bu miḳdār ġaybet idecegüni ol ‘aṣruñ 

 
1  düzüp: īcād idüp N1, E 
2  “Ben cebbar olan Masrâ’im’im. Sırları keşfederim. Gâlip ve kahrediciyim. Gerçek tılsımı 

meydana getirdim. Konuşan suretler diktim. Bunu yok sayanların ellerimden daha 
güçlüsünün olmadığını bilmeleri için akan denizlerin üzerine ürkütücü sancaklar 
koydum.”     
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kāhinlerine ve rü’esā-yı ‘askere bildürdi. Vaḳtā ki va‘desi tamām oldı, rü’yet-
i dīdārına a‘yān-ı memleket tamām şūr u şeġab gösterdi. Bi’l-āḫire ḫalīfesi 
olan ‘Ayḳām cehd-i tamām ile Mıṣr ḫalḳını bir yire getürdi. Tā ki bir maḥall-
i menī‘ ve ḳaṣr-ı refī‘den Mıṣrā’im ‘arż-ı cemāl idüp ḫalḳa görindi. Fe-ammā 
bir mehābetle ki her görenüñ ḳalbi ḫavf u ḫaşyetle memlū oldı. Gözleri 
ḳamaşup mehābeti ḳulūb-ı nāsa küllī ru‘b ü hirās virdi. Bī-iḫtiyār cümlesi 
ser-ber-zemīn itdiler. Ya‘nī ki ta‘ẓīm ü tekrīm ḳaṣdına secde eylediler.  

Andan ṣoñra bir ‘aẓīm simāṭ çeküp ‘umūmen ehālī-i Mıṣr’ı żiyāfet ey-
ledi. Kibār u ṣıġārı yidürdi ve içürdi. Ba‘dehu menzillü menzillerine gitme-
lerine ruḫṣat virdi. Andan ṣoñra müddet-i ‘ömrinde [176b E] bir daḫı kim-
seye görinmedi. Ne miḳdār mu‘ammer olduġı hergiz bilinmedi. Kemāl-i 
ġurūrla ṭılısmātına yazduġı suṭūr öñ soñ hebā’en menẟūr olmasını bu şi‘r-i 
fenā-şu‘ūr ile min vechin bildürmiş oldı: 

li-Mü’ellifihi 

  زار  شوى آخر كار ىب زور و    ر صد هزار گ ر صد مباىن و گ ا  
  �1ندش چو من خوار در كنج غار     دهد نه سپاه   �رى   نجينه گ نه   

 

Ḥükūmet-i ‘Ayḳām Min Evlād-ı Ġaryāb [153a MV]  
bin Ādem ‘aleyhi’s-selām 

Şol zamān ki Mıṣrā’im’uñ naṣb u tevkīli ile taḫta cülūs itdi, beyne’l-
ḫalā’iḳ icrā-yı aḥkāma muḳayyed olup āyīnleri üzere kāhinlere iltifāt [162a 
N1] ve īcād-ı ṭılısmāta müta‘alliḳ ḳudret ü ḳuvvetini iẟbāt idüp bir derecede 
feylesūf ḳopdı ki bunuñ āẟārı min ciheti’l-a‘māl sā’irlerüñ iḫtirā‘ātına ġalebe 
eyledi. 

Ba‘żılar ḳavlince Ḥażret-i İdrīs bunuñ zamānında āsmāna çekildi. Ḥālā 
ki yuḳaruda beyān olınduġı üzere menāḳıb u āẟāra min vechin muḫālif bu-
lındı.  

El-ḳıṣṣa mezbūr ‘Ayḳām bir cebbār-ı benām ve hakīm ü ‘alīm-i ḥikmet-
fercām oldı ki vāḳı‘a-i ṭūfānı kemā-yenbaġī istiḫrāc eyledi. Taḥt-ı 

 
1  “Yüz veya yüz bin [sene bu dünyada] kalsa da sonunda güçten düşüp feryat edecektir. Ne 

hazine, ne de askerler yoldaş olacaktır. Benim gibi hakir bir şekilde bir mezarın köşesine 
atılacaktır.” 
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ḥükmindeki ‘afārīt ü şeyāṭīne emr idüp ḫaṭṭ-ı istivādan öte sefḥ-i Cebel-i 
Ḳumr’a nuḥāsden bir ḳaṣr-ı muṭalsam inşā itdürdi. Ve ol ḳaṣruñ içinde 
dā’imā meṣābīḥ görinürdi. Ve envā‘-ı eṭ‘ime-i nefīse, evānī-i müẕehhebe ile 
döşenür, ṭururdı. Cümle ‘askeri ki ol nefā’isden tenāvül itdiler, yine bir ẕerre 
eksilmedügini ta‘accüb ḳıldılar. Bunca ni‘met nereden geldi, kimler bişürdi, 
kimler devşürdi, aṣlā bilemediler. Ba‘de itmāmi’l-binā kendüsi daḫı teferrüc 
ḳıldı. Ne ol ḥikmetüñ sırrına irdi, ne ‘illetini kemā-yenbaġī bildi. 

Naẓm-ı Fārisī Münāsib-i Īn Ḥāl  

  كرد سري رسنه �ز چون  گ كند      ري پ عجب ميز�نيست اين چرخ   
  داى گ هى كه  گ ه كشور خداىي  گ   چنني است رسم سپنجى سراى  
    1نج گ چه �زى برنج و چه �زى ب       مباز و متاز و مرّيخ و مناز   

‘Ale’l-ḫuṣūṣ ol ḳaṣruñ miyānında mā’-i cāmidi ẓāhir bir birke daḫı bāhir 
idi ki ‘aḳl bir ẕī-rūḥ şekline mütemeẟẟil olup uġrasa anı āb-ı revān ṣanurdı. 
Belki ṭālib-i mā’ü’l-ḥayāt olan İskender anı temāşā ḳılsa cemād gibi idügini 
idrāk eylemeyüp ‘aynı ile āb-ı ḥayvān ḳıyās iderdi. 

Ve bi’l-cümle ‘Ayḳām bu temāşāyı itdükden ṣoñra yine pāy-taḫtı olan 
şehr-i Emsūs’a geldi. Mıṣrā’im kendüyi veliyy-i ‘ahd itdügi gibi ol daḫı oġlı 
Ġarnāḳ’ı ḳā’im-maḳām naṣb idüp kemāl-i ferāġatle tekrār ol ḳaṣr-ı muṭal-
sama ‘azīmet ḳıldı. Tek ü tenhā anda ḳalup encām-ı ḥāli nice olduġı ve hey-
kel-i cismānīsi ne vechle fenā bulduġı ve ne zamānda murġ-ı rūḥı āşiyāne-i 
tenden ṭayerān eyledügi kimseye ma‘lūm olmadı. 

li-Münşi’ihi 

  Ṭūfānı görmeyem didi ol sāḥir-i ‘anīd [177a E] 
  Ṭūfān-ı ḳulzüm-i ecel ammā olup bedīd 
 
  Ġarḳ eyledi sefīne-i cismini rūzgār  
  Ġarḳ-āb iken ḳılındı anuñ cüẟẟesi ḳadīd 
 

 
1  “Bu yaşlı felek acep bir ev sahibidir. Tok ettiğini bazen aç eder. İşte böyledir bu dünyanın 

âdeti. Bazen efendinin memleketi olur, bazen de kölenin. Oynama, koşma, üzülme, 
sevinme. Eziyet çekerek koşmak neden, caka satarak yürümek neden! ” ǀ Bu manzume E 
nüshasında bulunmamaktadır. 
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  Çün ṭutdı māverā-yı ḫaṭ-ı istivāda cāy 
  Şöyle umardı ḫaṭṭ aña bir sedd ola sedīd 
 
  Olmaz cihānda sāḥir ü cebbār ber-ḳarār 
  Pend-i selefden ‘āḳıl odur ola müstefīd 

 

Salṭanat-ı1 Ġarnāḳ bin ‘Ayḳām 

Bir rivāyetde ḳāf ile degüldür, nūn ile Ġarnān’dur. Ammā laḳabı Eyẟem 
idügi raḳam-zede-i müverriḫāndur. Bu daḫı fünūñ-ı ṭılısmātda keẟīrü’l-
ma‘lūmāt bir feylesūf-ı ‘ālī-derecāt olup niçe a‘māl-i ġarībe ve āẟār-ı ‘acībe 
iḫtirā‘ına dest-res bulmışdur.  

‘Amel-i Evvel: Cümleden biri tucdan bir aġac düzüp budaḳlarına 
demürden ḫaṭāṭīf ḳondurdı. Ḫāṣṣası bu oldı ki ḳaçan [162b N1] bir ẓālim 
aña yaḳın gelse ol [153b MV] ḳırlanġıçlar başına üşerlerdi. Tā ẓulmine 
muḳirr olup ḫuṣamāsını irżā itmeyince andan ayrılmazlardı. 

‘Amel-i ẞānī: Bu daḫı āẟār-ı ġarībesindendür ki ṣavvān-ı esvedden, ya‘nī 
ki bir cins ḳara ṭaşdan bir ṣanem daḫı peydā eyledi. Nāmını ‘Abdüzuḫal 
ḳoyup anuñla niçe āẟār hüveydā eyledi. Ḳaçan ki iki kişi birbirinden ḥuḳūḳ 
da‘vāsın eylese anlaruñ muḥākemesi ol ṭılısmla fayṣal bulurdı. Farażā ḥaḳdan 
ḫurūc iden kimesne o ṣanemüñ yanında maḥbūs gibi ḳalurdı. Tā ḫaṣmınuñ 
ḥaḳḳını virmeyince ḥarekete ḳādir olmazdı. Farażā yıllarla ḳalsa ḫalāṣına çāre 
bulınmazdı. Ve bir kimsenüñ bir ġayrı ḥāceti olsa anuñ ḥuṣūlini murād 
idinse gice ile kevkeb-i Zuḫal’e ḳarşu ṭurup ḥālini ‘arż iderdi. Ḫiṭām-ı ‘arż-ı 
ḥālde Ġarnāḳ ismini ẕikr idüp yalvarurdı. Ṣabāḥ olduḳda ol ḥācetini ḳa-
pusında ḥāżır bulurdı.  

‘Amel-i ẞāliẟ: Bunlardan mā‘adā ḥadīdden dallı budaḳlı bir şecere daḫı 
düzdi. Devā-yı müdebbirle üstine baġladı. Ve her budaġına vuḥūş u sibā‘dan 
bir gürūhı kendü yanına ceẕb idüp müctemi‘ ḳıldı. Ḳaçan ki bir memle-
ketüñ ḫalḳına ġażab iderdi, ol cānverlerden istedügini anlaruñ helākine mu-
sallaṭ ḳılurdı.  

‘Amel-i Rābi‘: Bu daḫı a‘mālindendür ki cebbār-ı mezbūr bir ṭā’ifeye 
incinse ṣularını şūr u telḫ iderdi. Aṣlā içmege ḳādir olmazlardı. Tā gelüp 

 
1  Salṭanat-ı: Ḥükūmet-i E 
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ḥāllerin aġlayup günāhlarına istiġfār itmeyince ol belāyı üzerlerinden redd 
eylemezdi. 

‘Amel-i Ḫāmis: Ḳaçan ki cebbār-ı mesfūr iẓhār-ı ḳudret murād eylese, 
ya‘nī ki ḳadr u raġbeti bābını güşād eylese kendüyi büyük büyük ḳuşlara 
taḥmīl iderdi. Her kişi bu ḥāleti görüp [177b E] “Kerāmetdür bu.” dirdi.  

El-ḳıṣṣa mezbūruñ ‘ulūmına nihāyet yoġ-ıdı. Ṭılısmāt u mermūzāta 
müte‘alliḳ kemālātı ellerüñ me’mūlinden çoġ-ıdı. Ba‘żılar ḳavlince Hārūt ve 
Mārūt bunlaruñ ‘aṣrında yiryüzine nüzūl ḳıldı.  

Vaṣīf Şāh ḳavlince bu ẕikr olınan Ġarnāḳ bir cennet tertīb itdi. Her 
ḳanda cemīle ‘avretler var ise ġaṣbla erlerinden cüdā eyleyüp 1  ḥūrīler 
maḳāmına anlaruñ iskānını terġīb iderdi. Fe-lā-cerem anlardan bir zen-i mü-
kerrem kendüye her cihetle maḥrem olup ‘ale’l-ġafle cebbār-ı mezbūrı helāk 
eyledi. Kendüsi ṭılısmātla defā’ini zīr-i ḫāk iderken rūzgār anuñ defīne-i 
ẕātını zīr-i ḫāk eyledi. 

Ḫuṣūṣā ki zamānında ḥükemā-yı ẕü-fünūn mānend-i Ḳalīmūn ve İbn 
Ḳalīmūn ve Nerese-i Kāhine ve Sebūn ve niçe bunlaruñ emẟāli kāhin-i 
mahāret-nümūn ḥadd u ‘add u iḥṣādan efzūn idi. 

li-Mü’ellifihi 

  2ماند   ر گ د   وى جن جهانرا بر جها     ماند    جور � ىن    ت او وى خت  پس از  

 

Emāret-i Lūḫīm3 bin Naḳrāveş el-Cebbār 

Ḫafī olmaya ki memālik-i Mıṣr ‘Ayḳām evlādınuñ taṣarrufına düşüp āl-i 
Naḳrāveş anuñ gibi salṭanat-ı kübrā devletinden maḥrūm ḳalmış iken 
merḳūm Ġarnāḳ’ı ki ol ‘avret bir furṣatla helāk eyledi, Lūḫīm ḫurūc idüp 
bilā-münāza‘a vü cidāl ve muḳātele vü ḥarb-ı fetret- [163a N1] me’āl mülk-i 
mevrūẟini żabṭ [154a MV] itdi. Baḳıyye-i evlād-ı ‘Ayḳām ḳıtāle ḳādir ol-
mayup çekildi, gitdi. Anlaruñ ṣımāḫ-ı sem‘ine gūyā ki bu gūne bir ṣadā-ber-
ṣadā zemzemesi yitdi. 

 
1  cüdā eyleyüp: ayurup N1 
2  “Bunun tahtı ondan eziyetle alınmış değildir. Dünya, başka bir dünya peşinde koşandan 

kalmıştır.” | Bu manzume E nüshasında bulunmamaktadır. 
3  Lūḫīm: Lūḥūm E 
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Naẓm 

  1كه طبلك زنت از شهان شد بديد    كارت بغايت رسيد   فت گ فلك   

Mezbūr Lūḫīm daḫı bisyār şinās bir merd-i ḥakīm ve feylesūf-ı fehīm 
olmaġın dārü’l-mülk-i Emsūs’uñ dört ṭarafında dört menāre yapdurdı. Ve 
her birinüñ firāz-ı meylinde bir ġurāb ṣūreti düzüp aġızlarında birer yılanla 
muṭalsam ḳıldı ki her bir yılan ol ġurāblara ṣarılmış görinürdi. Zamānında 
ḳarġa ve ṣaḳṣaġan çoġalup re‘āyānuñ ekinlerine żarar u ziyān itmegin ḥakīm-
i mezbūr bu ‘ameli iḫtirā‘ ḳılmış idi. Ġarābet bundadur ki ġurāb u ġudāf 
ḳısmı ve sā’ir mūẕī ṭuyūr cinsi ol ‘amel-i muṭalsamdan ṣoñra aṣlā görinmez 
oldı. Ekẟeri ḳırılup fuḳarānuñ ekinleri ḫalāṣ oldı. Ve ol menāreler zamān-ı 
ṭūfāna dek ṭurdı. Ba‘dehu mużmaḥil oldı. Ne kimse ġavrına irdi, ne gördi.   

Fe-ammā şehryār-ı mezbūr ḥadd-i ẕātında kerem-i şānla mecbūr-ı ‘adl 
ü inṣāfla muttaṣıf, sā’ir cebbārīne göre her cihetle ḥaḳḳına ḳā’il ü munṣif, 
kāhinlere mā’il ve seḥereye ṭab‘ı nā’il2 bir fermānkār-ı büzürgvār idi. Ba‘de 
vefātihi [178a E] bir nā-veş yire3 vaż‘ olındı. Ve künūz u māmeleki bile 
ḳonuldı. Dest-i bīgāneden ta‘addī irişmemek içün muṭalsam daḫı ḳılındı.  

 

Emāret-i Ḫuṣaylim 

Bu daḫı fünūn-ı ġarībede kāmil ve ‘ilm-i ṭılısmātda ‘ālim ü fāżıl kimesne 
idi. Eñ evvel Nīl-i Mıṣr’a miḳyās binā eyleyen bu idi. Ya‘nī ki ‘ilm-i hendese 
kāmillerini ḥużūrına getürtdi. Sāḥil-i Nehr-i Nīl’de mermerden bir ḫāne 
yapdurdı. Ve ortasına nuḥāsden bir birke düzdürüp mā’-i mevzūn ile içini 
ṭoldurdı. Ve bir cānibine bir erkek ṭavşancıl ve bir ṭarafına bir dişi ṭavşancıl 
ile ṭılısm itdi. Ḳaçan ki evvel-i şehr olurdı, kāhinler ol ḫāneyi açup içine cem‘ 
olurdı. Ve her biri zemzeme ile da‘vet-i ‘azā’imine meşġūl olurdı. Fe-lā-ce-
rem elbetde ol iki ‘uḳābuñ birisi ṣadā virürdi. Ya‘nī ki erkek ‘uḳābuñ ṣadāsı 
ṣuyuñ kāmil gelmesine delālet iderdi. Ve dişinüñ ṣadāsı, noḳṣānına işāret 

 
1  “Felek, ‘İşin bitti. [Diğer] hükümdarların senin [gidiş] davulunu çaldıkları ortaya çıktı.’ dedi. 

” 
2  nā’il: tābla N1 
3  nā-veş yire: - N1, E 
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iderdi. Bu ṭarīḳla1 aḥvāl-i izdiyād-ı Nīl bilinürdi. Ġalā iḥtimāli olduḳda 
vaḳti ile herkes ẕaḫā’irini iddiḫār ḳılurdı.  

Bundan mā‘adā mezbūr Ḫuṣaylim’üñ Ḫardāme nām bir ḳız ḳarındaşı 
var idi ki anuñ bir fā’iḳatü’l-cemāl, ṣāḥib-i yāl ü bāl cāriyesine pādişāh-ı 
mesfūr ‘āşıḳ oldı. Lākin hem-şīresinden almaġa ḳādir olmadı. Ḥattā 
Ḫardāme incinüp Zühre’ye mensūb bir heykel binā itdürüp anda niçe yıllar 
‘uzlet itdi. Tā ki Zühre yılduzı ile mükāleme vü muḫāṭabası vuḳū‘ buldı. Ve 
Zühre’nüñ işāreti ile ol cāriyesini ḳarındaşı Ḫuṣaylim’e virdi.  

‘Āḳıbet andan [163b N1] bir ferzendi vücūda geldi. Ol daḫı vüzerāsın-
dan birini i‘ẓāmen ve ikrāmen mezbūrenüñ ḫidmetine ta‘yīn ḳıldı ki her rūz 
gelürdi, merḳūmenüñ ḫidemāt-ı lāzımesini görürdi. İttifāḳan cāriye ile ol 
vezīr-i müşīre ülfet ü mu‘āmele töhmetin itdiler. Bi’l-āḫire işti‘āl-i nār-ı 
ġażaba bā‘iẟ olup meẕkūr [154b MV] u meẕkūreyi siyāseten ḳatl itdiler. 
Vaḳtā ki hem-şīresi işitdi, “N’içün bilā-müşāvere iş itdün?” diyü Ḫuṣaylim’e 
incindi. ‘Āḳıbet müfterīnüñ bühtānı ḳıṣṣasını2 beyāża çıḳarup ḳaṣr-ı mülk-
den redd ü iḫrācına bā‘iẟ oldı.  

Ba‘dehu ḫˇāheri Ḫardāme şehryār-ı mesfūruñ Hūṣāl nām oġlını yanına 
aldı. Ḥüsn-i terbiyet ve taḥṣīl-i kemālāt u ma‘rifetine tekeffül idüp kendüye 
kemāl-i edeb ü vaḳārı terġīb ve şebān-rūz ḫiṣāl-i ḥamīde ile i‘tilā-yı şānına cell-
i himmetini taḳrīb eyledi. Ve benāt-ı mülūk ü ekābir-i keheneden her mālik3 
yigirmi ‘avret ile izdivācına sa‘y u diḳḳat ḳıldı. Ve anuñ içün bir medīne-i laṭīfe 
iḥdāẟ idüp aḥsen-i nüfūs ve ‘acā’ib-i maḥsūs ve ṭılısmāt-ı ġayr-ı [178b E] 
menḥūsla her birini tezyīn itdi. Ḥattā üsṭüvāneler üstinde bir ḥammām inşā 
idüp āteş yaḳmaḳsızın ṣan‘at-ı siḥr ile mā’-i ḥārrını revāne eyledi.  

Ḥāṣıl-ı kelām Ḫuṣaylim-i benām ḫaylī ẕī-şān-ı devlet-fercām pādişāh 
idi. Nehr-i Nīl üzerinde bir ‘aẓīm ḳanṭara yapmışdur. Ol maḳūle eẟer-i ‘aẓīm 
ancaḳ kendüye müyesser olmışdur. Bi’l-āḫire bu daḫı vefāt itdi. Sā’ir mülūk-i 
cebābire gibi künūzı ile defn olındı. 

li-Mü’ellifihi 

  Cāh u celāl naḳşı hemān bir ḫayāldür 
  Ṣan salṭanat didükleri bir dest-māldür 

 
1  Bu ṭarīḳla: - N1 
2  ḳıṣ ṣasını: ḳaṣdını E 
3  mālik: ṣālik MV 
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  Dünyā getürdi her birinüñ arḳasın yire 
  Cebbārlar ki mā-ṣadaḳ-ı Pūr-i Zāldür 

 

Salṭanat-ı Hūṣāl bin Ḫuṣaylim ber-Mesned-i ‘Āc-i Şehryārī  
be-Nigīn ü Dīhīm 

Sābıḳu’z-ẕikr Ḫuṣaylim ki taḫtgāh-ı devletinden cāygāy-ı vaḥdete çe-
kildi, ferzend-i devletmendi Hūṣāl dārü’l-mülke zīb ü zīver virüp ṣadr-ı pe-
derde muḳīm oldı. 

Naẓm 

  1ى ميداشت � دين بر  دهش بردست و    مهان رسم پدر بر جاى ميداشت  

Bu daḫı ḥakīm-i kāhin ve fenn-i ṭılısmātla ‘azm-i şānı müte‘ayyin bir ẕü-
fünūn-ı kāmil ve feylesūfān içinde ma‘lūmātla meşhūr-ı fāżıl idi. Hūṣāl nāmı 
ile iştihār buldı. Ma‘nāsı lisān-ı Süryānī’de ḫādimü’z-Zühre dimek oldı. Ve 
Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām bunuñ2 zamān-ı salṭanatında ṭoġdı. Ya‘nī ki bu 
dārü’l-mülk-i Mıṣr’da pādişāh iken Bābil vilāyetinde Ḥażret-i Nūḥ tevellüd 
itdi. Zamān-ı devletinde iki ‘amel-i muṭalsamla iştihār-ı küllī buldı. 

‘Amel-i Evvel: Bir heykel-i muṭalsamda bir dā’ire peydā ḳıldı ki güneş 
ṭoġduḳda ṭoġardı. Ṭolanduḳda yine ṭolanurdı. Niçe rūzgār bu minvāl üzere 
devr-i dā’im ṣūretinde devr itdi. Bir ‘amel-i āḫarla mu‘āvenete [164a N1] 
iḥtiyāc lāzım gelmedi. 

‘Amel-i ẞānī: Nehr-i Nīl’üñ altında maḫfī ve ‘uyūn-ı nās ve ekẟer-i 
muża‘afātdan muḫtefī bir ṭarīḳ ‘amelin itdi ki nihāyeti zīr-i zemīnde ser-
ḥadd-i Bābil’e yitdi. Aṣlā bir ferd bu sırruñ ġavrına yitmedi.  

Bunlardan mā‘adā evlādınuñ ḥüsn-i terbiyet ve taḥṣīl-i ‘ilm-i kehāneti 
ile muḳayyed olup yigirmi nefer yarar evlād-ı devlet-şi‘ārınuñ her birine bi-
rer fāṭırı3 üstād-ı māhir ta‘yīn itdi. Tā ki her biri ẕü-fünūn u ‘ālim olup 
‘ulūm-ı ġarībe taḥṣīline4 cell-i himmet eyledi. 

 
1  “Babasının âdetini aynı şekilde yerine getirdi. Onun ülkesini elde, dinini ayakta tuttu.”  
2  Nūḥ//bunuñ: Nūḥ’uñ N1 
3  fāṭırı: ḳāṭırı MV, E 
4  taḥṣīline: taḥmīline MV | tekmiline N1 
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Naẓm 

  روى صفحٔه مناقب بود     راى او چون شهاب �قب بود   
  [180a E]    آمسان زير او زمني بودى     كني بودى  بروز مصاف و   ر گ   
   1خلق او جّنت حريفان بود      لطف او دائه ضعيفان بود   

Vaḳtā ki [155a MV] zamān-ı salṭanatı yüz yigirmi yedi yıl oldı, ḥuẓūẓ-ı 
taḫt u tācdan istīfā idüp taḥt-ı ḥükmindeki memleketleri evlād-ı emcādına 
taḳsīm ḳıldı. Kendinüñ ḥāl-i ḥayātında yedi yıl tamām her biri ḳalemrev-i 
ḥükūmetinde ḥüsn-i sīretle ḳıyām eyledi. Hergiz birbirlerine muḫālefet ü 
‘adāvetleri ẓuhūra gelmedi. 

Naẓm 

  ديدها حل قطع الصوارم �بع        وفضائل االنسان تتبع اصله  
  2 اسودها غري ال ينسل االشبال       والدة حامل ارىن بينها من    

El-ḳıṣṣa evlādı ki umūr-ı salṭanata her biri yirlü yirinde iştiġāl iderdi, 
Hūṣāl kendüsi heyākil-i ‘ibādetine meşġūl olup hergiz kimseye görinmezdi. 
Ba‘de zamānin ol niẓām şekl-i āḫara girdi. A‘ḳal-i evlādı bu cümleye pādişāh 
olup sā’ir birāderleri anuñ taḥt-ı ḥükminde begler rütbesine tenezzül itdi. 
Bu ḥāl ile çoḳ zamān geçmedin Hūṣāl intiḳāl eyledi. Defni ṭılısmāt u heyākil 
ile sā’ir mülūk āyīni üzere muḳarrer ḳılındı. 

Naẓm 

  د رب چيزى ن و  ورد  ود هيچ � خب      د منر خر  آ نكه  آ   در نژاد   ما   ز  
     �خر مهني كار پيش آيدت       يدت آ ر مّدت نوح پيش  گ ا   
  جنا نيفكندش آخر زوال آ كز          فتاىب �وج كمال آ برفت   
    خداى جهانست بر يك قرار     مناند بكس اين جهان �يدار   

 
1  “Onun görüşleri delip geçen kıvılcım gibiydi. Yüzü destanlar sayfası gibiydi. Savaş yapma 

ve intikam alma imkanı doğsa gökyüzü onun altında zemin gibiydi. Onun lütfü 
düşkünlerin annesiydi. Onun karakteri dostların cennetiydi.”  

2  “İnsanın erdemi onun aslından gelir. Kılıcın keskinliği demirinden gelir. Bana doğuran ile 
evlat arasında fark göster. Aslan yavruları ancak aslanın soyundan gelir.” 
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  1ى گ   خداى جهانراست �يند       ى گ د  نديده كسى � ابد زن   

    

Emāret-i Nedesān bin Hūṣāl ber-Taḫt-ı Salṭanat u Übbehet ü İḳbāl2 

Mezbūruñ erşed-i evlādı idi ki ber-vech-i iştirāk yedi yıl salṭanatdan 
ṣoñra ittifāḳ iḫvānla mesned-i mülke cülūs itmiş idi. Lākin ba‘de zamānin 
anlardan ba‘żı nā-sezā evżā‘ u ḥareket ṣudūr itmegin cümlesini maġribdeki 
medā’ine sürmiş idi. Ve ‘ammisi ḳızlarından bir cemīle ve siḥr ü kehānetde 
bī-‘adīle duḫterle tezevvüc itmiş idi. Ḥattā mezbūre ḫaşeb-i menḳūşdan bir 
ḳaṣr īcād idüp Nedesān’la içine girdi. Gāh u bī-gāh Nehr-i Nīl üzerinde seyr 
ider, yürürdi.  

İttifāḳ birgün bir muḥkem rūzgār çıḳdı. Bünyādı āb üzerinde olan ḳaṣr-ı 
salṭanatı yıḳdı. [164b N1] Meẕkūr u meẕkūreyi ve maḥremlerinden niçe 
kimesneyi helāk ü ġarḳ-āb itdi. 

Naẓm 

   3خوش درخشيد وىل دولت مستعجل بود     فّص پريوزه كه بر خامت قدرش بنمود 

Ġarābet bundadur ki mezbūr Nedesān’uñ bir zen-i sāḥiresi vüzerādan 
biri ile ülfet ve ḥüsn-i mu‘āmeleye cell-i himmet idüp ṭoḳuz yıl salṭanat ey-
ledi. Dārü’l-mülk-i Emsūs ḫalḳı Nedesān’ı ḥayātda bildi. Mülūk-i cebābi-
rede dūr u dirāz ġaybet u iḫtifā ‘ādet olmaġın öyle ḳıyās olınurdı.  

Vaḳtā ki müddet-i ġaybeti ḳatı uzadı, Şemrūd-ı cebbār ve iḫvān-ı Ne-
desān’dan ba‘żı ṭalebkārlar leşker çeküp şehr-i Emsūs’a üzerine geldiler. 
Ḳıtāl4 niyyetine ḳarşu çıḳan vezīr-i mekkārı ṣıdılar. Şemrūd’ı taḫta geçürüp5 
andan ṣoñra vāḳi‘-i ḥāli bildiler. [180b E]  

 
1  “Biz insanlardan ölmeyen kim vardır. İnsanın kendisi [doğduğunda] ne bir şey getirmiştir, 

ne de [öldüğünde] bir parça şey götürecektir. Eğer Hz. Nuh’un ömrüne sahip olsan, yine 
de sonuçta yaşamın sona erecektir. Bu dünyada ölümsüz olan hiçkimse yoktur. Ebede kadar 
tek kalacak olan dünyanın sahibi [Allah’tır]. Kimse ebede kadar canlılık görmemiştir. 
İlelebed kalıcı olan dünyanın sahibi [Allah’tır].” | Bu manzume E nüshasında 
bulunmamaktadır. 

2  Bu başlık E nüshasında bulunmamaktadır.  
3  “Firuze taşı yüzüğün üzerinde kıymetli görünür, güzel parlar. Ancak onun ömrü pek çabuk 

geçer.” 
4  Ḳıtāl: Ḳıtāl ü ḳıbāl N1, MV 
5  geçürüp: çeküp oturup MV 
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Naẓm 

 1قدر خودرا حقري و ريزه كند     شاه خود ستيزه كند   � كه   هر     

 

Salṭanat-ı Şemrūd-ı Cebbār İbn Hūṣāl-i Seḥḥār 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ ḳarındaşıdur. Ammā ġāyetle ẓālim ü cebbār fehm olı-
nurken ḥüsn-i sīrete sülūk itdi. Kibār u ṣıġār-ı re‘āyā mezbūruñ ‘adl ü dādın-
dan tamām şükrān ‘arża ḳıldı. Ve maġribe sürilen birāderlerini getürdüp Ne-
desān’uñ künūzını anlara tevzī‘ itdi.  

Ba‘dehu zen-i sāḥiresini istedi. Ol daḫı ḳorḳusından 2  görinmeyüp 
oġlını aldı. Ve Ṣa‘īd vilāyetine firār eyledi. Ve siḥre müte‘alliḳ ba‘żı a‘māl ile 
kendüyi ḳurtardı. Fe-lā- [155b MV] cerem Ṣa‘īd vilāyetindeki sāḥirler 
sāḥire-i mezbūrenüñ oġlı Nūsīdūn yanına yıġıldılar. “Elbetde biz seni 
pādişāh idinürüz.” diyüp küllī ‘asker olup Emsūs fetḥi ḳaṣdıyla yüridiler. 
Egerçi ki Şemrūd ve cem‘iyyetindeki birāderān mevcūd ve niçe biñ seḥḥār u 
sā’ir ‘asākir-i nā-ma‘dūd muḳābil ü muḳātil oldılar. Kemā-yenbaġī ṣarf-ı 
maḳdūr idüp ḳıtāle ḳoyuldılar. Lākin seḥere-i nām-dār, yanlarındaki seḥere-i 
dār u diyār āteş-i ‘amelleri ile Şemrūd’a ġālib geldiler. Leşkerini ḳırup ken-
düyi ḳaçırup dārü’l-mülk-i Emsūs’ı żabṭ u fetḥ itdiler. 

 

Emāret-i Nūsīdūn bin Nedesān3 

Nūsīdūn ki eşref-i evḳātda babası mülkine mālik oldı, ḥadāẟet-i sinni 
ḥālinde taḥṣīl-i ‘ulūm idüp ḳavm-i cebbārīne istedügi gibi kār-fermāy 
ḳılındı. Ḫuṣūṣā vālidesinüñ siḥri dā’imā devletine taḳviyet virürdi. ẞebāt-ı 
binā-yı şevketine müte‘alliḳ ‘ameller düzüp ṭılısmāt-ı mütenevvi‘a iẓhārına 
mücidd olmaḳda idi. Kibār u ṣıġār ise Nūsīdūn’uñ evżā‘ u eṭvārından ḫoş-
nūd oldılar. “Sen ṭururken bu mülke kim lā’iḳ olur.4” diyü medḥ-i vaṣfına 
ḳoyuldılar. Ḥattā  

 
1  “Kim ki padişahına karşı inat ederse kendi kıymetini düşkün ve az kılar.” 
2  ḳorḳusından: ḳarşusında E 
3  Bu isim yazmalarda “Nedresān” şeklinde yazılmıştır. Önceki anlatımlarda bu isim 

“Nedesān” biçiminde geçtiği için tashih yapıldı. 
4  lā’iḳ olur: mālik olacaḳdur N1 
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Naẓm 

  زاوار نرا س آ كه خواهد جز تو بود      ست اين كار ي ترا امروز موروث  
  1از مهر عاىل قدر و سرور   چرخ چون      شود از فر خبتت ختت و افسر   

mażmūnına muvāfıḳ niçe beytler [165a N1] oḳudılar.2  

El-ḳıṣṣa Nūsīdūn’uñ vālidesi müdebbire-i mülk oldı. Şemrūd’uñ 
aṣḥābından ve ümerāsından nihāyetsiz kimseleri helāk eyledi. ‘Āḳıbet ken-
düyi daḫı ele getürüp meydān-ı siyāsete çıḳardı. Başını bir direk altına 
baṣdurup ayaḳlarını bir üsṭüvāne ile muḥkem bend itdi. Ḥārisler ta‘yīn idüp 
ḳarībü’l-‘ahd olan yevm-i ‘īde dek bekletdi. Ba‘dehu rūz-ı ‘īd hengāmesinde 
ḳatl itdürdi. Fe-ammā ba‘de’l-ḳatl bir gice bir hevlnāk ṣayḥa urdı. Ḥārisle-
rüñ niçesi zehre-çāk olup niçesi firār ḳıldı. Aña binā’en Şemrūd’uñ cesedi eñ 
eñ pāre pāre ḳılınup öldürüldi.  

Naẓm 

    [181a E]3خ فرا   اهى گ ست و  گ بر تو تن   ه گ كه      جز اين نيست آين [در] اين كهنه كاخ 

Ba‘de-mā sāḥire-i mezbūre oġlı Nūsīdūn içün ba‘żı a‘māl-i muṭalsama 
peydā itdi. Ol zamānuñ pādişāhları mücerred leşker ü ḫazā’in-i bī-mer ‘arż 
itmekle ḳudret göstermeyüp elbette a‘māl-i keheneden ‘arż-ı ḳudret lāzım 
olmaġın anda daḫı iḳtidārın beyān itdi. Cümleden biri ṣırçadan küre 
hey’ātında bir ṭob üslūbında bir ḳaṣr düzdi. Eflākuñ seyr ü devrine muṭābıḳ 
devrānla kevākibüñ ṣuver-i ‘acībesin temāşā itdürdi. Ve ṭabāyi‘ u a‘māl-i 
rūḥāniyyeye müte‘alliḳ ba‘żı eşkāl ile daḳā’īk-ı nücūmı ve küsūf u ḫusūfı ve 
tenāẓurı ser-ā-pā gösterdi. Farażā ki andan evvel gelenler ol gūne bir ‘amel 
itmemiş iken sāḥire-i meẕkūre ġayret idüp anı kemāline irgürdi. 

Vaḳtā ki altmış yıl tamām salṭanat itdi, vālidesi fevt olup cesedine ba‘żı 
edhān-ı mümesseke sürilüp çürimeden ve ḳoḳmadan 4  ve ḥaşerāt-ı arż 

 
1  “Başkalarının kendilerinin layık olduğunu düşündükleri bu görev bugün sana miras 

kalmıştır. Feleğin yüce güneşten kıymet ve liderliği aldığı gibi senin bahtının ışığından taht 
ve tac gidebilir.” 

2  Ḥattā//oḳudılar: - E 
3  “Bu köhne sarayın geleneği şundan başkası değildir:  Bazen darlığa düşersin, bazen ferahlık 

bulursun.” | Bu manzume N1 ve MV nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  ve ḳoḳmadan: - N1, MV 
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ta‘addīsinden ṣıyānet olındı. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ṣanem-i ḳamerüñ altında defn 
olınması münāsib görüldi. Ammā ġarābet bundadur ki sāḥire-i mezbūre 
defn olınduḳdan ṣoñra ḳabrine varurlardı. Ba‘żı müşkilātların ṣorarlardı. Bir 
mehīb āvāz ile cevāb alurlardı. Ba‘dehu eyyam-ı salṭanatı ki kāmil yüz altmış 
yıl oldı, Nūsīdūn daḫı fevt olup zücāc-ı maḳsūme ile iki şıḳḳuñ mābeynine 
idḫāl ḳılındı. Keẕālik cesedi edhān-ı mümesseke ile tedhīn olındı. 

Naẓm 

  1ال تع د  ايز ملك    ز مناند جب    كه در ختت ملكش بيابد زوال  

 

Ḥükūmet-i Şernāḳ bin Nūsīdūn2 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Kehānetde ve siḥr u ṭalāsumla maharetde 
 sırrına maẓhar idi. Şehr-i Emsūs’uñ ḳapusında nuḥāsden bir  «الولد سّر ابيه»3 
ḳaz şekli düzdi. Üstine ba‘żı esmā vü ḥurūf yazdı. Ḳaçan ki ol ḳapudan şehr 
içine bir ġarībü’l-bilād gelse ol ḳaz iki ḳanadların açup āvāz virürdi. Yad kimse 
geldügi bilinüp aḫẕ olınurdı. Bu ṭarīḳla ol şehre cāsūs gelemez olmış idi.  

Tārīḫ-i Maḳrīzī’de mesṭūrdur ki Nevāşī bin Ādem evlādından veyāḫūd 
Ṣuvātenī4 bin Ādem ferzendānından bir pādişāh ‘Irāḳ cānibinden ‘asker çe-
küp geldi. [165b N1] Vilāyet-i Şām’ı taġallüble aḫẕ eyledi. Ba‘dehu Mıṣr’uñ 
fetḥine ‘azīmet ḳıldı. Lākin ba‘żı ‘uḳalā kendüye naṣīḥat ḳıldılar. “Şernāḳ’uñ 
kendü mahāretinden ġayrı bunca fāżıl sāḥir ve kāhinleri var iken sen Mıṣr’ı 
alamazsun.” diyü pend eylediler. [181b E]  

Binā’en ‘alā ẕālik ḫavāṣṣından birḳaç ādem ile tebdīl-i ṣūret idüp sırren5 
Mıṣr’a geldi. Ḥālā ki mü’ekkelūn pençesine girdi. ‘Ale’l-fevr şemā’ilini yaz-
dılar. Şernāḳ cānibine gönderdiler. Ve kendüyi ḥabs eylediler. İttifāḳan 
Şernāḳ ol gice bir hevlnāk vāḳı‘a gördi ki rü’yāsında bir yüksek menāreye 
çıḳmış ve bir ‘aẓīmü’l-cüẟẟe murġ kendüyi yutmaḳ ḳaṣdına aġız açmış. Ḥattā 
şöyle ḫavf itmiş ki menāreden aşaġa düşeyazmış. Ve ol mehīb, murġ-ı ġarīb 
geçüp gitmiş. ‘Ale’s-ṣabāḥ ki uyanur, kahinlerini cem‘ idüp rü’yāsını taḳrīr 

 
1  “Devletinin tahtında zeval onu yakaladı. Yüce Allah’ın hükmü dışında bir şey kalmadı.” 
2  Bu isim yazmalarda “Nūşīdūn” şeklinde yazılmıştır. Önceki anlatımlarda bu isim 

“Nūsīdūn” biçiminde geçtiği için tashih yapıldı. 
3  “Çocuk babasının sırrıdır.”    
4  Ṣuvātenī: Ṣuvāyetī N1 
5  sırren: seyr-i E 
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ḳılur. Fe-lā-cerem re’īs-i kehene şöyle ta‘bīr eyler ki “Mülūkden biri saña ḳaṣd 
eylese gerekdür. Lākin żarara1 ḳādir olmayup nā-murād gitse gerekdür.”  

Ve bir mu‘abbir daḫı aḥkām-ı nücūmiyye mūcibince istiḫrāc eyleyüp 
dimiş ki “Ol ‘adüvv, memleket-i Mıṣr ḳaṣdına bi’l-fi‘l dāḫil olmışdur. Bil ki 
nevāḥī żararına dest-i ta‘addī daḫı uzatmışdur.” Vaḳtā ki yoḳlandı, ol ḥīnde 
mezbūr iḥżār olındı. Ba‘de’l-aḫẕ ḥabs olınup ḥaḳḳından gelindi. Mu‘abbirīn 
ü müneccimīnüñ taḥḳīḳları vāḳı‘a muṭābıḳ bulundı.  

Bundan mā‘adā dā’imā Şernāḳ’uñ öñinde bir āteş yanar, ṭururdı. Ken-
düye her bulışan anuñ içinden geçerdi. Bu vechle muṭalsam idi ki bed-ḫˇāh 
olanları yandururdı. Ṣadāḳatinde ẟābit-ḳadem olanları ne incidür ve ne te’ẟīr 
ḳılurdı.  

Menḳūldür ki ḳaçan ki melik-i sābıḳu’z-ẕikri getürdiler, ol āteş-i 
fürūzān arasından geçüp dest-būs itmesini münāsib gördiler. Vaḳtā ki 
miyān-ı āteşe uġradı, āteş kendüye te’ẟīr idüp cigerin ṭoġradı. Aña binā’en 
girüsine ḳaçdı. Ol ṭarīḳla rāz-ı ser-bestesini açdı. Andan ṣoñra teşhīr itdiler. 
Mıṣr ve İskenderiyye vilāyetlerini gezdürüp ‘acā’ib-i ṭılısmātını seyr itdür-
dükden ṣoñra aḫẕ olınduġı ser-ḥad ucında bir burc üzerine ṣalb eylediler. 
Andan ṣoñra mülūküñ Mıṣr’dan recāları münḳatı‘ oldı. Ḫayāl-i muḥāldür, 
[156b MV] diyü kimse tesḫīrini heves ḳılmaduġı taḥaḳḳuḳ buldı. 

El-ḳıṣṣa Şernāḳ yüz üç yıl salṭanat itdi. Andan ṣoñra va‘desi yitdi. Ābā 
vü ecdādı ṭarīḳası üzere defn olınup künūz u defā’in ile defn ḳılınup vefātına 
müte‘alliḳ olan umūrda her işi yitdi. 

Naẓm 

  ر سّجني زي �ال نقش دارد  كه                راىي بزر ويرانه را آ چه  
  ماچني  هردمش صد چني و   دارد   كه              حبكمت ىي را آ ي ن   جانرا   را چ 

  2بني  ردد جان خدا گ ن حكمت كه  �     ويست گ  فت و گ   نه آن حكمت كه مايهٔ 

 

 

 
1  żarara: şey’e E 
2  “Viranelerdeki altınlara ne diye niyet ediyorsun. Zindanların altında yüce görüntüler vardır. 

Neden ruhu hikmet ile süslemiyorsun? Ki onun her anında yüz Çîn ve Mâçîn vardır. 
[Ruhunu süsleyeceğin] o hikmet, sermayesi dedikodu olan hikmet olmamalı. Ruhu, 
Yaradan’ı görecek hale getiren bir hikmet olmalı.” | Bu manzume E nüshasında 
bulunmamaktadır. 



580 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Salṭanat-ı Şehlūḳ1 bin Şernāḳ 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ ferzend-i reşīdidür.2 Kehānet ü siḥrde [166a N1] baba-
sından dūn degül idi. Feżā’ili efzūn degülse noḳṣānla daḫı manẓūr-ı ‘uyūn 
degül idi. Mühimmāt-ı salṭanatı izdiyād-ı ‘imāretle tertīb ḳıldı. Nīl-i Mıṣr’ı 
taḳsīm idüp sāḥil [182a E] zirā‘atine re‘āyāyı terġīb ḳıldı. Fe-ammā iġvā-yı 
şeyṭānī ile ḍalālete düşüp bir āteşkede bünyād eyledi. Cümleden ol dīn-i 
Mecūs’a raġbet eyleyüp āteş-perestlerüñ ḫānumānını bu ẓālim ābādān eyledi.  

Ba‘de-mā rü’yāsında bir kimse kendüye geldi. “Mıṣr’uñ fülān cebelinde 
bir defīne vardur ki ḳapusına iki başlu bir ef‘ī mü’ekkeldür. Saña ḳarşu gelse 
gerekdür.” diyü söyledi. “Fe-ammā sen iki murġ götüresün. Ol maḥalde 
ḳurbān idüp ẓāhir olan ef‘īnüñ üstine atasun. Ba‘dehu anları mündefi‘ görüp 
saña bir ḫazīne peydā olacaḳdur. Küresinden içerü girdügünde bir cesīme 
‘avret ẓuhūrı taḥaḳḳuḳ bulacaḳdur. Anuñla ki mükāleme idesün. Ceddüñ 
Mıṣrā’im’uñ künūzına anuñ delāleti ile dest-res bulasun.” diyü bir bir beyān 
eyledi. Ya‘nī ki bu ḳıṣṣayı ol rü’yāda ẓāhir olan şaḫṣ kendüye bir bir söyledi.  

Vaḳtā ki Şehlūḳ-ı3 cebbār ḫˇābından bīdār oldı, vāḳi‘-i ḥāli kāhinlerine 
bildürüp ol maḥalli ve ‘avreti buldı. Anuñ delāleti ile Mıṣrā’im’üñ defā’inine 
vāṣıl oldı.  

Ġıbbu ẕālik ol daḫı iẟbāt-ı ṭılısmāt ve īcād-ı ‘acā’ibāt ṭarīḳına sālik oldı. 
Niçe ġarā’ib ü āẟār ḳoduḳdan ṣoñra müddet-i salṭanatı yüz ṭoḳsan yıla yitiş-
dükden ṣoñra vefāt ḳıldı. Tā ki ābā vü ecdādı āyīni üzere künūzı ile ma‘an 
defn olındı. 

 

Emāret-i Sūreyd bin Şehlūḳ4 

Bu daḫı sābıḳuñ ferzendidür. Ammā ġāyetle ḥakīm-i mevṣūf ve ‘āḳıl ü 
dānā vü feylesūf idi. Evvelā ḫarāc-ı arż-ı Mıṣr’ı Sūreyd iḥdāẟ eyledi. Marīżlara 
ve kötürümlere ḫizāne-i Mıṣr’dan nafaḳa ve kisve5 virilmek bundan ḳaldı. 
Ve kendü zamānında aḫlāṭ-ı keẟīreden bir mir’āt-i muṭalsam peydā ḳıldı. 
Ḥavādiẟ-i memālik-i ‘ālemi ba‘īd ü ḳarīb anuñ içinden temāşā ḳıldı.  

 
1  Şehlūḳ: Şelehlūf N1 
2  ferzend-i reşīdidür: ḳız ḳarındaşıdur E 
3  Şehlūḳ:  Şelehlūḳ N1 
4  Şehlūḳ: Şelehlūḳ N1 
5  ve kisve: - N1, MV 
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Ve yine Emsūs’da bir ‘avret heykeli düzüp gösterdi. Ṣūretā bir yirde 
oturmış idi. Ve ḳoltuġında1 bir oġlancıġı emzirür şeklinde ṭutmış idi. Pes 
nisā-yı Mıṣr’dan her ḳanġısınuñ bir ‘użvında bir maraż ḥādiẟ olurdı, ol 
‘użvını şekl-i muṭalsamdaki ‘użv-ı şebīhe sürerdi, kendüyi ol ‘illetden ḫalāṣ 
iderdi. Ve her ḳaçan ki bir zānīye ‘avret bu vechle müdāvāt içün ol heykele 
yapışurdı, kemāl-i ḫaşyetinden dir dir ditrerdi. Ve fi’l-ḥāl zinādan istiġfār 
iderdi.  

Ḳıbṭīler ḳavlince bu ṭılısmāt ṭūfāndan ṣoñra niçe zamānlar ṭururdı. 
Ṣoñra Buḫtunnaṣr fitnesinde ḫarāb oldı. Ve Mıṣr’daki iki herem-i kebīr ki 
Şeddād bin ‘Ād ‘imāretidür, [157a MV] diyü isnād iderler, anları Sūreyd-i 
ḥakīm, zamān-ı salṭanatında yapmışdur. [182b E] ‘Ulemā-yı Ḳıbṭ ḳavlince 
‘Ādīler Mıṣr’a girememişdür. Kāhinlerüñ a‘māl-i āteş-feşānı anları men‘ ü 
def‘ ḳılmışdur. Ve “Mezbūr Sūreyd’üñ velādeti ṭūfāndan üç yüz ṭoḳsan yıl 
evveldür.” diyü bildürmişlerdür. [166b N1]  

Ve bi’l-cümle feylesūf-ı mezbūruñ āẟārına nihāyet yoḳdur. Rūz-nāmçe 
ṭutup rūz-be-rūz vāḳi‘ olan ḥādiẟātı yazmaḳ ve māh-be-māh tedvīn idüp 
mührlemek ve sāl-be-sāl muṣḥaf-ı ‘ulūma derc itmek mezbūrdan ḳalmışdur.  

Ve Fekres nām ṣanem ki niçe aḫlāṭdan ma‘mūldür, ve ‘ilm-i ṭıbba 
müte‘alliḳ niçe aḥkām ve her biri dāfi‘-i ‘ilel ü esḳāmdür, yine müşārün iley-
hüñ a‘mālindendür.  

Ebū Ma‘şer-i Müneccim ve ekẟer-i kehene-i Ḳıbṭ ḳavlince bunuñ āẟārı 
lā-yu‘addür. Bu ṭarīḳla yüz yedi yıl salṭanat idüp vefātınuñ günini ve sā‘atini 
kāhinleri kendüye bildürmekle ve kendüsi daḫı istiḫrāc itmekle cümle 
umūrını vaṣiyyet idüp ehrāmdaki denn içinde gömilmişdür. Ve kāfūrla ṣıva-
nup defn olınması sā’ir ḥükemā vü ḥükkām gibi künūz u defā’inle olmışdur. 

Naẓm 

 2ملعٔه انوار حكمت بر سرش ��ن هنوز     د فنا مشع حياتش مرده است �  ز ا   رچه گ 

 

 

 
1  bir ‘avret//ḳoltuġında: - N1 
2  “Fânîlik rüzgarı onun yaşam mumunu söndürmüştür. Ancak henüz başında hikmet 

nurlarının ışığı yanmaktadır.” 



582 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Fī ‘Acā’ibi’l-ehrām1 

Rivāyet olınur ki Emīr Aḥmed bin Ṭolun’uñ zamān-ı ḥükūmetinde 
birḳaç bed-nihād bir sāde-rū oġlanla ḳaṣd-ı fesād idüp şarāb u nuḳl u zād ile 
ehrāmuñ birine girdiler. Ol fi‘l-i ḳabīḥa mübāşeret ḳaṣd itdüklerinde bir 
ġulām-ı esved-i emred ‘aṣāyla ol ‘uṣāta ẓāhir oldı. Cümlesini ol maḳām-ı 
mübārekden sürdi, çıḳardı. Ḥattā ālāt-ı bezm ve ba‘żı libāsları içerüde ḳaldı.  

Bu daḫı menḳūldür ki yine bir şaḫṣ, bir zāniye ‘avretle bir hereme duḫūl 
eylemiş. Ba‘dehu zinā lāzımesine muṣirr olmış. Lākin zānī ve zāniye2 ol 
ḥīnde maṣrū‘ayn olurlar. Ḳayd-ı ḥayātda olduḳça mecnūn olur, ḳalurlar.  

‘Ulemā-yı Ḳıbṭ’dan mervīdür ki ehrām u berābīnüñ başḳa başḳa 
rūḥānīleri vardur. Ve her birinüñ mirāren göründügi ta‘ayyün bulmışdur. 
Ve dirler ki3 herem-i ġarbīnüñ rūḥānīsi bir ‘uryān ‘avret ṣūretindedür ki ferci 
mekşūf ve ṣaçları ve ḥüsni mevṣūfdur. Ḳaçan ki insāndan biri anuñ eline 
girse yüzine güler. Üzerine çöküp oturup anı kendüye çeküp taḳarrüb ḳasd 
ider. Herem-i mezbūruñ eṭrāfında vaḳt-i ḳaylūlede ẓāhir olup gāh ġurūb-ı 
şems ḥīninde4 niçe kerre görinmişdür. 

Ammā “Herem-i şarḳīnüñ rūḥānīsi aṣferü’l-levn bir ‘uryān oġlandur ki 
anuñ daḫı zülfi5 vardur ki errātla herem-i mezbūrı ṭolanurken görinmişdür.” 
diyü ḫaber virürler. Ve “Herem-i mülevvenüñ rūḥānīsi bir Nūbiyyü’l-aṣl 
şeyḫ-i ‘Arab’dur. Elinde micmeresi, başında ḳalpaḳ tāḳıyyesi vardur. Dā’imā 
anuñla tebaḫḫur üzeredür.” [183a E] dirler.  

Ve ammā berābī birbānuñ cem‘idür, “depecikler” dimekdür. Rivāyet 
iderler ki Birbā-yı Aḥmīm’üñ rūḥānīsi bir siyāh zişt ‘Arab oġlanıdur. Görin-
dükçe ‘uryānen görinmişdür. Ve Birbā-yı Semnūd’uñ rūḥānīsi bir uzun 
boylu, buġday eñlü, ṣaġīrü’l-liḥye, lāġar ḳoca ṣūretindedür.6 Niteki Birbā-yı 
Ḳıfṭ, mü’ekkeli Nūbiyyü’l-aṣl cāriyedür ki bir siyeh-rū oġlancıġını ḳol-
tuġında götürmiş ola. Ve yine Birbā-yı Dendere, mü’ekkeli bir insān gibidür 
ki başı arslan başı gibi ola. İki dāne boynuzı daḫı nümāyān idügi taḥaḳḳuḳ 
[167a N1] bula. [157b MV]   

 
1  Bu başlık MV ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
2  bir zāniye//zāniyye: - N1 
3  ehrām ü//dirler ki: - N1 
4  taḳarrüb//ḥīninde: - N1 
5  zülfi: zelaḳı N1 
6  ṣūretindedür: - MV, E 
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Ve ammā bir daḫı Birbā-yı Būṣīr, rūḥānīsi bir beyāżü’l-levn pīr şeklin-
dedür ki ruhbān libāsında olup elinde bir muṣḥaf ṭutmış ola. Niteki Birbā-
yı ‘İrrī1, rūḥānīsi bir çūbān şeklindedür ki arḳasında kisveti ve elinde ‘aṣāsı 
şobān idügini īmā itmiş ola.  

Bunlardan mā‘adā Ehrām-ı Dahşūr’uñ daḫı rūḥānīleri vardur ki niçe 
kerre eṭrāfını ṭolaşurken görmişlerdür. Ḥattā ḳurbānlar kesüp buḫūrlar 
yaḳup iẓhār-ı künūzına ve ol mü’ekkellerle ülfet rümūzına ḳudret bulma-
mışlardur.  

 

Emāret-i Hercīb bin Sūreyd 

Mezbūr ḥakīm-i sābıḳuñ oġlıdur. Mesned-i ḥükūmetde babası sīreti ile 
ḥüsn-i sülūk itmişdür. Ḫuṣūṣā a‘māl-i siḥr ü kehānetde küllī mahāret gös-
termişdür. Bundan mā‘adā ma‘ādin-i keẟīre icrā vü2 iḫrācı ve kīmyā ‘ilmi-
nüñ iẓhār u i‘lāmı3  ve Ehrām-ı Dahşūr bināsı ve aña emvāl-i vāfire ve 
cevāhir-i mütekāẟire, ‘aḳāḳīr-i mütenevvi‘a ve semūmāt-ı müteferri‘a idḫāl 
idüp iddiḫārı inşāsı mezbūruñ a‘mālindendür. Ve ‘ilm-i kīmyādan niçe nes-
neler iẓhār itmişdür. Farażā bir kimesne bir şaḫṣuñ mālın uġurlasa ol sārıḳ 
ṣāḥib-i mālüñ rıḳḳı olmaḳ bunuñ ḳānūnında olmışdur.    

Ve bunuñ bir ḳızı var idi. Ba‘żı ḫavāṣṣı ile ülfet ü mu‘āmele itmegin 
nefy-i beled idüp ġarb nāḥiyesine gönderüldi. Ve anuñ-içün bir şehr binā 
idüp müsinne ‘avretlerden niçesini anuñla bile gönderüp vāḳi‘-i ḥāli ol şeh-
rüñ ‘aleminde tārīḫ ḳazdurdı.  

Yetmiş yıldan ziyādece ḥükūmetinden ṣoñra fevt olup cümle māmeleki 
ile heremde defn olınmışdur.  

 

Ḥükūmet-i Menḳāveş bin Hercīb 

Ba‘żılar ḳavlince bunuñ da ismi Menḳāveş’dür. Ve ba‘żılar bilā-ḳāf 
Menāveş żabṭ itmişlerdür. Egerçi ki bu daḫı ābā vü ecdādı ‘ilmine mālik idi. 
Lākin ġāyetle cebbār olup sefk-i dimā ve fısḳ u fücūr semtine sālik idi. Ba‘żı 
ḥüsnā ‘avretleri cebren erlerinden tefrīḳ iderdi. Gāh “Baña yarayan, erlerine 

 
1  ‘İrrī: Vaġrī N1 
2  icrā vü: - N1, MV 
3  iẓhār u i‘lāmı: iẓhārı N1, MV 
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ḥarāmdur.” müdde‘āsını taḥḳīḳ iderdi. Gāh olurdı, kendü ādemlerine 
[183b E] tezvīc idüp bu vāsıṭa ile taṣarruflarını kilk-i la‘līnle ḫāme-i rengīne 
tenmīḳ iderdi. 

li-Münşi’ihi 

  Oldı maġlūb-ı ḥaẓẓ-ı şehvānī 
  Nefsi yoldan çıḳardı anı ‘ayān 
 
  Mülke dūr eyledi o nā-merdi 
  Ārzū-yı bütān u ḥubb-i zenān 

Ve bi’l-cümle niçe künūz iḫrāc eyledi. Ve ẕeheb-i ḫāliṣden niçe ḳuṣūr 
inşā ḳıldı. Ve içine enhār icrā idüp çay ṭaşları yirine envā‘-ı cevāhir-i nefīse 
dökdi. Ba‘de-mā Ḳarnās1 nām bir ẓālim ü cebbār ser-leşkerini2 ġarb vilāye-
tindeki ümmete musallaṭ idüp eşca‘-ı rūzgār bir ḫūnī-i sitemkār olmaġın 
niçe biñ ādemi ḳılıçdan geçürdi. Ve nihāyetsiz ẓulmler idüp nā-ḥaḳ yire ḳan-
lar dökdi.  

‘Āḳıbet Menḳāveş-i mezbūr yetmiş üç yıl salṭanat itdükden ṣoñra vefāt 
eyledi. Ḳuṣūr-ı müẕehhebenüñ birinde genc-i defā’inle defnini vāriẟleri 
[167b N1] iẟbāt itdi. 

li-Münşi’ihi 

  Ehl-i ẓulmüñ ḳaṣīr olur ‘ömri 
  Vāṣıl-ı ḳadr-i cāvidān olmaz 
 
  Lā-cerem raḥmi yoḳ sitemkāruñ 
  Varlıġı mülki şāyegān olmaz 

 

Emāret-i Afrūs bin Menḳāveş 

Egerçi ‘ilm ü ḥikmetde babası Menḳāveş’üñ ḳarīni idi. Fe-ammā ‘adālet 
ü inṣāfda ābā vü ecdādınuñ güzīni idi. Babası ẓulmen ġaṣb itdügi ‘avretleri 
yine ezvācına redd itdi. Dā’imā ‘adl ü dāda raġbet üzere deprenüp inṣāf 
ṭarīḳına gitdi.  

 
1  Ḳarnās: Farnāş E 
2  ser-leşkerini: ser-‘askerini N1 
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A‘māl ü ṭılısmātdan evvelā bir fevvāre [158a MV] yapdurdı ki ḳubbesi 
devri bi’l-meṣāḥa elli ẕirā‘ ve ḳaddi yüz ẕirā‘ idi ki eṭrāfına tuçdan niçe ṭuyūr 
ḳondurmış idi ki her sā‘atde eṣvāt-ı ‘acībe ile ṣadā virürlerdi. Ve şehr-i 
Emsūs’uñ ortasında bir menāre yapdurup yine tucdan re’s-i insān hey’etinde 
bir nesne vaż‘ itdi ki ol daḫı her sā‘at geçdükçe elbetde ṣadā virürdi. Ḫalḳı 
‘ömr-i ‘azīzleri güẕerānından āgāh ḳılurdı. Andan ġayrı bir menāre daḫı yap-
mış idi ki ṭorusında altun yalduzlu bir tuc ḳubbe itmiş idi. Ve ba‘żı leṭūḫāt 
ile ol ḳubbe-i müẕehhebeyi ṣıvatmış idi. Hemān ki şems ṭolanurdı, ol ḳubbe 
şol deñlü żiyā virürdi ki Emsūs şehri pür-nūr olurdı. Aṣlā bād-ı vezān ve 
keẟret-i emṭār u bārān anuñ żiyāsına māni‘ olmazdı.  

Bundan mā‘adā1 mülūk-i Bābil’den Mencūbel’e bir zeberced ṭabaḳçe 
göndermiş idi ki bir ḳuṭrı beş ḳarış idi. Ḥattā “Ṭūfāndan ṣoñra ol müdhüne 
bulındı. Ba‘żı mülūküñ ḫazīnelerine düşdi.” diyü şāyi‘dür.  

El-ḳıṣṣa zemīn-i maġribde niçe pāre müdün [184a E] ü ḳaṣabāt iḥyā 
eyledi. Ve içlerinde niçe künūz vaż‘ına mücidd oldı. Ammā bu ġarībdür ki 
mezbūr Afrūs üç yüz ‘avretle izdivāc eyledi. Ḥālā ki hīç birinden evlādı ḥāṣıl 
olmadı. Zīrā ki zamān-ı ṭūfān ḳarīb olduḳda Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā erḥāmı 
‘aḳīme itmiş idi. Ya‘nī ki ‘avretler bi’l-külliyye tevālüd ü tenāsülden ḳalmış 
idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ol yıllarda ḥayvānāt ḳırġunı olup anlardan bile izdivāc u 
netīce mümkin olmamış idi. Ḥattā bā‘iẟ-i zirā‘at u ḥirāẟet olan ḥayvānātdan 
cüz’ī nesne ḳurtulmış idi. Bi’l-āḫire mezbūr Afrūs daḫı intiḳāl eyledi. 
Künūz-i mütenevvi‘ası ile ehrām-ı şarḳīde defn olındı. 

Naẓm 

  يش از امتحان پ خوش منايد ليك     ن مجله نعيم اين جهان آ مهني بد  
  2يش چشم عاقبت بينان �ى است پ    اين سراى پر زمجع انبهى است   

Ve bi’l-cümle bunuñ ‘aṣrında vilāyet-i Mıṣr’uñ ekinleri āteş-i cevvāle ile, 
ḫuṣūṣā ki riyāḥ-ı ḥārre ile ṣararup żarar-peẕīr oldı. Zīrā ki mezbūruñ babası 
Menḳāveş ki zamān-ı salṭanatında Ḥanā’iş3 nām kāhin-i ferīdüñ ‘avretini 
ġaṣb itmiş idi. Ol daḫı incinüp günden güne a‘māl-i siḥr ü ṭılısmātla sā’ir 

 
1  Bundan mā‘adā: - MV, E 
2  “Bil ki dünyadaki bütün nimetler güzel görünür, ancak bunlar daha çok bir imtihan içindir. 

Bu [dünya] sarayı pek çok şey ile doludur. Ancak ilerigörüşlüler için dünya sarayı 
bomboştur.” 

3  Ḥanā’iş: Canā’iş MV | Ḫanābiş E 
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kāhinlerüñ ‘imāret-i vilāyete müte‘alliḳ ‘amellerini bozup siḥrlerini ve 
rūḥānīlerini1 ibṭāl itmekle mülk-i Mıṣr’a gāh u bī-gāh āteş ve riyāḥ-ı ḥārre 
ḥavāle itmiş idi. Ve anuñ ‘amelleri te’ẟīri ile Buḫtunnaṣr daḫı ṭılısmātı ‘amel-
den ḳalmış bulmaġın arż-ı Mıṣr’a girmege ve niçe fesādāt itmege fürce bul-
mış idi.  

Bi’l-āḫire [168a N1] şāgirdlerinden biri Ḥanā’iş’üñ ‘amellerini ṭuydı. 
Ba‘de zamānin mezbūr, üstādınuñ bir vaż‘ına incindügi gibi gelüp vezīr-i 
melike i‘lām ḳıldı. Şimdiye dek olan āteş ḳıṣṣaları hep andan idügini bil-
dürdi. Bilā-te’ḫīr ol vezīr-i bī-tedbīr, bir ceyş-i kebīr gönderdi. Ḥanā’iş’üñ 
memleketden iḫrācını ve Emsūs’a bi-ṭarīḳi’l-ḥabs idḫālini emr eyledi.  

Naẓm 

  �ر قتل او ساطور از  يز ميكىن  ت   تو   جانورى خار ميخورد غافل    2ت ش بد  
  3ور عذ ميان اهل مرّوت كه داردت م     وشى پ در   مرده كفن بركىن و كرم    ز   

Vaḳtā ki cünūd-i nā-ma‘dūd kāhin-i sāḥire muḳābil vardı, ḳarşularına 
çıḳup ‘azā’imin oḳuyaraḳ micmeresine [158b MV] bir buḫūr yaḳdı. 
Hemānā gelen ‘askerlerüñ bi-esrihim gözleri görmez oldı. Bi’z-żarūre her kişi 
girüsine döndi. 

Naẓm 

   [184b E]  ردان شدند گ ر روى  پ مهه چون س      د ن مبيدان مردان شد   چون   بدو 
  4زد   اق بلكه آتش بر مهه آف     فتنه چون تنها نه خودرا ساخت بد 

Ve ol buḫūrdan ġayrı siḥr ile bir āteş-i fürūzān daḫı nümāyān eyledi ki 
kendüyi ele getürmelerine māni‘ oldı. Ekẟerini yaḳup yandurup ekẟeri güçle 
ḳurtuldı.5 Fe-lā-cerem melik-i ‘aṣr6 olan Afrūs-ı muḥterem cenābına ‘arż-ı 

 
1  siḥr ü//rūḥānīlerini: - N1 
بدست :   بدشت   2  MV, E 
3  “Bir canlı, ovada gafletle diken yedi. Sen onunla savaşmak için kılıcını keskin tut. [Böylece] 

bir ölünün kefenini çıkarıp giysen de mürüvvet ehli seni mazur tutarlar.” 
4  “Ona yiğitlik meydanını kurdular. Oradakilerin hepsi siperden yüz çevirdi. Fitne tek başına 

kötü değildir. [Asıl kötüsü] fitne, bütün ufuklara değen bir ateş [gibi]dir.” 
5  ḳurtuldı: ḫalāṣ oldı N1 
6  ‘aṣr: Mıṣr N1 
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ḥāl ḳıldılar. Ḥanā’iş’üñ siḥrdeki mahāretini ve ‘ahd u emānla getürmekden 
ġayrı çāre yoġduġı ḥāletini ve ḥadd-i ẕātında maẓlūm olup babası ‘avretin 
ġaṣb itmekle ‘ırżın yıḳduġını bir bir beyān eylediler. Afrūs daḫı inṣāf eyledi. 
Mezbūra emān ḥükmini gönderüp ri‘āyetine ta‘ahhüd itdi. Ve ol āna dek 
ṣudūra gelen cerā’imini ‘afv ḳıldı. 

Naẓm 

  ن او رد عفو جرم خلق �يد ك     حق    هر كه عفو جرم خود خواهد ز  
  1ردن او گ شد از طوق امرت  ك كى          كز عفو تو شد شرمسار   ى جمرم   

Fi’l-vāḳi‘ Ḥanā’iş ki geldi, Afrūs aña niçe ri‘āyetler ḳıldı. Ve ḫāṭır-ı 
meksūrını ele aldı. Tā ki üstād-ı mezbūr daḫı ıṣlāḥ-ı mülk-i Mıṣr’a müte‘alliḳ 
niçe ṭılısmāt eyledi. Ya‘nī ki tedārük-i māfāt idüp ḫarābeleri ‘imārete yüz 
ṭutdı. Bu ṭarīḳla Afrūs altmış dört yıl salṭanat eyledi. Ve bunca zamān taṣar-
ruf itmişken yine evlāddan kimsesi ḳalmayup mülki bīgānelere ḳaldı, gitdi. 

 

Salṭanat-ı Armālīnūs 

Ba‘żılar mezbūruñ oġlıdur, dirler. Ḥālā ki degüldür. Ġālibā ebnā-yı 
a‘māmındandur. Zamān-ı devletinde niçe pāre medā’in ü ḳaṣabāt yapmış-
dur. Ve ābā vü ecdādınuñ ṭılısmātına muḳābil niçe ṣanāyi‘ göstermişdür. Ve 
mezbūr Armālīnūs taḫta cülūs itdügi gibi dīvān idüp a‘yān-ı keheneyi cem‘ 
ḳıldı. Ba‘dehu taḳrīr-i kelām idüp “Dā’imā ‘asākir-i memālik-i ġarbden ḫavf 
üzeresüz. Bu taḳdīrce zamān-ı ḳudretümde a‘māl-i hā’ile ile ‘asākir-i reḥḥāle2 
gönderüp anlaruñ tedārükini görmek lāzımdur.” diyü der-‘aḳab leşker çekdi, 
gitdi. 3  Fī nefsi’l-emr a‘dā leşkerini mirāren hezīmet itdi. Fe-ammā bir 
serdārını bir miḳdār ceyş ile ‘adū ḫayline muḳābil alıḳoydı. Ve kendüye küllī 
iltifāt idüp ḫil‘atler [168b N1] giydürüp istimāletler virdi.  

 

 
1  “Kim günahlarının affını sahibinden dilese sahibin halkın günahını affetmesi beklenir. Bir 

günahkar senin affından dolayı utanırsa, senin emrinin halkasından nasıl olur da boynunu 
çeker!” 

2  reḥḥāle: zeḫḫārla N1, MV 
3  gitdi: - N1 
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Naẓm 

 1چه برتر كه بر كرسى زر نشاند    برتر نشاند   ن شينا ن �ال    ز   

Egerçi ki serdār-ı mezbūr maġrib leşkeri ile rezm-i mevfūr eyledi, lākin 
anlar ittifāḳla tekrār cem‘iyyet itdiler. “Serdārdur, şehryār degüldür.” i‘tibārı 
ile leşkerini ṣındurdılar. Ba‘dehu Fir‘ān nām ‘ammisi oġlını sipehsālār idüp 
tecdīd-i ‘asākir ḳıldı. Anlara daḫı küllī istimālet virdi. [185a E] Fir‘ān-ı 
mezbūr daḫı kendü cündine vāfir ‘ahd u güft ḳıldı. “İnşā’allāh nuṣret mü-
yesser olursa ḥaḳḳıñuzda ri‘āyetüm muḳarrerdür.” diyü bildürdi. Ve bu 
maḳūle sözler söyledi: 

Naẓm 

  هم گ دا�ن اين در گ يكى از     شامي نه فرمان دهم گ كشور    نه   
  2ر لطف موىل شود �ر من گ م    من ر  ست كردا د   ز ا  د يز چه برخ    

El-ḳıṣṣa maġāribe ḫayline muḳābil ü muḳātil oldı. Ekẟerini inhizāmla 
perīşān idüp [159a MV] niçesin esīr eyleyüp küllī furṣat u ẓafer buldı. Ḥattā 
vāfir esīr ve rü’ūs-i keẟīr ile Emsūs’a geldi. ‘İzz-i ḥużūr-ı pādişāhīde 
me’mūlinden ziyāde raġbet ü taḳarrüb buldı. Ḳat ḳat ḫil‘atlerle aġırlandı. 
Ya‘nī ki zīr-i bār-ı luṭf u keremde ḳāmeti dü-tā olup ḳat ḳaldı. Ḥattā ki il-
tifāten ve raġbeten serāy-ı sulṭānīdeki ḳuṣūr-ı ḫāṣṣadan3 birinde mütemek-
kin ḳılındı. Fe-ammā ol taḳarrüb, müstevcib-i ‘adem-i te’eddüb olup ‘avret-i 
şehryārīden biri ile ‘aşḳ-bāzlıḳ eyledi. Mezkūre daḫı Fir‘ān’a ta‘allüḳ idüp 
ṭarafeynden mu‘āmeleleri taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin Armālīnūs āgāh olmadın 
ḫavf itdiler. Bi’l-āḫire şarābına semm-i ḳātil ḳatdurup helākine bā‘iẟ oldılar. 

Naẓm 

  من تو   نصيحت بشنو اى غافل ز      خر جز كفن تو آ واهى برد  خن  
  چون خور بر سر فروزان �جدارى        ر بر ختت زرّين �جدارى گ ا  

 
1  “Yukarıda oturanlar yüce görünmektedir. Ne yücesi, sanki altın tahta oturmuş [gibidir].” 
2  “Ben ne ülkeler fetheden, ne de emirler veren bir [hükümdarım]. Ben sadece bu dergahın 

kölelerinden biriyim. Ancak Allah’ın lütfu bana yâr olduğunda benim efendime isyan 
edilebilir.” 

3  ḫāṣ ṣadan: ḥāliṣeden MV 
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  ىي دا گ مريوى وزان    ر گ ازين       داىي گ كوى مسكيىن    در   ر گ و   
  1داىي �رتاست از �دشاهى گ  خواهى عر�ن رفت    چون آخر زار و   

Ba‘żılar ḳavlince Fir‘avn-ı Evvel didükleri, Fir‘ān’dur.2 Ḥattā resm-i 
ḫaṭṭīsi ve ḳurb-ı maḫārici ṣıḥḥatine nişāndur. Ya‘nī Fir‘avn, Fir‘ān’dan ġalaṭ 
olması ḳatı ẓāhir ü nümāyāndur. Ve ammā ba‘żı müverriḫīn-i Ḳıbṭ ḳavlince 
Fir‘avn-ı Evvel, Velīd bin Dūma‘-ı ‘İmlīḳī’nün ‘Avn nām bir ḳulıdur. Efen-
disinden ḳaçup medīne-i ‘Aḳāb’ı yapdurup müteḥaṣṣın olmaġın Ferru ‘Avn 
didiler. Giderek taḥḳīḳ ḳılınup Fir‘avn dinilmişdür ki Aḫbār-ı ‘Acā’ib nām 
kitābda mesṭūrdur. 

 

Ḥükūmet-i Fir‘ān bin Meşūr 

Mezbūr Fir‘ān ki taḫt-ı salṭanat-ı Mıṣr’a cülūs eyledi, ġāyetde şecī‘ u 
cebbār ve dilīr ü ḳahhār olmaġın hīç bir ferd nizā‘a ḳādir olmadı. Fe-ammā 
zamānı daḫı iñen mümted olmayup ṭūfān-ı Nūḥ bunuñ zamān-ı salṭana-
tında vuḳū‘ [185b E] buldı. Ḥattā cebbār-ı mezbūr Bābil sulṭānıdur. De-
rensīl bin Maḫvīl cānibine mektūb yazdı. Elbetde Ḥażret-i Nūḥ’uñ ḳatlini 
ve yapacaġı sefīnenüñ iḥrāḳını [169a N1] işāret eyledi. Egerçi “Derensīl’den 
ġayrı İlāh var mıdur?” diyü tetebbu‘dan ṣoñra Ḥażret-i Nūḥ’uñ ḳatlini 
muḳarrer itdi. Fe-ammā vüzerā-yı ‘uḳalāsından biri irādetu’llāh ile men‘ 
ḳıldı. Ba‘de-mā sefīnesi iḥrāḳını murād idindi. Vezīr-i mezbūr anı daḫı def‘ 
ḳıldı. “Farażā didügi gibi ṭūfān olursa belki kendüyle bile binüp ḫalāṣ ola-
suz.” diyü ibḳāsını münāsib gördi.  

Ḫulāṣa-i kelām Ḳalīmūn-ı Kāhin ki bunuñ ‘aṣrında idi, bir rü’yā gördi 
ki beyāżçe ḳuşlar gökden yire inerlerdi. “Necāt isteyen ṣāḥib-i sefīnenüñ 
dāmenine yapışsun.” diyü söylerlerdi. Bildi ki ol ṭuyūr-i beyż meleklerdür. 
Ve ṣāḥib-i sefīneden murādları Nūḥ Nebī’dür. Zīrā ki “Vilāyet-i Bābil’de bir 
pīr ṭurmayup bir gemi yapmadadur ve ṭūfān olup rūy-i zemīni ġarḳ idecek-
dür, da‘vāsındadur.” diyü vilāyet vilāyet söylenürdi. Ol cihetden idi. 
Ḳalīmūn bu ḫuṣūṣı idrāk itmiş idi.  

 
1  “Ey gâfil, benim nasihatlerimi dinle.  Sonunda [bu dünyadan] kefenden başka bir şey 

götüremezsin. Altından tahtlarda otursan da, başında güneş gibi parlayan tacın dursa da, 
miskinlik şehrinde bir köle olsan da, eğer sonunda ağlarak, çıplak olarak oradan kaçmak 
zorunda kalacaksan kölelik padişahlıktan iyidir.” 

2  Ba‘żılar//Fir‘ān’dur: Ba‘żılar Fir‘ān didükleri Evvel Fir‘ān’dur E 
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Bilā-te’ḫīr ḥużūr-ı Fir‘ān’a vardı. “Varayın, göreyin ki ol pīr-i 
Bābilī’nüñ da‘vāsı ṣaḥīḥ midür? Ve sefīne [159b MV] yapduġı vāḳi‘ midür? 
Andan murādı nedür?” diyü evlād u ensābı ile Emsūs’dan göçdi. Bu 
ẓarāfetle1 ḍalāletden ḳurtılup şeref-i İslām’la müşerref olması müyesser oldı. 
Ya‘nī ki ‘izz-i ḥużūr-ı Neciyyu’llāh’a vardı. Gördügi gibi ‘iẓam-ı şānını bildi. 
Bilā-tereddüd İslām’a gelüp ḥażret ile sefīneye girdi.  

Fe-ammā Fir‘ān-ı nā-üstüvār ġāyetle cebbār u sitemkār ve ṭuġyānı ẓāhir 
ü bedīdār, kāfir-i fācir-i ġavāyet-kirdār olmaġın “Elbetde Nūḥ ḳatl olınmaḳ 
gerekdür.” dirdi. İkide bir Derensīl’e mektūb gönderürdi. Ve zamān-ı dev-
letinde ṭılısmāt u heyākile ve kehene vü seḥere nāmındaki ḥükemā-yı ṣāḥib-i 
feżā’ile raġbet ḳalmaduġını, ya‘nī ki vücūd-ı Nūḥ bā‘iẟ-i fetret ü iḫtilāl ol-
duġını bildürürdi.  

Vaḳtā ki ‘alāmāt-ı ṭūfān ẓāhir oldı, niçe günler şiddetle yaġmurlar 
yaġmaġa başladı. Ḥattā ḳırḳ gün tamām keẟret-i emṭār ile ṭūfān nümāyān 
olduḳda mezbūr Fir‘ān evgār mest bulındı. Yirinden ḳalḳup ehrāmuñ birine 
çıḳmaḳ ardınca oldı. Lākin arż müteḫalḫal olup ayaḳları balçıġa batdı. Ken-
düsi ve cümle tevābi‘i düşüp ġarḳ oldı. İtdügi fesādāt u şenā‘āte göre cezāsın 
[186a E] buldı.  

Ḫafī olmaya ki vāḳı‘a-i ṭūfān ḫaṭṭ-ı istivādan beri olan baḥri ve berri 
ser-ā-pā istī‘āb eyledi. Müverriḫīn-i erba‘a-i Ḫıṭā’iyān bilād-ı memālik-i 
Ḫıṭā aḥvālini yazmışlardur. Anlaruñ mü’ellefātında mesṭūrdur ki “Ṭūfān 
ḳıṣṣası bizüm vilāyetimüzde olmadı. Devr-i Ādem’den berü ‘imāretimüz 
ḫarābe olmadı.” diyü yazmışlardur.  

Fe-lā-cerem dārü’l-mülk-i Mıṣr olan Emsūs şehri daḫı yıḳıldı. Vilāyet-i 
Mıṣr’uñ āẟār u ṭılısmātı ol vāḳı‘ada tamāmen bozuldı. Pes Ḥażret-i 
Ādem’den ṭūfāna dek iki biñ iki yüz elliye ḳarīb yıldur. Bu mābeynde 
Ḥażret-i İdrīs ‘aleyhi’s-selām ref‘inden ṣoñra gelen cebābire-i Mıṣr ki [169b 
N1] cem‘an on ṭoḳuz pādişāh-ı fermānkārdur, cümlenüñ āḫiri bu ẕikr olı-
nan Fir‘ān idügi İḫtiṣār-ı Vaṣīf Şāh’da ve Tārīḫ-i Maḳrīzī’de āşikārdur. 

Egerçi ki sā’ir cebbārīnüñ müddet-i temellükleri mu‘ayyen ü meẕkūr-
dur, ancaḳ Armālīnūs ile Fir‘ān zamānı ki ṭūfāna dek bi’l-ḥisāb yetmiş altı 
yıl idügi mu‘ayyen ü me’ẟūrdur. Bu delīl ile ki Sūreyd-i ḥakīm ṭūfāndan üç 
yüz ṭoḳsan2 yıl muḳaddem vefāt eyledügi kitāb-ı İḫtiṣār’da mesṭūrdur.  

 
1  ẓarāfetle: ṭarīḳla N1 
2  ṭoḳsan: - N1 
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Bunlardan mā‘adā ‘Avc bin ‘Unuḳ ki Ḥażret-i Ādem Ṣafī ‘aṣrında ṭoġdı, 
tā Mūsā Kelīm zamānında mürd oldı. Ya‘nī ki vücūdı ṭūfāndan muḳaddem 
ve helāki niçe rūzgār mu’aḫḫar olmaġla anuñ beyānı tercemesi daḫı bu 
maḥalde yazılmaḳ ve iki cerīde mābeyninde rābıṭa ḳılınmaḳ münāsib gö-
rüldi. Binā’en ‘alā ẕālik taḥrīr ü tasṭīrine cür’et ḳılındı.  

 

Fī Ḫilḳati ‘Avc bin ‘Unuḳ Elleẕī Ṣāre Ẕātihi Min Nevādiri ‘Acā’ibi’l-āfāḳ 

Ba‘żılar elifle ‘Anāḳ ve ekẟer-i müverriḫīn bilā-elif ‘Unuḳ żabṭ itmişler-
dür. Ḫafī olmaya ki Dürr-i Meknūn nām kitābda mesṭūr ve manẓūr-ı 
‘uyūndur ki ümmü’l-beşer Ḥażret-i Ḥavvā cedd-i büzürgter olan Ādem 
‘aleyhi’s-selāmdan cem‘an seksen kerre ḥāmil olup evlād ẓuhūra getürdi. Ve 
Ḥażret-i Şīt’den ġayrı ikişer ikişer ṭoġurup elbette biri ḳız ve biri erkek 
olurdı. Ancaḳ Şīt ‘alehi’s-selām yalıñuz ṭoġdı. Meşiyyet-i [160a MV] ilāhiyye 
deryāsındaki ṣadef-i ḥikmetden dürr-i şehvār gibi ẓuhūrı ḳaṣd olındı. Bu 
taḳdīrce cümle evlādı ki ebnā ve benātdur, yüz elli ṭoḳuz idügi ẓāhirü’l-iẟbāt-
dur ki sekseni tamām erkek ve yetmiş ṭoḳuzı duḫter idügi bu ḥisāb üzere 
[186b E] taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin ba‘żı müverriḫīn evlād-ı kirāmdan Ḥażret-
i Şīt yalıñuz tevellüd itdügi gibi benāt-ı ḍalālet-nümādan ‘Unuḳ1 daḫı ya-
lıñuz ṭoġdı, dimişlerdür. Ve bi’l-cümle mü’ellif-i Dürr-i Meknūn ḳavlince 
‘Unuḳ ki bir ferzendle tev’emeyn ṭoġdı. Ḳarn-ı evvelde tevellüd idenler 
ḳarn-ı ẟānīde vücūda gelenlere virilmek emr-i ma‘rūf ve birbirine virilmesi 
menhī vü ġayr-ı mevṣūf iken vālide-i ‘Avc olan ‘Unuḳ kendüsi ile hem-baṭn 
olan ferzend-i şeḳāvet-vifāḳ ile zinā eyledi. Bilā-icāzet-i ebeveyn, ferzend ü 
duḫter nāmındaki tev’emeyn bu maḳūle ‘iṣyān irtikāb itdi. Fe-lā-cerem ikisi 
daḫı Ḥażret-i Ādem’üñ ve Ḥavvā’nuñ maġżūb u merdūdı oldı. Ya‘nī ki 
naẓar-ı şerīflerinden sürilüp redd olındı. ‘Āḳıbet ‘Unuḳ-ı ṭāġī bir ṭaġa çıḳup 
temekkün eyledi. Birāder-i zānīsinden ḥāmil bulınmaġın müddeti yitdükde 
‘Avc’ı ṭoġurdı.  

li-Münşi’ihi 

  Bir zinā-zāde imiş ol peder ü mādere ‘āḳḳ 
  Nām-ıla ṭutsa cihānı n’ola ‘Avc bin ‘Anāḳ 
  

 
1  Nüshalarda bazı yerlerde “ ‘Anāḳ” şeklinde yazılan bu kelime yazım birliği gereği “ ‘Unuk” 

olarak metne alındı. 
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  Ṣuḥuf-ı Ādemle ‘amel kendüde mübhem olmış  
  Ulumış anuñ içün bir büyük ādem olmış  
 
  ‘Aẓm-i şānı aña ‘ādet gibi olmış maḥżā  
  Devlete [170a N1] irse n’ola şimdiki evlād-ı zinā 

Ammā İḫtiṣārü’l-‘acā’ib mü’ellifi Mevlānā Vaṣīf Şāh taḥrīrinde ‘Unuḳ 
yalıñuz vücūda gelmişdür. Ya‘nī ki bilesince bir ferzend tevellüd itmeyüp 
yalıñuz ṭoġmışdur.  

El-ḳıṣṣa ḫilḳati çirkīn, ejder gibi iki başlı sehmgīn ve her bir elinde on 
barmaġı müstebīn ve her barmaġında ikişer ṭırnaġı ḫancer-i bürrān gibi tīz 
ü keskin, belki keskinlikde mānend-i tīġ ü sikkīn bir ġarīb-şekl ü mehīb hey-
kel idi.  

Nitekim İmām ‘Alī kerrema’llāhu vechehudan rivāyet olınduġı üzere yir-
yüzinde evvelā baġī ve ‘iṣyān idüp ‘amel-i fücūr eyleyen ve ma‘āṣī irtikāb 
idüp āşikāre zināya raġbet iden ve siḥr ile ġarā’ib ‘ameller ḳılup şeyāṭīn is-
tiḫdām ḳılan ‘Avc didükleri mühmil ü bed-kirdār idi. A‘māl-i siḥr ta‘allü-
mine bā‘iẟ, ya‘nī ki ṭarīḳ-ı tesḫīrle şeyṭanet ögrenmesine sebeb-i ḥādiẟ bu idi 
ki Ḥażret-i Bārī Ḫudā, Ādem Ṣafī ṣalavātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā 
ḥażretlerine bir çıbuḳ virmiş idi. Ve esmā-yı ‘iẓām ögredüp ilhām-ı İlāhī 
muḳteżāsınca ol ‘ūda ism-i a‘ẓamı derc itmiş idi. Tā ki ervāḥ-ı laṭīfe vü 
ḫabīẟe anuñla emrine rām idi. Ya‘nī ki her nice fermān itse iṭā‘atleri tamām 
idi. Ba‘de zamānin birgün Ḥażret-i Ādem emr-i Ḥaḳ ile ol çıbuġı [187a E] 
Ḥavvā’ya virdi. Ol daḫı ḳılāde-miẟāl bir ḫalḳa idüp boynında götürdi. 
Evlādına ervāḥ ṭarafından ta‘arruż olınmamaġı irāde itdi.  

İttifāḳ ol ‘ūd-i muṭalsamı ‘Unuḳ uġurladı. Ya‘nī ki vālidesi Ḥavvā ḫˇāb 
‘āleminde iken sirḳatine fürce buldı. Ve ol ṭarīḳla cemī‘-ı şeyāṭīni kendüye 
musaḫḫar ḳıldı. Ġarā’ib siḥrler ve āşikāre ma‘ṣiyetler idüp benī Ādem’den 
niçeleri iḍlāl eyledi. Her çend ki Ādem ve Ḥavvā ṭarafından neṣā’iḥ ḳılındı, 
aṣlā sem‘-i ḳabūlle ıṣġā [160b MV] eylemedi. Bi’l-āḫire Ādem Peyġāmber 
ve Ḥavvā-yı ‘iffet-reh-ber ‘Unuḳ’a bed-du‘ā eylediler. “Yā Rabb, bu müfsi-
düñ vücūd-ı bī-sūdını1 nā-būd eyle.” diyü Cenāb-ı ‘İzzet’e yalvardılar. Tā ki 
Ḥażret-i Bārī celle şānuhu ve ‘ale’t-tevārī ḥażretleri fīl-i kebīr gibi bir nerre şīr 
gönderdi. Ol selīṭa-i kerīhü’l-manẓarı ṭutup a‘żāsını yırtdı. Ve cüẟẟe-i nā-

 
1  Vücūd-ı bī-sūdını: vücūdını ve bī-sūd tenini N1 
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pākini bir loḳma gibi yutdı. Vālideyn-i ekremeyni anuñ şerr ü şūrından ḳur-
tardı.  

 

Der-ḍaḫāmet-i ‘Avc 

Kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūr olduġı üzere ‘Avc’uñ ḳāmeti …1 ẕirā‘ idi. Ḫīz-
āb-ı ṭūfān ki eñ yüce ṭaġlardan on2 ẕirā‘ ziyāde idügi muḳarrer iken anuñ 
ancaḳ dizine çıḳduġı bilā-nizā‘ idi. Dā’imā miyān-ı deryāda gezer, yürürdi. 
Büyük balıḳları ṭutup güneşe ḳarşu yaḳın eyleyüp tābe-i āfitāb-ı pür-tābda 
bişürürdi. Ekẟer-i evḳātda anları yiyüp ġıdā idinürdi. Ve ba‘żı kūylerüñ 
ḫalḳından ki incinürdi, yüksekden cānibine varup tebevvül itmekle ol ḳar-
yeyi seyle virürdi. [170b N1]    

Mü’ellif-i Dürr-i Meknūn ḳavlince ve ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince üç 
biñ yıl yaşadı. Zamān-ı Ādem’de vücūda gelüp tā Ḥażret-i Mūsā zamānına 
dek ḥayātda ḳaldı. Ḥattā āḫir-i ‘ömrinde ki ḳavm-i Mūsā’ya incindi, bir mīl 
miḳdārı mesāfeyi iḥāṭa ider yek-pāre bir ṭaş bulup ḳopardı. Getürüp üzerle-
rine bıraġup ḳapamaḳ3 ḳaṣdın itdi. Lākin Bārī Ḫudā ṭavşancıl heykelinde 
bir firişte musallaṭ ḳıldı. Ol ṭaşı depesinden delüp ‘Avc’uñ boynına geçmege 
sebeb oldı. Ba‘dehu Ḥażret-i Mūsā’ya vaḥy olınup ḳatli buyurıldı. 
Kelīmu’llāh on dört arış ḳadd u ḳāmeti ile on arış ṭūli olan ‘aṣāsını ele aldı. 
On arşun daḫı ziyāde ṣıçrayup yine ancaḳ ṭopuġını urup zaḫmnāk itdi. Eceli 
andan muḳadder olmaġın ol cerāḥatle yıḳılup helāk oldı. Fe-ammā düş-
dükde altı biñ ādem altında ḳalmaġla bir uġurdan fenā buldı. Nübüvvet 
ḳuvveti ile urılan zaḫm-ı mühlike rāst gelmegin [187b E] bī-cān oldı. Yoḳsa 
ol miḳdār yara ile anuñ gibi ḫilḳati ḳavī ġūluñ4 helāki emr-i muḥāl gö-
rinürdi.  

li-Mü’ellifihi 

  ‘Avc bin ‘Unuḳ özge ‘āṣī idi 
      Boyun urmazdı kimse ḳatle anı 
 
 

 
1  Nüshalarda bu kısım boş bırakılmıştır. 
2  on: ḳırḳ N1 | MV nüshasında “on” sözcüğünden sonra bir kelimelik boşluk bırakılmıştır. 
3  bıraġup ḳapamaḳ: bıraḳmaḳ N1 
4  ḳavī ġūluñ: ḳavinüñ N1, MV 
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  Ġarḳ iken ẓulmet-i ḍalāletde 
  Bir ḳara ṭaġ idi hemān bedeni 

Bu daḫı menḳūldür ki helāk olduḳda ki lāşesi Nīl üstine düşdi. Bir cisr-i 
‘aẓīm olup niçe rūzgār kibār u ṣıġār anuñ üstinden geçdi. Bir ḥadīẟ-i şerīfde 
mesṭūrdur ki iki biñ güçlü ḳuvvetlü öküz ḳoşılup biñ ‘arabaya yüklendi. Biñ 
belā ile ölüsi naḳl olınup Nīl’e döküldi. Ḥattā ol ‘araba günde1 nıṣf mīl güçle 
yürürdi. Aġırlıġından ‘acele ile gidemeyüp te’ennī ile ḥareket iderdi. 

Ba‘żılar ḳavlince gövdesi bütün iken taḥmīli mümkin olmadı. Pāre pāre 
ḳılınup vaṣla vaṣla2 naḳl olındı.  

Ba‘de-mā egerçi ki kütüb-i tevārīḫde ‘Avc’uñ tezevvüc ü tevālüdi yazıl-
mamışdur. Cüẟẟesine münāsib ‘avret bulınması muḥāl olmaġın ol cānibe 
ta‘arruż ḳılınmamışdur. Lākin zümre-i müfessirīnüñ niḥrīr-i ẕü’l-irebi, 
Mevlānā İmām Ḳurṭubī ‘aleyhi’r-raḥme ‘ālemüñ fenāsı ve benī Ādem’üñ 
mevtle ‘adem-i beḳāsı taḥḳīḳında Vehb bin Münebbih’den rivāyetle yazmış-
dur ki “Birgün [161a MV] Dānyāl Nebī bir beriyyede giderken sem‘ine  
-ṣadāsı geldi. Ol daḫı bu āvāze kimden idügini bile  «قف �  دانيال تر عجبا»3
meyüp iki kerre ki istimā‘ ḳıldı, bi’z-żarūre eṭrāfını tecessüs iderek bir beyt-
i muṭalsam gördi. “Bu ṣadā bundan gelür.” diyü ḫānenüñ içine girdi. Anı 
gördi ki dürr ü yāḳūtla muraṣṣa‘ bir zerrin serīr ve üstinde müşg ü ‘anberle 
meşḥūn bir firāş-ı lā-naẓīr ve yine anuñ üstinde uyur şeklinde bir cüvān-ı 
mehābet-semīr, arḳasındaki libāsı pür-cevāhir-i müstenīr ve bi’l-cümle 
kemā-yenbaġī zīb ü zīnet-peẕīr ve ṣol eli barmaġında ẕeheb-i ḥāliṣden bir 
cevherī [171a N1] ḫātem-i pesendīde-nigīn ve başında bir muraṣṣa‘ tāc-ı 
zerrīn ve mınṭaḳasında bir seyf-i aḫḍar-ı zümürrüdīn, envā‘-ı cevāhirle zīb ü 
zīnete ḳarīn ve bu ḥālde yine ol serīrden bir ṣadā işitdi. Ya‘nī ki “Bu ḳılıcı 
alup oḳuyasun.” dinildi. Dānyāl Nebī ki ol şemşīri eline aldı, üstinde 
mektūb olan kitābesine naẓar ṣaldı. Gördi ki    هذا سيف صمصام بن عوج بن»
 yazılmış. Ve tekmilesinde “Ben biñ yedi yüz yıl ‘ömr  عنق بن عاد بن  آد م»4
sürdüm. On iki biñ cāriyenüñ bekāretini izāle ḳıldum.5 Ve ḳırḳ biñ şehr 
[188a E] ü ḳarye ‘imāret itdürdüm. Ve yetmiş biñ ceyşi münhezim itdüm 
ki her ceyşde biñ ḳā’id-i nāmdār, ya‘nī ki ṣāḥib-i ṭabl ü ‘alem serdār 

 
1  ‘araba günde: - MV, E 
2  vaṣla vaṣla: faṣla faṣla N1 
3  “Dur ey Danyâl, şaşkınlık veren şeye bak!”   
4  “Bu, Samsam bin Avc bin Unuk bin Âd bin Âdem’in kılıcıdır.”   
5  izāle ḳıldum: aldum E 
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muḳarrer idi. Ve her bir ḳā’idüñ taḥt-ı ḥükminde on iki biñ muḳātil ü abṭāl 
mükerrer idi. Lākin ḳanda bir sefīh var ise anuñla ülfet itdüm. Ḳanda bir 
ḥakīm gördümse andan ictināb ṭarīḳına gitdüm. Binā’en ‘alā ẕālik cevr ü 
‘unfı pīşe idindüm. Ve cem‘-i māl ü menāli rūz u şeb endīşe idindüm. Bi’l-
āḫire dört yüz mehār üstūr ḫazā’inümüñ miftāḥlarını götürürdi. Cidden be-
nümle kimse muḫāṣamaya ḳādir olmadı. ‘Āḳıbet rubūbiyyet da‘vāsın eyle-
düm. Ol sebeble şiddet-i ḳaḥṭ u ġalāya mübtelā ḳılındum. Bir derecede ġalā 
oldı ki bir avuç daḳīḳı biñ ḳabża lü’lü’ ile iştirā ḳıldum. Ve yine ḳurtılama-
yup açlıġla cān virdüm. İmdi yā Dānyāl, benden ‘ibret al. Mevtüñi teẕekkür 
ḳılup ḥubb-ı cāh u celāli naẓaruñdan ṣal. Ölümden ḳurtulsam ḳuvvet-i cāh 
u celāl ile ben ḳurtulurdum. Pençe-i ecelden ḫalāṣ olsam beẕl-i māl ü menāl 
ile ben ḫalāṣ olurdum.” dimiş. Ya‘nī ki bu tafṣīl ol şemşīr-i muraṣṣa‘uñ 
kitābesinde yazılmış.  

Fe-ammā bu ḥaḳīre lā’iḥ olan budur ki bu ẕikr olınan Ṣamṣām bir ġayr 
‘Avc bin ‘Unuḳ’uñ oġlı olup ‘Ādīlerden ḳopmış ola. Ḥālā ki nādirü’l-vuḳū‘ 
iken hem kendü ismi ve hem babası ismi tevārüde 1  maẓhar düşmesi 
taḥaḳḳuḳ bula. Zīrā ki meşhūr olan ‘Avc ṭūfāndan evveldür. ‘Ādīler ẓuhūrı 
ise ḳıṣṣa-i ṭūfān anlaruñla müẕeyyeldür.  

Ve bi’l-cümle İmām Ḳurṭubī bir müfessir-i meşhūr olmaġın ẟiḳat ‘add 
olınmışdur. Nihāyet ‘Avc, Mūsā’nuñ Ṣamṣām nām oġlı olması 
  .nüktesine ta‘līḳ ḳılınmışdur  «العلم عند هللا» 2 

Bu daḫı kitāb-ı Ḫamīs’de ‘Avc bin ‘Unuḳ ḥaḳḳında mesṭūrdur ki Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā Ḥażret-i Nūḥ’ı [161b MV] sefīne yapmaġa me’mūr it-
dükde berāy-ı mühimmāt-ı keştī evvelā yüz yigirmi dört biñ taḫte biçdi ki 
her biri biçildügi gibi üstinde bir peyġāmberüñ ism-i şerīfi mersūm bulındı. 
Ya‘nī ki Ḥażret-i Ādem’den başlayup Ḥażret-i Sulṭān-ı Kevneyn, Muḥam-
med ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selleme gelince yüz yigirmi dört biñ nebiyy-i mür-
selüñ nāmına birer taḫte ta‘ayyüni taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin bir vaḥy daḫı nāzil 
oldı ki “Nehr-i Nīl’üñ kenārında neşv ü nemā bulmış şu maḳūle bir şecerden 
dört taḫte daḫı lāzımdur ki senüñ sefīnenüñ bināsı [171b N1] anuñla 
tamām ola. Ve her ḳande giderse ‘ināyet-i Ḥaḳ ile maḥfūẓ u maṣūn ṭutıla.”  

Pes Ḥażret-i Nūḥ bu ḫuṣūṣ-ı meşrūḥı3 evlādına işāret itdi. “Biz aña 
ḳādir degülüz.” diyü her biri [188b E] isti‘fāyla minnet itdi. Bi’l-āḫire “Bu 

 
1  tevārüde: bir arada N1 
2  “[Gerçek] bilgi ancak Allah’ın katındadır.”    
3  ḫuṣūṣ-ı meşrūḥı: ḥuṣūl-i müşīr-i vaḥyi MV 
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ḫidmetüñ ‘uhdesinden ancaḳ ‘Avc bin ‘Unuḳ gelür.” dinildi. Ya‘nī ki ḳur‘a-
i iḫtiyār aña nām-zed ḳılındı. Bu minvāl üzere ba‘de edā’i’l-ḫidme kendüyi 
ṭoyurmaḳ şarṭı ile ‘Avc Mıṣr’a gönderildi. Fī nefsi’l-emr varup ol şeceri bulup 
ḳopardı, getürdi. Neciyyu’llāh daḫı berāy-ı it‘ām üç dāne çörek virdi. Ya‘nī 
ki ta‘ahhüdi üzere ṭoyurmaḳ tedārükin itdi. Ḥālā ki ol ‘Avc-i cebbār vāfir 
güldi. “Ben rūz-merre on iki biñ çörek yirin. Yine ṭoymam, diyü şikāyet 
eylerin. Pes sen beni bu gūne üç ḳurṣla nice ṭoyurabilürsün.” diyü istib‘ād 
eyledi.  

Ḥażret-i Nūḥ eyitdi: 1 «عوج قل بسم هللا الرمحن الرحيم �»    didi. Üç ḳurṣdan 
birinüñ nıṣfını besmele ile yidürdi. Fażlası2 teklīf olınduḳda “Ṭoydum.” 
diyü cevāb virdi. Ḥattā imtilāya mübtelā gibi ibā ḳıldı. Bā-ḫuṣūṣ ol zamāna 
gelince ‘Avc’a ṭa‘āmdan ṭoymaḳ olmamış idi. Ol3 gün vāḳi‘ olan şiba‘ı daḫı 
bir zamānda vücūd bulmamış idi.  

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Nūḥ ki ol şecereden dört taḫte biçdi, birinüñ 
üstinde Ḥażret-i Ebū Bekr, ikincinüñ Ḥażret-i ‘Ömer, üçincinüñ Ḥażret-i 
‘Oẟmān, dördincinüñ Ḥażret-i ‘Alī esāmī-i şerīfesi ẓāhir oldı. Neciyyu’llāh 
ta‘accüb idüp “Yā Rabbī, bunlar kimlerdür?” didükde “Bunlar ḫātemü’n-
nebiyyīn olan Muḥammed’üñ aṣḥābıdur. Nice ki ümmet-i Muḥammed4 
emri bunlaruñla tamāmdur. Senüñ sefīnen daḫı mezbūrun esāmī-i şerīfesi 
te’ẟīri ile dürüst-i mā-lā-kelāmdur.” diyü ḫiṭāb-ı İlāhī vārid olmış idi. 

li-Münşi’ihi 

  Bir ḥırz imiş sefīneye esmā-yı çār-yār 
  Anlarla oldı ġavṭa-i ṭūfāndan ḫalāṣ 
 
  Esmā-yı enbiyā bulup anlarla iḫtitām 
  Geldi ẓuhūra fetḥ-i mu‘ammā-yı iḫtiṣāṣ 
 
  Külliyet üzre olmasa cüz’ ism-i a‘ẓama 
  Olmazdı çār-yār adına bu ḳadar ḫavāṣṣ 

 
1  “Ey Avc, ‘Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…’ de.”    
2  Fażlası: Öbür fażlası E 
3  Ol: Ve bi’l-cümle ol MV 
4  ümmet-i Muḥammed: Muḥammed ümmetinüñ N1 
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Ve bi’l-cümle ‘Avc’uñ ḍaḫāmeti ve sefīne-i Nūḥ’a müte‘alliḳ ḫidmeti 
bu vechle daḫı ifhām ḳılınmış idi. Egerçi ki ekẟer-i müverriḫīn ‘ucbe-şekl 
idügini bildürmişdür. Lākin ‘Acā’ibü’l-maḫlūḳāt muṣannifi Mevlānā Ḳaz-
vīnī de “Ḫaylī vecīh idi.” diyü tasṭīr ḳılmışdur. 

Bu maḥalde ki mücelled-i evvelüñ cerīde-i ūlāsı tamām oldı. U‘cūbe-i 
enām olan ‘Avc bin ‘Unuḳ tercemesi ile encām u iḫtitām buldı. [162a MV]   
 [189a E]  «واحلمد � رّب العاملني وهو خري املعني»1

 

FAṢL DĀRÜ’L-MÜLK-İ MIṢR’UÑ CEBBĀRLARI BEYĀNINDADUR 
Kİ ṬŪFĀNDAN ṢOÑRA GELMİŞLERDÜR EẞNĀ-YI ṬŪFĀNDA 

FİR‘ĀN YİRİNE PĀDİŞĀH OLMIŞLARDUR2 

İmdi bu zümrenüñ3 evveli ve mübecceli Nabṣar4 bin Ḥām’dur. Zamān-ı 
ġaleyān-ı ṭūfānda pāy-taḫt-ı mülk-i Mıṣr olan Emsūs şehri yıḳılup ḫarāb ol-
maġla mevlānā müverriḫ Maḳrīzī ḳavlince mezbūr Nabṣar; Mıṣrā’im, 5 
Fārıḳ, Māḥ, Bāḥ nām dört oġlı ile ve otuz nefer tevābi‘i ile zemīn-i Mıṣr’a 
geldi. Evvelā Menf şehrini yapdurdı. Ve kendüsi anda sākin olup pāy-taḫt 
idindi. Ve ekber-i evlādı olan Mıṣrā’im’e “Yāfe Māfe” diyü laḳab ḳoyup ni-
çeleri anuñ taḥt-ı ḥükminde ḳaldı. Ve tekellüm itdükleri lisān zebān-ı Ḳıbṭ 
üzere isti‘māl ḳılındı. Pes giderek evlād u ensālleri çoġaldı. Her vücūda gelen 
mu‘ammer olup ölmemekle farażā ḳarnen ba‘de ḳarnin otuz ḳırḳ ataya dek 
üreyüp evlād u ẕürriyyāt birbirlerin müşāhede ḳılmaġla az zamānda rūy-i 
zemīn ḳatı ma‘mūr oldı. Aña göre Menf şehri daḫı tevsī‘ ḳılınup6 sükkānı 
izdiyād buldı.  

 
1  “Hamd, âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur. O, yardım edenlerin en hayırlıdır.”    
2  Bu kısım Künhü’l-ahbâr’ın sadece Ankara Milli Kütüphane no. 06 mil yz A 68 (M2) ve 

Yapı Kredi Sermet çifter Kütüphanesi, no. 782/2 (YK) nüshalarında bulunduğu için tenkitli 
metin burada bu iki nüsha üzerinden kurulmuştur. 98a M2 | 99b YK 

3  bu zümrenüñ: bunlaruñ YK 
4  Bu isim M2 nüshasında burada Naṣar şeklinde yazılmıştır. Aşağı kısımlarda ve YK 

nüshasında Nabṣar şeklinde yazıldığı için tashih edildi.  
5  Her iki nüshada “Maṣar” şeklinde yazılmış olan bu isim “Mıṣrā’im” olarak metne alındı. 

bk. Şaban Kuzgun, "HÂM", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/ham (E.T:  19.03.2019).  

6  az//ḳılınup: - YK 
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Menḳūldür ki yetmiş ḳapusı var idi. Cümlesi ḥadīd idi. Ve sūrı ḥadīd ve 
tucdan çekilme bir bārū-yı ḥadīd idi. Ve ekābirīne maḫṣūṣ ḳaṣrlaruñ altından 
Nehr-i Nīl cereyān iderdi. Ḥattā Fir‘avn-ı Mūsā taḫtgāhı olan daḫı1 şehr-i 
Menf [98b M2] idi ki 2 ﴾ِذِه اْألَْ�َاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت أََفَال تـُْبِصُروَن ﴿أَلَْيَس ِيل  ُمْلُك ِمْصَر َوهَٰ
 naṣṣ-ı kerīmi ol medīne vaṣfında vārid idi.  

El-ḳıṣṣa ba‘de’t-ṭūfān Iḳlīmūn-ı Kāhin Nūḥ Necī emri ile dāmādı 
meẕkūr Nabṣar’ı zemīn-i mülk-i Mıṣr’a iletdi. Ḥattā mezbūrla ḥakīm-i 
mesfūruñ ḳızından Mıṣrā’im nām oġlı vücūda geldi. Ol zamānda cārī olan 
ḫuṭūṭ u berātınuñ ṭarīḳ-ı3 istiḫrācını ve cevāhir-i ma‘ādin iḫrācını ve zeber-
ced ü bīrūzec ü āsyā vü yeşm ‘ameliyyesini ve semt-i taḥṣīlini tamāmen ög-
retdi. Ve ehl-i beyt-i keheneden Maḳīṭām nām ḥakīm-i fā’iḳı ‘ilm-i kīmyā 
ta‘līminde Nabṣar’a ve evlādına üstād u melāẕ 4  itdi. Ve ba‘żı devābb-ı 
baḥriyye çıḳup ekinlerine żarar itdükçe ṭılısmāt-ı ḳaviyye ile anlaruñ5 def‘i 
tedārükin daḫı ta‘līm ḳıldı.  

Bu ṭarīḳla Nabṣar günden güne ḳudret bulup leşker ü ḫazīnesi mü-
tezā’id olup her ne el ṣunsa dest-res bulmaġla ḥālā İskenderiyye şehri olan 
maḥalden Raḳūda nām bir medīne binā itdürdi. Ve bu şehrüñ ortasında 
mermer direkler üzerinde bir ḳubbe-i müẕehhebe inşā idüp [100a YK] 
aḫlāṭ-ı mütenevvi‘adan üstine bir mir’āt vaż‘ eyledi. Ki6 ḳubbenüñ irtifā‘ı 
yüz ẕirā‘ idi. Eṭrāfından ve miyān-ı baḥrden gemiler ile ḳaçan ki bir a‘dā ol 
şehre żarar ḳaṣdına gelse ḥareket eylerdi.7 Ol āyīnenüñ şu‘ā‘ı ol ‘asākir-i 
bīgānenüñ üzerine düşerdi. Kendülerini ve gemilerini āteş-i sūzān gibi 
yaḳardı. Niçe rūzgār ol ṭılısm-ı yādgār anda ḳaldı. Ve a‘dānuñ mażarratını 
Mıṣrīlerden mündefi‘ ḳıldı. Ba‘dehu ḫarāb oldı. Ḥattā İskender-i Ẕü’l-ḳar-
neyn Cām-ı Cihān-nümā’yı aña teşbīh idüp yapdı. Nihāyet anuñ ḫāṣṣasında 
şu‘ā‘-ı sūzān olmayup ancaḳ a‘dā leşkeri żararı ḳaṣdına yirinden [99a M2] 
ḳopduġı gibi nümāyān itmek idi.  

Ve bi’l-cümle şehr-i Menf’de ve sā’ir ḳaṣabātda ṭılısmāt ve aṣnāma ni-
hāyet yoġ-ıdı. Tā Faḫr-i ‘Ālem ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem zamān-ı şerīfine dek 

 
1  daḫı: - YK 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Zuhruf Sûresi, 43/51,  “Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler 

de benim altımdan akıyor (değil mi)? Hâlâ görmüyor musunuz?”  
3  ṭarīḳ-ı: - M2 
4  ü melāẕ: - YK 
5  anlaruñ: anları daḫı YK 
6  Ki: Ki ḳaçan M2 
7  gelse//eylerdi: irüp gelmek dilese YK 
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yirlü yirinde ṭurdı. Fe-ammā anlar ki sa‘ādet-i nübüvvetle Mekke şehrini 
fetḥ itdiler, 1﴾َجاَء اْحلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطلُ   ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا﴿   āyet-i kerīmesini 
tilāvet idüp mübārek ellerindeki ḳaḍīb ile ol bütlere işāret itdiler. Öñlerin-
den işāret buyurılan bütler arḳaları üstine yıḳıldı. Ve ardlarından işāret bu-
yurılan bütler yüzleri üstine yıḳıldı. Gerek beyt-i şerīfdeki evẟān, gerek 
şarḳdan ġarba kenā’is ü ṣanem-ḫānelerdeki aṣnām-ı ḍalālet-nişān ol minvāl 
üzere kimi arḳası üstine, kimi yüzi üstine düşdi. Ol zamānda zemīn-i 
Mıṣr’daki bütler daḫı cemī‘an ṭopraġa dökildi.  

Ve bi’l-cümle Menf şehrinüñ bir ismi daḫı Māfa’dur. ẞelāẟīn ma‘nāsına-
dur. Otuz kişi bünyād itmegin ol vechle müsemmā ḳılınmışdur. Ba‘de zamānin 
mürādifi2 olup yine ẟelāẟīn ma‘nāsına olan Menf ile şöhret virilmişdür. Ammā 
giderek bir derecede ma‘mūr olmış idi ki ṭūlen otuz mīl ve ‘arżen yigirmi mīl yir 
çevirmiş idi. Tā Ḥażret-i ‘Ömer raḍiyallāhu ‘anhu zamānında ‘Amr bin ‘Āṣ, 
Fusṭāṭ ile ma‘rūf olan şehri iḥdāẟ idince Menf ber-ḳarār olmış idi. 

Vaḳtā ki Nabṣar fevt oldı, ġarbī ehrāmda vāḳi‘ olan deyr-i heremīde 
defn ḳılındı.3 Ve arż-ı Mıṣr’da ba‘de’t-ṭūfān evvel medfūn olan bī-cān ol 
idügi taḥaḳḳuḳ buldı.4 

 

Emāret-i Mıṣrā’im bin Nabṣar 

Cebbār-ı sābıḳu’z-ẕikrüñ veled-i kebīri ve veliyy-i ‘ahd idindügi fer-
zend-i dil-bendidür. Mıṣr nāmına bir medīne-i kebīre yapmışdur. Ya‘nī ki 
inşā itdügi şehri kendi nāmı ile [100b YK] müsemmā ḳılmışdur. Ba‘de 
zamānin evlād-ı Yāfeẟ’den bir üstād-ı ḥakīm geldi. Ol şehre hendese ḳavā‘idi 
ile bir sūr-ı ḳā’im [99b M2] yapdurdı. Ednāsından a‘lāsına çıḳınca derece 
derece eyleyüp mā’-i Nīl’i bilā-zaḥmet aña çıḳardı. Ya‘nī ki ṣan‘at ile bir ḳa-
pusından içerü aḳup birinden ṭaşra çıḳardı. Ḫalḳ-ı ‘ālem ve cümle-i benī 
Ādem suhūletle müntefi‘ olurlardı. Ḥattā ol şehrüñ ḳapusı kitabesinde  
 yazdurmış idi. Ya‘nī ki “Bu ṣun‘-ı  «هذه صنعة من ميوت ال صنعة من يدوم»5
‘acīb bir fānī maḫlūḳuñ ṣun‘ıdur. Dā’im ü bāḳī olan Ḫālıḳ’uñ ṣun‘ı degül-
dür.” dimekdür. Ḥālā ki bu da yañlışdur. Zīrā ki ol ṣun‘-ı ḥikmet-nümā 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/81,  “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz ki batıl, hak 

olmaya mahkumdur.”  
2  mürādifi: evfā YK 
3  ḳılındı: itdiler YK 
4  medfūn//buldu: medfen olan şehrī bī-cān ol idi YK 
5  “Bu, ölecek birinin sanatıdır. Bâkî kalacak birinin sanatı değildir.”    
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Ḫudā’nuñ ṣun‘ınuñ ṣun‘ı idügi hüveydādur. Bu taḳdīrce yine ḥikmet ü 
kemāl ḳudret-i Ṣāni‘-i cihān-āferīnüñ idügi gün gibi āşikārdur.  

Vaḳtā ki Mıṣrā’im’üñ ‘ömri āḫir oldı, ‘alāmāt-ı riḥlet ü intiḳāl kemāliyle 
ẓuhūr buldı. Ekber-i evlādı olan1 Ḳıbṭīm’i veliyy-i ‘ahd idinüp gözi baḳar-
ken memālikini evlādına tevzī‘ u taḳsīm eyledi. Ya‘nī ki ser-ḥadd-i Ḳıfṭ’dan 
intihā-yı Usvān’a varınca Ḳıbṭīm’e virdi. Ve Uşmūn’dan Menf’e dek 
ma‘mūr olan yirleri Uşmūn’a ta‘yīn ḳıldı. Ve Ḥavf vilāyetini külliyyetle 
Utrīb’e ve Ṣā ve Buḥayre nevāḥīsi Berḳa ḥaddine varınca Ṣā nām olan oġlına 
tevcīh itdi. Ve Fārıḳ nām ḳarındaşına Berḳa’dan ġarbe varup nihāyet bulınca 
nām-zed ḳıldı. İfrīḳiyye ṣāḥibi olacaḳ ol birāderidür.  

Ve evlādınuñ her birine virüp ba‘dehu kendü nāmları ile iştihār bulacaḳ 
memleketleri ol zamānı ta‘yīn itdügi ḳalemrevidür. Ba‘dehu evlādına emr ey-
ledi ki ba‘de vefātihi kendüsi içün yüz ẕirā‘ uzunı bir medfen yapalar. Ve mer-
mer-i ebyaḍla içini döşeyeler. Ve ortasında zer-i ḫāliṣden taḫteler ile bir mür-
tefi‘ serīr düzüp dört ḳapu ile ābādān eyleyeler. Ve her birin2 ḳapusında kendü 
timẟālini ẕeheb-i ḫāliṣden ḳılup tāc-ı [100a M2] zerrīn-i muraṣṣa‘ giyüreler. 
Ve bir altun taḫt üstine iclās idüp ṣūretini3 zebercedden itdüreler. Ve her bir 
ṣūretüñ ṣadrına āyāt u ‘azā’im yazduralar ki aġyāruñ duḫūl ü ḫurūcına4 māni‘ 
ola. Ve ol meclisüñ eṭrāfına bu kelimāt u elfāẓı naḳş itdürüle:  

ّ�م الطوفان  أ ت من  ض ة عام م ئ م   «مات مصرامي بن نبصر بن حام بعد سبع 
نه �مساء هللا  ص ذ ال هرم وال سقام وال حزن والغتمام وح إ   مل يعبد االصنام و ومات  

دين �مللك الدّ�ن وتؤمن �ملبعوث  ي سبعة ملوك    ملك والته   العظام اليصل اليه اال 
    5» والفرقان الداعى اىل االميان ىف آخر الزمان 

[101a YK] Ḥadd-i ẕātında mezbūr Mıṣrā’im müddet-i ‘ömrinde büte 
ṭapmamış, ṭarīḳ-ı müstaḳīm-i dīni ḳoyup ḍalālete ṣapmamış. Ve ẕikr olınan 
medfeni vaṣiyyeti üzere tertīb olınmış. Ve biñ ḳıṭ‘a zeberced-i maḫrūṭ ve biñ 
timẟāl-i mücevher-i nefīs ve lü’lü’-i fāḫir ile memlū ve ṣıbġa-i ilāhiyye ve 

 
1  olan: - YK 
2  birin: - YK 
3  ṣūretini: yapudlarını M2 
4  ḫurūcına: taḳdīsine M2 
5  “Mısrâim bin Nabsar bin Hâm öldü. Tufandan sonra yedi yüz yıl geçti. O, putlara 

tapmadan öldü. Hastalıklar, zayıflıklar, üzüntüler, kederler görmedi. Allah’ın büyük 
isimleri ile güvende oldu. Ona sadece özel hizmetçileri ulaşabildi. Yedi hükümdar, Melik ve 
Deyyan olan Allah’ın dini üzerinde oldu. Allah’ın âhir zamanda imana davet etmek için 
göndereceği peygamberine ve kutsal kitabına inandı.”    
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‘aḳāḳīr-i sırriyye ve ṭılısmāt-ı ‘acībe ve sebā’ik-i ẕeheb-i ġarībe ile ṭopṭolu, 
biñ daḫı birine ya‘nī ẓurūf-ı cevherīne vaż‘ u iddiḫār olındı.  

Ve evāḫir-i eyyām-ı salṭanatında Verẟān1 nām bir şehr yapdurdı. Ya‘nī 
ki nāmını Bābü’l-cennet ḳodurdı ki ol medīne-i ābādān ḥālā ‘Arīş didükleri 
maḥalden nümāyān idi. Ba‘de’t-ṭūfān yedi yüz yıl ‘ömr sürdükden ṣoñra 
vefāt itdi.2 Ve i‘tiḳād-ı pāk ile geldi, gitdi; diyü Maḳrīzī’de mesṭūrdur. 

 

Emāret-i Ḳıbtīm bin Mıṣrā’im 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ve vālidesi benāt-ı kehenedendür. Ṭūfānda 
mużmaḥil olan ṭılısmāt u āẟāruñ i‘māline bir ṣarf-ı maḳdūr eyleyen daḫı bu-
dur. Ve ṭā’ife-i Ḳıbṭ bi-esrihim buña mensūblardur. Ma‘ādin-i cevāhiri 
iḫrācında ve enhārı yükseklere aḳıdup menāreler inşāsında bir ṭolusı var idi. 

Menḳūldür ki Mıṣrā’im vefāt itdükde evlādı [100b M2] Uşmūn3 ve 
Utrīb ve Ṣā ve işbu Ḳıbṭīm ki mülk ü devlet içün nizā‘ idüp birbirine düş-
diler. Evvelā ehrām yanına cem‘ olup bu ḳavl ü ḳarārı muḳarrer ḳıldılar 
[ki] ikişer ikişer ceng ideler, çaḳ ṣoñra ġālib çıḳanı taḫt-ı salṭanata iḫtiyār 
eyleyeler. Bu ṭarīḳ üzere Utrīb ile Uşmūn4 ceng itdi. Utrīb maġlūb u mün-
hezim oldı, gitdi. Ba‘dehu Ṣā ve Uşmūn ṣavaşdı. Bu kerre Ṣā ġālib ve 
Uşmūn maġlūb [u] hārib olup āḫar semte aşdı. Andan ṣoñra Ḳıbṭīm ile Ṣā 
muḥārebe ḳıldı. Bu kerre Ḳıbṭīm anı münhezim idüp aṣġar-ı evlād iken 
taḫt-ı pederde cālis ü kāmrān oldı, ḳaldı. Ba‘de-mā Menf şehrini ta‘mīre 
başladı. Ve te’vīl idüp Ḳıfṭarīm nām oġlı vücūda geldi. ‘Āḳıbet dünyāda 
ẟābit-ḳadem olmadı, gitdi. 

 

Ḥükūmet-i Ḳıfṭarīm bin Ḳıbṭīm 

Bu ḳatı cebbār ḳopdı. Ehrām-ı Dahşūr’uñ temellerini bu bıraḳdı. Den-
dere bināsına daḫı bunlar mübāşeret ḳıldı. Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince 
lisān-ı belbele bunuñ zamānında olup zebān-ı Ḳıbṭiyye ilhām-ı ilāhiyye ile 

 
1  Verẟān: Vereşān YK 
2  sürdükden//itdi: sürdi YK 
3  Uşmūn: Uşmūm M2 
4  Nüshalarda “Uşmūm” şeklinde yazılan bu kelime daha önce “Uşmūn” şeklinde yazıldığı 

için tashih edilerek metne alındı. 
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bunlara naṣīb oldı. Ve bir menāre yapdurdı ki ġāyetle bülend olmaġla andan 
baḥr-ı şarḳī görinürdi. Ḥālā ki ol menāre1 Ḳıfṭ ṭaġlarında idi. Ve yine ol 
ṭaġlarda zībaḳ ma‘deni bulmış idi. [101b YK] Ve aña maḫṣūṣ bir ġarīb birke 
yapdurmış idi ki ile’l-ān anda bāḳīdür. Ve bir ‘ūd üzerinde nuḥāsden bir ḳuş 
ṣūreti ṭılısm itmiş idi.2 Ki arslan ve yılan ve çıyan ve sā’ir ḥayvānāt-ı mażar-
rat-resān ol maḥalle yaḳın geldükde ol ḳuş āvāz-ı bülend ile çaġırırdı. Tā ki 
ol3 ḥayvānāt ḫavf idüp döner ḳaçardı. Ve yine ol şehrüñ dört ḳapusından 
nuḥāsden dört ṣanem vaż‘ın itmiş idi ki ġarībü’l-bilād olanlardan her kim 
aña yaḳın gelse elbette gözlerine nevm ġalebe [101a M2] idüp ol ṭılısmātuñ 
altında bī-iḫtiyār yaturdı. Şöyle ki şehr ḫalḳı gelüp yüzlerine üfürüp uyan-
durmasalar ölüm uyḫusı gibi uyanmaları yevm-i ḥaşre ḳalup helāk olurdı. 

El-ḳıṣṣa mezbūr Ḳıfṭarīm dört yüz seksen yıl salṭanat itdi. Vilāyet-i 
Mıṣr’uñ ṭılısmāt-ı ‘acā’ibi ekẟeriyyā bunlaruñ ve oġlı Būdsīr’üñ zamānında 
olmış idi. Vaḳtā ki fevt oldı, vaṣiyyeti üzere el-Vāḥāt arżında defn olındı. Ve 
ḥücre-i mezārı mülevven ruḫāmla döşendi. Ẕeheb-i ḫāliṣden taḫtalar ile 
tābūtı ḳaplandı. Ve ba‘de’d-defn muṣḥaf-ı ḥikmet başı ucında ḳonılup ken-
dinüñ ismi ve tārīḫ-i vefāt ve zamān-ı salṭanatı ve ne miḳdār nuḳūd u cevāhir 
defn olınduġını resm-i ṭılısmla müretteb ḳılındı.  

 

Emāret-i Uşmūn [bin] Ḳıbṭīm 

Mezbūr Ḳıfṭarīm’üñ ḳarındaşıdur. Vefātından ṣoñra Cīze’ye4 geçüp 
anda sākin olmış idi. Ya‘nī ki ḥükūmeti ḥālinde anda temekküne raġbet 
göstermiş idi. Ammā ġāyetle cebbār ve ḫilḳati ḍaḫāmet üzere bir şehryār-ı 
ḳahhār idi. Dendere şehrini bu yapdurdı. Ma‘ādinden bunuñ alduġı 
maḥṣūli ābā vü ecdādından kimse alamamışdur. Ba‘żılar ḳavlince zībaḳ 
ma‘deni ve ṣayyādetü’t-ṭayr nāmındaki birkeyi bu iḥdāẟ idüp5 bulmışdur. 
Ve ḳavm-i ‘Ād bunuñ zamānında helāk olmışdur. Dört yüz yıl salṭanat 
itdükden ṣoñra fevt oldı. Ṭarīḳ-ı defn ü ṭılısmātı ecdādı ḳānūnı üzere tertīb 
olındı.  

 
1  yapdurdı//menāre: - YK 
2  Ki//idi: - YK 
3  ḥayvānāt-ı//ol: - M2 
4  Burada kastedilen Gize olmalıdır. bk. Hakan Can, “Abdüllatif el-Bağdâdî’nin el-İfâde ve’l-

İ’tibâr Adlı Eserinde Antik Mısır Anlatımı:  Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, BÜİFD, Sayı 13, 
Yıl 2019/1, s. 264. 

5  “bu iḥdāẟ idüp” ibaresi YK nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
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Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Uşmūn’uñ zamān-ı ḥükūmetinde ḳavm-i 
‘Ād’den Şeddād bin Heddād leşker çeküp arż-ı Mıṣr’a mālik olup ekẟer-i 
ṭılısmāt u menārelerini yıḳup ḫarāb itmişdür. Ba‘dehu ehrāmları yapup an-
dan şehr-i İskenderiyye maḥalline varup ol medīne-i kebīreyi yapmışdur. Ve 
niçe rūzgār ‘Ādīler Mıṣr’a ḥükūmet idüp ‘āḳıbet terk idüp yine mülk-i 
ḳadīmine gitmişdür. Peş Uşmūn ol furṣatda [101b M2] yine mülkine ‘avdet 
idüp evvelince ḥükūmet eylemişdür. Ba‘dehu Ṣā, andan ṣoñra Tedāres 
ḥükm idüp ẞemūd ḳavmine Ṣāliḥ Peyġamber ‘aleyhi’s-selām [102a YK] ba‘ẟ 
olınduḳda 1  mülk-i Mıṣr Tedāres elinde bulınmışdur. Ḥattā Mālīḳ, 2  Ṣā 
vefātından ṣoñra Mıṣr’a mütemellik olmışdur. 

 

Ḥükūmet-i Mālīḳ el-Būdşīr3 

Bu daḫı ġāyetle cebbār idi. Ḫuṣuṣā künūz u ṭılısmāta raġbeti bisyār idi. 
Zamānında bir menāre-i ‘aẓīme inşā idüp ṭorusında bir ḳubbe yapdurdı. Ve 
ol ḳubbenüñ çār gūşesinde dört dāne ocaḳ heykeli itdürdi ki her birinde 
birer vaḳt-i ma‘lūmda yılda bir güne duḫān çıḳardı. Ne reng ise aña göre 
aḥkām beyān olınurdı. Farażā ki4 çıḳan dütün yişil olsa ucuzlıġa ve memāli-
küñ şenligine ḥaml olınurdı. Eger duḫān beyāż çıḳsa ḳaḥṭ ve ḳıllet-i ḫayra 
ol senede5 delīl olurdı. Ve eger duḫān ḳırmızı olsa ol sālde vāfir ceng ü cidāl 
olup ḳanlar dökülmege yorılurdı.6 Ḫuṣūṣā bu memleketlere a‘dānuñ ḳaṣdı 
muḳarrer, dinilürdi. Ammā ṣaru tütün çıḳduḳça ba‘żı āfāt u emrāża ve ol 
senede āteşden niçe yirlere żarar olmaḳ vardur, ḫaberi virilürdi. Niteki 
duḫān-ı siyāh seyllere ve keẟret-i bārāna delīl olurdı. Fe-ammā bellü bir 
rengde olmayup muḫteliṭü’l-elvān olduḳda re‘āyānuñ ṭuġyānına ve mülūk 
ü ḥükkāmuñ ẓulm u cevr-i firāvānına işāretdür, dinürdi.7 Ve bi’l-cümle bir 
ġarīb ṭılısm idi ki degmede öyle bir ‘amel olmamış idi. Niçe rūzgār ol ṭılısm-ı 
büzürgvār pāydār u ber-ḳarār olup ṣoñra mülūk-i cebābireden bir fitnekār 
yıḳup, bozup ḫarāb itmiş idi.  

 
1  olınduḳda: olınduḳdan ṣoñra YK 
2  Mālīḳ: Mālīf YK 
3  Būdşīr: ẞūrşīr YK 
4  ki: ki çıḳa ki M2 
5  beyāż//senede: ġalāya YK 
6  yorılurdı: işāret olınurdı YK 
7  işāretdür, dinürdi: işāret olınurdı YK 
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Ve mezbūruñ zamānındaki ġarā’ibden biri daḫı ṭılısm-ı şecere-i ġurāb 
idi ki kāhinlerden birinüñ oġlı bir ḳarġa ile bāzīçeye meşġūl iken ittifāḳ ol 
zāġ-ı nā-bekār ol ṭıflüñ bir gözini minḳārı ile urup çıḳarmış. Gūyā ki pede-
rinüñ çeşmine ‘ālemi ḳarañu ḳılmış. Hemān ki ol sāḥir [102a M2] bu ḥāli 
görmiş. Cins-i ġurāba incinüp baḳırdan bir şecere ṭılısm itmiş. Ve ol dı-
raḫtuñ nihāyetinde bir ġurāb vaż‘ın idüp aġzında bir yılan ṭutmaḳ üzere gös-
termiş. Muttaṣıl ol ġurāb ḳanatlarını yayup açmaḳda ve arḳası üstinde 
mādde-i ismiyyesi bir ḫafī ḫaṭṭ ile ẓāhir olmaġın ba‘de ẕālik ḳarġalar ki reme 
ile ol diyāra gelürlerdi, ol şecere-i nuḥāsdeki ḳarġanuñ üstine düşüp cān vi-
rürlerdi. 1«فسبحان من ال يعلم  أ سراره اّال هو»                              

Ḥāṣıl-ı kelām şöyle olmış ki ol vilāyetde ḳarġa cinsi ḳalmamış. Uçaraḳ 
ol ḥavālīye gelen ġurāb murġ-ı rūḥını ḫalāṣ evcine ṣalmamış. Mevlānā Ebü’l-
ḥasen Mes‘ūdī, kitāb-ı Aḫbāru’z-zamān’da yazmışdur ki fenn-i kehānetde 
cümleden evvel [102b YK] rümūz taḥḳīḳ idüp kevākibe ṭapan ve nücūmla 
söyleşüp her kevkeb kendüye ḫiṭāb idüp su’āline cevāb viren Būdşīr ola. 
Zamān-ı salṭanatında niçe rūzgār iḫtifā iderdi. Ba‘dehu şems, ḥamel burcına 
varduḳda bir kerre ḫalḳa görinürdi.2 Daḳā’iḳdan ḫaberler virüp ḳavmine 
emr ü nehy ile söylerdi. Ḥattā “Benden ṣoñra ḥākimiñüz ‘Adīm bin Ḳıfṭīm 
olacaḳdur.” diyü beyān eylerdi. Fe-ammā her görindükçe bir şeklde gö-
rinürdi. Ve çaḳ ṣoñra ẓāhir olduḳda “Bir daḫı size görinmezüm.” diyü beyān 
ḳılurdı. Egerçi ki kendüden ṣoñra oġlı ḥākim olmış idi. Çoḳ zamān 
ḥükūmet itmemegin ke-ennehu anı ‘adīm ‘add idüp ‘adīmi3 ẕikr itmesi 
taḥaḳḳuḳ bulmış idi.  

Şol dem ki bu Būdşīr vefāt itdi, yirine oġlı Iḳlīmūn bin Būdşīr ḥükūme-
tini iẟbāt itdi. Bu daḫı ġarīb sāḥir idi. A‘māl-i siḥrüñ envā‘ına ḳādir idi. Gāh 
olurdı ki oturduġı yirde ḍaḫāmet peydā idüp ḥaddinden niçe mertebe büyük 
olurdı.4 Ba‘de zamānin te’ennī ile tenezzül idüp yine eski ḳarārını bulurdı. 
[102b E] Çaḳ ṣoñra şems ḥamel burcında iken cirm-i şemse muḳābil bir 
mehīb ṣūretle görinürdi. “Bundan ṣoñra size ḥükūmet idecek ‘Adīm’dür.” 
diyü bildürüp güm oldı. 

 

 
1  “Sırlarını sadece kendisinin bildiği Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.”    
2  görinürdi: görinüp M2 
3  ‘adīmi: ‘iddetümi M2 
4  olurdı: görinürdi M2 
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Ḥükūmet-i ‘Adīm bin Ḳıfṭīm 

Ba‘żılar ḳavlince ‘Adīm, Būdşīr’üñ oġlıdur, dirler. Ḥālā ki Ḳıfṭīm’üñ 
oġlı iken ġalaṭ iderler. Cümleden evvel Mıṣr’da ādem ṣalb eyleyen 
‘Adīm’dür. Zamān-ı salṭanatında bir ‘avret bir er ile zinā eyledi. Arḳa arḳaya 
ṣardurup ikisini daḫı ṣalb itdürdi. Dört büyük medīne yapdurup içlerinde 
vāfir ḫazīnesini defn ittürdi. Ve her yıl bir gūne ṭılısm iḫtirā‘ ḳılurdı.  

Kütüb-i mu‘tebereden kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Hārūt 
ve Mārūt nām iki melek bunuñ zamānında vech-i arża inüp siḥr ü kehāneti1 
‘Adīm anlardan ögrenmiş ola. Ba‘dehu2 ol iki melek Bābil vilāyetine varup 
Üftāde nām ḳuyuda ḥabs olınmaları taḥaḳḳuḳ u ta‘ayyün bula. Ammā 
‘ulemā-yı Ḳıbṭ olan ḥükemā ve ehl-i Mıṣr3 ḳavlince ‘Adīm siḥr telemmüẕ 
eyledügi Mehle ve Ḥahāle nāmında iki şeyṭān idi. Çāh-ı Bābil’de ḥabse gi-
riftār olan4 melekān anlaruñ ġayrı idi.  

Ve bi’l-cümle mezbūr ‘Adīm, iḥyā itdügi medā’in-i erba‘anuñ birisinde5 
bir ḥavż ‘amelin itdi ki ṣu ile memlū idi. ‘Alā merri’d-dühūr maḫlūḳāt-ı nā-
maḥṣūr içse ne eksilürdi ve ne iḳtiżā-yı hevā ile taġayyür ü tekeddür bulurdı. 
Keẕālik vilāyet-i Mıṣr’da Ülbed6 nām şehr muḳābelesinde bir ḥavż-ı müdev-
ver-i laṭīf daḫı ‘amel eyledi. Ba‘dehu ṣuyla ṭoldurdı. İle’l-ān sükkān-ı diyār-ı 
ābādān andan içerler. Ḳaṭ‘ā eksilmez. Ve mürūr-ı ezmānla ṣuyı muġayyir ü 
mükedder olmaz. Bunlardan mā‘adā selāṭīn-i mülk-i7 [103a YK] Hind’den 
Ḫavīl nām pādişāh, İskender-i Rūmiyye’ye ber-güẕār itdügi ḳadeḥ ki maḥal-
linde meẕkūrdur, ol daḫı ‘Adīm’üñ a‘mālindendür, dinilmişdür. Ol maḳūle 
ṣāḥib-ḳırānuñ ‘asākir-i bī-kerānı ol [103a M2] ḳadeḥden ṣulanup sīr-āb ol-
mışdur. Ḥālā ki ne ṣuyı eksilmişdür ve ne taġayyür bulmışdur.  

Ve bi’l-cümle mezbūr ‘Adīm, yüz ḳırḳ yıl salṭanat idüp ‘ömri yedi yüz 
otuzda iken intiḳāl itmişdür. 

 

 

 
1  siḥr ü kehāneti: siḥri YK 
2  Ba‘dehu: - YK 
3  Mıṣr: mu‘teber YK 
4  ḥabse//olan: ḥabs olup giriftār olan YK 
5  M2 nüshasında bu sözcükten sonra “Seyye” yazılıp bir-iki kelimelik boşluk bırakılmıştır. 
6  M2 nüshasında bu kelime bu şekilde harekelenmiştir. 
7  mülk-i: mülūk-i M2 
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Emāret-i Şeddād1 bin ‘Adīm 

Şeddād bin ‘Ād diyü meşhūr olan budur, dirler. Ba‘żılar “Bu degüldür. 
Zīrā ki ‘Ād ḳavmi Mıṣr’a ḥükm itmemişdür.” cevābın virürler.2 Muḥaṣṣal 
babası ‘Adīm ehrām ṭaġları bināsı için nihāyetsiz ṭaşlar kesdürüp iḥżār3 itmiş 
idi. Mezbūr Şeddād4 anlardan ehrām-ı Dahşūriyye’yi yapdurup vāfir gizlü 
genc vaż‘ın iden ve ṭılısmāt-ı ‘acībe ile rūy-i zemīnde iştihār viren cebbār 
budur. Ḳurṣ şehrini daḫı bu yapmışdur. Ve Ḥabeş diyārına ġazālar idüp vāfir 
esīrler çıḳarmışdur. Ve hevādic iḫtirā‘ın idüp ṣayd u şikāra mübāşeret bun-
dan ḳalmışdur. Ḥattā ṭoḳsan yıl salṭanat itdükden ṣoñra birgün ṣayd ardınca 
at ḳopdurup giderken yıḳılup helāk olmışdur.  

Menḳūldür ki mezbūr ḫışmnāk olup ba‘żı ādemlerine ġażab itdükde 
yüksek ṭaġlardan aşaġa atardı. Bir şeb vāḳı‘asında gördi ki kendüyi de ol 
maḳūle bir yüksek ṭaġdan aşaġa bıraḳdılar. Pes bu yüzden siyāsetine nādim 
oldı. Ḥattā vefāt itdükde ba‘de’d-defn mezārı ḥücresinüñ kitābesine vaṣiy-
yeti ile yazıldı ki   القدرة ان خيرج عن الواجب وال يفعل اّال ما جيوز له   ذى «ال ينبغى اىل  
   فعله بعمله  هذا �ووسى شّدا د 5  بن عدمي فعل ما ال حيل له فكره عليه عبثه » 6

Egerçi ki İrem-i Ẕātü’l-‘imād bānīsi Şeddād bin ‘Ād’dur, Mevlānā 
Maḳrīzī ise Şeddād7 bin ‘Adīm yazup cennet ḳıṣṣasına ta‘arruż itmemişdür. 
Ḫuṣūṣā ki sābıḳu’z-ẕikr ḳable’t-ṭūfān gelüp geçen Naḳāreş bin Naḳrāveş 
menāḳıbında “Cennet nām bir bāġ-ı vāsi‘ iḥdāẟ itdi.” diyü yazmışdur. Ḥālā 
ki ‘āmme-i müverriḫīnüñ yazduḳlarına [103b M2] muḫālifdür. Lā-siyyemā 
‘ulemā-yı Ḳıbṭ müttefiḳlerdür ki Şeddād bin ‘Ād bundan ġayrıdur. Ve 
‘Ādīler kāhinlerüñ siḥre müte‘alliḳ ‘amelleri men‘inden arż-ı Mıṣr’a duḫūle 
ḳādir olamamışlardur. Ancaḳ ecnebīlerden mülk-i Mıṣr’a Buḫtunnaṣr gire-
bilmişdür. Sābıḳda beyān olınan kāhin-i fā’iḳ ba‘żı a‘māl-i ṭılısmāt tezyīf it-
dügi ve ḫilāfına ‘ameller eyledügi maḥalle rāst gelmedin duḫūle fürce bul-
mışdur.  

 
1  Şeddād: Şeddāẟ M2 
2  cevābın virürler: dirler YK 
3  iḥżār: iḥtiṣād M2 
4  Şeddād: Şeddāẟ M2 
شّداث:   شّداد   5 M2  
6  “Kudret sahibi olan doğru olanın dışına çıkmaz. Fiillerinde ancak caiz olan şeyleri yerine 

getirir. Bu, Şeddâd bin Adîm’in mezarıdır. O, düşündüğünü abes de olsa gerçekleştirdi. ”    
7  Şeddād: Şeddāẟ M2 
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Ammā meṣāḥif-i tevārīḫ-i cebbārīni ba‘żı mermer ṣafḥalardan istiḫrāc 
idüp aḥvāl-i mülūki tertīb eyleyen bu Şeddād’dur.1 Evlādından birinüñ vāli-
desine incinmegin [103b YK] Ḳurṣ şehrini yapdurup anda yirleşdürüp ṭard 
itdürmişdür. Ve ‘ilm-i bayṭarayı bu taṣnīf eyleyüp kilāb u cevāriḥi ṣayd 
ta‘līmin idüp şikāra çıḳmaḳ evvelā bundan olmışdur.  

Ba‘żı Ḳıbṭīler ḳavlince zemīn-i Mıṣr’da on iki biñ ṭılısmāt ‘amelleri inşā 
ḳılmışdur. Dört yüz ḳırḳ yıl ‘ömr sürdügi daḫı muḳarrerdür.  

 

Ḥükūmet-i Menḳāveş bin Şeddād2 

Bu daḫı ḥakīm-i ‘āḳıl ve kāhin-i kāmil idi. Arāżī-i Mıṣr’da eşyā-yı ‘acībe 
ve ṭılısmāt-ı ġarībe inşā itmişdür. Ve şehr-i Menf’den sekiz fersaḫ öte kevākib 
ṣūretinde bir heykel düzüp emvāl-i keẟīresin ṭılısmla anda kenz eylemiş idi. 
Bunlardan mā‘adā bir gün cenūba ve bir gün maġribe ṭoġru seyr idüp üçinci 
gündeki Cebel-i Esved’de nihāyet bulup taḥtında cāy-ı3 mezārını yapdurdı. 
Ve on iki biñ ‘araba yüki altun ve cevāhir naḳl itdürüp altında defīne ḳıldı.  

El-ḳıṣṣa mezbūr, yıluñ4 on iki ayı on iki bayram iderdi. Ve her bir ‘īdini 
ol ayda burc-ı āḫara taḥvīl iden kevkebe nisbet itdürürdi. Ve Abdīmeş nām 
şehrde bir muṭalsam beyt5 bünyād idüp6 anuñla devr iden temāẟīl7 cemī‘-i 
‘ilel ü emrāża şifā virürdi. Ya‘nī ki her timẟālüñ üstine ḳanġı ‘illete ‘ilāc idü-
gini yazmış idi.  

Ba‘dehu bir mütebessime ‘avret ṣūreti ṭılısm itmiş idi ki anı gören 
maḥzūn u [104a M2] ġamnāk elbette ġumūmını unıdup mesrūr olurdı. 
Bundan mā‘adā baḳırla altundan iki ḳanatlu bir timẟāl düzmiş idi ki her 
ḳaçan zānī ve zāniye imtiḥān içün aña getürilürdi, yapuşduḳları gibi bi’z-
żarūre ikisi de keşf-i ‘avret ḳılurdı. Aña binā’en her kişi “Rüsvāy olmaya-
lum.” diyü ‘iffete8 meyl itmiş idi. Āḫir melik Keleken zamānında yıḳdurıldı 
ki anuñ ba‘żı ‘avretleri ḫuddām-ı ḫavāṣ ile mu‘āmele ve raġbet itdükçe rüsvāy 

 
1  Şeddād’dur: Şeddāẟ’dur M2 
2  Şeddād: Şeddāẟ M2 
3  cāy-ı: - YK 
4  yıluñ: - YK 
5  muṭalsam beyt: ṭılısm YK 
6  bünyād idüp: - M2 
7  anuñla//temāẟīl: anuñla YK 
8  ‘iffete: ‘iṣmete YK 
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olduḳlarından içlerinde bir mekkāre Keleken’i aldamışdur. Ya‘nī ki 
“Menḳāveş ol maḳūle laṭīf ‘ameli kendü serāyı ḫalḳı içün itmeyüp ‘avāmm-
ı nās içün yābānda inşā eylemesi ḫaṭā olmışdur.1 Fe-ammā pādişāhımuz anı 
ḳaldurup serāyına getürse ‘avrāt u cevārīnüñ ‘iṣmet ü ‘iffetlerine sebeb 
olurdı.” diyü ilḳā itmekle Keleken cehālet idüp naḳl ü taḥvīline iḳdām ey-
ledi. Ḥālā ki yirinden ḳaldurılduġı gibi ‘ameli bāṭıl olup ol mekkāre 
murādını ḥāṣıl itdi. Ba‘dehu ol zen-i müştehir ve hezārān rāġıbe-i zinā, 
ḳallāşlar ile mu‘āmeleye başladılar. Mestūrü’l-ḥāl olmalarını maḥż-ı devlet ü 
sa‘ādet bildiler.  

Bundan ġayrı mezbūr Menḳāveş sāḥirler içün Cebel-i Ḳuṣayr üstinde 
[104a YK] bir heykel vaż‘ına raġbet itdi ki Maḳnīneş2 nām sāḥir anda gelüp 
riyāḥ-ı mu‘allaḳayı anda żabṭ ider oldı. Pādişāh-ı mesfūr içün bir miḳdār bāc 
u ḫarāc olmayınca geçen gemilere muvāfıḳ riyāḥ ṣalıvirmege ḳudret bulın-
mazdı.3 Ḥattā gāh olurdı ki Menḳāveş gemiye girürdi. Öñinde4 ba‘żı ḫayālāt 
gösterilüp “İşte żabṭ olınan yil budur.” dinülürdi.5 Kendüyi daḫı ta‘accüb 
iderdi.  

Muḥaṣṣal-ı kelām mesfūr kāhin-i benām niçe bunuñ gibi 6  a‘māli 
itmāma iḳdām itdükden ṣoñra her nesneden el çeküp bir ‘ibādet-ḫāne yap-
durdı. Ve ḳubbesine şems ṣūretini ve sā’ir kevākibüñ eşkālini īcād itdiler ki 
melik-i [104b M2] mezbūr her varduḳça bir hefte anda olurdı. Ve şimdiki 
ḥālde “ ‘Aynşems” didükleri maḥall, ḥattā anuñ ‘ibādet-ḫānesi yiri idi. Ve ol 
‘ibādet-ḫāneyi yapdurduḳdan ṣoñra dört yıl daḫı ‘ömr sürdi. Ve her senede 
niçe biñ ‘araba yüki sīm ü zer ü cevāhir daḫı ṭaşıdup kenz itdi. Ma‘a ẕālik 
Menḳāveş ebü’l-benāt idi. Ya‘nī ki otuz duḫterle keẟīrü’l-iḫrācāt idi.7  

Ve zamānında kīmyā ‘ilmini ḫalḳ-ı ‘āleme farż itmiş idi. Cümleten aña 
meşġūl olmaḳda idi. Ve maḥṣūl-i memleketi dört ḳısm idüp bir bölügini 
kendü ḫarcına ve bir ḳısmını ‘asker levāzımına, bir ṣınfı daḫı mühimmāt-ı 
ta‘mīr-i büldāna ve bir ḳısmını daḫı def‘-i ḥavādiẟ içün iddiḫār ta‘ayyün ḳıl-
mış idi. Ve zamān-ı devletinde ḫizāne-i vilāyet-i Mıṣr, ya‘nī maḥṣūl-i bāc u 
ḫarāc üç biñ kerre yüz biñ ve üç yüz biñ dīnār olurdı.  

 
1  ḫaṭā olmışdur: ḫaṭā-yı fāḥişdür YK 
2  Maḳnīneş: Maḳnīnes M2 
3  bulınmazdı: buldı YK 
4  Öñinde: Kendüye YK 
5  dinilürdi: diyü gösterilürdi YK 
6  gibi: - M2 
7  duḫterle//idi: duḫteri var idi YK 
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Ṭoḳsan bir yıl salṭanat itdükden ṣoñra ṭā‘ūndan, yāḫūd1 ba‘żı müver-
riḫīn ḳavlince bād-ı semūmdan vefāt idüp Ṣaḥrā-yı ‘Arab’daki2 nāvūsında 
ecdādı āyīni üzere3 defn ḳılındı. 

 

Emāret-i Menāveş bin Menḳāveş 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ba‘żı nüsḫalarda evvelā Menesāveş 4  bin 
Menḳāveş mālik-i Mıṣr oldı. Ba‘dehu ḳarındaşı Menāveş salṭanata dest-res 
buldı. Ḥālā ki müddet-i salṭanatı ve ba‘żı āẟārı beyān olınmaġın ġalat5 
iḥtimāli virildi.  

Her vechle ‘ālim ü kāhin ve ‘ammār-ı bilād u ma‘ādin bir şehryār idi. 
Ṣaḥrā-yı memleket-i maġribde bir ‘aẓīm şehr binā idüp ortasında bir menāre 
yapdurdı. Ve eṭrāfına künūz-i keẟīre6 defn eyleyüp ṭılısmātını baġlatdı. Ve 
bir şecer-i muṭalsam düzüp mevsimi degül iken fevākih ü mīvenüñ envā‘ı 
ẓuhūra getürdi. Ve Mıṣr vilāyetinde cümleden evvel öküze ṭapup gāv-perest 
añılan bu oldı. [104b YK]   

Kitāb-ı İḫtiṣār-ı ‘Acā’ib’de mesṭūrdur ki kendüsi ‘illet-i yübūsete müb-
telā olup vāḳı‘asında bir rūḥānī7 gördi ki “Sen baḳara ṭapmayınca bu ma-
rażuñdan ḫalāṣ olamazsun.” diyü ḫaber virdi. Ya‘nī ki “Sen ol ‘ārıżaya [105a 
M2] mübtelā olduġuñ zamānda ṭāli‘uñ burc-ı ẟevrde bulınmış idi. Ol se-
beble saña dermān gāv-perest olmaḳdur.” diyü beyān ḳıldı. Mezbūr daḫı 
ḍalālete düşüp bir ḥüsnü’l-vech, eblaḳ öküz buldurdı. Kendünüñ ḳaṣr-ı 
müẕehhebinde besledüp8 sırren aña ‘ibādete başladı. Fī nefsi’l-emr bu ṭarīḳla 
marażdan ḳurtıldı.  

Ḳıbṭ ‘ulemāsı ḳavlince birgün mezbūr Menāveş ḳaṣr-ı ḫāṣṣında ol 
baḳara nigerān olup ṭururken nāgehān ol ḥayvān aña söyledi: “Eger min 
ba‘d beni ḫoş ṭutup kendüñ gibi cümle tevābi‘uñı baña ṭapdurursañ mül-
küñde ḳuvvet bulursuñ. Ve her ne murād idinürseñ aña vāṣıl olursuñ.” 

 
1  yāḫūd: - M2 
2  ‘Arab’daki: ‘Aren’deki M2 
3  ecdādı//üzere: - YK 
4  Menesāveş: Menāveş YK 
5  ġalaṭ: ġılẓet M2 
6  keẟīre: - YK 
7  bir rūḥānī: - YK 
8  besledüp: - YK 
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kelimātını bir bir beyān eyledi.1 Mezbūr daḫı dibelik ḍalālete düşdi. Taḥt-ı 
ḥükminde olanları dir dimez aña ṭapdurdı. Ġarābet bundadur ki şeyṭānuñ 
tedārüki ile giderek ol ḥayvāndan bevl ve revs kesildi. Ayda bir kerre ġıdāsını 
yir oldı. Anda daḫı ḳaḍīb-i aḫḍar uçların yimege mu‘tād olup riyāżetle 
beyne’n-nās iştihār buldı. Daḫı giderek ‘acā’ibden ḫaber virmege başladı. 
Her ne ṣorılsa nāsuñ müşkilātını ḥall ider oldı. Ya‘nī ki İblīs-i pür-telbīs anuñ 
cismine ḥulūl ile ve ḫalḳuñ ṣorduḳlarına 2  ecvibe-i nā-ma‘ḳūl ile 
Menāveş’den ġayrı3 çoḳ kimesneyi iḍlāl eyledi. Nüzūr u ḳurbān ise firāvān 
olup vilāyet-i Mıṣr’da anuñ ziyāretine gelmedük ādem ḳalmadı.  

El-ḳıṣṣa Menāveş bu ḍalāletle otuz ṭoḳuz4 yıl ḥükūmet itdi. Ba‘dehu 
sill5 marażından helāk olup cehenneme gitdi. 

 

Ḥükūmet-i Mertīs bin Menāveş 

Ba‘żı nüsaḫda Hermīs düşmişdür. Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ammā 
‘ulūm-ı ḥikmete ve fünūn-ı ṭılısmāt u riyāżiyyeden nesneye ḳādir degüldi. 
Bi-ḥasebi’l-verāẟet babası taḫtına mālik oldı. On bir yıl ḥükūmet itdükden6 
ṣoñra bu daḫı derk-i esfele ṭoġrıldı.  

 

Salṭanat-ı Uşmūn7 bin Ḳıbṭīm 

Bālāda mesṭūr olan Ḳıfṭarīm’üñ ḳarındaşıdur. Ma‘a-ẕālik yuḳaruda ẕikr 
olınan [105b M2] Uşmūn ile ikisi bir olmaḳ iḥtimāli daḫı vardur. Lākin 
Mevlānā Maḳrīzī yuḳaruda taḥrīr olınanı vāvsuz Uşmun, bunı Uşmūn 
yazup imtiyāz virmekle ifrād bi’z-ẕikr ḳılınmışdur.  

Vilāyet-i ‘Arab’daki şehr-i Menf’den şarḳ semtindeki Cīze’ye varınca ve 
bilād-ı Ṣa‘īd’den Aḥmīm ḥudūdına [105a YK] çıḳınca bunuñ taḥt-ı ḥük-
minde idi. Ve Uşmūneyn nām şehr-i ‘aẓīmde sākin olmış idi ki ṭūlen ve 
‘arżen ma‘mūresi on iki mīl idi. Anṣınā ve Oṭheraṭīs nām iki şehri daḫı bu 

 
1  kelimātını//eyledi: diyü bir bir söyledi YK 
2  sorduḳlarına: su’āllerine YK 
3  Menāveş’den ġayrı: - YK 
4  ṭoḳuz: - YK 
5  sill: seher YK 
6  ḥükūmet itdükden: emāretden M2 
7  Uşmūn: Māşmūn M2 
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bünyād itdürmişdür. Ve gūy u çevgān lu‘bı bunuñ iḫtirā‘-ı ḫāṣṣıdur.1 Ve 
pāy-taḫtınuñ dört ḳapusı var idi ki birinde ṭavşancıl ve birinde öküz, üçin-
cisinde arslan ve dördincide kelb ṣūretleri ṭılısmāt idüp her birinde künūz-ı 
‘aẓīme defn itdürmiş idi. Ve her bir ṣūretde bir rūḥān[ī]2 musallaṭ olup ol 
şehre bir ġarībü’l-bilād geldükçe ṣadā virmeleri ve duḫūle yol virmemeleri 
muḳarrer idi.3 Ve ol şehre nihāyetsüz kāhin ü sāḥir getürdüp yirleşdürmekle 
nāmına Medīnetü’s-seḥere dinilmiş idi.  

Bu ṭarīḳla sekiz yüz yıl salṭanat itmişdür. Cümleden evvel Mıṣr vilāye-
tinde nev-rūz cem‘iyyeti ve iḫtirā‘ı4 bunda olmışdur.  

Ve bi’l-cümle bunuñ devleti sā’ir cebbārīnden ziyāde olup memālik-i 
Mıṣr u ‘Arab ve Ṣa‘īd-i A‘lā vü Ednā ser-ā-pā taḥt-ı ḥükminde idi. Ve 
Medīnetü’s-seḥere’ye karīb bir şehr daḫı iḥdāẟ idüp nāmını Ḳanṭaratu 
Ẕāti’l-‘acā’ib ḳomış idi. Ve ol şehrüñ ortasında bir ḳubbe-i ‘ulyā yapup üs-
tinde bir pāre bulut ẓāhir itmiş idi ki ṣayf u şitāda āheste āheste bārān yaġdu-
rurdı. Ve taḥt-ı ḳubbede mā’-i aḫḍar ile ṭolu maṭhara ṭurur idi. Her ḳanḳı 
marażuñ def‘i içün içilse marīża ‘āfiyet müyesser olurdı.  

Ve bu eẟerinüñ şarḳīsinde bir birbā-yı5 laṭīf iḥdāẟ itmiş idi ki dört ḳa-
pusı ve her birinde birbirine ḳarşu iki ‘iḍāde ve her bir ‘iḍādede bir ṣūret 
[106a M2] muḳarrer idi ki birbirleri ile söyleşürlerdi. Rūz merre ne maḳūle 
ḥavādiẟ ẓāhir olacaḳdur, mükāleme iderlerdi. Her kim cenābetle ol birbāya 
girse bir maraża mübtelā olurdı ki ‘ömrince ‘āfiyet yüzin görmezdi.  

Ba‘żılar ḳavlince ol birbānuñ6 ortası mehbiṭ-ı nūr idi. ‘Amūd ṣūretinde 
bir nūr dā’imā anda görinürdi. Ol nūra ṣarılanuñ7 naẓarında bir rūḥānī 
dā’imü’l-evḳāt eksik olmazdı. Kendüsi görindüginden ġayrı kelāmı bile işi-
dilürdi. Ve bu medīnenüñ her ḳapusında bir dil-ber ṣūreti var idi. Elinde 
muṣḥaf-ı ‘ulūmı ṭutar idi.  

Ḳıbṭ ḳavlince ol iki medīne Hermes nāmına, ya‘nī ki ‘Uṭārid yıldu-
zınuñ adına yapılmış idi ki ile’l-ān ikisi de bāḳīdür, dirler.  

 
1  iḫtirā‘-ı ḫāṣ ṣıdur: iḫtirā‘ıdur YK 
2  rūḥānī: dürli ḥālet YK 
3  virmeleri//idi: virürlerdi, duḫūle yol virmezlerdi YK 
4  iḫtirā‘ı: iḥtirāmı M2 
5  birbā-yı: serāy-ı YK 
6  birbānuñ: serāyuñ YK 
7  ṣarılanuñ: dūş olanuñ YK 
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Meşhūrdur [105b YK] ki ‘Abdü’l-‘Azīz bin Mervān, Mıṣr vilāyetinde 
ḥākim-i ẕī-şān iken bir def‘a ṣaḥrā-yı şarḳīde ṣayd u şikārla gezerken yolların 
yitürdiler. Gezerek bir şehre gelüp eṣnāf-ı fevākihle memlū bir şecere buldı-
lar. Yimişinden vāfir yidiler. Ḳıbṭīlerden biri müşkillerin ḥall idüp “Hermes 
nāmına yapılan iki medīnenüñ biridür. İçinde vāfir künūz u nüḳūd muḳar-
rerdür.” diyü bildürdi. Ba‘dehu ‘Abdü’l-‘Azīz zād-ı firāvānla bir cemā‘ati 
gönderdi. Andaġı künūzuñ keşfini murād idindi. Ḥālā ki vāfir gezdiler. Ne 
ol şehri ve ne ol eẟerini gördiler. Ḥattā bir ay miḳdārı ṭolaşup me’yūs ol-
duḳdan ṣoñra Mıṣr’a geldiler.  

Ba‘żılar ḳavlince ‘Ādīler bunuñ zamānında Mıṣr’a müstevlī olmışdur. 
Ṭoḳsan yıl miḳdārı mezbūr Uşmūn ġayrı vilāyetlerde gezüp ba‘dehu ‘Ādīler 
Mıṣr’uñ ṭā‘ūnından ḳaçup gitdüklerinde yine gelüp ḥükūmete iştiġāl ḳılmış-
dur. Vefāt itdükde ehrām-ı ṣıġār-ı ḳıblenüñ birinde defn olınmışdur. 

 

Ḥükūmet-i Ṣā bin Uşmūn 

Mezbūruñ oġlıdur. Bu daḫı Mıṣr’uñ vilāyetine vālī olup niçe zamānlar 
ḥükm eyledi. Āḫir bu daḫı vefāt eyleyüp [106b M2] yirine oġlı Tedāvus ve 
ba‘żılar ḳavlince Uşmūn’uñ ferzendi Menāfiyūs pādişāh oldı. Ḥadd-i 
ẕātında bir melik-i şecī‘ u fāżıl ve ‘adālet ü inṣāf ṭarīḳına mā’il idi. Niçe ḳar-
yeler şeneltdi. Ve Aḥmīm şehrini ‘imāret itdi. Ve ḥükemāyı bir yire1 cem‘ 
idüp tevārīḫ-i mülūki tedvīn itdürdi. Bu ṭarīḳla ḳırḳ yıl salṭanat itdükden 
ṣoñra vefāt eyledi. Iṭfīḥa muḳābilindeki heremde defn olındı. 

 

Emāret-i Mālīḳā bin Menāfiyūs2 

Serīr-i mülket-i Mıṣr’a ki cülūs ḳıldı, feżā’il-i ẕātiyyesi herkese ma‘lūm 
oldı. Rūy-i zemīnde dārü’ş-şifā yapup merżāya müdāvāt içün ṭabībler naṣb 
eyleyen evvelā budur. Ya‘nī ki ‘ilm-i ṭıbba raġbet evvelā bundan olmışdur. 
Ve yıldan yıla ‘īdü’l-melik nām bir bayram iḥdāẟ eylemişdür. Ve ḫalḳuñ bir 
hefte refāh-ı3 aḥvāline ve kendinüñ in‘āmāt-ı meserret-me’āline ol ‘īdi taḫṣīṣ 

 
1  bir yire: - M2 
2  Menāfiyūs: Menāfiyūt YK 
3  refāh-ı: zemān-ı YK 
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itmişdür. Ve ṣaḥrā-yı el-Vāḥāt’da bünyād olınan Sentere1 bunuñ ‘aṣrında 
ābād ḳılınmışdur. Ve anda bir ḳubbe-i ‘ulyā iḥdāẟ idüp yedi ṭabaḳaya 
münḥaṣır ḳılmışdur. Fe-lā-cerem a‘lāsında melik-i muḥterem ve evlād u 
eḳārib-i muḥteşem, ṭabaḳa-i ẟāniyede vüzerāsı, ḫuṣūṣā kāhinlerinüñ rü’esāsı, 
ẟāliẟede ser-‘asker-i ümerāsı, [106a YK] rābi‘de aṣḥāb-ı felsefe ve ‘ulemāsı ve 
müneccimīn ü eṭıbbāsı, tabaḳa-i ḫāmisede aṣḥāb-ı ‘imārāt olan memleket 
aġniyāsı, sādisede erbāb-ı mihen nāmındaki ḫuddām üdebāsı, yidinci 
ṭabaḳada ‘āmme-i re‘āyāsı olurlardı. Ve her ṣınfına  انظروا اىل من هو دونكم»
 diyü tenbīh ḳılınurdı. Bu minvāl üzere  وال تنظروا اىل ما من هو فوقكم»2
‘adāletle altmış yıl salṭanat itdükden ṣoñra ‘avretlerinüñ mekri ile helāk oldı. 
Zenlerinden biri mezbūrı sikkīn ile öldürdi. Ammā meẕkūreye daḫı 
muḥkem siyāset ḳılınup Mālīḳā defn olındı.  

 

Ḥükūmet-i Merḳūra3 bin Mālīḳā 

Bu daḫı [107a M2] ‘ilm-i siḥr ü kehānetde ṣāḥib-i mahāret idi. 
Kehānetle yırtıcı cānverleri delīl idüp at gibi üstine binerdi. İstedügi gibi 
musaḫḫar iderdi. Ġarā’ib-i a‘māl ü ṭılısmātına nihāyet yoġ-ıdı. Ḫuṣūṣā ki 
re’y-i cemīle mālik ve ḥüsn-i rāy u tedbīre sālik bir ‘āḳıl ādem idi. Her cihet-
den kendüyi ḫalḳ-ı ‘āleme sevdürmiş idi. Otuz yıldan ziyāde salṭanat itdi. 
Menf’den ġarba ṭoġru şāh-rāh üzerinde iki günlik yol ḳarīb olan nāvūsında 
defn itdürildi.  

 

Salṭanat-ı Belāṭīs bin Merḳūra4 

Evā’il-i zamān-ı salṭanatında ṣabī olmaġla vālidesi icrā-yı aḥkām eyledi. 
Ve re‘āyāya i‘tidāl üzere ḫarāc taḳdīr idüp kendüyi ve oġlını maḥbūbu’l-
ḳulūb itdi.5 Ya‘nī ekābir-i kehene meşveretiyle vālidesi aldı, virdi. Ve ol 
zamānda i‘tibār-ı küllī a‘māl ü ṭılısmāta olmaġın anlara daḫı cell-i himmet 
ḳıldı. Ṣaḥrā-yı ġarbda bir birke-i ‘aẓīme inşā itdürüp miyānında otuz ẕirā‘ 
ḳadd ile bir sütūn peydā eyledi. Çaḳ yuḳarusında āb-ı ṣāf aḳıtdı. Ve eṭrāfını 

 
1  M2 nüshasında bu kelime harekelidir. 
2  “Sizden aşağı olanlara bakın. Sizden yukarıda olanlara bakmayın.” 
3  Merḳūra: Merfūre YK 
4  Merḳūra: Merfūre YK 
5  Ve re‘āyāya//itdi: - YK 
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ecnās-ı ḥayvānātla ve sebā’ik-i aṣnām-ı mütenevvi‘ası ile müzeyyen ḳıldı. Tā 
ki her nev‘ ḥayvānāt kendü ṭılısmına ünsle nümāyān olmadın ḫālī olmadı.  

Ba‘de zamānin oġlı bāliġ oldı. Benāt-ı mülūk-i keheneden biri ile tezvīc 
idüp ba‘dehu benāt-ı a‘māmınuñ ḥüsnālarından niçe cemīle dūşīzeler alı-
virdi. Ve anlara maḫṣūṣ mażāzin ü büyūtla bir cennet inşā idüp ḳapusını 
eṣnāf-ı cevāhirle muraṣṣa‘ ḳıldı.  

Belāṭīs daḫı ‘āḳıl ü dānā ḳopup evḳātını taḳsīm itdi. Heftede bir maḫṣūṣ 
günde ṣayd u naḫçīre gitdi. Ve dönüp geldükçe simāṭ-ı ‘ayş u ‘işreti müheyyā 
bulup nūş-ı ṣahbā1 itdi. Ve her meclis āḫirinde gūn-ā-gūn ‘aṭālar ve keremler 
gösterdi. Ve ikinci gün meṣāliḥ-i fuḳarā içün bi’z-ẕāt dīvān eylerdi. Üçinci 
güni ḫātūnları ile ḫalvet iderdi. Ol gün kimseye görinmezdi. Zamānında 
muḥkem [107b M2] ḳaḥṭ u ġalā olmadı. [106b YK] Ve nüzūl-i belāyā her-
giz vuḳū‘ bulmadı. Ba‘de zamānin kendüsi çeçek ‘ārıżasından vefāt idüp on 
üç yıl salṭanatdan ṣoñra nāvūsında defn olındı. Evlādı ḳalmamaġın mülk-i 
Mıṣr ‘ammilerine naḳl itdi. 

 

Emāret-i İtrīb bin Ḳıfṭīm 

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince mülūk-i Mıṣr’uñ ṭūfāndan ṣoñra gelenler-
den2 on üçincisi budur. İtrīb’i bunlar yapmışdur. Bir şehr idi ki on iki mīl 
uzunı ma‘mūre idi. Ve on iki ḳapusı ve bir menāresi var idi.3 Ḫuṣūṣā ki 
ḫalīce muttaṣıl niçe büyūt u ḥücerāt inşā itmiş idi. Ve her birinüñ ḳapusında 
iki şeyṭān timẟāli ile muṭalsam idi ki ehl-i ḫayrdan biri ol ḳapudan içerü girse 
ol şeyṭān ki yemīnindedür, ḳahḳaha ile gülerdi. Ammā ehl-i reybden biri 
duḫūle itse yesārındaki ṣūret gözyaşları dökerdi.  

Ve her bir mesīresinde vuḥūş u ṭuyūrdan niçe ṣūretler mevcūd idi. Ve 
ḳıbāb-ı medīnedeki ṣūretler yil esdükçe dürlü dürlü feryādlar iderlerdi. 
Ḥattā ṣafīrini her kişi işidürdi. Ve kendü mezārında ba‘żı āyīneler vaż‘ın it-
dürmiş idi ki ba‘īd olan büldān ol āyīnelerden nümāyān olurdı.  

 
1  ṣahbā: şarāb YK 
2  gelenlerden: - YK 
3  ve bir//idi: - YK 



Künhü’l-Ahbâr | 615 

 

Bunlardan mā‘adā ‘ilm-i iksīrde fā’iḳ ve envā‘-ı ri‘āyete lā’iḳ Beresān 
nām ḥakīm-i kāhini anda iskān itmiş idi ki muttaṣıl kīmyā ‘amellerini iderdi. 
Yedişer1 miẟḳāl vezninde muṣavver denānīr-i keẟīre2 ḍarb itdürüp sikkelerdi.  

Ve bi’l-cümle mezbūr İtrīb beş yüz yıl ‘ömr sürdi. Ve üç yüz altmış sene 
salṭanat itdi. Fe-ammā zamānında yüz ḳırḳ3 yıl Nīl ṣuyı aḳmadı. Re‘āyā 
zirā‘ate ḳādir olmamaġın ḳaḥṭ u ġalā ḫalḳı4 zebūn eyledi. Niçeler behā’im 
etleri yidiler. Anları daḫı aġır bahālara ṣatun aldılar. Nihāyetsüz ādem ḳırıldı. 
Vilāyet-i Mıṣr’da cüz’ī kimse ḳaldı. ‘Āḳıbet Rezzāḳ-ı maḫlūḳāt kendü ḳul-
caġızlarına merḥamet idüp iki yüz yıl [108a M2] ‘ale’t-tevālī ucuzlıḳ oldı. 
Ḥattā bir erdeb buġday bir dānaḳa ṣatulmaḳ ta‘ayyün buldı.  

Ba‘dehu İtrīb vefāt eyledi. Ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince mezbūrı ḳarındaşı 
Ṣā helāk itdi. Ḥattā ol ġayretle Mıṣr ḫalḳı ṭoḳuz yıl pey-ā-pey Ṣā ḳaṣdına ḳıtāl 
ḳıldı. Ya‘nī ki İtrīb’üñ intiḳāmın almaḳ niyyetine her kişi ṣarf-ı maḳdūr itdi. 

 

Salṭanat-ı Nedūre bint İtrīb 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ ḳızıdur. Ġāyetde kāhine ve sāḥire olup icrā-yı siyāsetde 
ve tedbīr-i memleketde daḳīḳa fevt itmemegin vaż‘ı5 pesendīde-i ḫalḳ olmış 
idi. Ve ba‘żı ṭılısmāt idüp vuḥūş u ṭuyūrı zamānında şehr-i Mıṣr’a ḳonmamış 
idi. [107a YK] Ve ḫāricden gelüp Nīl’den ṣu içenler helāk olmaḳ üzere bir 
ṭılısm-ı zībā6 vaż‘ın itmiş idi. Bu ḥāl ile otuz beş yıl ḥükūmet itdi. ‘Āḳıbet 
bir ṣayḥa-i hevlnāk vāḳi‘ olup yir yarıldı. Nedūre ol ṣayḥadan helāk oldı.  

 

Ḥükūmet-i Ḳalīmūn İbn İtrīb 

Meẕkūrenüñ ḳarındaşıdur. İtrīb vefātında ṭıfl-ı ṣaġīr bulınmaġın hem-
şīresi mütemellike olmış idi. Hemān ki ol vefāt itdi, Ḳalīmūn verāẟetini 
naṣb-ı rāyātla iẟbāt itdi. Ḥālā ki ġāyetle ḥakīm-i fā’iḳ olmaġın ṭılısmāt-ı 
ġarībe peydā ḳılmış idi. Tinnīs-i Ūlā ve Dimyāṭ bunlaruñ āẟārındandur.  

 
1  Yedişer/vezninde: Vezīn yedişer miẟḳāl YK 
2  denānīr-i keẟīre: dīnār YK 
3  YK nüshasında bu kelimenin üzeri çizilidir. 
4  ḫalḳı: ḫalḳ-ı ‘ālemi YK 
5  vaż‘ı: - YK 
6  zībā: - M2 
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Maḳrīzī ḳavlince Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de meẕkūr olan iki cennet ḳıṣṣası ki 
vardur, bunuñ ehl-i beytinden iki birāderüñ mülkleri idi ki birisi seḫā vü 
luṭf ile mümtāz, ol biri ḫissetle kār-sāz olmaġın giderek ol saḫīsi mā-mele-
kinden cüdā düşüp ḫarcandı. Ya‘nī ki bahāsın alup muḥtācına in‘ām itmekle 
cümlesi ol mümsik ü ḫasīsüñ oldı. Ba‘dehu ḳarındaşumdur, diyü ‘aṭā 
ümmīdine ol nā-merde ‘arż-ı ḥācet itdükde bir ḥabbe virmedi. “Ṣafāñ varsa 
mā-meleküñi ṣaḳlayup ṭaġıtmaya idüñ.” diyü cevāb virdi. Tā ki  ﴿  َوملَْ َتُكن لَُّه
  .āyeti anlar ḥaḳḳında nüzūl itdi [108b M2]  ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن ا�َِّ ﴾1

Ve bi’l-cümle mezbūr Ḳalīmūn ṭoḳsan yıl ḥükūmetinden ṣoñra fevt 
oldı. Nāvūsında defn olınup vaṣiyyeti üzere medfeni kitābesinde bu kelimāt 
yazıldı: 

هذا قرب قليمون بن اتريب بن مصرامي عرب عمراً وبغى دهراً وا�ه املوت فما  « 
  2» �خذ ممّا بني يديه   فعا فمن وصل اليه فال يسلبه ما عليه وال ن ستطاع له  أ 

Ya‘nī ki “Ḥücre-i mezārına giren kendüyi ṣoymaya.3 Defīnesinden iste-
dügi deñlü ala.” diyü yazılmışdur.  

 

Emāret-i Fersūn bin Ḳalīmūn 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ammā fenn-i ṭılısmātda bu daḫı ġāyetle ‘ālim 
ü fāżıl4 idi. Ḥadāẟet-i sinnine baḳup mülūk-i Ḥimyer’den ba‘żılar küllī ‘as-
kerle bunuñ üstine geldiler. Mezbūr daḫı anları ḳarşulayup Eyle 5  şehri 
muḳābelesinde muḳātele eylediler. Mıṣrīlerüñ sāḥirleri a‘māl-i ġarībe itme-
gin Ḥimyerīleri ṣıdılar. Ekẟerini ḳılıçdan geçürüp ġanā’im-i māl ü menāli ile 
pāy-taḫta döndiler.  

Ba‘de-mā mezbūr Fersūn-ı dānā Baḥr-i Ḳulzüm üzerine ḥavāle bir 
menāre peydā ḳıldı. Ve nihāyetine bir āyīne vaż‘ itmekle ol ḥavālīye gelen 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/43,  “Onun, Allah’tan başka kendisine yardım edebilecek 

kimseleri yoktu.” | Her iki nüshada da bu âyetin imlası yanlıştır. 
2  “Bu, Kalīmūn bin İtrīb bin Mıṣrā’im’in kabridir. O, bir ömür geçirdi. Bir zaman zorbalık 

yaptı. Ona ölüm geldi. Yaptıkları ona fayda etmedi. Onun [mezarına] ulaşan, oradakileri 
alarak orayı talan etmesin.” 

3  ṣoymaya: imsāk itmeye YK 
4  fāżıl: fā’iḳ YK 
5  Eyle: - YK 
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merākib-i baḥriyyeyi ol āyīne ile sāḥile ceẕb idüp helāk olmalarına sebeb 
oldı. Bu ṭarīḳla iki yüz altmış yıl ‘ömr sürüp vefāt eyledi. [107b YK]  

Kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki mezbūr Fersūn bir melek-ṣıfat 
nev-cüvān-ı çihre-nümūn olmaġla babası menḳūḥalarından bir1 ‘avret ki 
melik-i mezbūruñ ‘ıṭr u buḫūrı ḫidmetine me’mūr idi, giderek pādişāh-ı 
mezbūra ta‘alluḳ u ta‘aşşuḳ itdi. Menf sāḥirelerinden bir kāhineye melik-i 
mesfūruñ tesḫīri2 içün emvāl-i firāvān beẕl eyledi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol sāḥire daḫı ḥüsn ü cemālde naẓīri nādire, 
celb-i ḳulūba ḳādire bir dūşīze idi. Aña binā’en ḥīle tedārükinde cest oldı. 
Evvelā ügey anası kendüsin tesḫīr ṣadedinde olup yolına ḫizāne-i vāfire beẕl 
itdügini melik-i mezbūra bildürdi. 3  [109a M2] Fersūn daḫı tesḫīrine 
binā’en ‘avreti ḥarem-serāyından çıḳardı. ‘Iṭrı ḫidmetini bir ġayrısına bil-
dürdi.  

Ol eẟnālarda ki mülūk-i Ḥimyer’den biri ‘asākir-i bī-kerān ile Mıṣr 
ḳaṣdına gelmiş idi. Mefn’deki sāḥire-i dūşīze bir küllī ‘amel idüp Ḥimyerīle-
rüñ hezīmetine ve şāh-ı Mıṣr’uñ emvāl-i firāvānla ġanīmetine4 bā‘iẟ olmış 
idi. Her çend ki bu muḳābelede ri‘āyet ḳaṣd olınup vāfir ihsān ve mütekāẟir 
‘aṭāyā-yı bī-kerān ḳılındı, ḳabūl itmeyüp “Melik-i mezbūrla tezevvücden 
ġayrı murādum yoḳdur.” diyü bildürdi. ‘Āḳıbet murādına vāṣıl ve pādişāh-ı 
mesfūruñ ārāyiş-i ḫānedānı olmaḳ sa‘ādetine mā’il ve ḫalvet-i ḫāṣṣına maḥre-
miyyetle dāḫil olduḳdan ġayrı sāḳīlik ḫidmeti daḫı aña ıṣmarlandı.  

Sevdā-yı ‘aşḳ-ıla ser-gerdān olan ügey anasınuñ gözine ‘ālem teng ü tār 
oldı. Sābıḳan kendüsi baġışladuġı cāriyelerden meliküñ bir cāriye-i ‘āḳılesini 
maḥrem idinüp sāḥirenüñ redd-i ḥīlesine ṣarf-ı maḳdūra mübāşeret ḳıldı. 
Meger ol hem-rāz idindügi cāriye melik-i Mıṣr’uñ sāḳīsi ile daḫı rāzdaş idi. 
Melik-i rūzgār şarāb-ı ḫoş-güvār içdükçe sāḥirenüñ elinden içmek ‘ādeti idi. 
Nihāyet ol bir 5  cāriye kāseler ḫidmetine ve sebūlar ṭoldurmaġa sāḥire-i 
sābıḳanuñ ḫidmetine mu‘āvine ve nāṣıra idi. Pes ügey ana ilḳāsı ile ol cāriye 
melik içün iḥżār olınan sāġara semm-i ḳātil ḳatdı. Sāḳiye olan sāḥire āgāhı 
yoḳ iken bu ḫuṣūṣa cür’et itdi. Ve sā‘atiyle yitişüp şehryārüñ ügey anasına 
bildürdi.  

 
1  bir: - M2 
2  tesḫīri: siḥri YK 
3  kendüsin//bildürdi: - YK 
4  emvāl-i//ġanīmetine: emval-i firāvān ile ġanīmet-i firāvānına YK 
5  bir: - YK 
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Fe-lā-cerem şol dem ki melik-i Mıṣr bezm-i ḫāṣṣa cülūs idüp sāḥire-i 
sāḳiye bāde-i nāb ile ḥāżır oldı, vālide-i ‘āşıḳa feryād u fiġān iderek meclis-i 
melike girdi. “Beni seni görüp gözetdügüm içün beni meclisüñden redd it-
diler. Şimdi ise kendüler sizüñ şarābıñuza semm-i ḳātil ḳatup helākiñüze 
mübāşeret itdiler. Baña inamazsañuz ḥālā elindeki [109b M2] kāseyi ken-
düye içürüñ. Ben [108a YK] sözümde ṣādıḳa mıyın, kāẕibe miyin görüñ?” 
didükde Fersūn nev‘an i‘timād itdi. “Vāḳı‘ā çün ki mesmūm degüldür, 
elüñdeki ḳadeḥi sen kendüñ iç.” diyü ibrām ḳıldı. Derdmend sāḥire ise 
semm ṭarḥ olınduġını bilmez idi. Elindeki kāseye cidden ‘illet iḥtimāli vir-
mez idi. ‘Ale’l-fevr melike imtiẟāl idüp içdi. Ḥālā ki ol sā‘at bedeni münḥal 
olup kendüden geçdi. Pes melik-i büzürgvār bu ḫuṣūṣı ol zen-i mekkārüñ 
ḫulūṣına ḥaml idüp mültemesine icābet ḳıldı. Ya‘nī ki nikāḥ u izdivācına 
rıżā gösterüp maḳbūl ḫātūnlarından itdi. Ma‘a ẕālik ḫalḳ-ı ‘ālemüñ diline1 
düşüp bed-nām-ı ‘ālem2 oldı. 

li-Münşi’ihi3 

  Zenlerüñ ḥīlesin temāşā ḳıl 
  Ḫāṭıruñ cāmını muṣaffā ḳıl 
 
  Evvelā añla mekr-i sāḥireyi 
  Ba‘d-ez-īn seyr ḳıl bu nādireyi 
 
  Gösterüp her biri mahāretini 
  Fitne fenninde mekr ü ḳudretini 
 
  Oldılar mālik-i viṣāl-i melik 
  Aña hem-ḫalvet oldılar dibelik 
   
  Buldılar ‘āḳıbet cezālarını 
  Meclis-i firḳatüñ belālarını 

 

 

 
1  diline: - M2 
2  ‘ālem: - YK 
3  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Emāret-i Ṣā bin Ḳıfṭīm 

Ba‘żılar ḳavlince Fersūn ile Ṣā arasında üç, dört ḥākim daḫı gitmişdür. 
Ammā Vaṣīf Şāh-ı müverriḫ1 anlara ta‘arruż itmeyüp Fersūn’dan ṣoñra Ṣā 
taḫta geçmişdür, diyü yazmışdur. Aña binā’en bu ḥaḳīr daḫı anuñ iẟrine git-
mişdür.  

El-ḳıṣṣa bu ẕikr olınan Ṣā, Ḳıfṭīm’üñ en kiçi oġlı idi. Ḥālā ki cümleden 
maḳbūli ve sevgilüsi idi. Evlādına memālikini ḳısmet itdükde beled-i 
Buḥayre ve İskenderiyye’den tā intihā-yı Berḳa’ya varınca Ṣā’nuñ ḥissesine 
düşmiş idi.  

Ve ol ‘aṣruñ üstād mi‘mārlarından Merhūn-ı Hendesī ki zamānınuñ 
nāmdārı idi, Ṣā’nuñ niçe dürlü iḥsānına maḳrūn olmaġın ‘acā’ib-i ṭılısmāt 
ve āyīne-i pür-ṣınā‘āt ile Ṣā şehri ḥudūdından tā Lūbiyye sınurına varınca 
niçe merāyā ve ‘imārāt iḥdāẟ itmiş idi. [110a M2] Ki tafṣīl olınca başḳa bir 
kitāb olmaḳ lāzım gelürdi.  

Zīrā ki ol ‘aṣrda İskenderiyye olan maḥalden Mıṣr’a ve Berḳa’ya ‘azīmet 
iden müsāfirīn eşcār-ı mülteffe2 sāyesinde yürüyüp aṣlā ḥarāret-i şemsden 
elem çekmezlerdi. Ḥattā ol yollardaġı eşcāruñ yimişlerinden tenāvül iderek 
bilā-zād u zevāde ser-menzile dek giderlerdi.  

 

[Ḥükūmet-i Nerese-i Kāhine] 

Muḥaṣṣal Ṣā daḫı birḳaç yıl ḥükūmet itdi. Andan ṣoñra ḥükūmet-i Ne-
rese-i Kāhine ẓāhir olup taḥḳīḳa yitdi. Meẕkūr bir sāḥire-i nādire idi ki 
tācdār-ı seḥḥārīn olup āteşden serīr üzere otururdı. Her gören kehānet ü 
ḳudretini ta‘accüb ḳılurdı. Ḳaçan ki iki kimse da‘vā ile ḥużūrına varurdı, 
ṣādıḳu’l-ḳavl olana āteş iki yarılup yanına varmaġa yol virürdi. Cidden ol 
āteş-i fürūzān kendüyi yaḳup żarar itmezdi. Fe-ammā kāẕib olanlara yol vir-
meyüp taḳarrüb ḳaṣdını itdügi gibi yaḳar ve yandururdı.  

Ve mezbūr kāhine hergün bir gūne şekl ile ‘arż-ı cemāl iderdi. Ba‘de 
zamānin bir ḳaṣr binā idüp ḫalḳa görinmez oldı. Ve nuḥāsden ḳamış gibi 
boġun boġun [108b YK] māşūreler īcād idüp her birinüñ üstine bir ḥarf ile 
bir fenn inşā itmiş idi ki ḳarşusına gelüp birbiri ile ḫuṣūmet idenler 

 
1  müverriḫ: müverriḫ ḳavlince YK 
2  mülteffe: müẟmire YK 
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da‘vālarına müte‘alliḳ olan unbūbeyi bulup ḥasb-i ḥallerini taḳrīr iderler idi. 
Ol ḳamış boġunı gibi olan nuḥāsden bir ṣavt-ı ḫafī ile cevābların alurlardı. 
Ḥattā Buḫtunnaṣr, Mıṣr’ı ḫarāb idince ol ḳaṣr ve ol unbūbeler mevcūd idi. 

 

Ḥükūmet-i Merḳūş 

Bir ḥakīm-i fāżıl ve baṭlamyūs-ı kāmil idi. Ḫuṣūṣa ki vālidesi melik-i 
Nūbe’nüñ duḫteri idi. Ammā babası Sühā yılduzına ṭapardı. Bu daḫı yetmiş 
üç yıl ḥükūmet ve ṭılısmāt-ı ‘acā’ibe ṣarf-ı cell-i himmet itdi. Bi’l-āḫire sinni 
iki yüz ḳırḳında [110b M2] iken āḫirete gitdi.  

Ammā siḥr ü kehānetdeki mahāretine binā’en ġarā’ib-i āẟāra mālik ol-
mış idi. Cümleden biri bir cins aḳçe peydā itdi ki ṣāḥibi bir nesne iştirā itmek 
istese bāyi‘uñ metā‘ına aġırı aḳçe virmege müte‘ahhid olsa bāyi‘i daḫı küllī1 
māl almaġı muḳarrer bilüp ḥüsn-i rıżā ile ol metā‘ını ol aḳçe ile vezn itse 
Merḳūş peydā itdügi dirhem niçe biñ aḳçe aġırı ile berāber gelürdi. Ḥālā ki 
şey’-i ḳalīl iken sengīnlige bā‘iẟ ne idügi bilinmezdi. Ḥattā mülūk-i Benī 
Ümeyye zamānında bu aḳçeden bulındı. Yine ol ḫāṣṣa mevcūd olmaġla gö-
renler müteḥayyir2 ḳaldı.  

Ve ḥakīm-i mezbūruñ āẟārından bir cins aḳçe daḫı bulındı ki ol dirhem 
müşterīnüñ mizānında ṭururken ele alurdı. Ne maḳūle metā‘ ṣatun alursa  
-lafẓını söyleyürek bāyi‘a virüp döner, giderdi. Menzilesine var  «اذكر العهد»3
duġı gibi ol dirhemi mīzānında bulurdı. Ammā bāyi‘ ol aḳçenüñ yirinde yā 
varaḳ-ı āsdan veyāḫūd ḳırṭāsdan4 ol hey’ātda bir dirhem bulup ta‘accüb ḳı-
lurdı.  

Ve yine a‘mālinden zücāca müte‘alliḳ ba‘żı kāseler ve ḳadeḥler bulındı 
ki ṣuyla ve aña müşābih nesneler ile ṭoldururlardı. Yine ol zücāc kendü vez-
ninde bulınurdı. İçindekiler tefāvüt itmezdi. Bu ṭarīḳla bāyi‘a müşterī ġadr 
u ḥayf iderdi.  

Keẕālik yine ṣırçadan ba‘żı aḳdāḥ īcād5 itmiş idi ki ṣuyla ṭoldururlardı. 
İçine giren ṣu şarāb levni gibi ḳızarurdı. Ṭa‘mında ve sekrinde ‘aynı ile ḫamr 

 
1  küllī: - YK 
2  müteḥayyir: müte‘accib YK 
3  “Ahdini hatırla.” 
4  ḳırtāsdan: ḳara ṭaşdan YK 
5  īcād: - YK 
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olurdı. Ḥattā Hārūn bin Ḥumāreveyh bin Aḥmed bin Ṭolun zamānında 
Iṭfīḥ şehrinde ol ḳadeḥlerüñ biri bulındı. Gūyā ki beyāż ve kebūd levni ile 
ālūde bir ṣırça idi. Ebü’l-Ḥüseyn es-Ṣabbāġ-ı1 Ḫorāsānī bulmış idi. Ol miş-
rebeden Nīl ṣuyını içüp ser-ḫoş olmış idi. Bu ta‘accüble sāḥil-i Nīl’e 
çıḳduḳda [111a M2] ḳadeḥi elinden düşürüp sekri ḥālinde şikest itmiş idi. 
[109a YK] Ḳaçan ki anı sābıḳu’z-ẕikr Hārūn getürdi, fanduġına küllī te’es-
süf itdi. “Eger dürüst getürmiş olsañ vilāyet-i2 Mıṣr’uñ nıṣfını saña virüp 
ṣatun alurdum.” dimiş idi. Ammā şol āb-gīne-i nuḥāsiyye ki yine anuñ gibi 
ṣuyı ḫamr iderdi. Levn ü ṭu‘me ve keyfiyyetde şarāba döndürürdi. Ḳalūnṭara 
bint Baṭlamyūs ki İskenderiyye melikesi idi, anuñ a‘mālinden ‘add olınmış-
dur. Niçe kerre anda daḫı bulınmışdur.  

 

Ḥükūmet-i Īsād bin Merḳūş 

 Mezbūr Īsād, ḳırḳ beş yaşında iken serīr-i memlekete cülūs itdi. 
Ġāyetle cebbār u ṭammā‘ ve zen-perest ü cemmā‘ ẓālim-i bī-dīn olmaġın 
kemāl-i raġbetle ügey anası ile mücāma‘at ḳıldı. Ḥattā aḥvāli münkeşif olup 
kibār u ṣıġār anuñ bu ‘aybını bildi. Ba‘dehu ‘ayş u ‘işrete döşendi. Aṣlā ābā 
vü ecdādı ‘amellerine raġbet itmedi. Ve re‘āyā ve ẕā’i‘-i Ḫālıḳu’l-berāyā olup 
dīvān-ı maḥşerde kendinüñ ẓulm u ḥayfı ṣorılacaġını idrāk ḳılmadı.  

Sāḥil-i Nehr-i Nīl’de müte‘addid ḳaṣrlar yapdurup dā’imü’l-evḳāt söz 
ve sāzla lehv ü lu‘ba iştiġāl eyledi. Aḥvāl-i re‘āyā bu ṭarīḳla mu‘aṭṭal ḳalmaġın 
ṣıġār u kibār kendüden nefret ḳıldı. Ve ḫazīnesinde bulduġı beytü’l-mālüñ 
tehī ḳalmasına sebeb olup ekẟerini telef ḳılmaġla yetmiş beş yıl salṭanat idüp 
sinni yüz yigirmide iken fevt oldı. 

Kitāb-ı İḫtiṣār’da mesṭūrdur ki ẓālim-i meẕkūr zenleri ile ‘ayş u ‘işrete 
meşġūl iken iç oġlanlarından biri vaḳt-i furṣatdur, diyü çār-sūya çıḳdı. Ba‘żı 
ehl-i sūḳuñ girān-bahā metā‘larını alup bahāsını virmemek ḳaṣdın ḳıldı. Fe-
lā-cerem ol şehryār-ı aẓlem ve vezīri nāmında olan enker-i3 benī ādem gāh 
gāh dellāllar çaġırup “Her kim bizüm ḫavāṣṣımuzdan ve ġayrıdan ehl-i 
[111b M2] sūḳa ve ġayra ta‘addī idüp mā-meleklerine ta‘arruż iderse dem-
leri heder olmaḳ üzere ursunlar, öldürsünler.” diyü tenbīhlerine ehl-i sūḳ 

 
1  es-Ṣabbāġ-ı: es-Ṣāni‘-i M2 
2  vilāyet-i: - YK 
3  enker-i: ekfer-i YK 
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maġrūr oldılar. Ol ta‘addī iden ḥarem ḫidmetkārını muḥkem dögdiler. 
Ḥattā başını yarup ḳanın aḳıdaraḳ naẓarlarından sürdiler.  

Ol ẓālim-i maġrūr ve vezīr-i pür-zūr ki bu ḫuṣūṣı ṭuydılar, “Birḳaç gün-
den ṣoñra maġrib vilāyetine seferimüz vardur.” nāmına leşker cem‘ını bu-
yurdılar. Ḥattā dārü’l-mülkinden ṭaşra çıḳup bir menzil ilerü varup ḳondı-
lar. İrtesi gicesi sükkān-ı pāy-taḫt ḫˇāb-ı rāḥatda iken ehl-i şehre ḳılıç ḳoydı-
lar. “Pādişāhları ḫuddāmına el ḳalduran ḫalḳuñ cezāları budur.” diyü 
hezārān hezār bī-günāhı öldürdiler. Ve māl ü menālllerini ġāret ḳılup eṭfāl 
ü nisvānına mutaṣarrıf oldılar.  

Mıṣrā‘1 

  Zihī ẓālim zihī ġaddār-ı kāfir 

Ba‘de-ẕālik ḳulūb-ı ḫavāṣṣ u ‘avām kendiden nefret itdiler. Āḫir ġayrı2 
tedārüke ḳādir olmayup āşcısına ve sāḳīsi olan ‘avrete beẕl-i māl ḳıldılar. 
N’eyledilerse itdiler, yılına varmadın mesmūmen [109b YK] helākine sebeb 
oldılar. 

 

Salṭanat-ı Ṣā bin Īsād 

Ekẟerīn ḳavlince mezbūruñ oġlıdur. Ve ba‘żılar ḳavlince ḳarındaşıdur. 
Ecdādı ṭarīḳına sülūk idüp Īsād gözden bıraḳduġı kāhinleri mu‘azzez ü mü-
kerrem ṭutdı. Ve erbāb-ı lehv ü lu‘bı şehr-i Menf’den sürüp kibār u ṣıġār 
incinecek evżā‘a mürtekib olmadı.  

Müverriḫ Vaṣīf Şāh kitābında mesṭūrdur ki Ṣā’nuñ babası Īsād ki niçe 
kāhinlere siyāset itmiş idi. İçlerinden bir üstād-ı fā’iḳı ḳaçup Efrenc 
mülūkinden Frānsa3 pādişāhı yanına gitmiş idi. Ba‘dehu aña taḳarrüb idüp 
vilāyet-i Mıṣr’uñ ‘imāretini ve gizlü gencler4 keẟretini ve kendinüñ ṭılısmāt 
fetḥine kemāl-i ḳudretini beyān idüp hezār terġīb ile anı ḳaldurmış idi. 
‘Asākir-i deryā-miẟālle evvelā Baḥr-i Māliḥ ile Nehr-i Nīl’üñ şarḳīsinde bir 
sāḥile getürmiş idi. Ḳurbındaki ṭaġa çıḳarup [112a M2] melik-i Efrenc 

 
1  Bu mısra YK nüshasında bulunmamaktadır. 
2  ġayrı: - M2 
3  İki nüshada da bu kelime “Frālcaḳū” şeklinde yazılmıştır. Aynı sözcük aşağıda “Fransa” 

şeklinde yazıldığı için imla birliği maksadıyla “Fransa” olarak metne alındı. 
4  gencler: geçitler M2 
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naẓarında ba‘żı künūz fetḥin ḳılup içindeki ḫazīneleri iḫrāc eyleyüp 
da‘vāsında ṣādıḳ idügini iẟbāt itmiş idi. Der-‘aḳab Mıṣr fetḥine terġīb ü 
taḥrīż ḳılmış idi ki bunca leşkerle getürüp Īsād’dan intiḳāmın ala ve kendüsi 
mülūk-i Efrence miyānında mükerrem ü mu‘azzez olup ḳala.  

Bu ṭarīḳla civār-ı mülk-i Mıṣr’a geldiler. Biñ pāre sefīnenüñ cengcisi 
köyleri ḫarāb ve nāḥiyeleri yebāb1 iderek yüridiler. Güẕergāhlarına rāst gelen 
menār-ı muṭalsamları kāhin-i mezbūr ḳuvveti ile bozup, yıḳup kenz-i 
maḫfīsine el ḳodılar. 

El-ḳıṣṣa nāḥiye-i Reşīd’den berü ‘azīmet idüp Menf dārü’l-mülkine 
vuṣūl buldı. Egerçi ki sükkān-ı ḳurā vü nevāḥī leşker-i küffār ile ḳıtāl iderdi. 
Fe-ammā Frānsa şehryārı ḥarb u cidāle küllī iḳdām iderek giderdi. Vaḳtā ki 
Menf eṭrāfındaki ṭılısmātuñ ḥalline el urıldı, eṭrāfını tamām keşf itdükden 
ṣoñra şehr içine girilmek münāsib görildi. Fe-ammā eṭrāf-ı memleketdeki 
derenüñ ṣuları ve ‘amīḳ ḫandeḳleri ba‘żı künūzuñ fetḥine māni‘ olup niçe 
günler tevaḳḳuf u mekẟ īcāb eyledi. Cünd-i Efrenc ise eyyām-ı şitā gelüp 
aḥvāl-i Baḥr-i Māliḥ telāṭum u ḫīz-ābla müşkil olmadın çalup çarpup git-
mek murād idindi.  

Bu eẟnāda ba‘żı ümerāsı kāhin-i mezbūra incindi. “Çün ki sühūletle 
ḥalline ḳādir degül idüñ, bizi bu memleketlere niçün getürdüñ.” diyü ḳatl 
olındı. Ḥālā ki aḥvālleri daḫı muḫtel oldı. Siḥr-i kāhin ber-ṭaraf olmaġla ol 
ḫandeḳler ve ṣular dibelik ‘ubūra mümkin olmadı. Ve bu eẟnāda kāhini öl-
dürdükleri ṭuyılup Mıṣr leşkerinüñ cenge iḳdāmı ziyāde oldı. Günden güne 
nihāyetsiz küffār ḳırıldı. Ve sāḥildeki gemiler alınup āteşe uruldı. Melik-i 
Frānsa kemāl-i ıżṭırābından  2« من جنا برأسه   فقد  ر بح»  mażmūnına raġbet 
ḳıldı. Lākin firāra mecāl bulamayup mecrūḥan [110a YK] helāk ḳılındı.  

Ṣā ise bunca nefā’is-i ġanā’imle tekrār Menf taḫtına cülūs itdi. Cem‘an 
altmış yedi yıl salṭanat itdi. [112b M2] ‘Ömri yüz yetmiş iken vasaṭ-ı şehr-i 
Menf’deki nāvūsında defn olınup āḫirete gitdi. Ve ammā kāhinüñ ḳatlinde 
ve Freng leşkeri çıḳamayup kendülere ve3 gemilerine ẓafer bulınmada ken-
dinüñ siḥri te’ẟīri muḳarrer idi. 

 

 
1  köyleri//yebāb: köyleri ve nāḥiyeleri ḫarāb M2 
2  “Kellesini kurtaran kazanmıştır.”  
3  kendülere ve: kendü gemilerine YK 
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Emāret-i Tedāres bin Ṣā 

Sābıḳu’z-ẕikr’üñ oġlıdur. Ḫaylī ‘ālim ü kāmil ve re’y ü tedbīrde bī-miẟl 
ü bī-mu‘ādil bir pādişāh-ı ‘ādil idi. Ol tārīḫde vilāyet-i Şām ḥükūmetin iden 
mülūk-i ‘Amāliḳa ile niçe muḥārebeler itdi. Ḥattā Filisṭīn memālikine, ya‘nī 
ki Ḳuds-i Şerīf olan vilāyete varup niçe fütūḥātla ġanā’im-i külliyyeye dest-
res buldı. Ve dönüp mülkine gitdi. Ve Menf şehrinüñ ġarbīsinde bir ‘imāret-
i ‘āliye inşā idüp Zühre ṣanemini muṭalsam ḳıldı. Ḥattā heykelini ẕeheb-i 
lāciverdden düzüp başına altun tāc giydürdi. Ve zeberced-i aḫḍardan bile-
zikler ile zeyn idüp ayaġına bir ḳırmızı, şeffāf cevherden ḫalḫāl geçürdi. Ve 
ẕeheb-i ḫāliṣden bir na‘līn üzere bindürüp eline bir mercān çıbuḳ virdi ki 
ke-ennehu ol zen şeklindeki ṣanem-i Zühre engüşt-i sebbābesi ile o heykel-
deki künūza işāret eylerdi.  

Ve aña muḳābil bir baḳara-i muṭalsama daḫı vaż‘ idüp boynuzlarını ve 
memelerini nuḥās-ı aḥmerden idüp ẕeheb-i ḫāliṣ ile muṭallā eylemiş idi. Ve 
bir maṭhare daḫı düzüp1 içindeki Zühre ile müdevvere ṣuyı her maraża şifā 
itmiş idi. Ve bu ẕikr olınan eẟerleri Buḫtunnaṣr zamānına dek mevcūd olup 
ol Mıṣr’a ẓafer bulduḳda yıḳdurmış idi.     

Ve bi’l-cümle ḫaylī ḳudretlü pādişāh idi. Ve zamānında maḥṣūl-i mülk-
i Mıṣr yüz elli biñ kerre yüz biñ2 filori ḥisāb olınmış idi.  

Kendüsi otuz yıl salṭanat itdükden ṣoñra Zenc ve Nūbe’den ḳaralar leş-
keri fetḥ-i Mıṣr ḳaṣdına yüridi. Uġraduḳları nevāḥī ve memāliki yaḳa yıḳa 
Mıṣr’a ṭoġrıldı. Tedāres [113a M2] daḫı Melūṭīs nām serdārını küllī leşker 
ile gönderdi. Ba‘żılar ḳavlince üç yüz biñ tamām ‘asker virdi. Andan mā‘adā 
bir ol miḳdārı3 cünūd ile daḫı üç yüz pāre gemiler ṭoldurup baḥr ṭarafından 
revāne ḳıldı. Ve her serdārınuñ yanınca kāmil ü māhir kāhinlerden niçeleri 
bile gönderüp her biri a‘māl-i ‘acībe inşā iderek çekildi. Pes bunlar ki bu 
şevketle vardılar, cüyūş-ı sevādān4 sipeh-sālārına muḳābil oldılar. Eẟnā-yı 
ḳıtālde on kerre yüz biñ [110b YK] ‘askerini ḳılıçdan geçürdiler. Ḫuṣūṣā ki 
vāfir fīller ve ḳaplanlar alup getürdiler. Ve niçe beglerini boynu baġlı esīr 
idüp Mıṣr’a getürdiler. Ve bu nuṣretden ṣoñra eglenmeyüp Tedāres vefāt 

 
1  Ve bir//düzüp:  yine bu ikisinde aḫlāṭ-ı aḥbārdan ‘umūmum ruḫām üzere bir maṭhare 

ḳondurup M2 
2  kerre//biñ: - YK 
3  miḳdārı: ḳadar YK 
4  sevādān: - YK 
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eyledi. Ecdādı ḳā‘idesi üzere cevāhir-i vāfire ve nuḳūd-ı mütekāẟire ile 
nāvūsında defn olındı.  

 

Emāret-i Mālīḳ1 bin Tedāres 

Bu daḫı ġāyetde ‘āḳil ü kerīm ve ḥüsn-i ḫulḳ ile ṣāḥib-i ṭab‘-ı selīm idi. 
Ābā vü ecdādı gibi kevākibe ṭapmadı. Baḳara daḫı baş egüp ‘ibādet itmedi. 
Sābıḳdaki ecdādından Ḳıbṭīm ve Mıṣrā’im gibi dīndār u perhīzkār ḳopdı.  

Ve İslām’ına bā‘iẟ olan bu rü’yā-yı ṣāliḥa idi ki bir gice vāḳı‘asında ikişer 
ḳanad ile ṭayerān iderek iki melek kendüye geldi. Götürüp ẕātını2 evc-i fe-
leke çıḳardı. Bir siyeh-rū, ṣaḳalı siyāh şaḫṣuñ öñine ṭurġurdı. Ve ol kimse 
“Beni bilür misün?” diyü Mālīḳ’a3 ṣordı ki ol tārīḫde Mālīḳ otuz yaşından 
ziyādece idi. “Bilmezin.” diyü ḥayretle cevāb virdükde ol müşekkel-i siyeh-
rū “Ben Zuḫal didükleri resmüm. 4 ” didükde Mālīḳ daḫı “Bildüm ki 
İlāh’umsun.” diyü cevāb virdi. Ol şaḫṣ yüz döndürüp “Ḫayır, ben senüñ 
İlāh’uñ degülüm. Ben de senüñ gibi bir maḫlūḳum. Seni ve beni ve semāvāt 
u arżīni ḫalḳ iden Ḥaḳ celle ve ‘alā beni ‘ālem-i esfelüñ tedbīrine bir sebeb 
itmişdür.” cevābın virdi. Mālīḳ daḫı aña su’āl eyleyüp “Ya ol didügüñ İlāh 
[113b M2] ḳandadur?” didükde “ ‘Ālem-i ‘ulvīdedür. Anı göz görmez. Ve 
evhām aña irişmez. İmdi saña lāzım olan anuñ rubūbiyyetini nefsüñde ıżmār 
idüp vaḥdāniyyetine iḳrārdur.” didi. Ve ol iki meleke “Yine bunı menziline 
iletüñ.” diyü emr eyledi.  

Mālīḳ ki bu ḫˇābdan uyandı, re’s-i kehenesini getürdüp vāḳı‘asını beyān 
ḳıldı. Ol daḫı “Min ba‘d ‘ibādet-i5 aṣnām u kevākibden sizi nehy itmişler 
ancaḳ.” diyü söyledi. Fī nefsi’l-emr Mālīḳ bir daḫı anlara ṭapmadı. Mu-
vaḥḥid-i rūzgār olup ḳaldı. Ba‘de-ẕālik ġazā vü cihāda ve devrān-ı bilāda sālik 
olup gāh berr ü baḥre ve gāh vilāyet-i Berber’e seferler eyledi. Ba‘dehu Baḥr-i 
Aḫḍar’a muttaṣıl nevāḥīde ba‘żı ümem-i mütenevvi‘aya vardı ki kimi ‘uryān, 
ḥavāfiri nümāyān, başlarında küçürek boynuzları ‘ayān kimseler idi.  

Ve Frengistān pādişāhlarından Arḳiyūs nām bir melikle bir ay tamām 
ḥarb u ḳıtāle ḳıyām gösterdi. ‘Āḳıbet ḫarāca kesüp ṣulḥ ile niçe tuḥaf u 

 
1  Mālīḳ: Mālīf YK 
2  ẕātını: - YK 
3  Mālīḳ’a: Mālīf’a YK 
4  resmüm: ferūnesüm M2 
5  ‘ibādet-i: - YK 
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hedāyāsını aldı. Ve bi’l-cümle ‘ulemā-yı Ḳıbṭ ḳavlince yetmiş [111a YK] 
dürlü u‘cūbe görmişdür ki hīç bir pādişāha anları görmek müyesser olma-
mışdur.  

El-ḳıṣṣa bu mertebelerden ṣoñra pāy-taḫtına geldi. Ehālī-i mülk-i Mıṣr 
kemāl-i meserret ü i‘zāzla ḳarşulayup Belehḳānis nām oġlını muḳābil getür-
diler. Kendüsi ġazāya gitdükden ṣoñra vücūda geldügini bildürdiler.  

Ba‘de zamānin tekrār sefer eyledi. Vilāyet-i1 ġarbda Fermīde2 nām şehre 
varup Esṭā nām bir sāḥire istīlā ḳaṣdın itdi. Ammā sāḥire-i mezbūre gāh siḥr 
ile memleketini naẓardan ġā’ib eyledi, gāh kendüden ve leşkerinden nām u 
nişān görinmedi. Ve ṣularını nā-peydā ḳılup ‘aṭşānen çoḳ leşkerüñ helākine 
sebeb oldı. Ḥattā ba‘żı terākīb tedārük idüp yiryüzine siḥr ile dökdi. Mıṣr 
leşkeri müntefi‘ olacaḳ ekinler bi’l-külliyye fāsid oldı. Ve nihāyetsiz timsāḥ 
ve ḳurbaġa peydā olup3 ol ḥavālīnüñ ḳaḥṭ u ġalāsı izdiyād [114a M2] buldı. 
Ḥattā büyük yılanlar ve ‘aḳreblerden kimse gezemez oldı.  

Egerçi Mıṣr’uñ kāhinleri bu ḥavādiẟe bā‘iẟ olan ol sāḥirenüñ siḥr-i ḥādiẟi 
idügin bilürlerdi. Ve Mālīḳ’a i‘lām idüp def‘ine daḫı tedārük ḳılurlardı. 
Lākin Mālīḳ, muvaḥḥid-i ehl-i taḥḳīḳ olmaġın bir gice yüz yire urdı. Kemāl-
i ḫużū‘ u meskenet birle Rabbü’l-erbāb’a müteveccih oldı. Ve münācātında 

مر هؤالء أ   ين كفي ت سئلك ان  أ نت آله آالهلة وال يكون شىء اال بقضاك  أ «� رّب � هللا  
«قد   .diyü yalvardı. Ol ḥīnde uyḫuya varup rü’yāsında bir beşīr geldi  القوم»4

عنك املياه    ف رحم هللا تضرعك واجاب دعاك وهو مهلك هؤالء  القوم ومدمر عليهم وصار 
  .kelāmını bildirdi  املفسدة والدواب امل غرت ة كامىت »5

Fi’l-ḥaḳīḳa du‘āsı ḳabūl olup birḳaç günden ṣoñra Nīl ıṣlāḥ oldı. Ve 
peydā olan ḥayvānāt ḳırılup kenāre döküldi. Ve ol sāḥire aḥvālini tetebbu‘a 
ādem gönderdükde ḳal‘ası yıḳılup ṣanemleri menkūs olup cevāhir ü nuḳūdı 
dökilüp yitürken buldılar. Ekẟerini ḫizāne-i6 Mālīḳ’a getürüp dāḫil ḳıldılar.  

Ba‘de zamānin Mālīḳ ki vefāt itdi, vaṣiyyet idüp medfeninde ṭıyn ile bir 
ṣafḥadan ġayrı nesne ḳodurmadı ki ol ṣafḥada yazılan bu idi:  » هذا �ووس

 
1  Vilāyet-i: - YK 
2  Fermīde: Ḳarḥīden YK 
3  olup: - M2 
4  “Ey Rabb’im, ey Allah’ım, sen sahiplerin sahibisin. Her şey ancak senin hükmünle olur. Bu 

kavmin yaptıkları işler konusunda bana kâfî [derecede yardım] etmeni senden istiyorum.”  
5  “Allah senin yakarmana merhamet gösterdi. Duanı kabul etti. O kavmi helak edecektir. 

Onları yok edecektir. O [bozuk] suları ve azgın hayvanların bedenini senden 
uzaklaştıracaktır.”  

6  ḫizāne-i: ḫizāne-i sāḥire-i YK 
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ا  ن ا موق اد� ب � من االصنام وع أ ملك مصر مات مؤمناً �� سبحانه اليعبدون معه غريه  
 [111b YK]  �لبعث واحلساب وا�ازات على االعمال »1

Ve nāvūsında evlādından ve aḳribāsından kimse defn olınmaya, diyü 
ıṣmarladı. Ve ba‘żı künūz ki vaż‘ eylerdi, üzerine  لن خيرجها اّال اّمة النىب املبعوث»
  .terkībi yazdı  ىف آخر الزمان»2

Egerçi ki berāy-ı maṣlaḥat-ı salṭanat īmānını ifşā itmedi. Bu ḳadar var 
ki salṭanata raġbeten anlaruñ a‘māline [114b M2] daḫı teşebbüh itmedi. 

 

Salṭanat-ı Ḫartibā3 bin Mālīḳ 

‘İlm ü ‘aḳl cihetinden olduḳça ādem idi. Babası kendüye ‘ilm-i tevḥīdi 
ta‘līm idüp “Ṣaḳın aṣnāma ‘ibādet itme.” diyü vaṣiyyet itmişken naṣīḥatin-
den behremend olmadı. Ve ḍalālet ü küfr iḫtiyār idüp yoldan çıḳdı. Ba‘de-
mā yüz pāre gemi ṭonadup ehl ü ‘iyālin bile alup Hind memālikine ve Sūdān 
şehrlerine çekildi, gitdi. Keleken nām oġlını Lavūn nām vezīrine ve 
Resmūsen nām kāhin-i ṣāḥib-tedbīrine ıṣmarlayup ḳā’im-maḳām alıḳodı. 
Evvelā sāḥil-i Yemen’e ki vardı, bir miḳdār ġāret ḳılup andan Serendīb’e ve 
Hind ile Ṣīn ortasında bir cezīreye varup sükkānı ile ulaşdı. Niçe rūzgār anda 
ḳaldı. 

Ba‘żılar ḳavlince bu seferinde on yedi yıl eglendi. Ba‘dehu vāfir ṭılısmāt 
īcād idüp döndi. Nūbe ve Sūdān memleketlerine ḳılıç uraraḳ Mıṣr’a geldi. 
Ve bu deñlü fütūḥāt u seyāḥati kevākibüñ te’ẟīri ḳuvvetinden ‘add itdi. 
Ammā mülk-i Mıṣr’ı terk idüp Hind ü Ṣīn ü Serendīb’e gitmesine bā‘iẟ bu 
idi ki ‘ammisi ḳızlarından biri ile tezevvüc itmiş idi. Ḥattā ‘aşḳından mecnūn 
olup ifrāṭ-ı ‘aşḳ kendüye4 ġalebe ḳılmış idi. Meger ki Süyūṭ ḫalḳından Ḳah-
remāne nām bir sāḥire ol ‘avretüñ ḳarındaşına me’lūfe idi. Aña ri‘āyeten 
Ḫartibā’nuñ zeni murādınca siḥrler idüp meliküñ sā’ir ‘avretlerinden 
tefrīḳatına bā‘iẟ olmış idi. 

Ve bi’l-cümle siḥr ile evvelā Ḫartibā ile vālidesi mābeynini tefrīḳ itdi. 
ẞāniyen dibelik birbirine ‘adāvet üzere olmalarına mekr idüp mādām ki 

 
1  “Bu tapınak Mısır melikine aittir. O, Allah’a iman ederek öldü. Allah her türlü eksiklikten 

münezzehtir. Allah’tan başka tapılacak ve ibadet edilecek hiçbir varlık yoktur. Bilin ki 
amellerin mükafatının alınacağı âhiret ve hesap günü vardır.”   

2  “Bunu ancak ahir zamanda gönderilecek olan peygamberin ümmeti çıkartacaktır.”  
3  Ṣalṭanat-ı Ḫartibā: Ḥükūmet-i Ḫarnibā YK 
4  kendüye: - YK 
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vālidesi ḥayātda ola, Ḫartibā Mıṣr’a girmemege ‘ahd idüp gāh Yemen’e, gāh 
Ḫıṭā ve Ḫoten’e gitmesine bu ḳażiyye sebeb olmış idi. Ammā on yedi yıldan 
ṣoñra Mıṣr’a geldi, gördi ki nevādirden bir ḥakīm ve bir ṭabīb ve bir ṭılısm-ı 
[115a M2] ‘acībe aḫẕ idüp bile getürdi. Ve geldükde oġlı Keleken’i ẟābit-
ḳadem bulup ḫaylī mesrūr oldı. Bu ṭarīḳla yetmiş beş yıl salṭanat itdükden 
ṣoñra1 vefāt itmiş idi. Ve ba‘żı ‘avretleri [112a YK] ḥālet-i vefātında2 belā-yı 
mātemle kendüleri helāk eylemiş idi. 

 

Salṭanat-ı Keleken bin Ḫartibā 

İskenderiyye dārü’l-mülkinde taḫta cülūs itdi. Başına bir muraṣṣa‘, al-
tun tāc giyüp ḫaylī mehābet ḥāṣıl ḳıldı. Ve bir aydan ṣoñra İskenderiyye’den 
ḳalḳup Menf’e geldi. Aṣnām u ṭılısmāta küllī raġbetler ḳıldı. Ve kīmyā 
‘amellerine ṣarf-ı maḳdūr idüp dem oldı ki bir miẟḳāli niçe ḳanṭāra ṭarḥ ey-
ledi. Ve ‘ameli niçe dürlü cevāhir peydā itdi. Ḥattā kendüye ḥakīmü’l-
mülūk laḳabı virildi.  

Ve Nemrūd-ı İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi ṣalātu’llāhi’l-celīl bunuñ ‘aṣrında 
kendü semtinde pādişāh idi. Kemāl mertebede cebbār olmaġın hergiz Kele-
ken’üñ vücūdına ḳā’il olmadı. “Elbette muḳābil ü muḳātil olalum.” diyü 
ḫaberler gönderdi. Keleken daḫı “Fülān vādīde buluşalum.” diyü ta‘ayyün 
eyleyüp ol yevm-i ma‘hūdda kendüsi dört ata süvār olmış idi ki her birinüñ 
ḳanatları var idi. Ve eṭrāfında nār u nūr ṣūretleri āşikār idi. Ve her ṭarafını 
ḳorḳunc ṣūretlü, ġarībü’l-eşkāl ‘asker ḳaplamış idi. Ve kendi bir ejderle süvār 
idi ki aġzın açup āteşler ṣaçardı. Ve Keleken ās aġacından eline bir yeşil çıbuḳ 
alup ol ejderi dögerek żabṭ iderdi.  

Nemrūd ki Keleken’üñ bu ṣalābetle ẓuhūrını gördi, ‘ilm-i ḥikmet ü 
kehānetüñ celāletini bilüp küllī ḫavf u ḫaşyet çekdi. Mıṣr memleketinden 
ḥabl-i ṭama‘ u recāyı münḳaṭı‘ ḳıldı.  

Menḳūldür ki Keleken zamān-ı ṣıḥḥatinde gāhī herem-i ġarbīde yatur 
kalkardı. [115b M2] Ve dā’imā başı üstinde bir ḳubbe ẓāhir olurdı. Ne 
yiyüp ne içdügini anda olduḳça kimse bilmezdi. Sükkān-ı Mıṣr’dan anda 
şikāyete varanlar ol heremüñ ḳarşusında el ḳavuşdurup ‘arż-ı ḥāl iderlerdi. 
Gāh olurdı ki müddet-i medīd görinmezdi. Helāk oldı, diyü eṭrāf 

 
1  itdükden ṣoñra: itdükde YK 
2  ḥālet-i vefātında: - YK 
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pādişāhları ‘asker çeküp Mıṣr’a ḳaṣd iderlerdi. Ammā ki Keleken berḳ-ı ḫāṭıf 
gibi yitişüp cezāların virürdi. Ḥattā bir def‘a mezbūruñ ġaybeti mütemādī 
olup maġrib sulṭānı leşker çeküp Vādī-i Heyleb’e dek geldi. Keleken yine 
añsuzın ẓāhir olup ‘askerle ol vādīye vardı. Ol leşkerüñ cümlesini atları ile 
ḳırılmış yatur gördiler. Ya‘nī ki kendinüñ siḥr ü mekri te’ẟīrinden mücerred 
teveccühle ba‘żı düşmenleri helāk olurdı. 

Anlardan mā‘adā kāhinler zümresi mezbūruñ mehābetinden [112b 
YK] ḫavf iderlerdi. Müşkilātın aña ḥall itdürürlerdi.1  

Ve bi’l-cümle yüz yıl salṭanat itdi. Ḫaylī ‘ömr-i ṭavīl ile mu‘ammer oldı. 
Ve bi’l-āḫire ġā’ib oldı. Aṣlā ḫaberi ve eẟeri ma‘lūm olmadı. 

 

Ḥükūmet-i Māliyā bin Ḫartibā 

Mezbūr Keleken’üñ ḳarındaşıdur. Ġāyetle2 ekle ve şürbe mā’il, ḥikmet 
ü hendese ‘ilminde cāhil ü ẕāhil kimesne idi. Kendüsi zamānla mülā‘abeye 
meşġūl olup umūr-ı memleketi vezīrine ıṣmarlamış idi. Seksen ‘avrete göñül 
virüp her biri ile mu‘āşaḳadan ḫālī degül idi. Ammā cümleden birine meyl 
ü maḥabbet itmegin Ṭūṭīs’üñ vālidesi ḥased eyledi. Oġlına ta‘līm idüp mest 
olduġı ḥālde babasını bilmezlenüp revāḳında ol ‘avretle yaturken ikisini daḫı 
ḳatl eyledi. Ve irtesi ol ‘avretüñ meyyitini çıḳarup siyāseten ṣalb itdürdi. 

 

Salṭanat-ı Ṭūṭīs bin Māliyā 

Ba‘żılar ḳavlince Ṭūṭīs’den murād Ḥimyerīlerden ‘Amr bin Ümerā’i’l-
ḳays bin Belenlūn bin Ḥimyer bin Bābilyūn bin Ḥimyer bin3 Sebā bin 
Yesḥat bin Ya‘rub bin Ḳaḥṭān’dur. [116a M2] Ve niçe müverriḫīn zu‘mınca 
Ferā‘ine-i Mıṣr’dan Dān bin4 Mehlūc bin Mizār bin Esved bin Sām bin Nūḥ 
elinden mülk-i Mıṣr’ı alan Velīd bin Reyyān’dur. Ve ba‘żılar ḳavlince 
ferā‘ine-i seb‘a-i5 [112a YK] Mıṣr ‘İmlāḳu’l-evvel bin Lāveẕ bin Sām bin 
Nūḥ’dur.  

 
1  Müşkilātın//itdürürlerdi: Müşkilātların aña ‘arż iderlerdi YK 
2  Ġāyetle: Ġāyetle ekle olup YK 
3  Ḥimyer bin: - YK 
4  Dān bin: - YK 
5  YK nüshasında burada yarım varaklık bir boşluk bırakılıp diğer sayfaya geçilmiştir. 
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‘Alā külli ḥāl1 ġāyetle cebbār u mehīb ü mekkār pādişāh idi. Pes Ḳıbṭīler 
ḳavlince Fir‘avn-ı Evvel, Ṭūṭīs’dür. Ḥażret-i İbrāhīm bunuñ ‘aṣrında gelmiş-
dür. Ve Sāre’ye ḳaṣd-ı fāsid eyleyen daḫı budur.  

Kitāb-ı Horūşiyuş’da 2  mesṭūrdur ki 3  Ḥażret-i İbrāhīm zamānında 
salṭanat-ı Mıṣr, Benī Ḫālīf bin Dārüs nām fir‘avnuñ taṣarrufında idi. Yüz 
yigirmi yıl miḳdārı icrā-yı aḥkām eyledi, diyü yazılmışdur. Ammā meşhūrı 
budur ki ferā‘ine-i Mıṣr ‘Amālīḳ’dan ola. Ve Reyyān bin Velīd anlaruñ biri 
idügi taḥaḳḳuḳ bula. Ḥālā ki ba‘żılar ḳavlince Velīd bin Reyyān, Ḥażret-i 
Yūsuf zamānındaki fir‘avndur. Niteki Velīd bin Muṣ‘ab, Ḥażret-i Mūsā 
‘aṣrındaki fir‘avndur. Ve fir‘avn laḳabı bunlara ġāyetle ḫūnī olduḳlarına 
binā’endür.  

Ve ‘inde’l-ba‘ż Velīd’üñ Fir‘avn nām serdārı mülk-i Mıṣr’a temellük 
idüp efendisi ḫavfından ḳaçup “Ferru ‘Avn” dinilmegin andan ṣoñra gelen-
lere ıṭlāḳ olınmışdur.  

Fe-ammā bu ḥaḳīr taḥḳīḳında ṭūfān eẟnāsında pādişāh-ı Mıṣr olan 
Fir‘ān ġāyetle ẓālim ü cebbār olup ba‘de zamānin pādişāh olup anuñ semtin4 
ṭutanlara fir‘avn dinilmişdür. Ke-enne tefer‘an itdi, mefhūmı irāde ḳılınmış-
dur.  

El-ḳıṣṣa mezbūr Ṭūṭīs müddet-i ‘ömrinde bir ḳızdan ġayrı veled ḥāṣıl 
itmedi. Ammā ki ẕikr olınan duḫteri ġāyetle ‘āḳıle ve müdebbire olmaġın 
her zamān pederinüñ ḫūnīligini ta‘yīb iderdi. “Ġażab-ı ilāhīden ḳorḳmaz-
sun.” diyü söylerdi. ‘Āḳıbet gördi ki ḳābil-i ıṣlāḥ degüldür, zehr içürüp ba-
basını ḳatl itdi. Yetmiş yıldan ziyāde ḥükūmet itdükden ṣoñra mesmūmen 
vefātı [116b M2] müte‘ayyin oldı.  

Bu daḫı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Ṭūṭīs kendüsi ol zamāne dek 
ḳayd-ı ḥayātda idi ki duḫteri olan Ḥarūbā,5 Ḥażret-i İbrāhīm’üñ ḫātūnı 
Sāre’ye Hācer nām cāriyeyi baġışlamış idi. Ba‘de zamānin Ḥażret-i İsma‘īl 
ile Mekke-i Mükerreme’ye varup yirleşdükden6 ṣoñra mezbūre Hācer, ve-
liyye-i ni‘meti olan Ḥarūbā’ya ḫaber gönderdi. “Sizden baña zād u zevāde 
gemileri gelmez. Ve ben ba‘īd yirde ḳalmaġla gāh u bī-gāh ḫaberlerüm size 

 
1  ‘Alā küllī ḥāl: - YK 
2  Burada kastedilen “Paulus Orosius” olmalıdır.  
3  Kitāb-ı//ki: - YK 
4  semtin: sīmāsın YK 
5  Ḥarūbā: Ḥarūyā M2 
6  yirleşdükden: bulışduḳdan YK 
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vāṣıl olmaz.” diyü rūzgārından şikāyet itdükde Ḥarūbā Hācer’e merḥameten 
emr eyledi. Mıṣr’uñ şarḳīsinde bir nehr ḥafr itdürilüp Süveys Deñizi’ne aḳıt-
dururlardı. Ba‘de-mā ol maḥalden Cidde’ye gemiler gönderüp Hācer’e 
ẕaḫīre irsāl ider oldı. 

 

Ḥükūmet-i Ḥarūbā bint Ṭūṭīs 

Sābıḳuñ duḫteridür. Babası taḫtına oturduġı gibi re‘āyāya rıfḳ u 
merḥamet üzere oldı. Ve sāḥirlere ve kāhinlere küllī ri‘āyet ü iḥsān [112b 
YK] itmesi ta‘ayyün buldı. Ḥażret-i Nūḥ Necī neslinden evvelā Mıṣr’a 
ḥükūmet iden ‘avret ḳısmından bu oldı.  

Egerçi ki Mıṣr memleketi ‘āmmeten taḥt-ı taṣarrufında idi. Lākin İtrīb 
şehrinden yine İtrīb evlādından İndāḫis nām kimesne ḥākim nāmına müs-
tevlī olup başına tāc giymiş idi. Nāmını melik ḳoyup evlād-ı a‘māmından 
niçeleri aña teba‘iyyet ḳılmış idi. Melike-i mezbūre ki anları ṭaraf-ı muḫāle-
fetde gördi, leşker çeküp üzerlerine bir ḳavī serdār diküp İtrīb’e gönderdi. 
Niçe kerre muḳābele ve muḳāteleden ṣoñra İndāḫis gördi ki Ḥarūbā ‘aske-
rine ḳarşu ṭurmaġa ḳādir degüldür, mü’eẟẟir kelimātla nāme gönderüp 
anuñla izdivāc murād idindi. “ ‘Umūmen bünyān-ı mülk ricālle ḳā’imdür. 
Nisā temellüki ile ne ḳā’im ve ne dā’imdür.” diyü bildürdi.1 [Ḥarūbā], 
a‘yān-ı memleketini cem‘iyyet idüp İndāḫis’üñ kendüye teklīfini anlara bil-
dürdi. Pes leşkerüñ bir bölügi ḳıtāl ü rezme [117a M2] ve bir ṣınfı ṣulḥ u 
izdivācla2 zifāf u bezme raġbet göstericek ṭālib-i ṣulḥ olanlara ol bir zümre 
hücūm ḳıldı. “Biz melikemüzi kimsenüñ taḥt-ı nikāḥına virmezüz. Ve an-
dan ġayruñ salṭanatına daḫı rıżā göstermezüz.” diyü ‘inād iderek bir ceyş-i 
keẟīfle atlandılar. İtrīb muḳābelesinde İndāḫis’e muḳābil oldılar.  

Ba‘de’t-teḍārub ve’t-teḳātül İndāḫis’üñ cünūdı ṣındı. Ḳaçaraḳ Şām vi-
layetine yol buldı. Ol tārīḫde melik-i Şām olan ‘Amāliḳa’dan Ken‘āniyyūn 
leşkerinüñ şehryārına varup istimdād ḳıldı. “Memleket-i Mıṣr şu maḳūle bir 
ḳızuñ taḥt-ı taṣarrufında olmaġla bā‘iẟ-i ḳaḥṭ-ı ricāl midür? Ve senüñ gibi 
ḳavī pādişāhuñ ol vilāyete teveccühi şeref-i maḥż iken ḥareketüñ vebāl 
midür?” diyü muḳaddemātla terġīb itdi. Ol daḫı hem İndāḫis’e merḥameten 
ve hem Mıṣr ḥükūmetine raġbeten cünūd-i nā-ma‘dūd ile Ḫayzūn-ı 3 

 
1  bildürdi: bildürdi. ‘Amūd-ı bünyān ṭuydı M2  
2  izdivācla: - YK 
3  Ḫayzūn-ı: - YK 
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Mü’tefikī nām serdārını gönderdi. Vāfir istimālet virüp İndāḫis’e hem-rāh u 
mu‘āvin ta‘ayyün eyledi.  

Vaḳtā ki zemīn-i Mıṣr’a geldiler, ‘asākir-i deryā-şükūh ile sevāḥil-i 
Nehr-i Nīl’de ḳondılar. Ḥarūbā gördi ki bir ḥīleden lā-büddür, ḫuṣūṣā ki 
fenn-i ḥīlede nisā ḳısmı fā’iḳ u mūciddür,1 fi’l-ḥāl Ḫayzūn’a2 dāyesini gön-
derdi. “İndāḫis yine ḫānedānımuzdan olmaġın anuñla tezevvüce rıżā virme-
düm. Ḍarb-ı tīġ ile anuñ gibi şaḫṣuñ taḥt-ı ḥükminde olmaġı münāsib gör-
medüm. Lākin kendüsi benümle yek-dil ü yek-cihet olup fermānuma 
muḫālefet itmezse sa‘ādet-i izdivācum aña naṣīb olsun. Ḫuṣūṣā salṭanat-ı 
vilāyet-i Mıṣr ile imtiyāz bulsun.” diyü müjde-i viṣāl ḫaberlerin virdi. Be-
şarṭ-ı ān ki İndāḫis’i bir ṣan‘atla ortadan gidere. Taş ber-ṭaraf olup bezm-i 
viṣāl mücerred ‘āşıḳ u ma‘şūḳaya ḳala.  

Ḫayzūn [114a YK] dāyeden viṣāl māyesin aldı. Hemān ol hefte 
şarābına semm-i ḳātil ḳatup İndāḫis’üñ tedārükin gördi. “Şimden girü cān 
cāna vāṣıl [117b M2] olsun mı, ne buyurılur?” diyü ḫaber gönderdi. Melike 
ise hümā gibi bir evce daḫı pervāz idüp “Mādām ki vilāyetimüzde ḳuvvet ü 
nuṣretle bedīdār olmaya, sa‘ādet-i meclis-i viṣāle lā’iḳ u sezāvār olmaya.” 
peyāmın ṣaldı. Ve iẓhār-ı ḳuvvet içün bir şehr ‘imāret itmesini ve keheneye 
ṭılısmāt u a‘māl-i ‘acā’ib ve a‘lām-ı3 ġarā’ib inşā itdürmesini emr eyledi. Tā 
ki ol şehr kendinüñ mehr-i mu‘acceli ola. Ba‘dehu ḥarem-i vuṣlata Ḫayzūn-
ı derdmend yol bula.  

El-ḳıṣṣa bu ‘ahd üzere Ḫayzūn ‘askeri ile ol ḥavālīden bīrūn oldı. Ṣaḥrā-
yı ġarba ṭoġru meserretle çekildi. Niçe rūzgār sa‘y-i bī-şümārla Ḳaydūna 
nām bir şehre bünyād urdı. Nāmver olduġı üzere sāye-i muḥassenātını daḫı 
gördi. Bu kerre sermāye-i viṣāl-i yāri ucında bildi. Melike daḫı melekesine4 
bā‘iẟ emvāl-i firāvān irsāli ile niçe mu‘āvenet ḳıldı.  

Bī-çāre Ḫayzūn ārzū-yı ṣoḥbet-i viṣālle maġbūn iken tekrār bir ḫaber 
daḫı vardı. Ya‘nī ki bir perdeden daḫı ‘arż-ı5 cemāl ḳılup fermān eyledi ki 
“Bizüm ḳarārgāh-ı ḳadīmimüz olan memālikden bir ḫarābe şehrimüz daḫı 
vardur ki bi’z-ẕāt aña varup termīm ü ta‘mīr itmeñ, ben kendüm ve bunca 
mā-melek ü tevābi‘um şehr-i cedīde geçince sen ol mühimmi daḫı itmām 

 
1  ü mūciddür: ve her ḥīle mevcūddur YK 
2  Ḫayzūn’a: Ḫayrūt’a YK 
3  a‘lām-ı: a‘māl-i YK 
4  melekesine: seniyye YK 
5  ‘arż-ı: setr-i M2 
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eylemeñ lāzım olmışdur. Zīrā ki kendü şehrümde ve akribām içinde senüñle 
izdivāca ‘ār iderin. Salṭanat mā-melekesi bir melike iken taḥt-ı taṣarrufuñda 
olmadın şerm ü i‘tiẕār iderin.” diyü tekrār Ḫayzūn’ı ol ḫarābeye gönderdi. 
Ya‘nī ki İskenderiyye-i ẞāniye didükleri şehrüñ ta‘mīrini emr eyledi. Ve 
binā-yı i‘tiḳādını muḥkem ḳılmaḳ içün irsāl-i tuḥaf u hedāyā ve īṣāl-i ḫizāne-
i bī-intihādan ḫālī olmadı. Murādı bu ḥīle ile mezbūrı yanındaġı ḥaşr-ı 
maḥşūrı it‘āb u ihlāk idi. Ve hem bu ṣan‘atla herkese ‘iṣmet ü ‘iffetini bil-
dürmek idi.  

Pes Ḫayzūn-ı Mü’tefikī 1  ol şehrüñ bināsını ki daḫı itmām eyledi, 
“Ümmīd-i viṣāl [118a M2] inhāsı ile meded, ḥasretle öldüm. Ferdādan 
ferdāya ṣalınmaġla helāk oldum.” diyü ḫaberler gönderdi. Ya‘nī ki “Daḫı 
inṣāf olmadı mı, şimdiden ṣoñra devlet-i ittiṣāl müyesser olmaz mı?” diyü 
söyledi. Ammā melikeden bu minvāl üzere ḫaber geldi ki “Kendüsi sākin 
olduġı meclis-i ḫāṣṣı ḫalvet-i ṣoḥbet-i viṣāl içün muraṣṣa‘ bisāṭlar ile döşene. 
Ba‘dehu leşkerini üç bölük idüp bir ṣınfını tā ser-menzile dek baña ḳarşu 
[114b YK] göndere. Tā ki yoluñ nıṣfına varduġumda bir ṣınfı daḫı istiḳbāl 
ḳıla. Üçinci bölügi ise ẟülüẟ-i menzil ol şehr-i cedīde yaḳın ḳalduġumda vāṣıl 
ola. Ve cümlesi alayımuzuñ ardınca yüriyüp beni iḥāṭa ḳılalar ki aġyārdan 
bir ferdüñ dīde-i tevehhümi beni görmek mümkin olmaya. Ve sen kendü 
ḫidmetüñde ancaḳ mu‘teḳaduñ olan bir küçürek cāriyecik alıḳoyasun. Sā’ir 
ḫidmete beni bi’z-ẕāt müheyyā bilesün. İşbu leyle-i mübārekede eger sen ve 
eger ben ‘arż-ı iḥtişām itmeyelüm. Ya‘nī ki ‘ārifāne ṣoḥbet-i ḫāṣ itmedin geç-
meyelüm.” diyü bildürdi. Ve cihāz yüklerini birbiri ardınca göndermege 
başladı.  

Kendüsi der-‘aḳab gelecegine tamām i‘tiḳād virdi. Ba‘dehu niçe yük 
eṭ‘ime-i nefīse ve eşribe-i leẕīẕe iḥżār idüp evvel mertebede kendüsi ḳarşula-
yan ẟülüẟ-i ‘askere cevārī vü ḫādimler elinden ḳarşu gönderdi. Cümlesine ol 
şeb ol eṭ‘ime-i mesmūme beẕl olındı. İrtesi anlardan bir ferd zinde ḳalmadı. 
Ve biri ol semm-i ḳātilden ḫalāṣ olmadı.  

Keẕālik ẟülüẟ-i ẟāniye daḫı yine ol üslūb üzere cevārī yedinden zehr-ālūd 
ṭa‘āmlar ve şarāblar çekdi. Anlaruñ daḫı birisi ḳurtılmadı. Bu vechle üç bö-
lük ‘askerini ihlākden ṣoñra dāyesini peyām-ı vuṣlat-fercām ile Ḫayzūn’a 
gönderdi. “Melike cümle ‘askerini kendü memleketi ve ḳaṣr-ı2  bā-rif‘ati 
ḥirāsetine ta‘yīn idüp birḳaç cevārī-i ḫāṣṣa ile gelmek üzeredür.” diyü 

 
1  Mü’tefikī: - YK 
2  ve ḳaṣr-ı: - YK 
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müjdesini virdi. Ve bu aḥvāli ‘arż iderken dāye-i seḥḥāre [118b M2] bir 
kerre Ḫayzūn’uñ yüzine “üf” didi. Te’ẟīr-i siḥr ile ‘aḳlı başından gitdi. Ve 
yanında ḥāżır bulınan mā’-i mesmūmı üstine dökdi. Sā‘atiyle cümle a‘żāsı 
birbirinden ayrılup dökildi. Ser-ā-pā leşkeri ol ḥīle ile cān virdüginden bī-
ḫaber iken kendüsi daḫı cān virdi.  

Cānāne ise meymene [vü] meysere ḫırāmān olup1 tezyīn olınan ġurfe-
lere girdi. Ve Ḫayzūn’uñ meyyitini görince kendü eliyle başını kesdi. 2  دم»
 diyü ḳanın revān itdi. Ve ol kelle-i bürīdeyi ve sā’ir māl ü menāli  امللوك شفاء»
Menf şehrine gönderdi. Ve İskenderiyye’de bir menāre yapdurup kendinüñ 
ve Ḫayzūn’uñ ismini ve geçen mācerāları resmini bi’l-icmāl tārīḫ ü ḳatli3 bir 
kitābeye naḳş itdürdi.  

Naẓm 

  Zenlerüñ ḥīlesine ġāyet yoḳ 
  Ol gürūhuñ helāki erler çoḳ 
 
  Fitnede zen ki ‘arż ide telbīs 
  Öñine diz çöke anuñ İblīs 
 
  Niteki fehm eyleseñ ey dānā 
  Ne dimekdür bu mekr ü bu ġavġā 
 
  Niçe biñ leşkeri hebā ḳıldı 
  ‘Āḳıbet varlıġın fenā ḳıldı 
 
  İki ıḳlīmi itdürüp ma‘mūr 
  Yile virdi cünūd-i nā-maḥṣūr 

Ya‘nī müverriḫīn-i Ḳıbṭ ḳavlince İndāḫis’den murād Velīd bin Dūma‘-ı 
‘İmlīḳī’dür. Ḥarūbā iki şehrüñ ta‘mīrini tezvīci şarṭı ile aña emr itmişdür. 
İskenderiyye bināsına meşġūl iken ḥattā künūz-i müte‘addide bulduġı derc 
olınmışdur. Ve yine ol mābeynde ṭıyn-ı ẕeheble maḫtūm bir dürc-i ẕehebde 

 
1  olup: ve re’s-efşān M2 
2  “Hükümdarların kanı şifalıdır.”  
3  tārīḫ ü ḳatli: tārīḫini YK 
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maḫtūm1 bir zeberced mikḥale2 bulmışdur ki içinde bir cevher-i aḥmeri var 
idi. [115a YK] Ki andan bir şeyḫ-i fānī iktiḥāl itse ṣaçı saḳalı ḳararup a‘żāsına 
ḳuvvet gelüp tāze cüvān olurdı.  

El-ḳıṣṣa Ḥarūbā bu ṭarīḳla niçe yıllar ḥükūmet itdükden ṣoñra vefāt 
itdi. Kendinüñ veliyy-i ‘ahdı olmamaġla ‘ammisi ḳızı Zāliḳā bint Māmūm 
‘ilm-i salṭanatı iẟbāt itdi. 

 

[Ḥükūmet-i Zāliḳā bint Māmūm] 

Ba‘żı nüsḫalarda Delīḳa yazılmışdur. Ammā ekẟeri Zāliḳā żabṭ itmegin 
eṣaḥḥı evlā idügi taḥḳīḳ ḳılınmışdur. Meẕkūre [119a M2] ki taḫt-ı Mıṣr’a 
geçdi, re‘āyānuñ birer yıllıḳ ḫarācını baḫşiş itdi. Ġāyetle ‘āḳıle ve müdebbire 
bikr idi. Zamān-ı ḥükūmetinde Eymen-i 3  İtrībī ḫurūc eyledi. Ya‘nī ki 
İndāḫis’üñ ḳanını bundan ṭaleb itmek üzere mülūk-i ‘Amāliḳa’dan yardum 
ṭaleb idüp üstine geldi. Ya‘nī ki ‘Arīş’de muḳābil-i ṣaffeyn olup küllī ḳıtāl 
ḳılındı.4  

‘Āḳıbet Zāliḳā’nuñ leşkeri münhezim olmaġla Menf şehrine gitdiler. 
Eymen ‘askeri daḫı ardlarından ayrılmayup pāylarına düşdiler. Ba‘dehu 
Zāliḳā Ṣa‘īd-i A‘lā’ya çıḳdı. Ya‘nī ki pāy-taḫt idindügi Uşmūneyn şehrini 
terk itdi. Ammā ki mābeynleri faṣl olmadı. Feyyūm maḥallinde tekrār ṣavaş 
ḳılındı. Bu kerre nuṣret ü ẓafer meẕkūreye müyesser olmaḳ ṣadedinde yine 
ayrılışdılar.  

Ḥālā ki ehl-i Ṣa‘īd mu‘āveneti ile bir daḫı ṭuruşdılar. Tā ki Eymen 
cünūdı ṣındı. Gemilere girüp Ḥavf nāḥiyesine geçdi. Ammā yanındaġı 
sāḥire-i kāhine tekrār bir ‘amel daḫı itdi. Tā ki āteş-i fürūzān gösterüp Zāliḳā 
leşkeri ile kendü ceyşi ortasına ḥā’il gibi görindi.  

Gördiler ki eyyām-ı ḳıtāl muttaṣıl mümted olmadadur, gün günden iki 
‘askerüñ nüfūsı ḳırılup noḳṣān bulmadadur, a‘yān-ı Mıṣr ortaya girdiler.  
-mażmūnı ile ‘amel ḳılınmaġı evlā gördiler. Ya‘nī ki ber  «الصلح خري»5
vech-i ‘adālet ḥükūmet-i Mıṣr’ı iki böldiler. Bir ḳısmını Eymen’e ve nıṣfını 

 
1  maḫtūm: - YK 
2  mikḥale: - YK 
3  Eymen-i: Eymeş-i YK 
4  küllī//ḳılındı: ‘aẓīm ḳıtāl oldı YK 
5  “Barışta hayır vardır.”  



636 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Zāliḳā’ya muḳarrer ḳıldılar. Ḥālā ki “İki sulṭān bir ıḳlīme ṣıġışmaz.” 
mażmūnı muḳarrer oldı.  

Mesfūre Zāliḳā tekrār yine ḥarbe mübāşeret itdi. Ḥattā bu kerre eyyām-ı 
ceng ü cidāl müştedd olup üç aya yitdi. Ammā bu kerre dibelik münhezim 
olup Ḳūṣ’a ḳaçdı. Eymen daḫı ardından kesilmeyüp ta‘ḳīb1 itdi. Bi’l-āḫire 
Zāliḳā esīr olmasını muḳarrer bildi. Bu gūne bir müżāyaḳa içün iḥżār itdügi 
semm-i ḳātili tenāvül ḳıldı. Sā‘ātiyle helāk olup [119b M2] dünyā keş-ā-
keşinden ḳurtıldı.  

Ba‘żılar ḳavlince semm-i ḳātil tenāvül itmedi. Niçe rūzgār ‘ömr sürüp 
memālikini ma‘mūr itdi. 

 

Emāret-i Eymen-i İtrībī 

Zāliḳā’nuñ yirine pādişāh oldı. Kemāl-i tekebbür ü tecebbürle taġay-
yür-i evżā‘a başladı. Evvelā sābıḳda Zāliḳā ‘askerinden olup kendüye ḳılıç 
çekenlerden [115b YK] intiḳām ḳaṣdına niçeleri helāk itdi. Āḫir Velīd bin 
Dūma‘-ı ‘İmlīḳī’nüñ ‘Avn nām serdārı leşker çeküp Mıṣr’a geldi. Ḍarben ve 
ḳahren Eymen’üñ elinden mülk-i Mıṣr’ı aldı. Fe-ammā niçe rūzgār Velīd’i 
bu ḳıṣṣadan āgāh itmedi. Mülk-i Mıṣr’a ṭama‘ idenlerüñ ekẟeri ve varan 
serdārlaruñ leşkeri kāhinlerüñ ṭılısmāt u mekri ile helāk olagelmegin, “ ‘Avn 
daḫı cünūd-i nā-ma‘dūdı ile mezāra gitdi.” bilürdi. Mıṣr’ı fetḥ idüp efendi-
sinden ketm ile da‘vā-yı salṭanat itdügini ve “Ben Velīd’üñ ḳulı degülüm, 
ḳarındaşıyum.” diyü verāẟet-i ḥükūmete ‘arż-ı liyāḳat itdügini bilmedi ve 
işitmedi.  

 

Salṭanat-ı Velīd bin Dūma‘-ı ‘İmlīḳī 

Ki ismi ol lisānda Şehrāvīş’dür. Mıṣr’da ḥükūmet eyleyen ikinci 
fir‘avndur. Ve Ḥażret-i Yūsuf ‘aleyhi’s-selām bunuñ ‘aṣrında gelmişdür. Si-
pehsālārı olan ‘Avn nām şaḫṣuñ Mıṣr mülkinüñ fetḥine dest-res bulduġını 
işitdi. Sürūr-ı mevfūr ile ṣafālar sürüp ḥaẓlar itdi.  

Ve ‘Avn, ‘asker-i enbūh-ı deryā-şükūhla menzil-be-menzil ki zemīn-i 
Mıṣr’a yitdi ve serīr-i ḥükūmete cülūs itdi, ḳanġı şaḫṣuñ ḥüsnā ‘avreti var ise 

 
1  ta‘ḳīb: der-‘aḳab YK 
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ta‘arrużını1 kendüye mübāḥ ḳıldı. Ve mütemevvil olanlaruñ māllarını elin-
den alup kehene ve seḥerenüñ meşāhīrini bu ṭarīḳla incitdi. Ḥattā niçesini 
ẓulmen ḳatl eyledi. Üç yıl miḳdārı sākin olduḳdan ṣoñra yirine ḳā’im-
maḳām naṣb idüp kendüsi ‘ālem-gīrlik hevāsı ile maṣābb-ı Nīl’e dek çekildi, 
gitdi. Andan öte seyr ü sefer idüp basīṭ-ı arżı ṭolaşmaġı muḳarrer itdi.  

Ve bi’l-cümle ṣāḥib-ḳırān nāmına ḥareket ḳıldı. Her nereye vardı [120a 
M2] ise ḫalḳını ḳırdı, geçürdi. Bu ṭarīḳla evvelā Ḳaralar vilāyetine uġradı. 
Tamāmen seby ü nehb ü ḳatl itdükden ṣoñra geçüp Arż-ı Ẕeheb’e vardı. 
Ya‘nī ki tibr türābı olan zemīne muvāṣalat itdi. Ve anda iki ḳıżbān-ı ẟābite, 
ya‘nī ki ṭoġru2 bitmiş ḳażīb-i ẟābite gördi ki ābādānlıġuñ3 nihāyetine ‘alāmet 
idi. Andan ötesi süflā4 idügine işāret idi.  

Ve andan öte gidüp iki büyük dereye vardı ki mā’-i Nīl aña dökilürdi. 
Ya‘nī ki Cebel-i Ḳumr’uñ altından çıḳan enhār gelür, anda cem‘ olurdı. An-
dan geçüp heykel-i şems olduġı maḥalle vardı ki kendüye ol maḥallerde ġarīb 
ḫiṭāblar yitişdi. Taṭvīlden kaçılup bu maḥalde ıṭnāb[dan]5 ictināb6 ḳılındı.  

Ve bi’l-cümle ḫaṭṭ-ı istivādan ḫāric yirde Cebel-i Ḳumr nām ṭaġa vāṣıl 
oldı ki anda ḳamerüñ ṭulū‘ı müyesser degül idi. Aña binā’en Cebel-i Ḳumr 
dinilmiş idi. Ve ba‘żı yirlerde [116a YK] żamm-ı ḳāf ile Ḳumr żabṭ olınmış-
dur. Kitāb-ı İḫtiṣār’da ise fetḥa ile ıṣlāḥ ḳılınup Ḳamere dinilmiş. Ḥālā ki 
żamm-ı ḳāf ile ‘alem olması evlādur. Zīrā ki ḳamer ṭoġmamaḳla Cebel-i 
Ḳumr dinilmesi ḳavā’ide muḫālif ma‘nādur.  

Muḥaṣṣal-ı kelām Velīd ol ṭaġa çıḳup gördi ki Nehr-i Nīl anuñ altından 
aḳar. Enhār ṣıfatında bölük bölük aḳaraḳ iki ḥażireye varur, çıḳar. Ve yine 
andan daḫı çıḳup bir ḥażīreye daḫı varur. Ba‘de-mā ḫaṭṭ-ı istivādan tecāvüz 
ḳılup vilāyet-i Hind’e7 tābi‘ Mekrān nām ḥayyeye8 varduḳda aña niçe ṣular 
daḫı ḳatılur ve Nīl ṣuyı gibi yine ol mecmū‘ gāh artar, gāh eksilür. 
Timsāḥları ve Nīl balıḳları gibi māhīleri ẓāhir olur. Bunları daḫı temāşā 

 
1  ta‘arrużını: taṣarrufını YK 
2  ki ṭoġru: iki ṭoġruysa M2 
3  ābādānlıġuñ: bilā-‘ulūviyyetüñ M2 
4  süflā: biyābān YK 
5  ıṭnāb: - M2 
6  ictināb: - YK 
7  Hind’e: Ḥabeş’e M2 
8  ḥayyeye: ḥāya M2 
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itdükden ṣoñra temāẟīl-i nuḥās olan ḳaṣra yitdi ki Būdsīr zamānında anı her-
mes-i evvel olan ḥakīm iḥdāẟ itmiş idi.  

Ba‘żı ‘ulemā-yı Īrān ḳavlince Seyḥūn ve Ceyḥūn ve Furāt ve Nīl Arż-ı 
Ẕeheb’de Baḥr-i Muẓlim’den öte bir ḳubbeden çıḳar. Cümlesi bir nehr olup 
şiddetle aḳar. [120b M2] Ba‘żı müverriḫīn ol ḳubbeyi “Ṣāfī zebercedden 
idi.” dirler. Ve “Ol ṣu Baḥr-i Muẓlim’e girmezden evvel leẕẕeti ve rā’iḥası 
bal şerbetinden aḥlā ve kāfūrdan a‘lā idi.” diyü söylerler.  

Bu daḫı menḳūldür ki ‘Īṣū 1  bin İsḥāḳ bin İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām 
evlādından Ḫāyed ve ‘inde’l-ba‘ż Ḥāmed nām peyġāmber Ḥażret-i Ḥaḳ’dan 
Nīl’üñ intihāsını görmek recā eyledi. Ve ol miḳdār mu‘ammer olup yine 
Mıṣr’a gelmesi niyyetine du‘ā eyledi. Fe-lā-cerem otuz yıl arż-ı ‘imāretde 
gezdi. Yigirmi yıl daḫı arāżī-i ḫarābede geşt itdi. Aṣlda müntehā-yı Nīl’e bir 
Velīd varmış idi. Bir daḫı Ḫāyed vuṣūl bulduġını Ebü’l-leyẟ ve Ebū Ṣāliḥ ve 
ba‘żı muḥaddiẟīn beyān eylemişdür. Ḥattā biz bu ḫuṣūṣı Faṣl-ı Enhār’da 
tafṣīlen bildürmişüzdür.  

Ve bi’l-cümle Velīd, cell-i himmetle Cebel-i Ḳumr’a yitdi. “Öte cāni-
binde ne vardur, göreyin.” diyü ṭorusına çıḳdı. Lākin Baḥr-i Esved-i Ziftī’ye 
muḳābil ve maşrıḳ idügini görüp kendüsi ve leşkeri rā’iḥa-i kerīhesinden ḳı-
rılayazdı. Āḫir biñ belā ile yine esfeline indi. Ve Cebel-i Ḳumr’da şems ve 
ḳamerden eẟer göremeyüp żū’-i şems gibi bir nūr-ı aḥmer müşāhede ḳıldı. 
Gice ve gündüzi ol cihetden tefrīḳa ḳādir oldı. Bu ṭarīḳla ḳırḳ yıl tamām 
seyāḥat itdükden ṣoñra Velīd yine Mıṣr’a geldi. 

 

Emāret-i ‘Avn 

Vaḳtā ki Velīd’üñ zamān-ı ġaybeti mümted oldı, ‘Avn ḥayātından 
ümmīdini kesüp Mıṣr’a müstaḳil pādişāh oldı. Evvelā “Ben Velīd’üñ ḳulı 
degül, ḳarındaşıyın.” [116b YK] didi. ẞāniyen kişver-gīrlik mühimmātını 
ve kehene vü seḥere ṭılısmātını ve ḥarb u ḳıtāl ve ceng ü cidāl yat ve2 yaraġını 
tertībe iştiġāl ḳıldı. Benāt-ı mülūkden tezevvüc itmedük duḫter ḳomadı. Ve 
mālin alup öldürmedügi māldārlar ḳalmadı.  

 
1  Nüshalarda “ ‘Îṣ (M2) ve ‘Īż (YK)” şeklinde yazılan bu kelime “ ‘Īṣū” şeklinde metne alındı. 

Casim Avcı, "RUM", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/rum (E.T:  26.03.2019). 

2  yat ve: ālātını Yk 
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Lākin aṣlā Velīd’üñ ḫavfından emīn degüldür. “Eger ṣaġ çıḳup gelürse 
ḥālim nice olur.” diyü ġamgīn idi. Ḥattā birgün bir vāḳı‘a gördi ki [121a 
M2] Velīd kendüye ‘itāb ider. “Ẕātuñı ism-i mülūkle tesmiye itmegi saña 
kim emr itmişdür?” diyü söyler. “Bunca mālları alduñ ve şunca benāt-ı 
mülūki taṣārruf ḳılduñ. Meger ki yanuña ḳalur mı ṣanduñ.” didi. Ve emri 
ile bir niçe çömlek zeyt yaġı ḳaynaduldı. İşkence ṭarīḳıyla başına dökmek 
buyurıldı. Fe-ammā meydān-ı siyāsetde ki libāsını çözdiler1 ve ol ḳaynamış 
zeyti cesedine dökmegi muḳarrer ḳıldılar, hemānā2 ‘uḳāb şeklinde bir büyük 
ḳuş geldi. Bunlaruñ elinden ‘Avn’ı alup cevv-i semāya çıḳardı. Andan ṣoñra 
re’s-i cebelde bir ḳulleye indürdi. Ba‘dehu ol ḳulleden bir bed rā’iḥalı vādīye 
düşdi.  

Bu ḫavfla feryād iderek uyandı. Ḫavāṣṣından olan re’īs-i keheneye bu 
rü’yāsını añdı. Mıṣr’dan ḳaçmaḳ hevesi idügini daḫı beyān ḳıldı. Lākin re’īs-i 
kehene “Ol şekl-i ‘uḳāb ki seni ḳurtardı, ṭılısm-ı ‘uḳābdan saña meded ol-
maġı īhām ḳıldı.” diyü aña ṣanem-i ‘uḳāb inşā itdürdiler. Ba‘de’t-tekmīl aña 
‘ibādetin terġīb itdiler.  

Ġıbbu ẕālik ol ‘uḳābdan birgün nāgehān bir ṣadā çıḳdı. Fülān vādīde 
bir şehr bünyād idüp anda temekkün itmesi emr olındı. Fi’l-ḥāl Mıṣr’uñ 
bennālarını ve neccārlarını cemī‘an bir yire getürdi. Biñ mu‘temed ve yedi 
yüz kāhin ḳoşup getürdi.3 Ḥālā ki Feyyūm olan maḥalde bir medīne yap-
durdı. Ve temāẟīl ü ṭılısmāt ile cevānibini müzeyyen ḳıldı. Ve Velīd ḫavfın-
dan içine on yol yitecek ẕaḫīre yıġdurup mā-melek ü ehl ü ‘iyālini ve benāt-ı 
mülūkden alduġı nisvān-ı ẕevātü’l-cemāli anda göçürdi.  

El-ḳıṣṣa Velīd’üñ “Nūbe vilāyetine çıḳdu[m]. Bu miḳdār ẕaḫīre gönde-
resün.” diyü ‘Avn’a aḥkāmı vuṣūl buldı. Fe-lā-cerem müstevfā ẕaḫīre cem‘ın 
idüp gemiler ile gönderdi. Ve Menf şehrinüñ sūḳāḳ u esvāḳını tezyīn itdü-
rüp bir vekīlini ‘izz-i ḥużūr-ı Velīd’e gönderdi. Ve kendüsi4 iḥyā itdügi şehre 
girüp müteḥaṣṣın oldı. [121b M2]  

Vaḳtā ki zīb ü zīnetle Velīd, Mıṣr’a girdi, ‘Avn’dan vāfir şikāyetçiler 
peydā oldı. “Ya ḳanı ‘Avn?” diyü ṣorduḳda “Ferru ‘Avn” didiler.5 Ya‘nī ki “ 
‘Avn [117a YK] ḳaçdı.” dinildi. Andan ṣoñra Ferru ‘Avn laḳabı muṣṭalaḥun 

 
1  çözdiler: çıḳardılar YK 
2  hemānā: tā YK 
3  getürdi: gönderdi YK 
4  Kendüsi: kendüsi isti‘fā ve te‘ārużla M2 
5  didiler: - YK 
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fīh oldı. Egerçi ki Velīd’e daḫı Fir‘avn didükleri bu tevcīhe1 māni‘dür. Zīrā 
ki anuñ taḳaddümü ve ‘Avn’uñ te’eḫḫüri cihetinden tenāḳuṣ ẓāhir ü 
vāḳi‘dür. Lākin ẓulm itmek ḥayẟiyyetinden fir‘avna teşbīh olanlaruñ te-
ferru‘ına binā’en birḳaç ḥākime fir‘avn ıṭlāḳı enseb idügi şāyi‘dür.  

El-ḳıṣṣa Velīd,  ‘Avn’uñ ġıybetine incindi. Birḳaç kerre üstine leşker 
göndermegi muḳarrer ḳıldı. Fe-ammā ele gelmemesi muḳarrer bilinmekle 
ve pey-der-pey ‘Avn’uñ pīş-keşi ve hedāyāsı gelüp “Ben senüñ bendeñüm. 
Ve cenābuña varmaḳda ġażabuñdan ḫavf ider ser-efgendeñüm.” diyü 
tażarru‘ ḳılmaġla günāhından iġmāż-ı ‘ayn olındı. Tekrār añup “Elbette 
tedārüki görilsün.” buyurmadı.  

Ve’l-ḥāṣıl Velīd bin Muṣ‘ab yüz on yıl ḥükūmet itdi. Ba‘dehu ḫūyın 
azdurup eşrāf-ı nāsa cefālar itmege başladı. Ḥattā kemāl-i tekebbür ü te-
cebbüri kendüyi ḍalālete düşürdi. Fe-lā-cerem ġażab-ı Ḫālıḳ-ı ‘Ālem ken-
düye bir şīr-i jiyān musallaṭ itdi. Birgün ṣaydgāhda ḫırāmān olup gezerken 
Velīd’üñ üstine atıldı. Cismini pāre pāre ḳılup bir loḳma gibi ḫˇāre ge-
çürdi. Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince ṣayd eẟnāsında atı ile bir ḳuyuya düşüp 
helāk oldı. 

 

Salṭanat-ı Reyyān bin Velīd 

Üçinci fir‘avndür. Ve ol zamānda isti‘māl olınan lisān üzere nāmı 
Nehrāviş’dür ki ‘Amāliḳa’dan olup Ḥażret-i Yūsuf ‘aleyhi’s-selāma muḳāre-
net itdügi fir‘avn bu idüginde ekẟer-i müverriḫīn müttefiḳlerdür. Ḫaylī ‘āḳıl 
ü ‘ādil ve ittiṣāfa mā’il şehryār idi. Re‘āyānuñ üç yıl pey-ā-pey ḫarācını al-
madı. Ḫāṭır-nevāzlikle göñülciklerin ele aldı. Ve luṭf u kerem yüzinden daḫı 
emvāl-i firāvān ṭaġıtdı. Ḫizānesi aḥvālini kendü aḳribāsından Laṭfīn2 nām 
kimesneye ıṣmarladı ki [122a M2] ‘Azīz didükleri oldurur. Ol daḫı ‘adālete 
meyl itmiş3 idi. Deryā-yı iḥsānı ḫalḳı ġarḳ-āb itmek mertebesine iletmiş idi. 
Ḳaṣr-ı melikde kendüsi içün bir gümüş serīr tertīb ḳılındı. Evlād-ı mülūkden 
olmaġla bu yüzden iltifātı vācib bilindi.  

‘Azīz ki serīr-nişīn olurdı, ümerā ve küttāb ḳarşusında el ḳavuşdurur, 
ṭururdı. Umūr-ı memleketi ekẟeriyyā kendüsi görürdi. Nehrāviş ise evḳātını 

 
1  tevcīhe: vechle YK 
2  Laṭfīn: Aṭfīn YK 
3  ‘adālete//itmiş: ‘adāletle meşhūr olmış YK 
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‘ayş u ‘işrete ṣarf iderdi. Her ḳanda bir müşkil ḫuṣūṣ olsa “Laṭfīn1 anı gör-
sin.” dirdi.  

Ḥattā zamān-ı ḥükūmetinde ‘Amāliḳa’dan [117b YK] biri żarar 
ḳaṣdına Mıṣr’a ṭoġrıldı. ‘Azīz-i mezbūr sipehsālār-ı cünūd olup leşkerle ḳarşu 
vardı. Ol gelen serdārı ṣıyup tā Mevṣil’e dek ḳıragitdi. Ba‘dehu Laṭfīn ṭoḳuz 
kerre yüz biñ leşker-i sehmgīn ile maġrib cānibine ġazāya daḫı gitdi. Anda 
daḫı manṣūr u muẓaffer olmaġla ḳulūba ḫavf u ḫaşyeti kemā-yenbaġī sirāyet 
itdi.  

El-ḳıṣṣa Nehrāviş zamānında ḫarāc-ı mülk-i Mıṣr yedi biñ kerre biñ 
miẟḳāl altuna çıḳdı. Ve kendüsi iḫrācāt ḫāṣṣasını ṣarf idüp fażlası beytü’l-
māle yitecek miḳdārı alup mā‘adāsını ‘azīz-i nāmdār erzāḳ-ı leşkere żabṭ ey-
lerdi.  

Ve Reyyān içün üç yüz altmış mesīre tertīb itmiş idi ki cümlesi müretteb 
ü müzeyyen idi. Hergün birinde ‘ayş u nūş itmesi gūyā ki ehemm ü vācib 
idi. Fe-ammā bi-vechin mine’l-vücūh ẓulme rıżāsı yoḳ idi. ‘Azīz daḫı 
mizācına muvāfıḳ ḥareket üzere idi.  

Vaḳtā ki ‘Amāliḳa’dan ‘Ākin bin Mīḥūm2 [ki] Ebū Ḳāmūs ile mükennā 
idi, ṭama‘-ı ḫām ile Mıṣr ḥudūdına geldi. ‘Azīz işitdügi gibi Biryānis nām 
ḳā’ide vāfir leşker ḳoşup ḳarşu gönderdi. Üç yıl mirāren muḳābele vü 
muḳāteleden ṣoñra āḫir Ebū Ḳāmūs, Biryānis’e ẓafer buldı. Ḥattā öldürüp 
Mıṣr sınurından içerü girüp ba‘żı [122b M2] a‘mālini3 yıḳmaġa başladı.  

Hemān ki bu ḥāletden Reyyān ḫaberdār oldı, altı kerre yüz biñ leşkerle 
ol ‘adūya ḳarşu çıḳdı. Eşedd-i ḳıtālle hezīmet idüp ḥudūd-ı bilād-ı Şām’a 
dek ḳaçurdı. Niçe bellü başluların ḳılıçdan geçürdi. Ve niçe menārelerin 
yıḳup küllī intiḳām aldı.  

Ba‘żılar ḳavlince ḳovaraḳ tā Mevṣil’e dek vardı. Ve ehl-i Şām’a ḫarāc 
vaż‘ idüp ‘Arīş’de bir laṭīf medīne yapdurdı. Ba‘dehu ṭoḳuz kerre yüz biñ 
‘askerle memālik-i ġarb ġazāsına daḫı müsta‘id4 oldı. Niçe yirlerüñ ḫalḳını 
ḫarāca kesdi. Ve niçesini ḳılıcdan geçürüp ṣāḥib-ḳırānlıḳ itdi. Ba‘de-mā 
Marīṭus nām serdārını ‘asker-i enbūh ile deryā yüzinden Ruḳūde’ye 

 
1  Laṭfīn: Aṭfīn YK 
2  Mīḥūm: Mecūm YK 
3  a‘mālini: ‘alāmeti YK 
4  müsta‘id: mesfūr M2 
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gönderdi. Ḥattā cezā’ir-i 1  benī Yāfeẟ’e vardı. Ve İfrīḳiyye’ye ve 
Ḳarṭācenne’ye yitişdi.2  

Ba‘de-mā maṣabb-ı Baḥr-i Aḫḍar’a yitdi. Anda bir ‘alem naṣb itdürüp 
üstine ismini ve tārīḫ-i ḳudūmini naḳş itdürdi. Andan Efrence’ye ve Endü-
lüs’e çıḳdı. Niçe mā-meleküñ altını üstine getürdi. Ve niçe memleketler 
yıḳdı. Küffār-ı ḫāk-sāruñ çañlarına ot ṭıḳdı.  

Ba‘dehu cenūb ṭarafına gidüp beled-i Gūşānmīn üzerine vardı. 
Muḳābele idenlere yaḫşı ḳılıçlar çaldı. Andan bir ḳā’idini Baḥr-i Esved 
ma‘berine gönderdi. Anda bir melik geldi. Reyyān’a bulışdı. [118a YK] 
Vāfir mūz ve fevākih getürdi. Ve bir cins siyāh mermer çekdi.3 Ki ṣuya 
girdükde aḳ olurdı.  

Andan yine Ḳaralar vilāyetine girüp memleket-i Demdem’e yitdi ki an-
lar merdüm-ḫˇārlar idi. Demürden cıdalar getürürler idi. Pādişāhları bir bü-
yük boynuzlu, mehīb, cānvere binmiş, laḥm u ḍaḫmı4 ġālib, aḥmerü’l-‘ayn 
idi. Anları ṣıdı. Bir cins maḫlūḳ içine ḳaçurdı ki ḳabā’ili meymūnlar idi. 
Andan Baḥr-i Muẓlim’e girdi. Ġamām içinde ḳaldı. Dutup yine şimālī ṭara-
fına gitdi. Tā ki Ves nām cebele yitdi ki ṭorusında5 bir timẟāl eli ile “Dö-
nüñ.6” şeklinde işāret eylerdi. Bildiler ki ġayrı verāsında nesne yoḳdur, dön-
diler. Medīne-i Nuḥās’e geldiler. Murād üzere ammā [123a M2] duḫūle 
ḳādir olamadılar.  

Ba‘dehu ḳarañu olan vādīye girdiler. Şiddet-i ẓulmetinden giremediler. 
Andan vādī-i remle yitdiler. Ba‘żı aṣnām buldular ki ol maḥalle varan mülūk 
tārīḫlerini ḳazdurmışlar. Kendüsi daḫı fi’l-ḥāl bir menāre dikdürdi. Üstine 
kendinüñ ḳudūmini ve tārīḫini yazdurdı.  

Ba‘dehu Baḥr-i Esved’e muttaṣıl bir ḫarābe[ye] vardı. Ba‘żı ṣadālar işi-
dildi. Dil-āverlerinden birḳaç kimesneyi gönderdi. Ardlarınca ki vardılar, 
ba‘żı sibā‘ cinsini gördiler. Ba‘żısını ekl itmek ve yırtmaḳ üzere idi. Andan 
daḫı geçüp arż-ı aḳāribe geldiler. Anlaruñ daḫı ba‘żı 7  kimselerini helāt 

 
1  cezā’ir-i: - YK 
2  Ve İfrīḳiye’ye//yitişdi: - YK 
3  çekdi: çıḳdı YK 
4  ḍaḫmı: ‘aẓmı YK 
5  ṭorusında: nihāyetinde YK 
6  Dönüñ: Dönüñ dimek YK 
7  ba‘żı: - M2 
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itdiler. Efsūn u siḥr ile anları men‘ ḳıldılar. Andan bir maḥalle1 vardılar ki 
anda bir ḥayye-i ‘aẓīme var idi. Evvelā ki ol yılanuñ cüẟẟesini gördiler. Bir 
ḳuyruḳlu ḳara ṭaġ ṣandılar. Üzerine hücūm itdükde faṣd-ı fāsidini görüp 
ba‘żı efsūnla helāk itdiler.  

Andan ṣoñra Kend nām şehr ki medīne-i ḥükemādur, aña çıḳdılar. 
Vaḳt-i hücūmda anlar bir maḫfī yoldan ḳulle-i cebele çıḳdılar. Ol ṭarīḳ, nā-
ma‘lūm olmaġla aña yol bulamadılar. O ṭaġda ṭura ṭura ṣusuzlıḳdan ḳırıla-
yazdılar. Pes ḳulle-i cebelden Mesdūs nām ḥakīm-i fāżıl geldi ki ḳılları cese-
dini örtmiş idi. “Nedür bu senüñ ḥırṣ u ṭama‘uñ?” diyü Nehrāviş’e vāfir 
ta‘nlar eyledi.  

Andan ṣoñra melik-i mezbūr ol vādīlerden dönüp Mıṣr’a çıḳdı. ‘Azīz 
kendüsi içün yeñiden tertīb ü tezyīn itdügi serāy-ı feraḥ-fezāya iletdi. İrtesi 
‘askerin yoḳlayup yetmiş biñ ādemini nāḳıṣ buldı. Ya‘nī ki on kerre yüz biñ 
ādemle çıḳdı. Eẟnā-yı rāhda anlara ġurebādan elli biñden ziyāde leşker żamm 
olmış idi. Bu cümleden ol deñlü eksik [118b YK] bulınmış idi. Ammā 
mezbūruñ müddet-i müsāfereti bu kerre on bir yıl oldı. Tā ki ṭolaşuraḳ2 
dārü’l-mülk-i Mıṣr’a geldi.  

Ba‘żılar ḳavlince mezbūr Nehrāviş ḫafiyyeten Ḥażret-i Yūsuf’u īmān ge-
türmiş idi. [123b M2] Zevāl-i mülkinden ḳorḳup iẓhār itmez idi.  

Ve bi’l-cümle yüz yigirmi yıl salṭanat itdi. Ve zamān-ı devletinde 
Ḥażret-i Yūsuf anuñ duḫteri içün Feyyūm şehrini yapdurdı. Miḳyās-ı mā’ 
olmaġla ba‘żı ehl-i Mıṣr “Bize żarardur.” diyü şekvā itdüklerinde Ḥażret-i 
Yūsuf’a anlaruñ irżāsını ıṣmarladı. Anlar daḫı vaḥy-i İlāhī ile miḳyās taḳdīr 
idüp lāhūtī yapdı. Dört ayda cümlesini itmām-peẕīr itdi. 

El-ḳıṣṣa evvelā Mıṣr’da hendese inşāsını anlar eyledi. Āḫir, devleti ġāyete 
irüp vefāt itdi. 

 

Salṭanat-ı Dārem bin Reyyān 

Ḳıbṭ lisānında nāmı Der‘ūş idi. Ve Mıṣr’a ḥükūmet eyleyen ferā’ine-i 
seb‘adan dördincidür. Ya‘nī ki Fir‘avn-ı Rābi‘’dür. Ammā ki kendü babası 
sünnetine ri‘āyet itmeyüp Ḥażret-i Yūsuf gibi ḫalīfesi var iken gāh olur 

 
1  maḥalle: mekān-ı ṣatlu ḳıra YK 
2  ṭolaşuraḳ: - YK 
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kelām-ı pākine muvāfaḳat iderdi, gāh olurdı ḍalālete düşüp iṣyān ṭarīḳına 
giderdi.  

Zamānında Mıṣr’a üç günlik ḳarīb yirde bir gümüş ma‘deni ẓuhūr ey-
ledi ki ol ma‘denden çoḳ nesne ḥāṣıl idüp sereṭān ṭāli‘inde ism-i ḳamerle bir 
ṣanem-i muṭalsam īcād eyledi ki babası binā eyledügi ruḫām-ı ebyażdan olan 
ḳaṣr üzerine ḳondurdı. Ve eṭrāfına daḫı niçe aṣnām ve evẟān-ı melāmet-
fercām vaż‘ın iḫtiyār itdi. Ve her bir ayda ol ṣanem içün bir bayram tenbīh 
eyledi. Aṣlā bu bābda Yūsuf-ı Ṣıddīḳ gibi ṣadīḳuñ naṣīḥati ile mütenaṣṣıḥ 
olmadı. Nihāyet bu ḳadar vardur ki ḫalḳ-ı ‘ālem niçe żarar u ziyān ḳaṣdın 
itdükçe Ḥażret-i Yūsuf ki ekẟerinden men‘ ḳılurdı. Anuñ gibiler de hele 
memnū‘ olurdı. 

Ve bi’l-cümle bunuñ zamānında sinn-i şerīfi yüz yigirmide iken ol ne-
biyy-i ṣıddīḳ vefāt eyledi. ẞiyāb-ı mülūk ile tekfīn itdürüp tābūt-ı ruḫām 
içinde kemāl-i iḥtirām ile defn itdürildi. Ya‘nī ki Nehr-i Nīl’üñ cānib-i 
şarḳīsinde ḳonılması münāsib görildi. Lākin ol cānibde dā’imā ucuzlıḳ ve 
ṭaraf-ı āḫarında [124a M2] ḳaḥṭ u ġalā mutażarrır olmaġın ḳaldurılup bir 
yıl şarḳīsinde ve bir yıl ġarbīsinde olması ile teberrük ü teyemmün irāde 
ḳılındı. Giderek ba‘żı ‘uḳalānuñ re’yi ile tābūt-ı Yūsuf’a baġlar ve ḳuşaḳlar 
ṭaḳılup sefīne-şekl bir serīr ile Nehr-i Nīl ortasında ḳonıldı. Tā ki iki cānibe 
daḫı raḫṣ u ġınā āẟārı muḳarrer oldı.  

Ba‘de-mā mezbūr Dārem, Ḥażret-i [119a YK] Yūsuf yirine Melāṭīs 
nām kimesne1 ḳullandı ki Mensād Oġlı dimekle meşhūr bir vezīr idi. Anuñ 
hevāsına tābi‘ bir şerīr olmaġla Dārem basḳısız ḳalup aḫẕ-ı emvāl ve ġaṣb-ı 
nisvān idüp meẓāliminde ifrāṭa başladı. Sükkān-ı Mıṣr ise mezbūruñ bu 
evżā‘ına taḥammül idemediler. Ehl-i ṣanāyi‘ nāmına olanlar ittifāḳla kār u 
kesbden el çekdi. Ḥattā niẓām-ı memleket iḫtilāle yüz ṭutup ḫalḳ birbirini 
ḳatl itmege başladı.  

Ba‘de-mā vezīrinüñ ilḳāsı ile dīvān idüp nāsa vāfir i‘tiẕār itdi. Min ba‘d 
kimesneye ẓulm itmeyecek oldı. Ve re‘āyādan üç yıl ḫarāc almayup tevsī‘-ı 
erzāḳa taḥammül itmegi muḳarrer ḳıldı.2 Żu‘afā vü fuḳarāya daḫı in‘ām 
idüp göñüllerin ele aldı.  

Egerçi ki dīvānından sükūt ile ṭaġıldılar. Ḥālā ki cān u dilden ‘arż-ı 
şükrān eylemediler. Bu ḥālet üzere çoḳ zamān geçmedin bir gice gemiler 

 
1  kimesne: - M2 
2  muḳarrer ḳıldı: mutāsırı oldı YK 
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üzere bindürdügi ḳaṣr-ı ḫaşebinde1 eḥabb-ı nisvānı ile ‘ayş u ‘işret idüp 
Nehr-i Nīl üzere gezerken rūzgār çıḳup Nehr-i Nīl’üñ ġaleyānını anuñ 
ṭuġyānı gibi inkār itdi.2 Bir iki ġavṭa-i şedīde ile münḳalibü’l-aḥvāl olup 
Dārem ve ḫavāṣṣı nāgehān ġarḳ-āb oldı. İrtesi meyyiti rūy-i Nīl’de görindi. 
Barmaġındaki ḳıymetī ḫāteminden Dārem kendü idügi bilindi. Ḫalḳ-ı 
‘ālem Cenāb-ı Ḫallāḳ’a şükrler eyledi.  

Melāṭīs-i vezīr ise melik-zādesi Mu‘ādyūş’uñ taḫta geçmesine cell-i him-
met ḳıldı. Lākin rü’esā-yı memleket ve a‘yān-ı rū-şināsān-ı vilāyet anuñ 
cülūsına [124b M2] rıżā göstermedi. Re‘āyānuñ bir yıllıḳ ḫarācını baġışla-
yup niçe mevā‘id-i celīle [ṣarf] itmekle bi’l-āḫire irżā ḳılındı. 

 

Emāret-i Mu‘dān bin Dārem 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ḳıbṭīler Mu‘ādyūş didükleri budur ki beşinci 
fir‘avn[dur]. Babası itdügi meẓālimi ḳaldurdı. Ve ġaṣbla alınan ‘avretleri 
serāyından çıḳarup erlerine virdi. Fe-ammā giderek bu daḫı tebdīl-i aḫlāḳ 
ḳıldı. Kevkeb-i Zuḫal’e ‘ibādet idüp İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne Zuḫal ṣūretinde ken-
düye söyledi. Umūr-ı memleketden ve meẓālimden ta‘ṭīlini emr itmegin her 
nesneden el çekdi.  

Ve bunuñ zamānında Benī İsrā’īl ve aḳribā-yı Yūsuf-ı Ṣıddīḳ-ı cemīl 
çoġalmaġla ḫuṣūṣā kendüyi ve erkān-ı devletini aṣnāma ‘ibādetden men‘ ḳıl-
maġla Emlāde nām kāhin ki babasınuñ vezīri fevtinden ṣoñra Mu‘dān’uñ3 
vezīri olmış idi, anuñ re’yi ile Menf şehrinüñ ḳıblesinde āl-i Ya‘ḳūb’a bir 
maḥal ta‘yīn itdi. Ya‘nī ki cümlesi bir yire gelüp dīn-i mübīn üzere ‘ibādet-
ḫāneler yapup Ṣuḥuf-ı İbrāhīm tilāvet itmesine iştiġāle başladı. Hergiz 
Ḳıbṭīlere ḳarışmaz oldılar. Fi’l-cümle ḥużūr u rāḥat bulup elem çekmeden 
ḳurtuldılar. [119b YK]  

‘Ulemā-yı Ḳıbṭ ḳavlince bir gün Mu‘dān ṭılısm-ı Zuḫal ḳarşusında ya-
tup uyurken bir nūr kendüyi istī‘āb eyledi. Zuḫal yılduzı ol olmaḳ üzere 
kendüye söyledi. Bundan ṣoñra mezbūr dibelik ḍalālete düşdi. Zu‘m-ı fāsi-
dince cümle evḳātını anuñ ‘ibādetine ḥaṣr itdi. Bu gūne mu‘āmelesine 
binā’en oġlı Eksāmis’i veliyy-i ‘ahd idinüp taḫt-ı mülk-i Mıṣr’a geçürdi. 

 
1  ḳaṣr-ı ḫaşebinde: ḳaṣrında YK 
2  ġaleyānını//itdi: ġaleyānı işdād üzere olduḳda YK 
3  Mu‘dān’uñ: anuñ YK 
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Ḥükūmet-i Eksāmis 

Ekẟer-i ehl-i eẟer ḳavlince Kāhem bin Mu‘dān’dur ki sābıḳu’z-ẕikrüñ 
oġlıdur. Ve altıncı fir‘avndur. Bu daḫı ṭılısmāt u heyākile raġbet idüp bir 
heykel-i āyīneden Zuḫal rūḥānīsini ẕeheb-i esved ü müdebberden īcād it-
dürdi. Ve kevkeb-i mezbūr burc-ı mīzānda iken bir mīzān düzüp keffelerini 
[125a M2] altundan, ‘alākalarını gümüşden ḳıldı. Ve ḫuyūṭını selāsil-i ẕe-
hebden itdürüp heykel-i şemse ḳarşu aṣaḳodı. Bir keffesine ḥaḳ lafẓını ve 
birine bāṭıl lafẓını yazup niçe fuṣūṣa daḫı esmā-yı kevākib naḳş itdürdi. Her 
ḳaçan ki ẓālim ü maẓlūmuñ imtiḥānı lāzım gelürdi, her biri bir faṣṣı ṭutup 
niyyetin idüp her birini bir keffeye ḳordı. Elbette ẓālimüñ keffesi ẟaḳīl ve 
maẓlūmuñ ḫafīf gelürdi.  

Keẕālik sefer itmek isteyenler gelürlerdi. Birine sefer ve birine cülūs diyü 
i‘tibār iderlerdi. Eger keffelerüñ ikisi de aġır gelse cülūs iḫtiyār eylerlerdi. 
İkisi de ḫafif bulınsa sefere delālet ider, dirlerdi. Eger biri mürtefi‘ bulınsa 
bir aydan ṣoñra sefere ruḫṣat virürdi. Ya‘nī ki ol ṭılısmla her niyyetlerine 
cevāb alurlardı. “Buḫtunnaṣr gelince bu ṭılısmāt mevcūd idi. Ol geldükde 
ḳoparup ṭavarlarına yükledüp kendü vilāyetindeki āteşkedesine iletüp ḳomış 
idi.” diyü Ḳıbṭ miyānında meẕkūrdur.  

Ba‘dehu yine Kāhem bin Mu‘dān’dan ehl-i Mıṣr ba‘żı ṭılısm u āẟār daḫı 
ṭaleb eyledüklerinde evvelā bir tennūr düzdi ki āteşsiz yimekler bişürürdi. 
Ve bir çömlek īcād ḳıldı ki ol daḫı bilā-nār ṭa‘ām puḫte ḳılurdı.  

Ba‘dehu sikkīn resminde bir nesne daḫı düzdi. Bir mua‘ayyen yire 
ḳoyup ṣan‘at ile dikeḳodı. Behā’imden her ḳanġı ḥayvān ki anı görürdi, 
kemāl-i raġbet ü ṭaleble1 yanına varup aña boyun ururdı. Ya‘nī ki bī-iḫtiyār 
kendü kendüyi boġazlardı.  

Ba‘de-mā bir ṣu daḫı iḫtirā‘ ḳılmış idi ki aṣlā içinde āteş söyinmezdi. 
Birbirinüñ żıddı iken āteş ü āb bir yirde imtizāc ḳılurdı. Çaḳ ṣoñra bir ṣırça 
daḫı2 terkīb itmiş idi ki dā’imā derūnı hevā ile memlū idügini her kişi taḥḳīḳ 
eylemiş idi. Bu ṭarīḳla yedi yıla dek salṭanat itdi.  

 
1  raġbet ü ṭaleble: raġbetle YK 
2  ṣırça daḫı: - YK 
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Ba‘dehu vezīri [120a YK] fevt olup yirine Ẓalmā bin Ḳūmis1 nām şaḫṣ-
ı şecī‘i vekīl idindi. Ġāyetde sāḥir ü kāhin olmaġla2 cidden Kāhem’i [125b 
M2] söyletmez oldı. Giderek mülkinde iştirāke bile rıżā göstermedi. 

Ba‘żılar ḳavlince Ẓalmā melik-i Uşmūn idi.3 Ve niçeler zu‘mınca evlād-
ı Ṣā’dan ‘add olınmış idi. Ḳıbṭīler Benī İsrā’il’i istiḫrāc idüp ricāli ricālini ve 
‘avretleri anlaruñ ‘avretlerini ḳullanmaḳ anuñ bid‘ati idi. Evvelā ki Ḳıbṭ 
ṭā’ifesi Benī İsrā’īl’den şikāyet eylediler. “Bizi bunlar dā’imā rencīde ider.” 
diyü söylediler. Muḳābelede “Anlar sizüñ ḫidmetkārlarıñuzdur.” diyü cevāb 
virdi. Bu sözden ṣoñra ol fırḳa-i ẕemīme ol ṭā’ife-i kerīmeye ihānet itmege 
başladı. Ya‘nī ki mābeynlerindeki ḥicāb ḳalḳup Ḳıbṭīler ṭa‘ne ṭaşlarıyla an-
ları ṭaşladı.  

Menḳūldür ki menāre-i İskenderiyye Eksāmis zamānında binā olınmış 
ola. Ve Cām-ı Cihān-nümā didükleri āyīne daḫı anuñ ‘aṣrında aña ḳonmış 
ola.  

El-ḳıṣṣa Ẓalmā ki müdebbir-i mülk oldı, Nehrāviş zamānında ‘azīz nice 
ḳuvvetlendi ise mezbūr daḫı ol vechle ḳuvvet buldı. Bu minvāl üzere on bir 
yıl vezāret itdi. Ba‘de zamānin Eksāmis niçe müddet ġaybet idüp kimseye 
görinmedi. Ḥattā bir mertebeye vardı ki ekẟer-i nās öldi i‘tiḳād eyledi. Ve 
niçeler idmān-ı şarāb ve ‘ibādet-i heyākil-i pür-tāb ile ‘aḳlı gidüp vücūdı daḫı 
mużmaḥil oldı, ṣandı.  

Bi’l-āḫire ittifāḳ idüp Ẓalmā’nuñ başına üşdiler. “Elbette pādişāhımuzı 
görmek isterüz.” diyü söylediler. Ẓalmā gördi ki aḥvāl-i memleket ḫalel-
peẕīr olayorur ve bu ṣīt ü ṣadā mülūk eṭrāfına döküp hücūmları taḥaḳḳuḳ 
bulayorur,4 ‘ale’l-fevr Ẓalmā bir tedārük itdi. Ya‘nī ki Lāṭīs’i çıḳarup taḫta 
geçürdi. Ḥālā ki niçeler “Biz bunı ḳabūl itmezüz.” diyü ‘inād itmegin leşke-
rini atlandurdı. Kimini luṭf-ıla kimini tehdīd ile bi’z-żarūre irżā ḳıldı.  

Maḳrīzī ḳavlince Eksāmis’üñ müddet-i salṭanatı otuz bir yıl olduḳdan 
ṣoñra vefāt itdi. 

 

 

 
1  Ḳūmis: Ḳūmiş YK 
2  olmaġla: - YK 
3  idi: - YK 
4  döküp//bulayorur: vāṣıl olayor YK 
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Salṭanat-ı Lāṭīs bin Eksāmis 

Mezbūr Lāṭīs ġāyetle mu‘accib ü cerī vü şecī‘ kimesne idi. Ammā ki 
‘ilm-i ḥikmete ziyāde mā’il [126a M2] idi. Ve kemāl-i kibr ü ‘ucbinden bir 
ferde meclisinde cülūs ruḫṣatını virmezdi. Ābā vü ecdādından gördügi āyīne 
cidden meyl itmezdi. Giderek bir ṭabaḳada ẓālim oldı ki ekābir ü a‘yānuñ 
‘avretlerin çeküp almaġa başladı. Ve bu ṭarīḳda farażā ki cedd-i nā-pākine 
ġālib çıḳdı. ‘Āḳıbet ḳulūb kendüden teneffür eyledi. Birḳaç kerre ehl-i Mıṣr 
ile ṭarafeyn olup ṣaflar baġlayup cengler itdi.  

Ve Ẓalmā’yı vezāretden ‘azl idüp yirine [120b YK] Lāhūḳā nām şaḫṣı 
vezīr idindi ki Ṣā bin Tedāres evlādından idi. Mezbūra küllī iltifāt u i‘tibār 
eyledi. Ḥattā kendü ḫātemini aña teslīm idüp her ḫuṣūṣını inandı. “Ẓalmā 
dārü’l-mülkimüzde ṭurup anuñ ḫidmetine iḫtilāf virmesün.” diyü Ṣa‘īd 
‘ameline me’mūr ḳıldı. Ve Benī İsrā’īl’den niçe kimesneyi yanına ḳoşup bile 
gönderdi.  

Mezbūr ki mülk-i Ṣa‘īd’e vardı, andaki ma‘ādin maḥṣūlinden ve mem-
leket ḫarācından Lāṭīs’e bir ḥabbe göndermedi. “Beni vezāretden ‘azl itdi.” 
diyü incinüp muttaṣıl intiḳām ḳasdında oldı.1 Ḥattā ki Ḳıfṭarīm evlādından 
birini bulup serīr-i mülke iclās murād idindi. Bu ḥāletde ḳadīmden kendüye 
muḥibb olan bir kāhin-i fā’iḳ aña naṣīḥat eyledi. “Serīr-i memlekete ġayrı 
iclās idecegüñe sen otursañ rāciḥ degül mi?” diyü söyledi. Mezbūrı dibelik 
iḍlāl itdi. Bu bābda “Senüñ ḥaḳḳuñda ne gūne siḥrler ve ‘ameller idecegüm, 
seyr eyle.” diyü va‘deler ḳıldı.  

El-ḳıṣṣa Ẓalmā ḫurūc itmegi muḳarrer itdi. Lāṭīs tarafında daḫı bunuñ 
faṣd-ı2 fāsidi ṭuyuldı. Bir iki kerre serdārlar ile leşker gönderildi. Lākin Ẓalmā 
ġālib olup her gelen ḳā’idi ṣındurdı. ‘Āḳıbet bir leşker-i enbūh ile Lāṭīs ken-
düsi çıḳdı. Sābıḳu’z-ẕikr kāhinüñ a‘māli ḳuvveti ile anı daḫı münhezim 
ḳıldı. Ḥattā mecāl virmeyüp ṭutdı ve ḳatl itdi. Ve ‘acele ile Menf3 dārü’l-
mülkine ṭoġrılup taḫtına cülūs eyledi. 

 

 

 
1  ḳaṣdında oldı: ḳaṣdın eyledi YK 
2  faṣd-ı: ḳaṣd-ı YK 
3  Nüshalarda “Ḫatf” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Menf” olarak metne alındı. 
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Emāret-i Ẓalmā bin Ḳūmis1 

Mülk-i Mıṣr’da yedinci [126b M2] fir‘avn olan budur ki Ḥażret-i Mūsā 
Kelīmu’llāh bunuñ zamānında ba‘ẟ olınmışdur. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de mesṭūr 
olan mācerāsı bu lā-ya‘ḳıl ile idügi ta‘ayyün bulmışdur. Ḥadd-i ẕātında 
‘Amāliḳa’dan olup Velīd bin Muṣ‘ab bu murdārdur. Ekẟer-i aḥvāli Ḥażret-i 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām menāḳıbında mesṭūrdur.  

Bir ḳaṣīrü’l-ḳāmet [ü] a‘rec, ṭab‘-ı fāsidi mu‘avvec, eşhelü’l-‘ayni’l-
yümnā, aṣferü’l-‘ayni’l-yüsrā, alnı yüñlü bir ġarīb şaḫṣ idi. Bunuñ zamānında 
maḥṣūl-i mülk-i Mıṣr’uñ senevīsi ṭoḳsan yedi biñ kerre biñ dīnār idi. Evvelā 
nāsuñ żabṭını a‘vāna ıṣmarlayordı. Kendü aḳribāsından Hāmān nām ẓālimi 
vezīr idinmiş idi.  

Ba‘żılar ḳavlince Ẓalmā, Ḳıbṭī’dür. Benī İsrā’īl’i ẕelīl ve Ḳıbṭīleri celīl 
itmesine bā‘iẟ oldur. Seksen yıl salṭanat itdükden ṣoñra Ḥażret-i Mūsā’nuñ 
mu‘cizātı berekātından cümle ‘askeri ile ġarḳ olmışdur. Müddet-i ‘ömrinde 
ḫastelik görmemişdür. Ẕāt-ı şirk-ālūdı ‘ayn-ı ‘illet olmaġın ‘alīl ü marīż olup 
derd ü elem çekmemişdür. Vücūd-ı ḫabīsinden rūy-i zemīn [121a YK] 
taṭhīr ḳılınmışdur. 

 

Teẕyīl-i Lāzımu’t-taġrīm Der-ṣıḥḥat-i A‘māl-i Temāẟīl ü Ṭelāsīm 

Egerçi ki cebbārlaruñ temāẟīl ü ṭelāsīmi ve geçen ḳahhārlaruñ ġarā’ib-i 
mekr ü siḥr ü merāsīmi ḫuṣūṣını ‘uḳūl istiġrāb idüp hīç bir vechle istiḫrāc 
olacaḳ mıdur, diyü bu yüzden mekr ü ‘amel ṭarīḳına insān-ı ża‘īfü’l-bünye 
yol bulacaḳ mıdur, diyü ekẟer-i nās ḫilāfını ḳıyās iderler. Belki mübālaġaya 
ḥaml idüp “Elbette ekāẕīb-i bāṭıladur.” dirler. Lākin naṣṣ-ı şerīfle ẟābit olan 
niçe dürlü ḫuṣūṣ ki Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selām muḳābilinde gösterdükleri 
mekr ü siḥr manṣūṣdur. Ṣaḥīḥ idügi müẟbet ü muḳarrer olduḳdan ġayrı 
ehrām ṭaġlarınuñ bünyānı ki maḳdūr-ı beşer degüldür, diyecekleyin merte-
bededür. Anlar ki yapmasında iẓhār-ı ḳudret itmişler, fānī dünyāda [127a 
M2] ol maḳūle eẟerler ḳoyup gitmişlerdür.  

Ammā Me’mūn Ḫalīfe gibi pādişāh-ı ‘Abbās2-nijād hezār sa‘y u cidd ü 
ictihād idüp ehrāmdan birinüñ bir miḳdār yirin yıḳmaġa, ya‘nī ki içerüsine 
yol bulup bir ḳapu açmaġa niçe aylar çalışup niçe biñ filori ḫarc itmişdür. 

 
1  Ḳūmis: Ḳūs YK 
2  ‘Abbās: ‘ayyāş YK 
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‘Āḳıbet ‘adem-i ḳudretini bilüp ḫuṣūṣā ki [ḥafr] itdügi raḫnede bir çömlek 
filori bulup “Ey ba‘de zamānin diyār-ı Mıṣr’a gelüp işbu herem hedmine 
ṣarf-ı maḳdūr eyleyen şehryār-ı ġayr-ı muḥterem, ḫarc itdügün miḳdārı 
dīnār u derem senüñçün ta‘biye olınmışdur. Alup ḳabul idesün. Yapmadan 
yıḳma āsān iken bizüm āẟārımuzdaki istiḥkām u metāneti bilüp kemāl-i 
ḳuvvet ü ḳudretümizi idrāk idüp i‘tiẕārla gidesün.” diyü yazılmış bir levḥa 
bile bulmışdur.  

Fī nefsi’l-emr ol hedmüñ iḫrācātı defteri yoḳlanduḳda naḳīr ü ḳıṭmīr 
ne ḫarc olındı ise cemī‘an ḥisāb ḳılınduḳda çömlekde bulınan filori anuñla 
ber-ā-ber ‘add olınmışdur.  

Aṣḥāb-ı ‘uḳūle bu ḳudretleri, ya‘nī umūr-ı ātiyeyi istiḫrāc idüp 
Me’mūn’uñ anda varup hedm-i bünyān idecegi ḥāletleri ol bināların inşāsın-
dan artuḳdur. Ve hereminüñ istiḥkām-ı bünyānına bir delīl daḫı budur ki 
Kāhem1 bin Mu‘dān salṭanat-ı Mıṣr ile kām-rān olduḳda ol iki heremini 
murād idindi. “Elbette baḳılsun.” diyü mücidd oldı. Lākin ḥükemā-yı Mıṣr 
bi’l-ittifāḳ men‘ine sa‘y itdiler. “Bunlaruñ yıḳması ḫarcına mülk-i Mıṣr’un 
ḫarāc u ‘avā’idi yitişmez.” diyü cevāb virdiler. Ve ba‘żılar “Şīt Nebī ve İdrīs 
Peyġāmber anlarda medfūndur.” diyü taḥḳīḳ2 eylediler.  

Bundan mā‘adā kitāb-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de mesṭūrdur ki Ṣā bin Īsād’uñ3 
Mıṣr’a mālik olup ‘ilm-i kehānetden ġarā’ib iḥdāẟ itdügi tārīḫde ser-cümle 
ḥükemāyı pāy-taḫtına getürmiş idi. ‘İlm-i nücūma mürāca‘at idüp her birine 
[121b YK] ḥavādiẟ-i ātiyeyi ṣormış idi. [127b M2] Fe-lā-cerem içlerinde 
cümleden üstād-ı a‘lem olan ḥakīm-i muḥterem ba‘de zamānin ṭūfān-ı Nūḥ 
olacaġını istiḫrāc itmiş idi. Ve ol zamānda “Cānib-i Şām’dan gelme bir ḫāricī 
elinde elbette mülk-i Mıṣr ḫarāb olacaḳdur.” dimiş idi. Aña binā’en sulṭān-
ı Mıṣr olan Ṣā, memālik-i ma‘mūresindeki bennā ve neccārları bilā-te’ḫīr 
getürmiş idi. Elvāḥ-ı aḳṣāda ṭūfān sirāyet itmeyecek bir medīne ta‘mīr itdü-
rüp ḥükmini yürütmiş idi. Ve yapduġı ḳal‘anuñ dīvārını elli ẕirā‘ idüp cümle 
kütüb-i ḥikmeti ve bi’l-külliyye ḫazīnesini anda ḥıfẓ itdürmiş idi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, mülūk-i Benī Ümeyye zamānlarında Mūsā bin 
Naṣīr4 ki ḥākim-i diyār-ı ġarb idi, ol medīneyi bulmış idi. Ya‘nī ki Mıṣr’dan 
elvāḥ-ı aḳṣāya müteveccih olduḳda yedi gün ṣāfī ḳumlı yirlerde gitmiş idi. 

 
1  Kāhem: Kāsem YK 
2  taḥḳīḳ: taḫvīf M2 
3  Īsād’uñ:  Īsā’nuñ 
4  Naṣīr: Naṣr YK 
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Ba‘dehu maġrible cenūb mābeyninde ol didügümüz şehre yitmiş idi ki ḥıṣnı 
üstüvār ve demürden ḳapuları ber-ḳarār, ḥālā ki açılması muḥāl ü düşvār, 
ḥattā eṭrāfındaki ḳum yıġınlarından yaḳlaşması bile ṣu‘ūbetle āşikār…  

Hele yüz biñ belāyla bir dīvārına yaḳın varıldı. Hezār tedārükle üstine 
ādem çıḳarıldı. “İçinde ne vardur, görüñ, baña bildürüñ.” diyü emr olındı. 
Şunlar ki dīvārına çıḳdılar, enlülügi yigirmi ẕirā‘ idügini ḫaber virdiler. An-
dan öte varmaġa ḳādir olmadılar. Mūsā bin Naṣīr ol ḥālle ḳodı, gitdi. Ammā 
ki o yolda leşkerinden niçeler beẕl-i rūḥ itdi. Kendüden evvel ve ṣoñra ol 
şehrüñ eẟerin görmiş, bulınmadı. Ve anuñ gördügi medīne-i Ṣā idüginde 
şübhe ḳalmadı. Zīrā ki bāġ u bostānlarınuñ ‘alā’imi eṭrāfında mevcūd idi. 
Nihāyet ḳum baṣdurmaġla niçe yirleri nā-būd idi.  

Bu daḫı vilāyet-i ġarb1 kūylarında muḳīm olan ḳudemādan menḳūldür 
ki ol diyāruñ ‘ālimlerinden biri bir bölük re‘āyāya siyāset itmek istedi. Anlar 
daḫı ḫavf [128a M2] idüp niçe günler berr ü biyābānda gezüp ḳurtulmaġı 
münāsib gördi. Pes bir aylıḳ miḳdārı zād u zevādelerin götürdiler. Birḳaç 
gün gitdükden ṣoñra kendülerin bir yüce ṭaġuñ dāmeninde gördiler. Ḥattā 
yola gider bir ḳāfile görüp ardına düşdiler. Ba‘de-mā bāġ u rāġı laṭīf ve eşcār-
ı mīvedārı naẓīf, aḳarṣuları vāfir yir[e]2 vardılar ki bir bölük dihḳānlar anda 
sākin idi. Muttaṣıl zirā‘at u ḥirāẟet üzere çalışurlardı. Bunları ki gördiler, 
“Nereden gelürsüz?” [122a YK] diyü söyleşdiler.  

‘Āḳıbet bu tafṣīli ma‘lūm idindiler ki ol dihḳānlar dā’imā oralarda sākin 
olup ekerler, biçerler. Ḥużūr u rāḥatla geçinüp yirler, içerler. Aṣlā kendüler-
den kimse ‘öşr ü cerīme istemez. Raḳabeleri kimsenüñ ribḳa-i iṭā‘atine gir-
mez. Kendüler daḫı hergiz maġrib şehrlerine ve ḳaṣabalarına ve ḳaryelerine 
varmazlar. Başlu başlarına ma‘āş idüp kimseye boyun egmezler. Söyleşürek 
ḥasb-i ḥāllerine vāḳıf oldılar. ‘Avdetle vaṭanlarına varmaġı, olur olmaz 
‘alāḳaların ber-ṭaraf idüp tekrār ol maḥalle gelmegi ve müddet-i ‘ömrleri āḫir 
olınca anlar ile geçinmegi muḳarrer itdiler. Ol dihḳānlar daḫı bunlara ‘arż-ı 
maḥabbet idüp gelmelerine iştiyāḳ gösterdiler.  

Pes ol ṭā’ife bu niyyetle yirlerine vardılar. ‘Alāḳaların ber-ṭaraf idüp yine 
ol nevāḥī niyyetine yollarına revāne oldılar. Her ne ḳadar ki cüstücū ḳıldılar, 

 
1  ġarb: ‘Arab YK 
2  yir[e]: - YK 
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ne ol aḥvāli bildiler,1 ve ne ol ḥavālīnüñ ‘alā’imini gördiler, ve ne vāṣıl ola-
bildiler. Niçe günler2 ḥüzn ü te’essüfle geziler, ṭurdılar.  

Bu daḫı diyār-ı ġarb seyyāhlarından menḳūldür ki bir şehrden bir şehre 
giderken yolların yitürmişler. Gezerek sükkān u re‘āyāsı çoḳ, mevāşī ve bāġ 
u rāġı me’mūllerinden artuḳ bir medīneye yitmişler. Ḥattā bir gice ol ḳavme 
mihmān olup bir degirmencinüñ meskenine ḳonmışlar. Ba‘dehu vāfir yi-
mişler, içmişler. [128b M2] Mest-i lā-ya‘ḳıl olup kendülerden geçmişler. 
İrtesi ṭulū‘-ı şems zamānında ki uyanurlar, kendüleri bir ḫarābe yirde bulur-
lar. Ne ḫalḳından eẟer var, ne dihḳānından; ne ol bezmden nişāne var, ne 
şarāb-ı erġavānından. Fe-lā-cerem pür-ḫavf u ıżṭırāb u elem, yüzleri üzere 
sürinürek giderler. Aḫşama dek bir medīne-i ma‘mūreye daḫı varurlar ki ev-
velkiden ziyāde ābādān, ḫalḳı bisyār3  4«اكرموا الضيف»  fermānına 
mütāba‘at-künān, bunlar Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a şükrler iderler. Ve dün gice müb-
telā olduḳları belāları bir bir söylerler. Ol ḳavm işidüp ta‘accüb eylerler.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol şehrde bir dügün cem‘iyyetine rāst gelürler. 
Ol gice sāzlarla oturup ni‘metlerin tenāvül ḳılurlar. Ve eẟnā-yı muṣāḥabetde 
gidecekleri yolları daḫı ṣorarlar. Fe-ammā anlar tesliyet idüp “Ġam yimeñ ki 
yolıñuz vāżıḥdur. Yol yitürmeñüz ne iḥtimāldür, ne ṭab‘a lā’iḥdür.” cevābın 
virürler.  

El-ḳıṣṣa ol şeb yine mest-i medhūş olup yaturlar. İrtesi [122b YK] ṣabāḥ 
uyanduḳda kendüleri bir ḫarābede daḫı5 bulurlar. Fe-ammā eṭrāfında eşcār-
ı pür-ẟimāra nihāyet yoḳ. Yire dökilüp yatan mīveleri me’mūlden artuḳ. 
Ḥālā ki ol gice gördükleri maḫlūḳātdan kimse görinmez. Aġızlarında ise 
şarāb rā’iḥası bāḳī olmaġın gice ki encümen vuḳū‘ında kimse şübhe çekmez. 
Ḥayret ü ta‘accüble ol gün daḫı giderler. Aṣlā acıḳmazlar ve ṣuṣamazlar. 
Ḳable’l-maġrib ḳoyun gütmege meşġūl bir çūbāna rāst gelürler.6 “Yolumuz 
nereden şenlige çıḳar?” diyü yol ṣorarlar. Şubān daḫı bunlara delālet ḳılur. 
Ya‘nī ki “Yolıñuz bu cānibe gider.” diyü ḫaber virür. Anuñ sözi ile ol şeb 
ṣabāḥ olınca giderler. Kendüleri ḫilāf-ı semt bir maḥalde görirler. Ol çūbān 
cinnī idügini şübhesiz bilürler.  

 
1  ne ol//bildiler: - M2 
2  günler: rūz M2 
3  bisyār: - M2 
4  “Misafire ikramda bulunun.”  
5  daḫı: - M2 
6  çūbāna//gelürler: çūbān görürler YK 
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Bu ṭarīḳla bir iki gün daḫı gezüp biñ belā ile şehr-i Uşmūneyn’e vāṣıl 
olurlar. Ser-güẕeştlerin dirlerse [de] inanduramazlar. Ammā ‘uḳalā-yı diyār 
[129a M2] sözlerine i‘tiḳād iderler. Ol memālik ‘imāret-i āẟār-ı cebbārīn-i 
Mıṣr yapduḳları medā’in idügin söylerler. Nihāyet şimdiki ḥālde cinnīler 
taṣarrufında idügin beyān ḳılurlar. 

Ve bi’l-cümle vilāyet-i Mıṣr ve ġarbuñ ġarā’ibine nihāyet yoḳdur. Kitāb-ı 
İḫtiṣārü’l-‘acā’ib’de bu maḳūle tefāṣīl ḳatı çoḳdur. 

 

Ḥükūmet-i Delūke bint Ruyā 

Bir rivāyetde bint Ruḳān1 dinilmişdür. Pes Fir‘avn-ı Mūsā ki cümle ‘as-
keri ve tevābi‘i ile ġarḳ oldı, ḥükūmete lā’iḳ ve emārete müstaḥiḳ bir kimse 
ḳalmadı.  

Maḳrīzī ḳavlince ancaḳ ḫidmetkārlar ve ḳul ḳısmından olanlar ve üc-
retle ırġadlıḳ eyleyenler ve ‘avretler ḳaldı. “Elbette bize bir ḥākim lāzımdur.” 
diyü nisvān2 ḳısmınuñ ittifāḳları ile Delūke nām ‘āḳıle ve müsinne ve nev‘an 
ḥasībe vü nesībe ‘avret ḥākime naṣb olındı ki ol tārīḫde yüz altmış yaşında 
idi.  

Hemān ki mülk-i Mıṣr’a müstevliye oldı, bennāları cem‘ idüp altı ayuñ 
içinde cümle şehri sūr içine aldı. Ḥattā ol dīvāra ḥā’iṭü’l-‘acūz diyü ad ḳo-
nıldı. Ba‘dehu ḥudūd-ı Zenc’den İfrīḳiyye ve el-Vāḥāt ve Nūbe vilāyetlerine 
varınca ḳā’idler naṣb itdi ki gice ve gündüz ḥirāset ḫidmetinden ḫālī olmazlar 
idi.  

Ve meẕkūrenüñ zamānında müdevvire-i sāḥire berābī bünyādın ḳıldı. 
Dārü’l-mülk-i Menf’üñ ortasında ol maḳūle eẟer ḳodı. Bu ṭarīḳla yigirmi yıl 
tamām Delūke ḥākime oldı. Ba‘dehu ekābirden birinüñ oġlı yitişüp bāliġ 
olmaġla serīr-i salṭanat aña münāsib görildi. Ġālibā Delūke ḥāl-i ḥayātında 
bu ḫuṣūṣı ma‘ḳūl görüp nice yıllar daḫı ‘ömr sürdi.  

 

 

 

 
1  Ruḳān: Rufā YK 
2  nisvān: nisā YK 
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Emāret-i Derkūn bin Belāṭis 

Niçe yıllar aldı, virdi. ‘Adālete meyl idüp ḥüsn-i zindegānī ile dirildi. 
[123a YK] Ba‘dehu oġlı Būdis şehryār oldı. Ol daḫı murādınca kām-rānlıḳ 
idüp ‘āḳıbet riḥleti ta‘ayyün buldı. Tā ki ḳarındaşı Neḳās ḥükūmet ḳıldı. 
Lākin mu‘ammer olmayup1 üç yıldan ṣoñra ol daḫı intiḳāl itdi. Yirine Mersā 
bin Merīnūs taḫta geçdi. Niçe yıllar ol daḫı salṭanat idüp yedi, içdi.2 Bundan 
ṣoñra daḫı Esmārüs bin Mersā ḥākim oldı. Lākin ġāyetle mütekebbir ü 
cebbār ḳopdı. Ve olur olmaz cüz’iyyāt içün erbāb-ı ‘ırżuñ ḳanlarını yirlere 
dökdi. Āḫir kendüyi ḫal‘ u ‘azl itdiler.3  

Yirine eşrāf-ı nāsdan Ṭūṭis bin Menākīl iḫtiyār olındı.4 Ġāyetde ‘āḳıl ü 
dānā ve ra‘iyyet-perver ü tüvānā olmaġın5 ḳırḳ yıl ḥükūmet ḳıldı. Ba‘de-
vefātihi Mālūs nām oġlı bir zamān salṭanat itdi. Ol daḫı vefāt idüp taḫt-i 
mülk-i Mıṣr6 ḳarındaşı Mīnākil bin Ṭūṭis te‘arrüfine yitdi.7  

Bir miḳdār ol daḫı rūzgārından kām alup serāy-ı āḫirete intiḳāli muḳar-
rer olduḳda8 oġlı Nūla bin Mīnākīl pādişāh oldı. Fir‘avn-ı Mūsā’dan ṣoñra 
böyle devlet ü şevketi kāmil şehryār gelmedügi taḥaḳḳuḳ buldı. Yüz yigirmi 
yıl tamām muḥaṣṣılü’l-merām olup aldı, virdi.9 Bir a‘rec-i mu‘avvec iken 
seby ü ılġar ile Beyt-i Maḳdis’i fenāya virdi. Ḥattā bir kerre melik-i Beyt-i 
Maḳdis olan Nūşā bin Amūn bin Menīşā’yı esīr idindi. Ve Süleymān bin 
Dāvūd ‘aleyhimā es-ṣalāti’l-Vedūd kürsīsi ki bir mürtefi‘ yirde …10 üstinde11 
vaż‘ olınmış idi. Mezbūr dest-dırāzlıġla anı aldı. Ve güstāḫlıġla cür’et idüp 
üstine cülūs ḳıldı.  

Ammā Mevlānā Maḳrīzī ḳavlince alamadı. Ol ayaġ uzatduḳça12 ol bir 
ṭarafına döndi. Āḫir-i ‘ömrine dek sa‘yden ḫālī olmadı. Ḥālā ki dest-res bul-
ması ta‘ayyün bulmadı.13  

 
1  Lākin//olmayup: - YK 
2  Niçe//içdi: - YK 
3  Lākin//itdiler: Ġāyet mütekebbir ü cebbār olduġından ḫal‘ u ‘azl itdiler YK 
4  iḫtiyār olındı: taḫta geçdi YK 
5  ve//olmaġın: idi YK 
6  bir//Mıṣr: yirine geçdi. Ba‘dehu YK 
7  te‘arrüfine yitdi: taḫta geçdi YK 
8  Bir//olduḳda: Ba‘dehu YK 
9  muḥaṣ ṣılü’l//virdi: -kām-rān oldı YK 
10  M2 nüshasında bu kısımda bir kelimelik boşluk vardır. 
11  … üstinde: - YK 
12  ayaġ uzatduḳça: ḳaṣd itdükçe YK 
13  bulması//bulmadı: bulmaḳ daḫı olmadı YK 
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Vaḳtā ki vefāt eyledi,1 yirine oġlı Bersūm bin Nūla ‘ilm-i ḥükūmeti 
iẟbāt eyledi.2 Ḥālā ki iñen mu‘ammer olmadı. Devlet-i dünyeviyyeden ba-
bası miḳdārı, belki ‘öşr-i zamānīsi deñlü vefā bulmadı. Bunuñ daḫı ferzendi 
Ḳarḳūra bin Mersūm taḫta geçdi. Ve birḳaç yıl bu daḫı yedi, içdi. Lākin 
[130a M2] kendüde meymenet müşāhede olınmadı. Zamānında berābī 
yıḳılup ıṣlāḥına çāre bulınmadı.  

‘Āḳıbet o daḫı fevt oldı. Salṭanat-ı Mıṣr bu kerre Neḳḳās3 nām ḥākime 
ṭoġrıldı. Bir zamāncik bu daḫı i‘tilā-yı şān buldı. Ve ba‘de vefātihi oġlı Fe-
remsevā4 bin Neḳḳās pādişāh oldı. Bunuñ zamānında Buḫtunnaṣr vilāyet-i 
Mıṣr’a geldi. Mezbūr Feremsevā aña ḳarşu ṭurup mirāren ṣavaşdı. Āḫir anuñ 
muḥārebesinde ḳatl olındı.  

Ve bundan ṣoñra Menf dārü’l-mülki ḫarāb oldı. Ba‘de ẕālik Horūşiyuş-i 
Endülüsī tercemesinde yazıludur ki Fir‘avn ġarḳından ṣoñda yüz yedi yıla 
gelince memleket-i Mıṣr’a Būşerūş5 ḥükūmet eyledi. Ġarībü’l-bilād olan yad 
illüleri ṭutarlardı. Ṭapduġı bütlerine raġbeten ve ta‘ẓīmen ḳoyun gibi boġaz-
ladup ḳurbān ḳılurlardı. Bunuñ daḫı eyyāmı bu maḳūle meẓālim ile geçdi.  

Ġarḳ-ı Fir‘avn’dan ṣonra üç yüz yigirmi sekiz yıla varınca Berūye nām 
şehryār müstevlī oldı. Ḫaylī sālār-ı ẓafer-yār [ve] şehryār-ı ceng-kirdār6 idi. Ve 
her ḳanḳı pādişāha muḳābil oldı ise fetḥ u nuṣreti nümūdār idi. Ve yine Kitāb-
ı Horūşiyuş’da taḥrīr olınmışdur ki ġarḳ-ı Fir‘avn’da ve mevt-i Delūke’den 
ṣoñra mülūk-i Medā’in7 beş yüz yıl miḳdārı ḥükūmet itmişlerdür.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince temellük-i Delūke’den ṣoñra mülūk-i8 
Ḳıbṭiyye ki yigirmi yedi neferdür, ki altı yüz yigirmi altı yıl dārü’l-mülk-i 
Mıṣr’a salṭanatları muḳarrerdür. 

 

 

 
1  Vaḳtā//eyledi: Anuñ YK 
2  Bu kısım YK nüshası M2 nüshasındaki anlatımları özet olarak almıştır. Neredeyse tüm 

ifadeler değiştirilip kısaltıldığı için anlatıma etki etmeyen nüsha farkları aparata alınmadı.  
3  Neḳḳās: Nefānis YK 
4  Feremsevā: Fersevā YK 
5  Būşerūş: Būfrūş YK 
6  Şehryār-ı//kirdār: - YK 
7  Medā’in: Medyen YK 
8  ṣoñra mülūk-i: - M2 
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FAṢL [123b YK] Fİ’L-MÜLŪKİ’L-ḲIBṬİYYE  
Bİ-DİYĀRİ’L-MIṢRİYYE 

Ol zümrenüñ, 1  ya‘nī mülūk-i Ḳıbṭiyye’nüñ evveli Dīvsefrīṭā nām 
ḥākimdür ki i‘tidāl üzere yetmiş yedi yıl emāret eyledi. Ardınca ẞemāndūs2 
yigirmi altı yıl aldı, virdi. Tā ki Sūmānās yüz yıl tamām salṭanatla icrā-yı 
aḥkām ḳıldı. Ba‘dehu Maḳḫirās dört yıl ve Amānāḳūs3 ṭoḳuz yıl melāẕ-ı nās 
oldı. Andan ṣoñra Asḫūrīs altı sene ve Festāḫus ṭoḳuz sene ḥükūmet [130b 
M2] eyledi. Ammā vefātı ve dār-ı āḫirete naḳl ü ḥarekātı muḳarrer olduḳdan 
ṣoñra Fesūsālīs otuz yıl, Sīsūnācūsīs yigirmi bir yıl emāret ḳıldı. Ve ba‘de 
vefātihi Asārlīnūs on beş yıl ve Ṭafālūyīs on üç yıl kām-yāb ḳılındı. İnṣāf u 
‘adle meyli eslāfından rāciḥ bilindi.  

Andan ṣoñra Ḳaṭāfāmāsṭlus4  yigirmi beş yıl ve Asārātūn ṭoḳuz yıl, 
Fesāmūs on yıl icrā-yı aḥkām ḳıldı. Der-‘aḳab Oḳātyūs5 ḳırḳ dört yıl emāret 
itdi. Anuñ ardınca Sāyāḳūrā on iki yıl ve Ṭavāḫūs Alḥīşī yigirmi yıl aldı, 
virdi. Tā ki aḥvāl-i memleket-i Mıṣr nev‘an intiẓām buldı.  

Ba‘dehu yine Asīṭāḳītyās yedi yıl ve Yāḫāsūs altı yıl ve6 Yāḫūnām sekiz 
yıl ve Nesāmāmelṭīḳūs7 ḳırḳ dört yıl ḥükūmet itdi. Ba‘dehu dār-ı āḫirete 
gidüp yirine Naḥtūḳāst8 altı yıl şehryār oldı. Ardınca Fesānūnās on yedi yıl 
cülūs idüp i‘tilā-yı şān buldı. Ammā bunlardan ṣoñra yine Ḳarāḳūs yigirmi 
beş yıl ve Amāslīn ḳırḳ iki yıl salṭanat idüp vāḥiden ba‘de vāḥidin Mıṣr’a 
ḥākim olup9 ḥükm itdiler. Ve ācāl-i muḳadderelerine göre geldiler, gitdi-
ler. Delūke ve oġlı ve bu ẕikr olınan mülūk cem‘an yigirmi yedi ḥisābına 
yitdiler. 

 

 

 

 
1  Ol zümrenüñ: - YK 
2  ẞemāndūs: ‘Ānrūs YK 
3  Amānāḳūs: Amānānūs YK 
4  Ḳaṭāfāmāsṭlus:  Ḳaṭāfānāsṭās YK 
5  Oḳātyūs: Oḳānbūs YK 
6  Yāḫāsūs//ve: - YK 
7  Nesāmāmelṭīḳūs:  Nesāmāmelṭīyūs YK 
8  Naḥtūḳāst:  Naḥtūfāst YK 
9  ḥākim olup: - M2 
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FAṢL FĪ MÜLŪKİ’L-BĀBİL 

Bunlar beş kişidür. Pāy-taḫtları mülk-i Bābil idi. Ḥālā ki mülk-i Mıṣr’a 
ḥükūmetleri şāmil idi. Bunlaruñ evveli Amurṭayūş’dur1 ki altı yıl salṭanat 
eyledi. İkinci Māferṭās’dur ki yedi yıl ḥükūmet ḳıldı. Üçinci Avḫūs’dur2 ki 
on iki yıl aldı, virdi. Dördinci Ḳasāmūt’dur ki birḳaç yıl melāẕ-ı nās oldı. 
Beşinci Mūnāṭūs’dur ki yedi yıl miḳdārı bu daḫı cālis-i serīr-i mülk olup 
ta‘ayyün buldı.  

 

FAṢL FĪ ḤÜKKĀMİ’L-MEVṢİL VE’L-CEZĪRE [131a M2] 

Bunlar daḫı üç kimsedür ki Mevṣil ve Cezīre’de ḥükūmet iderken Mıṣr 
salṭanatına dest-res buldılar. Ya‘nī ki otuz sekiz sene icrā-yı aḥkām idüp 
kām-rān-ı ẕī-şān oldılar. Bu zümrenüñ evveli on üç yıl salṭanat iden 
Yāfāmānyūs3 ve ikincisi yedi yıl ḥükm iden Ṭūs, üçincisi on sekiz yıl alup 
viren Nāmūṭātīnās’dur. Bunlardan ṣoñra salṭanat-ı Mıṣr İskender-i Rūmī’ye 
naḳl itmişdür.  

Tārīḫ-i Maḳrīzī ve Mes‘ūdī’de yazılduġı üzere Ẕü’l-ḳarneyn-i ẞānī ki İs-
kender-i Rūmī’dür, on iki yıl tamām dünyāya ḥükm itmişdür. Andan ṣoñra 
mülk-i Mıṣr ve maġrib mülūk-i Yūnān taṣarrufına düşüp iki yüz yıl miḳdārı 
ol kimesneler şehryār olup sebīl-i ḥükūmete gitmişdür.  

Bu daḫı Horūşiyuş’da mesṭūrdur ki İskender-i Rūmī zamān-ı salṭana-
tında [124a YK] arslan enügini4 ṣayda ögredür gibi beglerini ve vekīllerini 
umūr-ı ḥükūmete taḥrīṣ iderdi. “Bundan ṣoñra emāret ġavġāsı sizüñ ba-
şıñuza gelüp bu maḳūle derd-i sere giriftār olacaḳsuz.” dirdi. Vaḳtā ki İsken-
der muṣtaḥżır oldı, memālik-i eṭrāfı istiḥḳāḳına göre mülūk-i ṭavā’ife ve 
ḳuvvādına taḳsīm idüp5 böldi.  

 
1  Amurṭayūş: Amurṭabūş YK 
2  Avḫūs: Arḥūs YK 
3  Yāfāmānyūs:  Yāfālhānyūs YK 
4  enügini: yavrusına YK 
5  taḳsīm idüp: - YK 
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Ol cümleden Baṭlamyūs el-Ḳalūẕī1 ki ba‘żılar ḳavlince İbn Arnibā-yı 
Manṭıḳī didükleri oldur, Mākedon şehrinden İskender’üñ hem-şehrīsi ve 
ṣādıḳ rāzdārı olmaġın küllī ri‘āyet eylerdi. Binā’en ‘alā ẕālik vilāyet-i Mıṣr ve 
ġarb ve İfrīḳiyye’yi tamāmen Baṭlamyūs’a ta‘ayyün ḳıldı. Ol daḫı ‘adāletle 
yigirmi yıl ḥükūmet itdi. Ṭoġan ḳısmını ṣayda ögredüp evvelā şikār u 
naḫçīre raġbet ḳılan anlar idi.  

Ol ki vefāt eyledi, yirine Ḳaldenfetīs2 ḥākim oldı.  

Naẓm 

  Şu deñlü mā’il olmışdı ṭoġana [131b M2]   
  Elinden düşmez idi üstüvāne            
             
  Alurdı terbiyet itse hevesle 
  Sipihrüñ kerkesini bir mekesle 

Muḥibb-i aḫ3 dimekdür. Ve laḳabı Baṭlamyūs-ı ẞānī’dür. Otuz sekiz yıl 
bu daḫı aldı, virdi. Ve ‘ilm-i nücūmda mahāreti ve kemā-yenbaġī fażīleti 
muḳarrer idi. Ḥattā arż-ı Mıṣr’da me’mūr-ı me’sūr u me’yūs olan ḳavm-i 
Yehūd’ı bu ıṭlāḳ idüp ḳurtarmışdur. Ve ‘ulemā-yı Yehūd’dan yetmiş kişi 
iḫtiyār idüp Tevrāt’ı lisān-ı ‘İbrānī’den zebān-ı Rūmī’ye terceme itdürmiş-
dür.  

‘Āḳıbet bu daḫı fevt olup oġlı Baṭlamyūs Anṭarṭalīs yirine geçdi ki is-
minüñ ma‘nāsı muḥibbü’l-ebb, ya‘nī babasını sevici dimekdür. Yigirmi altı 
yıl bu daḫı icrā-yı aḥkām itdi. Andan ṣoñra fevt olup yirine ḳarındaşı 
Baṭlamyūs Ḳalyāṭur4 pādişāh oldı. On yedi yıl miḳdārı rūzgār-ı ġaddār bu-
nuñ daḫı ṣaḳalına güldi. Ba‘dehu ḳavm-i Yehūd’la ceng ü cidāle mübtelā 
olup anlardan altmış biñ miḳdārı ādem helāk itdi.  

Āḫir devlet-i mülk-i fānī aña daḫı ḳalmayup oġlı Baṭlamyūs Ḫafātīş ki 
anasın sevici dimekdür, yigirmi dört sene emr-i ḥükūmete mübtelā ḳılındı. 

 
1  Nüshalarda “bin Lāzī” şeklinde yazılan bu isim “el-Ḳalūzī” olarak metne alındı. bk. Cengiz 

Aydın, Gülseren Aydın, "BATLAMYUS", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
https: //islamansiklopedisi.org.tr/batlamyus (E.T:  07.04.2019). 

2  Ḳaldenfetīs: Feldenfaḳīs YK 
3  Muḥibb-i aḫ: Muḥtāc YK 
4  Ḳalyāṭur: Ḳalbāṭ YK 
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‘Ale’l-ḫuṣūṣ evvelā Melikşāh, ẟāniyen İskenderiyye gibi şehr bināya müstevlī 
oldı.  

Ba‘dehu Baṭlamyūs Ebūbāṭīş yigirmi ṭoḳuz sāl taḫt-[nişīn]-bāhirü’l-
iḳbāl olup emāret ḳıldı. Ve bunuñ ‘aṣrında Yūnānīler Endülüsīlere ġālib 
geldi. Ḥattā [124b YK] Ḳarṭācenne nām şehr-i kebīri iḥrāḳ bi’n-nār itdürdi 
ki bir vechle tamāmen on yedi gün istimrāren yandı. Ol şehrüñ bināsı tārīḫi 
ṭoḳuz yüz yıla varduḳda bu ḥādiẟe ẓuhūr itdi.  

Ġıbbu ẕālik Baṭlamyūs Şūṭār geldi. Ma‘nāsı cedīd dimekdür. Bu daḫı 
on yedi yıl salṭanat ḳıldı. Fe-ammā ḥadd-i ẕātında ġāyetle1 kerīhü’ş-şekl idi. 
Ve ḳız ḳarındaşı ile tezevvüci irtikāb itmiş idi. Pes bu maḳūle ifsādātına 
binā’en İskenderiyye ḫalḳı kendüyi ḫal‘ idüp 2  şehrden sürdi. Bir daḫı 
salṭanata ẓafer bulamayup ol ġamla [132a M2] öldi, gitdi.  

Ba‘dehu ḳarındaşı Baṭlamyūs İskender geldi. Bu daḫı on yıl tamām aldı, 
virdi. Vaḳtā ki vefāt eyledi, oġlı Baṭlamyūs Deyūşlīş3 emāreti iẟbāt eyledi. 
Ḥattā otuz sekiz yıl ḥükūmet idüp ḫidemāt-ı ‘ibāda naṣb-ı nefs itdi. Ammā 
zamān-ı devletinde ‘alāmāt-ı semāviyyeye nihāyet olmadı. Aḥkām-ı münec-
cimīn tetebbu‘ından degmede ḳurtulmadı.  

Āḫir ba‘de vefātihi kendü ḳızı Ḳlūbaṭra hākime oldı. Sābıḳu’z-ẕikrüñ 
ḳızıdur. Fe-ammā ġāyetle āḳıle ve müdebbire idi. Lākin her ne ḥāl ise ‘avret-
dür, diyü4 ḳayser-i Rūm bunuñ ḥükūmeti zamānında Mıṣr’a hücūm idüp 
iki serdār gönderdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, birisi ḥüsn-i tedbīr idüp Ḳlūbaṭra’yı taḥt-ı 
nikāḥına aldı.5 Ba‘dehu bir ṭarīḳla ol bir serdārı öldürdi. Nezāketle memle-
ket-i Mıṣr’a mutaṣarrıf olup ḳayṣere bile ser-fürū ḳılmadı. Vaḳtā ki bu ḥālleri 
ma‘lūm idindi, bi’z-ẕāt kendüsi leşker çeküp Mıṣr’a vardı. Manṣūr u muẓaf-
fer olup fetḥ itdükden ṣoñra mezbūr ḳā’idi ve taḥt-ı nikāḥındaki Ḳlūbaṭra’yı 
öldürdi. Ba‘żılar ḳavlince ḳable’l-aḫẕ me’yūse olduġı gibi kendüsini zehrle-
yüp helāk oldı. 

Ve bundan ṣoñra mülk-i Mıṣr ḳayāṣıra[ya] naḳl olındı ki Ḳlūbaṭra fev-
tinden fetḥ-i ehl-i İslām, ya‘nī ki ‘Amr İbn ‘Āṣ, Mıṣr’a ḥākim olduġı zamāna 

 
1  Fe-ammā//ġāyetle: Bir YK 
2  ḫal‘ idüp: - M2 
3  Deyūşlīş: Deyūşīş YK 
4  her//diyü: ḳısm-ı nisā olmaġın YK 
5  taḥt-ı//aldı: nikāḥlandı M2 
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gelince altı yüz yetmiş1 yıl olmışdur. Ve ammā ḳayāṣıra taṣarrufında olduġı 
ḥālde ḳayṣer olanlar bi’z-ẕāt Mıṣr’da oturmazlardı. Pāy-taḫt-ı ḳadīmleri olan 
Ḳosṭanṭıniyye’de oturup vekīller gönderüp żabṭ iderlerdi. Ve bu mābeynde, 
ya‘nī ki Ḳlūbaṭra helākinden ehl-i İslām fetḥine gelince vāḳi‘ olan altı yüz 
yetmiş iki yıl içinde gāh oldı ki ‘Acem pādişāhları ḳayāṣıra-i Rūm’a ġālib 
oldı. Leşker çeküp gelüp evvelā Şām vilāyetine ve Beyt-i Maḳdis’e, ba‘dehu 
memleket-i Mıṣr’a istīlāları ta‘ayyün buldı.2 Ḥattā Kisrā Pervīz pādişāh-ı 
memālik-i Fürs iken zamān-ı devletinde bir ḳavī serdār gönderdüp İskende-
riyye’yi fetḥ itdürdi. Ve anda bulduḳları [132b M2] Rūmīler ‘umūmen 
ḳılıçdan geçürilüp on yıl miḳdārı memālik-i Mıṣr, Pervīz’üñ vekīlleri 
żabṭında ḳaldı.  

Ba‘dehu Heraḳl ki pāy-taḫt-ı Rūm’a pādişāh oldı, ḥüsn-i tedbīre mālik, 
‘ālem-gīrlik ṭarīḳına sālik, ya‘nī ki fütūḥāt-ı külliyyeye mütehālik, ḥākim-i 
nāmdār idügi ta‘ayyün buldı. Cünūd-ı bisyār ve ‘asākir-i bī-şümār ile 
Ḳosṭanṭıniyye’den [125a YK] çıḳup Ḥamā vilāyetini ve Dımaşḳ-ı Şām 
memleketini tesḫīr ḳıldı. Ba‘dehu Beyt-i Maḳdis’e varup mülūk-i Fürs cāni-
binden anda bulduġını sürüp çıḳarup ol vilāyetüñ żabṭ u rabṭı ḳavā‘idini 
muḥkem itdükden ṣoñra arż-ı memleket-i Mıṣr’a ve İskenderiyye’ye vardı. 
Anda bulduġı muḫālifīni ṭu‘me-i şīr-i şemşīr idüp ve kendü cānibinden bir 
baṭrīḳı,3 ya‘nī ki ol ḳavmüñ ‘ālimi nāmına bir zındīḳı ḥākim naṣb4 idüp yine 
darü’l-mülkine gitdi.  

Kitāb-ı Maḳrīzī Tārīḫi’nde mesṭūrdur ki vilāyet-i Mıṣr’daki kiremid 
cinsinden olan binālar ‘umūmen ‘Acem ḳavminüñ āẟārındandur. Niteki ṭaş 
ḳısmından olan yapular Rūmīlerüñdür.  

Egerçi ki müverriḫ-i mezbūr ba‘de’l-İskender5 salṭanat iden baṭālise 
aḥvālini tetebbu‘ idüp Ḳlūbaṭra ile on kişi olmaḳ üzere yazmışdur, lākin 
ismlerinde ve ‘adedlerinde ḫaṭā itdükden ġayrı ekẟerinüñ sā’ir umūrında 
bile6 iṣābet itmemişdür. ‘Alā ḥālihi terk olınması ‘inde’l-fużalā mes’ūl olma-
muzı mūcib olmaġın tetebbu‘ında diḳḳat olındı.  

 
1  yetmiş: - YK 
2  ta‘ayyün buldı: oldı YK 
3  bir baṭrīḳı: - YK 
4  naṣb: - YK 
5  ba‘de’l-İskender: İskender’den ṣoñra YK 
6  bile: daḫı YK 
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Tārīḫ-i Mevlānā Benāketī’den ve Kitāb-ı Muṣliḥi’d-dīn-i Lārī’den ve kü-
tüb-i tevārīḫüñ niçe mu‘teberlerinden taḥḳīḳı münāsib görüldi. İmdi anlar 
tetebbu‘ında baṭālise on üç neferdür. Baṭlamyūs dimek esedü’l-ḥarb di-
mekle, ya‘nī ki ceng arslanı ma‘nāsı ile mu‘abberdür.  

Bu zümrenüñ evveli Şelenūş bin Lāġūş, tamāmen maġribe ve Mıṣr ve 
İskenderiyye’ye yigirmi yıl ḥükūmet itmişdür. Ve Ḥaleb ve Ḳınnesrīn ve 
Selūḳıyye ve Lāẕḳıyye ve1 Ḳāniyye bunuñ zamānında ta‘mīr olınmışdur. 
İkinci Anṭūḥūs ki niçe zamān alup virmişdür. Üçinci Ḳīlūdḳūs’dur2  ki 
laḳabı [133a M2] ‘Ālī Göz’dür. Otuz sekiz yıl ḥükūmeti mesṭūrdur. 
Zamān-ı devletinde şüyūḫ-ı ‘ulemādan yetmiş iki nāmdārla Sim‘ān-ı 
Kāhin’i cem‘ itdürüp Tevrāt’ı terceme itdürmişdür. Ve bunuñ şükrānesi 
cümle esārā ve maḥbūsānı āzād eylemişdür.  

Dördinci Adrāḫīṭus’dur ki yigirmi beş yıl emāret ḳılmışdur. Beşinci 
Ḳīlūbṭūl’dür ki on yedi yıl salṭanatdan ṣoñra fevt olmışdur. Altıncı 
Ḳīġyūs’dur3 ki baṭlamyūs-ı ṭāyı‘ dimekdür. Ġāyetde ẓālim ü ḫūnī olmaġın 
ancaḳ beş yıl musallaṭ olmışdur. Yedinci Ḳīlūmūn’dur4 ki otuz beş yıl aldı, 
virdi. Sekizinci Adrāḫīṭus-ı ẞānī’dür ki yigirmi ṭoḳuz yıl eyālet itdi. Ve 
Baṭlamyūs-ı Muṭahhir laḳabı ile şöhret buldı. Ṭoḳuzıncı Sūṭīyā’dur ki on 
altı yıl ḥākim oldı. Onıncı İskenderūs’dur5 ki üç yıl ancaḳ emāret itdi. On 
ikinci Ḳīlūdḳūs-ı ẞānī’dür ki sekiz yıl tamām ḥükūmet idüp ‘ömri ġāyete 
yitdi. On üçinci Baṭlamyūs es-Ṣāni‘’dür ki yigirmi ṭoḳuz yıl salṭanat ḳıldı. 
Ve bu maḥalde on üç [125b YK] baṭlamyūs tamām oldı.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince bunuñ zamān-ı devletinde Anṭayāḫūs, 
Anṭākiyye şehrini tecdīd ve Semrīn nām medīneyi taḫrīble nā-bedīd ḳıldı. 
Ve tārīḫ-i hübūṭ-ı Ādem ‘aleyhi’s-selām beş biñ dört yüz bir sene olduḳda 
kendüsi fevt oldı. Ba‘dehu Baṭlamyūs-ı Muḫliṣ on sekiz yıl ḥükūmet itdi. 
Ardınca Baṭlamyūs-ı Muḥibb-i Ümm şehryār olup on yıl emāret itdükden 
ṣoñra ġāyetde ẓālim olmaġın ḫalḳ-ı ‘ālemüñ ittifāḳı ile iḥrāḳ bi’n-nār ḳılındı. 
Bundan ṣoñra Baṭlamyūs Mesāḥus on sekiz gün kām-rānlıġ6 itdi. ‘Aḳabince 
Baṭlamyūs Vebūyūşlus7 pādişāh olup eyyām-ı salṭanatı yigirmi bir yıla yitdi.  

 
1  Lāẕḳiyye ve: - YK 
2  Ḳīlūdḳūs: Ḳablūdḳūs YK 
3  Ḳībġūs: Ḳabġabūs YK 
4  Ḳīlūmūn: Ḳīlūmūf YK 
5  İskenderūs: İslenderūs YK 
6  kām-rānlıġ: ḥükm YK 
7  Vebūyūşlus: Vebūbūşlus YK 
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Ve bu cümleden ṣoñra Ḳlūbaṭra nāmındaki ‘avret müstevliye oldı. Ve 
zamān-ı ḥükūmeti yigirmi yıl olup İskenderiyye ḫalīcini aḳıtmaḳ, ya‘nī ki 
ḥafr itdürüp [133b M2] Nehr-i Nīl’i cārī ḳılmaḳ meẕkūrenüñ eẟeri idügi 
taḥaḳḳuḳ buldı. İsminüñ ma‘nāsı bākiye ‘ale’s-ṣaḫre dimek oldı.    العلم عند»
    هللا» 1

 

FAṢL FĪ AḤVĀLİ’L-ḪIṬĀY2 VE’L-ḪOTEN VE ḲAVĀNĪN-İ 
MÜLŪKİHİM VE FĪ EDYĀNİHİM VE ‘AḲĀ’İDİHİM VE 

SÜLŪKİHİM3 

Ḫafī olmaya ki tārīḫ-i ehl-i Ḫıṭāy sā’ir tevārīḫ gibi degüldür. Meẟelā 
anlar her devri altmış yıl ṭutup a‘ẓam ve evsaṭ ve aṣġar üç devr i‘tibār iderler. 
Ya‘nī ki devr-i kebīr-i a‘ẓamına “şāng ven” ve evsaṭına “dong ven” ve aṣġarına 
“ḫā ven” dirler. Ve her üç devri yüz seksen yıl ṭutarlar. Ve ba‘żı müverriḫīn 
ḥisāb idüp sene iẟnā ve sittīn ve tis‘a mi’e-i hicrīnüñ rebī‘u’l-evveli yigirmi 
ṭoḳuzındaġı rūz-ı se-şenbe günini devr-i şāveng evveli buldılar.  

Ve zu‘mlarınca edvār-ı ‘ālemüñ ibtidāsından devr-i şāvenge gelince se-
kiz biñ4 sekiz yüz altmış üç yıldur, didiler. Ve her ven, on biñ yıldan ‘ibāret-
dür, ḫaberin virdiler.5 Ammā ven nāḳıṣ ṭoḳuz biñ yedi yüz ḳırḳ beş yıldur, 
diyü taḥḳīḳ iderler. Ḥattā devr-i ‘ālemi cemī‘an üç yüz altmış beş biñ ven 
ṭutarlar.  

El-ḳıṣṣa Ḫıṭāy vilāyetleri sā’ir memālike ḳıyās olınmaz. Anda müşāhede 
olınan ḥālāt-ı ġarībe ġayrı yirlerde bulınmaz. Fe-lā-cerem vilāyet-i 
Māverā’ü’n-nehr pādişāhı Sulṭān Uluġ Big Mīrzā ki nesl-i emīr Timur-ı 
Gürgān’dan bir ehl-i fażīlet ü bülend-himmet ve ṣāḥib-ma‘rifet ü ġālib-me-
ziyyet6 pādişāh idi,7 Ḫıṭāy ve Ḫoten mülkinüñ ‘acā’ibini ve Çīn ü Māçīn 
vilāyetlerinüñ ġarā’ibini rūy-i zemīn seyyāḥlarından işitdükçe ba‘żı aḥvāl-i 
mübālaġaya ḥaml itmegin murād idindi ki fużalā-yı diyārdan birini Ḫıṭāy 

 
1  “[Gerçek] bilgi ancak Allah katındadır.” | Bu ibare M2 nüshasında yoktur. 
2  Bu kelime nüshalarda bazen “Ḫıṭāy” bazen de “Ḫıṭā” şeklinde yazılmıştır. İmla birliği 

sağlanması için bütünü “Ḫıṭāy” olarak metne alındı. 
3  SÜLŪKİHİM: - YK 
4  sekiz biñ: - YK 
5  ḫaberin virdiler: didiler YK 
6  ü ġālib-meziyyet: - YK 
7  idi: olmaġın YK 
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mülkine göndere. Tā ki anlaruñ taḥḳīḳı ile ol umūr-ı ġarībenüñ ġavrına vāṣıl 
ola.  

Pes Monlā ‘Alī Ḳuşcı ki ol pādişāh-ı [126a YK] ‘ālī-cāh ḥużūrında 
mu‘azzez ü muḳarreb1 olan mevālīden [idi], bu ḫidmeti anlara emr itdi. 
Müşārün ileyh daḫı imtiẟālen li’l-emr birḳaç ehl-i dil refīḳlar isteyüp mem-
leket-i Ḫıṭāy’a çekildi, gitdi. [134a M2] Varup vāṣıl olduġı zamānda her 
nesnenüñ ki bi’l-mu‘āyene veyāḫūd bi-ṭarīḳi’t-tevātür ġavrına yitdi, bilā-
ziyādetin ve lā-noḳṣānin cümlesini taḥrīr ü tasṭīr itdi. Ve ba‘de ḥuṣūli’l-
merām Māverā’ü’n-nehr pāy-taḫtına gelüp ol risālenüñ nāmını Ḫıṭāy-nāme 
ḳodı. Ve sābıḳu’z-ẕikr Uluġ Big Mīrzā’nuñ ‘izz-i ḥużūrına ‘arża ḳıldı.  

Ba‘de zamānin bir kāmil-i nükte-dān ki pāy-taḫt-ı Rūm’a geldi, Mıṣr-ı 
Ḳāhire fātiḥi Sulṭān Selīm Ḫān bin Bāyezīd Ḫān ol zamānda pādişāh-ı ‘āle-
miyān ve şāhenşāh-ı Rūmiyān ve mültefit-i erbāb-ı ‘irfān olmaġın ol risāleyi 
cenāb-ı müsteṭāblarına itḥāf eyledi. Ḥattā niçe in‘ām u iḥsānlarına muḳārin 
olup muḥaṣṣılu’l-merām ḳılındı.  

İmdi bu bir ḥikāyet-i nādire ve u‘cūbe-i mütebādire-i ġayr-ı ẓāhiredür 
ki müverriḫīnüñ ekẟerine ma‘lūm olmadı. Ol sebeble aḥvāl-i mülūk-i Ḫıṭāy 
‘ale’t-tafṣīl yazılmaġa ḳudret bulınmadı. Egerçi ki müverriḫīnüñ ‘irfānı 2 
ẟābiti, Mevlānā Ebū Süleymān Dāvūd İbn Ebü’l-fażl Muḥammed-i 
Benāketī, mülūk-i Ḫıṭāy’uñ ba‘żı aḥvālini kitābında taḥrīr itmişdür. Lākin 
ḳavānīn-i ġarībesini ma‘lūm idinmemegin ne künhiyle yazmış ve ne taḥḳīḳ 
semtine gitmişdür.  

Pes bu kitāb-ı Künhü’l-aḫbār ki nādire-i ḥavādiẟ-i rūzgār, bir mecmū‘a-i 
u‘cūbe-i vāfirü’l-āẟārdur ki cem‘an altı yüz pāreden ziyāde ‘an‘ane ile naḳl ü 
ṣıḥḥati āmāde kitāblaruñ tevārīḫ-i ‘acībesi anda mündericdür. Gūyiyā bir 
deryā-yı3 zeḫḫārdur ki basīṭ-ı rūy-i zemīn ḥavādiẟi sāḥillerini Baḥr-i Muḥīṭ 
gibi iḥāṭa itmek içün mütemevvicdür. Aña binā’en bir sāḥilinde daḫı 
ḥikāyāt-ı Çīn ü Māçīn ve ‘acā’ibāt-ı Ḫıṭāy u Ḫoten-zemīn ṣadef-i devātdan 
ġavvāṣ-ı ḫāme ile anı iḫrāc olınmış ve keẟret-i telāṭum u ḫīz-ābdan ol yemm-i 
jerfüñ kenārında bulınmış dürer-i şāhvār ve ġurer-i mu‘teber-i girān-miḳdār-
dur.4 [127a YK] 

 
1  muḳarreb: mükerrem YK 
2  ‘irfānı: ‘ārif-i YK 
3  deryā-yı: dürr-i M2 
4  Bu kısımda YK nüshasında bir buçuk varaklık boşluk gelmektedir. 
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Der-taḥḳīḳ-ı Memālik-i Ḫıṭāy u Ḫoten  
ve Tedḳīḳ-ı [134b M2] Mesālik-i Çīn ü Māçīn 

Me’mūn-ı1 seyyāḥān-ı rūy-i zemīne ma‘lūm2 ve seyyāḥān-ı sāḥil-i Baḥr-i 
Çīn’e mefhūmdur3 ki Nehr-i Ceyḥūn’uñ beri cānibine ki ġarbīsidür, mülk-i 
Īrān ve öte semtine ki şarḳīsidür, ıḳlīm-i Tūrān ıṭlāḳ olınmışdur. Ve bu ẕikr 
olınan Īrān ve Tūrān’da memālik-i ehl-i İslām’dan diyār-ı ‘Acem ve bilād-ı 
‘Arab ve mülk-i Rūm didükleri vilāyet-i şāyi‘adur ki üçi daḫı Īrān’dadur. Ve 
memleket-i Tūrān’da ancaḳ Māverā’ü’n-nehr vilāyetleri vāḳı‘adur ki Belḫ ve 
Semerḳand ve Buḫārā şehrleri ol memālik-i ābādāndadur. Ḥattā ekẟeri 
Nehr-i4 Ceyḥūn kenārında vāḳi‘ olmışdur. Ve yine anlaruñ şarḳīsinde Be-
daḫşān ve Türkistān vilāyeti ve Türkistān’uñ şarḳīsinde kişver-i Çīn ü 
Keşmīr diyārınuñ şarḳīsinde tā deryā-yı maşrıḳa varınca Ḫıṭāy vilāyetleri 
nāmındaki ser-zemīn muḳarrer idügi ta‘ayyün bulmışdur.  

Ve ol deryānuñ nihāyeti kimseye ma‘lūm olmamışdur. Nihāyet ol 
baḥrüñ öylelik mesāfe miḳdārı sāḥilinde Ḫanbalıḳ şehri vāḳi‘dür ki pāy-
taḫt-i mülk-i Ḫıṭāy didükleri ol kişver-i ẓāhirü’l-mecāmi‘dür. Tā Ḥażret-i 
Ādem ‘aleyhi’s-selām zamānından berü ma‘mūre ve sükkān u re‘āyāsı 
mevfūre yirlerdür.  

Ḫıṭāy diyārınuñ müverriḫleri zu‘mınca ṭūfān-ı Nūḥ anlara vāṣıl olma-
mışdur. Ya‘nī ki ġażab-ı İlāhī ile cūşān olan deryānuñ ṣuyından ol arāżī-i 
laṭīfe taġayyür bulmamışdur. Ba‘de-mā Ḫıṭāy memleketlerinüñ ser-ḥaddine 
varınca kenār-ı Ceyḥūn’dan üç aylıḳ yoldur ki her menzilinde deriñ ḫan-
deḳlu ḳal‘aları vardur. Ve bu ẕikr olınan üç aylıḳ yol kenārına başdan başa 
dīvār çekilmişdür ki kemāl-i ḥıfẓ u ḥirāsetleri anuñla nümūdārdur. Ve yine 
yir yir yüksek mīller yapılmış ve her bir mīlde müte‘addid gözciler ḳonılmış-
dur.  

Ki ṭaraf-ı muḫālifīnden farażā ki ol ser-ḥadde bir leşker müteveccih olsa 
eger gice ile ṭuyılsa dīde-bānlar fevrī āteşler yaḳarlar. Üç aylıḳ mesāfeye 
[135a M2] bir günde ḳudūm-ı bīgāne iḫbārını vāṣıl ḳılurlar. Ve eger gündüz 
ṭuyılsa ‘alāmet-i duḫānla birbirlerine bildürürler. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ i‘lāmında 
diḳḳat idüp müteveccih olan leşker şarḳdan berü cilveger ise birer ‘alāmetle, 
ġarb ṭarafından ise ikişer işāretle i‘lām ḳılurlar. İkisinden daḫı olmayup āḫar 

 
1  Me’mūn: Me’men YK 
2  ma‘lūm: - YK 
3  mefhūmdur: ma‘lūm u mefhūmdur ki YK 
4  Nehr-i: - YK 
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vilāyetden gelürler ise üçer āteşle bildürürler. Ma‘a ẕālik her mīlüñ nerd-
bānları resendendür. Ve dīde-bānlaruñ tüfeng ü kemān u ḫadeng ü felāḫan 
u seng cihetinden yaraġ ve yatları ziyāde ve mu‘ayyendür. Kendüler ki firāz-ı 
mīle çıḳarlar, ipden olan nerd-bānları yuḳarı çekerler. Ol ḥavālīye gelen 
muḫālifīne zaḥm-ı ḫadeng ü1 tüfeng ü seng ile murādlarınca zaḫm ururlar.  

 

Ammā Tafṣīl-i Vilāyet-i [127b YK] Ḫıṭāy 

Tārīḫ-i Benāketī’de mesṭūrdur ki Ḫān Zeçūḫūn mu‘aẓẓamāt-ı bilāddan 
pāy-taḫt añılur şehrdür. Ve bir vilāyet daḫı vardur, Müşterī dirler. Ve 
Moġolān, Şegyās ıṭlāḳ iderler. Niteki Hindīler ol şehre Mehāçīn, ya‘nī Çīn-
i Büzürg diyü nām virürler. Ve sā’irine Māçīn dirler ki Çīn’e nisbet Māçīn 
memleketini on ḥiṣṣeden bir ḥiṣṣe ṭutarlar. Ḫˇāce Reşīdü’d-dīn-i Vezīr 
Kitābı’nda böyle taḥḳīḳ ḳılınur. 

Ve bir memleket daḫı vardur ki Ḫıṭāy dirler. Şehri ġāyetle enbūhdur. 
Evleri üç ṭabaḳadur. Farażā ki şehrüñ büyüklüginden ekẟer-i sükkānı birbir-
lerini bilmezler. Ve bir vilāyet daḫı vardur ki Ḫıṭāy’uñ cenūbīsindedür. 
Ḫıṭāyīler aña Dāy Liyū dirler. Ammā Moġolān, Ḳaracāng ıṭlāḳ iderler. Ni-
teki biz aña Ḳandehār dirüz. Hind ile Tübbet miyānında bir vilāyetdür. 
Ḫalḳınuñ nıṣfı siyāh ve nıṣfı beyāżdur ki aña Ceḳāncāng2 ve ṣaḥrā-nişīnle-
rine Cenden3 dinilegelmişdür. Ammā ki Moġol ṭā’ifesi Ḳara Ḫıṭāy ta‘bīr ey-
lemişdür.  

Pes ol ḳavmden Ḳulıcı Aba4 nām kimesne sābıḳan ḫurūc itdi. Üzerle-
rine musallaṭ olup Ḫıṭāy memleketini fetḥ itdi. Niçe rūzgār kendüsi ve 
evlādı salṭanat eyledi. Ve yine [135b M2] anlara muttaṣıl olan ṣaḥrā-nişīn-
lere Tūcī5 dirler. Niteki Moġolān Cūrce6 ta‘bīrin iderler. Anlardan ṣoñra 
daḫı Yān Ögüday7 nām bir şaḫṣ ki laḳabı Dāy Kīm idi, ẓuhūr idüp Ḫıṭāy 

 
1  ḫadeng ü: - YK 
2  Ceḳāncāng: Cefāy Cāng YK 
3  Cenden: Cenīden YK 
4  Aba: Aya YK 
5  Tūcī: Nūḥī M2 
6  cūrce: ḫˇāce YK 
7  Ögüday: Ögürday YK 
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mülkini Ḳara Ḫıṭāy mülūkinüñ ellerinden aldı ki aña Moġol ḳavmi Aḳūdā 
ıṭlāḳ iderdi. Adkenay1 Ḳaan zamānında ẓuhūr itmiş idi.  

Ve ol ḥudūdda bir vilāyet daḫı vardur ki ḫalḳı dişlerini altundan ġılāflar 
içine ḳoyarlar. Ṭa‘ām yidükleri zamānda çıḳarup ṣoñra yine yayḳayup 
ġılāfını geçürürler. 

 

Ammā İ‘tiḳādāt-ı Ehl-i Ḫıṭāy 

Bu yüzdendür ki Bār-i Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā ḥażretlerini bir bilürler. 
Ve kendüleri Şegmūnī2 nām peyġāmberüñ şerī‘ati ile ‘āmil ü müteşerri‘ 
ṭutarlar. “Büt-perestlik nā-dān olanlaruñ işidür.” dirler. Ḥattā Şegmūnī3 
içün “Zamān-ı sābıḳda ba‘ẟ olındı.”; Sulṭān-ı enbiyā ve bürhān-ı aṣfiyā, 
Muḥammed Muṣṭafā ‘aleyhi’s-selām içün “ ‘Şīn cesīn.4 ’ -ya‘nī ki Ādem 
oġlanlarınuñ cümleden yegidür, dimekdür- Ve cümle peyġāmberlerden 
ṣoñra ol gelecekdür.” diyü bildürmiş[ler]dür. Ḥattā şemā’il-i şerīfelerini 
yazup envā‘-ı cevāhir ile muraṣṣa‘ bir taḫtuñ üzerine o timẟāli ḳoyup küllī 
i‘zāz5 u iḥtirām iderler. Gerek pādişāhları ḫāḳān ve gerek ümerā ve dīgerān 
secdeler idüp ‘arż-ı ‘ubūdiyyet ḳılurlar.  

Andan mā‘adā Ḫanbalıḳ’dan ṭaşra bir mescidleri [128a YK] vardur ki 
anda ṣūret yazılmış degüldür. Her nesneleri muṣavver olup eşkāle raġbetleri 
muḳarrer iken ol mescid dīvārlarında anuñ gibi nesne yoḳdur. Ḫuṣūṣā ki 
eṭrāfına āyāt-ı Ḳur’āniyye ve esmā-yı ṣamedāniyye resm olınmışdur. Evvelā 
ehl-i İslām ḳalemi ile yazup ẟāniyen ḫaṭṭ-ı Ḫıṭāy ile ma‘nāları altına taḥrīr 
ḳılınmışdur. Yılda bir kere ki ḫāḳān ol mescidüñ ṭavāfına gider. Öñince 
piyāde, tīġ-ı ‘uryānları āmāde, ‘ādīler nāmına ṣaġ ṭarafında biñ nefer, ṣol 
cānibinden daḫı ol miḳdār müsellaḥ u miġfer-ser6 ve [136a M2] öñlerince 
biñ nefer sāzendegān u rāmişger elḥān-ı ġarībe ve naġamāt-ı ‘acībe ile āheste 
āheste giderler. Ḫāḳān kendüsi taḫt-ı revānına girmişdür. Cümle ümerā ve 
vüzerāsı yayan olup öñine düşmişdür. Ancaḳ iki Müslimān ve ehl-i īmān, 
yarar atlara süvār olduḳları ḥālde bedreḳa-i rāh ṣūretinde nümāyān 

 
1  Adkenay: Ögetay YK 
2  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
3  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
4  cesin: çīn YK 
5  i‘zāz: ‘izz M2 
6  miġfer-ser: mükemmel YK 
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ḳılınmışdur. Ke-ennehu ehl-i İslām’a ri‘āyeten anlar ile uydurılup yayan yü-
rimeleri cā’iz görilmemişdür.  

Dā’imü’l-evḳāt zümre-i Müslimīnden ol gūne iki merd-i dīndār öñle-
rince süvār olup bile bulınmaları teberrük ü teyemmün bilinmişdür. Ḫāḳān 
ki bu şevketle ol mescide varur, taḫt-ı revāndan çıḳup başını açup envā‘-ı 
tażarru‘ u zārī birle yüzini yirlere urur. Ve bu mażmūnda nāliş ü tevaḳḳu‘ı 
mükerrer ḳılur: 

Naẓm 

  �ر در كه شد هيچ عّزت نيافت    1افت ت ب درش سر    ز ك   هر كرميى كه   
  2تو بر زمني نياز   اه گ بدر        دن فراز ر گ سر �دشاهان    

Ve envā‘-ı girye vü ġırīvle dir ki “İlāhī, beni bunca ḳullaruña pādişāh 
itdüñ. Żabṭ u ṣıyānetlerini bu ‘ācize buyurduñ. Egerçi gücüm yitdükçe 
iḫtiyāṭla deprenürüm. Ne bī-günāha ta‘arruż iderüm, ne siyāsetini revā gö-
rürüm. Ve illā aṣlda ḥākim ve ‘allāmü’l-ġuyūb sensün. Ben ża‘īfüñe penāh u 
dest-gīr ol. Ki3 āferīnende-i zamān u zemīnsün.” 

Naẓm 

        4اه گ جاي منم مانده حريان در اين     ناه گ و كدام ىب    ناه گ كدام �   

El-ḳıṣṣa ol gün aḫşamla ṣā’im olduġı ḥālde nālişler ider. Gice olduḳda 
secdeye varup ṣabāḥa dek gözyaşların döker. İrtesi ḳuşluḳ vaḳtinde mescid-
den çıḳup bir miḳdār ṭa‘ām-ı mā-ḥażar [ile] ifṭār ider. Andan ṣoñra yine 
geldügi üslūb üzere şevketle serāyına gider.  

Kendinüñ ve cümle ‘askerinüñ i‘tiḳādı budur ki rub‘-ı meskūn salṭanatı 
tamāmen kendüde ola. Eṭrāf-ı memālikdeki pādişāhları kendü vekīlleri 
[136b M2] naṣb itdügi taḥaḳḳuḳ bula. Bu minvāl üzere olmayup fużūlī 
ḥükūmet idenlerüñ ḥükmi nāfiẕ olmaya. Ve bu maḳūle i‘tiḳādı cehāletinden 

 

تافت ب :   نبافت   1  M2 
2  “O öyle bir kerîmdir ki onun kapısından baş çeviren kişi vardığı hiçbir kapıdan izzet elde 

edemez. Kibirli padişahlar senin dergahında yere baş koyup sana niyaz ederler.” 
3  ol. Ki: ve illā YK 
4  “Kimi günahkar, kimi günahsızdır. Bu yerde şaşırıp kalmış olan benimdir.” 
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degüldür. Ḫıṭāyīler āḫar memālike gitmemek ve yābāndan [128b YK] ge-
lenleri memleketlerine ḳoymamaḳ, ol vilāyetlere varan tüccār bu yirlerüñ 
tefārīḳ u metā‘ını pīş-keş üslūbında ḫāḳāna çekmek, “Fülān diyāruñ 
pādişāhı bunları size göndermişdür. Sizüñ emriñüzden ṭaşra ef‘āli yoḳdur.” 
dimek ve yine ol muḳābelede me’mūlinden ziyāde fā’idelerüñ görmek 
muḳarrer olduġına binā’endür.  

Bu daḫı menḳūldür ki Mevlānā ‘Alī Ḳuşcı ol seferde üç ay miḳdārı 
memleket-i Ḫıṭāy yollarında gitmişdür. Tā ki pāy-taḫt olan şehr-i ma‘mūra 
yitmişdür. Ve hergün elbette ya bir ‘aẓīm memlekete, veyāḫūd bir ma‘mūre, 
içinde ḫalḳı mevfūre ḳal‘a-i kebīreye ḳonmışdur. Ve her menzilde ḫāḳān 
cānibinden ri‘āyet olınup kendüler ḫarc u ḫasāret çekmemişdür.  

Bir ġarīb āyīnleri daḫı1 budur ki mīr ü vezīr ve kebīr ü ṣaġīr ḳısmından 
bir kişi sefere gitmelü olsa ancaḳ kendüye ḫidmet içün iki üç ḫidmetkār uy-
durup gidermiş. Cemī‘-i lāzımesini ḳonduġı menāzil ḥākimleri tertīb ider-
miş. Gerek me’kūlāt, gerekse merkūbāt u mefrūşāt u melbūsāt me’mūlinden 
ziyāde virilür imiş. Ve kendüsi ne maḳūle serāyda olageldiyse anuñ ‘adīli 
serāya ḳondurılur imiş. Eger yaz günleriyse otaḳ ḳurmada daḫı ol cihetden 
taḳayyüdleri, ya‘nī ki mīr ü vezīrüñ şānına münāsib ‘ālī otaḳlar ḳurılması ve 
bu cümle iḫrācāt ḫāḳān ceybinden görilüp yıldan yıla muḥāsebeleri oḳun-
ması muḳarrer [137a M2] imiş.  

Bundan mā‘adā leşker-keşlikleri daḫı bir mertebede imiş ki bir sā‘at-i 
nücūmīde elli biñ müsellaḥ ‘askeri iḥżāra ḳādir olurlar imiş. Ve ḳānūnla-
rında her on ādem ḫāḳān ṭarafından bir ṭuġ ve bir ḫayme, yigirmi olduḳda 
iki tuġ ve iki ḫayme virilür imiş. Fe-ammā otuz olduḳda üç tuġ ve üç2 ḫay-
meden ġayrı bir sancaḳ daḫı lāyıḳ görilür imiş. Niteki her biñ nefere bir 
ḳırmızı büyük sancaḳ ve bir tuġ-ı kebīr ve kūs-i ‘aẓīm ve küre-nāy virilmesi 
muḳarrer imiş. 

Naẓm 

  3نه كاريست �ز خبشد سرسرى     رعّيت نوازى و سر لشكرى  

 
1  daḫı: - YK 
2  üç: - YK 
3  “Halka ve askerlere yumuşak bir şekilde davranmak işten değildir. Ayrıca düşük fıtratlıları 

affetmek [de gerekir].” 
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Der-ḫurūc-ı İsen1 ez-Ḳalmaḳ2 ve Esīr-şüden-i Ḫāḳān-ı Āfāḳ 

Tārīḫ-i hicrīnüñ sekiz yüz elli dört yılında İsen Tīşī3 nām bir emīr-i 
kebīr ki Ḳalmaḳ beglerinden olup ṣaḥrā-yı Ḳıfçaḳ’da Kūh-ı Ḳāf’a müntehī, 
Sedd-i İskender dāmenindeki vilāyetde sākin olurmış. Altmış biñ leşkerle 
añsızıñ ḫurūc itmiş. Ḳarībinde vāḳi‘ bir ḫānı esīr idüp niçe aylıḳ mesāfeyi 
müştemil memālikini elinden almış. Ḥattā vilāyet-i Moġolistān’ı tamāmen 
żabṭ itmiş. Ba‘dehu ḫān-ı Ḫıṭāy olan Çīn Ḫavār Ḫān memālikine varup 
muḳābil olmış. Anlar henüz alayların düzmege meşġūl iken ḫāricī ‘askeri ṭob 
olup üzerlerine urmış.4 Ḫāḳānı esīr idüp nihāyetsiz ‘askerini ḳılıçdan geçür-
miş. [129a YK] Zīrā ki Ḫıṭāyīlerde hergiz ḳaçmaḳ cā’iz degülmiş. Farażā 
eẟnā-yı cengde yüz biñ ādem firār eylese bir eksiksiz yüz biñinüñ daḫı bo-
yunları urılmaḳ ḫuṣūṣında emrleri ṣādır imiş.  

Ḫān-ı Ḫıṭāy ki mezbūruñ eline girmiş, dārü’l-mülk-i Ḳalmaḳ olan 
Ḳaraḳurum [137b M2] nām şehre göndermiş. Mün‘imān-ı tüccār ve mü-
temevvilān-ı rūzgāruñ ellerinde olup ḥüsn-i terbiyete ṣarf-ı maḳdūr itmeleri 
buyurılmış.  

Ba‘de zamānin İsen Tīşī, ḫāḳāna ḳızın virmiş. Tekrār vilāyet-i Ḫıṭāy 
salṭanatın muḳarrer idüp göndermiş. Egerçi ki Ḫıṭāy ümerāsı rıżā virmemiş-
ler. “Bir esīr olmış, devleti gitmiş ādemi ḥākim idinmezüz.” dimişler. Lākin 
ḫāḳān-ı Ḳalmaḳ tevcīhinde mücidd olmaġla “Rıżā virmezlerse kendülerin 
ḳatl-i ‘āmm iderin.” dimekle ḳabūl eylemişler. Ve ol gitdükden ṣoñra ḫān 
idindükleri şaḫṣ[ı] tevābi‘ u ḫavāṣṣı ile żiyāfet nāmına bir bāġa iletmişler. 
Niçe yıllıḳ zād u zevādesin virüp üzerlerine mü’ekkiller ḳoyup ḥabs itmişler.  

Çīn Ḫavār Ḫān ki tekrār pādişāh olmış, ehl-i İslām’a evvelkinden ziyāde 
raġbet ḳılmış. Ve bu ḳānūn-ı cedīdi la‘net-nāmeler ile mü’ekked itmiş ki bir 
daḫı ḫāḳān olanlar bi’z-ẕāt cenge varmayup serdārlar göndereler. Ve ṣulḥ 
mümkin olan yirde ‘inād idüp ḥarb u ḳıtāle rıżā göstermeyeler.  

Fī nefsi’l-emr degmede ceng ü cidāli cā’iz görmeyüp āsāyişe raġbet ḳıl-
maları ile sipāh u re‘āyāsı dā’imā ḥużūr u rāḥatdadur. Dört biñ yıldan berü 

 
1  İsen: Kesī M2 | Bu isim M2 nüshasında burada “İssī” şeklinde yazıldığı halde müteakip 

sayfada harekeli olarak “İsen” biçiminde yazılmıştır. 
2  Burada kastedilen “Kalmuklar”dır. bk. MUALLÂ UYDU YÜCEL, "KALMUKLAR", 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kalmuklar 
(29.05.2020). 

3  Tīşī: Tebsī YK 
4  urmış: varmış YK 
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kendü zu‘mlarınca devletleri zevāl görmemişdür. Ve memleketlerine ṭā‘ūn 
āfeti uġramamışdur.  

Ba‘de zamānin ol ki vefāt eyledi, Gīn Ḫıṭāy Ḫān ‘ilm-i salṭanatın iẟbāt 
eyledi ki mezbūruñ oġlıdur. Monlā ‘Alī Ḳuşcı Ḫıṭāy’a vardukda mezbūrı 
ḫāḳān bulmışdur. ‘Aẓamet ü şevketi bir ṭabaḳada imiş ki ejderhā ṣūretinde 
zer-i ḫāliṣden düzülmiş bir taḫtı vardur ki nişīminüñ devri on ẕirā‘ miḳdārı-
dur. Yüksekligi ḫod [138a M2] altı ẕirā‘dan ziyādedür. Gözlerinde iki 
ḫarāc-ı Rūm’a deger yāḳūt-ı āteşīn derc olınmış. Meclis-i ḫāḳān üstādınuñ 
ṣāni‘-i bedī‘ası ile ol ejderüñ başı üstinde vāḳi‘ olmış. 

Serāy-ı mülk-ārā-yı ‘ālīsi ḫod yedi ḳat ḥiṣārdur. Her biri kemāl-i is-
tiḥkāmla ḥaṣīn idügi nümūdārdur. Ve ol heft ṭabaḳanuñ her birinden bāġ u 
rāġ-ı cennet-miẟāl niçe ravżalar ve ḥadīḳalar vardur. Dīvān-ḫāne ise muḳar-
rer ve nigāristān u kāşāneler ḫod mükerrerdür. Kiminde ḫūb-rū ṭavāşīler 
sākin olmışlar. Kiminde ḫūb-rū ve firişte-ḫū dūşīzeler mütemekkin olmışlar. 
Ve duḫter-ḫānesinde dā’imü’l-evḳāt [129b YK] on iki biñ ebkār-ı ‘aẕrā-‘iẕār 
ve dūşīzegān-ı perī-ruḫsār muḳarrerdür. Niteki ṭavāşī süknālarında1 yedi biñ 
nev-cüvān-ı Zühre-cebīn ve āġāyān-ı ḫalvet-güzīn her zamānda ḫırām u nāz 
ile cilvegerdür. 

Naẓm 

 چو �شىت كه بدنيات فرستاده خداى      اى خانٔه معموره نه �غى نه سراى 
  2شاى گ شده فرّاش صبا در �نش �فه       خرد در شجرش متوارى بود نّقاش  

Egerçi on iki biñ ḳızlar ol serāy-ı ġarrāda cem‘iyyet üzeredür, ammā 
ḫāḳān ḥużūrına varup görinenler üç biñ güzīde duḫterdür. Keẕālik yedi biñ 
ṭavāşīnüñ daḫı maḳām-ı ḫidmetinde üç biñ [nefer] muḳarrerdür. Ḥattā 
ḳarımış gitmiş ba‘żı ḳānūn-şinās ḳızlar vardur ki babaları ve anaları ol āsitāna 
ḫidmet itmişdür. Kendüler daḫı eskiyüp emekdārlıḳ mertebesine yitmişdür. 
İki üç yılda bir memālik-i Ḫıṭāy’ı anlar [138b M2] gezerler.3 Begendikleri 

 
1  süknālarında: - YK 
2  “Bu mamur ev ne bir bağdır, ne de saray. O sanki Allah tarafından senin dünyana 

gönderilmiş bir cennettir. Akıl nakkaşı onun ağacında saklanmıştır. Sabah rüzgarı 
hizmetçisi onun çimeninde güzel kokular saçmıştır.” | Bu manzume YK nüshasında mevcut 
değildir. 

3  anlar gezerler: - YK 



Künhü’l-Ahbâr | 671 

 

ḳızları alup her birine başḳa başḳa maḥżarlar1 düzüp tecemmül-i tamāmla 
serāy-ı ḫāḳāna getürürler.  

‘Aḳl ü idrāki ġālib olanlar umūr-ı re’y ü tedbīr ve ḥiyel-i ġarībe-i dil-
peẕīr kitāblarını ta‘līm itdürürler. Ḳābiliyyet-i tāmmesi olmayanlara ḥarem 
ḫidmetini münāsib görürler. Ve ammā naẓara maḳbūl olmayup begenme-
düklerine niçe in‘ām u iḥsānlar idüp yine zīb ü zīnet ü ‘unvānla vilāyetine 
irsāl ḳılurlar.  

Keẕālik ḫādimler daḫı ḫūb-rū cüvānlardur ki daḫı ṭıflken babaları bu-
danmalarına raġbet gösterür. Ol şehrüñ ḥākimine varup icāzet alur. Ba‘dehu 
kesdürüp ve tīmār itdürüp ḫidmete yaraduḳda ḫāḳān cenābına revāne ḳılı-
nur. Ammā ḳaṭ‘-ı merātib cihetinden iltifātları ma‘ārif ü kemālāta göre olur. 
Ne ḥüsn ü cemāle ne tecemmülāta baḳılur.  

Ve bi’l-cümle ẕikr olınan ḳızlar ve ḫādimler muraṣṣa‘ yeşm ḳuşaḳlar ve 
envā‘-ı cevāhir ile müzeyyen zerrīn tāclar ve muṣavver ḥarīr2 cāmeler giyinüp 
ṭonanurlar. ‘İzz-i ḥużūr-ı ḫāḳāna küllī zīnetle ve rūḥ-efzā revā’iḥ-i ṭayyibe ile 
varurlar.  

Ve giceden giceye elbette on biñ müsellaḥ leşker ol serāy-ı heft tabaḳayı 
bekler. Bir eksik olsa serdār-ı ḥārisīnüñ kellesi gider. Ma‘a ẕālik dīvārlarınuñ 
yüksekligi bir mertebededür ki ekẟer-i murġān yuḳarusından pervāz idemez. 
Ve yine bu deñlü ādemle beklenmesi iẓhār-ı şevket ü tecemmül içün ol-
maġın kimesne men‘ine cür’et eyleyemez.  

Ammā ḫāḳān yılda birḳaç kerre ki dīvānına çıḳar, gün ṭoġmazdan evvel 
ṣadr-ı ḫāṣṣını teşrīf ider. Ol ān ġāfil bılınup gelmeyen ümerānuñ ḥaḳlarından 
gelinür. Ḥattā bir kerre üç biñ kişi ġāfil bulınmaġla cümlesine [139a M2] 
siyāset olınduġı ḫaberler taḳrīr olınur.3 

Ġıbbu ẕālik dīvān żabṭı ehl-i dīvānuñ te’dīb cihetinden rabṭı bir merte-
bedür ki iki üç biñ ehl-i şekvā bir uġurdan ḥużūrına girürler. Ve nihāyetsiz 
leşker-i enbūh4 bir serāy içine cem‘iyyet ḳılurlar. Yine bir cüz’ī fısıldı işidil-
mez. Öksürme ve naḥnaḥaları bile ḥiss olınmaz. [130a YK] Bu taḳdīrce 
çāvuşān ve der-bānān żabṭ-ı dīvān içün olmaz. Mücerred şevket içün ol-
maġın bir ferdüñ men‘ u def‘ine teveccüh olınmaz.  

 
1  maḥżarlar: maḥaffeler YK 
2  muṣavver ḥarīr: - YK 
3  ḫaberler//olınur: ḫaberi virilür YK 
4  leşker-i//serāy: leşker bir serāy-ı enbūh YK 
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Ve bi’l-cümle serāy-ı ḫāḳānuñ derūn u bīrūnında gicede ve gündüzde 
be-nevbet elli biñ ādem ḥıfẓ u ḥirāset-i serāy ḫidmetine ḳonılmışdur. Ve 
dördinci ṭabaḳada dört yüz ḫādim kūslar ve büyük büyük nāḳūslar dögmege 
ta‘yīn olınmışdur ki muttaṣıl dögerler. Ḫāḳān dīvāna çıḳduġını dār u diyār 
ḫalḳına1 ṭuyurırlar. Ve ḳulūb-ı nāsa dehşet ü mehābet bıraġurlar. Ḫuṣūṣā ki 
ḫāḳānuñ eṭrāfında biñ nefer sāzende çalup çaġurmadan ḫālī olmazlar. 
Erġanūn ve ḳāġanūs nāmına sāzlarını bir laḥẓa ellerinden ḳomazlar. Bunlar-
dan mā‘adā onar ḳulaç uzunında on sekiz ṣapan vardur ki her biri bir emīr-i 
kebīrüñ2 elinde āşikāredür. Hemān ki ḫāḳān taḫtına çıḳup oturur, anlaruñ 
ṣapanları bir ġarīb ‘azamet3 peydā ḳılur. 

Fe-ammā teferrüc-i ḫāḳān bu ṭarīḳladur ki farażā yarın seyr-i bāġ ta‘yīn 
itse münādīler bir bir nidā eylerler. “Ḫāḳān-ı Çīn seyr ü teferrüce gidecek-
dür.” diyü bildürürler. Ol gün hīç kimesne dükkān açmaz. Bir ferd ḳapusın-
dan ṭaşra çıḳmaz. Ḥattā edeb ri‘āyet idüp revzenelerin açup baḳmaġa4 cür’et 
itmez. Ḫilāfın idenler siyāsetden ḳurtulmaz. Bu sebeble ḫāḳānuñ mehābeti 
ziyāde olmışdur. [139b M2] Ādem vardur ki müddet-i ‘ömrinde yüzini gör-
memişdür. Bā‘iẟ budur ki ḫāḳānuñ yüzine baḳanlar dehşetinden yüzi üstine 
düşer. Gözi gözine rāst gelenler elbette şaşar. 

Bir ġarīb ḳānūnları daḫı budur ki bir biri ardınca ḫāḳāndan üç günāh 
ṣādır olsa ḫal‘ u ‘azli lāzım olur. Kimesne men‘ine ḳādir olamayup bu ma‘nā 
elbette ta‘ayyün bulur. Ve günāhla ‘azl olınduġı içün evlādından biri ṣadrına 
iclās olınmaz. Vefāt itdügi ḥālde vāriẟ-i mülk olan evlādı5 mücrim olduġı 
ḥālde verāẟete lā’iḳ görilmez.  

Ve eger ḫāḳān vefāt idüp birḳaç evlādı ḳalsan manṣıbını ḳanḳısı ‘āḳıl ü 
dānā ise babasınuñ taḫtına ol cülūs idecekdür. ‘Āḳılı ṭururken ġāfili ne yüze 
gülecek ve ne taḫta geçecekdür.6  

Bir ‘ādetleri daḫı budur ki dīvān-ı ḫāḳānda her vilāyetden ki ādemler 
bulınur, ehl-i İslām cümleden yuḳaru iclās olınur. Ve ḫāḳāna yaḳın yirde yir 
gösterilüp ta‘ẓīm ḳaṣdına taḳarrüb buldırılur. Ba‘dehu ehl-i Tübbet, ardınca 

 
1  diyār ḫalḳına: diyāra YK 
2  emīr-i kebīrüñ: emgīlerüñ YK 
3  Nüshalarda “‘uzme/ġurme” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “aẓamet” olarak 

metne alındı. 
4  açup baḳmaġa: çıḳmaġa YK 
5  evlādı: - YK 
6  ‘Āḳılı//geçecekdür: - YK 
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ehālī-i Ḳalmaḳ, daḫı ṣoñra Evecd1 ḫalḳı, ‘aḳabince Ḫodḥab ādemleri ve bu 
cümleden ṣoñra Hindīler yirleşmesi münāsib görilür. Ḫuṣūṣā ki ṣaġ ṭara-
fında [130b YK] ṣāḥib-i seyf olan ümerā otururdı. Ṣol cānibinde ehl-i ḳalem 
zümresindeki ‘uḳalā cülūs ḳılurdı. Ardında ise ḫavāṣṣ-ı sākinān-ı serāy yirlü 
yirinde el ḳavuşdururdı. Fe-ammā bir ferdüñ zehresi yoġ-ıdı ki başın ḳal-
dura. Yā ḫāḳānuñ, yā ġayruñ yüzlerine naẓar ṣala.  

Ve her ṣabāḥ pāy ve minḳārı ḳırmızı zāḫ-ı Belḫī ki bu diyārda Cezīre-i 
Naḳşa ḳarġası didükleridür, ol ḳarġalar ve ol diyāra maḫṣūṣ ‘acā’ib ü ġarā’ib 
ḳuşlar elbette serāy-ı ḫāḳānuñ saḳfında cem‘iyyet iderlerdi. Birer ṭarīḳla 
ḳonmış [140a M2] faġfūrī sifāllerden2 ġıdālarına tenāvül ḳılurlardı. Ḫāḳān 
her zamān “Ben ‘aṣruñ Süleymān’ıyum.” dimege bir sebeb ol ḳuşlar ‘add 
olınurdı. 

 

Der-ḥaḳīḳat-i Kūs-i ‘Adl 

Mülūk-i Fürs’den Nūşirevān-ı ‘Ādil zencīrini gerdügi gibi ḫāḳān-ı Çīn 
olanlar kūs-i ‘adl peydā itmişler. Yedi ḳat serāydan ṭaşra daḫlini3 münāsib 
görmişler. Bir maẓlūm-ı sitem-dīde ki ‘avāṣī vü ẓalemeden cefā çekermiş,4 
ḫalvet-serāy-ı vezīre yol virilmedügi taḳdīrce aña ṭoġrılup birḳaç meçik ur-
maġla maẓlūmiyyetini iẓhār idermiş. ‘Ale’l-fevr der-bānlar ve nigeh-bānlar 
murāfaḳatiyle vezīr meclisine varup ẓulminüñ def‘i muḳarrer olurmış. Ve 
gāh olur ki ḫāḳān bi’z-ẕāt dīvān eyledügi günde kūs-ı ‘adlden ṣadā işidilür-
miş. Ḥālā ki ümerānuñ zehreleri çāk olup “ ‘Acabā benden veyāḫūd 
tevābi‘umdan mı şikāyetdür?” diyü ‘aḳlları başlarından gidermiş. Ammā 
vaḳt olurmış ki ḫāḳānuñ kemāl-i ‘adāletinden ve ümerāsınuñ re‘āyāya 
merḥametinden niçe yıllar kūs-ı ‘adl dögülmemek, ya‘nī ki dārü’l-mülkin-
den maẓlūm-ı sitem-dīde görilmemek vuḳū‘ bulurmış.  

Bedīhe 

  ‘Adl eyleyince memleketinde şeh-i cihān  
  Āvāze-i maẓālim olur lā-cerem nihān 

 
1  M2 nüshasında bu kelime bu şekilde harekelenmiştir. 
2  Birer//sifāllerden: Her biri bir nev‘ ve bir levn ile faġfūrī kāselerden YK 
3  Yedi//daḫlini: Çaḳ serāydan ṭaşra vaż‘ını YK 
4  ki//çekermiş: ẓalemeden cefālar göre YK 
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Eger kūs-ı ‘adl ve eger zencīr-i ḥaḳ budur ki ḳā‘ide-i pür-fā’ide-i dil-
peẕīrdür, lākin bu ṭarīḳa raġbet idüp evvel peydā eyleyen kisrā mı, yoḳsa 
ḫāḳān-ı Çīn mi idügi nā-ma‘lūm u sırdur. 

 

Der-taḳsīm-i Memleket-i Ḫıṭāy1 

Ḫıṭāy-nāme’de ve Tārīḫ-i Benāketī’de mesṭūrdur ki ḫāḳān-ı Ḫıṭāy 
olanlar ta‘ayyün-i ḥükemā ile memleketlerin on iki ḳısm itmişler. Ve her 
ḳısmınuñ umūrına maḫṣūṣ bir dīvān-ḫāne ve vekīl ve erbāb-ı ḳalem naṣb 
eyleyüp dārü’l-mülkinde her zamān on iki dīvān-ḫānede icrā-yı aḥkām 
olınmaḳ āyīnini münāsib görmişler. Ve her birinde bir duḫter-i ‘āḳıle ve 
muḥāsibe-i ‘ādile umūr-ı2 cumhūra neẓāret, ḫuṣūṣā ki altı nefer [140b 
M2] emīr-i kebīr-i mu‘teber ḥıfẓ u ḥirāset ḫidmetine fermān-ber olup bi-
risi żābıṭ-ı ḳānūn-ı mülk, ikinci ḥāfıẓ-ı ḫizāne-i zer ü nuḳre ve gilāle vü 
aḳmişe, üçinci pirinc ü cev ü gendüm ü ‘unnāb u heyzüm enbārlarına ni-
geh-bāndur. Ve dördinci leşkerüñ mühimmātını görüp ol ḫidmete naṣb-ı 
nefs iden ẕī-şāndur. Beşinci şehrler ve ḳal‘alar ta‘mīrini [131a YK] ve me-
remmātını görüp gözeden kār-dāndur. Altıncı maḥbūslar ve zindān-bānlar 
aḥvālini görmege fermān-berdārdur. Yıldan yıla yine ol ḳızlar bunlaruñ 
muḥāsebelerin görürler. Defterlerin beyāż idüp ḳānūnları üzere ḫāḳān-ı 
Ḫıṭāy’a ‘arża ḳılurlar.  

 

Ammā Aḥvāl-i Zindān-ı Ḫıṭāy 

Bu vechledür ki Ḫanbalıḳ şehrinde iki zindān vardur. Birinüñ ismi Şīn 
Bū ve ol birisinüñ Big Bū3 idügi ‘ayāndur. Pes cürm ü günāhı az olanlar Şīn 
Bū’ya, ḳatle istiḥḳāḳı olanlar Big Bū’ya ḥabs olınmaḳ üzeredür. Ve ṣubaşı-
dan ve ‘asesden bir ferdüñ cānı yoḳdur ki bir mücrimden rüşvet ve bırṭīl4 ve 
cerīme nāmına nesnesin alabile. Veyāḫūd ṣoyup bir nesne alıḳoya.  

Seyyāḥlardan biri “Biz on nefer kimesne idük. İçimüzden birimüz ġavġā 
idüp bir şaḫṣ ile dögüşdügine binā’en cümlemüz ṭutulduḳ. Ḫanbalıḳ 

 
1  Ḫıtāy: Çīn YK 
2  umūr-ı: - YK 
3  Big Bū: Mig Bū YK 
4  bırṭīl: - YK 
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zindānına varup izdihām-ı mücrimāndan nevbetimüz gelüp ṣorılınca niçe 
günler intiẓār çekdük. Ve ba‘de’t-teftīş ‘Bunlar bu diyār ādemi degüldür. 
Ḍarb-ı çūb u işkenceye taḥammülleri yoḳdur.’ diyü el-ḥamdü li’llāhi te‘ālā 
āzād olup ḳurtulduḳ. Ve ammā henüz intiẓārda iken maḥbes-i zenāna nāẓır 
bir pencereye vardum. ‘El-ān1 bu zindānda ne miḳdār maḥbūse ‘avret var-
dur?’ diyü zindāncısına ṣordum. On biñden ziyāde idügi bilüp2 ta‘accüb 
ḳıldum. ‘Ḫuṣūṣā ki şimdi zindānımuzuñ tenhālıġı zamāndur. Daḫı bir 
tārīḫde böyle ḫālī ḳalduġı yoḳdur.’ [141a M2] didüklerini istiġrāb itdüm. 
Erlerden olanlar ḫod ḳatı vāfirdür. Ḥālā ki ḫāḳān bi-ismihi ve bi-cürmihi 
bilmedügi mücrim nādirdür.” [dimişdür].  

Ve ẕikr olınan iki maḥbes-ḫānede3 üçer emīr-i pür-şükūh muḳarrerdür 
ki bir müfettiş ve biri emīre ve biri zindāncıları żabṭ eyleyen sālār-ı güzīndür. 
Ve zindāna maḫṣūṣ bir müftīleri daḫı vardur ki aḥyānen maḥbese varur. Ol 
üç emīr-i kebīrüñ maẓālimi var mıdur, nicedür, yoḳlar, görür. Ve ol varduḳça 
maḳām-ı mu‘ayyeni olan zindān bir laṭīf bāġ-ı dil-sitān ve bülbülleri ve 
aḳarṣuları vāfir gülistāndur ki  4 «الدنيا جّنة الكافر»  mefhūmına mā-ṣadaḳ 
idügi ‘ayāndur.  

Ve bi’l-cümle melik-i Çīn’üñ on iki ḳısmınuñ evveli Şeng Sī 
nāmınadur. Nāmdār büyük şehrleri Gīcān, Ḳugencū, Sūcūding Cū 
didükleridür. Bu şehrlerüñ maḥṣūli müşgden ġayrı degüldür. Ve yine bu 
ḳısmda Cūlānḳū, Gelānḳū, Ḫūdnānḳū dirler üç kişver-i kebīr daḫı vardur. 
Rīvendüñ5 a‘lāsı, ya‘nī rāvend-i Çīnī didüklerinüñ bī-hem-tāsı bunlarda 
biter. Ammā Cendīḳū ve Cendīfer ve Bīlānḳū nām şehrlerinde aḳmişe olur. 
Yol üzerinde vāḳi‘dür. Ve ol ḳısmda bunlardan ġayrı şehrlerüñ ‘adedini 
hemān Allāhu Te‘ālā bilür, diyü şāyi‘dür. Ve bunlaruñ eñ ednāsı mülk-i 
Rūm [131b YK] şehrlerinden Edrine ve Burūsa ve ‘Acem mülkinden Tebrīz 
miḳdārıncadur, diyü meşhūrdur.  

İkinci ḳısmı Nezādistān nāmınadur. Bir mülk-i Çīn daḫı budur. 6 
Bunda ‘acā’ib ü ġarā’ib muraṣṣa‘ ve āhen çanaḳlar ve cāmlar ve gümüşden ve 
altundan ve ba‘żı ẓurūfa nihāyet yoḳdur. Şehrlerinüñ nām-ı meşhūrı 

 
1  El-ān: Ayā YK 
2  bilüp: ma‘lūm olup YK 
3  M2 nüshasında burada bir kelimelik boşluk vardır. 
4  Hadîs-i Şerîf, “Dünyâ kâfirin cennetidir.” (Müslim, Zühid, 1; Tirmizi, Zühd: 16, İbni 

Mace, Zühd, 3)    
5  Rīvendüñ: Bundan YK 
6  budur: dur M2 
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Ḫıṭāy’dur ki mülk-i Çīn’üñ ḳadīmī pāy-taḫtıdur. Sābıḳdaki faġfūr-ı Çīn’üñ 
[141b M2] ve devr-i Ādem’den berü gelüp geçen selāṭīnüñ taḫt u tācı 
andadur. Her ṣabāḥ ol şehrüñ ḫalḳı bir müretteb leşker olup ol taḫt-ı 
ḳadīmüñ ḳarşusına varurlar. Üzerine bir pādişāh oturur taṣavvur idüp el 
ḳavuşurlar. Farażā ki birisi bir gün1 varmasa ‘azl olınur. Ḥattā ḥabs u ḳatl 
daḫı ḳılınur.  

Bedīhe 

  Zihī ġafilīn ü zihī cāhilīn 
  Ola ḫidmet merde anlara din 

Ve bi’l-cümle ḳadīmī pāy-taḫt Ḫıṭāy şehri iken a‘dānuñ men‘ u def‘ine 
mesāfe cihetinden ba‘īd olmaġın ṣoñradan varup Ḫanbalıḳ’ı yapmışlar. Ve 
yine anuñ āyīn ü leşkerini bozmamışlar. 2  Monlā ‘Alī Ḳuşcı ol diyāra 
varduḳda Ḫanbalıḳ iḥdāẟ olınalı sekiz yüz ḳırḳ yıl olduġın bildürmişler.  

Üçinci ḳısmı Ḫanbalıḳ şehridür ki iḥyā itdükden ṣoñra yiri yarup ‘arīż 
ü ‘amīḳ ḫandeḳler kesüp bir ṣu getürmişlerdür. Anı bir ṣan‘atla aḳıdup iki 
mīl yiri iḥāṭa itmiş bir göl ḳılmışlardur. Egerçi ki Uyġur dilinde adı 
Ḫanbalıḳ’dır, fe-ammā Ḫıṭāy lisāsında ismi Dayidu, ma‘nāsı pāy-taḫt 
dimekdür. Eṭrāfında gümüş ma‘denlerine nihāyet yoḳdur.3 Bu sebebden ol 
diyār ḫalḳınuñ gümüşe raġbetleri4 nādirdür. Ve ol ma‘ādinüñ ekẟeri Day 
Teng nām şehrdedür.  

Ve ol diyāruñ bir cins ṭaşları vardur. Odun yirine yaḳup ekẟer-i 
ṭa‘āmları anuñla bişürülmek üzeredür. Ve ma‘ādinden ġayrı maḥṣūlleri 
zencebīl ve māmīrān-ı Çīnī ve kebābe-i Çīnī ve bunlaruñ emẟāli nesnelerdür 
ki zirā‘at u ḥirāẟetle ḥāṣıl olmaḳdadur.  

Dördinci ḳısmı Hīz nāmınadur ki meşhūr şehrlerinüñ ismi Çoyḫū, 
Sālārḳū vāḳi‘dür. Dār-ı fülfül ü ḳaranfül ü bülbüle ol yirlerde keẟretle 
şāyi‘dür. Ammā içlerinde ṭuz ki nemekdür, ḳatı ḳıymetdedür. Farażā [142a 
M2] bir dirhem gümüşe beş dirhem nemek ancaḳ5 alınmaḳ mümkindür. 
Çaḳ bu deñlü raġbetdedür.  

 
1  bir gün: - YK 
2  bozmamışlar: bozmışlar YK 
3  ma‘denlerine//yoḳdur: ma‘denleri ziyāde çoḳdur YK 
4  gümüşe raġbetleri: kimseye iḥtiyācı YK 
5  ancaḳ: - YK 
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Beşinci ḳısmı Ḳūgeresī nāmınadur. Aḳmişe-i ‘acībe ve gilāle-i ġarībe ve 
nāzik ü laṭīf kettānlar anda ḥāṣıl olmaḳ üzeredür.  

Altıncı ḳısmı Lemsīn didükleridir ki faġfūrī çīnīler anda işlenür. Bir cins 
ġāyetle beyāż ṭaşı olur. Dögüp un iderler. Ba‘dehu ḥavżlara naḳl idüp az az 
ṣu ḳoyup bir ṭutam [132a YK] ince çubuġla çalḳayu çalḳayu1 hezār sa‘y ile 
ḥall iderler. Bu ṭarīḳla üç ḥavża naḳl idüp her birinde evvelki diḳḳati idüp 
ba‘dehu ḳurımaġa ḳorlar. Ṣuyı çekildükden ṣoñra bir zamān daḫı depme ile 
ve yumruġla yoġururlar. Andan ṣoñra kāseler ve ṭabaḳlar ve ẓarflar 
düzdürürler. Ekẟeriyyā ol cins balçıḳ atadan oġula mīrāẟ ḳalur. Babası 
zaḥmetle yoġurur. ‘Amele gelmese oġlı zamānına rāst gelür. Dört faṣlda dört 
nev‘ faġfūrī düzilür. Ve eger üç ḥavża naḳl itmeyüp evvelki ḥavżdan düzilse 
faġfūrīnüñ alçaġı ve ḳalıñı olur. Eñ a‘lāsı üçinci ḥavżdan ṣoñra yoġrılandan 
‘amele gelür. Ve cümleden a‘lā faġfūrī ki tā mülk-i Çīn’de biñ dirhem 
gümüşe ṣatılmaḳ olur. Ol maḳūle ḫāric-i vilāyete ṣalıvirilmeyüp pāy-
taḫtında isti‘māl ḳılınur. Ḥattā aġırı altuna ṣatılması daḫı gāhī vuḳū‘ bulur. 
İ‘tiḳādlarınca aṣlā faġfūrī cinsi köhne olmaz. Ve elmāsdan ġayrı nesne anı 
terāş itmez. Yine elmās daḫı anuñla terāş olınur. Ġayrı nesne aña kār itmez. 
Tüccāra ṣatılduġı zamānda füzūnı ile ṣatılur. Ṭālibine dürüst olmayup ve 
şikeste çıḳanları ne ṣorılur, ne behāsından tenzīl itdürilür. 

Yedinci ḳısmı Yeñi Ḫansāy ve Yeñi Gelāyī Ḫansāy nām şehrlerdür. 
Ammā degmede ol yirlere kimesne varmaz. Beyne’t-tüccār ṣorılsa cemī‘-ı 
bāzirgānlarda on kişi bir yirde [142b M2] bulınmaz. Ḫansāy’uñ büyüklügi 
bir mertebededür, dinildi ki bir ḳāfile ‘ale’s-ṣabāh kenār-ı şehrden ḳalḳup 
içerüsine ‘azīmet itmiş. İkindüye degin miyān-ı şehre varup nüzūl itmiş. 
İrtesi yine ol maḥalden ḳalḳmış, aḫşama degin ol bir ucına güçle yitmiş. 
Ḫıṭāy vilāyetinde böyle vāsi‘ u ma‘mūr şehrlere nihāyet yoḳdur.  

Sekizinci ḳısmı Yūnen’dür ki dünyānuñ bir bucaġındadur. İki ṭarafı 
deryā ve bir cānibi ḳurı ṭarafına müntehīdür. Deryāsında incü iḫrāc olınur. 
Ol sebebden Ḫanbalıḳ’da lü’lü’ ḳatı ucuz olur. Farażā ki bir denk çeken incü 
üç direm gümüşe2 alınmaḳ mümkin idügi taḥaḳḳuḳ bulur. Yāḳūt ve fīrūze 
ḳısmına daḫı nihāyet yoḳdur.  

Ṭoḳuzıncı ḳısmı Gūlī didükleridür. Ḫān-ı Ḫıṭāy kişilerine virilen zer-
beft ḫil‘atlaruñ ḳumāşları ve ḫuşāme tāfteleri cemī‘an anda işlenür. Ḫalḳı 

 
1  çalḳayu çalḳayu: çalḳayup YK 
2  direm gümüşe: dirheme YK 
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‘umūmen mütemevvilān u tüccār olmaġın ol ḫidmeti anlar edā ḳılur. 
Aḳçeleri ile alıvirürler. Yıldan yıla pāy-taḫta gönderürler. Ve hergiz 
incinmeyüp iftiḫār iderler. Ve ol ḫalḳa Gūlīstāniyān1 dirler. Nāzik ḥarīr ü 
kettānlar tedārük iderler. Vilāyetlerinüñ ḥāṣılı ḥarīr ü kettān ve ẕeheb-i 
ḫāliṣdür. 

Onıncı ḳısmı Cāve nām benddür. Hind cānibinden gelenler evvelā ol 
memālike gelürler. [132b YK] Ve yine gitmelü olduḳda andan çekilürler, 
giderler. Zīrā ki Hind vilāyeti anuñ ġarbī cenūbīsinde vāḳi‘dür. Ḫanbalıḳ’a 
andan şekker ve dārū ve Hind ḳumāşları geldügi şāyi‘dür.  

On birinci ḳısmı Ḫoten nāmınadur. Sābıḳan Ḫıṭāy mülkinüñ ser-
ḥaddi imiş. Fī zamāninā diyār-ı İslām sınurı olmışdur. Ya‘nī ki fütūḥāt-ı 
İslāmiyye tā ol ḥudūda dek varmışdur. Ve anuñ metā‘ı yeşbdür. Ya‘nī ki 
yeşm didükleri ṭaşdur. İki [143a M2] ḫāmesi2 vardur. Birine O Ḳāş dirler 
ki anda aḳ yeşb ḥāṣıl olur. İkinciye Farḳ Ḳāş dirler ki siyāh ve yeşil ve neftīsi 
incimād bulur. Vaḳtā ki Dās Cūk3 nām maḥalde ṣu ṭuġyān ider, ba‘dehu 
nüzūl idüp on gün tamām kenāresinde yeşb devşürilür. Zīrā ki yeşbüñ kānı 
nā-ma‘lūmdur. Her vilāyete gelen yeşb envā‘ı andan ḥāṣıl idügi mefhūmdur. 
Ve ba‘żı ehlu’llāh müşāhedesinde ṭaş ṭoġar imiş. Ḥattā ṭoġurur iken ol seng 
zār zār iñler imiş. Ve ṭoġduġı gibi penīr gibi ter bulınup yire düşdükde pek 
olurmış. Vilāyet-i Ḫıṭāy’da andan ḳıymet-i metā‘ bulınmaz imiş.  

On ikinci ḳısmı deryā-yı maşrıḳ kenārında iki büyük şehrdür ki birine 
Vān Sī4 ve ol birine Vān Dūt dirler imiş. Maḥṣūlātı ancaḳ şekker olırmış. 
Şekkerden ġayrı zirā‘atleri olmaz imiş. Ve bu ẕikr olınan ol iki ḳısm 
memleketüñ her iki ḳısmı mābeyni ikişer aylıḳ mesāfe olup gūyā ki 
berekātu’llāh ile ḳısmet ḳılınmış imiş. Ve bu cümleden egerçi ehl-i İslām 
ṭā’ifesi sā’ir ṭavā’ife nisbetle nādirdür, ammā oturma ve ṭurmada baḫşiş ve 
yirle[n]mede ve her ḫuṣūṣda anlar taḳdīm olınup ḫān-ı Ḫıṭāy emri ile raġbet 
ü iltifātları mütekāẟirdür.  

Ḳā‘ide-i Żiyāfet: Ehl-i Ḫıtāy5  żiyāfet-i ‘āmmelerine ṭoy dirler. Yaz 
günlerinde bāġ u bostānlarda ve dıraḫt sāyelerinde, eyyām-ı şitā ise ‘ālī 
serāylarda cem‘iyyetler iderler ki miyān-ı sebzezārda żiyāfetleri görilse 

 
1  Gūlīstāniyān: Gülistāniyān YK 
2  ḫāmesi: rūd-ḫānesi YK 
3  Dās Cūk: Rās Ḥūk YK 
4  Sī: Besī YK 
5  emri//Ḫıtā: - M2 
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 mażmūnı buña binā’endür, dinilmek cā’iz olurdı. Zīrā  «الدنيا جّنة الكافر»  1
ki bir mekān-ı cināna şebīh nişīmenler ol ḳavmüñ ṭoylarında bāriz olurdı. 
Meẟelā küçürekden perveriş ile ḥāṣıl olan aġaçlar kimi serīr ṣūretinde [143b 
M2] ve ṣandelī hey’ātında2 ve ḳaṣrlar ve ġurfeler endāmında revāḳlar ve çār-
ṭāḳlar resminde meclisler tertīb olınmış ba‘żı sebz ḳaṣrlada müşebbek 
pencereler gösterilmiş idi. Ve niçe gül-ruḫuñ gerdenlerine mīvedār nihāller 
ṣarılur. Gūyā ki zeberced ü zümürrüd cennet ġurfelerine teşebbüh3 ḳılınmış 
gūşe gūşe nişīmenlerden mā‘adā ba‘żı sāde-rū nev-cüvānlar ki ġılmān-ı bihişt 
[133a YK] gibi ol ṣandelīlerde otururlar. Ol ṣan‘atla yāsemen şāḫları ve 
gülleri açılmış gül-bünler anlaruñ boyunlarına ve ḳulaḳlarına ṣarılmış ṣūretle 
gösterilürdi.  

Sāzende ḳısmınuñ ise aḳsāmına nihāyet yoġ-ıdı. Ekẟeri hem ḥüsndār 
cüvān, hem mūsiḳīde ṣadāları ḫoş-elḥān, sāzendelikleri ḫod 4  pesendīde 
a‘yān olmaḳ taḫmīn mertebelerinden artuġ-ıdı.  

Egerçi ki ol vilāyetüñ üzüminde çendān ḥalāvet yoġ-ıdı. O sebeble mey-
i ḥamrāsında daḫı dil-güşā neş’e ve keyfiyyet yoḳdur. Bā‘iẟ budur ki ol 
maḳūle ṭoylarda içdükleri birinç şarāblarıdur. Semriyüp ten-dürüst olmaġa 
mey-i nābları ol ṣahbā-yı neş’edārdan olagelmişdür.  

 

Ammā Aḥvāl-i Ḫarābātiyān-ı Ḫıṭāy 

Ḫıṭāy şehrinüñ kenārında beş altı yüz, yāḫūd bir iki biñ ḫāne dübdüz 
ḫarābātīler maḥallesi olur ki ‘āmmeten zenleri maḫṣūṣdur. Ġarābet 
bundadur ki ekẟer ol diyārüñ ümerāsı ḳızlarıdur. Babalarından bir günāh 
ṣādır olup āyīn-i bāṭıllarında ol günāhlar bunlardur ki farażā tenhāsında ḫān-
ı Ḫıṭāy’a raġbet itmeye. Ya‘nī ki “Benüm bu ḥālümi bilmez.” diyü yaṣaġını 
ṭutmaya. İkincisi ḫıyānet fikrin idüp bir ḳaṣd-ı fāsidden ferāġat itmek lāzım 
iken eyleyeme. Üçincisi ḫarābātdaki zenlerle meclis idüp otura. Ḥaẓẓ-ı 
nefsānīye meyl-i tām itmekle o fısḳ [u] fücūrı [143a M2] cā’iz göre.  

İmdi bir mīrden veyāḫūd a‘yān-ı memleketden olanlardan bir şaḫṣ-ı 
rūşen-żamīrden ki bu üç ḳabāḥatden birisi ẓāhir ola, bu muḳābelede 

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Dünyâ kâfirin cennetidir.” (Müslim, Zühd, 1; Tirmizi, Zühd: 16, İbni Mace, 

Zühd, 3)    
2  hey’ātında: miyānında M2 
3  teşebbüh: ḳaṣd-ı neş’e M2 
4  ḫod: - YK 
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kendülere ihānet olınup  eger bir cüvān oġulları var ise leşker ḫidmetine 
virile. Ḳızları ḫarābāta bıraġılup ‘ömrini fısḳ u fücūr u zināyla ifnā ḳıla. Tā 
ki bu aḥvāli görenler eger ümerā vü ekābir ü aġniyā küllī iḥtiyāṭla nāmūsını 
ṣaḳına. “Benüm de evlāduma böyle cefā vü1 ḥaḳāret olınmasun.” diyü bezm-
i ḫarābātdan ictināba cell-i himmet ḳıla.2  

Zīrā ki ol ḫarābāta düşen zenān ve ‘asker ḫidmetine bu muḳābelede 
redd olınan sāde-rūyān müddet-i ‘ömrlerinde peder ü māder yüzini 
görmezler. Aḳribāları mecālisine ḫod bir daḫı ayaḳ baṣmazlar. Ve eger bu üç 
günāhuñ biri şehrlüden ṣādır olsa ḥabs u ḳatl ile ḥaḳḳından gelinür. Ve 
ḳızları ve ‘avretleri ṣatılup esīr ḳılınur. Ancaḳ oġulları evlād-ı ümerā gibi 
leşker ḫidmetine gönderilür.  

Ve bi’l-cümle ol ḳızlar ki ḫarābāta varurlar, andaki ‘ayyāşlara sāḳīlik 
ḳılurlar. Vaḳtā ki eṭrāf-ı memālikdeki vilāyetlerüñ birinden ‘arżlar gelüp 
“Ḳar ve yaġmur yaġmadı. Ḳaḥṭ u ġalā ẓāhir olup ḫalḳ-ı ‘ālem birbirine 
girdi.” diyü bildirile, ḫān-ı Ḫıṭāy cānibinden [133b YK] ol diyārlara emrler 
gönderilüp “İstisḳāya çıḳılsun.” tenbīhi ṣudūr ḳıla. Ol şehrüñ ḫarābātındaki 
‘avretler ittifāḳla istisḳāya muḳayyed olurlar. Ya‘nī ki bir ṣaḥrāya çıḳup niçe 
günler zārī vü nālişler ḳılurlar. Pes şöyle ki tażarru‘ları maḳbūl olmaya ve ol 
vilāyetlere bunlaruñ nālişlerinden ṣoñra yaġmur yaġmaya, hemān anlar 
kendülerüñ ḳatl ü helāki muḳarrer ḳılurlar. Bir faṣl zār zār aġlaşuraḳ 
kilīsālara girürler. Niçe zamānlar anda daḫı feryād [144b M2] u zārī ḳılurlar. 
Şöyle ki bunlaruñ niyāzı muḳābelesinde yaġmurlar yaġa, kendüler ḳatl ü 
ḥabs elinden emīn olup ḳurtula, istedüklerini dögerler, sögerler. ‘Adüvlerini 
emān virmeyüp öldürürler. Ḥattā kimüñ gerekse çeküp māl ü menālin 
alurlar. Murādlarınca fesādāta mürtekib olurlar.  

Ve ol diyāruñ ḥikmet-şināsları zu‘m-ı fāsidlerince anlaruñ nevḥalarını 
mūcib-i nüzūl-i raḥmet bilürler. Fi’l-vāḳi‘ gāh olur, yaġmurlar yaġar ki ḳara 
ṭaġlar gibi seylleri cereyān ḳılur. Ḥattā niçe şehrleri ol seyller ḫarāb idüp 
fenāya virür.  

Bu ḥaḳīr taḥḳīḳında ol gūne fevāḥişüñ tażarru‘ları muḳābelesinde 
bārān-ı raḥmet nüzūli istidrāc-ı maḥżdur. Bir sebebi daḫı dā’imā cünüb-i3 
ġayr-ı ṭāhir olan nā-pāklerin zārīlerini melā’ikeye işitdürmemek maṣlaḥatı 

 
1  cefā vü: - M2 
2  ictināba//ḳıla: ictināb idüp ṣaḳına YK 
3  cünüb-i: ḫabẟ-i YK  
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içündür. Ve illā anlaruñ girye vü bükā vü tażarru‘ları mūcib-i raḥmet-i 
Kirdgār olmaḳ ṭavr-ı ‘aḳlden ba‘īddür.  

Niteki ol ḳavmden istidrācen bir ‘aceb ḳıṣṣa daḫı vāḳi‘dür ki vāriẟ-i ‘ilm-
i nebī, şeyḫu’ş-şüyūḫ Şeyḫ Muḥyi’d-dīn-i ‘Arabī Ḥażretlerinüñ Müsāmere 
nām kitābında mesṭūr idügi muḳarrer ü şāyi‘dür. Ya‘nī ki şeyḫ-i mezbūr 
buyurırlar ki “Bir zamānda Mekke-i Mükerreme ḥareminde yārān-ı 
ḳadīmümden bir bāzirgānı gördüm. Niçe rūzgār ḳandalıġı nā-ma‘lūm 
olmaġla ol ān nereden geldügini ve seyāḥat itdügi memālikde ‘acā’ib ü 
ġarā’ibden neler gördügini kendüye ṣordum. Pes ol ‘azīz-i ṣādıḳu’l-ḳavl didi 
ki ‘Bu def‘a ticāretle diyār-ı Ḫıṭāy u Ḫoten’e vardum. ‘Ömrümde 
görmedügüm ve işitmedügüm nevādirden bir ḥādiẟe gördüm ki ol diyāruñ 
tācirleri ḳā‘idesi üzere ser-cümle metā‘umı bir bāzirgāna va‘de ile ṣatdum. 
Zamān-ı mev‘ūd dāḫil olınca kendü ḥālime meşġūl oldum. Pes birgün bir 
dellāl nidā ider, [145a M2]  قد مات من يطلب احلقوق    «ايّها املسلمني فالن التاجر
 diyü söyler. Vaḳtā ki dellālüñ yanına vardum, vefāt eyleyen  منه �الثبات»1
kim idügini ṣordum. İsm ü resmi ile ḳanḳı tācir idügin bildüm.    فاذا هو»
 .Ya‘nī ol müteveffā ben esbāb ṣatduğum şaḫṣ idügini iẕ‘ān itdüm  صاحىب»2
Ya benüm mālüm nice olur, diyü [134a YK] giryeye āġāz eyledim. Lākin 
baña ol dellāl tesliyetler virdi. ‘Sen bu diyārüñ ḥālinden ġāfilsün ancaḳ.’ diyü 
söyledi. Üç günden ṣoñra ol müteveffā dükkānına gelecegini, her kimüñ 
kendüde ḥaḳḳı var ise söyleyüp vāriẟlerine bildürecegini beyān eyledi. Ḥālā 
ki beni dibelik ḥayret aldı. Ölüp ḳabre defn olınan meyyit nice dükkānına 
gelecekdür, diyü fikr itdügümce ‘aḳlum ṭaġıldı. Fe-lā-cerem üç günden 
ṣoñra yine dellāl nidā itdi. İşidenler, ol ḫˇācenüñ dükkānına ben daḫı var-
dum. Naẓar ḳıldum, tācir-i müteveffāyı dükkānında ke-mā fi’l-evvel oturur 
gördüm. Vāriẟleri ḳarşuda maḥzūn ṭururlar. Mezbūruñ ḫalḳla muḥāsebe 
gördügini iẕ‘ān ḳılurlar. Giderek sā’ir dāyinler dükendi. Ya‘nī ki nevbet baña 
degdi. Pes benümle daḫı söyleşdi. ‘Fi’l-vāḳi‘ bunlara bu miḳdār deynümüz 
vardur.’ diyü vāriẟlerine ıṣmarladı. Ba‘dehu ‘ādet üzere dükkānını kilīdledi. 
Miftāḥını vereẟe destine3 virüp çekildi. Ben mezbūruñ ardına düşdüm. Her 
ḳanda gitdi ise bile gitdüm. ‘Āḳıbet gördi ki ben ardından kesilmezin, ken-
düyi ḳoyup semt-i āḫara gitmezin, 4«اش تريد»  diyü ṭurdı. Ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, elüm miyān-bendüme irdi. Ḫuṣūṣā tenhā yirler idi. [145b 

 
1  “Ey Müslümanlar, filan tüccar ölmüştür. Ondan alacağı olanlar bunu ispat [etsinler].”    
2  “İşte o benim arkadaşım!”  
3  vereẟe destine: vereẟesine YK 
4  “Ne istiyorsun?”  
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M2] Anuñla benden ġayrı bir ferd yoġ-ıdı. Hemān ki dāmānına ṣarıldum. 
‘Ol Allāhu Te‘ālā ḥaḳḳı-çün [ki] seni ve beni yoḳdan var eyledi, sen kimsün? 
Ve mezbūr tācir ṣūretinde görinmege bā‘iẟ nedür? Elbette baña bildür.’ diyü 
ṣordum.1 Şaḫṣ-ı mezbūr gördi ki elümden ḫalāṣ olamaz, mādām ki rīsmān-ı 
medd-i baṣarum aña peyvestedür, te’ẟīr-i naẓar-ı insānī mūcibince gözcisi 
olur, ḳalur, ḳurtılamaz; hemān-dem vāḳi‘-i ḥāleti söyledi:  اّما صاحبك ففى»
 didi. Ḥażret-i Bārī Ḫudā bu kāfirlere  اجلحيم واّما أ� ملك على صورته الق دمي»2
dār-ı āḫiretde küllī cezāların virecekdür. Ẕāt-ı şerīfini inkārlarına binā’en 
kendüleri derekāt-ı nīrānīye 3  gönderecekdür. Mevtāları ḥakkında bu 
maḳūle mu‘āmele maḥż-ı istidrācdur.’ diyü beyān eyledi. Ta‘accüb-künān 
gözlerümi yumduġum gibi naẓarumdan ġā’ib oldı. Perī-i perrān ve melek-i 
pinhān idügi bi’l-mu‘āyene ẓāhir olduġı ṭaḥaḳḳuḳ buldı.’ diyü tekellümesin 
ḫitāma irgürdi.”   4«إ نتهى كالم الشيخ »      

Ve bi’l-cümle ḫarābātīlerüñ niyāzları ḳabūl olmayup şöyle ki yaġmurlar 
yaġmaya niçelerini ḳatl iderler. Ve ba‘żı bellü başlularını ḫarābātdan redd ile 
ıṭlāḳ iderler. Lākin aḳribāları yanına varamazlar. Ve ol mertebeden ṣoñra baş 
ḫırḳaya çeküp oturmaġa daḫı ḳādir olamazlar. Pes gürūh gürūh5 ol zümre-i 
ẕemīme-i mekrūh bāzārlarda gezerler. Ḳūt-i lā-yemūt taḥṣīline kūşişler 
iderler. Meẟelā evżā‘-ı ġarībeye başlayup sedd-i ramaḳ olacaḳlayın ġıdā 
ellerine [134b YK] girdükde birbirleri ile öpüşerek ‘alā mele’i’n-nās ṣarılup 
ḳoçuşaraḳ ḥüsn ü cemālleri sermāyesinüñ baḳiyyesini ḳullanuraḳ 6 
yanlarında sāzendeleri çalup çaġırup şenlikler iderek faġfūrī ibrīḳleri şarābla 
ṭoldurup birbirlerine ṭolular içerek [146a M2] çār-sū-be-çār-sū gezerler. Bu 
maḳūle bir manẓūmı vird-i zebān idinürler: 

Rubā‘ī 

  Bir ser-ḫoş-ı bī-‘ār ki dirler bizüz ol 
  Biñ derde giriftār ki dirler bizüz ol 
 
  Āyā nice olur ḥālimüz ey bār-ı Ḫudā 
  Maġżūb-ı günehkār ki dirler bizüz ol 

 
1  ṣordum: and virdüm gördi ki YK 
2  “Senin arkadaşın cehennemdedir. Ben ise onun eski görüntüsünde olan bir meleğim.”  
3  virecekdür//nīrānīye: - YK 
4  “Şeyhin sözleri burada sona erdi.”  
5  Pes//gürūh: - YK 
6  ḳullanuraḳ: yād ḳılaraḳ YK 
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Ḥālā ki kimesne anlara raḥm itmez. Azdan çoḳdan aḳçe, pul virmegi 
münāsib görmez. Bir aḳçe ol diyārda yetmiş manḳūra bozılup bir kāse āş 
yalıñuz bir pula iken yine ehl-i sūḳ ve ġayrılar anlara nesne virmez. Binā’en 
‘alā ẕālik ḳūt-i lā-yemūt taḥṣīline tehālük olup yalvarmaġla ve çalup çaġırup 
masḫaralıḳlar itmekle ellerine nesne girmedügi taḳdīrce bī-‘ārlıḳ 
perdesinden āḫar maḳāmāta āġāz iderler. Ya‘nī ki birbirlerine dögmege ve 
şetm-i ġalīẓ idüp ehl-i sūḳa sögmege1 başlarlar.  

Farażā bu ṭarīḳla dögüşmekden ekẟerinüñ yüzi gözi bozılmış, beşereleri 
veremler baġlamışdur. Cüz’ī muşt u sille olduġı gibi cerāḥatleri ṣaçılup fıṭrāt-ı 
nā-pāki ol ḥavālīdeki ādemlere ṭoḳınmaḳ ve bu sebeble her kişi anlardan 
yigrenüp ictināb ḳılmaḳ muḳarrerdür. Bu cihetden bir manḳūr ile belālarını 
def‘ itmek tedārükinde olurlar.  

Ma‘a ẕālik yine niçesi bir loḳma bahāsını kesb idemez. Açlıġla cān virür. 
Ba‘żısı iltihāb-ı āteş-i cū‘dan gözleri ḳararup niçe zamān düşer, ḳalur. Ve 
ba‘żıları ellerini balçıġa ṣoḳarlar. Veyāḫūd siyāh boya ile boyarlar. Niçe ehl-i 
‘ırżuñ libās-ı ṭāhirine yapışmaḳ murād iderler. Ya‘nī ki cüz’ī ve küllī bir 
nesne virmedügi taḳdīrce cāmesine degerler. Bunuñ ‘adīli niçe bī-‘ārlıḳlar 
iderler. Gāh olur ki açlıḳdan cān virmiş mürdeleri püşte püşte olur. Ba‘dehu 
‘arabalar ile ḳaldurılup lāşeleri deryāya dökilür. [146b M2] Defnine bile 
ruḫṣat virilmez. Aḳribālarından biri yanlarına varmaġa icāzet olmaz.  

Ve ba‘żı levend-i ḳallāş ki ḫarābāt seyrine varup düzenmiş, ḳuşanmış 
zenleri müşterī ṭalebinde ‘arż-ı cemāl üzere bulur. Farażā birine ki meyl 
eyleye. Elin eline alup ḥarem-serāyı olan ḥadīḳasına gire. Envā‘-ı reyāḥīn ü 
fevākihle ravżasını müzeyyen göre. Ne ḥāl ise aña vāṣıl olup2 murādı ḥāṣıl 
olduḳdan ṣoñra birinüñ ḳullāb-ı zülfine daḫı giriftār ḳılına. Bu ṭarīḳla [135a 
YK] dincden dince düşüp ol fevāḥişüñ aralarında ḳala. Ḫāṭırına nām u 
nāmūsı ve vaṭan-ı me’nūsı fikri gelmeye. Cümle mā-melekini ifnā idince 
içlerinde rūzgārın geçüre. 

Naẓm 

  3خرا�تى شدن آخر چه دعويست     شراب و مشع و شاهد را چه معنيست 

 
1  sögmege: kem küle YK 
2  olup: - YK 
3  “Şarap, mum ve sevgilinin ne manası vardır. Sonunda meyhâneye düşmek nasıl bir davadır!” 
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Ve ol vilāyetde resen-bāzlıḳ daḫı zenlere maḫṣūṣdur. Ya‘nī ki cān-bāzlıḳ 
ṣan‘atı ol cāna ḳalmazlaruñ ḫil‘atleri ile manṣūṣdur. Faṣl faṣl1 kār-ḫāneler 
ḳurarlar. Meydān-ı2 ḫarābātda cān-bāzlıḳlar idüp ve ‘arż-ı ḳudret u mahāret 
ḳılurlar.  

 

Der-‘iffet-i Zenān-ı Ḫıṭāy 

Egerçi ki ḫarābāta düşen ümerā ḳızlarınuñ faḥşı ġāyetdedür, 3  sā’ir 
ḫātūnlaruñ ‘iffet ü ‘iṣmeti daḫı nihāyetdedür. Müddet-i ‘ömrlerinde kimseye 
ḳadd u ḳāmetlerini göstermezler. Ve sā’ir vilāyetlerüñ ‘avretleri gibi bürinüp 
ṭarīḳ-ı ‘āmma girmezler. Farażā bir dūstları veyāḫūd aḳribāları evine varmaḳ 
murād idinseler ol diyāra maḫṣūṣ olan maḥaffe ḥammāllarını getürdürler. 
Ḳaç ‘avret ise her biri bir maḥaffeye girürler. Maḥall-i ma‘hūduñ ḳapusından 
içerü sāḥasına dek ol üslūb ile varurlar. Ḥammāllar yire indürüp ṭaşra 
gitdükden ṣoñra kendüler ṭaşra çıḳarlar. Maḥaffe ḥammāllarına bile 
görinmezler. ‘Umūmen ehl-i şehrüñ ve ümerā ve sā’ir ‘askerī olanlaruñ 
[147a M2] ehl-i beyti bu vechle ‘afīfelerdür. Ancaḳ ḫarābāta düşen fāḥişeler 
beyān-ı sābıḳ üzere kenīfelerdür.  

li-Mü’ellifihi4 

  Bir bāġdur zamāne ki naḫli ziyāddur 
  Serv-kāmet üzere pelīd aña bāddur 
 
  Ḥikmet nedür ki merd ü zenüñ rūzigārda 
  Kimisi müstaḳīm ü kimi kec-nihāddur 

Ġıbbu ẕālik ḥüsn ü cemāl ve ḳadd u ḳāmet ü yāl ü bāl Ḫıṭāy zenlerinde 
derece-i kemāldedür. Elbette siyāh çeşm olurlar. Ala gözleri, ḫuṣūṣā ki kebūd 
çeşmleri nādirdür, diyü taḥḳīḳ ḳılınur. 

 

 

 
1  ol//faṣl: icrāsı içün YK 
2  Meydān-ı: - YK 
3  ġāyetdedür: ġāyetde çoḳdur M2 
4  Bu manzume ve altındaki paragraf YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Aḥvāl-i Cinn-i Maṣrū‘-ı Ḫıṭāyiyān 

Ol diyārda maṣrū‘ u maṣrū‘a olmaz. Ya‘nī ki cin ulaşup aġızları 
köpürmek hīç bir zamānda vuḳū‘ bulmaz. Ammā ki cin ṭā’ifesi bir ‘afīfeye 
‘āşıḳ olmaḳ, ṣuya girdügi zamānda libāsın alup ‘uryān ḳomaḳ, ‘āḳıbet ‘ahd 
u güftle pīrāhen ü cāmesin virmek, ba‘dehu ol ‘avretle ülfet idüp vāfir māl ü 
menāl getürmek ḳatı çoḳ ẓāhir olurmış.  

Ḥattā bir def‘a bu ṭarīḳla bir ḫātūna cin ‘āşıḳ olmış. ‘Avret daḫı vāḳi‘-ı 
ḥālini şevherine bildürmiş. Zevci daḫı cinnī ḫavfından aña ṭalāḳ virmiş. 
Ba‘dehu ol zen-i bī-hem-tā kendü ḫānesinde tenhā sākin olmış. Kendüye bir 
serīr tertīb idüp eṭrāfına perdeler aṣup inzivā iḫtiyār itmiş.  

Fe-lā-cerem şehrüñ ‘avretleri gāh-be-gāh gelürler imiş. Ba‘żı 
muġāyyebātdan ṣorup ḫaber alurlar imiş. Ḥattā ki ol ‘avret bir nesne 
ṣorduḳça “hişt hişt1” resminde bir ḫafī āvāz işidürler imiş. Tā ki ma‘nāsını 
ol zen bilüp sā’ir zenlere terceme ve tefhīm idüp bildürürler imiş. Bu ṭarīḳla 
ol ‘avret vāfir māl ü menāl idinmiş. Kimini mürāca‘at iden ‘avretlere virüp 
niçesini ol cinnī götürmiş. Pes ba‘żı aḳribāsı meẕkūreye [147b M2 | 135b 
YK] naṣīḥat itmişler. “Ṣaḳın ki cinnīnüñ ḫıyāneti daḫı olur. Bir vaż‘uña 
incinüp ḫışm u ġażabını daḫı ẓāhir olması ta‘ayyün2 olur. Bārī mā-melekini 
‘aḳār u emlāke ṣarf eyle. Nuḳūd olduġı taḳdīrce dest-res bulmasını muḳarrer 
bilüp añla.” diyü bildürmişler.  

Fī nefsi’l-emr birgün mezbūr cinnī aña incinüp cümle nuḳūd u cevāhirini 
alup nā-bedīd ḳılur. Ve ba‘żı emlākinüñ der ü dīvārını yıḳar. 3  Bāġ u 
bāġçelerinüñ aġaçlarını çıḳarup yābānlara atar. Ve ba‘żı mezra‘alarına 
nihāyetsiz ṭaşlar döker. Ba‘dehu zirā‘ate ḳābil olmamasını muḳarrer ider. 
Aḳribāsınuñ naṣīḥati fā’ide virmez. Ya‘nī emlāk ü ‘aḳārı bile cinnī żararından 
beri olmaz.   4«نعوذ �� من شّر ذلك ومن اجلّن املهلك واملتهالك»   

 

Aḥvāl-i Ḥükemā-yı Ḫıṭāy 

Ol vilāyetüñ ḥükemāsı ve cerrāḥīn ü eṭıbbāsı ḳatı üstād olur. 
Kendülerden ḫavārıḳ-ı ‘ādāt ẓuhūrı taḥaḳḳuḳ bulur. Meẟelā marīżüñ 

 
1  hişt: - YK 
2  ta‘ayyün: - YK 
3  yıḳar: - YK 
4  “Bu şerden ve helak edici, bezdirici cinden Allah’a sığınırız.”  
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ḳarnını yararlar. ‘İlletini1 bi’l-mu‘āyene görüp izāle ḳılurlar. Ve kesdükleri 
maḥalle dāġ yaḳup ol ānda yine dikerler. Marīż olan kişi bu ḳıṣṣadan helāk 
olmaz. Ve bir daḫı elem ü renc ü ibtilā görmez.  

Ḥattā refīḳān-ı Monlā, ya‘nī ki Uluġ Big Mīrzā cānibinden Ḫıṭāy’a 
varan ‘uḳalādan biri ol diyārda iken yürek aġrısına mübtelā olmış. Ehl-i 
Ḫıṭāy delāleti ile bir ḥakīm-i cerrāḥa varmış. Veca‘ u elemi ne yüzden idügini 
bildürmiş. Fe-lā-cerem ol cerrāḥ-ı muḥterem fi’l-ḥāl sīnesini yarmış, içinden 
aḳçe deñlü bir müdevverce nesneyi kesüp çıḳarmış. Ve maḥallini ḳızmış 
demir ile ṭaġlamış. Ol kişi marażdan bi’l-külliyye şifā bulmış.  

 

Aḥvāl-i Müneccimān u Şu‘arā 

Ḫıṭāyīlerüñ şu‘arāsı daḫı vardur. Zebān-ı Fārisī’de ve kendü dillerinde 
naẓmları bī-şümārdur. Ḫıṭāy-nāme’de anlar nāmına mesṭūr olan bir maṭla‘ 
[149a M2] [ve] bir ḳıṭ‘a-i dürr-niẟārdur. 

Maṭla‘ 

  �2ر ديدن رويت بكار آيد مرا   � ز   ساهلا در خون ديده پروريدم ديده را    

Ḳıṭ‘a 

  وىي صواب گ ن   ر گ دواب از تو به        آدمى �رتاست از دواب بنطق    
  3كدامش فضيلت بود بر دواب   خواب   چو ايشان نداند جبز خورد و   

Egerçi ki naẓmları bu vechle yazılmışdur, fe-ammā şu‘arāsınuñ ism ü 
maḫlaṣları ẕikr olınmamışdur.  

Ba‘dehu müneccimān-ı Ḫıṭāy her cihetle feylesūfān-ı ẕevi’n-nühādur. 
Heft Ḳal‘a nāmındaki serāyda birbirinden ayru dört müneccim dā’imā 
maḥbūs gibi sākin olurlar. Taḥvīl-i āfitābdan başlayup çār faṣluñ çār 

 
1  ‘İlletini: ‘Aḳlını M2 
2  “Senin yüzünü görmede işime yarasın diye yıllarca kanlı gözyaşlarımda gözlerimi 

büyüttüm.” 
3  “İnsan, konuşma [özelliği] ile hayvandan üstündür. Eğer doğru konuşmazsan hayvanlar 

senden üstün olur. Yemek ve uyumak dışında bir şey bilmeyen kişiler hayvanlardan nasıl üstün 
olur!” 
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taḳvīmini istiḫrāc iderler. Ba‘dehu ol dört müneccim bir yire gelüp 
mübāḥaẟe ḳılurlar. Taḥḳīḳları ne derecede ḳarār iderse yazup ḫāḳāna bildü-
rürler. Ba‘de’l-ḳabūl [136a YK] taḳvīmleri ehl-i ḳaleme virilür. Onar ḳat 
Ḫıṭāyī evrāḳ ṭutılup naḳl olınur. Meẟelā on kişi yazduġı yüz taḳvīm olur. 
Birbirinden pertevi mürtesim olmaġla bir yazduḳları on olur. Nitekim yüz 
kātibüñ naḳli biñ taḳvīm olması taḥaḳḳuḳ bulur.  

Ba‘dehu vilāyet vilāyet1 üleşdürürler. Ya‘nī ki şehrden2 şehre ulaşdurur-
lar. Eñ ednā bir şaḫṣ ki on ādeme ḥükm eyleye, lā-büd aña bir taḳvīm viril-
mek muḳarrer ola. Tā ki ‘ilm-i nücūma raġbetleri izdiyād bula.  

li-Münşi’ihi 

  Keff-i ‘ilminde mihr-i ‘ālem-tāb 
  Her birinüñ olurdı usṭurlāb 
 
  Cümle aḥvāl-i ḥādiẟāt-ı dühūr 
  Oldı taḳvīm içinde hep mesṭūr 
 
  Māh-ı yek hefte rub‘-ı dā’irevār 
  Şehrüñ aḥkāmını ḳılur iẓhār 
 
  Sa‘d u naḥsuñ daḳā’iḳını dürüst 
  Her ḥakīm añlamışdı cüst ü nuḫust 

 

Aḥvāl-i Muḳannin-i Ḫıṭāyiyān 

Menḳūldür ki ol mülke sābıḳda niçe yıllar bir ‘avret ḥükūmet itmiş. 
Lākin aḥkām-ı ḳānūnı iḥāṭa idemeyüp küllī ‘acz çekmiş. Pes ol zamānda 
Būzcīn3 Gezīn dirler bir ḥakīm var imiş. Ol müte‘ahhid olmış ki Ḫıṭāy 
[148b M2] memālikini sühūletle żabṭ eyleye. Şöyle ki pādişāh anı vekīl 
idinüp ruḫṣat vire. Ḥattā fī zamāninā ol ‘avretüñ kendü şekli ve dīvānı mec-
lisi ve ümerāsı ṣūretleri bir ṭaġuñ üzerinde taṣvīr olınmış. Ve kendüsi altmış 
ẕirā‘ ḳāmetle naḳş itdürülmiş. Ammā yanında bir ḫar ṣūreti daḫı yazılmış. 

 
1  vilāyet: - YK 
2  şehrden: - YK 
3  Būzcīn: Pūzçīn YK 
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Cin iken ḫar şekline girüp meẕkūre ile mücāma‘at ḳılmış. Āḫir ol ḫardan 
ḥāmile olup bir oġlan ṭoġurmış ki ol ṭoġan oġlanuñ ṣūreti ādem ayaḳları ve 
ḳulaḳları merkeb resminde mürtesim ve iki avuçları muşt-ı insānī gibi yu-
muḳ ṭoġmış. 

Şol1 dem ki açmışlar, birinüñ içinde bir çūb pāresi ve ol birinde bir 
levḥa bulınmış ki yazusı “zeden, rānden, küşten” lafẓları imiş. Pes bu cin ol 
rümūzı beyān itmiş: “Çūbdan murād ālet-i te’dībdür, ya‘nī żabṭ-ı memleket 
‘urmaġla, şehrden sürmekle, öldürmekle’ mümkindür.” mażmūnını remz 
yatupdur.2 

 

Ammā Tārīḫ-i Ḥükkām u Selāṭīn-i Ḫıṭāy 

Tā3 āḫir pādişāhları olan Altan Ḫān’a gelince yazılmışdur ki Cengiz 
Ḫān ve evlādı anuñla niçe cengler itmişlerdür. Cümlesi otuz altı ṭabaḳadur 
ki yine bu cüz’de beyān olınacaḳdur. Va‘deleri cem‘an üç yüz beş kişidür. 
Ve bu cümlenüñ zamān-ı salṭanatları kendülerüñ ḥisābınca ḳırḳ iki biñ sekiz 
yüz altmış4 beş yıldur. Ve ol tārīḫ-i mu‘teber ki ḥālā içlerinde mażbūṭdur.  

Hülāgū Ḫān zamānında ḥükemā ve müneccimīn bir yire [136b YK] 
geldiler. Ḫıṭāy ḥakīmlerinden Ḳomancī ki Sīng Sīng5 laḳabı ile meşhūrdur, 
dillerinde ‘ārif ma‘nāsınadur. Bunuñ yazduġı kitābı Ḫˇāce Naṣīr-i Ṭūsī ge-
türdüp sā’ir ḥükemā ile tetebbu‘ idüp zīc-i İlḫānī aḥkāmına, andan niçesine 
ilḥāḳ itmişdür. Ba‘dehu pādişāh-ı İslām Ġāzān Ḫān ‘aṣrında Vezīr Ḫˇāce 
Reşīdü’d-dīn-i Ḫıṭāyī Ḫıṭāy’dan Lītācī ve Meksūn6 ki ‘ilm-i ṭıbb u nücūmda 
[149a M2] ve tevārīḫde ẕü-fünūn olmaġla niçe kitāblar taṣnīf idüp eẟerler 
ḳomışlardur, ol kitābları getürdüp şöyle ma‘lūm idinmişdi ki zamān-ı 
sābıḳda ittifāḳla üç hakīm-i fehīm tevārīḫ-i ḳadīmeyi tetebbu‘ idüp bir kitāb 
yazmışlar.  

Ki birinüñ ismi Fūhīn Ḫūşāng’dur. Ba‘żılar ḳavlince ismi Fūhīn ve 
laḳabı Ḫūşāng’dur. Tāy Ġāncū şehrinde ṭoġmışdur. İkincinüñ ismi Fīçū 

 
1  Metnin bağlamından bu paragraftan önce gelmesi gereken bir kısmın olduğu, ancak 

istinsah esnasında atlandığı anlaşılmaktadır. 
2  yatupdur: itdügidür YK 
3  Tā: - YK 
4  altmış: - YK 
5  Sīng: - YK 
6  Lītācī ve Meksūn: Līşācī ve Meskūn YK 
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Ḫūşāng’dur ki Ḳūmīn1 Çuvā şehrinde tevellüd itmişdür. Üçincinüñ nāmı 
Şencūn Ḫūşāng’dur.2 Ki Laūgīn nām memleketde neşv ü nemā bulmışdur. 
Ġālibā lisānlarında ḫūşāng ḥakīm-i fāżıl ma‘nāsınadur. İsmleri Ḳūmīn, 
Ficū,3 Şīḫūn’dur.  

Pes te’līfātlarında üç devr i‘tibār idüp her birine bir nām virmişlerdür. 
Ya‘nī ki devr-i evvele Şāng Ven,4 evsaṭa Ḫūng Ven,5 āḫire Ḫā Ven6 ıṭlāḳ it-
mişlerdür. Pes devr-i büzürg on biñ yıldan ‘ibāretdür ki ol müddete Nek 
Ven7 dinilür. Ve yine her devr a‘ẓamī üç devr daḫı i‘tibār idüp her birini 
altmış yıl ṭutup her yılına bir nām daḫı virilür. 

Pes tārīḫ-i te’līf-i Kitāb-ı Benāketī ki sene seb‘a ve ‘aşer ve seb‘a mi’e 
muḥarremidür, devr-i Şāng Ven8 ḥisābından elli dört yıldur ki müddeti se-
kiz biñ9 sekiz yüz altmış sāldür. Ve Ser Ven ṭoḳuz biñ yedi yüz seksen beşi 
geçmişdür ki mecmū‘ı seksen sekiz kerre yüz biñ ve altı yüz otuz ṭoḳuz10 biñ 
yedi yüz seksen beş olur. İbtidādan Cengiz Ḫān, Ong Ḫān’ı öldürdügi sāle 
gelince ki muvāfıḳ-ı sene seb‘a ve tis‘īn ve ḫamse mi’e-i hicrīdür, cem‘an 
seksen sekiz kerre yüz biñ ve üç yüz otuz biñ üç yüz altmış yedi yıldur. 

 

Der-vilādet-i Şegmūnī11 ki Peyġāmber Būde  
Be-zu‘m-i Ehl-i Ḫıṭāy u Ehl-i Hind 

Ba‘żılar Şemgūnī ve Şāmgūnī dimişlerdür. Egerçi ki vilāyet-i Hind’de 
ba‘ẟ olınan peyġāmberlere nihāyet yoḳdur. Ammā ṣāḥib-i şerī‘atleri altı 
peyġāmberdür. [149b M2] Muḳaddemleri Māhī Şūr, ikinci Vişnu, üçinci 
Brahmā, dördinci Azhest, beşinci Ḫāşeg,12 altıncı Şāmgūnī’dür. Ya‘nī cüm-
leden ṣoñra geleni oldur. Ve her birinüñ dīn ü meẕhebi başḳa başḳadur. 

 
1  Ḳūmīn: Yūḳīn YK 
2  Ḫūşāng: Ḫūḳāng YK 
3  Fecū: Fencū YK 
4  Ven: Den YK 
5  Ven: Den YK 
6  Ven: Den YK 
7  Ven: Den YK 
8  Ven: Den YK 
9  sekiz bin: - YK 
10  ṭoḳuz: - YK 
11  Şegmūnī: Şemgūnī YK 
12  Ḫāşeg: Fāşeg YK 
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[137a YK] Niteki ümmetleri de ayru ayrudur. Ekẟer-i küffārı büt-perest ve 
āteş-perest olup birbirlerine muta‘aṣṣıblardur.  

Pes Māhī Şūr aña dirler ki henüz ṭoġmamışdur, vefāt daḫı itmez. Babası 
ve anası yoḳdur. Ammā ‘avreti ve evlādı vardur. Ve üç gözle bīnādur ki biri 
güneş, biri ay, biri daḫı āteşdür; dirler. Ve anuñ ümmeti dā’imā raḳṣ u 
semā‘dan ḫālī olmazlar.  

Ammā Vişnu ümmeti, ya‘nī tevābi‘i ehl-i riyāżetdür. Ammā 
Brahmā’nuñ etbā‘ı āteş-perestlerdür. Ve bu üç milletüñ zu‘mları böyledür 
ki āfitāb her ayda bir levn ile ṭoġar. Ya‘nī ki bir yılda on iki devrlü1 güneş 
ṭulū‘ ider. Ve her iki buçuḳ2 şems senede bir āfitāb ve bir māh-ı ḳamerī 
ziyāde olur ki aña āfitāb-ı sīzdehüm dinilür. Ve ba‘żı ḳavā’il vardur ki hemān 
āfitāb-ı sīzdehüme ṭaparlar. Ġayra baş egmezler.  

Ammā zu‘m-ı Azhestiyān, ya‘nī ki dördinci peyġāmbere intisāb idenle-
rüñ ḳavli budur ki yigirmi dört kerre ol peyġāmber gelecekdür. Ṣoñra 
dünyāya āḫir-i mürsel yitişecekdür. Muḥaṣṣal ḥaşr-i ecsāda ḳā’il degüllerdür. 
Bu vechle ādemī ve ḥayvānāt ölürler,3 menāziline giderler. Bir daḫı dünyāya 
gelmezler, diyü ta‘bīr iderler.  

Ammā i‘tiḳād-ı Ḫāşegiyān4 böyledür ki cennet ve cehennem olmaya. 
Ādem oġlanları giyāh gibi bitüp yine giyāh gibi ḫazān-dīde ola. ‘Iyāẕen 
bi’llāhi te‘ālā, eyülüge ve yaramazlıġa göre cezā ve mükāfāt olmaya.  

Ammā Şemgūnī5 ümmeti üç fırḳadur. Birine Şīrāveg dirler. “Şāmgūnī 
bize bir ṭarīḳ-ı düşvār göstermişdür ki bize ol bābda kimseyi irşāda ḳādir 
degüldür. Hemān çalışup kendüzi ḳurtarmaḳ gerekdür.” dirler. İkinci Serīr6 
Kend nāmınadur. [150a M2] Zu‘mları böyledür ki ehl-i dünyāyı belālardan 
anlar ḫalāṣ ideler. Üçincisinüñ nāmı Semyeg resmindedür.7 Ki bunlar mer-
tebede ġayrıdan bālāterdür. Ḫalā’iḳı irşād idüp tekmīl-i nüfūs-ı nāḳıṣ iderler. 
Ve “Rümūz-ı esrār-ı ḥikāyāt-ı Şāmgūnī’ye vāḳıfuz.” dirler.  

Mezbūr Şāmgūnī’nün Eydrem nāmına bir kitābı vardur ki cümle 
kitāblaruñ āḫiri oldur, dirler. Ve Şāmgūnī’den naḳl iderler ki cümle 

 
1  devrlü: ṭavrlu M2 
2  iki buçuḳ: on iki YK 
3  ölürler: eyüler M2 
4  Ḫāşegiyān: Fāşegiyān YK 
5  Şemgūnī: Şāmgūnī YK 
6  Serīr: Serber YK 
7  resmindedür: nāmınadur YK 
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peyġāmberler birlikdür. Nihāyet kimi tekrār dünyāya gelür, dīnini tāze ḳı-
lur. Cümlenüñ sözleri de birdür ki kitāb-ı Eydrem1 anları müştemildür, di-
miş. 

Ve ammā keyfiyet-i vilādeti bu yüzdendür ki zamān-ı [137b YK] 
māżīde Hind vilāyetinde Şedūden nām bir pādişāh gelmiş. Ma‘nāsı “pāk 
enderūn” dimek imiş. Pes şehr-i Kelbūs’da Māhāmāyā2 nām bir ḫātūn var 
idi ki anuñ ululıġı nihāyetde idi. Ḥālā ki kimse bilmez idi.3 İttifāḳ ol zen bir 
gice bir vāḳı‘a görür ki ay ve güneşi ġıdā idinüp yimiş. Ve cümle deryāları 
nūş itmiş. Ve Kūh-ı Ḳāf’ı bālīn idinüp ḫˇāba varmış. Vaḳtā ki bu rü’yāsını 
zevci olan Şedūden’e söylemiş, ol daḫı mu‘abbirler getürdüp şöyle ta‘bīr 
olınmış ki andan bir veled gele, pādişāh-ı ‘ālem ola, tamāmen. Veyāḫūd bir 
büt ṭoġura ki cümle ḫalḳ aña secde ideler. Ḳaçan ki müddet-i ḥamli ġāyete 
irmiş, Māhāmāyā bāġ u rāġ seyrinde bulınup ṣaġ eli ile bir dıraḫtuñ budaġını 
ṭutup bāzīçe iderken bir ferzend ṭoġurup vaż‘-ı ḥaml ider. Ya‘nī ki Mahābad 
nām şehrüñ ṭaşrasındaġı bāġında bu ḳıṣṣa ẓuhūr eyler.  

Lākin hemān ki ol püser[i] ṭoġurdı, yedi adım miḳdārı ḥareket ider. Ve 
her bir adımında bir gülzār-ı şüküfte olur. Ve her birinde bir genc-i maḫfī 
daḫı ẓuhūr bulur. Ve dört ṭarafına nigāh idüp söyler. Ḥāżır olan [150b M2] 
ḫalḳı dīne da‘vet eyler. Ve daḫı küffāra gelüp dir ki “Benüm bu gelişüm āḫir 
gelişümdür. Bir daḫı gelmesem gerekdür. Ve ṭoġmasam gerekdür. Zīrā ki 
bundan ṣoñra baña dünyā lāzım degüldür. Ammā bu def‘a pāk ü nūrānī 
olup giderin. Geldügüm ‘ālemden yaña dönüp sefer iderin.”  

Ba‘dehu dört peyġāmber ki sābıḳan ẕikr olınan Māhī Şūr ve Vişnu ve 
Brahmā ve Azhest’dür, çıḳageldiler. Āverde ve dāye ve dādı ve lālā maḳūlesi 
olup ol püser-i ‘azīz ü mu‘teberi4 ṭutdılar. Ol ḥīnde āsmāndan yaġan bārān-ı 
raḥmetle yayḳadılar. Ve yine ol sā‘atde āsmāndan berü ṭabl ü ‘ūd u ebrīşüm 
cinsinden olan sāzlaruñ āvāzelerin işitdiler. Ba‘dehu göklerden yire berg-i gül 
yaġdı. Ve ol dört peyġāmber bir maḥaffe getürüp5 māderi ile Şāmgūnī’yi aña 
ḳoydılar. Babasınuñ öñine iletüp götürdiler. 

 

 
1  M2 nüshasında bu kelimenin ilk hecesi harekelidir. 
2  Māhāmāyā: Māhābāyā YK 
3  Nüshada bu kelimeden sonra “ma‘nāsınadur.” ibaresi gelmektedir. Sentaks gereği bu 

kelime metne alınmadı.  
4  ‘azīz ü mu‘teberi: ‘azīzi YK 
5  maḥaffe getürüp: maḥaffeye YK 
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Bedīhe 

  Didiler nūr-ı çeşm-i pāküñdür 
  Gül-i ḫoş-būy-i āb u ḫāküñdür 
 
  Eẟer-i nūr-ı lā-yezāl budur1 
  Gevher-i nuṭfe-i kemāl budur2 
 
  Sırrıdur iki ‘ālemüñ bu vücūd 
  Ẕātıdur maḥż-ı luṭf u himmet ü cūd 

Pādişāh daḫı müneccimlerini istedi. “Ferzendimüñ ṭāli‘-ı mevlūdı gö-
rilmek gerekdür.” didi. Āyīnleri3 üzere büt-ḫāneye ki gönderildi, ol dört bü-
zürgvār aña secde itmek murād olındı. Ḥālā ki emr ber-‘aks oldı. Ol dört 
ẕāt-ı şerīf püser-i ‘aẓīze secde ḳıldı. Ḫalā’iḳ müteḥayyir olup Şāmgūnī’nüñ 
‘aẓm-ı şānını her kişi bildi. Ba‘żılar ki ol dört kimseye “Ḫudālarımuzdur.” 
[138a YK] dirlerdi. “Çünki bizüm ḫudālarımuz aña secde eyledi, Şemgūnī 
ḫudā-yı ḫudāyān oldı.” diyü ol zümre ittifāḳ itdi. Ya‘nī ki dillerince 
“Sezāvārāt Sih4”, ya‘nī nefsi tamām, ẕātı bī-noḳsān nāmı ile şöhret virildi.  

Vaḳtā ki dört yaşına girdi, pederi emriyle [151a M2] mu‘allimler ṭu-
tıldı. Kendüye ta‘līm-i fünūn ḳaṣd olındı. Lākin ḳanḳı ḫaṭ ki aña gösterildi, 
bilā-tereddüd ve tevaḳḳuf ol yazuyı oḳudı. Ve her ‘ilmi üstādları bundan 
ögrenmeli oldı. Ve kendinüñ yazduġı ḫuṭūṭı kimse oḳumaġa ḳādir olamadı.  

El-ḳıṣṣa Şāmgūnī ki ḥadd-i bülūġa vardı, cidden zīb ü zīnet-i dünyāya 
iltifāt ḳılmadı. Āḫir-i kār pederi olan şehryār anı bir ḥiṣārda ḥıfẓ itdürdi. 
Niçe yıllar anda temekkün idüp rūzgārını geçürdi. ‘Āḳıbet ol cār-ı büzürgvār 
ki ba‘żılar ḳavlince peyġāmberān-ı nāmdārān ve niçelerüñ zu‘mınca firiş-
tegān-ı leṭāfet-diẟār ve eger ‘uḳalā ḳavlince Kūh-ı Ḳāf’uñ dört ṭarafında 
ḥükūmet ü salṭanat iden mülūk-i cihān idi. Böyle ḫaber virdiler ki “Sezāvārāt 
Sih5 bunca yıllardur ki ḥiṣārda riyāżet çekmededür, sinn-i şerīfi ise henüz 
yigirmi ṭoḳuza yitmişdür. Münāsib budur ki ol maḥbesden çıḳarasuz.” di-
diler. Sā’ir eḥibbāsına bu ḫuṣūṣı bildürdiler. Fe-lā-cerem ẕevāt-ı cār-ı 

 
1  budur: tūdur YK 
2  budur: tūdur YK 
3  Āyīnleri: ‘Ādetleri YK 
4  Sezāvārāt Sih: Sezāvārsüz YK 
5  Sezāvārāt Sih: Sezāvārāt Ser YK 
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maḥrem anuñ sākin olduġı ḳaṣr-ı ḫāṣṣa vardılar. Bir esb-i güzīn-i muraṣṣa‘-
zīn iletüp ḳoltuġına girüp atlandurdılar. Eline bir zerrīn ḳılıç virdiler. “Gö-
relüm ne semte gider.” diyü naẓar ḳıldılar.  

Şāmgūnī bilā-tevaḳḳuf çekildi, gitdi. Bir eḥibbāsı ile Nehr-i Geng 
kenārına yitdi. Ve ol maḥalde ṣūfiyyūn libāsında vāfir pīrler ẓāhir oldı. 
Riyāżet cihetinden Şāmgūnī’ye vāfir muġāraża1 ḳıldılar. Ol daḫı ol zümreye 
cevāblar virdi. Ba‘dehu elindeki şemşīri ṣuya bıraḳdı. Ve kendü ṣaçını kesüp 
bir pāresini kendüye hem-rāh olan eḥibbāya virdi. “Pederüm ve māderüme 
īṣāl idesün.” diyü ıṣmarladı. Sā’ir mü’minlerini bād-ı vezān perrān idüp se-
kizinci felege dek gitdi. Ve ol murtāż pīrlerüñ i‘tirāż u daḫline binā’en 
Şāmgūnī ol ḥavālīde bir seng-i yek-pārenüñ üstine oturdu. [151b M2] Altı 
yıl tamām ḥareket itmeyüp ve riyāżetini kemāle irgürüp günde bir dāne bög-
rülceden ġayrı nesne yimedi.  

Ba‘de ẕālik cānib-i āsmāndan kendüye bir firişte,2 ya‘nī ki vücūdı nūrla 
sirişte bir maḫlūḳ indi ki biñ ‘aded görür gözle bīnā idi. Anūn ḥużūrına 
geldi. “Zamānıdur ki bu maḳāmuñdan ṭaşra gelesün. Bir ‘ālem-i āḫarı daḫı 
müşerref ḳılasun.” didi. Ve yine ol ḥīnde ‘ālem-i bālādan bir nidā ẓāhir oldı. 
Min ba‘d ol ẕāt-ı murtāża Şāmgūnī dinilmek buyurıldı. [138b YK] Zīrā ki 
ol zamāna dek ḫalḳ miyānında Sezāvārāt Sih3 nāmı ile añılurdı. Bu merte-
beden ṣoñra ol diyārdaki aṣḥāb-ı meẕāhib ve ehl-i edyān aña Ādem nāmını 
ıṭlaḳ itdiler. Ve ol şevḳa Kūh-ı Serendīb’üñ ḳullesinden āteşler yaḳup nişān 
gösterdiler ki ol maḳāma Naḳşu’l-ḥacer dirler. Yāḳūt-ı aḥmer ma‘deni an-
dadur, ḫaberin virdiler. Ammā āteşle ‘alāmet ẓāhir olduḳdan ṣoñra 
Şāmgūnī’ye dört kāse ṭa‘ām getürdiler. “Şimdiden ṣoñra icāzetdür.” didiler. 
Ya‘nī ki sābıḳan Kūh-ı Ḳāf’dan gelen Māhī Şūr ve Vişnu ve Brahmā ve Az-
hest bu ḫidmeti edā itdiler. İlā hāẕe’l-ān Kūh-ı Serendīb mücāvirleri ol kāse-
leri ḥıfẓ itmek üzeredürler. Ve bu ḳıṣṣayı tafṣīlen bilürler. 

 

Ammā maḳālāt-ı Şāmgūnī 

Mezbūruñ kelimātındandür ki “Seksen yıl ‘ömr sürdüm. Seksen biñ 
kerre ṣūrethā-yı muḫtelife ile dünyāya geldüm. Ve eşkāl-i mütenevvi‘a ile 
ḫalḳa göründüm. Dehr gülşeninde bir gūne ölümle gitdüm. Ve bir kerre 

 
1  muġāraża: mu‘āraża YK 
2  firişte: - YK 
3  Sezāvārāt Sih: Sezāvārāt Ser YK 
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bāzirgān ṣūretinde bir deryāyı geçmek ḳaṣdını itdüm. Eẟnā-yı tevcīhde bir 
neheng ben bindügüm keştīye āheng eyledi. Lākin ‘ġūbdāy1’ lafẓı benden 
ṣādır olmaġla zamān-ı sābıḳdaki ḥālini2 añdı. Ol zevraḳa ta‘addīden beri 
oldı. Ya‘nī ki ‘ġūbdāy3’ dimek ‘Allah içün olsun baña secde eyle.’ dimekdür. 
Sābıḳan ol neheng [152a M2] ṣūret-i insānīde olup ẕikr ü tesbīḥi ġūbdāy4 
olmaġın ol kelām ḥürmetine keştīden el çekdi. Ve günāh itmeden ḳurtıldı.  

Vaḳtā ki ol neheng vefāt itdi, bu iyülük mükāfātına kemikleri bir 
ṣaḥrāda ḳalup rūḥı bir dervīşün oġlı cismine ḫulūl ḳıldı. Ve ol püser büyü-
dükçe bir dervīş-i5 murtāż, sālik-i münevver oldı. Ya‘nī ṭa‘ām yimeden ṭoy-
ması müyesser olmayup dā’imā cev‘ān olmaġla riyāżete raġbet ḳıldı. Ḥālā ki 
Şemgūnī yed-i kerāmetle aña bir şerbet tertīb idüp içürdi. Sā‘atiyle ḳarnı 
ṭoyup min ba‘d ṭa‘ām istemedi. Şeb ü rūz riyāżete naṣb-ı nefs itdi.  

El-ḳıṣṣa Şemgūnī ol püser ile dā’imā ṣaḥrālarda gezerdi. Ḥattā eẟnā-yı 
geşt ü güẕārda ol nehengüñ kemikleri olan ṣaḥrāya vardı. “Bu kemikler ki-
mindür, bilür misün?” diyü īn6 dervīşe ṣordı. Ol daḫı mütenebbih olup “El-
ān senüñ berekāt-ı ṣoḥbetüñle yāduma geldi ki sābıḳan bu nehengüñ cese-
dinde idüm. Ve bu üstüḫˇānlar benüm idi.” diyü Şāmgūnī’ye cevāb virdi. 
Der-‘aḳab dāmenine ṣarılup “Min ba‘d beni bu gelüp gitmeden ṣuver-i 
muḫtelife ile mevcūd olup ecsādı teşrīf itmeden ḫalāṣ eyle.” diyü yalvardı. 
Şāmgūnī daḫı anı ḥüsn-i [139a YK] tertīb idüp kendü mertebesine iletdi. 
Ya‘nī ecsām-ı mütenevvi‘aya ḫurūc u duḫūlden ḫalāṣ itdi. 

 

Der-meẕheb-i tenāsüḫ 

Ḫafī olmaya ki ehl-i tenāsüḫ dirler eczā-yı ‘ālem ṣaded-i teraḳḳī ve is-
tikmāldedür. Bir nefs ki ṣūret-i mizāc-ı ‘unṣurīde kemālātla taḥaḳḳuḳı 
tamāmen müyesser olmaya, elbette ol ṣūretden müfāraḳat ider. Meşiyyet-i 
ilāhiyye ile bir ġayrısına gider. Eger ḥālet-i müfāraḳatda ḫūy u ḫaṣlet ü ṣıfat-ı 
insāniyyet ciheti 7  ġālib ise yine bir gūne insān ḳālıbına duḫūl eyler. 
Ḥayvāniyyeti ġālib ise bir ḥayvān cesedine ḥulūl eyler. Ammā bundan ġaraż 

 
1  ġūbdāy: ġūydāy YK 
2  ḥālini: - YK 
3  ġūbdāy: ġūydāy YK 
4  ġūbdāy: ġūydāy YK 
5  dervīş-i: - 
6  īn: - YK 
7  ciheti: - M2 
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budur ki ya‘nī ki evvelki [152b M2] insāniyyetden tekmīl-i kemālāt itdügini 
bilüp ikinci ṣūretde mükemmel olur. Tedrīcle melā’ike mertebesine teraḳḳī 
bulur.  

Zīrā ki Şāmgūnī ḳavlince merātib-i āmed şüd ve ṣuver-i muḫtelife ile 
tereddüd altı gūnedür. Evveli dūzaḫ, ikinci şeyṭanet, üçinci ḥayvāniyyet, 
dördinci insāniyyet, beşinci miyān-ı insāniyyet ü melekiyyet, altıncı firişte-
lige müte‘alliḳ ṣūret-i nūrāniyyet.  

Ve bir taḥḳīḳı daḫı budur ki cennet yigirmi1 yedi ola. Cehennem sekiz 
idügi ta‘ayyün bula. Ve yine anuñ zu‘mınca yaramaz kirdār, ya‘nī ḫūy u 
ḫaṣlet-i bī-i‘tibār on nesnedür ki üçi nefse müte‘alliḳ māl ü ḳatl-i nefs ü ḳaṣd-ı 
fesāda iġvādur. Ve dördi daḫı2 dil3 ḥālidür ki dürūġ u ġıybet ü suḫan-ı saḫt 
u bīhūde kelimāt-ı bī-feḥvādur. Üçi göñle müte‘alliḳdür ki ḥıḳd u ḥased ve 
‘adem-i ma‘rifet nāmındaki cehālet ü gerd-i ebeddür.  

 

Ammā vefāt-ı Şāmgūnī 

Bu ṭarīḳla naḳl olınmışdur ki Hind ḥudūdında Nūşenḳar4 nām bir şehr 
vardur ki ḫalḳı cemī‘an pehlevān u bahādırlardur. Şāmgūnī ol diyāra ‘azīmet 
itdi. Eẟnā-yı rāhda bir büyük ṭaġuñ dāmenine yitdi. Ve ol kūhı maḥallinden 
ḳaldurmaḳ murād idindi. Fe-lā-cerem ‘arż-ı kerāmāt idüp ol şehr üstine 
āsmāndan berü ki ol ṭaġı5 atdı, sükkān-ı memleket bu kerāmetini siḥre ḥaml 
idüp ḳatl itmek ḳaṣdına bir cemm-i ġafīr ve cem‘-ı keẟīr anuñ üstine yüridi. 
Şāmgūnī daḫı bī-bāk ḫırāmān ve āheste āheste güẕerān olup ve ol cebeldeki 
beyāż ve nūrānī yek-pāre ṭaşdan bir ḳubbeye ṭoġrıldı ki billür-ı ṣāf gibi dı-
raḫşān idi. Hemān ki ḳarībine vardı. Ol ḳubbe iki yarıldı. Kendüyi derūnına 
aldı. Ve yine yek-pāre oldı, ḳaldı.  

Fe-lā-cerem zücāc-ı laṭīf gibi ṭaşradan içerüsi görinürdi. Ehālī-i diyār 
Şāmgūnī ne ḥālde ise seyr [139b YK] iderdi. Lākin içerüsine giremezlerdi. 
Yek-pāre ṭaş olup [153a M2] nübüvvet ü kerāmet ḳuvveti ile girdügini ve 
duḫūl u ḫurūca ḳābil ḳapusı ve revzenesi yoġduġını bilüp ta‘accüb iderlerdi. 

 
1  YK nüshasında bu kelime karalanmıştır. 
2  daḫı: - M2 
3  dil: - YK 
4  Nūşenḳar: Tūşenḳar YK 
5  ol ṭaġı: - M2 
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Bu minvāl üzere gāh gāh gelüp seyr iderlerdi. İçinde ne vaż‘ ve kār üzere ise 
görürlerdi.  

İttifāḳ yine bir gün bir gürūh anı1 temāşā iderlerken anı görürler ki ol 
ḳubbenüñ içinde direk gibi bir nūr ẓāhir olur. Çekilüp evc-i āsmāna ‘urūc 
ḳılur. Ve üç günden ṣoñra mesāfe-i ba‘īdeden bir şaḫṣ-ı nūrānī çıḳagelür. 
Şāmgūnī’yi anda bulmaduġına nevḥa vü nāle vü zārī ḳılur. Lākin bir ṣabāḥ 
ḳulle-i semādan Şāmgūnī ẓāhir olur. “Benüm içün mātem ṭutup ġam yime2 
oġlum ki ben ne ṭoġdum, ne fevt oldum. Ne bir yirden geldüm, ne āḫar 
ṭarafa ‘azīmet ḳıldum. Ve bundan ṣoñra ne vefāt iderin, ne ġayrı ‘āleme gi-
derin.” diyü tesellī virüp3 ḥasb-ı ḥālini taḳrīr ḳılur.  

Egerçi ki Tārīḫ-i Benāketī’de bu maḥal bu tafṣīl ile mesṭūrdur, fe-ammā 
Ḫıṭāy-nāme’de [mesṭūrdur ki] Şegmūnī4 ṭoġduġı gibi yedi adım yüridi. Her 
bir adımında bir bāġ u rāġ-ı cennet-miẟāl peydā olup ezhār u berg ü bārı 
dürütdi. Ve ḫalḳı kendü şerī‘atine da‘vet ḳıldı.  

“Pes bu bir seḥḥār olmaḳdur.” diyü her kişi ḳatline ḳaṣd itdi. Şegmūnī5 
daḫı ol billūra şebīh olan ḳubbeye ṭoġruldı. Eli ile “Açıl.” diyü işāret ḳıldı. 
Tā ki ol ṭaş dü nīm olup kendüsini içine aldı. Ve zücāc u billūr gibi ṣafā vü 
leṭāfet peydā itdi. Her gelen içinde ne işler, görürdi. “Çıḳduḳda öldürelüm.” 
diyü ittifāḳ ḳılurdı. Ba‘de zamānin Şegmūnī6 yine arslan şekline girdi. Ve ol 
ḳubbenüñ içinden çıḳup ḫalḳa ḥamle itmekle cümlesini ḳaçurdı. Kendüsi 
daḫı nā-peydā olup bir zamān görinmedi. Lākin bir müddet ṣoñra yine gö-
rindi. Ḫavārıḳ-ı ‘ādāt ẓāhir idüp ḫalḳı dīnine da‘vet eyledi. Ekẟer-i ehālī-i 
diyār aña īmān getürdi. Ve şerī‘atini ve kitābını ḳabūl [153b M2] idüp ‘amel 
itmek üzere oldı.  

Ve bi’l-cümle Monlā ‘Alī Ḳuşcı ol diyāra varduġı tārīḫ-i hicrī ki …7 idi, 
ol zamāna gelince ba‘ẟ-ı Şegmūnī8 tārīḫi dört biñ miḳdārı yıl olmış idi. Ba‘de 
zamānin ümmeti azdılar. Māh-perest ve āfitāb-perest ve āteş-perest ve büt-
perest olup9 edyān-ı ġarībe-i bāṭıla peydā ḳıldılar.  

 
1  gürūh anı: kerāmātı YK 
2  ġam yime: - YK 
3  tesellī virüp: - YK 
4  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
5  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
6  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
7  Nüshalarda bu yer boş bırakılmıştır. 
8  Şegmūnī: Şāmgūnī YK 
9  büt-perest olup: oldılar YK 
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Biz yine ṣadede gelelüm. Aḥvāl-i mülūk-i Ḫıṭāy’ı bildürelüm ki bālāda 
mesṭūr olduġı üzere1 ṭabaḳāt-ı mülūk-i Ḫıṭāy otuz ṭabaḳadur. Ya‘nī ki mü-
devven kitāblarında [140a YK] bu ṭarīḳla yazılmışdur. Pes ṭabaḳa-i ūlā 
cümleden evvel ẓuhūr eyleyen pādişāhları Nīgū nāmınadur. Anuñ 
zamānında medā’in ve ḳaṣabāt ve ḳaryeler yoġ-ıdı. Benī Ādem ḥayvānāt gibi 
yazın ṣaḥrālarda ot otlardı. Ḳış olduḳda maġāreler ve ṭaş ḳovuḳlarına girür-
lerdi. Yapraḳ ḳısmı ile setr-i ‘avret ḳılurlardı. Şiddet-i sermā olduḳça nefes-
lerini ḳavī ḳavī alurlar, virürlerdi.2 Ol vechle ḥarāret peydā idüp ıṣınurlardı. 
Ve hevā germ olup bürūdet gitmesi irāde itdüklerince ittifāk pey-ā-pey el ele 
ururlardı. Hevāda germiyyet peydā idüp rāḥat olurlardı. Ve merd ü zen bir-
biri ile ülfet muḳarrer idi. Lākin ṭarīḳ-ı mücāma‘at u nikāḥ bilinmezdi. Mü-
cerred nefes nefese yaḳın olup ṣarılup nefesleri birbirine ṭoḳınmaġla ẕürriy-
yet peydā olurdı.  

Niçe rūzgār irādet-i Kirdgār bu minvāl üzere cārī olınmış idi. Ḫuṣūṣā ki 
heykelleri ḳavī ve bedenleri ḍaḫīm ve nefsleri ġavī maḫlūḳāt idükleri ta‘yīn 
bulmış idi.  

Andan ṣoñra Nīgū nāmındaki pādişāhları dünyādan gitdi. Yirine Ten 
Ḫˇāngeşī şehryār oldı ki ismi Ten’dür. Laḳabı Ḫˇāngeşī’dür. Ve ol zamānda 
her pādişāh olan şaḫṣa Ḫˇāngeşī dinilmek muḳarrer idi. Ve ammā şimdiki 
[154a M2] ḥālde ki kitāblarında mesṭūrdur, Nede nāmı ile yazılmayup Şī 
nāmına meẕkūrdur.  

Fe-lā-cerem mezbūruñ gövdesi ef‘ī-i erḳam hey’ātında idi. Ve ol yılān 
resmindeki cüẟẟede ādem başı gibi on kellesi var idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ kendi 
ḫalḳından on altı birāderi olup cümlesi kendüye yār-ı ġam-ḫˇār idi. Ya‘nī 
anlaruñ da gövdeleri yılan ve kelleleri re’s-i ādemī gibi nümāyān olmış idi. 
Bunlar daḫı Nīgū zamānındaki gibi yazın ṣaḥrālarda ḳışın aġaç ḳovuḳlarında 
ve maġārelerde olurlardı. Nihāyet ṣayu ṣaymaġı bilüp aġaç pārelerine girüp 
duḫter idinmek bunlaruñ iḫtirā‘ı olmışdur.  

Ve bu ṭabaḳanuñ üçinci meliki Day Ḫˇāngeşe’dür ki yine cüẟẟesi yılan 
hey’ātında idi. Fe-ammā ser-i ādemī gibi olan başları on degül, ṭoḳuz idi.  

Ve bi’l-cümle Ulu Gey, Deşnī Gey, Ḫa Ḫūn Gey, Len Len3 Gey, 
Sūmīn Gey, Şūjen Gey nām altı ḥākimleri daḫı gelmiş idi. Cümlesi bir 

 
1  üzere: üzere ve bi’llāhi et-tevfīḳ YK 
2  alurlar, virürlerdi: alurlardı YK 
3  Len: Lemre YK 
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ṣūretde ve bir ḫilḳatde ve bir gūne ma‘āş itmekde idi. Nihāyet mīve aġaçla-
rını bunlar bulup tenāvül itmişdür. Ay ve gün ḥisābı ve sā‘āt-i yevmiyyenüñ 
‘aded-i müsteṭābı bunlar zamānındaki ‘uḳalāya ma‘lūm olmışdur. Her 
ḳaçan ki āteş yaḳmaḳ [140b YK] isteseler iki çūb-ı ḫuşki ḳuvvet ve sür‘atle 
birbirine sürerlerdi. Ol ṭarīḳla āteş peydā iderlerdi. Ve ṭaşları ḳızdurup üs-
tinde şikār etlerini ve āhū başlarını büryān iderlerdi. İnsāniyyetleri ancaḳ bu 
mertebede idi.  

İkinci ṭabaḳa mülūkinüñ evveli Arḫūy’dur ki insaniyyet ne idügi bu-
nuñ ẓuhūrından ṣoñra bilinmişdür. Ḫiṣāl-i ḥamīde vü ẕemīme bunuñ 
‘aṣrında taḥḳīḳ ḳılınmışdur. Ve ‘ilm-i ḫāl ki Ḫıṭāyīler içinde reml gibi bir 
nesnedür, ol daḫı bunuñ zamān-ı ḥükūmetinde1 idrāk olınmışdur. Ḥattā 
aḥkāmı yazup müstaḳil kitāblar itmişlerdür. 

Ve bi’l-cümle ebrīşüm kiriş [154b M2] ṭaḳup sāz peydā ḳılmaḳ ve bir-
birlerine mektūb yazup göndermek ve ḥisāba raġbet idüp rūz-nāme ḳullan-
maḳ ve ṭuzaḳ ḳurup murġān avlamaḳ ser-cümle bunuñ eyyām-ı salṭana-
tında2 olmışdur. Zinā ḳıṣṣası daḫı evvelā ol devrde vuḳū‘ bulmışdur.  

Mezbūr Arḫūy vefātından ṣoñra ḳarındaşı Ben Vā Şī salṭanat eyledi. 
Ba‘dehu Gūn Gūnşī Tāy, Tānsī Ven, Ḫūş Çūng Bāy, Ūlī Şī, Bī Len Şī, Ḫay 
Şū Sī,3 Şūşī Sūn, Nūşī Ḫūn, Dūşī Ḫūrīlek Şī, Gūnin Şī, Çūsen Hem, Gān 
Şī, Daḫ Vā Şī ki cem‘an on üç kişi Ben Vā Şī ve Arḫūy ile on beş nefsdür. 
Ṭabaḳa-i ūlāda mesṭūr olanlar daḫı ṭoḳuz ḥākimdür. Her biri zamānında 
aldı, birdi. Memālik-i Ḫıṭāy’da salṭanat ḳıldı.  

Üçinci ṭabaḳa ḫānlarınuñ evveli Şen Ven’dür ki bunuñ daḫı cismi yı-
lana beñzerdi. Başı ancaḳ ser-i ādemī resminde idi. Zirā‘ate müte‘alliḳ āl4 ü 
esbāb ve baḳar u gāv ile cüft sürmek ve ḫırmen dögmek ve rūy-i zemīnde 
biten ‘aḳāḳīr ü dārūları tecribe idüp ḫastelere şifā ḳaṣdına ‘ilāc u tīmār itmek 
ve çār-sū vü bāzār vaż‘ın idüp ḫalḳ birbirleri ile alup ve ṣatup mu‘āmelāt 
eylemek ḫuṣūṣā beş telle ḳopuz nām sāzı iḫtirā‘ idüp çaldurmaḳ bunlaruñ 
zamān-ı devletinde olmışdur.  

 
1  zemān-ı ḥükūmetinde: zemānında YK 
2  eyyām-ı salṭanatında: zemānında ve eyyām-ı salṭanatında M2 
3  Şū Sī: - YK 
4  āl: - YK 
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Mezbūr Şen Ven vefātından ṣoñra Vī Ḫansīg, Deylem1 Vī, Menīg Vī 
Hī, Vī2 Lāy, Vī Yāy, Vāy Vuvī ki altı kişidür, her biri niçe yıllar ḥükūmet 
itmişdür. 

Dördinci ṭabaḳa ḥākimleri daḫı müstevlī olmışdur ki evveli Şīn 
Vī’dür.3 Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince ṭabaḳa-i ūlā mülūkinden berü otuz be-
şinci ḥākimdür, dinilmişdür. Lākin birḳaç ism nāḳıṣ olmaġla ve mülūk-i 
Ḫıṭāy aḥvāli sā’ir tevārīḫde yazılmamaġla taṣḥīḥine mecāl olmamışdur. 

El-ḳıṣṣa mezbūr Şīn Vī on [155a M2] yedi nefer merd ü hünerver oġul-
lara mālik olmış idi. Anlar ḳuvveti ile dīv ü ded ḳısmınuñ ceng ü cidāline 
bile mehālik olmış idi. Zamān-ı salṭanatında Ūcī Būr nām [141a YK] bir 
dīv peydā oldı ki seksen dīv-i ‘anīdi yanına alup kendüsi ve anlar müsellaḥ 
olup başı baḳardan, alnı demürden, ġıdāları ṭaş merḳūm bir bölük dīv-i pür-
rīv-i meẕmūm idügi ol memālik ḫalḳına ma‘lūm idi. Pervāza daḫı ḳudret 
bulmışlar idi. Ḫıṭāyīleri ḳatı incidürlerdi. Men‘ ü def‘ine dermān bulamaz-
lardı. Ḥattā pādişāh-ı mesfūr yedi gün yedi gice ‘ale’t-tevālī anlar ile ceng 
eyledi. Yine ol melā‘īni münhezim idemedi.  

Ol ḳasāvetle ki bir şeb uyḫuya vardı, vāḳı‘asında Bār-i Ḫudā celle şānuhu 
ve ‘alā ḳarşusına vāṣıl oldı. Elinde tīr ü kemān ṭutar bir melek gördi. “Bunlar 
nedür?” diyü ol melekden ṣorduḳda oḳ ve yaydur, ki düşmen def‘inde ve 
ḥarb u ḍarb zamānlarında küllī menfa‘ati olduġını bildürdi. Meger ki ol 
zamānda oḳ [ve] yay yoġ idi. Ve ne ṭarīḳla ḳullanılur, kimse bilmez idi. Pes 
mezbūr daḫı ḫˇāb içinde iken muḳarrer ider ki uyanduḳda tīr ü kemān 
iḫtirā‘ ide. ‘Aḳabince ol dīvüñ rezm ü ḥarbine gide. Fī nefsi’l-emr öyle oldı. 
Ba‘dehu ol ‘afarīte ve sā’ir dīvlere ẓafer buldı. Penbe ve ḥarīr tedārüki ve benī 
Ādem evrāḳ-ı dıraḫtān pūşişinden ḳurtulup kirbās ve aṭlās ḳumaşlar giymesi 
ol ḫān-ı Ḫıṭāy zamānında ṣudūr itdi.  

Ba‘dehu yine anuñ ‘ahdinde Ūnān nām bir üstād mi‘mār ḳopdı ki rūy-
i zemīnde evvel ẓuhūr eyleyen mi‘mār ol oldı. Gemi ve ‘araba, çūbīn ṭabaḳ 
çanaḳ ve cūy āletleri ve çūb cinsinden evler yapmaḳ iḫtirā‘ı bi’l-külliyye anuñ 
iḫtirā‘ı ile ta‘ayyün buldı. Ve anun ‘aṣrında benī Ādem’üñ mürdeleri defn 
olınmazdı. Zīr-i zemīnlere ḳonurdı. Pes ḫaşebden tābūt yapmaġı ol mi‘māra 
emr itdi. Andan ṣoñra [155b M2] ölilerin defn itmeleri taḥaḳḳuḳ buldı.  

 
1  Deylem: - YK 
2  Vī//Vī: - YK 
3  Vī’dür: Vāy’dür YK 
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El-ḳıṣṣa melik-i mezbūr Ceyū Sing, Ceyūgī, Ceyūsū, Ceyūbū, 
Ceyūpīn,1 Ceyūlāng, Ceyūcū, Ceyūnāng, Ceyūḫū2 nām ṭoḳuz pāre şehr 
ta‘mīr itdükden ṣonra fevt oldı. Ve kendüden ṣoñra on sekiz evlādı ḥükūmet 
ḳıldı. 

Beşinci ṭabaḳa ḥükkāmınuñ evveli olan Şū Ḫāokim Nen Şī’dür ki elli 
üçinci ḥākimdür, diyü yazılmış. Ḫuṣūṣā bunuñ babası yoḳdur. Vālidesi bir 
nūr görüp aġzından içerü girmekle ḥāmile olmışdur. Ve bunuñ ‘aṣrına gelince 
Hümā nām murġ olmayup evvelā bunuñ zamānında görinmişdür. Ẓuhūr 
idüp ordusı üzerinde pervāz itmişdür. Şehrleri maḥallāta taḳsīm3 evvelā bun-
dan olmışdur. ‘Āḳıl ü dānā pādişāh olmaġla bu evżā‘ı tertīb eylemişdür. Ve 
kendüden ṣoñra neslinden ṭoḳuz kişi daḫı salṭanat itmişdür. [141b YK] 

Altıncı ṭabaḳanuñ evveli Cūn Fū4 Gāv Bāng Şī nāmınadur. Şīn Ven 
neslindendür. Ġāyetle ‘āḳıl ü ‘ādil ve ṣalāḥ u ‘ibādete mā’il şehryār idi. Ken-
düden ṣoñra ṭoḳuz kişi daḫı ḥükūmet ṣadrına geçmiş idi.  

Ba‘dehu yedinci ṭabaḳanuñ evvel[inde] Vī Gū Gāz Sīng Şī ẓuhūr ey-
ledi. Kūs u ṭabl ü zeng ü derāy bunuñ ‘aṣrında peydā oldı. Ūcī Sūn Zī nām 
bir ḥakīm-i ‘āḳıl kimesneyi5 ḫˇāce idinüp taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifete kūşiş ḳıldı. 
Bu daḫı fevt olduḳdan ṣoñra evlādından sekiz kimesne ḥükūmet itdi. 

Bu kerre devlet-i mülk-i Ḫıṭāy sekizinci ṭabaḳa pādişāhlarına degdi ki 
evveli Dīv Yū Tāv Tāng Şī’dür. Bunlar daḫı Şīn Ven evlādındandur. Dört 
ay ana ḳarnında yatup sekiz rengde ṣaçları ve ḳaşları mülevven olduḳdan 
ṣoñra ṭoġmışdur. Ehl-i Ḫıṭāy zu‘mınca ṣāḥib-i kerāmāt olup zamānında gāv 
ve ḳoç ṣūretinde gökden iki firişte inüp mezbūruñ biri ṣaġında ve biri ṣolında 
oturup ümerā ve muḳarribāndan pādişāh ḥużūrına gelenlerüñ nīk-ḫˇāh ve 
bed-ḫˇāhlarını [156a M2] bir bir bildürmişdür. Ve gāh olmışdur ki ẓāhiren 
dūst ve bāṭınen düşmen olanlardan biri geldükde gāv anuñ üstine varup diş-
leri ile ṭutup ḳoç boynuzları ile urmaġa başlamışdur. Niçe zamān6 ol ḳoç 
ölüp maḳāmında sekiz ẕirā‘ ḳadd ile bir dıraḫt bitüp berg ü bārından niçe 
ḫāṣṣalar ẓāhir olmışdur. Ve her ayuñ on birinde bir yapraġı biterdi. On beş 
olduḳda bir yapraġı yire düşerdi. Ba‘de zamānin gāv daḫı vefāt itdi. Pādişāh-ı 

 
1  Ceyūpīn: Ceyūrīn YK 
2  Ceyūnāng Ceyūḫū: - YK 
3  taḳsīm: ta‘allüm YK 
4  Fū: Mū YK 
5  ‘āḳıl kimesneyi: ‘āḳılı M2 
6  zemān: zemāndan ṣoñra YK 
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mezbūr ziyāde ġamnāk olup “Şimdiden ṣoñra dūstımuz, düşmenimüz nice 
bilürüz?” diyü te’essüf ḳıldı. Lākin anuñ yirinde daḫı üç ẕirā‘ ḳaddinde bir 
dıraḫt bitdi. Ve her şāḫınuñ ucı bir diken ḥāṣıl itdi. Bu kerre her bed-ḫˇāh 
ki gelürdi, ol diken elbette anuñ dāmenine ṣarılurdı. Ve ol bir dıraḫt ol 
maḥalde egilüp ser-ber-zemīn iderdi. Ol birini taṣdīḳ şeklin eylerdi.  

Ve bunuñ ‘aṣrında ṣāḥib-i kerāmāt ve aṣḥāb-ı taṣnīfāt otuz iki kimesne 
ẓāhir oldı. Envā‘-ı ‘ulūm u ma‘rifeti her biri ol şehryāra ta‘līm itdi. Ve ‘ah-
dında niçe kitāblar te’līf olındı. Ve bir kerre melik-i mezbūruñ başına Hümā 
nām murġ inüp ḳondı. Her görenler ḳuvvet-i baḫt u devletini ta‘accüb itdi. 
Ve lisān-ı Ḫıṭāyiyān’da “cām” nām lu‘b ki üç yüz altmış ḫānedür, pādişāh-ı 
mesfūruñ kendü iḫtirā‘ıdur.  

Egerçi ki mezbūrun Tāy Ḫū1 nām bir oġlı [142a YK] var idi. Lākin 
aḥmaḳ u nā-dān olmaġın babası anı verāẟet-i salṭanatına lā’iḳ görmemiş idi. 
Ḥattā eṭrāf u cevānibde ‘āḳıl ü dānā ve vecīh ü tüvānā on biñ nev-cüvān2 
intiḫāb itdürüp pāy-taḫtına getürtdi. Bu zümreden birini sā’irine ġālib bul-
madı. Tekrār biñ [156b M2] nefer nev-cüvān müttaḳīler daḫı iḥżār itdürdi.3 
Hezār diḳḳat u ihtimām ü4 imtiḥāndan ṣoñra birini ṣadr-ı ḥükūmete lā’iḳ 
gördi. Egerçi ki zişt-rūy idi, fe-ammā ‘āḳıl ü ḫoş-ḫūy idi. Ve gözlerinün 
ḥadeḳası ikişer ve kendüsi ḫidemāt-ı şehryārīde cüst ü çālākter olmaġın anı 
iḫtiyār itmiş idi. Ve nāmını Yūd Yū Şī ḳoyup ḥāl-i ḥayātında taḫtını aña 
ṭapşurmış idi. Ḥiḳmet Ḫudā’nuñdur, anuñ daḫı nesli mülūke müntehī bu-
lınmış idi.  

li-Mü’ellifihi 

  Nesebi pāk olan aṣīl ü büzürg 
  Olur elbette şehriyār-ı sütürg  
 
  Rūzgār atmaz ehli yābāne 
  Kendüyi gösterür güher dāne 
 
  Lā’iḳ-ı ṣadr olan geçer ṣadre 
  İrer āḫir sa‘ādet ü ḳadre  

 
1  Tāy Ḫū: Nāncū YK 
2  nev-cüvān: - M2 
3  Bu son iki cümle YK nüshasında bir sonraki cümleden hemen sonra gelmektedir.  
4  ihtimām ü: - M2 



702 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Ṭoḳuzıncı ṭabaḳanuñ evveli ẕikr itdügümüz Day Şen Yūd Yū Şī’dür 
ki taḫta cülūsden ṣoñra ṭoḳuz yıl ḳayd-ı ḥayātda oldı. Ve zamān-ı devletinde 
dört bed-fi‘l ‘ayyār ẓāhir olup ḫalḳ-ı ‘āleme küllī cefālar ḳıldı. 1  ‘Āḳıbet 
mezbūr melik anlara ẓafer bulup dördini öldürdi. Ve ‘ahd-i devletinde2 on 
pāre şehr bünyād itdi. Bunuñ daḫı ḥükūmete lā’iḳ ferzendi olmamaġın 
ekābirden birinüñ Şeyā Nū nām oġlını taḫtına iclās ḳıldı.  

Onıncı ṭabaḳa ki şehryār taḫtına mezbūr 3  Şeyā Nū Ven indi. 4 
Zamānında on iki yıl ‘ale’t-tevālī bārān yaġdı. Ol memālikde bir ‘aẓīm ṭūfān 
olup vāfir maḫlūḳāt helāk oldı. Ḫalḳ-ı ‘ālem gemiler yapdurup yüksek 
daġlara çıḳdılar. Ḳurtılabilenler bu ṭarīḳ ile ḳurtıldılar. Ammā pādişāh-ı 
mesfūr bu āfeti kendinüñ ef‘āl-i nā-sezāsından [157a M2] bildi. Tebdīl-i 
aḫlāḳ idüp gice ve gündüz gözyaşları dökerdi. Ve ġarḳ-ābdan ḫalāṣ olan mer-
dümleri getürdüp küllī ri‘āyet itdi. Vāfir rūd-ḫāneler yapdurup irkilen ṣula-
ruñ deryāya dökülmesine sebeb oldı.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince ṭoḳuz biñ rūd-ḫāne ta‘mīr eyledi. Ve yine 
bunuñ ‘ahdinde ḳırḳ arış5 ḳāmetli bir dırāz-bālā, her cihetle tüvānā ādem 
vücūda geldi. Ḥattā kendüden on altı baṭn ṣoñra ḫāḳān-ı Ḫıṭāy oldı. 

On birinci ṭabaḳada evvel ḫudāvendgār olan Şīng Tāng nām bir kār-
fermāy ‘ālī-maḳām idi. Yitmiş üçinci pādişāh [142b YK] olan Gūgū6 Şīng 
Sī neslinden idi. Ġarābet bundadur ki Şeyā Nū7 Ven zamānında on iki yıl 
mütevāliyeten yaġmur yaġduġı gibi bunuñ ‘aṣrında yedi yıl bir ḳaṭre bārān 
inmedi. Cümle çeşmeler ḳurıdı. Rūd-ḫāneler ḫuşk oldı. Ḳaḥṭ u ġalā belāsın-
dan ḫalḳ-ı ‘ālem biribirini yimek mertebesine vardı. ‘Āḳıbet pādişāh-ı 
mezbūr iẓhār-ı bükā-yı mevfūr ḳılup “Elbette bu beliyyāt benüm günāhum 
çoḳluġından olmışdur. Ve benüm ḫıyānetüm bunca maḫlūḳāta bā‘iẟ-i 
ıẓṭırāb olmışdur.” diyü emr eyledi. Niçe günler odun çekdürüp ḳara ṭaġlar 
gibi yıġınlar yıġdurup kendüyi āteşe atdurmaġı muḳarrer itdi. Bu kerre 
ḫalḳdan feryād u ġırīv ḳopdı. “Bir pādişāh zamān-ı devletinde istirāḥat-ı 
sükkān-ı memleket içün kendüyi oda yaḳdurmaḳ ḳanḳı zamānda olmış-
dur.” diyü büyük küçük aġladı. Āḫir Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anuñ ṣıdḳ-ı 

 
1  küllī//ḳıldı: ḫaylī cefālar çekdi YK 
2  devletinde: ‘adlinde YK 
3  taḫtına mezbūr: - YK 
4  indi: - M2 
5  arış: arşun YK 
6  Gūgū: Gūgā YK 
7  Nū: Bū YK 
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niyyetine ve ẕātını fedā itdügi meskenete binā’en müstevfā yaġmurlar 
yaġdurdı. Az zamānda ḳaḥṭ u ġalā mündefi‘ olup ucuzlıḳlar oldı.1 Pādişāh-ı 
mesfūr niçe yıllar salṭanat itdükden ṣoñra baṭnen ba‘de baṭnin yigirmi ṭoḳuz 
evlādı ḥükūmet ḳıldı.  

On ikinci [157b M2] ṭabaḳa ki bundaġı kār-fermāy zümresinüñ 
muḳaddemi Cū Vāng’dur ki Ḫayū Ven nām ḥakīmüñ veled-i reşīdidür. Ba-
bası gibi ḥakīm-i fehīm ü ‘āḳıl ve icrā-yı aḥkām itmede ‘ādil-i bī-mu‘ādil 
ḳopdı. Rūy-i zemīn ḥisābında ferseng i‘tibārı ki ‘Arabī’si fersaḫdur, bunla-
ruñ ta‘ayyünidür.  

Zamānında peydā olan ḥavādiẟüñ biri budur ki Ḫanbalıḳ ṭarafında 
Ūcbūh Fū nām şehr-i ‘aẓīmüñ Vānga nām bir pādişāhı var idi. Otuz yıl ‘adl2 
ile, otuz yıl daḫı ẓulm ile salṭanat itdükden ṣoñra Vāgī nām ḥüsn ü cemāl 
ṣāḥibesi bir nāzenīn ‘avreti var idi. Dā’imā anuñ ‘aşḳı ile ālūde idi. Birgün 
ümerāsından Ūgī nām şaḫṣ-ı bahādıra emr eyledi ki her vilāyetüñ şarābından 
vāfir mey-i gül-reng ü ṭarīsin3 getürde. Ve Ceng Segūn nām serāyı ki şeb-i 
yeldā ma‘nāsına idi, anda sā’ir nuḳl lāzımını daḫı tedārük ide.  

Fī nefsi’l-emr mīr-i mezbūr ol tedārükleri gördi. Pādişāh daḫı ḫalīle-i 
maḳbūlesi ile ve sā’ir sāzendeleri ile ol serāyına girdi. ‘Umūmen pencerelerini 
ve cāmlarını örtdürüp nihāyetsiz mumlar yaḳdurdı. Gündüzi giceden seçe-
meyüp şarābdan baş4 ḳaldurmadı. Gāhī fehm ü ẕekāsını i‘lāmen “İşte bir 
gün bir gice geçdi.” diyü söylerdi. Bu ḫuṣūṣı ki Ḫıṭāy sulṭānı Cū Vāng işitdi, 
“Vaḳt-i furṣatdur, [143a YK] Vānga’nuñ işi ‘işret ve endişesi ḫˇāb-ı ġaflet-
dür.” diyü leşker çeküp üstine gitdi.  

li-Mü’ellifihi 

  Ṭoldı eṭrāf-ı şehr cünd-i ‘aẓīm 
  Ḳapladı ḳalb-i ḫaṣmı ḫavf-ıla bīm 
 
  Çıḳdı meydāna leşker-i enbūh 
  Kerr ü ferr gösterüp gürūh gürūh 
 
 

 
1  oldı: olup raḥat oldılar YK 
2  ‘adl: ‘adālet YK 
3  ṭarīsin: ṭarav-efzūn YK 
4  baş: - M2 
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  Nīze[ler] elde ser-be-ser ḫaṭṭār 
  Tīġler tīz ü nīzeler teyyār 

Melik-i ġāfil1 ki serāyı muḥāṣara olınduġını ṭuydı, muḳābeleye ḳādir 
olmayup göz göre kendüyi āteşe urdı. Ol yanup ḫākister olup rūḥ-ı revānı 
nār-ı dūzaḫa ṭoġru [158a M2] [yol] ṭutdı, gitdi. Cū Vāng hem ‘arūs-ı mem-
leketine ve hem nigār-ı perī-behcetine dest-res bulup nām u şöhreti ‘ālemi 
ṭutdı.  

Vaḳtā ki eceli yitişüp vefāt itdi, ferzend-i ṣulbīsi Cīnīk2 Vāng3 ‘ilm-i 
salṭanatı iẟbāt itdi. Ba‘de zamānin yine anuñ oġlı Geng4 Vāng, daḫı ṣoñra 
anuñ şeh-zādesi Cī Vāng taḫta cülūs idüp murādına yitdi.5  

Egerçi ki bunlaruñ zamānında memālik-i Ḫıṭāy u Hind ü Keşmīr’de 
meẕāhib-i muḫtelife çoġ-ıdı. Līkin bellü başlu peyġāmberlik da‘vāsını idüp 
şerī‘at vaż‘ ider nebiyy-i mürsel yoġ-ıdı. Añsuzın Şegmūnī6 ẓāhir oldı. Hind 
ve Keşmīr ve Tübbet ve Ḫıṭāy ve Tekfūr ve Uyġur vilāyetlerinüñ ḫalḳını 
dīne da‘vet itmesi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ve bunuñ zamān-ı zuhūrında Çīn vilāyetlerinde [ba‘żı ḫavārıḳ-ı ‘ādāt] 
ẓāhir oldı. Cümleden cevv-i semāda ṭoḳuz ejderhā belürüp Şemgūnī’nüñ 
üstine indi. Her biri aġzı bārını anuñ dehānına dökdi.  

Ba‘de ẕālik Cī Vāng fevt olup Muvāng şehryār oldı. Zamān-ı devletinde 
Zāḳū7 nām bir kimse vücūda geldi ki mezbūruñ ümerāsından idi. İḫtirā‘āt-
ı ḫāṣṣası rūz-be-rūz peydā olmaḳda idi. Cümleden bir[i] menḳali īcād eyledi 
ki altı re’s bār-gīr anı çekerdi. Kendüsi üstine binüp bir gün bir gicede yüz 
ferseng yiri ṭolaşurdı. Aḥvāl-i ‘ālemi bu ṭarīḳla ma‘lūm idinüp gelür ḫaberler 
virürdi. Ḥattā bir kerre anuñla tā Īrān-zemīne vardı. Her ḥālini bilüp Ḫıṭāy 
pādişāhına i‘lām ḳıldı.  

 
1  ġāfil: ‘āḳıl YK 
2  Cīnīk: Ḥīnīk M2 
3  Vāng: Ang YK 
4  Geng: Leng YK 
5  yitdi: ḥareket itdi YK 
6  Şegmūnī: Şemgūnī YK 
7  Zāḳū: Zāfū YK 
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Ve yine mezbūruñ ‘ahd-i salṭanatında Ḫuvājen nām bir ḥakīm-i dānā 
ẓāhir ü hüveydā1 oldı. ‘İlm-i kīmyā ve fenn-i sīmyā ve envā‘-ı lu‘bet-i dil-
güşā anuñ ṣun‘ı ile intişār buldı.  

Ba‘de-mā Mū Vāng vefāt eyleyüp Gūn Vāng nām pādişāh taḫta geçdi. 
Niçe rūzgār murādınca ‘ayş idüp yidi, [158b M2] içdi. Ba‘dehu Bī Vāng ve 
bundan ṣoñra Zūyşā Vāng serīr-i ḥükūmete cülūs ḳıldı. Bunlaruñ 
zamānında dü-pā bir bebr peydā oldı. Ve dört boynuzlu bir gergedan daḫı 
ẓuhūr idüp ikisi de pāy-taḫta getürildi.  

Ġıbbu ẕālik dīger Bī Vāng, ardınca Temīl Vāng,2 daḫı ṣoñra Sūn Vāng 
salṭanat itdi. [143b YK] ‘Ale’l-ḫuṣūṣ mezbūr Sūn Vāng ‘ādil pādişāh idügi 
tevātüre yitdi. Ma‘a ẕālik yigirmi yıl salṭanat itdükden ṣoñra iki yıl ‘ale’t-
tevālī yaġmur yaġmadı. Ḫalḳ-ı ‘ālem ḳaḥṭ u ġalāya mübtelā olup3 küllī 
ıżṭırāba düşdi. Bu ḥāletde pādişāh kemāl-i ḥüzn ile giryān olup endūhgīn 
oldı. “Ẓāhir oldı ki bu ḳaḥṭ u ġalā benüm günehkārlıġumdandur.” diyü 
simāṭ-ı ‘ayş u ‘işretini ḳaldurdı. Mücerred sedd-i ramaḳ olmaḳ mertebesinde 
ġıdā tenāvüline ḳanā‘at ḳıldı. Fe-lā-cerem Rāzıḳ-ı nüfūs-ı benī Ādem ol 
şehryārüñ memālikine vāfir yaġmurlar virdi. Az zamānda ḳaḥṭ u ġalāyı vüs‘at 
u ġınāya mübeddel ḳıldı.  

Ve yine bunuñ ‘aṣrında Şūcū nām bir ‘ārif-i nükte-dān ẓuhūr itdi. Ken-
dinüñ ḥüsn-i iltifātı ile tekmīl-i ma‘ārif ḳılup küllī mertebeye yitişdi. Ḥattā 
ḫaṭṭ-ı ma‘ḳılī didükleri kitābet anlaruñ iḫtirā‘-ı ḫāṣṣı oldı.  

Ba‘dehu Yā Vāng nām pādişāh ḥākim oldı. Tamām-ı memālik-i 
Ḫıṭāy’da ‘adālet ü inṣāfla şöhret ü4 iştihār buldı. Ve bir ṣāḥib-i cemāl ü 
pākīze-ḫiṣāl ḫātūnı var idi ki nāmına Būsen dirlerdi. Leṭāfet-i ‘iẕārı berg-i 
güle beñzerdi. Ḥālā ki hergiz gülmezdi. Gerek pādişāh, gerek sā’ir ta‘alluḳāt 
anuñ güldügin görmezlerdi.5 Fe-lā-cerem ol şehryār-ı muẓaffer-‘alem be-
her-ḥāl anı ḫandeye meyyāl itmek istedi. “Rü’ūs-i cibāl ü tilālde āteşler yaḳıl-
sun.” diyü ıṣmarladı. Ya‘nī ki leşker-i a‘dā belürdükde [159a M2] ol gūne 
‘alāmāt ḫalḳ-ı vilāyete lāzımu’l-edā ‘ādāt olmaġın bu kerre ki emre imtiẟālen 
āteşler yaḳıldı.  

 
1  ü hüveydā: - YK 
2  Temīlvāng: Tempelvāng YK 
3  mübtelā olup: - M2 
4  şöhret ü: - YK 
5  Ḥālā//görmezlerdi: - M2 
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‘Aḳabince düşmen ḫaberi belürmeyüp ḫalḳ taġlīṭan idügi ki muḳarrer 
oldı, herkese istiġrāb u ta‘accümle ḫande ‘ārıż olması taḥaḳḳuḳ buldı. Bu 
eẟnāda ol nigār-ı türş-rū daḫı bī-iḫtiyār güldi. Pādişāh-ı ‘aṣruñ neşāṭ u me-
serretine sebeb oldı. Bu şükrāneye niçe ḳurbānlar kesüp ṣadaḳalar virdi. Ḥālā 
ki bu taṭayyur-i nuḥūset-me’āl der-‘aḳab vāḳi‘-i ḥāl olup vilāyete düşmen 
geldi. Bu kerre gerçekden ḫalḳı īḳāẓ u tenbīh içün yaḳılan āteşleri ḫalḳ-ı 
‘ālem evvelkiye ḳıyās eyledi. “Ḫalīle-i pādişāhīnüñ ḫandesi içün yanmış ola.” 
diyü her kişi söyledi. Cidden tertīb-i esbāb-ı ceng ü cidāle kimse muḳayyed 
olmadı. Ol sebeb ile ‘adū ‘askeri taġallüb idüp dārü’l-mülkini aldı. Şehryār-ı 
mezbūr ol muḥārebede helāk oldı.  

Ba‘de zamānin egerçi ki oġlı Peleng1 Vāng cāy-ı pederde bir müddet 
iḳāmet ḳıldı. Ḥattā ol ṣadmeden perīşān olan nüfūsuñ rabṭ-ı ḳulūbına bā‘iẟ 
olsun diyü Lāgīn2 nām bir şehr binā eyledi. Lākin bünyād-ı salṭanatı3 iñen 
kārger olmayup bu silsileden [144a YK] salṭanat munfaṣıl oldı. 

Ya‘nī ki on üçinci ṭabaḳa mülūkinüñ evveli Dāng Vāng pādişāh olup 
‘adāletle aldı, virdi. Ba‘dehu Ḥūng Vāng, daḫı ṣoñra Hī Vāng, bunın ardınca 
Ġā Vāng, ol gitdükden ṣoñra Sāng Vāng ve ol vefāt itdükden ṣoñra Gūng 
Vāng, daḫı ardınca Peng4 Vāng vāḥiden ba‘de vāḥidin geldiler, gitdiler. Her 
biri muḳadder olduġı üzere salṭanat itdiler.  

Bunlardan ṣoñra Dīn Vāng şehryār oldı. Amma zamān-ı salṭanatınuñ 
ikinci senesinde Tāy Şāng Lāvugūn vücūda geldi ki vilāyet-i Ḫıṭāy aḳvāmı 
mezbūrı peyġāmber bilürler. Ya‘nī ba‘ẟ [159b M2] olınmış nebiyy-i mür-
seldür, diyü i‘tiḳād ḳılurlar. Cū vilāyetinde Ḫan nām şaḫṣuñ oġlıdur, dirler. 
Vālidesi bir zerdālū dıraḫtınuñ sāyesinde5 yatup uyurken üstine bir nūr inüp 
buña ḥāmil olmışdur. Ya‘nī ki izdivāc u ictimā‘ ile raḥme düşmeyüp 
Şegmūnī6 ki vālidesinüñ ṣol pehlūsı yarılup vücūda gelmişdür. Ḫuṣūṣā ki 
seksen yıl anası ḳarnında yatup ṭoġduġı zamānda dört buçuk arış ḳāmetle 
tevellüd idüp alnı ve burnı ve ḳulaḳları ġāyetle büyük, ḫaṭṭā gūşları omuzla-
rına inmiş bir yük meẟābesinde görinmişdür.  

 
1  Peleng: Peng YK 
2  Lāgīn: Lāgen YK 
3  bünyād-ı salṭanatı: bünyāda M2 
4  Peng: Yeng YK 
5  sāyesinde: altında sāyesinde YK 
6  Şegmūnī: Şemgūnī YK 
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Ba‘żılar ḳavlince Şegmūnī’den1 yüz ḳırḳ sekiz yıl evveli ṭoġmışdur. Sen-
şen nām ḳabīle ve aḳvām buña īmān getürmişdür. Pes bunuñ ẓuhūrından 
memleket-i Ḫıṭāy’a Gābg Vāng, ba‘dehu Līng 2  Vāng pādişāh oldı. Ve 
mezbūr Līng3 Vāng anası ḳarnından ṣaḳalı yitmiş, tamām mülteḥī ṭoġdı. Ve 
‘ahd-i ḥükūmetinde4 Gūn Ḳūrī nām bir ḥakīm vücūda geldi ki babasınuñ 
adı Şūleng ve anasının nāmı Cūş idi. Vücūda geldügi sā‘atde Tengū nām bir 
büyük ṭaġ yire geçüp ḫāke ber-ā-ber oldı. Ḫükemā-yı diyār “Bu mevlūd 
peyġāmber olur. Yāḫūd pādişāh-ı ṣāḥib-i kişver olur.” diyü ıżṭırāba düşdi.  

Ḫuṣūṣā ki Gūn Ḳūrī’nüñ cümle bedeni ġāyetle mūydār ve her ḳılı bir 
tīr-i tīze nümūdār görindi. Ve ṭoġduġı gibi ṭoḳuz buçuḳ arış ḳadd u ḳāmet 
çekdi. Ḍaḫāmeti ḫod bir mertebeye vardı ki dört arış rismān belini ancaḳ 
dolandı.  

El-ḳıṣṣa bebr gibi mehīb, ṣūreti kemāl mertebede, ‘ilm ü fıṭnatı muḳar-
rer oldı. Cüz’ī zamān mürūrında5 üç biñ şāgird kendiden ‘ilm ü ma‘rifet ög-
renmege başladı. Ḥattā ol şāgirdlerüñ yetmiş ikisi ‘āḳıbet salṭanat mertebe-
sine yitişdi. [160a M2] Zīrā ki ol ‘aṣrda Ḫıṭāy ıḳlīminde ḫāliyyü’z-ẕihn ü 
nā-dān olanlara ḥükūmet ṣadrı6 lā’iḳ u sezāvār görinmezdi. Ya ‘ilm ü hüner 
yāḫūd kerāmet ‘add olınacaḳ [144b YK] ḫiṣāl ü siyer7 müşāhede ḳılınma-
yınca ḥükūmet idenlerüñ emrine mütāba‘at ḳılınmazdı.  

El-ḳıṣṣa ḥakīm-i mezbūr, Tāy Şāng Lāvugūn zamānında beş yıl beş ay 
ṣoñra vücūda gelüp yetmiş üç yıl ‘ömr sürmiş idi. Ba‘dehu Līng Vāng, daḫı 
ṣoñra Tā Vāng ve Gīn Vāng ve Çīn Dīn Bī Vāng ve Sī Vāng ve Dīl Vāng ve 
Temāt Vāng ve Pīle Vāng8 ve Zemīn Şīn Vāng ve Ten9 Vāng nām pādişāh-
lar geldi, geçdi. Her biri ‘ömr-i muḳadderi tamāmına dek ḥükūmet itdi. 
Ammā cümleden ṣoñra ḥükūmet iden Ten Vāng zamānında niçe memālik 
ḫarāb oldı. Ḥattā beş pāre büyük şehrini ‘adū leşkeri alup żabṭ eyledi.  

Bu ḥāl ile salṭanata ża‘f gelüp kendüsi ki vefāt eyledi, mülkine bīgāneler 
müstevlī olup on dört ḳısm idüp her birine bir şehryār naṣb itdi. 

 
1  Şegmūnī’den: Şemgūnī’den YK 
2  Līng: Bīng YK 
3  Līng: Bīng YK 
4  ‘aḥd-i ḥükūmetinde: ‘ahdinde M2 
5  mürūrında: mürūr itdi M2 
6  ṣadrı: - YK 
7  siyer: sīret YK 
8  Vāng: Vāng Vāng YK 
9  Ten: Veten YK 
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İskender’den ṣoñra Īrān zemīnde nice ki mülūk ẓuhūr eyledi, ol ṣāḥib-i 
ẓuhūrlar daḫı ol minvāl üzere müstevlī olup memāliki bölişdi. Ammā niçe 
rūzgārdan ṣoñra yedi nefer pādişāh-ı tüvānger ẓāhir olup cümlesinüñ müd-
det-i ḥükūmetleri ancaḳ on iki yıl oldı. Lākin sābıḳu’z-ẕikr on dört nefer 
şehryārüñ memleketleri yine anlara naḳl itdügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ḥükemā-yı diyār bu ẕikr olınan çehār deh mülūk ile selāṭīn-i seb‘ayı 
yazdılar. Yuḳarudan berü meẕkūr olınan ṭabaḳātuñ [160b M2] on dördinci 
ṭabaḳası ṭutdılar. Pes ol mülūk-i seb‘adan biri ki nāmı Şec Vāng1 idi. Gide-
rek ḳuvvetlendi. Selāṭīn-i sitte ṭasarrufındaki memleketleri żabṭına aldı. 
Cümlesini dā’ire-i ḥükūmetden ṭarḥ idüp kendüsi noḳṭa-i merkez gibi in-
firād u istiḳlāl buldı. Ana binā’en kendüsi ve oġulları Reşen2 Ḫū Ḫūy ve 
Sām Şī Zen ḥükemā-yı Ḫıṭāy ḳavlince on beşinci ṭabaḳa ‘add olındı. Bun-
lardan mā‘adā on altıncı ṭabaḳa vardur ki andaġı selāṭīnüñ evveli Bāng 
Vāng’dur. Gūzenc Şen 3  üçinci pādişāh ṭutılup ġāyetde dilīr ü bahādır, 
şecā‘at u şehāmetde naẓīri nādir şehryār idi. ‘Arż-ı ḳuvvet idüp ṭoḳuz ṣıġırı 
żabṭ itmek4 ve ẓuhūr itdügi üstine varup sābıḳu’z-ẕikr Sāmşī Zen’i ḳatl idüp 
cemī‘-ı memālikine müstevlī olmaġla iştihār-ı nām buldı.  

Ba‘de-mā on yedinci ṭabaḳanuñ melik-i evveli Ḫan Gāv Zū’dur ki ej-
derhā ṣıfatında bir maḫlūḳ-ı ġarīb ve pehlevān-ı pür-nehīb, ḫilḳat-i ‘acībesi 
mehīb şaḫṣ idi. İbtidā-yı ẓuhūrında Ḫıṭāy vilāyetlerinde şöyle şāyi‘ oldı ki 
bir ṭaġda bir ejder-i sepīd peydā oldı. Ḥavālīsinde nevāḥī sükkānına żarar u 
gezend irgürüp niçeleri [145a YK] helāk ḳıldı. Vaḳtā ki bu aḥvāl melik-i 
mezbūra ma‘rūż oldı, mücerred on nefer-i ḫavāṣṣı ile ol ejdere ṭoġrıldı. Var-
duġı gibi muḳābele olup niçe ceng itdükden ṣoñra aña ẓafer buldı. Öldirüp 
beyne’n-nās5 iştihār-ı şecā‘ati şarḳ u ġarb memālikine ṭoldı. Ve sābıḳu’z-ẕikr 
Bāng Vāng ile yetmiş iki kerre ḥarb u maṣāf itdügi müte‘ayyin oldı. ‘Āḳıbet 
anuñ daḫı helākine ẓafer buldı.  

El-ḳıṣṣa mezbūr Ḫan Gāv Zū mülūk-i Ḫıṭāy’uñ nāmdārlarından idi. 
Ve bunuñ mālik olduġı yarar ve nāmdār serdārlara kendiden evvel ḥükūmet 
idenler mālik [161a M2] olmış degül idi. Kendünüñ üstādı olan ḥakīme 

 
1  Secvāng: Şebaḥ M2 
2  Reşen: Reş YK 
3  Bu ismin imlası M2 nüshasında belirgin değildir. Bu isim YK nüshasında müstensih 

tarafından muhtemelen bu yüzden metin dışı bırakılmıştır.  
4  itmek: itmek oldı M2 
5  beyne’n-nās: beyne M2 



Künhü’l-Ahbâr | 709 

 

Cāng Lāng dirler idi. Vezīrine ise Cīng Şāng ıṭlāḳ iderlerdi. Emīr-i leşkeri 
daḫı Vecen Sen ismi ile iştihār bulmış idi.  

‘Āḳıbet bunuñ daḫı zamānı münḳażī oldı. Neslinden Şū Mīẕī nām 
pādişāhuñ cülūs u ẓuhūrı taḥaḳḳuḳ buldı. Ve bunuñ ‘ahd-i ḥükūmetinde 
Cūygnū nām kimesne ki Tay Zūy1 nām ‘avretüñ oġlı idi, anuñ nām-ı bü-
lendi şāyi‘ oldı.  

Şol dem ki Şū Mīẕī’nüñ ‘ömri ġāyete irdi, mezbūre Tay Zūy, tā oġlı 
ḥükūmete ḳābil olınca Tāncū nām kimesneyi ḳā’im-maḳām idinmek murād 
idindi. Ya‘nī ki salṭanata ḳābil ġayrı vāriẟ ḳalmamaġla ol münāsib görildi. 
Lākin ümerā rāżī olmadılar. Ceng ü cidāl eyleyüp üç biñ kimesnenüñ ḳatl ü 
felāketine2 sebeb oldılar.  

Bi’l-āḫire Şū Mīẕī’nün birāderi Fī Day3 pādişāh oldı. Ve anuñ zamānı 
ġāyete irdükde Fū Day 4  nām şehryār ḥükūmet ḳıldı. Aḥvāl-i ra‘iyyetle 
muḳayyed olup icrā-yı aḥkām-ı salṭanatına muḳayyed iken nāgehān bir ḫa-
ber şüyū‘ buldı ki diyār-ı maşrıḳuñ deryāsı kenārında bir giyāh biter imiş. 
Aña giyāh-ı ‘ömr dirler imiş. Eger bir kimesne anı ‘ömr-i dırāz niyyetine 
ḳoparsa ṭūl-i ‘ömre mālik olur imiş. Beşeriyyeti melekiyyete mübeddel ol-
maḳ niyetine ḳoparsa melā’ikeye ḳarışup keẟāfeti leṭāfete mübeddel ḳılınur 
imiş.  

Fū Day5 ise ‘ömr ü devlete ve keẟret-i izdivāc u ‘ayş ü6 ‘işrete ḥarīṣ bir 
şehryār olmaġla Fūng Fūng7 nām bir ḥakīm-i müneccim getürtdi. Gemisin 
ve sā’ir levāzımın tedārük idüp sāḥil-i deryā-yı maşrıḳa revāne oldı. Bu ḥāl 
üzere niçe rūzgār geçdi. Müneccimden nām u nişān belürmedi. İntiẓār ele-
minden helāk olmaḳ mertebelerine varup tebdīl-i ṣūret itdi. Zamānında bir 
meşhūr fāl-gū var idi. Anuñ ḥużūrına gitdi.8 “Göreyin, ne söyler.” diyü fāl 
ü reml itdürdi. “Müneccimden [145b YK] bu yaḳında ḫaber alınur mı, 
yāḫūd kendüsi gelür mi?” diyü niyyet [161b M2] ṭutdı.  

 
1  Zūy: Rūy YK 
2  felāketine: helākine YK 
3  Fī Day: Ḳī Day YK 
4  Fū Day: Ḳū Day YK 
5  Fū Day: Ḳū Day YK 
6  ‘ayş ü: - M2 
7  Fūng: - YK 
8  gitdi: vardı YK 
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Fāl-gū ki kitābına naẓar eyledi, “Senüñ1 ṭutduġuñ, bir ġā’ib ki bir şi-
keste keştīnüñ üstinde gelmek üzeredür. Ḥattā on güne dek gelüp yitişecek-
dür. Ve bu ḥīnde bir ḫuṣūṣı ta‘accüben üç nevbet ḥayretle el ele urmışdur.” 
diyü söyledi. Fi’l-vāḳi‘ on günden ṣoñra müneccim çıḳageldi. “On gün 
muḳaddem fülān sā‘atde el ele urmaḳ olmış mıdur?” diyü sorılduḳda rūzgār-ı 
muḫālif zevraḳımuzı şikest idüp ḥuṣūl-i merām müyesser olmadın bi’z-
żarūre ‘avdet lāzım geldükde kemāl-i ta‘accübden üç kerre el ele urmış 
idüm.” diyü bildürdi. “Ancaḳ fāl-gū-nām olan ḥarīf on günlik mesāfeden 
benüm ḥālümi bile; tebdīl-i ṣūretle kendüye gelüp fāl itdüren pādişāh-ı ‘aṣr 
idügini bilmeye. Aṣlda ta‘accüb ile el ele urduġuma bā‘iẟ bu olmış idi.” ḫabe-
rin virdi. 

El-ḳıṣṣa şehryār-ı ‘aṣr olan Fū Day’nüñ Lī Vāng nām bir oġlı var idi. 
Salṭanat-ı Ḫıṭāy’a babasından ṣoñra ol ṭalebkār idi. Ümerādan bir seḥḥār 
pederine ve kendüye siḥr ü mekr eyledi. Baġteten ikisi daḫı helāk olup 
firāşlarında meyyitleri bulındı. Lī Vāng’uñ bir birāderi daḫı var idi ki siḥrden 
evvel ol daḫı vefāt itmiş idi. Bu kere lā’iḳ-ı verāẟet kimse ḳalmadı. Ol emīr-i 
seḥḥār ḫurūc idüp Lī Vāng’uñ ḫātūn-ı ḥāmilini ḥabs itdürdi. Erkek ṭoġur-
duġı taḳdīrce kendüye müzāḥim olmamaḳ içün öldürmegi muḳarrer itdi. 
Ammā ol gice zen-i ābisten bir ferzend ẓuhūra getürdi. Henüz ṭuyulmadın 
hem-sāyelerinden bir faḳīrüñ duḫteri ile tebdīl ḳıldı.  

Ba‘dehu emr-i ḥükūmet ol seḥḥāra müyesser olmayup Lī Vāng’uñ 
birāder-i kihteri Cū Day’ye müyesser oldı. On altı yıl miḳdārı salṭanat idüp 
küllī iştihār buldı. Ba‘dehu vefāt idüp Sūn Day ki Lī Vāng’uñ anası ḳarnında 
ḳalan oġlı idi, ol ẓuhūr idüp mümellik2 oldı. Ya‘nī ki bir ekmekcinüñ [162a 
M2] dükkānında olur, kimse anuñ nesl-i mülūkden idügini bilmezdi. Vaḳtā 
ki ṣıḥḥat-ı nesebi ṭuyıldı, vücūdı serīr-i salṭanata lā’iḳ görildi.  

Ve bi’l-cümle evvelā3 mezbūr Sūn Day ẟāniyen Den Day, ẟāliẟen Cen 
Day, rābi‘an Ey Day,4 ḫāmisen Ben Day salṭanat itdi. Ḫuṣūṣā ki Ben Day 
‘adl ü dāda meyelānla niçe rūzgār ‘ibādu’llāh ḫidmetini gördi. ‘Āḳıbet 
küfrānu’n-ni‘me serdārlarından biri mezbūra bir lu‘b ile zehr-i ḳātil içürdi. 
Bu kerre Sūn Day’uñ oġlınuñ oġlı ki ismi Jūd Jīng5 idi, iki yaşında iken taḫta 

 
1  Senüñ: - M2 
2  mümellik: melik YK 
3  evvelā: - M2 
4  Ey Day: Eb Day YK 
5  Jūd Jīng: Zūden Beng YK 
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geçdi. Ancaḳ üç yıl mu‘ammer olup ol daḫı fevt oldı. Tā ki ol emīr-i ḥarīṣ 
cülūs-i taḫt-ı salṭanatla kām-yāb olup [146a YK] istiḳlāl buldı.  

Ba‘dehu1 on sekizinci ṭabaḳadan evvelki şehryār olan Vānga Muvāng 
on beş yıl emāret itdi. Āḫir bedeninde bir yaramaz nişānı bulındı. Ümerāsı 
cem‘iyyet idüp “Sende şe’āmet vardur. Şūm olan kimesneye taḫt-ı ḥükūmet 
neden sezāvārdur.” diyü öldürdiler. Kendü neslinden birini pādişāh idindi-
ler.  

On ṭoḳuzıncı ṭabaḳa ḥākimlerinden tācdār-ı evvel Kīkīşīn 
Bādhān’dur. Yüz seksen sekizinci sulṭāndur. Sābıḳu’z-ẕikr kendinüñ seki-
zinci baṭndaki evlādından idügi ‘ayāndur. Egerçi ki pādişāh oldı, fe-ammā 
ġāyetle bed-ḫulḳ u bed-sīret ḳopdı. Ümerādan biri ki ‘arż-ı ḥāl içün 
ḥużūrına girürdi, ḫavfından ḫazān bergi gibi ditrerdi. Bu sebeb ile ḥükūme-
tine taḥammül idemediler. ‘Āḳıbet kendüyi ‘azl idüp oġlını taḫta geçürdiler.  

Ḥālā ki  2«الولد سّر ابيه»  feḥvāsınca mā-sadaḳ bulındı. Evā’il-i eyyām-ı 
devletinde yüz biñ miḳdārı yüzi bellü ādemlerüñ yüzlerine surḫ rengle 
‘alāmet ṭamġası buyurıldı. Lākin bu teklīfe ümerāsı ṭāḳat getüremeyüp buna 
yüz ḳaralığıdur, [162b M2] diyü içlerinde bir küllī fetrete3  sebeb oldı. 
‘Āḳıbet ġulüv idüp kendüyi taḫtından indürdiler. Selāṭīn-i sālife neslinden 
birini ḥākim idindiler.  

Yigirminci ṭabaḳadan yüz ṭoḳsanıncı şehryār olan Ḫūḫan Guvān 
Ḫūge 4  taḫt-ı salṭanata geçdi. Pīrān-ı rūzgār-dīde ve emīrān-ı sāl-ḫūrde 
şādmānlıḳlar idüp “Pādişāhımuzı henüz bulduḳ.” diyü her biri şükrler itdi. 
Mezbūr daḫı aña göre ḥüsn-i müdārāta sālik oldı. Niçe kerre Ovāng 
Muvāng nām şehryār ile ḥarb u rezm ü ḳıtāli taḥaḳḳuḳ,5 ekẟerinde anı mün-
hezim idüp kendüsi manṣūr u muẓaffer ‘avdet ḳıldı. Lākin mezbūr Ovāng 
Muvāng ḳatı seḥḥār pādişāh idi. Dīv ü ejder ü ḥaşerāt gürūhını tesḫīr idüp 
cenge girdükçe yanından ayrılmaduḳları bī-iştibāh idi. Ve her kimüñle 
ṣavaşsa ekẟeriyyā ġālib olurdı. Ancaḳ Ovāng Muvāng ḥasīb ü nesīb pādişāh 
olmaġın bunuñla cenge girdükde ḥaşerātı ve yırtıcı cānverleri maḥall-i 
ma‘rekeden rū-gerdān bulurdı.  

 
1  Ba‘dehu: - YK 
2  “Çocuk babasının sırrıdır.”    
3  fetrete: fetret olmaġa YK 
4  Ḫūge: Ḫūnge YK 
5  taḥaḳḳuḳ: idüp YK 



712 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Ve bi’l-cümle mezbūr bir şehryār-ı pür-zūr idi ki müddet-i ‘ömrinde 
ancaḳ bir kerre münhezim ü meksūr oldı. Sā’ir muḥārebelerde elbette 
muẓaffer ü manṣūr ‘avdeti ta‘ayyün buldı. Ḥattā bir kerre bir rūd-ḫānede 
bulındı. ‘Adū leşkeri eṭrāfın alup kendüsini muḥāṣara ḳıldı. Gördi ki ḫalāṣa 
mecāl yoḳdur, Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb ḥażretlerine teveccüh eyledi: “Yā 
İlāhe’l-‘ālemīn, eger pādişāhligümde iẓhār-ı ḥaḳ üzere isem bu nehr-i revānı 
ṭoñdur. Beni leşkerümle [146b YK] buz üstinden geçürüp ḫalāṣ buyur.” 
diyü zārīlıḳlar itdi. Zamān-ı ṭābistān olup ṣular ṭoñmaḳ muḥāl iken ol ān 
du‘āsı müstecāb oldı. Ol nehr-i revān buz ṭutup āyīnesinde nuṣret ü ẓafer 
buzları müşāhede olındı. [163a M2] Ya‘nī ki kendüsi ve leşkeri selāmet 
yaḳasına geçüp ḳurtıldı.  

li-Mü’ellifihi 

  ‘Ādil olınca pādişāh-ı cihān 
  Müstecāb olsa da‘veti cā’iz 
 
  Ẓulmet-i küfr içinde gāh olur ol 
  Luṭf-ı Ḥaḳ nūrını görir bāriz 

Mezbūruñ zamānı ki tamām oldı, dört evlādından eñ kiçisi ki cümleden 
‘āḳıl ü hūşyār idi. Ve nāmı beyne’l-mülūk Ḫan Ṣan Day1 diyü keẟīrü’l-iş-
tihār idi. Bir zamān ‘adāletle aldı, virdi. Ba‘dehu yine bu neslden Cen Day2 
ve Ḫuvā Day ve Şāng Vī ve Ḫan Day ve Perīşāng3 Ḫūy Şen Day4 ve Cūng 
Day nām pādişāhlar vāḥiden ba‘de vāḥidin geldi, gitdi. Her birisi zamān-ı 
‘ömrine göre ḥükūmet itdi. İçlerinde ba‘żısı ṭıfl-ı şīr-ḫˇār iken mehdi ile 
ḥākim-i ‘ahd olup taḫt üstine ḳonıldı. Ammā ki mezbūr Ḫan Day sekiz ya-
şında olmaġla rüşd ü ‘aḳl ü kifāyeti müşāhede ḳılındı.5 ‘Āḳıbet Geb Gī nām 
bir begi6 ol maḫdūma zehr-i ḳātil içirüp öldürdi. Ba‘dehu ümerāsından 
Sūcīg7 Şāng nām emīr ġayrete8 geldi. Geb Gī nāmındaki küfrānü’n-ni‘meye 
cezāsın virdi.  

 
1  Ṣan Day: Caḳan Day YK 
2  Cen Day: - YK 
3  Perīşān: Perşāng YK 
4  Şen Day: Şī Day YK 
5  Ammā//ḳılındı: - YK 
6  ‘Āḳıbet//begi: bir iki maḫzūl YK 
7  Sūcīg: Çū Neng YK 
8  ġayrete: yirine YK 
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Bu kerre ba‘de zamānin ki Ḫūd Şī Day taḫta geçdi, anuñ daḫı tedārü-
kini görüp şehrden ḳaçurup kendüsi ḥükūmet ḳıldı. Ol1 derdmen, ḫātūnı 
ile bir bilinmez memlekete varup niçe zamān münzevī oldı. Tā ki Cenāb-ı 
Ḥaḳ’dan ol emīr-i ḫā’inüñ üstine bir ‘adū leşkeri musallaṭ ḳılındı. Tā ki 
cezāsını bulup ol muḥārebede ḳatl olındı. Ve bu ḫaber2 işidüldükde Ḫūd Şī 
Day ve ‘avreti sevindüklerinden güle güle cān virdi.3 Ba‘dehu neslinden 
kimse ḳalmayup melik-i Ḫıṭāy ġayrılara naḳl itdi. 

Yigirmi birinci ṭabaḳa ol ḫāricīlerdür ki mezbūrı ve daḫı4 niçeleri öl-
dürdiler. Ve ol memāliki üç ḳısmet idüp her bir bölügine bir ad ḳodılar. 
Kendülerle [163b M2] nizā‘ iden Sūcīg5 Şāng evlādı ile üleşdiler. Mābeyn-
leri ṣulḥ olmaḳ üzere bölişdiler. Fe-ammā az zamān geçmedin ḳısm-i evvele 
şehryār olan ḥākim-i nāmdār taġallüb itdi. İkinci ḳısmuñ memālikini tesḫīre 
çekdi. Ba‘dehu üçinci bölügi daḫı żabṭ eyledi. Bu ṭarīḳla bu zümre cem‘an 
altmış bir yıl ḥükūmet ḳıldı. 

Ġıbbu ẕālik yigirmi ikinci ṭabaḳa mülūkinüñ evveli Sen Ḳū Day ḫurūc 
itdi. İki yüz sekizinci fermān-rān olup niçe zamān aldı, virdi. Ba‘dehu oġlı 
Ḫū Day Day ḥükūmet ḳıldı. Ba‘dehu bir bīgāne leşker6 gelüp anı ehl ü ‘iyāli 
ile pāy-taḫtından sürdi, çıḳardı. Salṭanat-ı Ḫıṭāy ḳarındaşı olan Mīn Day’ye 
revā görildi. Ammā şol zamān [ki] çend bīgāne gelmiş idi, ümerāsından biri 
Ḫıṭāy memālikinüñ birinde yirleşüp ḳalmış idi. Ba‘de zamānin anuñ neslin-
den on altı pādişāh [147a YK] ẓāhir oldı. ‘Arūḳ Ḳū Day ki Ḫıṭāy pādişāh-
larınuñ ḥasīb ü nesīblerinden idi, anlar göçüp Māçīn ṭaraflarına gitmekle 
mülūk-i ẓāhir-i ṣāḥib-ẓuhūrı mu‘ārıż ḳalup memāliki altı bölük itmiş idi. Ve 
her birine bir şehryār naṣbını münāsib görmiş idi.  

Yigirmi üçinci [ṭabaḳa selāṭīni] sābıḳan Māçīn ḥudūdına giden aṣīl ü 
nesīl7 mülūkdendür ki ṭabaḳāt-ı sābıḳadan beş ṭabaḳa ile bu ẕikr olınan 
ṭabaḳa cümlenüñ şerīfleridür. Cem‘an üç yüz beş yıl ḥükūmet itmişdür.  

Ammā yigirmi dördinci ṭabaḳa selāṭīninüñ evveli Gāvdū Ḳī Day’dür 
ki iki yüz ellinci ḥākimdür. Ḫurūc idüp ıḳlīm-i Ḫıṭāy’ı zīr-dest itmişdür. 
Ḥattā ḥudūd-ı Māçīn’i daḫı fetḥ u tesḫīr itmişdür. Ve bulduġı pādişāhlarını 

 
1  anuñ//Ol: - YK 
2  ḫaber: - M2 
3  sevindüklerinden//virdi: mesrūr oldılar YK 
4  daḫı: - M2 
5  Sūcīg: Sūcīng YK 
6  leşker: - YK 
7  nesīl: nesīlden olan YK 
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ṭu‘me-i şīr-i şemşīr eylemişdür. Ba‘dehu kendüsi ve iki evlādı istiḳlāl üzere 
ḥükūmet itmişlerdür.  

Ve yigirmi beşinci ṭabaḳadan biri Ten Gāv Dū nām bir emīr-i ṣāḥib-i 
[164a M2] ẓuhūr-ı benām idi ki ḫurūc eyleyüp ḍarb-ı tīġi ile şehryār olmış-
dur. Ve kendüden ṣoñra neslinden yigirmi kişi daḫı ḥükūmet eyleyüp im-
tiyāz bulmışdur.  

Niteki yigirmi altıncı ṭabaḳadan Ten Tā Ben Dū iki yüz yetmiş beşinci 
ḥākim oldı. Niçe rūzgār salṭanat-ı mülk-i Ḫıṭāy’da istiḳlāl buldı. Ba‘dehu 
Yū Gī1 nām oġlı ẓuhūr eyledi. Ḥattā kendü babasını ḳatl idüp taḫtına 
oturdı. Der-‘aḳab bir birāderi daḫı ḫurūc eyledi. Babasınuñ intiḳāmını alup 
sābıḳu’z-ẕikri ḳatl itdi. Ḳalem ü2 mülk-i Ḫıṭāy’da alup virmege başladı.  

Ammā ki anuñ zamānı geçüp Len Māyer nām pādişāh devri olduḳda 
melik-i Ḳara Ḫıṭāy’dan Ḫū Lencī 3  Ayāgī nām ḫāricī ẓuhūr itdi. Ḳara 
Ḫıṭāy’dan bir miḳdār memleket fetḥ idüp kendü nāmını Dāy Liyū ḳodı. 
Ya‘nī ki ḥükmi ‘ālemi iḥāṭa itmişdür. Nāmı ile rūy-i zemīne velveleler ṣaldı. 
Anuñ neslinden daḫı pey-der-pey sekiz mülūk ẓāhir olup cümlesi iki yüz on 
ṭoḳuz yıl salṭanat ḳıldı.  

Ba‘dehu bunlaruñ zamānı daḫı geçüp Cūrce Egvā Day nām bir ḫāricī 
daḫı ẓuhūr itdi. Sābıḳdaki mülūküñ āḫirīn ferzendi ki Vāy Liyū Mūnt Zūn 
Aḳve nāmında idi, mülk-i mevrūẟını elinden aldı. Ḫarāc-güẕār olan 
re‘āyādan iken āfāḳa velveleler ṣaldı. Bi’l-āḫire ümerādan Ögüday Niyāşās4 
bir gün bir maṣlaḥat ile anuñ yanına vardı. Ġāyet ile ḥaḳīr ü bī-şān görüp 
anı begenmemek ile ḫurūc itmege cür’et eyledi. Gelesi yılda ‘asker çeküp 
üstine vardı. Niçe kerre ḥırāb u ḍırābdan ṣoñra memālik-i Ḫıṭāy’ı cümleten 
ḳabża-i taṣarrufına aldı.  

Ba‘dehu yigirmi yedinci ṭabaḳadan Ten Cūn5 Rūn Maṣag6 pādişāh 
oldı. [147b YK] Fe-ammā beyne’l-mülūk ‘adl ü inṣāfla iştihār buldı. Andan 
ṣoñra Menzūn ve Menī Day ve Mū Day ḥükūmet ḳıldı ki Menī Day anı 
şikārgāhda bulmış idi. Hem-şīresi oġul yirine besleyüp [164b M2] 

 
1  Yūgī: Būgī YK 
2  Ḳalem ü: - YK 
3  Lencī: Alencī YK 
4  Niyāşās: Bināşās YK 
5  Cūn: Būn YK 
6  Bu ismin imlası M2 nüshasında belirgin değildir. Bu isim YK nüshasında müstensih 

tarafından muhtemelen bu yüzden metin dışı bırakılmıştır.  
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ḫidmetine yār olduḳdan ṣoñra anuñla tezevvüc idüp ḳarındaşınuñ mülkini 
ḫˇāh nā-ḫˇāh aña alıvirmiş idi.  

Bedīhe 

  Zenlerüñ kārı budur tā ezelī  
  Pek sever zevcini ḳardaşından 
 
  Peder ü māder ü iḫvānını hep  
  Dūn ṭutar birgüni oynaşından  

Yigirmi sekizinci ṭabaḳanuñ 1  evveli ki Ten Gāv Zū’dur ki üç yıl 
ḥükūmet itdükden ṣoñra Yelteng Vāng Yen2 Lāy Liyū nām ḫārici yine Ḳara 
Ḫıṭāy memālikinden ẓuhūr itdi. Sābıḳu’z-ẕikrüñ mülkini elinden almış idi.3  

Ġıbbu ẕālik yigirmi sekizinci ṭabaḳadan Ḫan Gāv Zū4 ẓuhūr eyleyüp 
sābıḳdaki ḥākimlerüñ ümerāsından iken kemā yenbaġī vücūd buldı. 
Ba‘dehu Yelteng Vāng cenābını ḳatl idüp icrā-yı aḥkāma muḳayyed oldı. Ve 
bundan ṣoñra Yen Day nām kimesne salṭanat itdi. Bābek5 Sen ve Şū Cū Ḫū 
ve Gū Day nām üç nāmdār oġlı var idi. Ba‘żı umūr-ı dünyeviyye içün anlara 
incindi. Bilā-te’ḫīr ikisini ḳatl itdürüp tedārüklerini gördi. Ammā cümleden 
küçirek oġlı ki Gū Dī6 idi, ḥadd-i ẕātında ġayretlü ve bülend-himmet olup 
ḥamiyyetlü cüvān olmaġın ‘ale’l-ġafle ḫurūc eyledi. “Benüm birāderlerümi 
niçün bī-günāh ḳatl eyledün?” diyü babasını ḳaldurup serīr-i memlekete 
cülūs ḳıldı.  

Ba‘dehu yigirmi ṭoḳuzıncı ṭabaḳadan evvelā Cū Nāy Zū, ba‘dehu Şī 
Zūn nām kimesne taḫta geçdi. Bir yıl miḳdārı ḥükūmet idüp birbiri ardınca 
ikisi de devletle7 yidi, içdi. Fe-ammā emān virmeyüp der-‘aḳab Sūn nām 
ṭā’ife ‘iṣyān idüp ḫurūc ḳıldılar. Cemī‘-i memāliki fetḥ eyleyüp içlerindeki 

 
1  Nüshalarda “ṭabaḳa ṭūlinüñ evveli (M2)/ezelī (YK)” şeklinde yazılan bu ibare anlam gereği 

“ṭabaḳanuñ evveli” olarak metne alındı.  
2  Yen: Ben YK 
3  nām//idi: - YK 
4  Ḫān//Zū: - YK 
5  Bābek: Bābā YK 
6  Gū Dī: ṣaġ YK 
7  Bu kelime YK nüshasında bu cümlenin sonunda “Devletle ḫoş geçdi.” şekline sokulmuştur.  
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bellü başlulardan Ḫū Tāyer1 Ven nām şaḫṣ[ı] kürsī-i memlekete iclās itdiler. 
Ve mezbūrı iki yüz ṭoḳsan ḥisābındaki pādişāh ṭutdılar.  

Ġıbbu ẕālik otuzıncı ṭabaḳa mülūkinden Tāy2 Zūn ve Ḫay Zūn ve 
Melīk Zūn ve Şe Zūn ve Ce Zūn ve Sūn Zūn ve Meg Zūn3 nām [165a M2] 
ḥākimler ẓuhūr itdi. Muḳadder olınan ‘ömrlerine göre cümlesi salṭanat 
ḳıldı. Ve bi’l-cümle Māçīn ve Ḫıṭāy memāliki tamāmen bunlara musaḫḫar 
oldı. Ancaḳ Meg Zūn4 ‘ahdinde Cūrce nām ḳavm-i vācibü’l-levm ‘iṣyān 
idüp Ḫıṭāy memleketini taṣarruf ḳıldı. İçlerinden Ögüday Nūcaḳ nām şaḫṣ 
şehryār nāmına oldı. Ḥattā Tāy Zūn Fū Den laḳabı ile küllī iştihār buldı ki 
aḳvām-ı Türk lisānında Altan5 Ḫān dinildi.  

Ba‘de ẕālik sābıḳu’z-ẕikr Meg Zūn6 neslinden Gāv Zūn ve Şāv Zūn ve 
Guvāng Zūn ve Be Zūn ve Nū Zūn ve Şū Cū nām mülūk ḥudūd-ı Māçīn’e 
gitdiler. Niçe rūzgār [148a YK] ol vilāyetde salṭanat itdiler.  

Ba‘d-ez-ān bir bölük selāṭīn daḫı peydā oldı. Ḫıṭāy memālikinde anlar 
daḫı niçe zamān istiḳlāl buldı ki ismleri Tāb Zūn ve Fūn Ven7 ve Tāy Zūn 
Ḳīse8 ve Tāy Zūn ve Ḫū Dān ve Dehşīr Ven ve Şīr Ven ve Velīng ve Tāy 
Zūn ve Ḫī Zūn9 ve Kīm Yāy ve Şū Dī ve Sūd Sū idi. Şū Ḫū nām pādişāh ki 
aṣl olan mülūküñ āḫiridür, Māçīn ḥudūdında salṭanat itmişlerdür. 
Mezbūrūn ḥükkām anuñla mu‘āṣır olmışlar idi. Ḫıṭāy müverriḫleri 
ḥisābında üç yüz beşinci ‘add olınmış idi.  

Ve’l-ḥāṣıl ol ḳavmüñ zu‘mlarınca yuḳarudan berü tasṭīr olınan pādişāh-
lar cem‘an ḳırḳ iki biñ sekiz yüz seksen beş yıl ḥükūmet itmişlerdür. İ‘tiḳād-
ı nā-sāzgārları bu ḥisābuñ ṣıḥḥatidür.  

Vaḳtā ki Şāy Şū Cū eyyāmından iki yıl geçdi, Āl-i Cengiz-i leşker-i 
Ḳaan, Māçīn memālikine müstevlī oldı. Mezbūr Şū Cū muḳāvemete ḳādir 
olamayup ḫadem ü ḥaşemi ile Ḳaan’a muṭāva‘at ve mütāba‘at itdi. Ḥattā 

 
1  Tāyer: Tāber YK 
2  Tāy: Tāb YK 
3  Zūn: Rūn YK 
4  Zūn: Rūn YK 
5  Altan: Albtan YK 
6  Zūn: Rūn YK 
7  Ven: - YK 
8  Ḳīse: Liḥye YK 
9  Zūn: Rūn YK 
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pāy-taḫtını teslīm eyleyüp nereyi ḳarārgāh ta‘yīn itdiler ise ol ser-ḥadde gitdi. 
[165b M2]  

Ammā Tāy 1  Zūn Fūn evlādı 2  nāmdār pādişāhlar idi. Ḳadīmü’z-
zamāndan ecdād-ı Cengiz Ḫān’la anlaruñ ābā vü ecdādı miyānında o kīn bir 
ḳan ve hemtā-yı ḳaan ḳatında ötüri ceng ü cidāl ve ḥarb u ḳıtāl muḳarrer 
idi.  

Pes Yā Sun Deng zamān-ı ḥüḳūmetinde ṭoḳuzıncı yıl ki sene tis‘a ve 
erba‘īn ve ḫamse mi’e-i hicrīye muvāfıḳ idi, Cengiz vücūda geldi. Ve sene 
tis‘a ve sitte mi’e yılında mülk-i Ḫıṭāy ḳaṣdına Cengiz leşker çekdi. Alaḳūs, 
Megtīn,3 Ayruşehr,4 Angūt5 derbendi ki Ḫıṭāy’la memleket-i Etrāk arasında 
bir sedd-i sedīd idi, ol maḥal Cengiz Ḫān’a teslīm olındı.  

Şol zamān ki Altan Ḫān ḳorḳusından Çongdu nām pāy-taḫtı bıraġup 
Tāyāng nām şehre göçdi, Moġol ‘askeri Ḫıṭāy memālikine sühūletle müs-
tevlī olup ġāretine ḳoyıldı. Ḥikmet Ḫudā’nundur, Cengiz Ḫān āḫar mem-
leketlerüñ fütūḥātına muḳayyed olmaġın Ḫıṭāy memāliki tamāmen fetḥ 
olınmamış idi. Oġlı Ögetay Ḳaan ol mühimmi daḫı itmāma sa‘y-i mevfūr 
ḳıldı. Ya‘nī ki sene iḥdā ve ẟelāẟīn ve sitte mi’e-i hicrīde Şū Day [ve] Sūd Sū 
mülkine müstevlī olup istiḳlāl-i küllī buldı.  

Egerçi ki bu maḥalde mülūk-i Ḫıṭāy aḥvāline müte‘alliḳ iḫtilāfāt 
çoḳdur, ba‘żılar ḳavlince ḳaan leşker çeküp varduḳda baḳıyye-i mülūk-i 
Ḫıṭāy ḳalender libāsına girüp ḳaçdılar. Āḫar memālike varup belürsüz oldı-
lar. Ve niçeler zu‘mınca cümlesi bir maḫfī [148b YK] yirde muḫtefī olmışlar 
iken Moġol ḳulı dārü’l-mülke āteş urdılar. Anlara ṭaşra çıḳmaġa ḳādir ola-
mayup bi’l-külliyye yanup gitdiler. Bu ṭarīḳla mülūk-i mülk-i Ḫıṭāy’uñ ne-
sebleri munḳarıż oldı, diyü bildürürler. 

El-ḳıṣṣa aḥvāl-i mülk-i Ḫıṭāy ki iki üç ḫaberde tasṭīr ḳılındı, risāle-i 
Ḫıṭāy-nāme ile Tārīḫ-i Benāketī’den aḫẕ olınup yazıldı. Vallāhu te‘ālā a‘lem. 

 

 

 
1  Tāy: Tāb YK 
2  evlādı: - YK 
3  Megtīn: Kemde YK 
4  Ayruşehr: Īrūşrūr M2 
5  Angūt: Rāngūt YK 
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FAṢL AḤVĀL-İ MÜLŪK-İ HİND [166a M2]  
VE İ‘TİḲĀDĀN U SÜLŪK-İ ĪŞĀN DER-TEVĀRĪḪ1 

Ḫafī olmaya ki selāṭīn-i diyār-ı Hind ki ehl-i İslām’dan evvel ol vilāyet-
lere müstevlī olmışlardur, iki ḳısmdur ki cem‘an yigirmi üç nefsdür. Müd-
det-i salṭanatları biñ iki yüz yıl olmışdur. İ‘tiḳād-ı bāṭılları böyledür ki ‘ālem 
ḳadīm ola. Mevcūdāt-ı ‘ulvī ve süflī Ḫālıḳ-ı Perverdgār’uñ sāyesi olup ẕātdan 
sāye ayrılmaduġı gibi maḫlūḳāt daḫı andan ayrılmaya. Bu ṭarīḳla küfr ü şirk 
ü ḍalāletde müttefiḳlerdür. ‘Ālemüñ evveli ve āḫiri kimseye ma‘lūm olma-
mışdur, diyü mu‘teḳidlerdür. Ḫuṣūṣā ki gelüp geçen peyġāmberlere, mülūke 
nihāyet yoḳdur, dirler.  

Cemī‘-i enbiyā vü evliyā ḳavlince ve āḫir-i peyġāmberān-ı Hünūd olan 
Şāmgūnī taḳrīrince ‘ālem dört devrle ḥisāb olınmışdur. Evveli devr keryet 
būkdur ki ya‘nī bir dünyā dimekdür. Bu devrüñ imtidādı on yedi lekdür ki 
yigirmi sekiz biñ yıl ḥisābındadur, dirler. Ve her biñ yıl bir lek ile ta‘bīr idi-
lür. İkinci devr, terniyā2 būk terīt üç rub‘dur. Bunuñ müddeti on iki lekdür 
ki altı biñ ṭoḳsan altı yıldur, diyü ḫaber virürler. Üçinci devr devāber lūkdur 
ki nıṣf-ı mecmū‘ ma‘nāsınadur. Heşt lekdür, taḥḳīḳ iderler. Dördinci devr 
kele būkdur ki ma‘nāsı rub‘-ı devrāndur. Ve biz ḥālā bu devrdeyüz. Müddet-i 
mu‘ayyenesi dört lek ve otuz biñ yıl ḥisābındadur. Tā bu zamāna dek ki 
tārīḫ-i hicrīnüñ biñ dört senesidür. Cem‘an beş biñ altı yüz seksen yıl olmış-
dur, diyü taḥaḳḳuḳ eylerler. Ve zu‘mları bu devr daḫı āḫir ola. Ya‘nī ki otuz 
iki biñ yıl kemālin bula. Yine kerīt nāmındakidür. Nuḫustīn-i ḥisābı ‘avdet 
ḳıla, dirler.  

Fe-ammā ḳavm-i Berāhime ve ḥükemā-yı Hind aḳvālini Sulṭān 
Maḥmūd-ı Ġaznevī ḫidmetinden ḥāṣıl ve elsine-i Hünūd’da kāmil olan 
[166b M2] Ebū Reyḥān böyle naḳl eyler ki ṭabī‘at-i külliyye ki mevcūdāt-ı 
‘ālem ü āferīniş anuñla ḳā’imdür, aña Brahmā ıṭlāḳ olınmışdur. Ḥālā ki 
Mecūs ḳavlince Brahmā bir peyġāmberüñ ismidür ki dā’imā firişte gibi zin-
dedür. Mülāzım u müdebbir-i ‘ālem ü ādem aña işāretdür. Buña binā’endür 
ki ḥükemā ṭabī‘ī-meẕheb olanlara Brahman ıṭlaḳ idegelmişdür. [149a YK]  

Anlaruñ zu‘mında ‘ömr-i ṭabī‘ī yüz yıldur, ziyāde degüldür. Zīrā ki her 
sāli üç yüz altmış gün ve her rūzı dört biñ kerre yüz biñ ve üç yüz yigirmi 
biñ kerre biñ nefes ṭutarlar. Ve yine her güne yek kelleb dirler ki Ebū Reyḥān 

 
1  DER TEVĀRĪḪ: - YK 
2  terniyā: teyā YK 
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Tercemesi üzere on iki biñ yıl bir ṣarḫūgdur. Ve biñ ṣarḫūg bir kellebdür. Ve 
bu didügümüz ol miḳdār müddetden ‘ibāretdür ki kevākib-i seyyāre ve evcāt 
u cūzehirāt evvel burc-ı ḥamelden cem‘iyyet eyleyeler. Ve bu müddetde 
kevākib-i ẟābite on iki biñ yıl mütevālī ve müte‘āḳib devr itmiş ola ki her 
devri üç yüz altmış biñ yıldan ‘ibāret ṭutula.  

El-ḳıṣṣa Ebū Reyḥān taḥrīri üzere zemīn-i Sūdān on1 iki biñ fersengdür. 
Ve zemīn-i vilāyet-i Hind ber-ā-ber üç ḳısm olınmışdur. Ve her biri bir 
nāmla mu‘anven ḳılınmışdur. Ṭaġlar ve ṣaḥrālar vāfirdür. Ve ol cibālüñ 
dāmeninde ve Deryā-yı Muḥīṭ’ün cenūbīsinde vāḳi‘dür. Ammā cānib-i 
şarḳīsinde Çīn ve Māçīn vilāyetleri idügi şāyi‘dür. Niteki ġarbīsinde Sind ve 
Kābil vilāyetleri ve deryānuñ cenūbīsinde ve Keşmīr şimālīsinde Etrāk mem-
leketleri muḳarrerdür. Ve andaġı Kūh-i Berd şol ḳadar yüksek ṭaġdur ki 
eṭrāfında kevākib-i seyyāre seyr iderler. Gūyā ki andan ṭoġarlar ve andan 
ṭolanurlar.  

Ve ol vilāyet gice ve gündüz gidilse altı aylıḳ yoldur. Ve bir müdevver 
[167a M2] ṭaġı daḫı vardur ki zer ü zīmden yaradılmaḳ üzere bülend iş-
tihārdur. Ve Kūh-ı Memnet2 Ḳinnevc’üñ cānib-i şimālīsindedür. Keẟret-i 
berf ü sermādan ‘imāreti mümkin olmamışdur. Ve ammā Keşmīr vilāyeti 
zemīn-i Tübbet’e ve Türk’e muttaṣıl olup anuñ ortasında vāḳi‘dür. 
‘Umūmen vilāyetüñ ṣuları şimālī ve şarḳīsindeki ṭaġlardan varduġı şāyi‘dür. 
Seksen ferseng yüksekliginde bir ṭaġ vardur ki Tübbet ve Hind miyānında-
dur. Vāsıṭa gibi düşmişdür ki anuñ ḳullesinden zemīn-i Hind bir ḫırmen 
gibi görinür. Gūyā ki Ḥakīm3 Firdevsī-i Ṭūsī bu beyt-i laṭīfi ol kūh içün 
dimişdür: 

Naẓm 

        4ماه پشت  ماهى شكم بيىن و ز  ز     در آن زير �الى نرم دورشت   

El-ḳıṣṣa Hindūstān vilāyeti üç ıḳlīmüñ miyānında vāḳi‘dür. Şarḳīsi 
ıḳlīm-i evveldendür. Ġarbīsi üçinci ıḳlīm ile ekẟer-i sevād-ı Hind ikinci 
ıḳlīmdendür. Ve Ḳinnevc vilāyeti ki deryālar ile ṭaġlar miyānında vāḳi‘ ol-
mışdur, dārü’l-mülk-i mülūk-i Hindū-zemīn Sendān’uñ ġarbīsinde 

 
1  on: - YK 
2  Kūh-ı Memnet: Yümnet YK 
3  Ḥakīm: - M2 
4  “Bu zarif [dağın] tepesinde dolaşsan balığın içini ayın arkasını görürsün.” 
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görinmişdür. Ve Gücerāt ki bir ‘aẓīm vilāyetdür, andan kināyetdür. Sūmnāt 
ve Gengen ve Tāne memāliki taḳrīrleri üzere bilād-ı Gücerāt yetmiş biñ pāre 
şehr ü ḳaryedür ki cümlesi ma‘mūredür. Ve ol diyārüñ ḫalḳı ni‘met-i [149a 
YK] mevfūreye ġarḳ olmışlardur. Ve ol yirlerüñ fuṣūl-i erba‘asında envā‘-ı 
bahār ve gül ü gülzār u sünbüller muḳarrerdür.  

Naẓm 

  الله ببيىن زمني مهيشه پر از       دى و �من و آذر و فروردين  
   1رم و نه سرد و مهيشه �ار گ نه     ار گ وار و زمني پر ن گ هوا خوش   

Dıraḫtānı ḫod yılda iki kerre mīvedār olur. Ol sebeble sükkān-ı diyār 
her zamān zīr-i bār-ı eẟmār olur. Ve Sūmnāt ki bir ṣanemüñ ismidür, anda 
vāḳi‘ olup ‘āmme-i ehl-i diyār-ı Hind’üñ mescūdı ve ol ‘aḳl-ı nāḳıṣlaruñ 
ma‘būdı olmışdur.  

Ba‘dehu Hind’üñ bir ṭarafı daḫı Sevākin’dür ki yüz yigirmi beş biñ şehr 
ü ḳarye vü ḳaṣabātla memlūdur. Keẕālik sevāḥilde daḫı şehrler ve ḳaryeler 
ṭopṭoludur. Anda pādişāh olan[a] [167b M2] dīvber dirler. “Ḫudāvend-i 
devlet” ma‘nāsına ıṭlāḳ iderler.  

Ve aḳṣā-yı Çīn ü Māçīn’de “çīn ceng” dimekle ma‘rūf mevsimde tüccār 
gemileri ma‘bere gelürler.  2 «كامثال اجلبال جترى جبناح الر�ح على سطوح املياه»  
müctemi‘ olurlar. Ya‘nī ki ol ma‘ber, Hindūstān’uñ kilīdi meẟābesindedür.  

Tārīḫ-i Benāketī’de mesṭūrdur ki sene iẟnā ve tis‘īn ve seb‘a mi’e-i 
hicrīde dīvber-i Hind bir şaḫṣ idi ki Taḳıyyü’d-dīn ‘Abdu’r-Raḥmān bin 
Muḥammed et-Ṭayyibī anuñ vezīr-i ṣāḥib-tedbīri olmaġın şöyle rivāyet 
itmiş idi ki sāl-i mezbūrda dīvber-i mesfūr vefāt idüp ḫazā’ini ‘adūlarına 
intiḳāl itdükde yedi biñ3 yüki cevāhir-i ābdār ve zer ü sīm ü derāhim ü dīnār, 
ġayr ez-tefārīḳ ü yādgār, birāderi olan ḫaṣmına irẟle intiḳāl eylemiş. Bunları 
temellükden ġayrı mesned-i devletine daḫı cülūs itmiş.  

Ammā ol ma‘ber ḫaṭṭ-ı istivāya yaḳın olmaġın ġāyetle siyeh-rūlardur. 
Ve ol şehrde bir büt-ḫāne-i ‘aẓīme vardur ki hergün biñ bir dürlü āş 

 
1  “Dey, behmen, âzer, ferverdin… Bütün aylarda zeminin lalelerle dolu olduğunu görürsün. 

Havası ılıman, zemini rengarenktir. Ne sıcak ne de soğuktur. Her zaman bahar havası 
vardır.” 

2  “rüzgarların kanatlarıyla suların yüzeyinde akan dağlar gibi...”  
3  biñ: biñ keẟād M2 
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bişürürler. Ve ol gün cümle kāselerini ḳırarlar. İrtesi yeñi kāselere ḳoyarlar. 
Ve ol āşlardan kibār u ṣıġāra, ḥattā dīvber-i Hind olan ḥākim-i nāmdāra daḫı 
virürler.  

El-ḳıṣṣa vilāyet-i Hindūstān’dan öte ma‘mūre memleketler çoḳdur. 
Cümleden biri şehr-i Zāçān’dur ki ḫalḳı murdār-ḫˇārlardur. Ādem etini 
daḫı yirler. Andan öte ḥudūd-ı vilāyet-i Tübbet’e varılur ki anuñ ḳavmi 
lüḥūmı çiğ iken yirler ve büte ṭaparlar. Ve ‘avretlerini birbirinden 
ṣaḳınmazlar. Ġāyetle bī-ḥamiyyetlerdür. Ve ol vādīlerde hevā şöyle 
müte‘affindür ki farażā öyle zamānlarında ṭa‘ām yiseler ya helāk olurlar, veya 
helāke müşrif maraża ibtilāyla ıẓrāf-ı mizāc bulurlar.1  

Andan ṭolaşup2 [150a YK] Ḳandehār’a, ba‘dehu Ḫıṭāy’a gelürler. Ve 
ḥükemā dimişlerdür ki zemīn-i Hind nice ki leşker-i bisyārla meşhūrdur, 
memleket-i Ḳandehār daḫı ḳaplan-ı bī-şümārla meẕkūrdur. Fe-ammā 
memālik-i Ḫıṭāy [168a M2] u Etrāk keẟret-i semend ü esbān-ı rehvār ile 
kitāblarda mesṭūrdur. 

Egerçi ki tefāṣīl-i zemīn Hind ü Ḫıṭāy ve ba‘żı ṭaġlarına ve ma‘berlerine 
müte‘alliḳ taḥrīr-i müşkil-güşāy beyān-ı aḥvāl-i mülūk ḫilālinde yazılmaḳ, 
‘ale’l-ḫuṣūṣ zemīn-i Hind’üñ bahār u ṣayfına müte‘alliḳ olan mevād tenmīḳ 
olınmaḳ terceme-i mülūke göre bir yüzden görinmişdür. Lākin müverriḫ 
Mevlānā Ebū Süleymān Benāketī bu minvāl üzere tasṭīr itmiş olmaġla naḳl 
ü taḥrīri bu aḥḳara lā-be’s mertebesinde manẓūr olmışdur. Muvaffaḳān-ı 
‘ulemādan mes’ūldür ki i‘tirāż itmeyeler.3 Maḳṣūdum ifāde idügini bilüp 
daḫl ü ta‘arruż ṭarīḳına gitmeyeler. Ya‘nī ki ḳulūb-ı merġūb-ı ṭālibīni 
laḳlaḳa-i lisānla ürkütmeyeler.  

 

[Selāṭīn-i Mülk-i Hind] 

Ba‘de-mā selāṭīn-i mülk-i Hind ki müddet-i salṭanatları biñ iki yüz yıla 
varmışdur. Ve yigirmi üç kişi idügi taḥḳīḳ olınmışdur. İmdi, bunlar iki 
ṭā’ifedür. Ṭā’ife-i ūlā on kimsedür ki ṭoḳuz yüz yıl salṭanat itmişlerdür.  

Hindīlerüñ zu‘mınca sābıḳ eyyāmda Ednī nām bir pādişāh gelmişdür 
ki cümle pādişāhān-ı rūy-i zemīn elbette anuñ neslindendür, dirler. Zīrā ki 

 
1  ibtilāyla//bulurlar: mübtelā olurlar YK 
2  ṭolaşup: öte YK 
3  Muvaffaḳān-ı//itmeyeler: Ancaḳ YK 
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Ḥaḳ celle ve ‘alā anuñ neslinden ġayra salṭanat virmemegi aña va‘de 
buyurmışdur, diyü söylerler. ‘Amūdu’ş-şecere ki vilāyet-i Hind’de ma‘mūl 
bahā[r]dur, anda beyān olınmışdur. Ve her nesne tā Bāsdīv1 zamānına dek 
münderecdür, dirler.  

Ki ol Bāsdīv2 didükleri şehryār Kenes nām şāhuñ hem-şīresinden ṭoġdı. 
Pes Kenes ṭarīḳ-ı tencīm ü taḳvīmle bildi ki kendinüñ helāki bu yaḳında 
ṭoġacaḳ oġlanuñ elindedür. Fe-lā-cerem bir bir nigehbānlar ḳodı. Cevārīsini 
gözetdürdi. “Her ḳanḳısı vaż‘-ı ḥaml iderse ki erkek oġlan ṭoġura, elbette anı 
baña getürüñ.” diyü ıṣmarladı.  

İttifāḳ ol gice uyḫuları ġalebe idüp mü’ekkeller uyudılar. Ṭoġduġı gibi 
anası ol ma‘ṣūmı3 [168b M2] uġurladı. Yirine ol ḥīnde ṭogmış bir duḫter 
ḳodı. Kendü ferzendini evinüñ içinde4 bir dıraḫt ḳovuġına ṣaḳladı. Ve ol 
duḫteri pādişāh-ı ‘aṣr olan Kenes cenābına gönderdi. Vaktā ki Kenes ol 
duḫteri öldürmek istedi, ol ḳızcaġız ‘ināyet-i Ḥaḳ ile ḳanatlanup āsmāna 
ṭoġru pervāz ḳıldı. Ba‘d-ez-ān Bāsdīv, Ḫasū5 nām dāyeye teslīm olındı. 
Ḫafiyyeten ḥüsn-i terbiyetine mes’ūl ḳılındı.6 Ḥālā ki Kenes ba‘de [150b 
YK] zamānin vāḳi‘-i ḥāli Bāsdīv’üñ tebdīline müte‘alliḳ mekr ü āli ṭuydı. 
Açmazdan ḥīle vü rīvle tedārükini7 görmek murād idindi. 

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, eyledügi mekr kendüye rāci‘ oldı. Añsuzın cān 
virüp helāk olduġı ta‘ayyün buldı.8 Bāsdīv ki kendinüñ hem-şīre-zādesi idi, 
ẓuhūr eyleyüp taḫtına cülūs ḳıldı. Ol zamānda evlād-ı Bāsdīv ki Ḳinnevc 
pādişāhları idi, soñları Ceẕşervādçīn nāmında idi, anuñla vāfir cengler itdi.  

‘Āḳıbet birgün Bāsdīv bir dıraḫtuñ altında yatup ayaġın ayaġı üzere 
ḳoyup bir bīşezārda uyurken bir ṣayyād çıḳageldi. Anları āhū ḳıyās idüp bir 
tīr urdı, öldürdi.9 Ba‘dehu Oçīn serīr-i memlekete cülūs eyledi. Ardınca 
Leng nām kimesne pādişāh oldı ki Getūriyān zümresinüñ āḫiridür. Andan 
ṣoñra ol memāliküñ salṭanatı Berāhime’ye naḳl eyledi. 

 
1  Bāsdīv: Bāsdyūd YK 
2  Bāsdīv: Bāsdyūd YK 
3  anası//ma‘ṣūmı: Babası Bāsdīv’i M2 
4  evinüñ içinde: eyşüñ altında M2 
5  Ḫasū: Nesū YK 
6  mes’ūl ḳılındı: meşġūl ḳılındı YK 
7  Bāsdīv’üñ//tedārükini: - YK 
8  olduġı//buldı: oldı YK 
9  öldürdi: - M2 
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Ba‘de zamānin Gemlū, daḫı ṣoñra Behme,1 ardınca Çīpālī ḥükūmet 
ḳıldı. Ġıbbu ẕālik Anda Bāl, daḫı ṣoñra Tesder2 icrā-yı aḥkām ḳıldı. Ammā 
Çīpāl sene iẟnā ‘aşer ve erba‘a mi’e-i hicrīde3 ḳatl olınup ferzend-i ṣulbīsi 
Behme Māl4 pādişāh oldı. Beş yıl salṭanat itdükden ṣoñra bu ḫānedānuñ 
devleti inḳırāż buldı. Ve bunlardan ṣoñra salṭanat-ı diyār-ı Hind mülūk-i 
ehl-i İslām’a degdi ki anlaruñ aḥvāli kitāb-ı [169a M2] Künhü’l-aḫbār’uñ 
mücelled-i ẟānīsinüñ defter-i ẟānīsinde yazılmışdur ki ekẟer-i mülūküñ 
tercemeleri anda mesṭūrdur.  

 

FAṢL MÜLŪK-İ BENĪ İSRĀ’ĪL AḤVĀLİNİ VE BUḪTUNNAṢR’UÑ 
VE SĀ’İR ṢĀḤİB-İ ẒUHŪR’UÑ TAFṢĪL-İ ḌARB Ü ḲİTĀLİN5 

TAḤRĪR Ü TAṢṬĪR Ü TENMĪḲ-I DİL-PEẔĪRDÜR 

Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selāmdan niçe rūzgār ṣoñra āḫir-i mülūk olup 
gelen Mattanyā ki Buḫtunnaṣr aña Ṣadaḳiyā nāmını ḳomışdur, aña gelince 
taḫt-ı ḥükūmete cülūs eyleyen mülūk üç ṭā’ifedür ki cümlesi elli ṭoḳuz ādem 
‘add olınmışdur. Cem‘an ṭoḳuz yüz ḳırḳ bir buçuḳ yıl ḥükūmet 
eylemişlerdür. Evvelki ṭā’ife Ḥażret-i Mūsā ve Ṭālūt ile ki Şā’ul bin Kīş6 
dinilmişdür, ancaḳ lisān-ı ‘Arabī’de nāmı Ṭālūt’dur, bu cümle on ṭoḳuz 
kişidür ki beş yüz yıl salṭanat itmişdür. Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selām ise [bin] 
‘İmrān bin Yaḍher bin Fehāẟ7 bin Lāvī bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ bin İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selāmdur.  

Pes Ḥażret-i Ya‘ḳūb ki yüz ḳırḳ yıl ‘ömr sürüp on iki oġlı vücūda 
gelmişdür. İsmleri Rūbīl ve Şem‘ūn ve Lāvī ve Yehūdā ve Dān ve Neftālī ve 
Kād ve Āşer ve Yisāḫar ve Zebulūn ve8 Yūsuf ve Bünyāmīn’dür ki Rūbīl ve 
Şem‘ūn ve Lāvī ve Yehūdā’nuñ vālideleri Īleyā’dur. Ḥażret-i Yūsuf ve 

 
1  Behme: Yerem YK 
2  Tesder: Tesrey YK 
3  hicrīde: tārīḫinde YK 
4  Behme Māl: Behem Bāl YK 
5  ḌARB Ü ḲİTĀLİN: - YK 
6  Nüshalarda “Īşbūşet (M2)/İşbū’il (YK) bin Şādel” şeklinde yazılan bu kelime “Şā’ul bin 

Kīş” olarak metne alındı. bk. Ali Osman Kurt, "TÂLÛT", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/talut (21.04.2019). 

7  Yaḍher bin Fehāẟ: Naṣar bin Ferẟān YK 
8  Neftālī//ve: sā’irleri YK 
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Bünyāmīn’üñ māderleri Rāḫīl’dür ki ikisi de [151a YK] Elāfān Nebī1 ḳızla-
rıdur.  

Ve Hażret-i Mūsā duḫūlī ile Yūsuf’uñ Mıṣr’a duḫūli mābeyni dört yüz 
yıldur. Ve Ḥażret-i Kelīm’e Ṭūr-i Sīnā yābānında vaḥy-i ilāhī nüzūli Benī 
İsrā’īl Mıṣr’dan çıḳduġı tārīḫüñ ikinci yılında anuñ ġurresinde2 olmışdur. 
Fırḳa-i ūlā altı yüz biñ ve üç biñ beş yüz elli kişi idi. Ammā Hārūn ‘aleyhi’s-
selām Ḥażret-i Mūsā’dan üç yaş büyük idi. Ve ḳız ḳarındaşı Miryam, Kāleb 
bin Būfā bin Fāreż bin Yehūdā’nuñ [169b M2] ‘avreti idi ki vālidesinüñ 
ismi Ābāḫiye idi.  

Pes Rūbīl; Ḫanūḫ, Ḳalū, Herūt,3 Ḫūyī nām dört oġul ḥāṣıl itdi ki bun-
lardan ḳırḳ altı biñ beş yüz evlād vücūda geldi ki az ‘ömr süreni yigirmi sāl-
den ziyāde ve çoḳ yaşayanları elliden eksicek sinn ile āmāde bulındı. Nihāyet 
yigirmiden eksik ve elliden artuḳ ‘ömr süren şüyūḫ u eṭfāl ü ināẟ Şemre’ye 
gelmemişler idi. Ve bunlaruñ şerīfleri Āl-i Ṣūr’dan püser-i Şedī Ād4 i‘tibār 
olınmış idi. 

Ve yine Şem‘ūn’uñ Ġavyīl,5 Yāmīn, Ūṣ, Yāḫīn, Ṣūṣar, Şāvdel nām altı 
oġlı olmış idi ki cümlenüñ evlādı elli ṭoḳuz biñ üç yüze yitişdi. Ve bu züm-
renüñ şerīfleri Şelmūnī ile püser-i Ṣūrī Şedāy oldı.6  

Ba‘dehu Lāvī daḫı üç oġul ḥāṣıl ḳıldı ki biri Şeven’dür. Ve bunuñ 
evlādınuñ cümleden eşrefi Elyāsāf, biri daḫı Ġarī’īl ve Merārī’dür.7 Ki āl ü 
esbāṭınuñ nāmdārı Ṣūrī’īl püser-i Aḳçā’īl’dür.  

Egerçi ki bunlaruñ evlādı cümleden ziyāde olmışdur. Lākin Ḥażret-i 
Mūsā bu sıbṭdan olmaġla bunlar Şemre’ye leşker getürmemişdür. Ḫibā’u’l-
maḥżar8 ki Ḥażret-i Bārī Ḫudā, Mūsā’ya anda ḫiṭāb eylemişdür, evlād-ı 
Lāvī’den olanlar ol maḳāmuñ ḫidmet-i ḫāṣṣına ta‘yīn ḳılınmışdur. Ve bun-
laruñ ‘adedi bir aylıḳ eṭfālden yigirmi yaşına varınca yigirmi iki biñ nüfūs 
olmışdur. 

 
1  Elāfān Nebī: peyġāmber YK 
2  anuñ ġurresinde: - YK 
3  Herūt: Hārūt YK 
4  Āl-i//Ād: - YK 
5  Ġavyīl: Ġavbīl YK 
6  oldı: - YK 
7  Merārī’dür: Merādī’dür YK 
8  Ḫibā’u’l-maḥżar: Ḥayā’u’l-maḥżar YK 
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Ammā Yehūdā’nuñ Şīlā, Bīraṣ, ‘Ayer, Ofān,1 Zāreḥ nām beş oġlı var-
dur. Mezbūr Zāreḥ’üñ daḫı Zemrī, Īşān, Şīmān, Felkū‘, Zāre‘ nām beş oġlı 
olmışdur ki beşi bile peyġāmber2 ḳarındaşlarıdur.  

Ba‘dehu ol zamān ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Mūsā’ya tecellī eyledi, 
Bīraṣ’uñ Ḥażrūn nām oġlı ve Ḥażrūn’uñ Kālyū ve Kālyū’nuñ Ḥaver ve 
Ḥaver’üñ Āderī ve Āderī’nüñ Yaṣla’īl 3  nām evlādı var idi. Ol Ḫibā-yı 
Maḥżar nām maḥal ve ṣandūḳu’ş-şühedāyı ki Ṣandūḳ-ı Elvāḥ daḫı dinilmiş-
dür, [170a M2] cümlesini Yasla’īl żabṭ idegelmişdür. Keẕālik şol meẕbaḥ ki 
anda ḳurbānların keserlerdi, zer ü nuḳre vü sīmden lāzım geleni ālātı ile 
anuñ [151b YK] żabṭında idi.  

El-ḳıṣṣa ġāyetle mühendis ü kāmil ādem idi. Ve kendinüñ Av nām bir 
ḫidmetkārı var idi. Aḫī Sāmāc4 nām kimesnenüñ oġlı idi. Bir sā‘at ḫidme-
tinden dūr olmazdı. Ve bu zümrenüñ daḫı evlādı dört yüz yetmiş ādem idi. 
Ammā eñ şerīfi Ġameyāz5 oġlı Yaġşūn idi ki anuñ da Ḥūşeym nām oġlı olup 
cem‘iyyet-i evlādı altmış iki biñ yedi yüz nefere yitmiş idi. Ve ol cümlenüñ 
şerīfleri Aḫī, ‘Ayer, Za‘mīşdāy idi.  

Keẕālik Neftālī’nüñ daḫı ‘Aṣal, Ġūnī, Yīṣar, Şalīm nām dört oġlı var idi. 
Bunlaruñ daḫı evlādı elli üç biñ dört yüz nefs olmış idi. Şerīfleri Aṣrā‘ bin 
Ġaynān idügi taḥaḳḳuḳ bulmış idi. 

Ba‘dehu Kād daḫı Ṣīġūn,6 Çekīşūnī, Aṣbūn, ‘Abrī, Āzdevī, Azā’il nām 
altı oġlı vücūda getürdi. Ve bu zümrenüñ evlādı cem‘īsi7 ḳırḳ beş biñ altı 
yüz elli miḳdārı nüfūs oldı ki şerīfleri Elyāsāfe bin ‘Avā’il nāmına idi. 

Ve yine Āşer ṣulbinden Ġabā, Beşevā, Beşevī, Berīġā nām dört oġlı oldı. 
Ve cümle ẕürriyyetleri ḳırḳ bir biñ ṭoḳuz yüz kimse olup şerīfleri Ber 
‘Amrā’il bin ‘Aczān idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Keẕālik Yisāḫar daḫı Terlā‘, Fevrābūd,8 Şemrūn nām üç oġul ḥāṣıl itdi. 
Ve cümlenüñ evlādı elli beş biñ dört yüz ḥisābına yitdi. Ammā tamām-ı şe-
refine Şerā’il bin Ṣū‘ār nām kimseleri gitdi.  

 
1  Ofān: Ofāt YK 
2  peyġāmber: - YK 
3  Yaṣla’īl: Baṣla’īl YK 
4  Sāmāc: Sānāc YK 
5  Ġameyāz: Ġamenbāz YK 
6  Ṣīġūn: Żīġūn YK 
7  cem‘īsi: cümlesi YK 
8  Fevrābūd: Ḳavrābūd YK 
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Ba‘dehu Zebulūn ṣulbinden Sīrdā, Belūn, ‘Ayel nām üç ferzend vücūda 
geldi. Ve cem‘iyyet-i ẕürriyyāt elli yedi biñ dört yüze vardı. Bunlaruñ daḫı 
şerīfi Ayī Av bin Ṣalven oldı.  

Bundan ṣoñra Yūsuf ṣulbinden Meneşşā, Efrā’im nām iki oġlı [170b 
M2] mütevellid oldı. Ve cem‘iyyet-i āl ü evlādı yetmiş iki biñ beş yüz ḳırḳ 
dört olduġı ta‘ayyün buldı ki beş yüz ḳırḳ dördi Efrā’im ebnāsından olup 
şerīfleri Şāmā‘ bin ‘Amhūd ve otuz iki biñi Meneşşā ẕürriyyātından izdiyād 
bulup şerīfleri Ḥalemrā’il1 bin Nedāh Ṣūr nāmı ile meşhūr ḳılındı. 

Niteki Bünyāmīn; Sela‘, Pencrā, Şebīl,2 Kebīr, Nu‘mān, Aḫī, Raveş,3 
Mūyem, Ḥūyem, Ared nām on oġul ḥāṣıl ḳıldı. Ve cümle ferzendānı otuz 
beş biñ dört yüz nefer idügi ve eşref-i ẕürriyyātı Aglān Vāy Vān bin Ked‘ūn 
idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ġıbbu ẕālik [152a YK] Mūsā’nuñ iki oġlı oldı. Büyügi Şom Elyeġīr4 ve 
küçügi Hārūn ismi ile iştihār buldı ki Yehūdīler aña Merāmerūn Hegūhīn 
dirler. Miryam nām ḳız ḳarındaşı daḫı vardur ki ḳavm-i mezbūr aña ıṭlāḳ 
iderler.  

Ve yine Hārūn’uñ daḫı Nāzā5 ve Elġāzār6 ve Yehvā [ve] ẞeyāmār nām 
dört oġlı olmışdur. Ve yine Elġāzār’uñ daḫı Meḥāsen nām veledi vücūd bul-
mışdur. Ba‘żılar ḳavlince Ḫıżr ki Elyāhū7 nāmına ẕikr iderler, Meḥāsen’üñ 
ferzendi8 idügi içlerinde ẟābit olmışdur.  

Ammā Ḳārūn bin Yiṣhār ki Ḥażret-i Mūsā’nuñ ‘ammisi oġlıdur, ḥubb-
i dünyāya binā’en yir yutduġı oldur. Ḳabale Asīr, Alḳānā, 9 Avī Asāf nām üç 
oġlı vücūda gelmişdür ki üçi daḫı Benī İsrā’īl peyġāmberlerindendür. Baba-
ları ġażab-ı ilāhīye maẓhar düşüp kendüsi ḫāk yutmışken evlād-ı kirāmı nü-
büvvet sa‘ādeti ile teşrīf ḳılınmışdur. Ḥattā ol ḳavm ki tīh belāsına mübtelā 
oldılar. Ya‘nī ki bir ṣaḥrāda maḥbūs u giriftār olup ḳaldılar. Ol maḥallerde 
peyġāmberleri evlād-ı Ḳārūn idügi taḥḳīḳ olınmışdur.  

 
1  Ḥalemrā’il: ‘Alemrā’il YK 
2  Şebīl: Sebīl YK 
3  Raveş: Rūşen YK 
4  Elyeġīr: Elbe‘īr YK 
5  Nāzā: Nār YK 
6  Elġāzār: El‘āzār YK 
7  Elyāhū: İlyās YK 
8  ferzendi: oġlı YK 
9  Alḳānā: Albānā YK 



Künhü’l-Ahbâr | 727 

 

Anlardan mā‘adā Uşmū’il Nebī ‘aleyhi’s-selām ve oġlı Heymān bin 
Yevāil 1  sābıḳu’z-ẕikr [171a M2] Avī Asāf neslinden ba‘ẟ ḳılınmışdur. 
Mezbūr ol Heymān’dur ki Ḥażret-i Dāvūd ‘aleyhi’s-selām anı Asāf’a gönder-
miş idi. Ve bi’l-cümle ‘amm-zādelerinden niçe kimse ile Ḫibā’u’l-maḥżar 
ḫidmetini edā idüp tesbīḥ ü tehlīl üzere idi. Ḥażret-i Süleymān Nebī zamānı 
olduḳda yine ol mühimmüñ edāsı anlara ıṣmarlanmış idi. Zīrā ki neseb-i 
Heymān on sekizinci mertebede Ḥażret-i Mūsā Kelīmu’llāh’a müntehīdür.  

Yūşa‘ Nebī ki ṭā’ife-i Yehūd anlara Yehūd Şūva‘ dirler, āḫir-i ‘ömrinde 
Ḥażret-i Mūsā’ya veliyy-i ‘ahd olduġını söylerler. Ammā Yehūd Şūva‘ bin 
Nūt bin Elyeşā‘ bin ‘Amhūd bin Bu‘dān bin Metūşelaḥ bin Efrā’im bin 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmdur ki Yūşa‘ Nebī degüldür.  

Ve Ḥażret-i Mūsā ṣalātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā vefātından ṣoñra 
Ḥaḳ celle ve ‘alā Yūşa‘ Peyġāmber’e emr eyledi ki Benī İsrā’īl ḳavmi ile arż-ı 
Ken‘ān’daki cāy-ı mī‘āda vara. Me’mūr olduġı fütūḥātuñ tedārükini göre.  

Fe-lā-cerem ibtidā Nehr-i Ürdün’den geçüp Erīḥā ḥiṣārına varup 
muḳaddemāt-ı fetḥi andan başladı. Günde bir kerre ḥiṣāruñ eṭrāfını ṭolaşup 
yedinci gün cümleten Benī İsrā’īl ile ma‘an yedi kerre devr idüp bi’l-ittifāḳ 
tekbīr itdiler. Ve nefīrlerini çaldılar. Yüriyüş itmekle fetḥi müyesser oldı. 
Ya‘nī ki bu minvāl üzere devr itdükleri taḳdīrce tesḫīri muḳarrer idügine 
[152b YK] vaḥy daḫı nāzil olmaġın fermān-ı İlāhī ile ‘amel itdi. Ve Ḳal‘a-i 
Erīḥā’nuñ sūrını yıḳup leşkeri nehb ü ġāret-i emvāl ve ḳaṭ‘-ı ensāb u ensāl 
itmege ruḫṣat buyurdı. Rāḫāb Zāyine’den ġayrı bir ferdi zinde ḳomayup 
cümlesini ḳılıçdan [171b M2] geçürdi. Ya‘nī melik-i Erīḥā resūlleri anı 
Yūşa‘’uñ ḳāṣıdlarından ṣaḳlamaġla ol ḫalāṣ buldı. Ve “Her kim Erīḥā’da 
‘imāret iderse Allāh’uñ la‘neti anuñ üzerine olsun.” dimekle kimse Erīḥā’da 
mesken ṭutmadı. Ancaḳ Benī İsrā’īl beglerinden Anḥāb bin ‘Omrī ol maḥalli 
yapup mesken idindi. Tafṣīli Anḥāb tercemesinde meẕkūrdur. 

Ba‘dehu Yūşa‘ Nebī, Orişalim’i ve sā’ir bilādı fetḥ itdi. Ba‘dehu Benī 
İsrā’īl’e ḥabl ile ya‘nī ip ile tevzī‘ idüp dönüm ḥisābı andan ḳaldı. Ve benī 
Lāvī cümlesine maḫṣūṣ bir ḳarye virdi. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ḳarābīn ü 
ẕebā’iḥde anları taḫṣīṣ bi’z-ẕikr itmegin ri‘āyetlerini vācib bildi. 

Benāketī’de bu vechle mesṭūrdur ki Ḥaḳ celle ve ‘alā vaḥy gönderdükde 
“Ben sizüñ içün Nehr-i Ürdün’ü rāh-ı ḫuşk idüp2 andan geçmeñüzi taḳdīr 

 
1  Yevā’il: Bevā’il YK 
2  idüp: iderin YK 
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itmişümdür.” buyurdı. Ṣandūḳu’ş-şehāde ki elvāḥ anuñ içinde idi, anı götü-
renler mādām ki nehr içine ayaḳ baṣdılar, hemān-dem ol seyl-i revān iki bö-
lindi. Bir ḳısmı dīvār gibi dikildi, ṭurdı. Bir bölügi kemā-hiye āb-ı revān olup 
aḳdı. Mādām ki ḥāmil-i ṭābūt idenler miyān-ı nehrde ṭurdı, gürūh gürūh 
ḳavm-i Benī İsrā’īl geçmek ardınca oldı. Hemān-dem ki anlar öte cānibine 
geçdi, Nehr-i Ürdün yine evvelki üslūbına girdi. 

El-ḳıṣṣa Erīḥā fetḥinden ṣoñra Kev‘ūn nām şehre varıldı. Evvelki mu‘ci-
zeye binā’en anlar iẓhār-ı iṭā‘ate taḳaddüm ḳıldı. Ba‘de-mā ol eṭrāfdan 
mülūkden beş pādişāh ittifāḳla şehr-i Kev‘ūn’a geldiler. Tekrār anı żabṭ idüp 
içinde bulduḳları İsrā’ilīleri ḳılıçdan geçürmek ḳaṣdın eylediler. Gerçi ki 
Yūşa‘ Nebī bu ḫaberi ṭuyduḳda küllī ḫavf u ḫaşyet1 itmiş idi.2 Ve “İllā 
üşenme. Anlar da senüñ żabṭ u rabṭuñda3 olacaḳlardur.” diyü vaḥy nüzūl 
itdi. Nihāyet “Birḳaç gün ṣabr eyle.” buyurılmaġın [172a M2] ṣabrı evlā 
gördi.  

Ġıbbu ẕālik Yūşa‘ Nebī anları şebīḫūn ḳıldı. Ve ol sā‘atde cānib-i 
semādan ṭaş yaġup a‘dāsını bi-esrihim helāk eyledi. Baḳiyyesi ile ol şeb ve 
irtesi ceng ü cidāl mümted olup aḫşam ḳarīb olduḳda ol peyġāmber-i 
celīlü’l-ḳadr zümre-i muḫālifīne bed-du‘ā ḳıldı. Ve ol du‘āda āftāb ġurūb 
itmeyüp [153a YK] āheste ḥareket itmekle ‘adūlardan kimse ḳurtulmama-
sını4 irāde itdi. Ol sā‘at du‘āsı maḳbūl olup altı sā‘at miḳdārı güneş ber-ḳarār 
oldı, ṭurdı. Tā ‘asker-i muḫālifīn ṭu‘me-i şemşīr-i kīn olınca ġurūba varmadı.  

Bu ṭarīḳla Yūşa‘ ‘aleyhi’s-selām otuz yıl tedbīr-i ḳavm-i Benī İsrā’īl’e 
muḳayyed oldı. Ve otuz bir pādişāh-ı benām leşkerini kesr ü inhizāma ir-
gürdi.5 ‘Āḳıbet ‘ömr-i ‘azīzi yüz on yıla varduḳda vefāt idüp Cebel-i Aḳrām6 
pīrāmeninde defn olındı. Ve bu ḳażiyye hübūṭ-ı Ādem’den berü tārīḫ-i 
‘ālem üç biñ ṭoḳuz yüz on üç senesinde iken vuḳū‘ buldı.  

Kitāb-ı Esfārü’l-ḳużāt’da Yūşa‘ vefātından ṣoñra ḳavm-i Benī İsrā’īl 
Rabb-i ‘İzzet’den recā eylediler ki Ḥażret-i Yūşa‘ yirine kendülere bir ḥākim-i 
müdebbir müyesser ḳıla. Tā ki eyyām-ı ḥarb u veġāda serdār-ı kār-fermāları 
olup aḥvāl-i riyāset ü ḥükūmeti kemā-yenbaġī bile. Fe-lā-cerem sıbṭ-ı 

 
1  ü ḫaşyet: - YK 
2  itmiş idi: - M2 
3  żabṭ u rabṭuñda: żabṭuñda M2 
4  ḳurtulmamasını: ḳurtulmayup fenā olmasını YK 
5  irgürdi: irgürüp fenā itdi YK 
6  Aḳrām: - YK 
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Yehūdā’dan Faġcāş Būntiyāzā1 ol ḫidmete ta‘yīn buyurıldı. Ḥālā ki Yūşa‘ 
gibi żabṭa ḳādir olamayup zamānında Benī İsrā’īl ḳavmi yolsuzlıḳlar idüp 
‘Alā nām büte ṭapdılar. Şāh-rāh-ı şerī‘ati ḳoyup ḍalālet girīv-rehlerine çıḳdı-
lar. Ken‘āniyyūn ile Ceyrūn2 ve ġayrı yirlerde muḥārebe itmeleri emr olın-
mışken egerçi iṭā‘at idüp ol memāliki fetḥ eylediler, lākin ba‘żı müvelledleri3 
Rabb-i ‘İzzet’e ‘iṣyān itmekle anlar daḫı ābā vü ecdādları ṭarīḳasın terk itdi-
ler.  

Bu minvāl üzere yigirmi beş yıl miḳdārı muḫtellü’l-aḥvāl idükleri [172b 
M2] yaḳīn buldı. Andan ṣoñra Gūşān bin Şaḳānā nām pādişāh kendülere 
musallaṭ oldı.   4«حكم مستولياً وظلم مستعليًا»  sırrına mā-ṣadaḳ idügi ta‘ayyün 
buldı. Sekiz yıl miḳdārı Benī İsrā’īl eẕā vü cefā üzere olup Şām ve Ḥarrān 
vilāyetlerinde ḥükūmet ḳıldı.  

Ba‘dehu sıbṭ-ı Yehūdā’dan Besāker bin Kāber ḳavm-i Yehūd’a ḳāḍī vü 
ḥākim oldı. Gerek anlar gerek salṭanat iden Gūşān’ı İslām’a getürdi. Tā ki 
ḳırḳ yıl tamām yiryüzi niẓām buldı. Ve İsrā’ilīler İslām üzere geçinüp ve 
iḫtilālden ortalıḳ ḫālī oldı. Fe-ammā hemān ki ḳāḍī-i mezbūr vefāt itdi, yine 
ortalıḳlarına ḍalālet düşdi. Niẓām-ı İslām mużmaḥil oldı, gitdi.  

Tā ki sülāle-i Lūṭ ‘aleyhi’s-selāmdan Melik ‘Aylūm5  gerek cānibinde 
ḳuvvet bulup Şām ve Ḥarrān’a yüridi. On sekiz yıl miḳdārı yine ol ‘uṣāta 
musallaṭ ḳıldı. Erkegini ve dişisini ‘abd u kenīzek yirine ḳullandı. Ve 
üzerlerine [153b YK] ılġarlar idüp mā-meleklerine nehb ü ġāret āteşleri 
ṣaldı. Āḫir mezbūruñ cefāsı cānlarına yitdi. Benī İsrā’īl ḳavmi bölük bölük 
olup mezbūruñ def‘ ü ref‘in cenāb-ı ilāhīden recā itdi.  

Tā ki sıbṭ-ı Bünyāmīn’den Ab‘ūd bin Ṣaber6 kendülere ḥākim virildi. 
Zīrā ki Ġaẟanī 7  vefātından ṣoñra ṣıyānet ü ḥimāyetlerine ḳādir serdār 
bulamamışlar. Ve niçe rūzgār ḥākimsiz ḳalmışlar idi.  

Ve bi’l-cümle serdār-ı mezbūr ki ẓuhūr eyledi, sābıḳu’z-ẕikrüñ üstine 
vardı. Leşkerini ṣıyup kendüsini münhezim ü maḳtūl ḳıldı. Ve müddet-i 
salṭanatı seksen yıla varup zamānında aḥvāl-i Benī İsrā’īl niẓām buldı.  

 
1  Faġcāş Būntiyāzā: Ḳāḳcāş Būftiyāzā YK 
2  Ceyrūn: - YK 
3  ba‘żı müvelledleri: ba‘żıları YK 
4  “Ele geçirerek hükmetti. Yücelerek zulmetti.”  
5  Bu isim M2 nüshasında harekelenmiştir. 
6  Ṣaber: Ḥayer YK 
7  Ġaẟanī: - YK 
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Ba‘dehu vefāt idüp Semḥār1 bin ‘Ayāẟ nām bir pehlevān-ı ẕī-şān ve dil-
āver-i şecā‘at-nişān ḫurūc eyleyüp müdebbir-i mülk oldı. Ḥālā ki ḳadem  
mażmūnına maẓhar  «قدم �الغدار واالنذار لكن مل تطل مّدته اّال قدار» 2 3  düşüp 
ancaḳ bir yıl tamām Tevrāt aḥkāmı üzere ḥükūmet idüp niçe kerre Filisṭīn 
vilāyetlerine [173a M2] vardı. Leşker-i muḫālifīni ṣındurdı. 

Ardınca Nābīn Şāmī ẓuhūr itdi. Yigirmi yılda anuñ daḫı devri nihāyete 
yitdi. Ba‘dehu Bārāḳ bin Ārī4 ki Neftālī sıbṭından idi, ol ḥükūmet ḳıldı. 
Bunuñ ḥisāb-ı5 müddet-i salṭanatı ḳırḳ yıla irdi. Fe-ammā eẟnā-yı cell ü 
‘aḳdında6 emr-i İlāhī nüzūl itdi. Ya‘nī ki Benī İsrā’īl peyġāmberlerinden 
Rūderāk nām nebīye Ḥaḳ celle ve ‘alā vaḥy eyledi ki Bārāḳ ḥużūrına bir ādem 
göndere. Ol tārīḫde Ḳayṣeriyye pādişāhı olan Yādīn nām şehryārüñ üstine 
leşker çeküp varmaḳ buyurılduġın bildüre. Zīrā yigirmi yıl idi ki Benī İsrā’īl 
ḳavmi anuñ şikence-i pür-rencesine giriftār olmışlar idi. Eẕā vü cefāsı 
cānlarına yitüp Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a def‘i recāsına münācāt ḳılmışlar idi. Ol 
sebeble7 Bārāḳ ‘askeri ol maḫdūmı münhezim itmek meşiyyet-i pür-ḥikmeti 
ol nebī lisānından kendüye bildürmiş idi. Pes fermān-ı ilāhī üzere Bārāḳ küllī 
‘asker ve 8  yaraḳ tedārük idüp Ḳayṣeriyye dārü’l-mülkinde ḥākim olan 
Seyserā9 nām ẓālimüñ üstine vardı. Ba‘de’t-teḳābül ve’t-teḳātül10 ‘askerini 
ṣıyup ṭaġıtdı. Kendüsi piyādeligi ḥālinde firār u ġıybet itdi. Ḥattā Ṣayūrḳīn 
‘avreti olan 11  Yāġīl nām zenüñ pençesine girdi. “Ben seni ṣaḳlayup 
atlandurayın.” diyü ḥīle ile evine iletdi. Ol gice tedārükin görüp Ḳayṣeriyye 
memleketi yine Benī İsrā’īl taṣarrufına ‘avdet itdi.  

Bu ṭarīḳla Bārāḳ şöhre-i āfāḳ olup ḳırḳ yıl ‘adl ile ḥükūmet itdükden 
ṣoñra vefāt eyledi. Benī İsrā’īl ḳavmi yine ‘iṣyān u ṭuġyān semtin ṭutup rāh-ı 
ḥaḳdan ‘udūl itmekle mülūk-i ‘Amāliḳa ve ehl-i Medyen’den biri yine anlara 
musallaṭ ḳılındı. Yedi yıl miḳdārı kendüleri [154a YK] isti‘bād ve 
vaṭanlarından istib‘ād idüp cefā üzere oldı.  

 
1  Bu kelime M2 nüshasında bu şekilde harekelenmiştir. 
2  “Mağdur ederek ve adak adayarak geldi. Ama [saltanat] süresi uzun sürmedi.”  
3  mażhar: - YK 
4  Ārī: Ārā YK 
5  ḥisāb-ı: - YK 
6  ‘aḳdında: ‘aḳd-ı reh M2 
7  sebeble: - YK 
8  ve: pür YK 
9  Seyserā: Seyser YK 
10  ve’t-teḳātül: - YK 
11  Ḥatta//olan: Ba‘dehu YK 
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Āḫir yine Ḥażret-i Ḥaḳ giryelerine merḥamet idüp Cad‘ūn1 bin Nūrsī 
nām peyġāmberi gönderdi ki Yisāḫar2 neslinden idi. Bir ismi daḫı Merla‘al3 
idi. Ḥālā ki mezbūruñ emrine iṭā‘at itmediler.  

Āḫir-i kār içlerinde [173b M2] ba‘żı dīndārları Cenāb-ı Kirdgār’a 
müteveccih oldı. Du‘āsı maḳbūl olup Cad‘ūn cānibine vaḥy nüzūl ḳıldı ki 
leşkerini müheyyā ide, Medyen pādişahınuñ üstine gide,4 ḳavmini ol ālām 
u şerā’itden ḳurtara.  

Binā’en ‘alā ẕālik üç yüz ādemle müteveccih oldı. Zümre-i muḫālifīnüñ 
yüz elli biñ ‘askerini nübüvvet ḳuvveti ile ṣındurup münhezim ḳıldı. Ḥattā 
Deyūḫ Ṣalnāḫ5 nām bir meşhūrlarını6 ṭutup ḳatl itdi. Bu ṭarīḳla ḳırḳ yıl 
nübüvvet ü ḥükūmet itdükden ṣoñra fevt oldı. Ardınca ḳırḳ evlādı ḳalduġı 
taḥḳīḳ buldı.  

Fe-ammā mü’ellif-i Cüheynetü’l-aḫbār7 bu bābda nezāket-i ṭab‘ın iẓhār 
idüp  8«حكم اىل ان تسكن الرمس وكانت مّدة واليته مخسا وثلثني بعد مخس» edāsın 
itmişdür. 

Ve ba‘żı müverriḫīn yetmiş iki evlādı ḳalup cümlesi ehlinden idügini 
beyān ḳıldı. Ba‘dehu mezbūruñ oġullarından Eymālek babası vefātından 
ṣoñra vālidesi akribāsından …9 nām şaḫṣuñ yanına vardı. Bir ḥīle ile birer 
birer birāderlerini10  getürüp bir günüñ içinde cümlesini öldürdi. Ancaḳ 
Yuvā’ir11 nām bir küçirek12 oġlı ḳaçup bir burca müteḥaṣṣın oldı. Ba‘de 
zamānin …13 nām kimse daḫı ol derdmende mülāḳat ḳıldı. Bu mābeynde 
müddet-i ḥükūmeti üç yıla varduḳdan ṣoñra birāderinüñ ḫaberin alup leşker 
çeküp vardı. Ol burcuñ muḥāṣarasına meşġūl oldı. Lākin bunca 
ḳarındaşlarınuñ ḳanı seyl-ābı yolına geldi. Eẟnā-yı muḥārebede bir ‘avret 
ṭaşla urup başını mecrūḥ ḳıldı. Ol cerāḥatden helāki muḳarrer olduḳda bir 

 
1  Cad‘ūn: Ṣad‘ūn YK 
2  Nüshalarda “Sīsā” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Yisāḫar” olarak metne alındı. 
3  Merla‘al: Berla‘al YK 
4  gide: - YK 
5  Ṣalnāḫ: Ṣafāḥ YK 
6  meşhūrlarını: biryān şehryārını M2 
7  Cüheynetü’l-aḫbār: Künhü’l-aḫbār YK 
8  “Vefat edinceye kadar hükmetti. Yönetim süresi beşten sonra otuz beş sene oldu.”  
9  Nüshalarda bu ismin yeri boş bırakılmıştır. 
10  birāderlerini: kendülerini YK 
11  M2 nüshasında bu ismin ilk hecesi harekelenmiştir. 
12  küçirek: - YK 
13  Nüshalarda bu ismin yeri boş bırakılmıştır. 
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zen-i zaḫm-zen elinden ölmesine ‘ār eyledi. Kendünüñ ḫāṣṣa silāḥın1 sell-i 
seyf idüp boynını urdı. Tā ki mezbūr Yuvā’ir yigirmi iki yıl salṭanat ḳıldı.  

Ba‘dehu Nev‘āl ki Yisāḫar2 neslinden idi, ẓuhūr itdi. Yigirmi üç yıl 
salṭanat idüp ‘adl ü inṣāf ṭarīḳını gözetdi. Ardınca Meneşşā evlādından 
Yāmīn Elḥalyādī serīr-i [174a M2] memlekete cülūs ḳıldı. Yigirmi iki yıl 
ḥükūmetden ṣoñra ol daḫı vefāt idüp bu kerre serīr-i mülk ü devlet yine 
Meneşşā sıbṭından Ya‘nāḫ Elcelūdī3 nām şehryāra degdi.  

Lākin bu iki pādişāh miyānında [154b YK] ḳavm-i Benī İsrā’īl yine 
ḍalālete düşdiler. Ḫilḳat-i dürüştleri muḳteżāsınca gāh büt-perestlige gāh 
umūr-ı dīniyyelerini ketme muḳayyed oldılar. Tā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā ehl-i 
Filisṭīn ve Benī4 ‘Ammūn zümresinden birini anlara musallaṭ ḳıldı. On sekiz 
yıl tamām merd ü zenlerini ḳul gibi ḳullandı. Kenīzek yirine ḫōr u ḫaḳīr 
itdi. Āḫir yine tażarru‘ u zārī semtin ṭutdılar. Bār-i Ḫudā dergāhına ‘arż-ı 
istiġfār u inābet itdiler. Tā ki Ya‘nāḫ-ı5 mezbūr kendülere sālār virildi. Leşker 
çeküp a‘dāları üstine varduḳda muẓaffer oldı. ‘Ammūn evlādından eline gi-
ren serdārları ḳılıçdan geçürdi. Bu minvāl üzere altı yıl salṭanat idüp vefāt 
eyledi.  

Egerçi ki Tārīḫ-i Yehūd’da bu ẕikr olınduġı üzere Yevā’ir bin 
Ked‘ūn’dan ṣoñra Nev‘āl ḥükm itmişdür. Lākin Cüheynetü’l-aḫbār mü’ellifi 
Mevlānā Ḥasan bin ‘Ömer tetebbu‘ında Yevā’ir ardınca Amūnīṭū ṭoḳuz yıl 
müstevlī olmışdur. Andan ṣoñra serīr-i mülk Ya‘nāḫ’a naḳl idüp üç ḥākimüñ 
ẕikri ṭayy olınmışdur.6   

Ba‘dehu Beyt-i Maḥme’den7 Abṣān nām kimesne ḫurūc itdi ki Yehūdā 
evlādından idi. Yedi yıl ḥükūmet itdükden ṣoñra ol daḫı gitdi. Bu kerre sıbṭ-ı 
Zebulūn’dan Ayalūn Zevlūdī nām ḥākim peydā oldı. On yıl miḳdārı ol daḫı 
aldı, virdi. Andan ṣoñra Efrā’im evlādından8 ‘Amūdūn ẓāhir oldı. Sekiz yılda 
bunuñ daḫı defteri dürildi. Ya‘nī ki ol miḳdār zamān ḳavm-i mezbūrı żabṭ 
ve icrā-yı aḥkām ser-riştesinden riḳāb-ı cebbārīni rabṭ eyledi.  

 
1  ḫāṣ ṣa silāḥın: ḥāl-i silāḥı M2 
2  Nüshalarda “Sāser (M2), Sāḥar” şekillerinde yazılan bu isim anlam gereği “Yisāḫar” olarak 

metne alındı. 
3  Ya‘nāḫ Elcelūdī: Ba‘tāḥ Elcelendī YK 
4  Filisṭīn ve Benī: Filisṭīn’den YK 
5  Ya‘nāḫ-ı: Ba‘tāḫ-ı YK 
6  Bu paragraf M2 nüshasında der-kenardır.  
7  Beyt-i Maḥme’den: - YK 
8  Ayalūn//evlādından: - YK 
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Ḥālā ki yine ‘iṣyān itdiler. Ve yine Filisṭīn ḫalḳınuñ taḥt-ı ḥükmlerinde 
istiḫdām ḳılındılar. Ḳırḳ yıl tamām ḳulluḳ beliyyelerini çekdiler. Ve gözyaş-
ları büẕūrını ma‘ṣiyet ṭopraġına ekdiler. 

 

[Ammā Ḥükkām-ı Diyār-ı Filisṭīn] 

Ammā ḥükkām-ı diyār-ı Filisṭīn ki Ḳuds-i Şerīf ve Ġazze ve Remle 
semtleridür. Ol vilāyete ḥükm idenlerden evvelā Şemsūn-ı cebbār ẓuhūr it-
mişdür. Ya‘nī ki sıbṭ-ı Efrā’im’den ‘Abdūn’uñ vefātı ve ‘ālem-i beḳāya naḳl 
ü ḥarekātı eẟnālarında Dān evlādından [174b M2] Şemsūn bin Mānūḫ 
ḥākim oldı. Zūr-ı bāzūya mālik dilīr ve meydān-ı muḥārebede dil-āver ü 
nerre-şīr olmaġın bir kerre ehl-i Filisṭīn cenginde ḳuvvetle bir muşt urdı. 
Ṭoḳuz merkeb-i dirāz-gūşı bir uġurdan helāk ḳıldı. Egerçi ki bir ḍarbla 
ṭoḳuz ḫar-ı dü-pānuñ helāki muḥāl görinür, def‘aten urulması mümkin de-
gül idügi ‘inde’l-‘uḳalā taḥaḳḳuḳ bulur, lākin ya budur ki her birini birer 
ḍarbla öldürmiş ola, veyāḫūd müverriḫīn-i Yehūd’uñ mübālaġasına ḥaml 
olınması ta‘ayyün bula.  

Ve bi’l-cümle ḥākim-i mezbūr bu deñlü ṣāḥib-i zūr iken yine āḫir-i 
‘ömrinde ‘avretinüñ dām-ı mekr ü ḥīlesine giriftār oldı. Niçe biñ ādem helāk 
itmiş, eyyām-ı salṭanatı ḥisābı yigirmi yıla yitmiş bir ḳavī şehryār iken vü-
cūdına ol zamān bir bed-sīretüñ ḳahr u tasalluṭı fenā virdi.  

Ba‘dehu Hārūn ‘Azem evlādından Eyşāmār 1  ferzendānından [155a 
YK] Bālī2 Elkāhen nām peyġāmber ẓuhūr itdi. Şehryār-ı sābıḳ semend-i 
ḥükūmete āġāz ḳıldı. Lākin kendü ebnāsından …3 ve …4 nām iki bed-baḫt 
“Babamuz pādişāhdur.” diyü ḫalḳa musallaṭ olup cevr ü cefāya ve babalarına 
‘arż-ı ḥāle gelen ‘avretlere el uzadup ta‘addī vü eẕāya başladuḳlarında Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā ol ‘aṣrdaki Uşmū’il Nebī’ye vaḥy itdi. Mezbūruñ ve oġul-
larınuñ ḥükūmetini Benī İsrā’īl’den ‘azl ü ref‘ini bildürdi. Ḳırḳ yıl salṭanat 
itmişken ḫal‘i muḳarrer oldı.  

 
1  Eyşāmār: Eyşārmār YK 
2  Nüshalarda “Ġālī” şeklinde yazılan bu isim “Bālī” olarak metne alındı. bk. Ali Osman 

Kurt, "TÂLÛT", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/talut (23.04.2019). 

3  Nüshalarda bu ismin yeri boş bırakılmıştır. 
4  …: Uşmū’il YK 
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Ba‘żı tevārīḫde Bālī Kāhen yazılmışdur. Peyġāmberligine ta‘arruż olın-
mamışdur. Ve ba‘żı müverriḫīn  سار ىف طريق الصالح وطار جبناح النجاح وهو»
 ile vaṣf idüp ḳable’l-ba‘ẟ  من ساللة هرون الذى الير�بو ال ىف شرقه وال ميارون» 1
kehānetle müleḳḳab olduġın bildürmişdür. İmām laḳabı daḫı şüyū‘ 
bulmışdur. Ve Şemsūn’la bunuñ arasında …2 nām kimesne ḫurūc idüp 
sekiz yıl ḥükūmet itdügi beyān ḳılınmışdur. 

El-ḳıṣṣa Uşmū’il’üñ Ḥanā nām vālidesi var idi. Nübüvvetinde ḫalḳ-ı 
‘ālem ittifāḳ itmiş idi. Ḥālā ki yine Bālī İmām’üñ taḥt-ı nikāḥında idi. 
Uşmū’il ki anuñ oġlı idi, yine mezbūrla bir ḥarem-serāda sākin olurdı. Pes 
bir gice [175a M2] Bālī İmām’uñ ṣadāsına şebīh bir āvāz işitdi. Kendüyi 
da‘vet itdi. Ḳıyās idüp anuñ ḥużūrına gitdi. Ḥālā ki ṣorduġı gibi “Ben sizi 
çaġırmadum.” cevābın eyitdi. Bu ṭarīḳla üç kerre ol ṣadāyı işitdi. Üçinde 
daḫı icābet idüp varduḳda anuñ bī-ḫaberligini3 idrāk itdi. “Nihāyet bir daḫı 
işidürseñ ‘Lebbeyk’ diyü ayaġa ṭur. ‘Emr-i İlāhī ne yüzdendür?’ diyü ṣor. 
Her ne buyurılursa cevābın baña getür.” tenbīhine binā’en def‘a-i ẟāliẟede ki 
ol ṣadāyı işitdi, “Lebbeyk” diyü ayaġa ḳalḳup “Emr ne cihetdendür?” diyü 
ṣordı.  

Ḫiṭāb-ı ilāhī vārid oldı. Ya‘nī ki “Ben bu yaḳınlarda Benī İsrā’īl’e bir iş 
itsem gerekdür ki her kim anı işidürse ḳulaḳları ṣaġır ola. Ve şimdiki ḥālde 
Bālī İmām’a ve ḫānedānındaki enāma daḫı ol nāzileyi indürsem gerekdür. 
Ve ebedü’l-ābād ol zümreye ḫışm u ġażabumı maḳrūn ve ḥāllerini ol sebeble 
dīger-gūn itmegi muḳarrer itmişümdür. Ve ‘izz ü celālüme sevgend 
eylemişümdür ki hergiz günāhlarını kefāret eydürmeyem. 4  Ve nüẕūr u 
ḳurbānlarını ḳabūl itmeyem. Oġullarından ṣudūr eyleyen günāhlara binā’en 
ṣuçlarını baġışlamayam.” [155b YK] buyurıldı.  

Çünki gūş-ı Uşmū’il’e bu tafṣīl üzere nidā-yı ilāhī geldi, irtesi Bālī 
İmām’a cümlesini i‘lām itdi. Ol daḫı emr-i Bārī Ḫudā’nuñdur, diyü maḥzūn 
oldı. Ḥükūmetinden el çeküp salṭanat umūrı Uşmū’il’e ta‘alluḳ u ta‘ayyün 
buldı. Yigirmi yıl miḳdārı icrā-yı aḥkām-ı ümmete naṣb-ı nefs itdi. Ba‘dehu 
Bālī İmām’uñ oġulları eẟnā-yı ḥarbde ḳatl olındı. Ve kendüsi kürsīden 

 
1  “Doğru yolda oldu. Başarı kanatlarıyla uçtu. Ve o, doğuda kimseden korkmayan Hârûn’un 

sülalesinden idi.”  
2  Nüshalarda bu ismin yeri boş bırakılmıştır. 
3  bī-ḫaberligini: müteḥayyirligini YK 
4  eydürmeyem: eyüdmeyem YK 
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düşüp fevti müteḥaḳḳaḳ oldı. Ya‘nī ki Uşmū’il’e vārid olan nidā-yı sübḥānī 
mażmūnı kemā-yenbaġī ẓuhūr buldı.  

Pes Uşmū’il’üñ zamān-ı ḥükūmeti beş yıl olduḳdan ṣoñra …1 nām 
şaḫṣı veliyy-i ‘ahd idindi. Kendüsi ġavġā-yı salṭanatdan el çeküp bir miḳdār 
ferāġat üzere oldı. Lākin oġulları Uşmū’il gibi ḥükūmet idemediler. Umūr-ı 
cumhūrda babaları2 [175b M2] gitdügi ṭarīḳa gidemediler. Binā’en ‘alā 
ẕālik ḳavm-i Benī İsrā’īl gürūh gürūh ol peyġāmber-i celīl cenābına vardılar. 
“Bize kendü yirüñ ṭutacaḳ bir ḥākim tedārük eyle.” diyü bildürdiler. Ol daḫı 
Rabb-i ‘İzzet’e ‘arż-ı ḥāl eyledi. Cenāb-ı ilāhīden Şāūl nām şaḫṣuñ salṭanatı 
emr olındı.  

Ya‘nī ki Benī İsrā’īl’den ṣaġīr ü kebīr, Uşmū’il-i lāzımu’t-tevḳīr 
cenābına varup anuñ ḥāl-i ḥayātında nübüvvet ḳuvveti ile kendülere mu‘īn 
ü ẓahīr ve muḥārebelerde sened ü dest-gīr olacaḳ emīr kim olacaġını bilmek 
murād idindiler. Ḥattā “Elbette elbette murādımuz budur.” diyü ibrām 
semtine gitdiler. Ol sebeble nebiyy-i mezbūr keşf-i sırr-ı mestūr ṭalebini 
ḳıldı. Şāūl ḥākim olacaġını vaḥy ile bildi. Ẓarf-ı dühni alup anuñ vechine 
mesḥ idüp āyīn-i ḥükūmeti göstermesi emr olındı. Ṣāḥib-i Cüheyne 3 
ḳavlince Uşmū’il’üñ ḥükūmeti evvelā bir yıla vardı. 

 

[Emāret-i Şāūl bin Ḳīs] 

Ammā Şāūl bin Ḳīs, Bünyāmīn evlādındandur. Lisān-ı ‘Arabī’de Ṭālūt 
didükleri budur. Emr-i İlāhī ile Uşmū’il Nebī ẓarf-ı4 dühni eline alup anuñ 
yüzine mesḥ eyledi. Ve āyīn-i ḥükūmeti ta‘līm idüp bir bir söyledi. Leşkerüñ 
daḫı süvār u piyādesi ḥarbe āmāde olup Şāūl’üñ öñince yürimelerini ve 
maḥṣūl-i mezāri‘ u kürūm5 ve aġnāmuñ ḥuḳūḳ u rüsūm ve a‘şārını alup 
ḫarc-ı lāzımelerine ve ‘asker mühimmātına ṣarf itmegi ve her biri memlūk ü 
‘abd meẟābesinde ḥākimüñ emrine rām olmalarını beyān eyledi.  

Bu mertebelerden ṣonra Şāūl taḫta cülūs eyledi. Yūşa‘ bin Nūn 
zamānından beş yüz üç yıl ṣoñra salṭanat aña yüz ṭutdı. Bundan evvel Benī 
İsrā’īl ḳavminüñ żabṭı ekẟeriyyā peyġāmberlere ve ḳużāt u müdebbirīne 

 
1  Nüshalarda bu ismin yeri boş bırakılmıştır.  
2  babaları: ābāları YK 
3  Ṣāḥib-i Cüheyne: Ehl-i tevārīḫ YK 
4  Nüshalarda “du‘ā-yı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ẓarf-ı” olarak metne alındı. 
5  u kürūm: - YK 
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müte‘alliḳ idi. Pādişāh-ı ġālib nāmına ḥākimleri yoġ-ıdı. Ol sebeble hevā-yı 
‘iṣyānları ve ṭuġyānları me’mūl olandan [156a YK] artuġ-ıdı. Hemān ki Şāūl 
salṭanat eyledi. Benī İsrā’īl içinde pādişāhlıḳ āyīni ẓāhir oldı. Ve ba‘żı 
umūrını [176a M2] Uşmū’il Nebī meşvereti ile itdügi ta‘ayyün buldı. 

Ve bi’l-cümle iki yıl miḳdārı salṭanat itdükden ṣoñra evlādından Īşboşet 
pādişāhlıġına ḫalḳ ittifāḳ itdiler. Mezbūrı Gilbova‘ nām ṭaġda tenhā 
düşürüp öldürdiler. Ṭulū‘-ı mihr-i devleti henüz iki sālde iken ṭolandurdılar.  

 

Emāret-i Īşboşet bin Şāūl 

Babası vefātından ṣoñra yine pederinüñ ‘ammisi Avnīz1 mu‘āveneti ile 
şehryār oldı. Ḥālā ki Şāūl ḳatl olınduġı gibi sıbṭ-ı Yehūdā’dan Dāvūd İbn 
Ḫaved nām şaḫṣı ḥākim idinmişler idi. Pes Dāvūd leşkerinüñ serdārı Bevād 
püser-i Ṣūriyā idi. Niteki Īşboşet ḫaylinüñ serdārı, sālārı ki kendü ‘ammisi 
Avnīz2 nām bahādır-ı tüvānā idi. Bi’l-āḫire birbirleri ile ceng itdiler. Ṣarf-ı 
maḳdūr idüp nuṣrete dürüşdiler. ‘Āḳıbet mezbūr Avnīz3 ḳıṣāṣen ‘Aşā’il’i 
öldürdi. Ba‘dehu muḥārebe eẟnāṣında Īşboşet daḫı ḳatl olındı. Ammā ba‘żı 
müverriḫīn ḳavlince ‘azl olındı.  

El-ḳıṣṣa beş yıl miḳdārı on bir sıbṭ pādişāhsız ḳaldılar. Bi’l-āḫire Benī 
İsrā’īl’üñ on iki sıbṭı cem‘iyyetle Ḥavzūn 4  şehrine vardılar. Ḥażret-i 
Dāvūd’dan bi‘at idüp kendüye ḳul oldılar. Pes müddet-i salṭanat-ı Īşboşet 
ancaḳ iki yıl oldı. Çendān mu‘ammer olup ẕevḳ u ṣafā sürmedi. 

 

[İkinci Ṭā’ife (Dāvūd ‘aleyhi’s-selām ve Evlād-ı Kirāmı)] 

İkinci ṭā’ife Dāvūdu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām ve evlād-ı kirām-ı ‘izzet-
fercāmı ḫuṣūṣıdur ki Buḫtunnaṣr-ı ḫāricī helāk eyledügi Mattanyā’ya gelince 
ki anlar cem‘an yigirmi bir ādemdür, ve cümlesinüñ müddet-i salṭanatı dört 
yüz ḳırḳ bir buçuḳ yıldur.  

Pes Dāvūd ‘aleyhi’s-selām hem peyġāmber ve hem pādişāh-ı muẓaffer 
olmışdur. Ve her vechle dilīr ü dil-āverligi ta‘ayyün bulmışdur. Evvel vāḳi‘ 

 
1  Avnīz: Avtīz YK 
2  Avnīz: Avtīz YK 
3  Avnīz: Avtīz YK 
4  Ḥavzūn: Ḫavrūn YK 
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olan şecā‘ati bu idi ki babasınuñ ḳoyunlarını güderken bir ayu ẓāhir oldı. 
Süriden bir ḳoyunı ḳapup gitdi. Dāvūd ṭuyduġı gibi ardınca varup [176b 
M2] ol gūsfendi ḫırsuñ pençesinden ḳurtardı. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol 
ḥīnde bir arslan kendüye ḥamle ḳıldı. Dāvūd Nebī ma‘nen bir ayu ile bir 
şīrüñ pençesine giriftār olup aralarında ḳaldı. Lākin aṣlā ḫavf itmeyüp aña 
daḫı muḳābil oldı. Bir muştla urup öldürdi.  

Ve ol eẟnālarda Benī İsrā’īl pādişāhı olan Şāūl ki Ṭālūt [156b YK] 
didükleridür, ‘askeri ile Cālūt’uñ üstine gelüp hücūm itdi. İçlerinde Golyāt 
nām bir dil-āver var idi ki ‘Arab ḳavmi aña Cālūt dimişler idi. Vaḳtā ki 
teḳābül-i ṣaffeyn olup Cālūt meydāna girdi, da‘vā-yı merd idüp bir mübāriz 
ṭaleb ḳıldı. Ḥālā ki şöhretine ve kemāl-i mehābetine binā’en bir ferd aña 
muḳābil olamadı. Bu minvāl üzere ḳırḳ gün pey-ā-pey meydāna girdi. Ne 
bir pehlevān aña muḳābil oldı, ne ḳarşusına varabildi.1  Bi’l-āḫire Ṭālūt 
münādīlere nidā itdürdi. “Her kim bu cebbāra muḳābil olup cezāsını virürse 
kendü duḫter-i ṣāḥib-cemālümi anuñla mütezevvic ḳılayın.” diyü ‘ahd itdi. 
Ve nihāyetsiz māl ü menāl baḫşiş itmegi daḫı muḳarrer ḳıldı.  

Bu eẟnāda Dāvūd ‘aleyhi’s-selām Ṭālūt ḥużūrına geldi. “Bi-‘ināyeti’llāh 
bu ‘uḳdenüñ ḥalli benüm elümdedür.” diyü bildürdi. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḳaḳġan arslan gibi o merd-i neberd 
  Çıḳdı meydāna ḳopdı yirden gerd 
 
  Cünbişi tīz ü kendüsi ḫūn-rīz 
  Nice bulsun ‘adū mecāl-i gürīz 
 
  Ben didi nūr-ı çeşm-i Īşāyum 
  Āb-rūy-i yelān-ı heycāyum 
 
  Nām-ı meşhūrum oldı çün Dāvūd 
  Tīġüm eyler ‘adūyı ḫūn-ālūd  

Ḥażret ki bu ṭarīḳla kendüyi2 bildürdi, hemānā Ṭālūt zırhını çıḳarup 
Ḥażret-i Dāvūd’da giydürdi. Lākin ḳāmetine muvāfıḳ u münāsib 

 
1  bir//varabildi: ne bir ferd aña muḳābil oldı ve ne ḳarşusına varabildi YK 
2  bu//kendüyi: kendüyi bu ṭarīḳla YK 
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olmamaġın ol zırhını çıḳarup “Ya sen bī-zırh aña nice muḳābil olursun?” 
didükde ḫırs u şīr ḳıṣṣasın söyledi. Ve “Bu cebbār anlardan ḳavī olacaḳ 
degüldür.” diyü beyān eyledi. Bilā-te’ḫīr meydān-ı rezme ṭoġrıldı. Ve yolca 
giderken İbrāhīm [177a M2] ve İsḥāḳ ve Ya‘ḳūb ve Mūsā ve Hārūn ismle-
rini ẕikr idüp eline beş pāre seng aldı. Niyyet-i ġazā ile anları felāḫanı kīsesine 
ṣaldı. Andan bī-bāk ü bī-pervā cāy-ı ma‘rekeye ṭoġrıldı. Varduġı gibi ṣapa-
nını ele alup Cālūt’a muḳābil oldı.  

Fe-ammā ol cebbār-ı bed-kār, Dāvūd-ı şecā‘at-diẟārı görince kendüye 
‘ādet ü kirdār olan eṭvār üzere lāf u güẕāfa başladı. “Ben senüñ gibi dīvāne 
miyüm1 ki baña ṣapanla muḳābil olursın.” diyü ṭa‘ne ṭaşları ile anı ṭaşladı. 
Ḥattā “Çünki sen beni taḥḳīr itdüñ. Ben de senüñ tedārüküñi göreyin. Lā-
büd senüñ lāşeñi murġān-ı āsmāna ġıdā itmege cehd ideyin.” diyü mübāşir-i 
ḍarb u ḥarb oldı.  

Ḥażret-i Dāvūd daḫı kīse-i felāḫana ḥiddetle el urdı. Ol beş dāne seng 
rīzesini bi-‘ināyeti’llāh yek-pāre buldı. ‘Ale’l-fevr ṣapanına ḳoyup Cālūt’a 
ṭoġru atdı. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol ‘ifrītüñ [157a YK] alnına rāst gelmekle 
ḫˇāh nā-ḫˇāh yıḳıldı. Dāvūd daḫı sür‘atle üstine ḥavāle olup mel‘ūnuñ 
şemşīrin fer ü ḳuvveti gitmiş elinden aldı. Gerdenine çalup kellesini bürīde 
ḳılup ba‘dehu ol kelleyi eline alup Ṭālūt ḥużūrına ṭoġrıldı.  

Hemānā ‘adū leşkeri ki bu ḥāli gördiler, aṣlā muḳāvemete ḳādir olma-
yacaḳlarını bilüp ṭaġıldılar. Nuṣret ü ẓafer Benī İsrā’īl’e ve kesr ü hezīmet ü 
keder ol cünd-i ḍalīle vāḳi‘ oldı. Eyne’l-meferr,2 diyü her biri ḳaçmaġa yüz 
ṭutdı. Ṭālūt leşkeri ve Dāvūd3 ḫaylinüñ şīr-i nerleri4 ardlarına düşdiler. Ken-
düleri ḳırmaġa ve mā-meleklerini ġāret ḳılmaġa dürüşdiler. 

li-Münşi’ihi 

  Bi-ḥamdi’llāh ki ṭoġdı mihr-i nuṣret 
  Yine merdāna yüz ṭutdı ġanīmet 
 
  Göklerden ẓalām-ı ġuṣṣa gitdi 
  Cihānı rūşen itdi nūr-ı merḥamet 

 
1  senüñ//dīvāne miyüm: bir seg-i dīvāneyüm M2 
2  “Kaçacak yer neresi?” | Burada Kıyame Sûresi 10. Âyete telmih yapılmıştır. 
3  Dāvud: Cālūt YK 
4  şīr-i nerleri: şerīrleri YK 
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Ba‘dehu Ṭālūt, Dāvūd’uñ şecā‘atine ta‘accüb-künān u mebhūt olup 
ser-leşkeri Avnīz’e “Bu kimdür?” diyü Dāvūd’ı ṣordı. Ol daḫı “Bilmezüm.” 
cevābını virdi. Andan ṣoñra kendüyi istediler. Ḥaseb ü nesebinden su’āl it-
diler. Ḫānedān-ı ekārimden idügini bilüp ri‘āyetine muḳayyed oldılar. 
[177b M2]  

Ba‘de zamānin ser-leşker1 idinüp ‘unvān virdiler. Az zamān giçmedin 
Ṭālūt ki bir muḥārebede helāk oldı, salṭanat-ı Benī İsrā’īl Ḥażret-i Dāvūd’a 
müyesser olup iştihār-ı küllī buldı. Zemzeme-i mübārek-bād ile zemīn ü 
āsmān ṭoldı.  

li-Mü’ellifihi 

  Her dil-āver şu resme şād oldı 
  Gūyiyā şāh-ı Cem-nijād oldı 
 
  Didiler ey emīr-i bezm-i neberd  
  Oñmasun senden ayrılan nā-merd 
  
  Cānımuz başımuz yoluñda fedā 
  İşigüñ terkin itmezüz ebedā 
 
  Bezm ü rezmüñi itmeyenler yād2  
  İki ‘ālemde olmasun dil-şād 
 
  Bende yüz bendelik sa‘ādetimüz 
  Ḳayd-ı āzādelik melāmetimüz 

Ġıbbu ẕālik Ḥażret-i Dāvūd’uñ on ṭoḳuz evlādı oldı. Ḥażret-i Sü-
leymān cümleden büyük idügi ta‘ayyün buldı. Ya‘nī ki Ḥażret-i3 Süleymān, 
Amnon, Dānyāl,4  Avşālom,5 Azoniyā, Būḫār,6 Şorād,7 Fāmān,8 Nebfa‘,9 

 
1  ser-leşker: e‘izz-i leşker YK 
2  Bezm//yad: Birmege kim ki bir nefes ola yad M2 
3  Ḥażret-i: - M2 
4  Bununla kasıt “Chileab” olmalıdır. bk. Liubov Ben-Noun, The Family And Diseas of King 

David, B. N. Puclication House, Israel 2015, s. 21.  
5  Bununla kasıt “Abşalom” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 164. 
6  Bununla kasıt “İbhar” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
7  Bununla kasıt “Shobab” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
8  Bununla kasıt “Nathan” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
9  Bununla kasıt “Nepheg” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
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Veşmu‘a,1 Yāfīla‘,2 Elīşāmā‘,3 Elīfīlaṭ,4 Elyezā‘,5 Elīşāma‘,6 Elīfālaṭ, Noġah, 
Yitre‘am,7 Şefaṭiyā8 ki ‘ale’l-esāmī cümlesi on ṭoḳuzda nihāyet buldı. Ammā 
Avşālom ve Yitre‘am pādişāh-ı Gerḥayā’nuñ Yāḳḥā9 nām duḫterinden ol-
mışdur. Babaları Ḥażret-i Dāvūd’a ‘iṣyān itdüklerine binā’en ḳatl olınmış-
lardur.  

Fe-ammā Azoniyā cāy-ı pederde muḳīm bir şehryār-ı ṣāḥib-i taḫt u 
dīhīm olmaḳ ümmīdinde iken ol sa‘ādet-i ḫilāfet Ḥażret-i Süleymān’a mü-
yesser oldı. Azoniyā kemāl-i ıżṭırābından ḍalālet ü ‘iṣyān-ı peder [157b YK] 
ḳıldı. Ḥattā babası menkūḥalarınuñ birisi ile tezevvüc murād idindi. Fe-
ammā Ḥażret-i Süleymān ol ḥāle rıżā göstermedi. Ḥattā bu ḳaṣdında muṣirr 
olmaġla ḳatl itdürdi.  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Dāvūd’uñ zamān-ı salṭanatı tamām ḳırḳ yıla vardı. Bu 
maḥalde ancaḳ ḫilāfeti aḥvāli yazılup nübüvvetine müte‘alliḳ olan ḥālleri en-
biyā faṣlında yazılmış oldı. 

 

Salṭanat-ı Süleymān İbn Dāvūd 

Babası ḥāl-i ḥayātında veliyy-i ‘ahd itmiş idi. [178a M2] Vefāt itdügi 
gibi cümle ümerā ve serdārlar, yüzbaşları ve biñbaşları nāmındaki sālārlar ve 
sā’ir Benī İsrā’īl’üñ eşrāf u a‘yānı nāmındaki büzürgvārları emrine rām u 
münḳād oldılar. Fermānından ẕerre deñlü tecāvüzi cā’iz görmediler.  

Fe-lā-cerem ol şāhinşāh-ı muḥterem taḫt-ı salṭanata cülūs itdügi gibi 
erkān-ı devleti ile Kū‘avlā nām maḥaldeki ‘ibādetgāha vardı. Ḫibā’u’l-
maḥżar ve Meẕbaḥ-ı10 Mīn ki Cebel-i Īl’de püser-i Āvrī vaż‘ itdügi āẟārdan 
idi, ol ma‘bedleri ziyāret idüp bir gicede biñ ḳurbān kesdi.  

 
1  Bununla kasıt “Shammuah” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
2  Bununla kasıt “Japhia” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
3  Bununla kasıt “Elishama” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
4  Bununla kasıt “Eliphalet” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
5  Bununla kasıt “Eliada” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
6  Bununla kasıt “Elishua” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 73. 
7  Bununla kasıt “İthream” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 21. 
8  Bununla kasıt “Shephatiah” olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 21. 
9  Burada kastedilen Geşur kralının “Maacah” adlı kızı olmalıdır. bk. Ben-Noun, age, s. 21.  
10  meẕbaḥ-ı: bezīc-i YK 
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Ve ol şeb Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā Süleymān’a tecellī ḳıldı. “Yā Sü-
leymān, benden ne istersüñ? İste ki ḥaḳḳuñda luṭf u keremüm mebẕūldür.” 
buyurdı. Ol daḫı  1 ﴾ن بـَْعِدى

 naṣṣ-ı  ﴿َربِّ  ا ْغِفْر ِىل َوَهْب ِىل ُمْلًكا الَّ يَنَبِغى ِألََحٍد ّمِ
kerīmi mūcibince salṭanat-ı ‘uẓmā ile ‘aḳl ü ‘ilm ve ‘amel-i ṣāliḥe maḳrūn 
ḫilāfet-i kübrā recā eyledi. Tekrār ḫiṭāb-ı İlāhī vārid olup “Çünki bizden ‘aḳl 
ü ‘ilm ü2 ‘amel istedüñ. ‘İbāduma ma‘delet ile icrā-yı aḥkām itmek rütbesini 
recā eyledüñ. Mādām ki sen ve evlāduñ, babañ Dāvūd gibi ḫalīfe-i ‘ādil ola-
suz, salṭanat-ı Benī İsrā’īl ḫānedānıñuzdan ġayra naḳl itmedügini muḳarrer 
bilüp iḥtirām-ı küllī bulasuz.” dinildi. Süleymān Nebī daḫı secde-i şükr idüp 
ve taḫtgāhına gelüp umūr-ı salṭanata mübāşeret ḳıldı. 

 

Ḳıṣṣa-i ġarībe-i dü zen 

Ol nebiyy-i büzürgvār taḫta cülūs idüp fermānkār olduḳda cümleden 
evvel ḫużūrına gelen erbāb-ı şekvā iki ḫātūn-ı nādirü’d-da‘vā oldı ki ḥāmil 
olduḳları ḥālde ikisi bir evde olurdı. Birbirlerinden bir ān ayrılmaduḳları 
yaḳīn bulurdı. İttifāḳ ikisi bir gicede ve bir sā‘atde miyān-ı şeb-i tārīk ü ẓul-
metde iki erkek ṭoġurdılar. Kemāl-i faḳr u fāḳalarından bir şem‘a yaḳmaġa 
ḳādir olamayup şeb-i deycūrda baġırdaḳlara çeküp der-baġal ḳıldılar.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, üçinci gice birinüñ ferzendi öldi. Ol bir ḫātūn 
ḫˇābnāk bulınup ġāfil iken püser-i mürdenüñ [178b M2] vālidesi ṭıfl-ı 
zinde ile tebdīline himmet ḳıldı. İrtesi ki meẕkūre ḫˇābından bīdār oldı, ci-
ger-gūşesini [158a YK] mürde, bāġ-ı cānı ġoncesini pejmürde buldı. Lākin 
yüzin açup baḳduġı gibi kendinüñ ferzendi degül idügini ẓann itdi. Ḥattā 
derūn-ı dilden ḥarāret-i nār-ı firāḳ u mātem ẓāhir olmaduġına binā’en ol bir 
ferzende el urdı. Yüzine baḳduġı gibi kendü3 nūr-ı dīdesi idügini añladı.  

Fe-ammā ol iki zen miyānına iḫtilāf düşdi. Bunlar da‘vā semtin ṭutmaḳ 
ḳaṣd itdükçe zenān-ı maḥalle başlarına üşdi. ‘Āḳıbet Süleymān Nebī 
ḥużūrına vardılar. Vāḳi‘-i ḥāli taḳrīr idüp bildürdiler. Ḥażret-i Süleymān bir 
miḳdār fikre vardı. Ḥāżırīn ise “ ‘Ömrimüzde böyle müşkil da‘vā 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 35/38, “Ey Rabbim, beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye 

layık olmayacak bir mülk (hükümdarnlık) bahşet!” | Nüshada ‘iğfir lî (Beni bağışla.)’ ibaresi 
bulunmamaktadır.  

2  ‘amel-i//‘ilm ü: - M2 
3  kendü: - YK 
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işitmedük.” diyü ta‘accübe vardılar.1 Bi’l-āḫire Süleymān Nebī buyurdı ki ol 
püser-i mürdeyi ve zindeyi ikişer pāre ideler. Ve birer nīmesini ol iki ‘avrete 
vireler. Lākin püser-i zinde māderi olan ḫātūn envā‘-ı nevḥa vü bükāya 
maḳrūn olup “Li’llāhi te‘ālā, bu ferzendi dü nīm eylemek eger benüm içün 
ise ol nīmeyi baña virmeñ.” didi. Ammā ol bir zen-i ḥīlekār ikisin ikişer pāre 
ḳılınmasına rıżā gösterdi. Ne şefḳat itdi ve ne merḥamet semtin ṭutdı.  

Çün ki Ḥażret-i Süleymān bu ḥāleti gördi, vāḳıf-ı mācerā olup ol fer-
zend-i zindeyi ol zen-i nā-rāżiyyeye redd itdi. Kemāl-i merḥamet ü şefḳatden 
anuñ idügini bildi. Ve püser-i mürdeyi zen-i mekkāra buyurup bu ḥikmeti 
cemī‘-ı ‘ulemā vü ḥükemā vü ümerā pesend itdi. 

Ve zamān-ı ḥükūmetinden dördinci senede Beytü’l-maḳdis bināsına 
mübāşeret ḳıldı. Ḥadd u ḥaṣr u şümāre ḳābil degül zer ü zīm cem‘ın idüp 
mühimmāt-ı bināyı maḫzenlere ṭoldurdı. Envā‘-ı tekellüfātla yedi yılda ol 
bināyı itmāma irgürdi. Ḫitāmesinde2 iki biñ gāv ve yüz biñ ḳoyun ḳurbān 
idüp ‘āmme-i Benī İsrā’īl’e bir żiyāfet-i ‘aẓīm tertīb itdi. Ḳaçan ki ḳurbānları 
meẕbaḥ-ı ma‘hūda vāṣıl oldı, Ḥażret-i Süleymān Nebī Beytü’l-maḳdis’e gi-
rüp ‘ibādete iştiġāl [179a M2] itmesi ta‘ayyün buldı. Tā ki zamān-ı evvel-
deki gibi āsmāndan āteş nüzūl itdi. Ḳurbānları maḳbūl-i Ḥaḳ olduġını 
iḥrāḳla ma‘lūm idindi. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Süleymān’uñ ‘aẓamet ü şevketi bir mertebeye vardı ki 
ins ü cinn ü vaḥş u ṭayr u dīv ü ded3 cinsine şarḳdan ġarba varınca ḥükūmet 
itdi. Ve sükkān-ı rub‘-ı meskūn bi-esrihim zīr-i fermānında oldı. Yedi yüz 
menkūḥa ḫātūn ve üç yüz cevārī-i ḥavrā-yı bikr-i behcet-nümūn ḫidmet-i 
firāşında cem‘iyyet itmesi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Her gün maṭbaḫ-ı ḫāṣṣında otuz ṣıġır ve yüz ḳoyun bişerdi. Şikār etleri 
ve sā’ir ṭu‘m-ı ṭariyye anlardan ġayrı idi. Ve ḳırḳ biñ re’s ḫāṣ atları ıṣṭabl-i 
‘āmiresinde her zamān muḳarrer idi. [158b YK] Ve her nereye ‘azīmet4 itse 
on iki biñ ḫāṣ yedekleri yidilürdi. Bu minvāl üzere şevketle ḳırḳ yıl salṭanat 
itmiş idi. Keẕā fī Tārīḫi’l-Benāketī. 

 

 
1  vardılar: ḳaldı M2 
2  Ḫitāmesinde: Ḥattā senede M2 
3  ü ded: - YK 
4  ‘azīmet: ‘uzlet M2 
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Emāret-i Ercī‘ām1 bin Süleymān ‘aleyhi’s-selām 

ق   النبوة وجتلها اسد اململكه وشبلها  الكواعب وطرا  ض ولد  ى من كواكب 
  2مثانيته وعشرين ذكرا   منها ورزق  

Bunlaruñ ḥükūmeti Aḥyā ve Şa‘yā ve ‘Udad nām üç peyġāmberüñ 
zamānında idi. İttifāḳ birgün Aḥyā emr-i Ḥaḳ ile Yorī‘ām’a bildürdi ki on 
sıbṭuñ ḥüḳumeti ḫānedān-ı Süleymān’dan ḳalḳup kendüye naḳl idecekdür. 
Ve bu tafṣīl üçinci ṭā’ifeden Yorī‘ām ḥükūmetinde bildürilmişdür. 

El-ḳıṣṣa Ercī‘ām’dan on sıbṭ leşkeri rū-gerdān oldı. Ancaḳ taḥt-ı ḥük-
minde iki sıbṭuñ emr ü nehyi ḳaldı. Bu ṭarīḳla on yedi yıl salṭanatdan ṣoñra 
vefāt itdi. Ba‘dehu ṣulbī oġlı Avriyā3 bin Ercī‘ām babası ṣadrına cülūs eyledi. 
Tārīḫ-i cülūs-i Yorī‘ām salṭanatuñ on sekizinci yılında vuḳū‘ buldı. Ḥālā ki 
anuñla nizā‘ u cidālden ḫālī olmayup bu keş-ā-keşle üç yıl ḥükūmet itdügi 
gibi fevt oldı. 

 

Ḥükūmet-i Āsā bin Avriyā [179b M2] 

Bu daḫı babasından ṣoñra serīr-i mülke4 cülūs ḳıldı. Lākin icrā-yı ḥaḳḳa 
sā‘ī oldı. Ḥattā Ḥażret-i5 Dāvūd sīreti ile müteḫalliḳ olup cümleten mey-
ḫāneleri yıḳdurdı. ‘Adl ile ḳırḳ bir yıl salṭanatdan ṣoñda bu daḫı vefāt idi.  

 

Emāret-i Yehoşāfāṭ 

Sābıḳuñ oġlıdur. Babası ṭarīḳınca deprenüp yigirmi beş yıl6 ḥükūmet 
itmişdür. ‘Aṣrınuñ ‘ulemāsını mer‘ī ṭutup görmiş, gözetmişdür.7 Ba‘dehu 

 
1  Burada kastedilen “Rehoboam” olmalıdır. bk. David Schreiner, Now Rehoboam Son of 

Solomon Reigned in Judah:  Pondering the Semantic and Structural Significance of 1 Kgs, 
SECSOR 2017, Raleigh NC. 

2  “Peygamber olarak doğdu. Ve memleketin aslanı ve aslan yavrusu olarak ortaya çıktı. 
Birlikte bir müddet en güçlü şekilde zaman geçirdi. Yirmi sekiz erkek ondan rızıklandı.” | 
Bu ibare YK nüshasında bulunmamaktadır. 

3  Burada kastedilen “Aviyam” olmalıdır. bk. Rabbi Nisim Behar, İbranilerin Öyküsü, Zvi-
Geyik Yayınları, İstanbul 2001, s. 102.  

4  mülke: ḥükūmete YK 
5  Ḥażret-i: ḫulḳı M2 
6  yıl: - YK 
7  görmiş, gözetmişdür: gözetmişdür YK 
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Yorām1 bin Yehoşāfāṭ ḥākim oldı. Bunlar Yehorām nāmı ile daḫı şöhret 
buldı. Ṭā’ife-i ẟāliẟedeki Yorām bin Eḫāv’uñ mu‘āṣırı idi. Bunuñ daḫı sekiz 
yıl miḳdārı ḥükūmeti muḳarrer olduḳdan ṣoñra fevt oldı.  

  

[Emāret-i] Aḥariyāhū2 bin Yorām 

Bu daḫı İbn Eḫāv’uñ mu‘āṣırı idi.   3 «طمع بطول املقام  واطالة   العيش واالدام»
 Ya‘nī ki az zamānda ‘ömri tamām olmış idi. Zamān-ı ḥükūmeti bir 
senede iken nihāyet bulmış idi. Vaḳtā ki mezbūr vefāt itdi, bu neslden vāriẟ-
i mülk kimse ḳalmaduġı taḥḳīḳa yitdi.  

Binā’en ‘alā ẕālik ‘Ataliyā ki mezbūruñ vālidesi ve ṭā’ife-i ẟāliẟede pādişāh 
olan Eḫāv’uñ duḫteri idi. Ol ki pādişāh oldı,4 Dāvūd neslinden olan şeh-zāde-
leri cemī‘an öldürdi. Ve kendüsi altı yıl lā-yenḳati‘ ḳavmine ḥükūmet ḳıldı. 
Fe-ammā Aḥariyāhū hem-şīresi Yehoşīfa‘5 nām ‘avret ki birāder-zādesi olan 
Yehoaş’ı6 bir ḥīle ile uġurlayup güm itmiş idi. Ya‘nī ki ‘Ataliyā Āl-i Dāvūd’dan 
olan şeh-zādeleri7 ḳatl-i ‘āmm itdükde meẕkūre ol yetīmi Beyt-i Maḳdis’e 
iletüp altı yıl ḥüsn-i terbiyetine meşġūl olmış idi. Yedinci senedeki Yehoaş 
[159a YK] māh-ı çārdeh gibi neşv ü nemā bulup ṣadr-ı ḥükūmet cülūsına 
sezāvār oldı. Ḫālesi olan Yehoşīfa‘ cānibine8 şevher-i benām, kendü ḳavmine 
eyyām olan Yehoyādā‘9 ile ittifāḳ [180a M2] itdiler.  

‘Ataliyā ġāfil iken serdār-ı10 ‘asākir-i Benī İsrā’īl olan beş emīr-i celīl Ye-
hoaş’a bī‘at ḥāṣıl ḳıldılar. Ba‘dehu nefs-i Beyt-i Maḳdis’de ḥükūmet serīrine 
geçürdiler. ‘Ataliyā ki bu aḥvāli ṭuydı, ġam u endūh u melāl āteşi cān u cis-
mine ḳondı. Bī-iḫtiyār Beytü’l-maḳdis’e geldi. Feryād u fiġānla yüzini yırtup 
ṣaçlarını yoldı. Mücerred ‘avret zemzeme ile salṭanat ḥāṣıl olur, ḳıyās itdi. 
Lākin feryād u fiġānına baḳmadılar. Keşān keşān beyt-i şerīfden ṭaşra 

 
1  Burada kastedilen “Jehoram” olmalıdır. bk. Suzanne Ying, Know Your Bible Old Testament 

Survey Part I, Zion Christian Publishers, New York 2014, s. 169.  
2  Burada kastedilen “Ahaziah” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 169.  
3  “Uzun süre kalmayı, yaşamını uzatıp devam etmeyi arzuladı.”    
4  ki//oldı: sāḥire ḫūn M2 
5  Burada kastedilen “Jehosheba” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 170   
6  Burada kastedilen “Joash” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 170.  
7  olan//şeh-zādeleri: - YK 
8  cānibine: cenābına YK 
9  Burada kastedilen “Jehoiada” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 171.  
10  serdār-ı: - YK 
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çıḳarup kendüyi öldürdiler. Bunca şeh-zādeleri bī-günāh u bilā-sebeb ḳatl 
itdügi-çün helākine müsāra‘at ḳıldılar. 

Ṣāḥib-i Cüheyne1 ḳavlince yedi yıl ḥükūmet itdi. Zīrā ki   مثّ اصم   هللا   منه ا»
             الصدى وال ت قمها سبع سبع الروى» 2

Bedīhe 

  3تن مانده مرده جان در جهّنم    دم   د دم تن ف گ مردان كه ديدند   

 

Ḥükūmet-i Yehoaş bin Aḥariyāhū 

‘Ataliyā nām ‘avretden evvel fevt olan şehryārüñ veled-i reşīdidür. 
Ḫālesi olan Yehoşīfa‘ himmetiyle cālis-i serīr oldı. Ḥadd-i ẕātında aṣīl ve şāh-
zāde-i nesīl 4  olmaġın Ḥażret-i Dāvūd ve Süleymān ‘aleyhimā ṣalātü’r-
Raḥmān şerī‘atlerini iḥyā ḳıldı. Ḥattā Ḳuds-i Şerīf bināṣını daḫı tecdīd ü inşā 
ḳıldı. Ḳırḳ yıl tamām salṭanat emrin mü’eddā ḳıldı. ‘Āḳıbet kendinüñ 
oġlanları ol ḥākim-i ‘ādili ittifāḳla helāk itdi.  

Bundan ṣoñra oġlı Ayżā5 bin Yehoaş ḳā’im-maḳām-ı peder oldı. Bu 
daḫı ābā-yı kirāmı sünnetini elden ḳomadı. Yigirmi ṭoḳuz yıl ṣadr-ı 
salṭanatda irtifā‘-ı şān buldı. Ya‘nī  » صلب بعد تسعا وعشرين سنة وجذب االعداء
        للقتل»6

 

Ḥükūmet-i ‘Uzziyā bin Ayzā 

Bunuñ bir ismi daḫı U‘ziyā’dur. Aḳrān u iḫvānı miyānında ‘adāletle 
engüşt-nümādür. Ol sebeble elli iki yıl ḥüsn-i sülūkle salṭanatı raḳam-kerde-i 
‘ulemā vü büleġādür.  

 
1  Cüheyne: Tārīḫ YK 
2  “Sonra Allah ondan sesi aldı. Vahşi hayvanlar onu kaptı.” ǀ Bu Arapça ibare YK nüshasında 

bulunmamaktadır.      
3  “Adamlar onu görünce “Kan zamanıdır.” dedi. Bedeni ölüp kaldı, ruhu cehenneme gitti.” 

ǀ Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır.      
4  asīl//nesīl: asīl ü nesīl şeh-zāde YK 
5  Burada kastedilen “Amaziah” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 172.  
6  “Yirmi dokuz seneden sonra darağacına asıldı. Ve düşmanları onu katletmek için imkan 

buldu.” | Bu Arapça ibare YK nüshasında bulunmamaktadır.  
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Emāret-i Yoẟām bin ‘Uzziyā 

Babasından ṣoñra hemān ki taḫta cülūs itdi, Ḥażret-i Dāvūd [180b 
M2] gitdügi ṭarīḳ-ı ma‘delete gitdi. Evvelā altı yıl ḥükūmetden ṣoñra bunuñ 
daḫı vefātı taḥḳīḳa yitdi.  

 

Salṭanat-ı Aḥāz bin Yoẟām 

Mezbūr ki babası yirine taḫta geçdi, ecdādı ṭarīḳına muḫālefet ve bürd-i 
‘āmm gibi meẓālim irtikābına raġbet eyledi. Her ne ḥāl ise on altı yıl aldı, 
virdi. Hezār ḫānumānı ẓulmi āṭeşi iḥrāk bi’n-nār itdi. 

 

Emāret-i Ḥazeḳiyā bin Aḥāz 

Fe-ammā bunlar babası a‘mālini iḫtiyār itmedi. Ṭarīḳ-ı ma‘delet ü 
inṣāfdan ṭaşra gitmedi. Ḥażret-i Dāvūd sünnetini icrāda ḳıyām ve [159b 
YK] ẓālimler ma‘mūr itdügi büt-ḫāneleri taḫrīb-i tām üzere mücidd oldı. 
Ve ‘asker-i Filisṭīn ki dā’imā Benī İsrā’īl ḳavmini sell-i seyf ile bāhirü’l-
inhizām itmekden ḫālī degüldi, leşker çeküp üzerlerine vardı.  

Ammā ṣāḥib-i Cüheyne ḳavlince yigirmi ṭoḳuz yıl aldı, virdi. Ḥattā ki  
  «است م ر  اىل ان قطع الدهر صلته عائده وكانت مّدة واليته ثالثني اّال سنة واح دة بقرين» 1
eyledi. Ekẟerini ḳılıçdan geçürüp on dört yıl tamām ‘adāletle ḥükūmet itdi. 
Ḥattā Miḫā [ve] Şa‘yā2 nām peyġāmber[ler] bunuñ zamānında ba‘ẟ olındı.  

Vaḳtā ki ibtidā-yı cülūsından on dört sene tamām oldı, Senḥaribo nām 
bir pādişāh ḫurūc eyledi. Sıbṭ-ı Yehūdā taṣarrufındaki ḳaṣabāt u żıyā‘-ı3 
ma‘mūreyi yaḳdı, yıḳdı. Ba‘dehu kendü ümerāsından Seryān, Rosārīş, 
Roşāfī nām kimesneleri Lāḫīr nām mevżi‘de sālār-ı leşker ḳılup Ḥazeḳiyā 
ḳaṣdına gönderdi. Ḥattā tehdīd ü taḫvīfi müş‘ir niçe sözler ıṣmarlayup anlar 
lisānında sıbṭ-ı Yehūdā’ya taḳrīr ḳılındı.  

Anlar ki ol korḳulu sözleri söylediler, “Senḥaribo bize böyle 
ıṣmarlamışdur.” diyü beyān eylediler. Rü’esā-yı ḳavmden Elyāḳīm bin 

 
1  “Kendine ait zamanı birleştirip aşmaya devam etti. Onun hüküm süresi yaklaşık olarak 

otuzdan bir eksik sene oldu.” | İçerisinde bu Arapça ibarenin yer aldığı cümle YK 
nüshasında bulunmamaktadır.     

2  Burada kastedilen “Isaiah” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 273. | Şa‘yā: Şīş YK 
3  ḳaṣabāt u żıyā‘: ḳurā vü ḳaṣabāt YK 
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Ḫalḳayā, Şonā bin Aḫ nām kimseler ol kelimātı işitdükleri gibi yaḳaların 
yırtdılar. Cāmelerini pārelediler. Andan ‘izz-i ḥużūr-ı Ḥazeḳiyā’ya gitdiler. 
Her ne gūş [181a M2] itdilerse beyān itdiler. Ol daḫı o fitne istimā‘ından 
mużṭaribü’l-ḥāl oldı. Ceyb ü dāmenini1 çāk idüp belā semtine girdi. Envā‘-ı 
tażarru‘ u zārī ḳılup Beytü’l-maḳdis’e gitdi.  

Ba‘żı ümerāsı daḫı ġāmnāk olup Şa‘yā Peyġāmber cenābına ṭoġrıldı. 
“Bizüm ḥālimüz neye müncerr olacaḳdur?” diyü mācerāyı ḥikāyet ḳıldı. Ve 
her biri istimdād idüp du‘ā-yı ḫayrın temennā itdi. Pes ol nebiyy-i 
bürüzgvār-ı Ḫudā’nuñ emrini bu vechle iḫbār eyledi ki ol tehdīd ü taḫvīfden 
ġam yimeyeler. “Bizüm aḥvālimüz nice olur?” diyü üşenmesinler. ‘İnāyet-i 
Ḥaḳ ile ol ḳavmüñ helākini muḳarrer bileler. Niçesinüñ daḫı bi’z-żarūre 
dönüp gideceklerini fehm ü iẕ‘ān ḳılalar.  

El-ḳıṣṣa Ḥazeḳiyā ümerāsı ki peyġāmber lisānından bu güftārı işitdiler, 
ġam u endūhlarını zā’il ḳılup Bārī Ḫudā’ya şükrler itdiler.  

li-Mü’ellifihi 

  Kime kim yüz ṭuta ‘ināyet-i Ḥaḳ 
  Cümle kārı olur hidāyet-i Ḥaḳ 
 
  Aña kim dest-gīr ola Sübḥān 
  Olur esrār-ı düşmen aña ‘ayān 
 
  Bilinür ḳaṣd-ı ḳāṣid-i a‘dā 
  Ḳılınur aña rāy-ı ‘uḳde-güşā 

Fī nefsi’l-emr Ḥaḳ celle ve ‘alā Senḥaribo ‘askerine bir firişte musallaṭ 
ḳıldı. Bir gice nıṣf-ı leylden sehmnāk āvāz virmekle Senḥaribo’nuñ yüz 
seksen beş biñ leşkeri helāk oldı. Ṣaġ ḳurtılanları ḳaçaraḳ gitdiler. Hetvā nām 
şehre [160a YK] varup ma‘bedinde ‘ibādet itdiler. Ya‘nī ki min ba‘d Benī 
İsrā’īl’e ulaşamayacaḳ ve incidemeyecek 2  oldılar. Ve Tesroḥ 3  nām 
peyġāmberi pīşvā idinüp teskīn buldılar.  

Der-‘aḳab ol zümrenüñ ümerāsından Şen Ayṣar [ve] Ozmīlaḫ nām iki 
cebbār Senḥaribo’yı ḳatl ile ḫāksār itdiler. Ba‘dehu ḳaçaraḳ āḫar pādişāh 

 
1  Ceyb ü dāmenini: Girībānını YK 
2  incidemeyecek: - YK 
3  Tesroḥ: Mesroḥ YK 
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ḳalemrevine gitdiler. Egerçi ki Eserḥaddon nām oġlı babası yirine şehryār 
oldı, ve illā Benī İsrā’īl ḳavmine ta‘addī itmegi hergiz cā’iz görmedi.  

Fe-ammā kār-fermāy olan Ḥazeḳiyā ol eẟnālarda ḫastelendi. Ḥattā 
enbiyādan Şa‘yā ‘aleyhi’s-selām ḥālin ṣormaġa vardı. Ba‘dehu “Lā-büd dār-ı 
āḫirete sefer ḳılacaḳsun. Vaṣiyyet eyle.” diyü naṣīḥat ḳıldı. [181b M2] 
Ḥazeḳiyā daḫı ölümini muḳarrer bildi. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a müteveccih olup 
vāfir tażarru‘ u zārī1 ḳıldı.  

li-Münşi’ihi 

  Didi iy Ḫālıḳ-ı keremkārum 
  Zinde ḳıl yine cān-ı bīmārum 
 
  Dimezem ‘ömr-i cāvidānı vir 
  Ne ‘ināyet ḳılursañ2 anı vir 

Ḥazeḳiyā ki bu yüzden nāliş itdi, tekrār Şa‘yā Nebī’ye vaḥy-i İlāhī indi 
ki “Ben şimdiki ḥālde Ḥazeḳiyā’nuñ nālesine merḥamet ḳıldum. 
Tażarru‘ına ve ceddi Dāvūd ḳuluma ri‘āyeten on beş yıllıḳ ‘ömr daḫı 
virdüm. Ceff-i ḳalem olmış iken taḳdīrümi taġyīr idüp ‘ömrin arturdum. 
Sen daḫı kendüye bildüresün, ne yüzden ‘ināyet olduġını beyān ḳılasun.”  

Şa‘yā ki nüzūl-i vaḥyi bildürdi, Ḥazeḳiyā üç günden ṣoñra zinde oldı. 
On beş yıl daḫı salṭanat idüp müddet-i ḥükūmeti cem‘an yigirmi ṭoḳuz sāl 
ḥisābı ile intihā buldı.  

 

Emāret-i Meneşā bin Ḥazeḳā 

On iki yaşında iken babası ṣadrına geçdi. Ḥālā ki anuñ sīreti ile 
sīretlenemeyüp ilḥād u zendeḳa ṭarīḳına sülūk itdi. Ve babası ḫarāb itdügi 
büt-ḫāneleri ābādān ḳıldı. Ve bir büt düzüp Beytü’l-maḳdis’e ḳodı. Aña 
‘ibādetle Ḫālıḳ-ı cihān-āferīne ṭā‘atden bi’l-külliyye3 el yudı. Ve ẓulm u ḥayf 
ile niçe ḳanlar döküp sıbṭ-ı Yehūdā’yı tekrār ḍalālete düşürdi. Tā ki Ḥaḳ 

 
1  u zārī: - YK 
2  ḳılursañ: iderseñ YK 
3  bi’l-külliyye: - YK 
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celle ve ‘alā ki kendinüñ helākini ve Beytü’l-maḳdis’üñ ḫarāb olmasını taḳdīr 
buyurdı.  

Bu ṭarīḳla  1 «ظّل ظلم الظامل معري»  mażmūnı muḳarrer olup2 bir yıl on 
ay ḍalāletle ‘ömri güẕerān olduḳdan ṣoñra Cezīre pādişāhı kendüye musallaṭ 
oldı. Ba‘de’l-muḳābele kendüyi ṭutup bir ḳafaṣ içine ḳoydı. Ba‘dehu āteş-i 
fürūzāna ḳoyup āheste āheste ta‘addī ile öldürmegi muḳarrer ḳıldı.  

Pes Meneşā ḥāl neye müncerr olacaġını bildi. Tesḫīr-i kevākibde 
mahāreti olmaġın her birinden istimdād ḳıldı. [160b YK] Anlardan fā’ide 
görmedükde “Ḫudā-yı te‘ālāyı daḫı tecribe ideyin, didükleri gibi kerīm ü 
raḥīm midür, göreyin.” diyü cenāb-ı ilāhīye müteveccih oldı. [182a M2] Ve 
ṣıdḳ-ıla niyāz u tażarru‘ ḳılup “Yā Rabbī sen beni bu varṭadan ḳurtar.” diyü 
ṭopraġa yüz urdı. Binā’en ‘alā ẕālik tevbesi ḳabūl buyurılup ol varṭadan 
ḳurtıldı. Otuz üç yıl daḫı ‘ömr sürüp cem‘an müddet-i salṭanatı elli beş sāle 
varduḳda3 fevt oldı. 

 

Emāret-i Amon bin Meneşā 

Mezbūruñ oġlıdur. Yigirmi iki4 yaşında iken cālis-i serīr-i mülk oldı. 
Lākin babasınuñ evvelki ḥāli gibi bunuñ daḫı ḍalāleti ta‘ayyün buldı. Āḫir 
babası ḳulları kendüye ‘adū oldılar. İki sāl ḥükūmetden ṣoñra 5  baṣup 
öldürdiler.  

 

Ḥükūmet-i Yoşiyahu6 bin Amon 

Egerçi sekiz yaşında bir ṭıfl iken ḳarındaşı yirine ṣadra geçdi. Lākin ‘adl 
ü dādı pīşe idinüp  7﴾ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت﴿  mażmūnına mā-ṣadaḳ düşdi. 
Ḥażret-i Dāvūd şerī‘atinden tecāvüzi cā’iz görmedi. Beyt-i Maḳdis’i ta‘mīr 
ü taṭhīr ḳıldı. Büt-ḫānelere iltifāt itmeyüp leşkerini andan tenfīr ḳıldı.  

 
1  “Zalimin zulmü ödünç olarak alınan şey gibidir.”    
 olup: - YK//ظلّ   2
3  varduḳda: vardı. Ba‘dehu YK 
4  iki: beş YK 
5  sāl ḥükūmmetden: sālden YK 
6  Nüshalarda “Şāhon” şeklinde yazılan bu isim “Josiah” olarak tashih edildi. Nitekim bu 

isim bazı yerlerde “Josiah” olarak doğru yazılmıştır. bk. Ying, age, s. 182.  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Rûm Sûresi, 30/19,  “O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor.”  
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Enbiyā-yı Benī İsrā’īl’den Eremiyā1 ve Ḥūldā ‘aleyhimā es-selām ki 
meẕkūre Ḥūldā, Şalom nām şaḫṣuñ taḥt-ı nikāḥında bir nebiyye idi. 
Egerçi ki bunlar Benī İsrā’īl’e2 dā’imā nuṣḥ u pend iderlerdi, “Ġażab-ı 
ilāhīden iḥtiyāṭ idüñ.” dirlerdi, lākin anlar daḫı diñlemezlerdi. Anlaruñ 
pendi ile3 ‘amel itmezlerdi. ‘Āḳıbet Boşāho Cala‘ẟā Amām ve Acne‘ām bin 
Şāmān ve ‘Acībor bin Mītḥāyā ve Sāḳān bin Maḥrori‘yā ittifāḳla ol 
peyġāmberlere vardılar. “Bizüm aḥvālimüz neye müncerr olacaḳdur, bil-
dürüñ.” diyü yalvardılar.  

Pes ol nebīlere vaḥy nāzil oldı: “Bu ḳavm-i keẟīr dā’imā benüm 
ferā’iżümi terk idüp aṣnāma raġbet-i dil-peẕīr itdükleri içün ‘an-ḳarīb bun-
lara bir belā-yı ‘aẓīm nāzil olmaġa meşiyyet-i pür-ḥikmet ta‘alluḳ itmişdür. 
Lākin bi’l-fi‘l pādişāhları olan merd-i ṣāliḥ ü ‘ādil olup bunlaruñ ef‘ālini gör-
dükçe feryād u fiġān eyleyüp benüm ḫışmum ḫavfından yaḳasın yırtup aġla-
duġı-çün bunuñ zamānında [182b M2] ol belāyā nüzūlini cā’iz görmeyüp 
te’ḫīrine irādet-i ezeliyyemüñ ṣudūrı taḥḳīḳa yitmişdür.” buyurıldı. Ol nebī 
daḫı bu mażmūnı meşā’iḫ-ı Benī İsrā’īl’e bildürdi.  

Fe-lā-cerem cüvānān u pīrān ġażab-ı Ḳahhār ḫavfına düşdiler. 4  Ol 
‘aṣrdaki peyġāmberleri bir yire divşürdiler. Ve anlaruñ ḥużūrında 
günāhkārlıḳlarını bilüp tevbe vü inābet ḳıldılar. Ṣanemlerini yaḳup büt-
ḫāneleri yıḳdılar. Evẟāna ṭapmaġı pīşe idinüp dönmeyenleri üşüp öldürdiler. 
Meẕbaḥları ḫod yıḳup ḫāke ber-ā-ber ḳıldılar. Tā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā [161a 
YK] giryelerine merḥamet itdi. Niçe rūzgār niẓām-ı ḥālleri iḫtilāle mübeddel 
olmadı.  

Mezbūr Yoşiyahu daḫı ferāġ-ı bālle devlet ü iḳbāl üzere oldı. Ve müd-
det-i salṭanatı otuz yıldan tecāvüz itdi. Ba‘dehu Fir‘avn Neco5 nām Mıṣr 
sulṭānı Mevṣil pādişāhı ḳaṣdına hücūm itdi. ‘Asker çeküp Nehr-i Furāt 
kenārına geldükde Yoşiyahu cünūd-ı nuṣret-nümūn ile aña muḳābil oldı. 
Ma‘id nām mevżi‘de ki buluşdılar, alayların baġlayup tīġ ü teber ü nīze ile 
uruşdılar.  

 

 
1  Burada kastedilen “Jeremiah” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 291.  
2  Eremiyā//İsrā’īl’e: - YK 
3  daḫı//ile: - YK 
4  Ḳahhār//düşdiler: İlāhī ḫavdından lerzān olmaġa başladılar YK 
5  Nüshalarda “Berġū” şeklinde yazılan bu isim anlam gereği “Fir‘avn” olarak metne alındı.  
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li-Mü’ellifihi 

  Zemzeme ile ḳoyuldılar cenge 
  Şu‘be-ber-şu‘be ḳaṣd u āhenge 
  
  Ḳılıcuñ şemşīrüñ şaḳāşāḳı  
  Velvele ile pür itdi āfāḳı  
 
  Ṣīt-i ḫīz-āb-ı leşker-i gürūh  
  Ki geh ur ṭut der idi ger deh ü nüh  
 
  Na‘ra urduḳça her dilīr-i cerī  
  Gösterürdi ġırīv-i şīr-i neri                          
                
  Gürledi çatladı rekūb u raḫş 
  Berḳ urunca şaḳāşaḳ-ı seyf-i dıraḫş  
 
  Dutdı bārān çarḫa tīr ü ḫadeng 
  Oldı ḳavs-i ḳuzaḥ kemān ise reng 

Bi’l-āḫire Fir‘avn Neco manṣūr u muẓaffer ve Benī İsrā’īl ‘askeri maġlūb 
u mükedder oldı. Müddet-i salṭanatı otuz yıl olmış Yoşiyahu’uñ ḳatli 
taḥaḳḳuḳ buldı. 

Ba‘dehu Yehoaḫā1 bin Yoşiyahu yigirmi üç yaşında iken şehryār oldı. 
Lākin ābā vü ecdādı ṭarīḳınca icrā-yı aḥkām itmedi. 

Naẓm 

  Ẓālimüñ devleti efzūn olmaz 
  Kevkeb-i baḫtı hümāyūn olmaz 
 
  Naḳṣ ider ‘ömri anuñ ẓulmle ḥayf 
  Ṭut ki kendine çekdi keskin seyf [183a M2]  

 
1  Burada kastedilen “Jehoahaz” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 171.  
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Hemān ki üç ay ḥükūmet itdi. Ḥamā müżāfātından olan Dūlā[ẟā] nām 
şehrde baṣılup Fir‘avn Neco’nuñ ḳahrı ile ḳatl olındı. Emāreti Eliyaḳīm nām 
ḳarındaşına virildi. Ve Yehoaḫā’yı Fir‘avn Neco ḳayd u bendle Mıṣr’a iletdi. 

 

Emāret-i Eliyaḳim bin Yoşiyahu 

Sulṭān-ı Mıṣr kendüyi ki Benī İsrā’īl ḳavmine şehryār itdi, nāmını Ye-
hoyaḳim ile mu‘anven ḳıldı. Ammā bu da birāderi gibi zendeḳa vü ilḥād 
semtini ṭutdı. Ve bunuñ zamānında Nebuḳadnaṣṣar ki ‘Arab ḳavmi 
Buḫtunnaṣr didükleridür, ḫurūc eyledi. Ol ḥīnde Yehoyaḳim’üñ müddet-i 
salṭanatı ancaḳ üç yıl olmış idi. Egerçi ki evvel mertebede Buḫtunnaṣr’uñ 
nāmesin öpüp ‘arż-ı mütāba‘at ḳıldı, lākin ba‘de zamānin ser-keşlikden dem 
urmaġa başladı.  

Ammā kitāb-ı Ünsü’l-celīl’de Yehoyaḳin Amon-ı sābıḳuñ oġlı oġlıdur. 
Mülk-i mevrūẟına 1  müstevlī olduḳda Mıṣr sulṭānı olan Fir‘avn Neco 2 
mezbūruñ üstine geldi. Ḥattā leşkerini ṣıyup kendüyi ṭutup Mıṣr’a iletdi. 
Ḥattā anda maḥbūsken vefāt idüp yirine Yehoyaḳim mütemellik oldı. Fe-
ammā dördinci senede Buḫtunnaṣr vilāyet-i Şām’a geldi. Mezbūr muḳābe-
leye ḳādir olamayup taḥt-ı ṭā‘atine girdi. Ba‘dehu ‘iṣyān itmekle Buḫtunnaṣr 
serdār gönderüp aḫẕ itdürdi. Ḥattā mülk-i Bābil’e gelürken ḫavfından fevt 
oldı. Ba‘dehu oġlı Yaḫataḳ3 babası mülkine müstevlī olup yüz güncegiz 
ḥükūmetinden ṣoñra ol daḫı Buḫtunnaṣr ḥabsinde4 telef oldı.  

Fe-lā-cerem [161b YK] Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Keldān’da ve Dımaşḳ 
u Mevād u ‘Amūḳ’da leşkerini aña ve sıbṭ-ı Yehūdā’ya musallaṭ itdi. Tā ki 
on yıl salṭanatdan ṣoñra üzerine vardılar. Vücūd-ı bī-sūdını rūy-i zemīnden 
taṭhīr ḳıldılar. 

 

 

 

 
1  Mülk-i mevrūẟına: Mālik mülküne M2 
2  Nüshalarda “A‘rec” şeklinde yazılan bu isim yazım birliği gözetilerek “Neco” şeklinde 

tashih edildi.  
3  Yaḫataḳ: - YK 
4  ḥabsinde: ḫavfından YK 
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[Emāret-i] Yehoyaḳin bin Eliyaḳim 

 On sekiz yaşında iken babası mesnedine ‘urūc ḳıldı. Ammā ḫūy u 
ḫaṣletde daḫı peyrevlik itdi. Ḥālā ki ol eẟnālarda Buḫtunnaṣr ümerāsından 
ba‘żılar mezbūra ḥavāle oldı. Yehoyaḳin daḫı anasını yanına alup Buḫtun-
naṣr ḥużūrına gitdi. [183b M2] Ammā ki varduġı gibi me’ḫūz u merbūṭ 
ḳılındı. Beytü’l-maḳdis’deki ḫazā’inüñ ve devr-i Süleymān’dan berü ḥıfẓ olı-
nan muraṣṣa‘ātuñ alınması andan oldı. Ḥattā mecmū‘-ı rü’esā-yı vilāyetüñ 
ṭaġılması ve kendüsi vālidesi ile Baġdād’a gönderilmesi ol cihetden ta‘ayyün 
buldı.  

 

[Emāret-i] Matanya bin Yoşiyāhu 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ ‘ammisidür. Çünki Buḫtunnaṣr Yehoyaḳin’i aḫẕ idüp 
Baġdād’a iletdi, ‘ammisi Matanya’yı anuñ yirine naṣb itdi. Ve nāmını 
Ṣıdḳiyā ḳoyup şöhreti nihāyetine irdi. 

El-ḳıṣṣa yigirmi bir yaşında iken başına salṭanat tācını urındı. Ma‘a ẕālik 
birāderine ser-keşlik itdi. ‘Aḳabince Buḫtunnaṣr’uñ fermānına daḫı muḫāle-
fet itdi. Binā’en ‘alā ẕālik Matanya’nuñ zamān-ı ḥükūmeti onıncı aya var-
duḳda Buḫtunnaṣr gelüp Beyt-i Maḳdis’i iki yıl miḳdārı muḥāṣara ḳıldı. Ve 
Ṣıdḳiya’nuñ zamān-ı ḥükūmetinden on yedinci yıluñ ṭoḳuzıncı1 günine dek 
mābeynlerinde ḥiṣār u ceng ü peykār muḳarrer olup ol buḳ‘ada bir ḳaḥṭ-ı 
‘aẓīm ḥādiẟ oldı ki Ṣıdḳiya ṭāḳat getüremeyüp bir gice dün nıṣfında leşkeri 
ile firār itdi.  

Ammā ki ‘asker-i Keldāniyyīn ardınca varup Erīḥā nām şehr ḳurbında 
yitişüp ṭutdılar. Ve cümle leşkerini ṭaġıdup perākende2 ḳaldı. Ve kendüsini 
ḳayd u bend ile aḫẕ idüp gözi ḳarşusında3 evlādını öldürdiler. Ba‘dehu göz-
lerini oyup çıḳarup maḥbūs olduġı ḥālde Baġdād’a gönderdiler.  

Ammā Nebuzaradan nām emīr ki Buḫtunnaṣr ümerāsından iki tevābi‘i 
ile Beytü’l-maḳdis’e geldi. Miḥrāb-ı mescide, pādişāh serāyına ve sā’ir ḫāne-
ler4 ki Beytü’l-maḳdis ḥavālīsinde vāḳi‘ idi, cümlesine āteş urdılar. Ve ol 
ḳal‘anuñ burūc u bārūlarını temeline dek yıḳup ḫarāb eylediler. Ḥattā 

 
1  yıluñ ṭoḳuzıncı: - YK 
2  perākende: bir elinde M2 
3  gözi ḳarşusında: ḳarşu M2 
4  sā’ir ḫāneler: sā’irine M2 
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imām-ı büzürg olan Serāyāyī Vaṣlināso nām ikinci imāmı ve Emer1 ‘Ārez 
nām ḫādimi, rü’esādan cem‘an altmış kişi ile Buḫtunnaṣr cenābına alıp gö-
türdiler.  

Vaḳtā ki Dūlāẟā nām maḥalde ol pādişāh-ı cebbāruñ ḥużūrına vardılar, 
bilā-te’ḫīr cümlesini ḳatl itdürdiler. Ve sıbṭ-ı Yehūdā’yı [184a M2] maḳām-ı 
me’lūfesinden [162a YK] dūr itdiler. Ve baḳiyyetü’s-süyūf olan şirẕime-i 
ḳalīleye Gedeliyā bin Aḥīfām bin Sāḳān’ı emīr naṣb eylediler.  

Çünki ümerā-yı leşker bu ḫaberi işitdiler, Şemā‘īl bin Nesnād [ve] 
Yoḫān bin Ḳanā’iḥ cümle aḳribā ve ta‘alluḳātlarını uyarup Beṣā nām 
mevżi‘de Gedeliyā’ya vardılar. Anuñ sevgendine ve ṭatlu diline inandılar. 
Ba‘dehu tekrār on ādemle geldi. Mevżi‘-i mezbūrda Gedeliyā’yı ve ādemle-
rini öldürdi. Bundan ṣoñra Ḫardūbzerg mutaṣarrıf oldı. Ekẟeri Mıṣr-ı 
Ḳāhire semtine ṭoġrıldı. Benī İsrā’īl’üñ Beyt-i Maḳdis’den celā-yı vaṭan it-
melerine bu sebeb oldı. Devletleri daḫı bu maḥalde inḳırāż buldı.  

Ḥazeḳiyel Nebī ya‘nī ki Ẕü’l-kifl ol tārīḫde peyġāmberler[i] idi. Egerçi 
ki müverriḫ Monlā Lārī Kitābı’nda “Yūşa‘ Nebī’den ṣoñra ḥākim-i Benī 
İsrā’īl ve ol peyġāmbere vaṣī vü vekīl Kālūn Būżā 2  olmışdur. Niteki 
Kālūn’dan3 sonra ḫidmet ü ṣıyānet ü4 ḥükūmet Ḥazeḳiyel Nebī’ye ıṣmar-
landuġı ta‘ayyün bulmışdur. Ve mezbūr Ḥazeḳiyel mülūk-i ‘Acem’den 
Küta‘bād ile mu‘āṣır idügi taḥaḳḳuḳ olınmışdur.” diyü mesṭūrdur. Lākin 
kitāb-ı Esfār-ı Mażāt ve ġayrılarda5 ġayr-ı meẕkūrdur. Zīrā ki Ḥazeḳiyel 
nāmındaki Ẕü’l-kifl Nebī niçe rūzgār ṣoñra geldügi muḥarrer ü me’ẟūrdur. 

 

[Üçinci Ṭā’ife] 

Ammā üçinci ṭā’ife ki ol sıbṭa ḥükūmet idenlerdür ki evveli Yorī‘ām idi. 
Mezbūrdan bu ṣınfuñ āḫiri olan Hoşa‘ bin Abelād’a6 varınca on ṭoḳuz ne-
ferdür ki müddet-i salṭanatları cem‘an iki yüz altmış bir yıl olmışdur.  

 
1  imāmı//Emer: dām YK 
2  Kālūn Būżā: Yuḥanna YK ǀ M2 nüshasında “Kālūb” şeklinde yazılan ilk isim akabinde 

“Kālūn” olarak yazıldığı için yazım birliğine gidilip “Kālūn” biçimi tercih edildi. 
3  Kālūn’dan: Kākūn’dan YK 
4  ṣıyānet ü: - YK 
5  kitāb-ı//ġayrılarda: ġayrı tārīḫlerde YK 
6  Abelād’a: Īlād’a YK 
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Ol ‘aṣrdaki enbiyā birgün İlyā Şayalon’ı daḫı Ḥażret-i Süleymān 
zamānında Yorī‘ām bin Bābāṭ ki anlaruñ ḫuddāmından idi, anı yol üzerinde 
tenhā buldı. Ve arḳasındaġı cāme-i cedīdi on iki pāre ḳıldı. Ve Yorī‘ām’a on 
pāresini virüp “Ḥażret-i Bārī Ḫudā buyurdı [ki] ‘Süleymān ‘avretlere ziyāde 
meyyāl olup benüm ṭā‘atümden ihmāl üzere deprenmişdür. Lā-büd Benī 
İsrā’īl’üñ on sıbṭını ol ḫānedāndan ḫal‘ idüp Yorī‘ām’a virdüm.’ diyü bildür-
mişdür.” diyü tefhīm ḳıldı.  

Pes şimden girü on iki sıbṭuñ onı Yorī‘ām’uñ [184b M2] taḥt-ı ḥük-
minde1 ve iki sıbṭı ki kendülere maḫṣūṣdur, evlād-ı Süleymān żabṭında ol-
masını beyān itdi. Ḥālā ki Ḥażret-i Ḥaḳ bu sırrı Süleymān’a daḫı bildürmiş 
idi.  

Ḥattā ba‘żılar ḳavlince lezzet-i devlet ü salṭanata binā’en Yorī‘ām’uñ 
izālesine ḳaṣd itmiş idi. Ol daḫı vāḳıf-ı ḥāl olmaġla ḳaçup ol tārīḫde sulṭān-ı 
Mıṣr olan Şāşāḳ yanına varmış idi. Tā Ḥażret-i Süleymān vefāt idince dārü’l-
mülk-i [162b YK] Mıṣr’da ḳalmış idi.  

Vaḳtā ki Ercī‘ām2 bin Süleymān şehryār oldı, meşā’iḫ-ı Benī İsrā’īl 
anuñ ḥużūrına varup “Babañ bizüm gerdenimüze ba‘żı bār-ı girān taḥmīl 
itmişdür. Senden recāmuz oldur ki ol zaḥmetimüz taḫfīf idesün.” diyü 
tażarru‘ları vuḳū‘ buldı. Ma‘a ẕālik “Ben Süleymān Nebī’nüñ ḳānūnına 
muḫālefete rıżā viremezin” dimekle cümlesi kendüden rū-gerdān olup çe-
kildi. Ancaḳ taḥt-ı ḥükminde Yehūdā ve Bünyāmīn sıbṭları ḳaldı. Ve ol 
eẟnālarda ḫarāc cem‘ine varan Odrā nām şaḫṣı ol on sıbṭuñ ‘aşā’iri zaḫm-ı 
sengle urup öldürdiler. Bu kerre ‘iṣyān u ṭuġyānları müteḥaḳḳıḳ oldı. 
Ercī‘ām ki bu mācerāyı işitdi, iki sıbṭla on sıbṭa cevāb virmek müşkil idügini 
bilüp bi-ṭarīḳi’l-firār Beyt-i Maḳdis’e gitdi. Ba‘de ẕālik āl-i Dāvūd, Benī 
İsrā’īl’e Ḥażret-i Süleymān gibi tamāmen żabṭ itmek müyesser olmadı. 

Yorī‘ām bin Bābāṭ sābıḳan beyān olınduġı üzere İlyā nām nebīnüñ 
işāreti ile on sıbṭuñ ḥükūmetine, ya‘nī ki evlād-ı Ya‘ḳūb’dan olan neslüñ 
ẕürriyyātı salṭanata mübāşeret ḳıldı. Şeḫim Nāblus’ı ‘imāret ḳılup anda 
sākin oldı. Ḥattā Ercī‘ām-ı mezbūruñ iştirākine rıżā virmedi. Taḥt-ı ḥük-
mindeki iki sıbṭdan yüz seksen biñ ādem cem‘ idüp Yorī‘ām ile muḳābil 
olmaḳ fikrinde oldı.  

 
1  ḥükminde: taṣarruf u ḥükūmetinde YK 
2  Burada kastedilen “Rehoboam” olmalıdır. bk. Schreiner, age.  
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Lākin Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol ‘aṣruñ enbiyāsından Şa‘yā Peyġām-
ber’e vaḥy gönderdi. “Yorī‘ām’uñ salṭanatı benüm meşiyyet-i pür-ḥikme-
tümledür. Min ba‘d ḳavm u ḳabīle ger ceng ü cidālden fāriġ olmaḳ [185a 
M2] evlādür.” diyü bildürdi. Aña binā’en Ercī‘ām ve taḥt-ı ḥükmindeki 
aḳvām ol ḫāṭıradan ferāġat itdi. Bu ṭarīḳla Yorī‘ām on yedi yıl ḥükūmet 
ḳıldı. Ba‘dehu oġlı salṭanat eyledi.  

Fe-ammā Tārīḫ-i Aḫbār-ı Yehūd’dan birinde gördüm ki müddet-i 
salṭanat-ı Yorī‘ām tamām yigirmi iki yıl olmış. Ol tārīḫe dek ẕürriyyāt-ı 
esbāṭuñ ziyāretgāhları Orişalim nām medīnede olmaġın evḳāt-ı mu‘ayyene-i 
ziyāretde aḳvām u ‘aşā’ir bir yire gelür. Ol zamānda “Ercī‘ām benüm ḳat-
lüme ẓafer bulur.” diyü Yorī‘ām ḥüsn-i tedbīr itdi. Şeḫim Nāblus’ı yapdurup 
ẕeheb-i ḫāliṣden iki gūsāle düzdürdi. “Min ba‘d sizüñ Orişalim’e ziyārete 
varmañuza iḥtiyāc yoḳdur. Arż-ı Mıṣr’dan çıḳarduġıñuz āliheleriñüz işte 
bunlardur.” diyü ol iki ṣanemüñ birini Beyt-i Īl’de, ikincisin Beyt-i Dān’da 
Bāniyās’da vaż‘ itdürdi. Ve ḳurbānların kesmek içün Orişalim’deki gibi bir 
meẕbaḥ daḫı yapdurdı. Ve Benī Lāvī’den niçe [163a YK] aḫyār u ruhbānları 
ol meẕbaḥ ḫidmetine ta‘yīn eyledi. Ve arż-ı Yehūdā’da ‘ādet olduġı üzere her 
seneden sekizinci şehrüñ nıṣfındaki vaḳt-i mu‘ayyende ki bir bayram güni 
daḫı bildürdi. Tā ki Orişalim meẕbaḥına muḥtāc olmayalar. Ercī‘ām ve 
ḳavmi ile bir yire gelüp iḫtilāl bulmayalar.  

Fe-ammā Yorī‘ām ki bu tedārükleri görüp Beyt-i Īl1 meẕbaḥına çıḳdı. 
Ḳurbānların kesüp bayram itmege mübāşeret ḳıldı. Nāgehān arż-ı 
Yehūdā’daki enbiyādan biri Beyt-i Īl’e girdi. Kendüye vaḥy-i İlāhī nāzil ol-
maġın bu vechle nidā eyledi:  

هو ذا بولد لبنت داود يسّمى  امسع قول الرّب هكذا يقول  مذبح ح � ذب م � 
حور وحيرق عليك عظام  ن جيا والدين يقربون عليك ال أ جاد  أ ا يقرب عليك من  ب وس ي 

  د تبد ي و رسلىن االن يتشق هذا املذبح  أ الناس وقال هذه آية نّدل على ان الرّب  
  2 والذى عليه   د الرما 

 
1  Īl: Īl’e YK 
2  “Ey mezbaha, ey mezbaha, Allah’ın kelamını işit. Ki o şöyle demektedir:  ‘Davud’un kızının 

oğlu olan bu Yosiba dinin ve güzelliklerin en iyilerini sana sunar. [Başkaları da] sana adaklar 
sunarlar. [Yosiba] senin üzerinde insanların kemiklerini yakar. Şuan bu mezbahanın 
parçalanması ve üzerindeki küllerin saçılması benim Allah tarafından gönderildiğime 
delalet ediyor.” ǀ Bu Arapça paragraf YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Ḫulāṣa-i1 kelām-ı nebī bu oldı ki “Yā meẕbaḥ, yā meẕbaḥ, Rabb-i ‘İz-
zet’imüñ kelām-ı laṭīfini işit ki ḳaçan Dāvūd’uñ ḳurbından Yosibā nāmına 
bir kimse ki vücūda gele, senüñ üzeriñde [185b M2] ḳurbān kesenlerüñ 
cesedlerinden ḳurbān eyleye. Ve senüñ üstüñde anlaruñ kemiklerini iḥrāḳ 
bi’n-nār ide.2 Ve nebiyyü’l-ān Rabb’üñ gönderdüginüñ ‘alāmeti bu ola ki 
sen şimdi iki şıḳ olup ayrılasun. Üstüñdeki külleri perīşān ve ẓāhir göresün.” 
cevābın itdi.  

Vaḳtā ki ol peyġāmberden risālet bildi, Yorī‘ām anı ṭutmaġa el ṣunup 
“Ṭutuñ şunı.” diyü söyledi. Lākin ol sā‘at elinde ḳuvvet ü fer ḳalmadı. Ve 
meẕbaḥ münşaḳ olup içindeki remād ẓāhir ü ber-bād oldı. Tā ki Yorī‘ām ve 
sā’ir aḳvām anuñ gerçek nebī olduġını bildi. “Rabb’üñden3 recā eyle, yine be-
nüm elüme ḳuvvet ü fer virsün.” diyü tażarru‘ u niyāz ḳıldı. Fi’l-vāḳi‘ ol 
peyġāmberüñ du‘āsı ile dest-i fersūdesi yine evvelki gibi ḳuvvet ü ṣıḥḥat buldı.   

Ba‘dehu vefāt idüp Yonādāb şehryār oldı. Lākin ‘adālet ü inṣāf ṭarīḳını 
ḳodı. Ve ẓālim ü bed-kirdār4 yollarına raġbet ḳıldı. Ḳande bir kār-ı ḳubḥ var 
ise anı iḫtiyār itdi. Fe-lā-cerem ol ekfer-i ḫalk u aẓlem-i ümem iki yıl tamām 
ṣadr-ı ḥükūmetde ẟābit-ḳadem oldı. Sıbṭ-ı Yisāḫar’dan5 Basīnā nam pādişāh 
kendüye musallaṭ oldı. Medīne-i Filisṭīn ḳurbında mezbūrı ṣıyup kendüyi 
ele getürüp öldürdi. Ve melik-i Yehūdā olan Yosibā daḫı ẓuhūr idüp 
Yorī‘ām’uñ evlād u ensābını ḳılıçdan geçürdi. Sābıḳan vaḥy ile Yorī‘ām’a 
bildüren peyġāmberüñ kelām-ı şerīfi yirin buldı. 

 

Ḥükūmet-i Ya‘ā 

Sābıḳu’z-ẕikr Yonādāb’ı ḳatl itdügi gibi cümle mā-melekine müstevlī 
oldı. Ḥālā ki bu daḫı şükr-i ni‘metde ḳāṣır idügi taḥaḳḳuḳ buldı. Pes ol 
‘aṣruñ peyġāmberlerinden Yethū nām nebīye vaḥy nāzil oldı ki “Ya‘ā bir 
avuç ḫāk iken ben anı bunca maḫlūḳāta fermānkār-ı bī-bāk6 eyledüm. Ve 
rī‘atüm olan ra‘iyyeti ḫoş [163b YK] ṭutmasını [186a M2] murād idindüm. 
Çünki ṭarīk-ı rāstı ḳoyup mübāşir-i ẓulm u fesād oldı. Yorī‘ām ḫānedānı gibi 
anuñ daḫı evlād u nisvānını ve cümle mā-melekini ve ḫānumānını zümre-i 

 
1  Ḫulāṣa-i: Ya‘nī YK 
2  kesenlerüñ//ide: keseler ve senüñ üstüñde anlaruñ kemiklerin iḥrāḳ bi’n-nār ide YK 
3  Rabb’üñden: - YK 
4  bed-kirdār: i‘tāḳ M2 
5  Yisāḫar’dan: āl-i Harūn’dan YK 
6  bī-bāk: pāk M2 
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muḫālifīne rūzī ḳılup medā’in ü ḳaryede ḳatl olınan ḳavminüñ cesedlerini1 
seglere yidürmegi ve kemüklerini murġān-ı āsmāna ġıda itmegi muḳarrer 
eyledüm.”  

Vaḳtā ki Yethū’ya ḫiṭāb-ı İlāhī vāṣıl oldı, bilā-te’ḫīr Ya‘ā’ya bildürdi. 
‘An-ḳarīb ḫışm u ġażab-ı Sübḥānī vuḳū‘ını beyān itdi. Fī nefsi’l-emr müd-
det-i ḥükūmeti yigirmi dört yıl olduġı gibi ḳahr-ı ilāhī ile helāk oldı.  

Egerçi ki Elā nām oġlı birḳaç gün ḳavmine ḥükūmet itdi. Ba‘żı müver-
riḫīn ḳavlince eyyām-ı emāreti iki sene ḥisābına yitdi. Lākin bu daḫı babası 
ṭarīḳını ṭutdı. Gice ve gündüz şarābdan baş ḳaldurmadı. Ve irtikāb-ı zinā vü 
ḳıbāḥdan2 ferāġat ḳılmadı. ‘Āḳıbet kendü ümerāsından Zimrī nām kimesne 
ḳatline ẓafer buldı. Mest ü lā-ya‘ḳıl ve bezm-i şarāb üstinde dā’imā3 ser-ḫōş 
ü4 ḳanzil olduġı ḥālde furṣatın devşürüp öldürdi. Ḥattā bir hefte miḳdārı 
ḥākim nāmına daḫı oldı. Lākin ehl-i şi‘b mezbūrı muḥāṣara ḳıldılar. Ya‘nī 
ki Meriṣṣā nām ḳaṣabada ele getürüp āteşe yaḳdılar.  

 

Ḥükūmet-i ‘Omrī 

Egerçi ki on iki yıl miḳdārı emāret idüp aldı, virdi. Lākin kendüden 
evvel ḥükūmet iden ẓalemeden bunuñ fesādātı daḫı ziyāde oldı. Aṣlā ḫavf-ı 
Ḥaḳḳ’ı ḫāṭırına getürmedi. ‘Adālet ü inṣāf ṭarīḳına cidden meyl eylemedi. 
Ġurān nām ṭaġı Sāmire nām kimseden iki ḳanṭār gümüşe iştirā 5  itdi. 
Zu‘mınca bir eẟer-i ḫāṣ idinüp saṭḥ-ı cebelde Samarya nām bir şehr binā itdi. 
Bu ḥāl üzere Samarya6 nām şehrde fevt olup vücudını hebā itdi.  

 

Salṭanat-ı Aḫāb 

Sābıḳu’z-ẕiḳr ‘Omrī’nüñ oġlıdur. Babası taḫtına cülūs idüp emr-i 
ḥükūmete iştiġāl ḳıldı. Lākin irtikāb-ı seyyi’āt u meẓālim ü şenā‘ātde mülūk-i 
sālife-i Yehūd’dan ziyāde iştihār virdi. Ve Ṣaydāyaḳīn ḥākimi Es‘āl’üñ  

 
1  ve cümle//cesedlerini: - YK 
2  ḳıbāḥdan: muḥarremātdan YK 
3  dā’imā: - M2 
4  ser-ḫōş ü: - YK 
5  iştirā: iltizām YK 
6  Nüshalarda “Sāmariye, Şemerīn, Semerīn, Sāmire” şeklinde yazılan bu yer adı Samarya 

olarak metne alındı.  
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Erebāl nām ḳızı ile tezevvüc itdi. Ve ‘Alā nām ṣanem-i ḳadīmi buldurup rūz 
u şeb aña secdeler idüp Samarya’da [186b M2] bir meẕbaḥ yapdurdı. 
Zamānındaki peyġāmberlerüñ nuṣḥ u pendini ṭutmadı. “Bu ṭarīḳla vaḥy 
nāzil olmışdur.” didüklerince ‘amel itmedi. 1 

‘Aṣrındaki enbiyānuñ meşāhīrinden İlyā ‘aleyhi’s-selām ẓālim-i 
mezbūruñ bed-du‘āsına el ḳaldurdı. Ġarābet bundadur ki ẓālim-i mezbūr ol 
nebiyy-i celīlü’l-ḳadrüñ reḳābetinden2 ṣarf-ı maḳdūr itdüginden ġayrı ḳat-
lini daḫı murād idindi. Ḥattā ḥużūrına tehdīd ü taḫvīf3 ḫaberlerini gön-
derdi.  

Fe-lā-cerem ol nebiyy-i [164a YK] mükerrem du‘āsı ile Aḫāb’uñ 
vilāyetlerine üç buçuḳ yıl yaġmur yaġmadı. Ḳaṭarāt-ı bārān-ı raḥmet basīṭ-ı 
arżı şād-āb u reyyān eylemedi. ‘Āḳıbet nebiyy-i mezbūr ol melik-i pür-şürūr 
ile bir yire gelüp niçe ‘itāb u tevbīḫden ṣoñra böyle buyurdı ki “Nuḳabā-yı 
Benī İsrā’īl cem‘ itdi. Ve ṭapduḳları ‘Alā nām ṣanemi ortaya getürdi. Siz iki 
fırḳa olmaġa bā‘iẟ nedür? İlāh-ı ṣāni‘ u ḫālıḳıñuz ḫod birdür. Ve bu ṣanem 
ne fāsid nesnedür ki sizüñ ma‘būdıñuz ola. İmdi ikilik perdesini giderüñ. Ve 
Ḫudā-yı bī-şebīh4 olan ma‘būd-ı ḥaḳīḳīye5 ‘ibādet ḳıluñ. Eger ḥaḳīḳat-i ḥāle 
vāḳıf olmaḳ6 isteseñüz ‘Alā nām ṣanemiñüzle dört yüz elli ṣıġır getürüp 
ḳurbān kesüp meẕbaḥa vaż‘ idüñ. Ba‘dehu Ḫudā’nuñ ismi ile münācāt idüp 
tażarru‘ ḳıluñ. Eger gökden āteş ẓāhir olup kesilen ḳurbānlarıñuzı yaḳup 
emr-i ḳabūl ẓāhir olursa “Tañrımuzdur.” diyü ‘ibādet idüñ. Ve illā, andan 
ferāġat idüp günāhlarıñuza tevbe ve inābet idüñ. Ben daḫı vaż‘-ıla ḳurbānla-
rumı keseyin. Ve ḫālıḳuma derūn-ı dilden münācāt ideyin. Pes Bārī te‘alā 
nice ḳādir-i muṭlaḳdur, size göstereyin.” diyü Benī İsrā’īl ve ol peyġāmber-i 
celīl ittifāḳ eylediler.  

 
1  M2 nüshasında burada “Li-münşi’ihi” başlığı ile  
   Ulu mel‘ūn idi ḳatı kāse-līs idi,  
   Bezmine niçe beg herkesüñ rütbesin o kelb-i kesīr bilür idi,  
   Miḳdār-ı (?) Ḳıṭmīr az çoġ iz‘ānı var idi, 
   Ammā münkir idi n’eyler maḥżā  
  biçiminde müstensihin dahli ile vezni, kafiyesi, mısraları ve anlamı belirsizleşen bir 

manzume gelmektedir. YK yazmasının müstensihi muhtemelen sarih olmamasından dolayı 
bu manzumeyi nüshaya almamıştır.  

2  reḳābetinden: zemānında YK 
3  taḫvīf: taḥẕīr YK 
4  Ḫudā-yı bī-şebīh: Bī-naẓīr ü bī-şebīh YK 
5  ma‘būd-ı ḥaḳīḳīye: ma‘būda M2 
6  vāḳıf olmaḳ: vuḳūf M2 



760 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

Evvelā ol gürūh-ı ḍalīl ḳurbānlarını kesdiler. Bir baḳaruñ re’sini ‘Alā ile 
ma‘an ellerine alup seḥer zamānından nıṣf-ı nehāra dek çaġırdılar. Aṣlā āteş-
i ḳabūl şerāresinden eẟer göremediler. Ammā ḳaçan ki İlyā eline bir re’s-i 
baḳar aldı, yedi kerre1 meẕbaḥı2 ṭolaşup ism-i Bārī yādına münācāt ḳıldı. 
Sā‘atiyle nār-ı sūzān nüzūl [187a M2] itdi. Ol ḳurbānı yaḳduġından ġayrı 
altındaki ṭaşa bile eẟer eyledi. 

li-Münşi’ihi 

  Peyġāmberin düşürmedi anda ḥicāba Ḥaḳ 
  Ḳurbānı yandı ẓāhir olup āteş-i ḳabūl 
 
  Ammā ṣanem-perest olan aḳvām-ı bed-nihād 
  Merdūd-ı Ḥaḳ olup göricek birbirin melūl 
 
  İlyānuñ itdi mu‘cizesi gün gibi ẓuhūr 
  Fehm eyledi ḍalāletin ol zümre-i cehūl3 

Ba‘dehu İlyā perestān-ı ‘Alā olanlardan dört yüz elli fāciri iḥżār itdi. 
Mensebūn nām vādīye iletüp cümlesini ḳılıçdan geçürdi. ‘Aḳabince Bārī 
Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā bir ra‘nā yaġmurını ‘aṭā ḳıldı. Ol maḳtūl-i maḫzūl-
lerüñ ḳanı bulaşan yirleri yuyup pāk itdi.  

Fe-ammā şehryār-ı ‘aṣr olan Aḫāb ve ‘avreti nāmındaki selīṭa-i bī-ḥicāb, 
İlyā’nuñ ‘ubbād-ı ‘Alā’ya itdügi4  siyāseti işitdiler. “Bu ināhet maḥżā bi-
zedür.” diyü ol nebiyy-i celīlü’l-ḳadri ḳatl ile taḫvīf itdiler. İlyā daḫı ol ḫavf5 
ile Sīrseb‘ nām ‘ibādetgāha vardı. Bī-zād u zevāde anda ḳalup muḫtefī [164b 
YK] oldı. Lākin emr-i Yezdān’la ‘uryān bu ḫidmete me’mūr ḳılındı. 
Melā’ike’nüñ zād u zevādesinden iki kerre İlyā’ya nüzl olındı. Tā ki anlardan 
yidi, içdi. Ve Ḫālıḳ u Rāzıḳ’ına şükrler itdi.  

Andan ṣoñra ḳırḳ gün bir yirde gezdi. Ḳırḳ gün şeb ü rūz ne yidi, ne 
içdi. Ba‘dehu Ayib semtinde bir ṭaġa çıḳdı. Bir maġāreye girüp bir miḳdār 
istirāḥat niyyetin itdi. “Ḥālā ki ḫˇāb-ı rāḥata ruḫṣat virilmedi. Sen ḫidmet-i 

 
1  yedi kerre: - M2 
2  meẕbaḥı: - YK 
3  cehūl: zühūl M2 
4  nāmındaki//itdügi: ol YK 
5  ḫavf: ḥüzn M2 
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risālete me’mūrsun. Böyle ḫidmete1 me’mūr iken ḥużūr itmek mi istersün?” 
diyü ḫiṭāb-ı İlāhī nāzil oldı. Ḥattā “Bu ḳadar maḫlūḳumı Mensebūn nām 
vādīde niçün ḳatl itdüñ?” ‘itābı nüzūl itdi. 

Pes İlyā ḫavf u ḫaşyet-i Ḫudā ile medhūş oldı. Bi’l-āḫire “Rabb-i 
ḫālıḳum olan ṣani‘uñ ‘ibreti ile ġayrete geldüm. Ol bed-kīşlerüñ ḳatlini 
münāsib gördüm.” cevābın virdi. “Ya‘nī ki senüñ ‘ahdüñi ṣıdılar. Meẕbaḥla-
ruñı yıḳdılar. Ve ḳullaruña2 ḳılıç çekdiler. Cümlesini öldürdiler. Ancak ben 
ḳuluña ẓafer bulamadılar.3” diyü bildürdi. Pes yine vaḥy nüzūl itdi ki “Yüri 
imdi [187b M2] Dımaşḳ-ı Şām türbesine ‘azm eyle. Bu yolda niçe ḥikme-
tüm olduġını fehm eyle. Gördügün gibi Ḥazael’i mesḥ eyle, o deme mālik 
olsun. Yāhū’ya4 daḫı mesḥ eyle, Āl-i İsrā’īl’üñ ḥükūmetine ẓafer bulsun. 
Ba‘dehu Elişa‘ bin Sāfāṭ’a mesḥ eyle, senden bedel nebī olup nübüvvet itsün. 
Tā ki ol ḳavm-i ḍālli dīne da‘vet itsün.” buyurıldı. Ve Ḥazael ḳıtālinden5 
ḳurtılanı Yāhū ḳatl itmek, Yāhū6 cenginden ḫalāṣ olanları Elişa‘ öldürmek 
fermān-ı İlāhī idügi İlyā’ya ṭuyurıldı.  

Ve bi’l-cümle ‘Alā nām ṣaneme ‘ibādet itmeyen Benī İsrā’īl ki cem‘an 
yedi biñ ādemdür, anlara ta‘arruż olınmayup mā‘adāsına ḳatl-i ‘ām ruḫṣatı 
emr olındı.  

li-Münşi’ihi 

  Sırr-ı ilhāma evliyā maẓhar 
  Nitekim vaḥye enbiyā maẓhar 
 
  Bu bir āyīnedür iki yüzli 
  Bunı bir görmesün iki gözli 
 
  Kimde kim olmaya ṣafā-yı derūn 
  Olmaz āyīne aña çihre-nümūn 

 
1  me’mūrsun//ḫidmete: - M2 
2  Ve ḳullaruña: Yāruña YK 
3  bulamadılar: bulamayup ḫalāṣ oldum YK 
4  Burada kastedilen “Jehu” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 171. 
5  ḳitālinden: ḍalāletinden YK 
6  Yāhū: - YK 
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El-ḳıṣṣa melik-i Kerm olan Nābūt Alā bin Ra‘īlī1 nām emīr ki Aḫāb 
anuñ bāġını kendüden istemiş idi. Ol daḫı “Babamdan mīrāẟ iken mülkümi 
virmezin.” dimiş idi. Bu sebeble Aḫāb ḫāṭır-mānde olup mezbūra sözi geç-
medügine incinmiş idi. Ḥattā bu ḳıṣṣa vāḳi‘ olduġı gün aḫşam olınca elemin 
def‘ idemedi. ‘Avreti Erebāl ile süfre başına oturduḳda elini ṭa‘āma ṣunmadı. 
“Ḥüznüñe bā‘iẟ nedür?” diyü ṣorınca Nābūt’uñ itā‘at-i emr itmedügin söy-
ledi. Meẕkūre daḫı erinüñ ġayretin çeküp anuñ mekri muḳaddemātına 
mübāşeret eyledi. 

Naẓm [165a YK] 

  Zenlerüñ mekr ü ḥīlesi çoġ olur 
  Er olan iḥtiyāṭ ider andan 
  
  Ḫor görmez zenānı ‘āḳıl olan 
  Her ṣafāya irer2 gider andan 

Ġıbbu ẕālik Erebāl-i muḥtāl Aḫāb lisānından Nābūt ḳaryesinüñ 
meşā’iḫına bir mersūm gönderdi. Mażmūnında bu ḥīleyi bildürdi ki ḳarye 
ḫalḳı bir yire cem‘ olalar. Ve cümlesi birer gün oruç ṭutalar. Ba‘dehu Nābūt’ı 
cemā‘at miyānına alup eṭrāfını pergārvār iḥāṭa ḳılup iki şāhide şehādet itdü-
reler ki “Nābūt ḫālıḳına ve ḥākimine iftirā idüp güstāḫlıḳlar itmişdür.” di-
yeler. Ve meclisden ṭaşra çıḳarup bu cürmi [188a M2] ile recm ideler. Fi’l-
vāḳi‘ öyle eylediler. Bī-sebeb sengsār idüp öldürdiler. Ba‘dehu keyfiyyet-i 
ḳatlini Aḫāb’a bildürdiler.  

Fe-lā-cerem Aḫāb-ı pür-şürūr ḫandān u mesrūr, mezbūruñ bāġını te-
mellükinden ṣafālar kesb idüp ‘avreti ile ‘işrete iştiġāl ḳıldı. Lākin Ḥażret-i 
Ḥaḳ bu ẓulme rıżā göstermedi. “Var Aḫāb’a söyle ki ol nice bu mülküñ ṣāḥi-
bini öldürdi ise kendinüñ daḫı bu ‘amel muḳābelesinde ḳatli keẕālik bu 
mekkāre-i3 mürtekibe olan ‘avretüñ helāki ve lüḥūm u ‘iẓāmı4 kilāba ġıdā 
olmaḳ meşiyyeti muḳarrer olmışdur.” diyü İlyā Nebī’ye vaḥy olındı.  

 
1  bin Ra‘īlī: Bezm‘īlī YK 
2  irer: uyar YK 
3  mekkāre-i: münkire-i YK 
4  lüḥūm u ‘iẓāmı: laḥm u ḳuvveti M2 
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Fī nefsi’l-emr İlyā ‘aleyhi’s-selām ḥaḳḳ-ı risāleti edā itdükden ṣoñra öyle 
oldı. Ya‘nī ki Nābūt’uñ bāġında Aḫāb ve Erebāl’üñ ḳatli muḥaḳḳaḳ olup 
tenleri kilāba ġıdā olması taḥaḳḳuḳ buldı.  

 

Ḥükūmet-i Aḥaziyāho1 

Aḫāb’uñ oġlıdur. Sū’-i tedbīr ile2 iki yıl miḳdārı ḥükūmet ve babası gibi 
ẓulm u ‘iṣyānı kendüye ‘ādet idindi. Ḫuṣūṣā kemāl-i raġbetle ‘Alā nām 
ṣaneme gice ve gündüz ‘ibādet itdi. ‘Āḳıbet bir maraża mübtelā olup resūlān-
ı ḥakīmi3 ki ruḳūf dimekle mevṣūfdur, gönderdi, [ki] varup ‘āḳıbet-i ḥālini, 
ya‘nī ki maraż u şifā aḥvalini4 ma‘lūm idineler.5 Eẟnā-yı rāhda resūlān ki an-
lara rāst geldiler, bu ḫastelikden vefātı muḳarrer idügini ḫaber aldılar. Fi’l-
vāḳi‘ öyle oldı. Az zamānda vefātı ta‘ayyün buldı. 

 

Emāret-i Yoram 

 Bu daḫı Aḫāb’uñ oġlı ve sābıḳuñ ḳarındaşıdur. Ḫabīẟ-sīret ve ḳabīḥ-
serīret üzere on iki yıl icrā-yı aḥkām itdi. Enbiyā-yı Benī İsrā’īl’den Ḫıżr, 
Elişa‘ ve Yehū6 nām üç peyġāmber bunuñ mu‘āṣırları idi. Ḥattā Ḫıżr’uñ ir-
tifā‘ u iḥticābı bunuñ emāreti zamānında oldı. Aḫāb zevcesi Erebāl daḫı bu-
nuñ ‘ahdinde ḳatl olındı. 

 

Salṭanat-ı Yāhū7 

Bu, Yehoşāfāṭ oġlıdur. Nüzūl-i vaḥy ile İlyā mesḥ idüp temellüki ḫaberi 
virilen budur. Hemān ki ẓuhūr u cülūs eyledi, Aḫāb Samarya şehrinde mü-
temekkin olan yetmiş nefer evlādınuñ ḳatlini emr itdi. Ehl-i Samarya daḫı 
cümlesini ḳatl idüp [188b M2] başlarını gönderdi. Ya‘nī ki İlyā’ya vaḥy 

 
1  Burada kastedilen “Ahaziah” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 169. 
2  Sū’-i tedbīr ile: - M2 
3  ḥakīmi: na‘īmi M2 
4  maraż//aḥvālini: maraż u şifāsını ve emvālini YK 
5  idineler: idindiler YK 
6  Yehū: Mīḫāhū YK 
7  Burada kastedilen “Jehu” olmalıdır. bk. Ying, age, 169. 
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olınduġı [165b YK] üzere emr-i İlāhī yirin buldı. Ve mezbūr Yāhū ḳırḳ 
ṭoḳuz yıl salṭanat itdükden ṣoñra fevt oldı.  

 

Ḥükūmet-i Yahoās1 

Ba‘żılar Yeḥoaḥāz naḳl itmişlerdür. Mezbūr daḫı su’-i ḫulḳ-ıla on altı 
yıl aldı, virdi. Ba‘dehu vefāt idüp oġlı Deyoas2 babası yirine cülūs itmişdür. 
Ba‘de zamānin bīmār olup Elişa‘ Peyġāmber ḥużūrına vardı. Dımaşḳ-ı Şām 
leşkerinden vāfir şikāyet ḳıldı. Pes ol nebiyy-i mükerrem eline bir tīr ü 
kemān virdi. Kendü ḥücresinüñ penceresini açdurup kendü elini Deyoas’uñ 
eli üstine ḳoyup bir oḳ atdurdı. “İmdi, bu oḳ tīr-i mu‘āvenetdür. Elbette 
Şām leşkerini hezīmetüñ müẟbettür.” buyurdı. “Ḥattā eger beş altı nevbet3 
oḳ atsañ beş altı kerre anlara ẓafer bulmañ muḥaḳḳaḳ olur.” sırrını ṭuyurdı.  

Ba‘de zamānin Elişa‘ Nebī vefāt itdi. Ve ol eẟnāda bir kimse daḫı intiḳāl 
itdi. Pes Benī İsrā’īl ol4 nebiyy-i mürselüñ meyyitini defn itdiler. Ol birine 
mübāşeret idecek maḥalde mevād leşkeri ẓāhir olmaġın ḳabri ḥafra ḳādir 
olamayup anı daḫı Elişa‘’uñ mezārına ḳoyup ḳaçdılar, gitdiler. Hemān ki ol 
meyyitüñ cesedi Elişa‘’uñ cesedine ṭoḳundı, cism-i bī-rūḥ ḥayāt-ı tāze bulup 
zinde oldı. Ve ba‘de zamānin Deyoas’uñ Şām leşkerini ṣındurması daḫı 
ta‘ayyün buldı. Elişa‘ Peyġāmber’üñ bu yüzden mu‘cizātına nihāyet olmadı.  

Ve bi’l-cümle Deyoas daḫı babası gibi on altı yıl emāret itdi. Bu ḳadar 
var ki ol ẓulme raġbet buldı ve bu ‘adle meyelān u cell-i himmet ḳıldı.5 
Muḥaṣṣal-ı kelām ba‘żı tevārīḫde Deyoas ṭayy olınmış ve niçesinde müstaḳil 
yazılmaġın bunda daḫı taḥrīr olınmışdur. 

 

Ḥükūmet-i Yorī‘ām6 bin Deyoas 

Bu daḫı ẓālim ḳopdı. Sū’-i sīretle ne ḥāl ise ḫalḳ-ı ‘āleme, ya‘nī ki sıbṭ-ı 
Yehūdā’dan olan ümeme bir belā olup ḳırḳ bir yıl aldı, virdi. Ve niçe vilāyet-
ler ki Dımaşḳ ve Ḥamā ve ġayrılar [189a M2] ki Benī İsrā’īl’den alınup 

 
1  Burada kastedilen “Jehoahaz” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 171.  
2  Burada kastedilen “Joash” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 170. 
3  nevbet: günde YK 
4  nebī//ol: - M2 
5  meyelān//ḳıldı: meyelān oldı YK 
6  Burada kastedilen “II. Jeroboam” olmalıdır. bk. Ying, age, s. 173. 
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bīgānelere naḳl itmiş idi, ekẟerini fetḥ idüp mülkine ilḥāḳ itdi. Enbiyādan 
Şa‘yā, ve Yūnus ve Yūşa‘ bunuñ zamānında idi. 

 

Emāret-i Ẕekeriyyā 

Babası Yorī‘ām vefātından ṣoñra altı aycaġız ḥükūmet ḳıldı. Ya‘nī ki 
taḫtgāh-ı Samarya’ya geçüp nev‘an kām-bīn oldı. Ba‘dehu Şallūm anı ḳatl 
idüp bir aycaġız taḥakküm itdi. Lākin hevā-yı kā’ināt ki deyr-i mükāfātdur, 
Şallūm’uñ daḫı itdügi yanına ḳalmadı. Menāḫām bin Bercinā anı öldürüp 
dārü’l-mülk-i Samarya’da on yıl ḥükūmet eyledi. Lākin Mevṣil ḥākimi olan 
Ḳol Araż, Benī İsrā’īl’e leşker çekdi. Menāḫām aña muḳāvemet idemeyüp 
her yıl biñ ḳanṭār gümüş ḫarāc virmegi müte‘ahhid oldı. Benī İsrā’īl’üñ 
ḫarāca kesilmesi ibtidā bu ḫuṣūṣdan ötüri [166a YK] ta‘ayyün buldı.  

Ġıbbu ẕālik Menāḫām daḫı fevt olup yirine oġlı Fekāḥyā1 ḥükūmet idi. 
Lākin ġāyetde ẓālim ü ġaddār ve sitemkār u cevvār olmaġın on yıl salṭanat-
dan ṣoñra Feḳāh bin Remelyā ḫurūc idüp mezbūrı öldürdi. Ol daḫı yigirmi 
yıl salṭanat itmekle bunuñ daḫı dimāġı fesāda vardı. Ba‘żı ḳabā’iḥ irtikābına 
başladı. ‘Āḳıbet Mevṣil sulṭānı memleket-i Benī İsrā’īl’e ılġar idüp bulduġını 
sell-i seyfle zemīn-i Mevṣil’e sürdi.  

Ve bu eẟnālarda Hoşe‘a bin İlā ḫurūc idüp Feḳāḥ’ı ḳatl itdi. Sıbṭ-ı 
Yehūdā’nuñ on birincisi olmaġın taḫta cülūs ḳıldı. Ṭoḳuz yıl miḳdārı dārü’l-
mülk şehrinde ḥükūmet2 itdükden ṣoñra bu daḫı azdı. Envā‘-ı ḥayf u ẓulm 
īẟārına başladı. Bu ḫaber eṭrāfa şāyi‘ olduḳda Mevṣil ḥākimi Selmen Ebşer3 
küllī leşkerle mezbūruñ üzerine geldi. Cibilliyet-i ḳavm-i Yehūd’da merkūz 
olan muḫanneẟlik cür’et ü muḳābeleye māni‘ olup hedāyā-yı cezīle ile 
mütāba‘at ṣūretin gösterdi. Ol daḫı  4«الصلح خري»  ile ‘amel idüp ḳodı, 
gitdi.  

Der-‘aḳab ba‘żı ġadr u ḥīlesi ẓāhir olmaġın melik-i Mevṣil, Hoşe‘a 
ḳaṣdına ‘azīmet ḳıldı. [189b M2] Bu kerre bir ḥīleye daḫı sālik oldı. Ya‘nī 
ki sulṭān-ı Mevṣil’e5 virecegi tuḥaf u hedāyāyı Mıṣr sulṭānına gönderüp 

 
1  Nüshalarda bu ismin imlası sarih olmadığı için tashih yoluna gidildi. bk. Ying, age, s. 155. 
2  on//ḥükūmet: - YK 
3  Selmen Ebşer: - YK 
4  “Barışta hayır vardır.”  
5  Nüshalarda “Mıṣr’a” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “Mevṣil’e” olarak metne 

alındı. 
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mu‘āvenet recā itdi. Ḥālā ki henüz ol cānibden meded yitişmedin melik-i 
Mevṣil nefīr-i ‘āmm ile geldi, yitdi.1  Samarya ḳal‘asını pey-ā-pey üç yıl 
muḥāṣara itdi. ‘Āḳıbet fetḥ idüp ser-cümle Benī İsrā’īl’i sürüp Mevṣil’e ve 
andan öte Ḥulvān’a ve Iṣfahān’a iletdi. Şehrlüsini şehrlere, ḳurā sükkānını 
ḳaryelere iskān itdi.  

Mezbūr Hoşe‘a ki on sıbṭa ḥükm eyleyenlerüñ āḫiridür, bunuñ taḥt-ı 
ḥükmindeki Yehūdā ḳavmi bu ṭarīḳla celā-yı vaṭan itdi. Ancak yirlü yirinde 
sıbṭ-ı Yehūdā ḳaldı.  

Ve bi’l-cümle Ḥazeḳiyā’nuñ salṭanatından altıncı senede ki Yehūdā te-
mellük itdi, seby-i evvelden seby-i āḫire varınca yüz otuz üç buçuḳ yıl geçdi.2 
Bu eẟnalarda Bābil ḥākimi Buḫtunnaṣr ḫurūc idüp Orişalim’e geldi. Bul-
duġını ġāret ü esīr idüp ḳaldurdı. Ammā melik-i Mevṣil ki mezbūruñ Benī 
İsrā’īl’i esir itdügini işitdükde eṭrāfdan vāfir ‘asker ḳaldurdı. Gelüp Samarya 
ve Şemrīn şehrlerine musallaṭ olup anları yirleşdürdi. Lākin ol sürgün gelen 
re‘āyā ekẟer ḳurā ḫalḳından olup ri‘āyet-i şerāyi‘-i Mūseviyye’de bī-pervā ol-
maġın aṣlā Ḥaḳḳ’a ‘ibādet itmezlerdi. Ve ġażab-ı ilāhīden iḥtiyāṭ ṭarīḳına 
gitmezlerdi.  

Vaḳtā ki melik-i Mevṣil bu aḥvāli işitdi, anlara ba‘żı ‘ālimler gönderüp 
Beyt-i Īl’de sākin olup3 Ḫālıḳ’a secde ne vechle olur, bildürdi. Ve “Aṣnāma 
‘ibādet şirk-i maḥżdur.” diyü men‘ine sa‘y itdi. Ammā Samarya’dan anlara 
nāṭūrlar gönderilmiş idi ki Tevrāt’ı bilüp tefsīr iderlerdi.4 [166b YK] Ve 
ḫāṣṣeten Ḥażret-i Mūsā’nuñ nübüvvetini taṣdīḳ ḳılurlardı. Ġayrı peyġām-
berlere inanmazlardı. Ḳabīle-i Sāmire anlardan peydā oldı. Ancaḳ Mıṣr ve 
Şām nevāḥīsinde5 bulınup ġayrı yirlerde bulınmamaġa bu bā‘iẟ oldı. 

Ve bi’l-cümle seby-i ẟānīde ki6 ‘āmme-i Benī İsrā’īl perīşān-ḥāl ve ekẟeri 
ḳatl ile pāy-māl ḳılındı. Ve bi’l-cümle Benī İsrā’īl’den seby-i evvelde dört biñ 
yedi yüz ṭoḳsan [190a M2] altı esīr alındı. Ve seby-i ẟānīde dört biñ ṭoḳuz 
yüz yigirmi ṭoḳuz kimesne ḳayd olındı. 

 

 
1  yitdi: - YK 
2  seby-i//geçdi: - YK 
3  Beyt-i//olup: - YK 
4  bilüp//iderlerdi: bilürlerdi M2 
5  nevāḥīsinde: nevāḥī cinsinde YK 
6  seby-i ẟānīde ki: - YK 



Künhü’l-Ahbâr | 767 

 

FAṢL FĪ ẔİKR-İ MÜLŪK-İ BĀBİL VE TAFṢĪL-İ AḤVĀL-İ 
ḤÜKKĀM-I MÜTEFAŻŻILÜ’L-MU‘TEDİL1 

 Mülūk-i Benī İsrā’īl ve ḥükkām-ı Āl-i Yehūdā munḳarıż olduḳdan 
ṣoñra selāṭīn-i Mevṣil ve Bābil’den Buḫtunnaṣr ḫurūc eyledi. Ḥattā seby-i 
aḫīr anuñ zamān-ı devletinden yigirmi altıncı senede vuḳū‘ buldı. Ya‘nī ki 
ol ḫāricī küllī ḥaşerāt ve kerr ü ferr-i ḍalālet-iẟbāt2 ile Mıṣr ve Şām ve Beytü’l-
maḳdis’e vardı. Ve ol vilāyetlerüñ nevāḥī ve ḳurāsını iḫrāḳ bi’n-nār itdi. 

Kitāb-ı Ünsü’l-celīl ḳavlince Buḫtunnaṣr, ‘Uṭārid ma‘nāsınadur. 
Ḥükemā ve müneccimīne raġbet ve kevkeb-i mezbūra ‘ibādet idügi içün 
lisān-ı ‘İbrānī’deki ‘Uṭārid ismi ile müsemmā ḳılındı. Egerçi ki Buḫtunnaṣr 
imlāsına ekẟer-i müverriḫīn raġbet itmiş, ḥurūfı birbirine muttaṣıl olan 
Buḫtunnaṣr resmine ġalaṭ ṣanup ġalaṭ fehm itmiş. Ḥālā ki esaḥḥı budur. 
Buḫt ve naṣr ḳaṣdınuñ ma‘nāsı yoḳdur. 

Pes mezbūr Buḫtunnaṣr-ı ıḳlīm-güşā, Ḥażret-i Mūsā ṣalātu’llāhi ‘aleyhi 
ve ‘alā nebiyyinā3 vefātından ṭoḳuz yüz yetmiş ṭoḳuz yıl ṣoñra ve tārīḫ-i hic-
ret-i nebeviyyeden biñ üç yüz altmış ṭoḳuz yıl ve yüz on altı gün evvel ḫurūc 
idüp dārü’l-mülk-i Bābil’e4 müstevlī oldı. Ba‘żılar müstaḳil mütemellik-i 
ṣāḥib-ẓuhūrdur, didiler. Ve ekẟer-i müverriḫīn mülūk-i Fürs’den 
Lehrāsef’üñ5 ser-leşkeridür, diyü taḥḳīḳ itdiler.  

Ve Ṣıdḳiyā ki on sıbṭa ḥükūmet iden mülūk-i Benī İsrā’īl’üñ āḫiridür, 
ve lisān-ı ‘İbrānī’de Matanya didükleridür, ḳavmine vālī olup Buḫtunnaṣr’a 
itā‘atle sekiz yıl tamām emāret itdükden ṣoñra ‘iṣyān u tuġyān vaż‘ına verziş 
ve ẓulm u ḥayf u ḫüsrān fi‘llerine6 kūşiş itmege başladuḳda Eremiyā ‘aleyhi’s-
selām ki anlara meb‘ūẟ olmış peyġāmber idi, “Yine siz ṭarīḳ-ı iṭā‘atden 
çıḳdıñuz. Buḫtunnaṣr’uñ ġāretini unutdıñuz.” diyü kendüleri tehdīd ü 
taḫvīf itdükçe diñlemezlerdi.  

Binā’en ‘alā ẕālik ṭoḳuzıncı yılda ṣāḥib-i ḥumāt, Melik-i Mü’eyyed7 
taḥrīri üzere Buḫtunnaṣr-ı mezbūr vezīri olan [190b M2] Nebuzaradan 

 
1  ḤÜKKĀM-I//MU‘TEDİL: - YK 
2  iẟbāt: āẟār YK 
3  ḳaṣdınuñ//nebiyyinā: - YK 
4  Bābil’e: Bābil olan mevżi‘a YK 
5  Lehrāsef’üñ: Lehrāseb’üñ YK 
6  ü ḫüsrān fi‘llerine: vādīlerine YK 
7  bk. Abdülkerim Özaydın, "EBÜ’l-FİDÂ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

https: //islamansiklopedisi.org.tr/ebul-fida (24.05.2019). 
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nām şaḫṣı leşker-i deryā-nişānla gönderdi. “Elbette Ṣıdḳiyā’yı ele getürüp 
ḥużūruma yitüresün.” diyü emr eyledi. Mezbūr serdār ‘asker-i bī-şümār ile 
iki buçuḳ yıl Ḳuds-i Şerīf’i muḥāṣara itdi. ‘Āḳıbet müstevlī olup Ṣıdḳiyā’yı 
ve taḥt-ı ḥükmindeki rü’esāyı [167a YK] ele getürüp Buḫtunnaṣr’a gön-
derdi. Ve niçe biñ ādemi daḫı ḳahr-ıla ḳılıçdan geçürdi. 

Bu daḫı kitāb-ı meẕkūrda mesṭūrdur ki Eremiyā ‘aleyhi’s-selām ṣabīligi 
ḥālinde Buḫtunnaṣr’ı gördi. Bir kül depesinde oturur. Bir kel püser ḥalet-i 
vāḥidede hem ṭa‘ām yir, hem nübūṭ1 ider, hem bütlerini ḳırar. Fe-lā-cerem 
ol nebiyy-i mükerrem “Bu ne ḥāletdür yā Ḫudāyā?” diyü teveccüh itdükde 
bu ḥālet ḫurūc-ı eẕiyyet, duḫūl-i menfa‘at, ḳıtāl-i ‘adū-yı bī-nihāyet idügi 
i‘lām olınur.  

Ḥattā ol peyġāmber-i ẕī-şān ḫurūc-ı Buḫtunnaṣr’ı hemān ol sā‘atde 
iẕ‘ān itmiş, hezār ibrām ile kendüsi ve aḳribāsı ḥaḳḳında nāme-i emān ḥāṣıl 
ḳılmış. Ḥattā mezbūr Buḫtunnaṣr taḫrīb-i Beytü’l-maḳdis niyyetine bi’z-ẕāt 
müteveccih olup Remle vādisine gelüp ḳonduḳda Eremiyā ‘aleyhi’s-selām is-
tiḳbāl itmiş, nāme-i emānı gösterüp sābıḳdaki mu‘āmelesini ‘arż u i‘lān ey-
lemiş. Ol daḫı “Vāḳı‘an bu temessük benümdür. Ve baña oḳum düşdügi 
yirlerüñ aḫẕ u ḳahrı fermān olınmışdur.” diyü ḫuddāmından tīr ü kemān 
istedi. Ol maḥalden bir ḫadeng atdı. Ol ḫadeng tā Beytü’l-maḳdis’üñ ḳub-
besine isābet itdi. Ba‘dehu ol memleketi fetḥ u tesḫīre ve Ṣıdḳiyā’yı aḫẕ u 
bend-i zencīre cell-i himmet itdi. 

li-Münşi’ihi 

  Gelmelü olsa nāvek-i taḳdīr 
  Def‘ine yoḳdurur anuñ tedbīr 
 
  Kime kim ḳayd u bend ola rūzī 
  Terk ider anı baḫt-ı fīrūzı  
 
  Bend ü zencīr şīre zīverdür 
  Līk nā-merde ḳayd-ı bed-terdür 

Egerçi ki Ünsü’l-celīl’de bu minvāl üzere yazılmışdur, ammā Ravżatu’s-
ṣafā’da bu vechle muḳayyeddür ki Benī İsrā’īl’deki ṣuleḥādan te’yīd-i 

 
1  nübūṭ: nüḳūṭ M2 
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Rabbānī ile mü’eyyed, Dānyāl-i Ekber nām ‘ābid-i muvaḳḳar birgün Tevrāt 
tilāvetine meşġūl iken bir maḥalle geldi ki bu yaḳında [191a M2] bir kimse 
gelüp Beytü’l-maḳdis’i ḫarāb eyleye. Ve Benī İsrā’īl’i ḳılıçdan geçürüp ġāret-i 
bī-irtiyāb eyleye.  

Dānyāl bu ḫuṣūṣa maḥzūn oldı. “Yā Rabbī, bu beyt-i şerīfi vīrān idecek 
kim olacaḳdur?” diyü ta‘accüb ḳıldı. Hemān ol şeb rü’yāsında ḫaber virildi. 
“Ṣorduġuñ kimesne Bābil vilāyetinde henüz bir yetīmdür. Ve nāmı Buḫtun-
naṣr’dur.” dinildi. Dānyāl ki vāḳı‘adan uyandı, bu taṣavvurla ġam u endūh 
āteşlerine yandı. Mā-melekin yanına alup mülk-i Bābil’e gitdi. Ḥākim ṭara-
fından “Niye geldün?” dinildükde “Mā-melekümi bu diyārüñ yetīmlerine 
taṣadduḳ içün geldüm.” cevābını taḳrīr itdi. 

Fi’l-vāḳi‘ niçe zamān anda oldı. Ṣadaḳāt beẕli bahānesi ile ol vilāyetüñ 
eytāmını ḥużūrına getürdi. Lākin içlerinde Buḫtunnaṣr nāmına ṣabī bulın-
madı. İttifāḳ ol eẟnālarda birgün ġulām-ı Dānyāl [167b YK] bir ḫidmete 
giderken bir küllik depesinde tebe mübtelā1 bir marīż-i çirkīn-liḳā gördi. 
“Sen kimüñ nesisün?” diyü yanına varup adını ṣordı. Mezbūr daḫı “Ben bir 
yetīmüm ki vālidemle kendü ma‘āşumı heyzüm-berlik idüp ya‘nī ki odun 
kesüp ṣatup geçinürdüm. Ḥālā ki ḫaste-i bī-mecāl oldum. Bu maḥalde otu-
rup ḫalḳdan cerr ile geçinmek iḫtiyār ḳıldum. Adum Buḫtunnaṣr’dur.” diyü 
bildürdi.  

Vaḳtā ki ġulām-ı Dānyāl bu ḫaberi getürdi, der-‘aḳab gönderilüp 
yetīm-i mezbūr iḥżār itdürildi. Evvelā yüzin ve elin ayaġın yudurup pāk libās 
giydürdi. ẞāniyen żiyāfet ḳılup māderin buldurdı. Niçe günler ri‘āyetine 
beẕl-i mechūd ḳılınup marażdan daḫı şifā buldı.  

Ba‘de ẕālik birgün Dānyāl kendüye i‘lām-ı mā-fi’l-bāl eyledi. “El-
ḥamdu li’llāh mümkin olduḳça seni ḥüsn-i terbiyetle ri‘āyet itdüm. 
Ḥaḳḳuñda iḥsanumı hergiz dirīġ itmedüm. Pes sen daḫı baña ne yüzden 
mükāfāt idersün?” diyü söyledi. Buḫtunnaṣr maḥcūb olup “Ben faḳīrüm. 
Mükāfāta ne cihetden ḳādir olurın.” diyü cevābın virdi. Bu kerre Dānyāl 
mezbūra [191b M2] daḫı ‘arż-ı ḥāl itdi. “Sen bu yaḳınlarda bir şehryār-ı 
ṣāḥib-celāl olmañ muḳarrerdür. Bu taḳdīrce baña ve ta‘alluḳātuma emānuñ 
ne ṭarīḳla müyesserdür?” diyü temessük ṭaleb ḳıldı. Ḥālā ki Buḫtunnaṣr ve 
māderi ta‘accüb eylediler. “Bizümle eglenüp istihzā mı ḳaṣd idersün?” diyü 
söylediler. Lākin gördi ki Dānyāl ‘aleyhi’s-selām ibrām u ilḥāḥ ṭarīḳında 

 
1  tebe mübtelā: tebe tenhā tebe mübtelā YK 
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maḳāl-ı ġarażdan fāriġ olmaz, tā nāme-i emān virilmeyince tesliyet-i ḫāṭır 
bulmaz, vālidesinün işāreti ile Buḫtunnaṣr bir temessük virdi. Ḳudret el 
virdükde Dānyāl’a ve tevābi‘ine ta‘arruż itmemegi ta‘ahhüd ḳıldı. Ḥattā bu 
merāmuñ ḥuṣūli içün Dānyāl ol melik-i ḳattāle yigirmi biñ direm daḫı ‘aṭā 
itdi. Andan ṣoñra temessük alup murādına yitdi.  

Bu daḫı menḳūldür ki Buḫtunnaṣr ol maraża ibtilādan1 evvel ba‘żı eṭfāl 
ile bāzīçe iderdi. Kendüsi anlara serdār olup kimine beglik kimine vezīrlik 
‘aṭā eylerdi. Hemān ki Dānyāl’den yigirmi biñ diremi2 aldı, yārān-ı ḳadīmi-
nüñ silāh ve atları ḫarcına ṣarf itdi. Cümleden evvel esbāb-ı ḫurūcı taḥṣīli ol 
meblaġla müteḥaḳḳıḳ oldı. Zīrā ki ḫidmet-i Dānyāl’de niçe yıllar ṭurmış idi. 
Marażı şifā bulup kendüsi ḥarekete ḳādir nev-cüvān olınca taḥṣīl-i ‘ilm ü 
kitābete sa‘y-i belīġ ḳılmış idi. Ḥadd-i ẕātında bir şerīf ḫānedāndan idi. Ni-
hāyet [168a YK] leged-kūb-ı rūzgār ile mecrūḥ u ġamnāk olup ẕillete düş-
miş idi. 

li-Münşi’ihi 

  Nesebi pāk olan aṣīl ü büzürg 
  Olur elbette şehriyār-ı sütürg 
 
  Kime yüz ṭutsa devlet ü iḳbāl 
  Ḳarşular anı biñ cāh u celāl 
 
  Aña kim luṭf-ı Ḥaḳ muḳārin olur 
  Emrine ḫalḳ anuñ mu‘āvin olur 

El-ḳıṣṣa Buḫtunnaṣr ki beyne’l-aḳrān ‘ulüvv-i himmetle nümāyān oldı, 
pādişāh-ı Bābil nāmındaki Sencārīb3 anuñ ḳābiliyyetini işidüp ḫidmetine 
getürdi. Günden güne merātibin ziyāde4 idüp serdārlıḳ rütbesine vāṣıl oldı. 
‘Āḳıbet Sencārīb Beytü’l-maḳdis fetḥine ‘azīmet itdi. Fermānı mūcibince 
Buḫtunnaṣr daḫı bile [192a M2] gitdi.  

 
1  ibtilādan: mübtelādan YK 
2  diremi: - M2 
3  Burada kastedilen “Sanherib” olmalıdır. bk. Kadriye Yalvaç, “Sanherib’in Ölümü ve 

Asarhaddon”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1-
2 (1963), s. 47-54. 

4  ziyāde: - M2 
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Ve bi’l-cümle vefātı tārīḫine dek yanından ayrılmadı. Ḥāl-i ḥayātında 
ḥall ü ‘aḳd-ı umūr ve niẓām-ı aḥvāl-i ra‘iyyet ü cumhūr Buḫtunnaṣr elinde 
olmaġla vefāt itdügi gibi salṭanat-ı Bābil kendüye muḳarrer oldı. Bir ferd 
nizā‘a ḳādir olamayup istiḳbāl üzere cāh u celāli ta‘ayyün buldı. 

Ba‘żılar ḳavlince Buḫtunnaṣr Cezīre sulṭānı Lenger nām ḥākimüñ kātibi 
idi. Mezbūr Lenger nihāyetsiz ‘asker çeküp bir def‘a Beytü’l-maḳdis’e vardı. 
Fetḥ ü tesḫīr niyyetine muḥāṣara ḳılup fikret deryāsında iḳāmet lengerin bı-
raḳdı. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, henüz muḳaddemāt-ı fetḥe mübāşeret itme-
din Mürsilü’r-riyāḥ bir rīḥ-ı ‘aḳīm gönderdi. Cünūduñ ekẟerini helāk idüp 
mezbūr Lenger ve Buḫtunnaṣr-ı eşher 1  bir başları ile ḳurtılup sefīne-i 
‘azīmeti Cezīre’ye ṣaldılar. Ammā ḳavm-i Benī İsrā’īl bu ḫuṣūṣa maġrūr ol-
dılar. Yine bünyād-ı ‘iṣyān u ṭuġyāna ġıll2 bıraḳdılar. Ḥattā kendüleri da‘vet 
içün ba‘ẟ olınan enbiyāyı ḳatle el uzatdılar. Tā ki Buḫtunnaṣr anlara musallaṭ 
ḳılındı. Sell-i seyf idüp ekẟerini ḳılıçdan geçürdi.  

Ṣaḥābeden Ḥuẕeyfe raḍiya’llāhu ‘anh Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem ḥażretlerinden rivāyet ḳılur ki Buḫtunnaṣr, Beytü’l-maḳdis’i 
muḥāṣara ṭarīḳından fetḥ itdükden ṣoñra Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selāmuñ ḳanı 
muḳābelesinde Benī İsrā’īl’den yetmiş biñ Cehūd’ı ḳatl itdi. Ve Ḳuds-i 
Şerīf’üñ zīb ü zīverine müte‘alliḳ3 zer ü sīm ve cevāhir ü muraṣṣa‘ātdan yet-
miş biñ yük, ba‘żılar ḳavlince yüz biñ ḫar-vār tuḥaf u tefārīḳ aḫẕ idüp tā 
zemīn-i Bābil’e gönderdi. Zīrā ki Süleymān ‘aleyhi’s-selām Beytü’l-maḳdis’i 
binā itdükde ‘afārīt ü şeyāṭīne emr itmiş idi. Anlar daḫı rūy-i zemīnde bulı-
nan cevāhir ü nevādir-i muraṣṣa‘ātdan ḥisāba gelmez tuḥfeler getürdilüp tez-
yīn ḳılınmış idi.  

Ve seby ṭarīḳı ile alınan ḳavm-i Yehūd [168b YK] ḫod yüz biñ miḳdārı 
Bābil vilāyetinde ḳalmış idi. Ba‘dehu Kūroş nām şehryār ki müverriḫīn-i 
[192b M2] Yehūd ḳavlince Dārā bin Behmen didükleri pādişāh-ı büzürgvār 
idi, ol esīr olan yüz biñ ādemi ve aḫẕ olınan ḥuliy ḳısmını yükledüp Beytü’l-
maḳdis’e gönderdi. Tekrār yine ol memleket evvelki gibi ma‘mūr u ābādān 
ḳılındı.  

Ġarābet bundadur ki bu mertebeden ṣoñra yine ikinci senede ḳavm-i 
Yehūd azdılar. Yine yolsuzlıḳ idüp şāh-rāh-ı islāmı ḳoyup ḍalālet girīvelerine 
düşdiler. Tekrār bir seby ile daḫı perīşān ḳılındılar. Ve zamān-ı evvelde her 

 
1  Buḫtunnaṣr-ı eşher: - YK 
2  tuġyāna ġıll: tuġyān içün temel YK 
3  müte‘alliḳ: - YK 
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pādişāh aḥvāl-i ‘ibādu’llāha musallaṭ olurdı. Anı irşād içün elbette bir 
peyġāmber daḫı meb‘ūẟ ḳılınurdı. Ve şol zamān ki evlād-ı Süleymān’dan 
Ṣadīḳa ki Ḥazeḳiyā didükleridür, Benī İsrā’īl’e şehryār oldı, bunları ḥüsn-i 
terbiyet içün Şa‘yā ‘aleyhi’s-selām daḫı ba‘ẟ olındı. Ḥattā   تيك راكب احلمار�»
  يعىن عيسى بن مرمي مثّ   �تيك راكب البعري اعىن به حممد اكرم صّلى هللا عليه وسّلم »1
buyurdı. Ḥażret-i Mūsā’dan Ḥażret-i ‘Īsā, ba‘dehu Muḥammed Muṣṭafā ge-
lecegini ümmetine ṭuyurdı.  

Egerçi ṣāliḥ ü ‘ādil idi, lākin bir miḳdār ayaḳ zaḥmetinden rencūr ve 
ġayrı a‘dāya ol noḳṣānı maḥż-ı ḳuṣūr görilmekle mülūk-i eṭrāf āmāde-i ceng 
ü maṣāf olmışlar idi. Derd-i pā bahānesi ile anuñ mülkine ayaḳ uzatmışlar 
idi. Ḥālā a‘dānuñ tevcīhlerine bā‘iẟ olan Yehūd ḳavminüñ ḍalāletlerine 
binā’en taḳdīr2 olınmış idi.  

Pes bu aḥvālüñ ḫilālinde melik-i Bābil olan Sencārīb üç yüz biñ merd-i 
muḥārib ve cemme-i ġayr-ı hārib ile Beytü’l-maḳdis fetḥi niyyetine geldi. 
Bārūsını muḥāṣara eyleyüp eṭrāf-ı şehre nüzūl ḳıldı. Ve ol ḥīnde Şa‘yā 
‘aleyhi’s-selāma vaḥy nüzūl idüp “Ṣadīḳa’ya söyle ki ebnāsından birini ḫid-
met-i ḥükūmete vekīl naṣb itsün.” buyurıldı. İşitdügi gibi Ṣadīḳa emre im-
tiẟal itdi. Kendüsi a‘dā maḳhūr ve Benī İsrā’īl manṣūr olmaḳ recāsına du‘ā-yı 
ḫayre iştiġāl ḳıldı.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, du‘āsı maḳbūl oldı. Tekrār [193a M2] Şa‘yā’ya 
ḫiṭāb-ı İlāhī vārid olup “Ṣadīḳa’ya bildür ki fülān maḥaldeki3 fülān dārūyı 
alup pāy-ı rencūrına ursun. Meşiyyet-i pür-ḥikmetümle ol sā‘at ‘āfiyet bul-
sun. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ‘ömrini arturdum. ‘Ādil ü müşfiḳ olduġı içün on beş yıllıḳ 
‘ömr ile daḫı kendüyi mu‘ammer ḳıldum. Ve üstine gelen a‘dāsını daḫı 
münhezim ḳıldum.” dinildi. Şa‘yā edā-yı risālet itdükden ṣoñra Ṣadīḳa ṣıdḳ-
ıla secde-i şükr itdi. Ve ḥayāt-ı mücedded ve ṣıḥḥat-i sermed bulup irtesi 
ḫaṣma muḳābil olacaḳ oldı.  

Fī nefsi’l-emr Muḥammed bin İsḥāḳ ḳavlince irtesi Sencārīb’e muḳābil 
oldı. Mecāl virmeyüp cümlesini münhezim ḳıldı. Ve ba‘żı müverriḫīn 
taḥḳīḳınca4 irtesi ki Ṣadīḳa ve ‘askeri ḫˇābdan uyandılar, muḥāṣaraya meşġūl 

 
1  “Sana eşeğe binen, yani Meryem oğlu Îsâ gelecektir. Sonra deveye binen, yani Hz. 

Muhammed-i Ekrem (Salât ve selâm onun üzerine olsun) gelecektir.” | Bu ibare YK 
nüshasında bulunmamaktadır.    

2  taḳdīr: ta‘addī YK 
3  fülān maḥaldeki: - YK 
4  irtesi//taḥḳīḳınca: - YK 
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olan ‘askeri bi’l-külliyye [169a YK] mürd buldılar. Ancaḳ Sencārīb beş ne-
fer-i ḫāṣṣı ile hārib olmış. Buḫtunnaṣr daḫı ol beş neferüñ dāḫili bulınmış. 
Ṣadīḳa daḫı ardlarınca ādem ṣalup cümlesini ele getürmiş. Niçe kerre siyāset 
yüzinden teşhīr idüp eṭrāf-ı şehri gezdürmiş. Günden güne sedd-i ramaḳ 
içün birer ḳurṣ-ı şa‘īrden ġayrı ṭa‘ām u şarābdan nesne virmemiş. Ta ki 
Sencārīb bu cefādan ölüm ḥaddine varmış “Bize bu minvāl üzere siyāsetden 
helāk itmeñ yegdür.” diyü Ṣadīḳa’ya ḫaber ṣalmış. Ol daḫı yetmiş gün 
miḳdārı eẕā vü ta‘ẕībden ṣoñra cümlenüñ ḳatlini muḳarrer itmiş.  

Lākin Şa‘yā ‘aleyhi’s-selāma vaḥy nāzil olmış ki “Ṣadīḳa’ya söyle Sencārīb 
ḳatlinden ferāġat idüp mu‘azzez ü mükerrem āzād itmesi meşiyyetu’llāha 
müte‘alliḳ idügini bile.” Fī nefsi’l-emr öyle itdi. Niçe in‘ām u iḥsānla ıṭlāḳ 
olınup Sencārīb ve ḫavāṣṣ-ı erba‘a çekilüp mülk-i Bābil’e gitdi. Yedi yıl 
salṭanat itdükden ṣoñra bir maraża mübtelā olup ża‘īfü’l-ḥāl düşdi. Aña 
binā’en Buḫtunnaṣr’ı veliyy-i ‘ahd idinüp emr-i salṭanatı aña müfevviż ḳıldı. 
[193b M2]  

Ve on beş yıl münḳażī olduḳdan ṣoñra Ṣadīḳa daḫı vefāt itdi. Yine Benī 
İsrā’īl miyānında herc ü merc peydā olup ḍalālet ü ‘iṣyānları taḥḳīḳa yitdi. 
[Şa‘yā ‘aleyhi’s-selām] anlar ‘amel itmemegin ‘āciz ḳalup celā-yı vaṭan niyye-
tine şehrden ṭaşra gitdi. Ḳavm-i Yehūd ardına düşüp helākine ṭālib olduḳla-
rından bir dıraḫt emr-i Ḥaḳ ile kelām-ı pāke geldi. “Elā yā nebiyya’llāh!” 
diyü kendüye çaġırdı. Şa‘yā daḫı cevf-i dıraḫta girüp ṣaḳlandı. Lākin şeyṭān 
‘aleyhi’l-la‘ne bir miḳdār dāmenini çeküp ṭaşrada ‘alāmet gösterdi. Tā ki ol 
güm-rehān ol nebiyy-i risālet-nişānı bulup erre ile dıraḫtı ve cism-i pākini 
iki biçdi. 

Bedīhe 

      1هزمهم هللا خذهلم هللا         لعنهم هللا قتلهم هللا   

Egerçi ki miyān-ı dıraḫta girüp dü nīm olınan Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām 
idügi meşhūrdur. Lākin Şa‘yā ḥaḳḳında daḫı bu ma‘nā muḳayyed ü 
meẕkūrdur. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ki mu‘āṣırlardur. Esaḥḥı Bārī Te‘ālā cenābına 
ma‘lūm u ġayr-ı mestūrdur.  

 
1  “Allah onlara lanet etsin, onları katletsin. Allah onları bozguna uğratsın, bir başlarına 

bıraksın.” | Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Fe-lā-cerem Buḫtunnaṣr’uñ Beytü’l-maḳdis’e varması ba‘żılar ḳavlince 
Buḫtunnaṣr cenāb-ı ilāhīden Benī İsrā’īl’e musallaṭ ḳılınmaḳ Eremiyā’yı 
tekẕīb ve Yaḥyā bin Ẕekeriyyā’yı ḳatl ü ta‘ẕīb itdüklerine binā’en oldı. Ve 
niçeler zu‘mınca Şa‘yā ‘aleyhi’s-selāma olan cefālarına intiḳāmen vuḳū‘ buldı.  

 

Ḥikāyet-i rü’yā-yı ġarābet-me’āl ve ta‘bīrāt-ı menām be-keşf-i Dānyāl 

Ḫafī olmaya ki Benī İsrā’īl ḳavmi içinde Dānyāl iki ẕāt-ı lāzımü’l-iclāl-
dür ki biri Dānyāl-i Ekber’dür ki Buḫtunnaṣr ṭıfl iken Bābil’de bulup ḥüsn-i 
terbiyet idüp [169b YK] zamān-ı ẓuhūrında kendüye ve ta‘alluḳātına ta‘ar-
ruż itmemek içün nāme-i emān ḥāṣıl idüp mütemessik olandur. Mezbūr 
Buḫtunnaṣr Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-selām vefātından ṭoḳuz yüz ṭoḳsan 
ṭoḳuz senesinde mütemellik olup ḳavm-i Yehūd’uñ ḍalālet ü ‘iṣyānların işit-
mekle vilāyet-i Şām ve Beytü’l-maḳdis’e evvel gelüp Yehoyaḳim’i taḥt-ı 
iṭā‘atine getürdükde ḳayd-ı ḥayātda bulınup Buḫtunnaṣr’a mülāḳat [194a 
M2] eylemişdür. Ve sābıḳan ḥāṣıl itdügi nāme-i emānı görüp mażmūnı ile 
‘amel eyleyüp küllī ri‘āyet ḳılmışdur.  

Ammā Dānyāl bin Ḥazeḳiyel yine Dānyāl-i Ekber muṣāḥiblerinden-
dür. Evvelki seferinden sekiz yıl ṣoñra Buḫtunnaṣr yine Beytü’l-maḳdis’e gel-
dükde ḥużūrına vardı. Dānyāl-i Ekber’üñ ehl-i beyti içün alduġı emān-
nāmeyi gösterdi. Ta‘addī ve ta‘arrużdan her biri maṣūn u maḥfūz ḳılındı. 
Ḥattā ḥażret-i ‘azīz ‘aleyhi’s-selām daḫı ehl-i beyt-i Dānyāl-i Ekber’den idi. 
Esīrler miyānında muntaẓam olduḳdan ṣoñra ḫalāṣ oldı. ‘Āḳıbet nāṣiyesinde 
nūr-ı nübüvvet dıraḫşı1 ta‘ayyün buldı. 

Pes Buḫtunnaṣr ki Beytü’l-maḳdis’i taḫrīb ve ḫalḳını ḳatl ü ta‘ẕīb ḳılup 
Şām vilāyetine döndi, Eremiyā ‘aleyhi’s-selām ol beyt-i şerīfüñ ḫarābesini 
gördi ve ‘imāreti ḥālini taṣavvur ḳıldı. Bī-iḫtiyār nevḥa ḳılup aġladı. Ḥattā 
ḫaṭāṭīf ya‘nī2 ḳırlanġuç didükleri ḳuçcaġızlardur, ol nebīye hem-ḥāl olup bi-
lece aġlaşurlardı. Añları [ṣayd itmek] nehy olınmaḳ bu ḳażiyyeden ṣoñra ol-
mış idi. Bir peyġāmbere bükāsı ḥālinde muvāfaḳatlarına binā’en sā’ir ṭuyūr-
dan ol cihetle imtiyāz virilmiş idi. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Eremiyā bu vechle ‘arż-ı nāle vü ḫunyā ḳılduḳda 
baḳiyyetü’s-süyūf olup birer bucaḳda iḫtifā iden Yehūdā bir bir çıḳdılar. Ol 

 
1  dıraḫşı: - YK 
2  ya‘nī: - M2 
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nebiyy-i büzürgvārüñ yanına irkilüp bir miḳdār ādem oldular. “Min ba‘d 
bize lāzım olan mülk-i Mıṣr’a ‘azīmet ve Buḫtunnaṣr ta‘addīsinden ol ṭarīḳla 
ḫalāṣa raġbetdür.” didiler. Buḫtunnaṣr’uñ Mıṣr’a varmasını, sulṭān-ı Mıṣr’a 
ġālib olmasını cidden iḥtimāl virmediler. Eremiyā ‘aleyhi’s-selām ḫaber 
virdükçe, “Mülk-i Mıṣr’a duḫūli muḳarrerdür.” didükçe inanmadılar. He-
nüz Buḫtunnaṣr Şām ḥavālīsinde iken çekilüp gitdiler.  

Vaḳtā ki Buḫtunnaṣr sefer ü irtiḥāllerini ṭuydı, melik-i Mıṣr’a nāme ve 
resūl gönderdi. “Benüm ba‘żı ḳullarum ḳaçup ḳalemrevüñe1 dāḫil olmışlar-
dur. Cümlesini varan ādemüme teslīm eyleyesün. Ve illā üstüñe [194b M2] 
‘azīmetümi muḳarrer bilesün.” diyü bildürdi.  

Melik-i Mıṣr ise “Bunlar ‘abīd ḳısmından degül, aḥrārdur. Ḫuṣūṣā 
ḫānedān-ı şarḳda ḥāṣıl olmış niçe büzürgvārdur. Ve gelüp ṣıġınan żu‘āfāyı 
ele virmek ḫilāf-ı ‘ādet-i aḫyārdur.” cevābını virdi. Ke-ennehu Buḫtunnaṣr’a 
muḳāvemet itmek ümmīdinde oldı. Bā‘iẟ bu idi ki Buḫtunnaṣr Mıṣr’a vardı. 
Ol maḳūle [170a YK] medā’in-i ma‘mūreye fenā virdi. Ve ḳavm-i Yehūd’ı 
tamāmen ele getürdi. Ba‘dehu mülk-i Bābil’e ‘azīmet idüp Dānyāl bin 
Ḥazeḳiyel’i kendüye hem-rāh idindi. Ekẟer-i umūrını anuñla meşvereti 
münāsib gördi.  

Fe-ammā Buḫtunnaṣr’a maḥrem olan ümerā ve rü’ūs ve ekẟer-i ekābir-
i Mecūs Dānyāl’e reşk ü ḥased eylediler. “Şer‘ u meẕhebimüze muḫālif bir 
şaḫṣı maḥrem idinmek mūcib-i zevāl-i mülk ü devlete taḳarrüb itmekdür.2” 
diyü bildürdiler. 

li-Münşi’ihi 

  حمسود مهه خلق جهان ساخته اند    آنرا كه بلطف دوست بنواخته اند  
    3انداخته اند   آتش بدل حسودش    چرخ دولت افروخته اند  و آنرا كه   

Egerçi ki şehryār-ı mezbūrda ‘aḳl ü idrāk var idi, lākin ekābir-i dīn ü 
devletüñ sözleri ıṣġāsına4 ṭalebkār idi. Aña binā’en Dānyāl’i ḥabs itdürdi. 
Enbiyā ve evliyā içün muḳadder olan belāyādan ol şān-ı büzürgvārı behredār 

 
1  ḳalemrevüñe: evvelgehüñe YK 
2  devlete//itmekdür: devletdür YK 
3  “Dostlarının himmetiyle muradına erenler bütün insanlar tarafından kıskanılırlar. Devletin 

çarklarını parlatanlar ise kıskançların gönlüne ateşler düşürür.” | Manzumenin ikinci beyti 
YK nüshasında bulunmamaktadır. 

4  sözleri ıṣġāsına: - YK 
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itdi. Ḥālā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā ḫalāṣ u rehāsına sebeb Buḫtunnaṣr’a bir hevlnāk 
rü’yā gösterdi.  

Vāḳı‘a-i Ġarībe-i Ūlā: Melik-i mezbūr ol eẟnālarda bir vāḳı‘a görür ki 
bir büyük büt ḫāk üzere düşmiş yatur ki boynı gümüşden, beli baḳırdan, 
incikleri ya‘nī ki sāḳları demürden ve ayaḳları kömürden,1 fe-ammā gövdesi 
ve sā’ir a‘żāsı ḫāliṣ altundan idi. Ṣanem-i mezbūrı görüp ta‘accüb iderken 
cānib-i āsmāndan bir ṭaş indi. Ol büti şöyle ḫurd u ḫām ḳıldı ki eger ins ü 
cin ve vuḥūş u ṭuyūr anuñ eczāsı cem‘ine me’mūr ḳılınalar birbirinden 
tefrīḳa2 [195a M2] ḳādir olmayalardı.  

Ve yine ol sā‘atde āsmāndan beri bir bād-ı vezān ẓāhir oldı. Ol bütüñ 
eczāsından her bir ẕerreyi bir ṭarafa iletdi. Ve varduġı yirde her biri bir yek-
pāre, ‘aẓīm seng oldı ki basīṭ-ı zemīni ol ṭaşlaruñ her biri ḳapladı. Şol vechle 
ki Buḫtunnaṣr’uñ naẓarından her bir senge ki ḫāṣṣeten rü’yeti ta‘alluḳ itdi. 
Āsmānla ol seng-i yek-pāreden ġayrı nesne görinmedi.  

li-Münşi’ihi3      

  Ẕāt-ı insānda ḥaḳ budur rü’yā 
  Pür-kerāmetdür[ür] ẓuhūrı ‘ayān 
 
  Ẕāt-ı insān ne ṭarafa āyīnedür 
  Görinür anda resm-i kevn ü mekān  
 
  Ẕerreden āfitāb ẓāhir olur 
  Ḳaṭreden baḥr-i bī-kerān cūşān 
 
  Ne ‘aceb heykel-i mükerremdür 
  Ḳıla her ḥarfi ide anı beyān 

Egerçi ki bu vāḳı‘ayı gördi, lākin istīlā-yı ḫavf u ḫaşyetden uyanduġı 
gibi unutdı. ‘Ale’s-seḥer taḥt-ı ḥükmindeki seḥere ve müneccimīni getürtdi. 
“Ben bu gice bir ḳorḳulu rü’yā gördüm. Lākin uyanduġum ḥīnde unutdum. 
Elbette ol ne maḳūle rü’yā idi, bilüp ta‘bīr itmek gereksüz.” diyü söyledi.  

 
1  ve//kömürden: - YK 
2  birbirinden tefrīḳa: - YK 
3  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Anlar ise “Rā’īsine nā-ma‘lūm olan vāḳı‘a nice bilinür ve ne vechle ta‘bīr 
ḳılınur?” diyü i‘tiẕār eyledi. Fe-ammā Buḫtunnaṣr anlara ḫışm u ġażab itdi. 
“Ben sizi anuñ-çün mer‘ī ṭutarın ki bu maḳūle müşkilātumı ḥall idesüz. Üç 
güne dek bu ‘uḳdeyi taḥlīl idemezseñüz ḳatliñüzi muḳarrer bilesüz.” cevābın 
virdi.  

Anlar ki maġmūm u maḥzūn ṭaġıldı, bu ḳıṣṣa dārü’l-mülk-i Bābil’de 
şöhret bulup maḥbesdeki Dānyāl bin Ḥazeḳiyel sem‘ine ṭoḳındı. “Ol 
vāḳı‘ayı bi-‘ināyeti’llāh bilmek ve kemā-yenbaġī ta‘bīr eylemek baña müyes-
serdür.” diyü Buḫtunnaṣr’a ḫaber gönderdi. 

li-Münşi’ihi 

  Vāḳı‘ā ol nebiyy-i rūşen-i dil [170b YK] 
  Vāḳıf-ı sırr-ı ġayb idi kāmil 
 
  Keff-i ‘ilminde mihr-i ‘ālem-tāb 
  Ol ‘azīzüñ olurdı usṭurlāb 
  
  Cümle aḥvāl-i ḥādiẟāt-ı dühūr 
  Fikreti ṣafḥasında hep mesṭūr [195b M2]  
 
  Māh-ı yek hefte rub‘-ı dā’irevār 
  Şehrüñ aḥkāmın eyleyüp iḫbār 
 
  Sa‘d u naḥsüñ vaḳāyi‘ını dürüst 
  Hep bilürdi o ẕü-fünūn nuḫust1 
 
  Görse anı Büzürcmihr-i cihān 
  Ṭıfl-ı bilmez olurdı niçe zamān 
 
  Mā-ḥaṣal ser-bülend-i ‘ālem idi 
  ‘İlm-i bālāda ḫod müsellem idi 

Vaḳtā ki Dānyāl emr ile dīvāna geldi, “Gördügiñüz rü’yā bu vechledür.” 
diyü ser-ā-pā taḳrīr kıldı. Ba‘de-mā ta‘bīrine ibtidā idüp “Ol ẕeheb-i 
ḫāliṣden olan ṣanem-i nümūdār zamān u mülk idügi ẓāhirdür ki ser-i zerrīni 

 
1  nuḫust: be-cüst M2 
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işbu ‘aṣr-ı ārāmīde, ve fıḍḍadan olan gerdeni zamān-ı ferzend-i nev-resīde ve 
saġrısı ki misden idi, kifāyet-i mülk-i dīgerān ile gezīde, ammā iki sāḳ-ı cey-
yidi1 ṣoñra gelecek mülūk-i cedīde, ya‘nī istiḥkāmı muḳarrer olan memle-
ket-i Fürs’e ḥükm idecek şehryārān-ı ‘adīde, ayaḳları kömürden2 olması 
evāḫir-i zamān-ı temellüklerinde ża‘f-ı devlet-i nā-pesendīdeden ‘ibāret ola. 
Ya‘nī ki senüñ ḥükūmetüñ oġluña göre ḳuvvetde ve miyān-ı müddet-i 
‘ālemde gelen mülūküñ devleti senüñ oġluñ temellükine göre istiḥkām u 
raġbetde ve yine anlardan ṣoñra gelen mülūk aḥvāli egerçi ki evvelā şevket ü 
ḳuvvetde ve illā ṣoñraki zamān-ı devletleri mu‘riż-i zevāl ü ża‘f ḥālinde ol-
maġa yüz ṭuta. Ammā cānib-i semādan nüzūl eyleyen seng ki ol ṣanemi 
yıḳup ḫurd u ḫām itmişdür, āḫirü’z-zamān meb‘ūẟ olacaḳ peyġāmberdür ki 
cümle mülūk ü selāṭīni3 maḳhūr ve edyānı mensūḫ u mestūr idüp ḳıyām-ı 
sā‘ate dek şerī‘ati ḳā’im ola gerekdür.” didi.  

Hem ferāmūş itdügi rü’yāsını bildi, hem eṣaḥḥ-ı aḳvāl ile ta‘bīrin ḳıldı. 
Bu sebeble Buḫtunnaṣr kendüye ḳatı maḥabbet itdi. “Ḥālā benüm yanumda 
senden mu‘azzez ü mükerrem bir kimse yoḳdur.” diyü ri‘āyetine ṣarf-ı 
maḳdūr itdi. 

Naẓm 

   4هم عجم هم روم و هم ترك و عرب     ماند از جود و سخايش در عجب   

Vāḳı‘a-i ‘Acībe-i Uḫrā: Ba‘de-zamānin sulṭān-ı mesfūr bir [196a M2] 
vāḳı‘a daḫı gördi. Ġarābet bundadur ki evvelki vāḳı‘asını unutduġı gibi bu 
rü’yāsını daḫı unutdı. Yine müneccimīn ve ‘ulemāsını getürdüp ol ferāmūş 
itdügi ḫˇābuñ taḳrīrini, ba‘dehu ta‘bīrini ṭaleb ḳıldı. Bu kerre sāḥirān ḳatı 
‘āciz ü bī-dermān ḳaldılar. “Sen üstād-ı sāḥirānla muṣāḥib ve hemvāre bezm-i 
ünse ṭālib ü rāġıb olduñ. Ve anuñ siḥr ü mekri ile ‘acā’ib düşler görüp unut-
maġa mu‘tād olduñ. Ba‘dehu aña ta‘bīr itdürüp iltifāt u raġbetine bā‘iẟ 
güşāyiş-i ḫāṭır bulduñ. İmdi bu maḳūle rü’yāları saña ol gösterür ve unut-
durur. Ba‘dehu [171a YK] kendüsi taḳrīr ü ta‘bīr idüp yanuñda raġbet bu-
lur.” cevābların virdiler.  

 
1  ceyyidi: cedīdīsi M2 
2  kömürden: demürden YK 
3  ü selāṭīni: - M2 
4  “Acem, Romalı, Türk, Arab, herkes onun cömertliği, eli açıklığı hususunda şaşırmış 

kalmıştır.” | Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Buḫtunnaṣr gördi ki anlarda Dānyāl’üñ ḳudreti yoḳ, mücerred anı 
meẕemmet içün güftügūları çoḳ, cümlesini naẓarından sürdi. Yine ol 
peyġāmberi ṭaleb ḳılup rü’yāsından ṣordı. Mezbūr iki rek‘at namāz ḳılup 
Rabbü’l-erbāb cenābından isti‘ānetden ṣoñra vāḳi‘-ı ḥāl vāḳı‘a kendüye keşf 
ile ma‘lūm oldı. Ve taḳrīr ü ta‘bīrine vuḳūf buldı.  

Ve eyitdi ki “Rü’yāda görmişsün [ki] bir büyük dıraḫt āsmāna ṭoġru 
yücelmiş. Altında behā’im ü ne‘ā’im ü ḥayvānāt, üstinde ṭuyūr-ı bī-ġāyāt 
müctemi‘ olmışlar. Bu ḥāletde bir melek elinde teber ol dıraḫtı kökinden 
kesmek ḳaṣd ider. Ve ol ḥīnde bir firişte nidā eyler ki ‘Bu dıraḫtı kökinden 
kesme. Ṭalını budaġını ḳır, ammā ki1 bir miḳdārını ibḳā ḳıl.’ diyü söyler. 
Pes ol dıraḫt kesildi. Altındaġı behā’im ü ḥayvānāt ve üstindeki ṭuyūr-ı bī-
ġāyet perākende ḳılındı. İmdi bu vāḳı‘anuñ ta‘bīri budur ki ol ulu aġaç sen-
den ‘ibāretdür.2 Altındaġı ḥayvānāt re‘āyādan3 ve üstindeki ṭuyūr ḫadem ü 
ḥaşem ‘idādındaki mevcūdāt ve dıraḫtuñ ṭalı budaġı evlād u ta‘alluḳāt u ‘ıyāl 
‘add olınan mensūbātdur ki sen bu yaḳında ġażab-ı İlāhī ile helāk olup anlar 
perīşān olacaḳlardur. [196b M2] Bundan aḳdem erkān-ı devletüñ bir mü-
cevher ṣanem-i a‘ẓam düzmege rıżā virdügüñe binā’en Ḥaḳ celle ve ‘alā seni 
ḳahr idecekdür.” diyü ta‘bīr itdükde Buḫtunnaṣr maġmūm u tersnāk oldı. 
“Bārī Ḫudā beni ne yüzden ḳahr idecekdür?” diyü sordı.  

Dānyāl tekrār ḫiṭāb idüp “Seni eşkāl-i ġarībeye ḳoyup her ḳanḳı şekle 
girürseñ benī nev‘uñı eẕā vü cefā ile ḳahr-ı küllī ḳılup yedi yıl miḳdārı bu 
didügümüz ṣuver-i ‘acībe ile ‘ālemi devr ideceksün. Ve gelesi hefte4 ṣıḥḥat-i 
kelāmumı taġyīr-i şekl ile taḥḳīḳ eyleyeceksün.” diyü bildürdi.  

Buḫtunnaṣr ṣaḥīḥ bildi ki kelām-ı Dānyāl eṣdaḳ-ı maḳāldür, irtesi tāc u 
taḫtını oġlına virdi. Kendüsi iḫtifā vü inzivā iḫtiyār itdi. Bu ṭarīḳla beş altı 
gün geçüp Buḫtunnaṣr peyġūle-i5 ḫānedeki ‘ufūnetden6 ṭaraldı. İstinşāḳ-ı 
hevā içün bām-ı ḳaṣrına çıḳdı. Eṭrāfına naẓar itmek üzere iken nāgehān 
ḳanatları bitdi ve minḳār [171b YK] u maḫleb peydā itdi. Bir ṭavşancıl ṣūre-
tine mütemeẟẟil olup uçdı, gitdi. Ṭuyūr ḳısmından niçelere ta‘arruż itdi. 
Gāh asrlan ṣūretine girdi, cins-i behā’ime fenā virdi. Gāh şāhīn ḫilḳatine 
mütemeẟẟil oldı, envā‘-ı ṭuyūr minḳār u maḫlebinden te’ellüm ü te’eẕẕī 

 
1  ammā ki: ve YK 
2  Bu cümle YK nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
3  re‘āyādan: re‘āyādan ‘ibāretdür YK 
4  gelesi hefte: yine gelüp YK 
5  peyġūle-i: bu maḳūle M2 
6  ‘ufūnetden: ‘uḳūbetden M2 
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buldı. Ve bu ḫuṣūṣ vilāyet-i Bābil’de şüyū‘ bulup Buḫtunnaṣr’uñ bu ḥālini 
bilmez ādem ḳalmadı.  

Oġlı ise Dānyāl Nebī tedbīri ile umūr-ı cumhūr tedārükine ṣarf-ı 
maḳdūr ḳıldı. Vaḳtā ki yedinci yıl oldı, gerek oġlı, gerek ‘askeri evżā‘-ı nā-
sezāya mürtekib olmaġa başladı. Dānyāl daḫı cümleyi taḫvīf idüp “Bu 
yaḳında Buḫtunnaṣr yine ẓāhir olacaḳdur. Ef‘āl-i nā-revāya mürtekib olanlar 
cezālarını bulacaḳdur.” ḫaberin1 keşf itdi.  

Fi’l-vāḳi‘ ol heftede ḫānesine geldi. Vehb bin Münebbih ḳavlince peşe 
ṣūretinde iken serāyına girdi. Ba‘dehu Ḫālıḳ-ı cihān-āferīn evvelki ṣūretini 
aña erzānī ḳıldı. Evvelā pāk ġusl idüp gitdi. Ba‘dehu [197a M2] ḫavāṣṣını 
da‘vet idüp “Şimdiye dek cemāda ya‘nī ki ṣanem-i nā-pāk-nihāde ṭapardum. 
Vādī-i ḍalāletde ḳalup ṭarīḳ-ı rāstdan ṣapardum. El-ḥamdu li’llāhi te‘ālā 
şimdi kendümi bildüm. Benī İsrā’īl ‘ibādet itdükleri Ḫudā-yı Rabbü’l-
‘ālemīn’e ‘arż-ı ‘ubūdiyyet ḳıldım. Min ba‘d her kim ki dīn-i ḳavīme girüp 
İslām ü īmān ‘arża ḳıla, ḍarb-ı şemşīrümden ḫalāṣ u rehā bula. Ve her kim 
büt-perest olup ḍalālet peyġūlesinde ḳala, tīġ-i ser-tīz ile helākini muḳarrer 
bile.” didi. Ve ḳavmine bir gün bir gice mühlet virdi. Andan ṣoñra küffāra 
ve dīn-i Mecūs’da olanlara sell-i seyf itmegi muḳarrer ḳıldı. 

li-Münşi’ihi 

  Didi ben şāh-ı ehl-i īmānum 
  Şehryār-ı ḫuceste-erkānum 
 
  Böyledür ḥaḳḳıñuzda emr-i celīl 
  Ṭutasuz şāh-rāh-ı dīni sebīl 
 
  Olasuz tīġimüzden āzāde 
  Göresüz levḥ-ı fetreti sāde 
 
  Şerer-i şerrimüzden ola emīn 
  Dīn-i İslāmı eyleyen taḥsīn 

Ve bi’l-cümle Buḫtunnaṣr ki bu sözi söyledi ve ḫalvet-ḫānesine gitdi, 
ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol gice naḳd-ı ḥayātı ḳābıż-ı ervāḥa teslīm itdi. Bu 

 
1  ḫaberin: diyü YK 
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taḳdīrce Buḫtunnaṣr’uñ ūlā [ḥāli] ḍalālet ve uḫrā ḥāli 1  şeref-i İslām ile 
selāmet oldı.  

Ve tevārīḫ kitāblarından birinde daḫı gördüm [ki] sulṭān-ı mezbūr Mıṣr 
ve Şām ve Beytü’l-maḳdis ve Yūnān ve Rūm’ı ḫarāb itdükden ṣoñra ki müd-
det-i temellüki on ṭoḳuz yıla varmış idi. Uzunı altmış ẕirā‘, ‘arżı altı ẕirā‘ ṣāfī 
altundan bir mücevher ṣanem düzdürüp arż-ı Bābil’de ‘avām ve ḫavāṣṣa ‘arż 
[172a YK] itdi. “Aña secde ideniñüze luṭf u iḥsān ve itmeyenleriñüze2 bir 
tennūr-ı germ ile dāḫil-i āteş-i sūzān iderin.” [didi].  

Ancaḳ Dānyāl nāmındaki nebiyy-i ẕī-şān ve Ḍāniyā3 ve ‘Azāriyā ve Me-
teṣā’il nām üç nev-cüvān secde eylemedi. İmtiẟāl-i fermān itmedükleri içün 
āteşe iletdi. Ḥālā ki miyān-ı āteşde seyr-i gülistān iderken teferrücde ol-
duḳları ve kendülere żarar-ı nārdan bir ḫasāret yitişmedügi ‘ayān ve Rabb-i 
‘İzzet’e [197b M2] bülend āvāzla tesbīḥ ü tehlīl itdükleri mesmū‘-ı ‘āle-
miyān olduḳda Buḫtunnaṣr ḳudret-i Ḥaḳḳ’ı müşāhede ḳıldı. Ḫālıḳ-ı cihān-
āferīn ṣāni‘-i bī-şebīh idügin bildi. Min ba‘d müşrikīne sell-i seyf idüp 
mü’minīni ḥimāyet ü ri‘āyet üzere oldı. 

 

Ḥükūmet-i Avīl Mardūc4 

Mezbūr Buḫtunnaṣr’uñ oġlıdur. Vehb bin Münebbih’den menḳūldür 
ki püser-i Buḫtunnaṣr ki babası vefātından ṣoñra müstaḳil pādişāh oldı. Pe-
derinüñ ġıybeti ḥālindeki gibi Dānyāl’e raġbet ve umūrında anuñla meşveret 
itmedügi ta‘ayyün buldı. Ḥattā vālidesi ferzend-i mezbūra incindi. “N’içün 
babañuñ vaṣiyyetini ṭutmazsun? Dānyāl gibi ‘āḳıl ü dānānuñ ḳavli ile ‘amel 
itmezsün?” diyü naṣīḥat itdi.5 Lākin pendi sūdmend olmadı. “Ben re’y-i 
salṭanatda müstaḳillüm. Kimsenüñ ḳavli ile ‘amel itmegi cā’iz görmezin.” 
cevābını virdi. Ḥattā Dānyāl ‘aleyhi’s-selāmı dibelik dūr u mehcūr itdi. Her-
giz meclisine duḫūl ruḫṣatı virilmez oldı.  

 
1  ḥāli: - YK 
2  Nüshalarda “itmeyenleri” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “itmeyenleriñüze” olarak 

metne alındı. 
3  Ḍāniyā: ẞāniyā YK 
4  Burada kastedilen “Amel-Marduk” olmalıdır. bk. Rocio Da Riva, “The Inscriptions of 

Nabopolassar Amel-Marduk and Neriglissar”, Studies in Ancient Near Eastern Records 3, 
pp. 234, Berlin De Gruyter, 2013. 

5  N’içün//itdi: - YK 
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Pes çoḳ zamān geçmedin āyīnleri üzere bayramları geldi. Cebbār-ı 
mezbūr ümerāsı ile simāṭ-ı ‘īd üzere otururken ḳolsız, bileksiz bir el ayası 
ẓāhir oldı. Ol el ayasında üç kelime yazılmış görilüp ḫalḳa ma‘lūm olduġı 
gibi yine nā-būd ḳılındı. Ḥālā ki ol yazuları oḳur bulınmadı. Bu sebeble şāh-
ı cebbāruñ elem ü ıżṭırābı def‘ine bir çāre olmadı. ‘Āḳıbet ümerāsı kendüye 
naṣīḥat eylediler. “Bu ‘uḳdenüñ ḥalline çāre Dānyāl’i getürüp vāfir i‘tiẕār 
idüp andan su’āl itmekdür.” diyü söylediler. Fi’l-vāḳi‘ öyle oldı. Dānyāl 
‘aleyhi’s-selām gelüp oḳudı. Evvel örnegi alınan üç kelime muḫif ve va‘d ve 
cem‘ lafẓları idügini bildi. “Ma‘nāları Allāhu Te‘ālā senüñ ẕātuñı vezn eyledi. 
Ḳatı ḫafīf ve sebük buldı. Ve saña mülk va‘desin itdi. Ḥadd-i ẕātında [198a 
M2] ol va‘desine vefā eyledi. Ve sen de esbāb-ı devlet ü ḥaşmeti cem‘ ḳıldı. 
Lākin teferruḳını daḫı irādesi muḳarrer oldı, dimekdür.” didi. Buḫtunnaṣr 
oġlı tekrār Dānyāl’den ṣordı, “Bu teferruḳa neden1 olacaḳdur ve ne zamānda 
vücūd bulacaḳdur?” didi. Ol daḫı cevābında “Üç günden ṣoñra seni öldüre-
ceklerdür. Ve cem‘iyyetüñi perīşān ideceklerdür.” sözini söyledi.  

Pes ol melik-i ġāfil bu ḫaberlerden [172b YK] müte’ellim oldı. Kendü-
sini ḳatl varṭasından ṣiyāneti münāsib gördi. Ya‘nī ki ḥāris ü ḥāciblerine 
ıṣmarladı [ki] “Benüm ḥıfẓumda iḥtiyāṭ üzere deprenüñ. Gice ile ḥarem-
serāmuñ eṭrāfında her kimi bulursañuz bilā-tereddüd öldürüñ.” diyü tenbīh 
ḳıldı. İttifāḳ bir gice yatduġı yirde cānı ṭaraldı. “Bir miḳdār gezineyin. Ḥāris-
ler ḫˇāb-ı ġafletde midür, göreyin.” diyü ṭaşra çıḳdı. Nigehbānuñ biri sell-i 
seyf idüp üstine yüridi. “Hāy ben sizüñ pādişāhıñuzın.2 Ṣanmañ ki żarar 
ḳaṣdına gelen güm-rāhıñuzın.” diyince ol nigehbān3 bir zaḥm-ı mühlik urdı. 
Ol sā‘at dil aġız virmeyüp irādetu’llāh yirin buldı.  

Bedīhe4 

  Atılsa ḳavs-ı ḳażādan ḫadengi taḳdīrüñ 
  Muḥāl olur aña tedbīr ile siper ṭutmaḳ 
 
  Kemerde dest-i meşiyyet kemend atar ki aña 
  ‘İbāda vācib olup bi’z-żarūre siper ṭutmaḳ  

 
1  neden: - YK 
2  pādişāhıñuzın: şāhıñuzın YK 
3  Nüshalarda “ölmeyüp/olmayup” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “ol nigehbān” 

olarak metne alındı. 
4  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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El-ḳıṣṣa ol zaḫm-ı mühlik kāfir-i mezbūrı şebistān-ı ‘ademe ve ḳa‘r-ı 
nār-ı cehenneme gönderdi. Yirine oğlı şehryār oldı. 

 

Ḥükūmet-i Beliṭşāser1 

Ya‘nī ki Buḫtunnaṣr’uñ oġlı oġlıdur. Ba‘żılar ḳavlince dīvār yarılup keff-
i dest çıḳup ḥurūf-ı mezbūrını Dānyāl oḳıduġı, ba‘dehu ḳulları ḳatl eyledügi 
budur. Ḥālā ki evveli eṣaḥdur. Bu daḫı ḫaylī cebbār u mu‘ānid kāfir-i fācir 
idi. [198b M2] Ḫuṣūṣā devlet ü şevketine dā’imā ġurūr üzere idi.  

Ravżatu’s-ṣafā’da yazılduġı üzere sebāyā-yı Benī İsrā’īl ḫuṣūṣında ‘uḳalā 
ile meşveret idüp baḳiyye-i ḳavm-i Yehūd’ı ve ḥuliyy-i Beytü’l-maḳdis’den 
bulunan muraṣṣa‘-ı mevcūdı ruḫṣat virüp yirlü yirine gönderen bu idi. 

Ve bi’l-cümle Eremiyā Nebī ḫaber virdügi üzere Buḫtunnaṣr’uñ 
ba‘de’s-seby yigirmi altı yıl salṭanatı, ba‘dehu oġlınuñ yigirmi üç sene ve 
nebīresi Beliṭşāser’üñ2 yigirmi bir sene oldı. Cümlesi yetmiş yıl olup ta‘ay-
yün-i kerāmet-ḳarīni taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ve bu mābeynde Lenger ve Sencārīb ve Kūroş3 nām ba‘żı mülūk ki ya-
zıldı, lākin nesebleri ‘ale’t-tertīb bilinüp taḥḳīḳ ḳılınmaḳ4 müyesser olmadı. 
Bu ḥaḳīr ḳavlince anlar yine ẕikri sebḳ eyleyen ḥükkām ‘idādında dāḫil ol-
maḳdur. Nihāyet evvel zamānda ḳavm-i Yehūd ‘İbrānī lisānlarınca her 
şehryāra bir ism ve laḳab ḳomaḳ ‘ādet olmaġın ṣıḥḥati ma‘lūm olmamışdur. 
Cümleden Kūroş ḥaḳḳında kimi Behmen ve kimi Dārā idügi ta‘ayyündür, 
dimesi bu müdde‘āmuzı mü’eyyiddür.  

El-ḳıṣṣa ḳavm-i Mecūs’a ḥükūmet iden Buḫtunnaṣr’uñ ve ferzendi ve 
nebīresi olan iki şehryār-ı ‘aṣruñ egerçi ki nesebleri munḳarıż oldı, lākin yine 
ümerā-yı āteş-perestān zümresinden birḳaç mülūk-i ḍalālet-sülūk daḫı ta‘ay-
yün buldı. [173a YK] Bu zümre mülūk-i āteş-perestān-ı Fārs diyü meẕkūr-
dur. İmdi bunlaruñ evveli Dāriyūs bin Aḥsūrsī’dür5 ki Beliṭşāser’den ṣoñra 
ṭoḳuz yıl miḳdārı Kūroş ile iştirāk üzere ḥükūmet itdi.  

 
1  Burada kastedilen “Neriglissar” olmalıdır. bk. Da Riva, age.  
2  Bu kelime YK nüshasında önce yazılmamış, cümlenin devamında eklenmiştir. 
3  Gūreş: Gūreş taḥḳīḳ ḳılınmaḳ YK 
4  taḥḳīḳ ḳılınmaḳ: - YK 
5  Aḥsūrsī: Aḥsūrīsī YK 
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Ba‘dehu Dāriyūs fevt olup üç yıl daḫı Kūroş istiḳlāl cihetinden aldı, 
virdi. Ba‘de zamānin anuñ daḫı defteri dürilüp oġlı Fehūsiyūs-ı Fārisī sekiz 
yıl [199a M2] salṭanat sürdi. Ya‘nī ki Bābil vilāyetine ve Fārs ıḳlīmünüñ 
ba‘żı memleketine müstevlī oldı. Ve yine bundan ṣoñra Dāriyūs Nesnāṣaf 
yigirmi beş yıl ḥükūmet ḳıldı. Ve bu ẓālimüñ zamānında1 Dānyāl ‘aleyhi’s-
selām sibā‘ ḳuyusına atıldı. Lākin ẕātına żarar gelmeyüp yine ṣıḥḥatle çıḳdı. 
Ve evvelkiden ziyāde ‘aẓīmü’ş-şān buldı. 

 

Ḥükūmet-i Şemerdiyūs-ı2 Mecūsī 

Bu daḫı on üç yıl icrā-yı aḥkām eyledi. Ve bunuñ zamānında Zerdāşt-ı 
Ḥakīm ẓuhūra geldi. Ve dīn-i Mecūs’a müte‘alliḳ Astāh3 nām iki biñ4 ṣıġır 
derisine altun5 ḥall ile yazılmış bir kitāb ibrāz idüp ḫārıḳ-ı ‘āde ‘ameller ile 
ehālī-i Fārs’i iḍlāl itdi. Ḥattā mezbūr Şemerdiyūs ve sā’ir ekābir-i dīn-i 
Mecūs ṭarīḳ-ı müstaḳīmden çıḳdı.  

 

Ḥükūmet-i Aḫasveros bin Dāvulūs 

Mezbūr Mecūs6 daḫı yigirmi yıl salṭanat eyledi. Ve Hāmān-ı ‘Amālīḳī 
nām müfsidi vezīr idindi. A‘yān-ı Yehūd’dan Meredcān7 nām şaḫsuñ ḳarın-
daşı ḳızı Esbīr-i8 Yehūdiyye ile tezevvüc ḳıldı. Ġāyetde cemāl ü bahā ṣāḥibi 
olmaġın her vechle dīdārına firīfte oldı. Dāḫil-i ḫalvet-i viṣāl olduḳda bu 
ebyātı vird-i zebān idindi:9 

 

 

 
1  ẓālimüñ: ẓālimüñ yigirmi beş YK 
2  Şemerdiyūs: Şemeryūs YK 
3  Burada kastedilen Avesta olmalıdır. bk. Şinasi Gündüz, “Mecusilik”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2003, C. 28, s. 279-284. 
4  iki biñ: on iki YK 
5  altun: - M2 
6  ṭarīḳ-ı//Mecūs: - YK 
7  Meredcān: Mercān YK 
8  Burada kastedilen “Ester” olmalıdır. bk. Aaron Koller, Esther in Ancient Jewish Thought, 

Cambridge University Press, 2014. 
9  bu//idindi: - YK 
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li-Münşi’ihi1 

  Didi el-ḥamdu li’llāh ey dildār 
  Vāṣıl-ı bezmüñ oldum āḫir-i kār 
                            
  Tīġ-ı elmās-gūn ‘abd-i kelīm 
  Ṣadef-i nehr-i vaṣluñ itdi dü-nīm 
 
  Çerḫ elinden yidüm hezārān müşt 
  Şimdi ki irgürince ben engüşt 
 
  Dil ki bir kez bu gence maḥremdür 
  İki sīmīn sütūn-ı muṭalsamdur   
  
  Künh-i maḫfīñi kim bulam la‘līn 
  Dürr ü gevherle eyleyem şermīn 

Ammā vezīri olan Hāmān bir ṭarīḳla Aḫasveros’ı iḍlāl-i ġabāvet-nişān 
idüp ümmet-i Yehūd’uñ ‘āmmeten ḳatline ḳaṣd itdükde zevci olan Esbīr 
ḥüsn-i tedbīri ile bunca nüfūsı ḫalāṣ ḳıldı. Ekābir-i Yehūd’dan olan Me-
redcān ol aḥvāli aḳribāsından olan Esbīr’e i‘lām [199b M2] itmekle ḥüsn-i 
tedārük üzere oldı. Evvelā ‘āmmeten Yehūd’a ıṣmarlayup üç gün üç gice 
ṣavm ile ‘ibādet itdürdi. Ba‘dehu Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’a def‘-i beliyyāt 
içün tażarru‘a āġāz itdi. ‘Aḳabince Aḫasveros’a ḳaṣd-ı Hāmān’ı bildürüp 
n’eylediyse eyledi, ḳatlini buyurtdı. Ḥattā ‘ammisi Meredcān’ı ṣalb içün 
iḥżār itdügi dāra Hāmān’ı aṣdurdı. Yine de ġażabını mündefi‘ eylemeyüp 
cesed-i murdārını iḥrāḳ bi’n-nār itdi. El-ān2 her senede ki ol gün gelür, 
ḳavm-i Yehūd cem‘iyyet-i ‘īd ile beẕl-i cūd idüp bayramlarına ‘īdü’l-ġūr 
nāmını ḳodılar. Ve bir ġılāfı penbe ile ṭoldurup Hāmān’uñ cesedine teşbīh 
ḳaṣdın ḳılmaġla āteşe yaḳdılar. 

 

 

 

 
1  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
2  El-ān: Ve YK 
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Devlet-i Dārā bin Alāme 

Bu daḫı on yedi yıl salṭanat1 itdi. Ve beyne’l-mülūk Nāget diyü şöhret 
buldı. Zamānında [173b YK] Soḳrāṭ ve Zīnūn ve Fīẟāġuraẟ ve hendese 
ṣāḥibi Öḳlidus nām ḥakīmler ẓuhūr itdi.  

Ba‘dehu bu daḫı öldi, yirine Arṭaḫşāst ḥākim oldı ki sābıḳu’z-ẕikr 
Kūroş’uñ ḳarındaşı oġlıdur. On bir yıl aldı, virdi. Āḫir ol daḫı fevt olup 
Dīger Arṭaḫşāst ẓuhūr idüp yigirmi yıl ḥükūmet ḳıldı. Ḥattā melik-i Mıṣr 
olan fir‘avn ile ceng idüp münhezim itdi. Ve dārü’l-mülk-i Mıṣr’daki Ḳaṣr-ı 
Şem‘’ı mezbūr yapdurdı. 

 

Salṭanat-ı Arsīs 

Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Dört sene bu daḫı kām-rān oldı.2 Andan ṣoñra 
ferzend-i reşīdi Dārā bin Arsīs şehryār olup yigirmi buçuḳ yıl miḳdārı ‘aẓīm-
i şān buldı. 

 

FAṢL MEMLEKET-İ EFRENC VE ERMEN VE NAṢĀRĀ BEYĀNI 
VE ḪULEFĀ-YI MESĪḤ İ‘LĀNI ẔİKRİNDEDÜR 

Ḫafī olmaya ki ḥudūd-ı vilāyet-i Ermen, Gürcistān3 muḳābilinde vāḳi‘ 
bir memleket-i vāsi‘u’l-aḳṭārdur ki Ermeniyye-i Ṣuġrā vü Kübrā anuñ kürsī-
i memleketidür. Ve Ermeniyye-i Kübrā’nuñ ṭūli tuḫūm-ı4 Āzerbaycān’dan 
ḥudūd-i Selmās’la ṭolmış, gitmişdür. ‘Arżı ise [200a M2] vilāyet-i Gürcistān 
ibtidāsından aḳṣā-yı Vesṭān’a dek mümted olmışdur. Ammā Ermeniyye-i 
Ṣuġrā ṭūli Şām ṭarafından müntehā-yı vilāyet-i Rūm’a dekdür. Keẕālik5 ‘arż-ı 
Malāṭiyye tuḫūmından Anṭākiyye ser-ḥaddine varıncadur. Ve cümle cihāt u 
cevānib ü cibāl ol vilāyetde dāḫildür.  

 

 
1  salṭanat: - YK 
2  kām-rān oldı: kām-rānlıḳ idüp YK 
3  Gürcistān: Frengistān YK 
4  tuḫūm-ı: ṭūl-i YK 
5  Keẕālik: - YK 
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Ve ḳadīmī beş pāre bilād-ı ma‘mūresi var idi ki anlara Ayās ve Sīs ve 
Ṭarsūs ve Adana ve Misīs ıṭlāḳ olınurdı. Cümlesi birbirine yaḳındur. Fī 
zamānina mu‘aẓẓam-ı büldānı Adana adınadur.1 Misīs ve Ayās ḫarābe ve Sīs 
ve Ṭarsūs birer ḳaṣaba-i miyānedür. Ve ol zamānda yigirmi biñ pāre żıyā‘-ı 
ma‘mūre ve ḳurā-yı mevfūre var idi. Şimdi ‘öşri ḳalmaduġı menḳūldür. 
Melbūsāt ḳısmından ṣūf ki aña ḳudsī dinilegelmişdür, vilāyet-i Rūm’a tābi‘ 
Anḳara ḳaṣabaḍa işlendügi şāyi‘dür. Ve lāden2 ki būy-i dil-āvīzle meẕkūrdur, 
vilāyet-i merḳūme muḥāẕīsindeki Ḳıbrıs Cezīresi’nde ḥāṣıl olması vāḳi‘dür.  

 

Ammā Ḥudūd-ı Vilāyet-i Efrenc 

Ġāyetle ‘arīż ü vasī‘ memleketdür. Ḥadd-i evveli cānib-i cenūb-ı 
Ṭarsūs’dandur ki Ṭanca ve Şām ve ḥadd-i Rūm ve ṭaraf-ı şimālden bilād-ı 
Rūs ve Tatar anda dāḫildür. Maġribden maşrıḳa ṭoġru mümted olmışdur. 
Üçinci ḥaddi vilāyet-i Yūnān ve dördincisi Baḥr-i Muḥīṭ, ġarbīde oḳyānūsla 
meşhūr olan vilāyet-i ābādāndur. Ammā maşrıḳ cihetinden olan ḥaddi 
bilād-ı Alamaniyye, ikincisi bilād-ı İfrīḳiyye,3 üçincisi āḫir-i bilād-ı Endü-
lüs’dür ki ol memleketüñ aṣlı Rūmiyye-i Kübrā’dür ki ḥālā4 papa didükle-
ridür. Frengistān’uñ pāy-taḫt-ı ḳadīmidür.  

Anı evvelā binā eyleyen [174a YK] Siyornūs’dur5 ki Tevrāt’da Nemrūd 
diyü ẕikr olınmışdur. Anuñ bir nā-ḫalef oġlı var idi. Pederinüñ bir ferzendi 
daḫı ḥāṣıl olup verāẟet-i memleketde kendüye ferāhem olmaḳ ḫavfından bir-
gün tenhā düşürüp babasını ṭutdı, ālet-i tenāsülini buṭayup ḫādım ḳıldı. 
Buña ḳanā‘at eylemeyüp giderek ḳatline daḫı [200b] ḳaṣd itdi. Āḫir Si-
yornūs anuñ ḫavfından zemīn-i Rūmiyye’ye vardı. Kendüsi ve ümerā ve 
vüzerāsı ol cāy-ı nüzhet-āẟārı ma‘mūr idüp anda temekkün ḳıldı. Giderek 
Romulus ki ol diyāra ḥākim oldı. Üç yüz altmış burcla bir muḥkem bārū 
bünyād eyledi ki taḳrīben yigirmi ferseng yir var idi. Ve tārīḫ-i binā hübūṭ-ı 
Ādem’den dört biñ yıl ve dört yüz seksen yıl ṣoñra temeli bıraġılmış idi. 

 
1  Adana adınadur: adınadur YK 
2  lāden: lāvān M2 
3  Nüshalarda “Afrüste (M2), Afrīşe (YK)” şeklinde yazılan bu isim “İfrīḳiye” olarak tashih 

edildi. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, Târîhu el-Benâkitî:  Ravzatu Ûli’l-elbâb fî 
Ma’rifeti et-Tevârîh ve’l-Ensâb, el-Merkez el-Kavmî li’t-Tercemeti, Kāhire 2007, s. 291.  

4  ki ḥālā: - YK 
5  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Sotūrnūs” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 291.  
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Ba‘dehu iki yüz ḳırḳ yılda Romulus neslinden yedi pādişāh geldi, geçdi. 
Cümlesinüñ ḳarārgāhı ẕikr olınan Rūmiyye-i Kübrā idi. Ḥattā Boḳrāṭ-ı 
Ḥakīm ol pādişāhlardan birinüñ zamānında vücūda geldi.  

Vāḳtā ki anlaruñ nesli münḳaṭı‘ oldı, ya‘nī ki ebnā-yı Romulus 
nāmında ḥākimler munḳarıż olup fenā buldı, her yıl ümerādan biri sulṭān 
ḳılındı. Ve āḫir-i sālde ‘azl olınup nevbet birine daḫı virildi. Ḥālā Ṭobra 
Venedik1 begleri gibi münāvebe ile salṭanatları ṭaḥaḳḳuḳ buldı. Nihāyet 
bunlar on iki beg olup ayda birisi ḥükūmet itdügi gibi anlaruñ tebdīli yıldan 
yıla muḳarrer ḳılındı.  

El-ḳıṣṣa dört yüz on sekiz yıl geçince her senede birisi aldı, virdi. Ba‘de-mā 
Cüliyūs nām ḥākim taḫt-ı salṭanata cülūs ḳıldı. Ve kendüsi küllī ḳuvvet ü 
miknet ṣāḥibi olmaġın yıl āḫirinde kimse anı ‘azle ḳādir olamadı. Elli altı yıl 
tamām icrā-yı aḥkām2 itdi. Ve kendüsi fevt olduḳda mülki oġlına intiḳāl 
idüp baṭnen-ba‘de-baṭnin ḥükūmetleri tā Aġustūs Ḳayṣer’e dek vardı ki 
mezbūr Gersṭūs ile mu‘āṣır idi.  

Ve bi’l-cümle gerek ol ve gerek her ḳayṣer-i maḫẕūl Rūmiyye-i 
Kübrā’da mütemekkin olmışlar idi. Ba‘de ẕālik papalar taṣarrufına düşdi ki 
anlar ḫulefā-yı Mesīḥ nāmına bir bölük riyāżet-kīş rāhiblerdür.  

Bu taḳdīrce ibtidā-yı diyār-ı Efrenc ġarb ilindendür ki sāhilleri birbirine 
muḳābil vāḳi‘ olmışdur. Ve ba‘żı yirleri ancaḳ beş ferseng boġazlar idügi 
[201a M2] şüyū‘ bulmışdur. Ḥattā Zuḳāḳ dinilen ol maḥallerdür.  

Ve andaki zemīn-i ma‘mūr İspānya memleketi ıṭlaḳ olınmışdur. Ṭūli 
bir aylıḳ yoldur. Ve ma‘mūr u3 meşhūr olan şehrleri Belensiye, Mürsiye, 
Viyāniye, 4  Şāṭibe, Ṭuleyṭule, İşbiliyye, Ḳurṭuba, Azārḳadre, 5  Cündbāre, 
Cezīre-i6 [174b YK] Ensā, Mayorḳa, Lār, Ṣıḳılliye didükleridür. Ve bu 
vilāyetlerüñ ekẟerini evā’il-i ‘ahd-i İslām’da ġuzāt-ı Müslimīn fetḥ idüp 
maġrib pādişāhları żabṭına dāḫil olmış iken sene sittin ve tis‘a mi’e-i hicrīde 
Rey Kaṭalonya7 nām şehr Müslimānlar elinden alındı. İspānya ḳrallarına 
ḫarāc-güẕār olmaları muḳarrer oldı. Ṣıḳılliye Cezīresi’nde sākin olan 

 
1  Venedik: ve Nīk YK 
2  aḥkām: ḥükūmet YK 
3  ma‘mūr u: - YK 
4  Viyāniye: Vibāniye YK 
5  Azārḳadre: Azādḳarde YK 
6  Cezīre-i: Cenerīre M2 
7  Ḳaṭalonya: Ḳasṭalonya YK 
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Müslimīn ise mülk-i Efrenc miyānındaki Nevṣara1 nām şehre getürildi. Ve 
Tersā ḳavminden üzerlerine niçe ḥākimler ḳoyup żabṭ u ḥirāsetlerinde 
iḥtiyāṭ ḳılındı. Ya‘nī ki ehl-i maġrible ittiḥād itmekde cümlesi men‘ olındı.  

Ba‘dehu Sulṭān Ġāzān bin Arġūn zamānında ‘asākir-i ehl-i İslām Şām 
vilāyetindeki ṣāḥilgāhı aldılar. Ve zemīn-i Īrān’da bulduḳları kilīsāları ḫarāb 
eylediler. Ol muḳābelede Freng ḳavmi daḫı intiḳāmen 2  kendi 
memleketlerinde mütemekkin ve ḫarāc-güẕār olan Müslimānlardan iki yüz 
biñ miḳdārı ādemi şehīd idüp ḳılıçdan geçürdiler. Ammā şehr-i 
Ṭuleyṭule’nüñ ekẟer-i sükkānı ki sıbṭ-ı Yehūdā bin Ya‘ḳūb’dan idi, vilāyet-i 
maġribden ḫaylī ma‘mūr memleket ve şimālīsi bir aylıḳ yol miḳdārı 
memālik-i ma‘mūre ve şenlik vilāyetdür. Ol ḳalemrevüñ pādişāhı ‘asākir-i 
bī-kerān, vilāyet-i ābādān ve emvāl-i firāvān mālikidür. Nāmı daḫı Berteklise 
diyü meşhūrdur. Dā’imā anlar ile İspānya ḳralı mābeyninde ceng ü cidāl ve 
ḥarb u ḳıtāl muḳarrerdür.  

Ve bu yirlerüñ ḳarşusında Baḥr-i Muḥīṭ miyānında iki cezīre vardur ki 
birine İriyā 3  dirler. Ḫākinde ḥaşerāt-ı zehrnāk olmaz. Fāre n’idügini ol 
yirlerde kimse bilmez. [201b M2] Sākin olan ādemleri bālā-ḳadd, ḳavī-
heykel, sürḫ-rūy ve ‘ömrleri dırāz mükemmel ādemlerdür. Ve anda bir 
çeşme vardur. Ṣuyına her ne cins dıraḫt ve çūb ṣoḳsalar heftesine dek elbette 
ṭaş olur. Ḥattā ba‘żı şāḫları içine ḳorlar, bahārı ve mīvesi ile ruḫām ṣūretinde 
incimād bulurlar.  

İkinci cezīrenüñ nāmı İngiletere’dür. Ol cezīreden bu ‘arīż ü vaṣī‘dür. 
Anda bir ulu ṭaġ vardur ki içinde zer ü nuḳre ma‘ādini bisyārdur. Ve demür 
ve baḳır ma‘denleri daḫı bī-şümārdur. 

Bedīhe 

  Ḫāki başdan başa mücevherdür 
  Sīm ü zerden ḳarīn-i zīverdür 
 
  Ābı4 eşcārı seng iden aṭanuñ 
  Ḫāki ‘anber hevāsı ḫōş-terdür 

 
1  Nevṣara: Tūḥde YK 
2  intiḳāmen: - YK 
3  İriyā: Hiriyā YK 
4  Ābı: Dalı YK 
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Ve ol cezīrenüñ ‘acā’ibinden belki dünyānun ma‘mūre rub‘-ı meskūnı 
ġarā’ibinden biri daḫı budur ki anda bir ‘aceb dıraḫt olur. Yıldan yıla mīve 
yirine murġ-beççe ḥāṣıl ḳılur. Bu vechle ki şükūfe zamānında ḫurde sebetler, 
ya‘nī ki enbān gibi bir perdeli, müdevver hey’etler biter. Ve anuñ içinde bir 
ḳuş [175a M2] ḥāṣıl ider. Zamānı geldükde ki burnı ol mīvenüñ ṣapına 
muttaṣıl bulınur. Tamām resīde1 olduḳda ol murġ içerüden minḳārı ile ol 
enbānı yarardı. Rūh olduġı ḥālde ṭaşra çıḳar, cem‘ idüp on yıla dek beslerler. 
Ḳaz yavrısı gibi kebīr, semīn bir nefīs murġ olur. Andan ṣoñra ġıdā idüp 
tenāvül ḳılurlar. Etini ġāyetle lezīz bulurlar. Ol cezīrenüñ ṭūli aña 
maḫṣūṣdur. Egerçi ki cins ḳoyunları da bulınur. Yüñlerinden ısḳarlāṭ çuḳa 
ve ṣūf-ı ḳudsī olur. Ve bu cezīrelerüñ pādişāhına Sḳoṭlānd2 dirler. İngiletere 
şehryārınuñ ḫarāc-güẕārı ḥükmindedür.3  

Ba‘de-mā Alamaniyye cānibinde ekẟer-i zemīni ḫuşk u eḳall, sāḥili ‘arīż 
ü vasī‘ bir memleket daḫı vardur ki pādişāhına rīdāfrens4 dinilür. İngiletere 
ḳralı daḫı aña ḫarāc virür. Ḥālā ki rīdāfrens ve taḥt-ı ḥükmindeki ḥākimler 
yine ḳayṣer-i Rūm’uñ muṭī‘ u münḳād ve [202a M2] ḫarāc-güẕārlarıdur.  

Ve yine Alamaniyye ṭarafında bir memleket daḫı vardur ki nāmına 
Eboyimyā 5  dinilür. Pādişāhına sāḳī 6  ıṭlāḳ olınur. Yüz biñ yarar atluya 
mālikdür. Ve ḳayṣerüñ iṭā‘ati ḫidmetine sālikdür.  

Ve aña muttaṣıl bir memleket daḫı vardur ki şehryārına Berlonyā ‘alem 
olmışdur. Ma‘ādin ü cevāhir ü filizzāt7 ile memlū bir cebeli8 vardur ki niçe 
rūzgār9 ḥükkām-ı nāmdār taṣarrufında iken bu yaḳınlarda10 ol memāliki 

 
1  resīde: - YK 
2  Sḳotlānd: Sḳodlāndā YK 
3  güẕārı ḥükmindedür: güẕārıdur YK 
4  rīdāfrens: zīdāfrens YK | Burada Almanya’ya yakın bir bölgenin hükümdarına “ridafrens” 

denildiği belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda ridafrensin IX. Louis olduğu yazılıdır 
(Şihabeddin b. Fazlullah El-Ömerî, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım, 
Selenge Yayınları, İstanbul 2014, s. 375). Tarihçi Benâkitî ise bu kelimeyi bazen “ridafrāns” 
olarak kullanmakta, bazen de onun yerine “melikü Fransa (Fransa hükümdarı)” tabirini 
tercih etmektedir (Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, Târîhu el-Benâkitî:  Ravzatu Ûli’l-
elbâb fî Ma’rifeti et-Tevârîh ve’l-Ensâb, el-Merkez el-Kavmî li’t-Tercemeti, Kāhire 2007, s. 
293, 308).   

5  Eboyimyā: Ebū‘iḥyā YK | Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Bohimyā” şeklindedir. bk. Ebû 
Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 293. 

6  sāḳī: sātī M2 
7  ü filizzāt: - YK 
8  cebeli: cebel-i şaṭ ṭı M2 
9  rūzgār: rūzgār āḫir-i M2 
10  bu yaḳīnlerde: - YK 
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daḫı sābıḳu’z-ẕikr sāḳī1 alup żabṭ eylemişdür. Muḫālefet idenlerüñ ḫūn-ı 
gül-gūnını şarāb-ı lāle-gūn gibi sāḳīvār nūş itmişdür.  

Ve yine Berlonyā vilāyeti semtinde Sonyā2 nām bir cezīre-i ma‘mūre 
daḫı vardur ki zer ü sefīd kehrübā anda ḥāṣıl olur. Dest-i tüccār u ḫˇāce 
gümāna ekẟeriyyā andan vāṣıl olur.3  

Ve bir memleket daḫı vardur ki ḥākimine Kotrānde dirler. Ya‘nī ki 
nāmı ile tesmiye iderler.4 Ve yine ol ḥavālīde bir ḫaberde5 naḳl olınur ki 
şehriyārınuñ ismi Norobge ile şöhret bulur. Ve cezīrenüñ ṭūli tā ḳutb-ı 
şimālī altına dek mümteddür, dinilür. Ya‘nī ki noḳṭa-i ḳuṭb-ı şimālī semt-i 
re’se yitişdügi gibi ol daḫı aña ulaşmışdur. Ṭaġları ‘ale’d-devām yaḫ u berfle 
memlūdur. Ve billūr ol ṭaġlarda ḥāṣıl olduġı menḳūl ü meşhūrdur.6  

Ve ol yirlerüñ kemāl-i bürūdetinden eṭfāli bile sepīd-mūy ve ebrū ve 
müjgānları bile pīrān-ı sāl-ḫūrde kirpikleri gibi beyāż u sefīd-mūdur, dirler. 
Ḥattā sunḳur-ı sepīd ki pādişāhlar naẓarında ṭoġan ḳısmınuñ kem-yāb u ẕī-
ḳıymetidür, ol vilāyetde ḥāṣıl olur, diyü ḫaber virürler.7 Ve ol memleketde 
gün uzunluġı āfitāb cedy burcında iken olur. Farażā yigirmi iki sā‘at gündüz, 
yalıñuz iki sā‘at gice olmaḳ muḳarrerdür. Ve yine āfitāb evvel8 sereṭāna 
varduḳda emr ber-‘aks olup [202n M2] gündüz iki sā‘at ve gice yigirmi iki 
sā‘at olması müyesserdür.  

li-Münşi’ihi9 

  Şeb-i firāḳa münāsibdür iki sā‘at şeb 
  Niteki gündüzi rūz-ı viṣāle lā’iḳdür 
 
  Ve līk ‘aks olıcaḳ rūzı ‘ömr-i düşmen olup 
  Şebi belā-yı ḥasūd olması muvāfıḳdur 

 
1  sāḳī: sātī M2 
2  Sonyā: Sotyā YK 
3  Dest-i//olur: - YK 
4  Ya‘nī//iderler: - YK 
5  ḫaberde: cerīde YK 
6  dinilür//meşhūrdur: - YK 
7  diyü//virürler: - YK 
8  evvel: - YK 
9  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
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Ve cezīre-i mezbūrenüñ ibtidāsından intihāsına varınca żabāb, ya‘nī ki 
ṭuman muḳarrerdür. Aṣlā mürtefi‘ olmaz. Ya‘nī şeb-i deycūr gibi ḳararması 
ber-ḳarār olur, açılmaz. 1  Ḥattā niçeler “Ẓulumāt didükleri [175b YK] 
oldur.” dirler. Ammā āb-ı ḥayāta seḥāb2 olan ẓulmet midür, yoḳsa ġayrı 
mıdur, taḥḳīḳ idemezler.  

li-Münşi’ihi3 

  Ben bildügüm budur ki ḥayāt ābı ẓulmeti 
  Ṣubḥ-ı viṣāl māni‘i şām-ı firāḳdur 
 
  Zīrā zülāl-i būse-i cān-baḫş-ı yārdan 
  Māni‘ çü baḫt-ı tīre-i ehl-i meẕāḳdur 

Egerçi ki bu cezīrede ḥayvānāt azdur, lākin ādemleri ḳavī-heykel, bālā-
ḳāmet olmaġla mümtāzdür. Ḥālā ki ḳaṣīrü’l-‘ömr olup bu vilāyetlerüñ 
ādemleri ḳadar yaş sürmedükleri sepīd-mū ve beyāż-müjgān u ebrū ve pīrān 
ṣıfatında eṭfālleri olmadan kār-sāz ve ḳıllet-i ‘ömr-i zindegānīleri müşāhed ü 
kāşif-rāzdur.4  

Ba‘de hāẕā yine ol zemīn ber-ā-berinde İspānya memleketinden ḫāric 
bir vilāyet daḫı vardur ki aña Getlonya dirler. Ve ḥākimine rī Getlonya ıṭlāḳ 
iderler.5 Ṭaġlarında ma‘ādin-i gümüş ve zer ü nuḳre vāfirdür. Tīz-āb u sīm-
āb didükleri zehr-āb daḫı anda mütekāẟirdür.6 Ve üç meşhūr şehri vardur ki 
Felensiye, Mursiye, Mayorḳa ismleri ile añılur. Ādemleri ġāyetle dilīr ü şecī‘ 
u bahādır olur. Farażā ḳılıç altında ölmek yanlarında küllī hünerdür. 7 
Firāşında cān virmek bī-‘ār u nāmūslıġla mu‘abberdür.  

Ve Getlonya civārında Frānsa8 nām bir vilāyet daḫı Delūre nāmı ile 
meşhūrdur. Ve ol memāliküñ maḥall-i refī‘inde Berens nām bir büyük şehr 
vardur. Āb u hevāsınuñ [203a M2] iḳtiżāsı ile ol kişverüñ muḳīmi ve ġarībi 

 
1  Ya‘nī//açılmaz: - YK 
2  ḥayāta seḥāb: ḥayāt YK 
3  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
4  Egerçi//rāzdur: - YK 
5  Dī//iderler: - YK 
6  ma‘ādin-i//mütekāẟirdür: altun ve gümüş ma‘ādeni vardur YK 
7  küllī hünerdür: mu‘teberdür YK 
8  Nüshalarda “Burunsā” şeklinde yazılan bu kelime “Fransa” olarak tashih edildi. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 294.  
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taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle mā’ildür. Her zamānda ṭālib-i ‘ilm nāmına yüz biñden 
ziyāde ġarībü’l-bilād ol şehrde mevcūd olması şöhre-i emāẟil ü efāżıldür.  

Bundan mā‘adā Berens ile Getlonya ortasında vāḳi‘ Zediḳra1 ismi ile 
şāyi‘ bir diyār daḫı vardur ki şehryārı maġrib sulṭānı ile ḫullet ü ṣulḥ üzere 
ber-ḳarārdur. Ve yine sāḥil-i deryāda ve sābıḳu’z-ẕikr memleketüñ berrī 
cānibinde2 Ceneve3 nām bir vilāyet daḫı vardur ki pādişāhınuñ iki yüz pāre 
ḳadırġası, ya‘nī ki çekdürür, istedügi sāḥile varup er döger gemileri 
muḳarrerdür.4 Ve her bir zevraḳında üç yüz merd-i cengi silāḥ-ı rezm ü 
āhengle ḳarīn-i zīb ü zīverdür. Ve eṭrāf-ı Mıṣr u Şām u Rūm’a giden tüccār-ı 
Efrencī-tebār elbette ol memleketüñ iskelesinden mu‘arricler ve 
müteveccihlerdür. Ve ol diyārüñ bālāsında ḫaṭṭ-ı maşrıḳ üzere bir biyābān 
ẓāhir ü ‘ayāndür ki ḳırḳ ferseng miḳdārı füsḥati ve yigirmi iki pāre ma‘mūre 
şehrleri ile vüs‘ati muḳarrerdür.  

Nihāyet ol diyārüñ pādişāhı merdüm-i aṣīl ve şehryār-ı nesīl olmamaġın 
a‘yān-ı memleket ‘uḳalāsı ittifāḳla bir nīkū-sīret, ṣāḥib-i şecā‘at, vecīh ü 
pesendīde-ḫaṣlet ādemi bulurlar. Müzd-i devlet-i naḳd ile pādişāh idinüp bir 
sene-i kāmilede ne ḳadar yüz biñ filori virecekler ise mu‘ayyen ḳılurlar. Sā’ir 
pādişāhlar gibi aṣar, baṣar, yaḳar, yıḳar, keser, biçer, söker, diker yılına dek 
ḥükmini icrā eyler. Taḫt-nişīn olup tācını urınur. İstedügi gibi şevket ü zīb 
ü zīnetle ‘askerine görinür. Vaḳtā ki va‘desi tamām olur, münādīlere nidā 
itdürilür ki “Bu geçen senede pādişāhımuzdan sitem-dīde olanlar ve bi-ġayr-i 
ḥaḳḳın aḳçesi alınanlar kimlerdür?” dinilür. Şöyle ki aṣḥāb-ı şekvā ẓāhir 
olacaḳ müsteḥaḳḳı alıvirilür.  

Ba‘dehu ol pādişāh kendü mā-meleki ile fāriġü’l-ḥāl olur. [203b M2] 
İçlerinde ‘izzetle geçinüp ‘ayş u ‘işret ḳılur. Nihāyet icrā-yı aḥkāma ḳādir 
olamaz. Giderek bir nevbet daḫı salṭanat virilmesine evvelki ‘azli māni‘ ‘add 
olınmaz. Ol vilāyet ḫalḳınuñ ḥālleri bu minvāl üzere cārī olur. 
-feḥvāsınca yıldan yıla bir pādişāh naṣbına cell-i himmet  «ىف كّل جديد لذّ ة»5 
leri ta‘alluḳ bulur. Ve eger isterse pādişāh-ı sābıḳ cümle mā-meleki ile āḫar 
diyāra irtiḥāl ḳılur. 

 
1  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Zedenḳra” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 294.  
2  Firāşında//cānibinde: - YK 
3  Ceneve: Ḫabere YK 
4  istedügi//muḳarrerdür: sefīnesi vardur YK 
5  “Her yenilikte lezzet vardır.”  
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Li-münşi’hi el-Mü’ellif el-Ḥaḳīr1 

  Müzd ile salṭanat virildügini 
  Gerçi görmiş işitmiş ādem yoḳ 
   
  Ḳayd-ıla dehre şāh olan kişinüñ 
  Muṭlaḳā ‘āliminde [kerem] yoḳ 

Ve bu vilāyete muttaṣıl Rūmānyā2 nām bir memleket daḫı vardur. 
Ḫaylī ābādān u vāsi‘u’l-aḳṭārdur. Anuñ bir cānibinde Māvke Zūterfīş3 nām 
bir memleket ḫaberin virilür ki andan öte maḥall-i bālāterinde4 bir ‘aẓīm 
vilāyet daḫı vardur, [176a YK] şehryārınuñ adı Baṭrīḳ Mākelliyā’dür. 
Ḳudret ü leşkerine nihāyet yoḳdur. Ve ol diyārda billūr-ı ṣāf u şeffāf ġāyetle 
çoḳdur.  

Ve bu diyārüñ şimālīsinde Lonbardiye ve Honlandiye nām iki 
memleket daḫı vardur. Ve yine baṭrīḳ vilāyeti semtinde basīṭ u ‘arīż bir 
vilayet daḫı naḳl olınur ki5 tā Ḳırım ve Bulġār memālikine6 dek muttaṣıldur. 
Sābıḳan Āl-i Cengiz’den Noḳay Azaruḳ Cuci ol diyāra zamān-ı devletinde 
aḳınlar itmişdür. Beyne’l-Etrāk nām-ı meşhūrı Macaristān diyü taḥḳīḳa 
yitmişdür.7 

Ve yine Lonbardiye’nüñ cānib-i cenūbīsinde bir memleket daḫı vardur 
ki Merkdenkū8 nāmınadur. Ḳıble ṭarafına güẕerāndur. Ve yine vilāyet-i 
Rūm’ūn şarḳīsinde vāḳi‘ Kesbānye diyü nāmı şāyi‘ bir diyār-ı fesīḥatü’l-aḳṭār 
daḫı vardur ki andan yuḳarı bir aylık yola dek ma‘mūre ve ābādan 
memleketler vardur. Ġarbī ve şimālī iki cānibleri deryādur. Mercān-ı sürḫ ol 
deñizlerde hüveydādur.  

 
1  Bu manzume YK nüshasında bulunmamaktadır. 
2  Nüshalarda “Zūmānyūlīsa (M2), Zūmāytūlīsa (YK)” şeklinde yazılan bu isim “Rūmānyā” 

olarak tashih edildi. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 295.  
3  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Mādkādū Frenīş” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-

Benâkitî, age, s. 295.  
4  maḥall-i bālāterinde: - YK 
5  naḳl//ki: vardur YK 
6  memālikine: vilāyetine YK 
7  YK nüshasında buradan, sonraki fasl başına kadarki kısım bulunmamaktadır.  
8  M2 nüshasın “Herkednkū” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 295.  
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Ve yine aña yaḳın ve maġrib semtine ḳarīn bir cezīre vardur. [204a M2] 
Ki şehryārı Rīçāl nāmı ile şöhre-i dār u diyārdur. Anda daḫı şāḫ-ı mercān ve 
ma‘ādin-i cevāhir-nişān vāfirdür. Ṣıḳılliye memleketi ol cezīrenüñ 
nihāyetindedür. Ve anuñ pādişāhı Tūnis sulṭānından ḫarāc almaḳ üzeredür. 
Ḥattā sābıḳu’z-ẕikr Rīçāl ḳızını anuñ Vārgūn nam oġlına virmişdür. Ve aña 
iki yüz ferseng ḳarīb olan Ṣıḳılliye’yi baġışlamışdur.  

Ve cezīre-i mezbūrenüñ ‘acā’ibine nihāyet yoḳdur. Cümleden biri bir 
kūh-ı bülenddür ki dā’imā anda āteş-i fürūzān nümāyān olur. Menḳūldür 
ki ictimā‘ u istiḳbāl-i neyyireyn olduḳda ol āṭeşüñ iltihābı niçe fersaḫ yire 
yitişür. Ve ol ṭaġuñ dibinde bir büyük nehr vardur ki ol āteşle ġaleyān idüp 
ḳaynamaḳdadur. Ve Tūnis’le Ṣıḳılliye mābeyni elli mīl yirdür. Ve yine deryā 
ṭarafından Alamaniyye ḳıyılarınuñ ve Loromge’nüñ miyānında bir 
memleket daḫı vardur. Ṭaġları pür-ma‘ādindür.  

Ve yine Alamaniyye ile Zendāḳrensī arasında Bender nām bir vilāyet 
vardur. Dārü’l-mülki Dāres nāmı ile şöhre-i dār u diyārdur. Ve andan beş 
ferseng öte berr ü biyābānda bir şehr-i ma‘mūr ve sükkān u ‘ibādı mevfūr 
bir kilīsā vardur ki ġāyetle büzürg ü enbūhdur. Nāmı Ayvānis dimekle 
meşhūrdur.  

Egerçi ki ol kenīsenüñ rehābīn ü mücāvirīni bī-şümārdur. Ammā vech-i 
ma‘īşetleri ḫaylī müżāyaḳa ile nümūdārdur. Lākin ḥikmet-i ilāhiyye ile 
ġālibā muṭalsamdur ki her senede ki āfitāb cedy burcunuñ evvel derecesine 
nüzūl ider, ol ṣaḥrā tamāmen murġ-ı ṭayyār ile pür olup ṭolar. Ve her biri 
minḳārında birer zeytūn ṭutaraḳ kilīsānuñ bāmına iner. Ve ḥavālīsine döküp 
yine döner, gider. Tā üç gün üç giceye dek bu ṭarīḳla gelüp gidüp ‘amel ider. 
Ba‘dehu kimse ol murġānı anda görmez. Tā yüz ferseng yire dek zeytūndan 
ve ol maḳūle ḳuşlardan [204b M2] eẟer bilürmez. Nereden getürdüklerini 
kimse bilmez. Pes kenīsede sākin olanlar ol zeytūnları divşürüp zaḫīre 
idinürler. Ve yaġını ḳanādīle ve me’kūlāta ṣarf ḳılurlar. Ḳavm-i Efrenc bu 
ḫuṣūṣa bāb mendū dimişlerdür. Ve şekl ü hey’ātda rub‘-ı ġarbı çekmişlerdür. 

El-ḳıṣṣa Efrenc ḳavmi ḳatı vāfir ve ümem ü mileli mütekāẟirdür. 
Yigirmi beş dürlü dil söylerler. Hīç birbirlerinün lisānını fehm itmezler. 
Egerçi ki bu faṣl bu maḥalde müstedrek gibi vāḳi‘ oldı, ya‘nī ki büldān u 
cezā’ir faṣlında yazılacaḳ ba‘żı aḥvāl faṣl-ı mülūk ü tafṣīl-i ḫulefā-yı ‘Īsā 
miyānında müstaḳillen bir faṣl ḳılındı. Bā‘iẟi eşherü’l-müverriḫīn Mevlānā 
Benāketī’ye mütāba‘aten ḥareketdür. Nevādirden ilḥāḳı lāzım niçe fevā’id 
maḳūlesi olmaġın bu bābda anlara iḳtidāmuz maḥż-ı ṣavāb u iṣābetdür. 
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FAṢL ḤAŻRET-İ ‘ĪSĀ ‘ALEYHİ’S-SELĀMUÑ  
ḪULEFĀSI OLAN PĀPLAR BEYĀNINDADUR 

[Fiṭorus-ı 1  Ḥavārī]: Bu zümrenüñ evveli Fiṭorus-ı Ḥavārī’dür ki 
Ḥavāriyyūn’uñ mihteri ve pāp nāmına olan ḫulefānuñ ser-defteridür. 
Ḫilāfet serīrine cülūs idüp yedi yıl tamām Anṭākiyye dārü’l-mülkinde aldı, 
virdi. Ba‘dehu Rūmiyye-i Kübrā’ya geçüp yigirmi beş yıl daḫı yedi ay yigirmi 
gün daḫı anda ḫilāfet itdi. Ve bunuñ zamānı Mārūn ḳayṣerüñ ‘aṣrına rāst 
geldi. ‘Āḳıbet işkence-i pür-rence ile helāk ḳılındı.  

[Līnūs]: İkinci pāp Līnūs’dur. Tūskān vilāyetindendür. On bir yıl, üç 
ay, on iki gün ḫilāfet ṣadrına oturdı. Ve niçe kerāmāt ẓāhir itdi. Münkirīn 
ile siḥre ve cādūlıġa ḥaml idüp āḫir kellesi bürīde oldı. 

[Kilītūs]: Üçinci Kilītūs’dur2 ki Rūmiyyü’l-aṣldür. Fiṭorus fermānı ile 
yigirmi beş ḳıssīs tertīb idüp Līnūs’dan ṣoñra ḫilāfet eyledi. On bir yıl, bir 
ay ve on bir gün icrā-yı aḥkām itdükden ṣoñra töhmet-i siḥr ile helāk ḳılındı.  

Klīmens3: [205a M2] Yigirmi bir gün serīr-i ḫilāfet ḫālī ṭurduḳdan 
ṣoñra pāp oldı. Aṣlı Rūmiyye’den olup ehl-i ‘ilm ü kemāl olmaġla dīn-i 
‘Īseviyye’de niçe kitāblar te’līf eyledi. ‘Āḳıbet ‘aṣrınuñ ḳayṣeri anı şehrden 
sürüp Sersone nām cezīreye gönderdi. Ṭoḳuz yıl, iki ay, on iki gün ḫilāfeti 
muḳarrer olduḳdan ṣoñra helāk oldı.  

Angilīṭūs4: Ṭoḳuzıncı ḳayṣer olan Rūmīṭālis’üñ5 zamān-ı devletinden 
yedinci yılda pāp oldı. Ḳıssīslere ṣaçların ve ṣaḳalların terāş itmek buyurdı. 
Bu vechle ṭoḳuz yıl, iki ay, iki gün ḫilāfetden ṣoñra bu daḫı töhmet-i siḥr ile 
ḳatl olındı.  

Anūsṭūs6: Rūmiyye’dendür. Üç yıl, üç ay, bir gün pāp olduḳdan ṣoñra 
işkence altında helāk oldı. [176b YK] 

 
1  Burada kastedilen “Petrus” olmalıdır. bk. Muammer Ulutürk, “Katolik Hristiyanlığına 

Göre İsa’nın Halefi İlk Papa Havari Simun Petrus”, Marife Dergisi, Bahar 2006, Yıl 6 , Sayı 
1, s. 145.  

2  Burada kastedilen “Anacletus” olmalıdı. bk. Halim Işık, Günümüzde Papalık Teşkilatı, 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
2001, s. 67.  

3  Burada kastedilen “I. Clement” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
4  Burada kastedilen “Evaristus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
5  Rūmīṭālis’üñ: Zūmīṭālins’üñ M2 
6  Burada kastedilen “I. Alexander” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
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Elşītūr: Bu daḫı Rūmiyye’dendür. Ṭoḳuz yıl, beş ay, iki gün ḫilāfet 
itdükden ṣoñra bu daḫı işkence rencesi ile cān virdi.  

Sisṭūs1: Adernās Ḳayṣer ile mu‘āṣırdur. On yıl, üç ay, yigirmi bir gün 
pāp olup bu daḫı işkence ‘aẕābından cān virmişdür. 

Ṭalasforūs2: Bu daḫı Rūmiyye’dendür. On bir yıl, üç ay, on iki gün 
ḫilāfet itdi. Ba‘dehu ‘aẕāb-ı elīm [ile] dār-ı āḫirete gitdi.3 

İgīnūs4: Pāp-ı sābıḳ helākinden on gün ṣoñra ḫalīfe naṣb olındı. Aṣlı 
Yūnānī’dür. Arisṭū’nuñ Atina’daki medresesinde ḥāṣıl oldı. Ve dört buçuḳ 
yıl, beş gün ḫilāfetden ṣoñra envā‘-ı şikence ile helāk ü tebāh ḳılındı.5  

Tiyūmin6: On gün serīr-i ḫilāfet ḫālī ṭurduḳdan ṣoñra pāp oldı. Ve on 
üçinci ḳayṣer olan Ṭīṭūs’la mu‘āṣır olup ṭoḳuz yıl, dört ay, yigirmi bir gün 
ḫilāfet ile iştihār buldı. Aṣlı Heraḳliye’dendür. Ve bunuñ zamānında Aramīẟ 
nām şaḫṣ-ı ṣāliḥa gökden [205b M2] bir firişte nāzil olup “Māh-ı āẕāruñ 
dördinci güni ki ol yek-şenbedür, ‘īd-i ekber idüñ.” diyü buyurdı.  

Aniyetus7: On beş günden ṣoñra pāp oldı. Yedi yıl, üç ay, iki gün ḫilāfet 
itdükden ṣoñra ‘āḳıbet işkence ile cān virmişdür. 

Sūser 8 : Bu daḫı on beş gün [ṣoñra] ḫalīfe naṣb olındı. Aṣlı 
Konbānya’dan idi. On bir yıl, üç ay, yigirmi bir gün ḫilāfetden ṣoñra cefā ile 
öldürildi.  

Elūtūrs 9 : Bir aydan ṣoñra sābıḳuñ yirine oturdı. Ḥadd-i ẕātında 
Rūmiyye’de tevellüd itmiş idi. Berenyā pādişāhı büt-perest iken Naṣārā 
dīnine girmesine mezbūr pāp10 sebeb oldı. Bu minvāl üzere on beş yıl, altı 
ay, beş gün pāp olduḳdan ṣoñra ḳayd-ı işkencede helāk oldı.  

 
1  Burada kastedilen “I. Sixtus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
2  Burada kastedilen “Telesphorus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
3  YK nüshasında bu cümleden sonra bir önceki cümle tekrar gelmektedir. 
4  Burada kastedilen “Hyginus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 67. 
5  helāk ü tebāh ḳılındı: helāk oldı YK 
6  Burada kastedilen “I. Pius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
7  Burada kastedilen “Anicetus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
8  Burada kastedilen “Soterius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
9  Burada kastedilen “Eleuterus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
10  pāp: - YK 
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…1: İfrīḳiyye’dendür. On günden ṣoñra pāp olup on yıl, iki ay, iki gün 
ḫilāfet idüp helāk ḳılındı. 

Vikṭur2: On iki günden ṣoñra yirine oturdı. Ṭoḳuz yıl, altı ay, on gün 
pāp olduḳdan ṣoñra envā‘-ı ‘aẕābla öldürildi. 

Keliksṭūs3: Altı günden ṣoñra cülūs itdi. Bunuñ ‘ahdinde keẟret-i ra‘d 
u berḳ ile Rūmiyye-i Kübrā’daki ṣanem-i meşhūr ki iki elleri altundan idi, 
yanup nār u nūr oldı. Kendüsi beş yıl, iki ay, on gün pāp olduḳdan ṣoñra 
vefāt itdi. 

Urbānūs: İki aydan ṣoñra yirine oturdı. Dört yıl, on bir ay,4 on üç gün 
ḫilāfetden ṣoñra serāy-ı beḳā cānibine ṭoġrıldı.  

Būnsṭiyānūş5: Rūmiyye’dendür. Beş yıl, iki ay pāp oldı. ‘Āḳıbet Cezīre-i 
Sardānye’de iken işkence ile öldürildi. 

Geryāgūş6: Sābıḳu’z-ẕikrden [177a YK] ṣoñra bir yıl, üç ay miḳdārı 
pāp oldı. Ba‘dehu Gerīne’ye7 vardı ki Dalmāsiye’den8 bir şehrdür, diyü pāp-ı 
mezbūr aña hicret ḳıldı. Ya‘nī ki Rūmiyye’den ba‘żı pāplar aña iltifāt u i‘tibār 
itmemegin göçdi. Yigirminci ḳayṣer olan Alişderūs ile mu‘āṣır olup müdārāt 
üzere geçindi. [206a M2] 

Anṭarūş9: On üç yıl, bir ay, on gün ḫilāfet itdi. ‘Āḳıbet bu daḫı işkence 
ıżṭırābı ile yoġ oldı, gitdi.  

Faliyānūs10: Rūmiyye’den peydā olup üç yıl, üç ay, on gün ḫilāfet 
itmişdür. Ba‘dehu şikence-i pür-rence ile dünyādan gitmişdür.  

Kerṭalyūs 11 : Bu daḫı Rūmiyye’dendür. Üç yıl, üç ay, üç gün pāp 
olduḳdan ṣoñra helāk ḳılınmışdur.  

 
1  Nüshalarda bu kısım boş bırakılmıştır.  
2  On günden//Vikṭur: - YK 
3  Burada kastedilen “I. Callixtus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68.  
4  on//ay: - YK 
5  Burada kastedilen “Pontianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
6  Geryāgūş: Geryāgūs YK 
7  Gerīne’ye: Gerbene’ye YK 
8  Buradan kasıt “Dalmaçya” olmalıdır. | Alamaniyye’dan YK  
9  Burada kastedilen “Anterus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
10  Burada kastedilen “Fabianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 68. 
11  Burada kastedilen “Cornelius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
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Baṭyūs1: Rūmiyye’de tevellüd idüp ‘unfuvān-ı şebāb ‘ālemine varduḳda 
ol ḥavālīde vāḳi‘ bir büt-ḫāne-i ‘aẓīme2 bed-du‘ā itdi. Sā‘ati ile eẟeri ẓuhūr 
idüp3 mezbūrūn kerāmātı ḥadd-i taḥḳīḳa yitdi. Daḫı niçe ḥīle ile4 niçeleri 
Naṣārā dīnine ḳoydı. Bu ṭarīḳla dört yıl, iki ay, on gün ḫilāfetden ṣoñra bu 
daḫı ḳatl olındı.  

Siksṭūs5: Vilāyet-i Rūm’dandur. Ve ḳayṣer-i Gebr’i bu tersā itmişdür. 
Ḥattā ḫazīnesini fuḳarāya baḫş ü tevzī‘ine sebeb olmışdur. İki ay, altı gün 
ḫilāfetden ṣoñra ‘āḳıbet bu daḫı ḳatl olınmışdur. 

Diyonisūs6: Yigirmi iki ay, dört gün pāp oldı. Andan ṣoñra işkence-i 
keş-ā-keş ile helāk ḳılındı.      

Ġalīnūs7: Dalmāsiye’dendür.8 On bir yıl, dört ay, dört gün icrā-yı 
aḥkām itdükden ṣoñra bu daḫı şikence eẟnāsında cān virmişdür.  

Selenyūs: Bu daḫı Rūmiyye-i Kübrā’dandur. Arām Ḳayṣer ile ittifāḳ 
idüp bütleri ḳoparup āteşe yaḳdı. Ba‘dehu tevbe ve kefāret idüp öldükde 
“Beni topraġa ḳomasunlar.” diyü vaṣiyyet itdi. Ol maḳūle ‘amel-i ṣāliḥden 
belā-yı küfr ü cehle rū-gerdān oldı. Bi’l-āḫire yedi yıl, iki ay, yigirmi gün pāp 
olduḳdan ṣoñra otuz dördinci ḳayṣer olan Diyūflīṭās mezbūruñ başın kesdi, 
öldürdi.  

Mardeslūs: Rūmiyye’de neşv ü nemā bulup altı yıl, yigirmi iki gün 
ḫilāfet itdi. Ba‘dehu aña cefā ḳaṣd idüp ol ‘aṣruñ ḳayṣeri [206b M2] 
çūbānlıḳ itdürdi. Mādām ki ḳayd-ı ḥayātda idi, şobānlıḳ ḫidmetinden 
ḳurtılmadı.  

Ōsebūs9: Yūnān vilāyetindendür. İki yıl, iki ay, yigirmi gün pāp olmış 
idi. [177b YK] 

 
1  Burada kastedilen “I. Lucius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
2  büt-ḫāne-i ‘aẓīme: büt-ḫānede YK 
3  eẟeri//idüp: - YK 
4  Daḫı//ile: Ḥattā ki bir ḥīle ile M2 
5  Burada kastedilen “II. Sixtus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
6  Burada kastedilen “Dionysius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
7  Burada kastedilen “Caius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
8  Dalmāsiye’dendür: Alamaniyye’dandur YK 
9  Burada kastedilen “Eusebius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
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Milkiyādes1: Maġrib vilāyetindendür. ‘Īsevī olanlara rūz-ı yek-şenbe ve 
penc-şenbe orucını ṭutmaḳ buyurdı. Ya‘nī ki büt-perestlere bu cihetden 
mütāba‘atleri2 lāzım olduġını ṭuyurdı. 

Silisdrūs3: Rūmiyye’den bir ṭabīb-i ḥāẕıḳ idi. Ḥattā Ḳosṭīnūs4 nām 
ḳayṣeri marażından ḫalāṣ itmiş idi. Vaḳtā ki pāp oldı, tersāları cem‘ idüp 
Rekīne5 nām şehrde üç yüz on sekiz ‘ālimle Yehūd ‘ulemāsına münāẓara ve 
mübāḥaẟe itdi. ‘Āḳıbet Yehūd ‘ulemāsı mülzem ü mebhūt oldı. Ba‘dehu bir 
ṣıġır lāşesini getürtdi. Anuñ ḳulaġına “eb ü ibn ü rūḥu’l-ḳudṣ” dimekle ol 
gāv-ı mürdeyi iḥyā itdi. Bu ṭarīḳla yigirmi üç yıl, iki ay, on bir gün ḫilāfet 
itdi. Ḳayāṣıradan kimse kendüye ta‘arruż idemedi.  

Marḳūs: Rūmiyye’dendür. İki yıl, sekiz ay, yigirmi gün pāplıḳ 
itmişdür.  

Culiyūs: Bu daḫı Rūmiyyelüdür. Ḳosṭanṭiyūs Ḳayṣer’den niçe cefālar 
çekmişdür. Ve ammā ol vefāt itdükden ṣoñra ḥużūr idüp on bir yıl, iki ay, 
sekiz gün ḫilāfet eylemişdür.  

Sīrnūs:6 Bir miḳdār ḫilāfet itdükden ṣoñra ol ‘aṣruñ ḳayṣeri emrine 
mütāba‘at itmedügi içün ‘azl olınmışdur. Ba‘żılar ḳavlince müddet-i ḫilāfeti 
on yıl, yedi ay, yedi gün pāp olduḳdan ṣoñra ḳayṣer-i ‘aṣruñ güm-rāhlıġına 
müte‘alliḳ kelimāt itmekle ḳatl olınmışdur.  

Liberiyūs: Fāliks-i sābıḳ zamānında gāh o ve gāh bu pāp naṣb olınup 
ḫilāfet eyledi. Ammā anuñ ḳatlinden ṣoñra [207a M2] bir zamān müstaḳil 
olınup cem‘an altı yıl miḳdārı ḫalīfe oldı.  

Ṭamasvīs7: İspānya’dandur. Zamān-ı ḫilāfetinde yüz elli merḥayāyı 
cem‘ idüp Liberiyūs’ı ilzām idüp niçe nefrīn itmişlerdür. Bu minvāl üzere 
icrā-yı aḥkām [idüp] on sekiz yıl, iki ay, iki gün pāp olmışdur. 

 
1  Burada kastedilen “Miltiades” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
2  mütāba‘atleri: müşābehetleri YK 
3  Burada kastedilen “I. Sylvester” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 69. 
4  Ḳosṭīnūs: Ḳosṭībūs YK 
5  Rekīne: Vekenye YK | Burada kastedilen I. İznik Konsili olmalıdır. bk. MUSTAFA 

SİNANOĞLU, "İZNİK KONSİLİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/iznik-konsili (15.02.2020).  

6  Sīrnūs: Sipernūs YK 
7  Ṭamasvīs: Ṭasmūs YK | Burada kastedilen “I. Damasus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
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Sīrṭiniyūs1: Rūmiyyelüdür. Nefs-i İstanbul’da üç yüz tersā-yı pārsā ile 
cem‘iyyet itdi. Ve bunuñ zamān-ı ḫilāfetinde pehlūleyn2 vücūda geldi ki 
göbeginden yuḳarı birbirine muttaṣıl iki gövdesi var idi. Birbiri ile müttefiḳ 
u mütteḥid3 olup cidden birbirlerine muḫālefetleri ẓuhūr itmeyüp on beş 
yıl, iki ay, on beş gün ḫilāfet eyledi.  

Anasṭasyūs: Bu daḫı Rūmiyyelüdür. İki yıl, yigirmi altı gün 4  pāp 
olmışdur.  

İnnosītūs5: Albān şehrindendür. On beş yıl, iki ay, yigirmi gün bu daḫı 
ḫilāfet itmişdür.  

Doġīmūs6: Rūmiyye’dendür.7 İki yıl, sekiz ay, yigirmi beş gün bu daḫı 
pāp olmışdur. 

Bonifāsiyūs 8: Bu daḫı Rūmiyyelüdür. Üç yıl, sekiz ay, üç gün ḫilāfet 
itmişdür. 

Salsāṭīnūs9: Rūmiyye’den olup ḫilāfet ṣadrına geçdi. Ve bir şaḫṣı Berlān 
Cezīresi’ne gönderdi. Ol yirüñ ḫalḳını Naṣārā dīnine ḳoydurdı. Ve Efrūs 
şehrinde cem‘iyyet idüp dīn bābında vāfir mübāḥaẟeler ḳıldı. Bu ṭarīḳla 
yigirmi yıl, bir ay, ṭoḳuz gün ḫilāfet eyledi. 

Silstūs10: Bunuñ daḫı aṣlı Rūmiyye’den olup sekiz yıl, on sekiz gün 
ḫalīfe oldı. Ve niçe yirlere kilīsālar yapdurup ḫayrāt eyledi.  

Liyū11: Toskānā’dandur. Zamānında cem‘iyyet-i ‘uẓmā olup üç yüz 
[207b M2] elli merḥayā-yı Nasṭūr’uñ öñinde oturdılar. Nasṭūrīler ‘Īsā iki 
nesnedendür, biri Ḫudāyī, biri insānī diyü rūḥ u cisme müte‘alliḳ niçe 
baḥẟler eylediler. Ammā müddet-i ḫilāfeti yigirmi bir yıl, iki ay olmışdur.  

 
1  Burada kastedilen “Siricius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
2  Nüshalarda “melūleyn” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “pehlūleyn” olarak metne 

alındı. 
3  u mütteḥid: - YK 
4  gün: ay YK 
5  İnnosītūs: İnyūssiyūs YK | Burada kastedilen “I. İnnocentius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 

70. 
6  Burada kastedilen “Zosimus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
7  YK nüshası burada sona ermektedir. 
8  Burada kastedilen “Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
9  Burada kastedilen “Caelestinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
10  Burada kastedilen “III. Sixtus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
11  Burada kastedilen “I. Leo” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
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Īlāriyūs1: Sardānye nām cezīredendür. Altı yıl, beş ay, on gün pāp 
olmışdur.  

Simliḥiyūs 2 : Şehr-i Tibūr’dendür. Bunuñ ‘ahdinde Cezīre-i 
İngiletere’den bir kimse ḳopup nübüvvet da‘vāsın itmişdür. “Āḫirü’z-zamān 
peyġāmberi Muḥammed ‘aleyhi’s-selāmdan ġayrı gelecek nebī yoḳdur.” diyü 
anı öldürtmişdür. Bu ḥālle on beş yıl, altı ay, yedi gün ḫalīfe olmışdur.  

Fāliks3: Herūme’dendür. Müddet-i ḫilāfeti sekiz yıl, on bir gündür. 

Gelāsiyūs: Maġrib vilāyetindendür. Bunuñ zamānında 
Ḥavāriyyūn’dan biri zuhūr eyledi. Ba‘dehu Mattā ḫaṭṭı ile anuñ tevābi‘inden 
bir İncīl daḫı ẓāhir oldı. Ve mezbūruñ zamān-ı ḫilāfeti sekiz yıl, on sekiz 
günde nihāyet buldı.  

Anasṭasyūs: Rūmiyye’dendür. On bir yıl, on bir ay, yigirmi dört gün 
ḫilāfet eylemişdür.  

Sīmekus4: Cezīre-i Sardānye’dandur. Bunuñ ‘ahdinde rīdāfrens Naṣārā 
dīnine girdi. Ve bunuñ müddet-i ḫilāfeti on beş yıl, yedi ay, yigirmi üç güne 
vardı.  

Ormizad 5 : Konbānya’dandur. 6  Ṭoḳuz yıl, on sekiz gün ḫalīfe 
olmışdur. 

Yoḥannes 7 : Rūmiyye’dendür. Zamānında bunuñ ‘ahdinde cümle 
Frengistān ḫalḳı Naṣārā dīnine girmişdür. Millet-i ‘Īseviyye sā’ir zamānlarda 
bulmaduġı revnaḳı bulmışdur. Mu‘āṣırı elli ikinci ḳayṣer olan Yūsṭinyānūs 
olup müddet-i ḫilāfeti iki yıl, dört ay olmışdur. 

Fāliks8: Sanīne’dendür. On dört yıl, iki ay, on altı gün pāplıḳ itmişdür. 

Bonifāsiyūs 9: Rūmiyye-i Kübrā’dan ẓuhūr idüp iki yıl, iki ay, yigirmi 
gün ḫilāfet eylemişdür.  

 
1  Burada kastedilen “Hilarius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
2  Burada kastedilen “Simplicius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 70. 
3  Burada kastedilen “III. Felix” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
4  Burada kastedilen “Symmachus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
5  Burada kastedilen “Hormisdas” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
6  Buradan kasıt “Campania” olmalıdır. 
7  Burada kastedilen “I. İoannes” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
8  Burada kastedilen “IV. Felix” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
9  Burada kastedilen “II. Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
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Yoḥannes1: Bu daḫı [208a M2] Rūmiyye’dendür. İki yıl, dört ay, yedi 
gün pāp olmışdur.  

Aġābeṭūs: Sābıḳuñ hem-şehrīsi olup on bir yıl, yigirmi sekiz gün icrā-
yı aḥkām itmişdür.  

Silferiyūs 2 : Konbānyalıdur. Foḳā ki elli altıncı ḳayṣerdür, 
[mu‘āṣırıdur]. Bir yıl, beş ay, on sekiz gün ḫilāfetden ṣoñra işkence ile ḳatl 
olınmışdur. 

Filigūs3: Rūmiyye’dendür. Tersā ṭā’ifesinüñ nefs-i Ḳosṭanṭıniyye’deki 
beşinci cem‘iyyeti anuñ zamānındadur. Cem‘an on yedi yıl, yedi ay, yigirmi 
altı gün pāp olmışdur.  

Fīlāgiyūs4: Bu daḫı Rūmiyye’den olup dört yıl, iki ay, yigirmi gün 
ḫilāfet sürmişdür.  

Yoḥannes5: Bu daḫı Rūmiyye’dendür. On yıl, on bir ay, yigirmi dört 
gün icrā-yı aḥkām ḳılmışdur.  

Bekesṭūs6: Herūme’den olup üç yıl, bir ay, on ṭoḳuz gün pāp oldı. 
Zamānında ḳaḥṭ u ġalā ẓāhir olup Frengistān’ı ḫarāb eyledi. 

Belāgiyūs7: Rūmiyye’dendür. Bunuñ ‘aṣrında pey-ā-pey bārān olup 
Rūmiyye rūd-ḫānesi ile şehrüñ bārūsına ber-ā-ber ṣu çıḳdı. Ve seyl-ābla 
nihāyetsiz mār u ḥaşerāt gelüp lāşeleri şehri ḳoḳutdı. Ve ol ḥāletde mezbūr 
Belāgiyūs ve niçe biñ nüfūs vefāt itdi. Ḫilāfetinüñ ḥisābı ise on yıl, üç ay, on 
gün ‘idādına yitdi. 

Grīgoryūs: Bu daḫı Rūmiyye’den ẓuhūr idüp on üç yıl, üç ay, on gün 
pāp oldı. ziyāde ehl-i ‘ilm olmaġın niçe kitāblar taṣnīf itdi. Ve niçe kerāmāt 
u ḫārıḳ-ı ‘ādāt gösterdi. Ḫuṣūṣā İngiletere Cezīresi ḫalḳını ‘umūmen tersā 
eyledi. Ve ‘aṣrında mevt-i füc’eten ẓāhir olup Frengistān’da añsuzın çoḳ 
kimse fevt oldı. 

 
1  Burada kastedilen “II. İoannes” olmalıdır. bk. bk. Işık, age, s. 71. 
2  Burada kastedilen “Silverius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
3  Burada kastedilen “Vigilius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
4  Burada kastedilen “Pelagius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 71. 
5  Burada kastedilen “III. İoannes” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
6  Burada kastedilen “Benedictus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
7  Burada kastedilen “Pelagius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72.  
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Safiniyākūs 1 : Toskānā’dandur. Bir yıl, beş ay, ṭoḳuz gün pāpālıḳ 
itmişdür. 

Bonifāsiyūs2: Rūmiyye’den olup ṭoḳuz ay, yigirmi ṭoḳuz gün ḫilāfet 
eylemişdür. 

Bonifāsiyūs-ı ẞānī3: [208b M2] Veleriye’dendür. Altı yıl, sekiz ay, on 
iki gün pāpālıḳ itmişdür.  

Ṭāvūs Ṭaṭāt4: Üç yıl, yigirmi gün pāp oldı. Beraṣa mübtelā olanları bir 
kerre öpmekle ḫalāṣ idüp kerāmet gösterdi. 

Bonifāsiyūs5: Konbānya’dandur. Beş yıl, on üç gün ḫalīfe olmışdur.  

Onoriyūs6: Bu daḫı Konbānya’dan olup on iki yıl, on bir ay, on sekiz 
gün pāp olmışdur.  

Seferisūs7: Herūme’dendür. Bir yıl, dört ay, yigirmi sekiz gün bu daḫı 
ḫilāfet itmişdür.  

Yoḥannes8:  Dalmāsiye’dendür. Ehl-i İslām esīrlerinden niçeleri ṣatun 
alup āzād itmişdür. Ve bir yıl, ṭoḳuz ay, yigirmi sekiz gün pāpālıḳ itmişdür. 

Soṭūrūs9: Rūm’dandur. Üç yıl, beş ay, sekiz gün ḫalīfe olmışdur.  

Marṭīnūs: Tūdirītse’dendür. Müddet-i ḫilāfeti üç yıl, beş ay, sekiz gün 
ḫalīfe olmışdur.  

Fīṭalīnās10: Konbānya’dandur. On dört yıl, altı ay pāp olmışdur.  

Diyūṭāṭūs11: Rūmiyye’den olup dört yıl, iki ay, on beş gün icrā-yı 
aḥkām eylemişdür. 

 
1  Burada kastedilen “Sabinianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
2  Burada kastedilen “III. Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
3  Burada kastedilen “IV. Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
4  Burada kastedilen “I. Adeodatus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
5  Burada kastedilen “V. Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
6  Burada kastedilen “I. Honorius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
7  Burada kastedilen “Severinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
8  Burada kastedilen “IV. İoannes” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
9  Burada kastedilen “I. Theodorus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
10  Burada kastedilen “Vitalianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 72. 
11  Burada kastedilen “III. Adeodatus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 73. 
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Agsīṭūs1: Cezīre-i Ṣıḳılliye’dendür. Nefs-i Ḳosṭanṭıniyye’de vāḳi‘ altıncı 
cem‘iyyet bunuñ zamānında oldı. İki yıl, altı ay, üç gün ḫilāfeti ta‘ayyün 
buldı.  

Liyū 2 : Bu daḫı Ṣıḳılliye’dendür. Ancaḳ iki ay, on yedi gün pāp 
olmışdur. 

Zīnūn: Rūmiyye’dendür. On bir ay, ṭoḳuz gün ḫilāfet itmişdür.  

Sergiyūs: Anṭākiyye’dendür. On dört yıl, sekiz ay, yigirmi üç gün pāp 
oldı.  

Yoḥannes3: Rūmī’dür. İki yıl, yedi ay, on yedi gün melāẕ-ı ruhbānān 
olup ta‘ayyün buldı.  

Sirinūs4: Rūmiyyelidür. Ancaḳ yigirmi güncegiz pāp olmışdur. 

Ḳosṭanṭīnūs: Vilāyet-i Şām’dandur. Yedi yıl, on üç gün ḫilāfetle 
ta‘ayyün bulmışdur.  

Grīgoryūs: Bu daḫı [209a M2] Şāmlıdur. On altı yıl, sekiz ay, yigirmi 
gün ḥükūmet itmişdür. 

Grīgoryūs-ı ẞānī: Rūmiyye’dendür. İki yıl, sekiz ay, yigirmi dört gün 
ḫalīfe olmışdur. 

Ẕekeriyās: Rūmī’dür. On yıl, üç ay, on beş gün ḥükūmet eylemişdür.  

Asṭafīnūs5: Ṣıḳıllibe’dendür. Üç yıl, beş ay, on bir gün pāp oldı. 

Adriyānūs: Rūmīdür. Yigirmi üç yıl, beş ay, on gün ḫilāfet itmişdür. 
Nefs-i İstanbul’da vāḳi‘ yedinci cem‘iyyet diyü şāyi‘ tersāyān der-baḥẟi 
mezbūruñ re’yi ile olmışdur. Ve ol maḥalde üç yüz tersā-yı pārsāya kendüsi 
cevāb virmişdür. 

Liyū 6 : Rūmiyye’dendür. Yigirmi beş yıl, altı ay pāp olup āḫir 
düşmenleri kendüye ẓafer bulmışdur. Gözlerin oyup, lisānını kesüp küllī 
cefālar çekmişdür. Ve Geresṭūs rü’yā ‘āleminde kendüyi ḳayṣere gösterüp ol 

 
1  Burada kastedilen “Agatho” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 73. 
2  Burada kastedilen “II. Leo” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 73. 
3  Burada kastedilen “V. İoannes” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 73. 
4  Burada kastedilen “Sisinnius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 73. 
5  Burada kastedilen “Stephanus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
6  Burada kastedilen “III. Leo” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
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daḫı leşker çeküp, varup ‘adūlarından intiḳāmın almışdur. Ve ol tārīḫde 
leşker-i İslām henüz Rūm’a müstevlī olmamışdur. 

Asṭafīnūs1: Herūme’dendür. Üç yıl, yedi ay, on sekiz gün pāp oldı. 

Sebkālis2: Bu daḫı Rūmiyye’dendür. Yedi yıl, iki ay bu daḫı pāpālik ile 
ta‘ayyün buldı.  

Grīgūs3: Ba‘żılar buña Ōciyūs dimişlerdür. Tevellüdi Rūmiyye’dendür. 
Hemān ḳırḳ güncegiz ḫalīfe olmışdur.  

Zīnūn: Bu daḫı Rūmiyye’dendür. On bir yıl ḫilāfet idüp bunuñ 
zamānında Rūmiyye ḫalḳı birbiri ile ceng ü cidāl eyleyüp ‘āḳıbet Mıṣr 
sulṭānından mezbūr pāp yardım ṭaleb itmişdür. Ol daḫı ‘askerle gelüp 
Rūmiyye’yi alup büyük kilīsāsını pāpālara cāygāh eylemişdür. Ba‘dehu 
rīdāfrens Benediye ḥākimi ile gelüp Mıṣr leşkerini münhezim ḳılmışdur. 

Sergiyūs: Rūm’dandur. Ancaḳ üç yıl, [209b M2] ḫalife olmışdur.  

Liyū 4 : Bu daḫı Rūm’dandur. Sekiz yıl, üç ay, sekiz gün ḥükūmet 
ḳılmışdur.  

Beneṭikṭūs: Rūm’dandur. İki buçuḳ yıl alup virmiş idi.  

Yāūlūs: Bu da sābıḳuñ şeh-şehrīsidür. On yıl, iki ay pāp olmışdur.  

Aṭriyānūs 5: Dört yıl [pāp olmışdur]. 

Nikolāus6 : Ṭoḳuz yıl, iki ay, yigirmi gün ḫilāfet itmişdür. Ḥadd-ı 
ẕātında Rūmiyyelüdür. Ve bunuñ ‘ahdinde Gellūb şehrinde ‘aẓīm vebā 
olmışdur. Ve ḫalḳ-ı vilāyet kilīsā-yı büzürge cem‘ olduḳda ejdehā-miẟāl bir 
berḳ nāzil olup ol maḫlūḳuñ eẟerini helāk itmişdür. Bundan ṣoñra 
Adriyānūs beş yıl; Yoḥannes on yıl, on gün; Marṭīnūs bir yıl, beş ay; 
Adriyānūs bir yıl, dört ay; Asṭafīnūs-ı Kebīr altı yıl, on gün; Formosiyūs 
beş buçuk yıl pāp olmışdur. Altısı da Rūmiyye şehrinden ẓuhūr eylemişdür.  

 
1  Burada kastedilen “IV. Stephanus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
2  Burada kastedilen “I. Paschalis” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
3  Burada kastedilen “II. Eugenius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
4  Burada kastedilen “IV. Leo” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
5  Burada kastedilen “II. Adrianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
6  Burada kastedilen “I. Nikolaus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 74. 
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Ve yine Bonifāsiyūs -Toskānālıdur- on beş gün gün; Asṭafīnūs bir yıl, 
üç ay; Romānūs üç ay, yigirmi gün; Tihoṭorūs yalıñuz yigirmi gün ḫalīfe 
olmışdur. Üçi daḫı Rūmiyye’den ẓuhūr itmişdür. 

Ba‘dehu Yoḥannes Herūme’den tevellüd idüp iki yıl, on beş gün; 
Beneṭikṭūs üç yıl, üç ay; Liyū yalıñuz ḳırḳ gün; Sersṭuḳridūs yedi yıl pāp 
olup āḫir-i ‘ömrinde ‘azl olınmışdur. Cümlesi Rūmiyye’den ẓuhūr itmişdür.  

Ve yine Sergiyūs yedi yıl, üç ay, on altı gün; Anṭāsyūs iki yıl, iki ay; 
Lānṭū altı ay, dört gün; Yoḥannes on altı yıl, iki ay, üç gün pāp oldı. 
Rūmiyye’den ẓuhūr eyleyüp yine bunuñ ‘aṣrında Macar leşkeri Rūmiyye’yi 
ġāret ü ḫasāret ḳıldı. 

Ba‘dehu Liyū altı ay, beş gün; Asṭafīnūs iki yıl, bir ay, on iki gün; 
Yoḥannes dört yıl, iki buçuḳ ay; Liyū altı yıl, bir ay; Asṭafīnūs üç yıl, [210a 
M2] dört buçuḳ ay; Marṭīnūs üç buçuḳ yıl, on gün; Aġābeṭūs yedi yıl, iki 
ay, beş gün; Yoḥannes yedi yıl, on bir ay, on altı gün pāplıḳ itdiler. Ancak 
Asṭafīnūs Alamaniyye’dan olup sā’iri Rūmiyye’den ve Yoḥannes 
Nārītse’den ẓāhir olup ta‘ayyün buldılar. Ammā Liyū zamānında Ḥibre 
vilāyetinde bir çeşme peydā oldı ki ṣu yirine ṣāfī ḫūn-ı gül-gūn aḳardı. 
‘Aḳabince maġrib cānibindeki ehl-i İslām ol vilāyet ḫalḳınuñ ḳanların 
döküp memleketlerin oda yaḳmasına ol çeşmenuñ işāreti bā‘iẟ oldı. Ve 
sābıḳu’z-ẕikr Yoḥannes’i Rūmiyye ḫalḳı bir zamān ḥabs itdiler. Ba‘dehu 
Konbānya’ya gönderdiler. Oṭṭū nām ḳayṣer işitdügi gibi ‘asker gönderdi. 
İntiḳāmen çaḳ kimseyi helāk itdürdi.  

Ba‘dehu Beneṭikṭūs bir yıl, altı ay; Ṭūyūs bir buçuḳ yıl; Bebġāsiyūs üç 
yıl, bir ay, on iki gün; Beneṭikṭūs ṭoḳuz buçuḳ yıl, beş gün; Yoḥannes sekiz 
ay pāp olmışdur. Cümlesi Rūmiyye’den ẓuhūr itmişdür. Ammā mezbūr 
Yoḥannes’i Rūmiyye ḫalḳı ḥabs itdi. Açlıġla ḳatl itmişlerdür.  

Yoḥannes-i ẞānī üç ay; Yoḥannes-i ẞāliẟ on yıl, sekiz ay, dört gün; 
Grīgoryūs iki buçuḳ yıl pāp oldılar. Ancaḳ Grīgoryūs Seksoniye’den, 
mā‘adāsı Rūmiyye’den ẓuhūr eylediler. Ve yine Yoḥannes Rūmiyye’dendür. 
Beş aycaġız pāp olmışdur. Silviṭrūs 1 dört yıl, bir ay, yigirmi gün ḫilāfet 
itmişdür. Ammā ġāyetle seḥḥār olup mu‘āvenet-i Īlīs’le pāp olmış idi. 
Ba‘dehu andan bir günāh ṣādır olup ‘ulemā-yı ‘aṣr “Elbette sen Orişalim’e 
varup anda namāz u niyāz itmek gereksün.” dimekle çekildi, gitdi. Ammā 

 
1  Burada kastedilen “II. Silvester” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 76. 
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du‘āsı ḳabūl olmaduġına kendü eli ile cismini pāre pāre itdi. Tā ki Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā tevbesini ḳabūl eyledi. 

Yoḥannes beş ay, yigirmi beş gün; Yoḥannes-i Dīger beş yıl, yigirmi 
dört gün; Sergiyūs iki yıl, sekiz ay, sekiz gün [210b M2] pāp oldı. Cümlesi 
Rūmiyye’den vücūd buldı. Beneṭikṭūs Tusḳulān’dandur.1 On dört yıl pāp 
olmışdur. Öldükden ṣoñra bir şaḫṣ-ı pārsā mezbūrı başı ḫoros gibi, ḳuyruġı 
ḫar gibi gördi. Sebebini ki ol gören ṣordı, “Ne ḳadar ki dünyāda oldum, bu 
ṣūretle ṭurdum.” diyü cevāb virdi. 

Silviṭrūs2 elli altı gün, Grīgoryūs beş yıl pāp oldı. İkisi de Rūmiyye’den 
ẓuhūr buldı. Ammā Grīgoryūs nīkū-sīret ādem idi. Yaramazları sevmez idi. 
Elbette ḳatl ider idi. Egerçi ki kendinüñ mirāren ḳatline ḳaṣd itdiler. Ammā 
ẓafer bulamadılar. Ḥālet-i nez‘inde vaṣiyyet itdi ki cenāzesini bir ‘arabaya 
yükledeler ve öküzlerini irḫā ideler. Her ne yirde ki varup ḳarār iderlerse ol 
maḥalde defn eyleyeler. Fi’l-vāḳi‘ öyle itdiler. 

Klīmens 3  ṭoḳuz ay, Ṭorūs bir ay, Liyū beş buçuḳ yıl ve iki gün, 
Fiskṭūr4 iki yıl, üç ay pāp oldı. Dördi de Alamaniyye’dan idügi ta‘ayyün 
buldı.  

Ve yine Asṭafīnūs -Lorayne’dendür- ṭoḳuz yıl; Seṭikṭūs sekiz ay; 
Nikolāus -Burgundiye’dendür- iki buçuḳ yıl, yigirmi beş gün; Alīşander5 -
şehr-i Milān’dandur- on bir buçuḳ yıl, yigirmi beş gün; Grīgoryūs -
Toskānā’dandur- on iki yıl, bir ay, dört gün; Fiskṭūr6 bir yıl, üç ay, yedi gün 
ḫilāfet serīrine oturmışlardur. Ve dīnlerince aḥkām ḳılmışlardur.  

Urbānūs on bir yıl, dört ay pāp oldı. Ve bunuñ ‘aṣrında Berġayd nām 
bir serdār leşker çeküp geldi. Beytü’l-maḳdis’i fetḥ itdi. 

Baskālis -Toskānā’dandur- on yıl, beş ay, yedi gün; Ḳalādiyūs 7  -
Konbānya’dandur- bir yıl, beş gün; Keliksṭūs8 -Rūmiyye’dendür- beş yıl, iki 
ay, üç gün; Onoriyūs 9  -Benāsiye’dendür- beş yıl, iki ay, on üç gün; 

 
1  Burada kastedilen “Tusculum” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 77. 
2  Burada kastedilen “III. Silvester” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 77. 
3  Burada kastedilen “II. Clemens” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 77. 
4  Burada kastedilen “II. Victor” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 77. 
5  Burada kastedilen “II. Alexander” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
6  Burada kastedilen “III. Victor” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
7  Burada kastedilen “II. Gelasius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
8  Burada kastedilen “II. Callixtus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
9  Burada kastedilen “II. Honorius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
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İnnosītūs1 -Rūmiyye’dendür- on üç yıl, yedi ay, sekiz gün ḥākim [211a 
M2] olmışdur.  

Selesṭīnūs 2  -Toskānā’dandur- beş ay, on üç gün pāplıġla imtiyāz 
bulmışdur. Lūsīnūs3 -Benāsiye’dendür- on bir ay, dört gün ḫilāfet itmişdür. 
Ōcāniyūs4 -Sīrā şehrindendür- sekiz yıl, dört ay, yigirmi gün; Aṭarṭāryūs5 -
Rūme’dendür- bir yıl, dört ay, yigirmi dört gün; Aṭriyānūs 6  -
İngiletere’dendür- dört yıl, yigirmi gün; Alīşander7 -Toskānā’dandur. Yüz 
yetmiş sekizinci pāpdur. Bunuñ ‘ahdinde zelzele-i ‘aẓīme olup Anṭākiyye ve 
Ṭrablūs ve Şām ve Dımaşḳ-ı Şām ḫarāb olmışdur. Ve Cezīre-i Ṣıḳılliye’de 
şehr-i Konbānya da bi’l-külliyye yire geçmişdür. Ḥattā yigirmi biñden 
ziyāde ādem helāk olmışdur. Ve mezbūr pāp ṭoḳsan üçinci ḳayṣer olan 
Ḳarīṭrīkūs’uñ mu‘āṣırıdur- yigirmi bir yıl, yigirmi gün ḫilāfet itmişdür.  

Lūsiyūs: Toskānā’dandur. Ḳırḳ yıl, iki ay, on sekiz gün ḫalīfe olmışdur.  

Urbānūs: Milān nām şehrdendür. Bir yıl, iki ay, yigirmi beş gün 
ḥükūmet itmişdür. Zamānında ehl-i İslām Beytü’l-maḳdis’i Naṣārā’dan 
almaġla ġamından helāk olmışdur. 

Grīgoryūs: Benefend’dendür. Bir ay, on sekiz gün pāp olmışdur.  

Klīmens 8: Rūmiyye’dendür. On altı gün ḫilāfet itmişdür.  

Selesṭīnūs9: Bu daḫı Rūme’dendür. Altı yıl, sekiz ay ḥükm itmişdür.  

İnnosītūs10 -bu da Rūme’dendür- yigirmi yıl; Onoriyūs11 on sekiz ay, 
on üç gün ḫalīfe olmışdur. Ve bunuñ zamānında Freng ‘askeri Dimyāṭ’ı 
aldılar. Ammā tekrār Müslimānlar aḫẕ idüp rīdāfrensi esīr eylediler. Tekrār 
vāfir filori virüp ḫalāṣ oldı.  

Selesṭīnūs12: Milān nām şehrdendür. On yedi yıl pāp olmışdur.  

 
1  Burada kastedilen “II. İnnocentius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 78. 
2  Burada kastedilen “II. Coelestinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
3  Burada kastedilen “II. Lucius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
4  Burada kastedilen “III. Eugenius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
5  Burada kastedilen “IV. Anastasius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
6  Burada kastedilen “IV. Adrianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
7  Burada kastedilen “III. Alexander” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 79. 
8  Burada kastedilen “III. Clemens” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
9  Burada kastedilen “III. Coelestinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
10  Burada kastedilen “III. İnnocentius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80.  
11  Burada kastedilen “III. Honorius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
12  Burada kastedilen “IV. Coelestinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
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İnnosītūs1: Ceneve’dendür. On bir yıl, altı ay pāplik itmişdür. 

Alīşander2: Konbānya’dandur. Yedi yıl, üç ay, dört gün icrā-yı aḥkām 
itmişdür. Zamānında ümerā-yı Alamaniyye iki ḳayṣer [211b M2] iḫtiyār 
eylediler ki biri İspānya’dan ve ol biri İngiletere’dendür. Bu ṭarīḳla ḳayṣer 
iki olmışdur. 

Urbānūs: Frenze’dendür. Üç yıl, bir ay, dört gün pāp oldı. Zamānında 
Mıṣr’dan ‘asker geldi. Ṣıḳılliye Cezīresi fetḥ ḳaṣdın eyledi. Ve ol cezīreyi 
rīdāfrens birāderine virdi. Varup ol leşkeri mündefi‘ ḳıldı. Ve cezīrenüñ 
ḥirāsetine meşġūl oldı. 

Klīmens 3: Servenc vilāyetindendür. Ṭoḳuz yıl, sekiz ay ḫilāfet itdi. 
Evvel ḥālinde müte’ehhil idi. ‘Avreti vefāt itdükde merḥayā oldı. Ba‘dehu 
tekrār yine pāp oldı. Frīdremkūs Ḳayṣer’üñ aḳribāsından biri leşker-i bī-
kerān çeküp Alamaniyye’dan geldi. Mezbūruñ ḳatline ḳaṣd eyledi. Ammā 
kār bu [oldı] ki4 aña ġālib gelüp öldürdi. 

Grīgoryūs, Neberdiye’dendür. On dört yıl, on gün pāp olmışdur.  

İnnosītūs5: Berlendiye’dendür. Beş ay, iki gün aldı, virdi.  

Aṭriyānūs6: Ceneve şehrindendür. Bir ay, ṭoḳuz gün ḫalīfe olmışdur.  

Yoḥannes7: İspānya’dandur. Sekiz ay, bir gün ḥākim olmışdur.  

Nikolāus8 : Orsin şehrindendür. Dört yıl, bir ay, üç gün ḥükūmet 
eyledi.  

Selesṭīnūs 9 : Etrūḥīne’dendür. Altı ay pāp oldı. Ḥüsn-i iḫtiyārı ile 
ferāġat itdi.  

 
1  Burada kastedilen “IV. İnnocentius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
2  Burada kastedilen “IV. Alexander” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
3  Burada kastedilen “IV. Clemens” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 80. 
4  Nüshalarda “kār bu yedesbūrbī” şeklinde yazılan bu ibare “kār bu [oldı] ki” olarak tashih 

edildi.  
5  Burada kastedilen “V. İnnocentius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. | M2 nüshasında sehven 

“Urbānūs” yazılmıştır.  
6  Burada kastedilen “V. Adrianus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. 
7  Burada kastedilen “XXI. İoannes” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. 
8  Burada kastedilen “III. Nikolaus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. 
9  Burada kastedilen “V. Coelestinus” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. 
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Bonifāsiyūs1: Konbānya’dandur. Ṭoḳuz yıl ḫalīfe olmışdur. Bunuñ 
zamānında ki Ezgūnye ḥākimi Ṣıḳılliye’yi fetḥ itmiş idi. Ba‘de zamānin 
[212a M2] oġlı gelüp mezbūr pāpa baş indürdi.  

Beneṭikṭūs, iki yüz ikinci pāpdur. Treḥis şehrinden ḳopmışdur. On üç 
yıla ḳarīb ḫilāfet idüp tā sene seb‘a ve ‘aşer ve seb‘a mi’e tārīḫi ki Mevlānā 
Benāketī Kitābı’nuñ tārīḫ-i te’līfidür, ol ḥīnde pāp olan mezbūr idügini 
bildürmiş. Müddet-i cülūsında on üç güne dek Aṭlafus Ḳayṣer’e mu‘āṣır 
oldı. Ba‘dehu geçen eyyāmı Alberṭus Ḳayṣer ‘ahdine rāst geldi, ki yüz birinci 
ḳayṣer idi.  

Ve bi’l-cümle dīn-i ‘Īseviyye’de ki pāplar bila-teşbīh dīn-i 
Muḥammedī’den ẓuhūr iden ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye gibidür ki niçesini selāṭīn 
ilḥāḳ [ve] ḳatl ü izāleye ḳaṣd itmişdür. Anlar daḫı Resūlu’llāh’uñ evlād-ı 
kirāmından olan e’imme-i büzürgvāra çoḳ cefālar idüp ekẟerini mesmūmen 
helāk itmişdür.  

Bundan ṣoñra ḳayāṣıra-i Rūm faṣlına mübāşeret lāzımdur. Mülūk-i 
Fürs ve cebbārīn-i Mıṣr ile mu‘āṣır olanlaruñ a‘lāmı daḫı müneccemdür. 

 

FAṢL MÜLK-İ RŪM ḲAYṢERLERİNE MÜTE‘ALLİḲDÜR 

Ki Benāketī ḳavlince yüz bir ḳayṣerdür. Bundan aḳdem beyān olınan 
Romulus ki Rūmiyye-i Kübrā bānīsi idi, anuñ ‘ahdinden Aġustūs Ḳayṣer’e 
gelince ki evvel-i ḳayāṣıradur, dört yüz yigirmi iki yıl geçmişdür. Ve mezbūr 
ḳayṣer, Ḥażret-i ‘Īsā bin Meryem vilādetinden ḳırḳ iki yıl evvel vücūda 
gelmişdür. Ve ẓuhūr itdügi gibi İskenderiyye şehrini fetḥ itmişdür.  

Egerçi ki Tārīḫ-i Aḫbār-ı Yehūd ḳavlince evvel-i ḳayāṣıra Aġātyūs 
Ḳayṣer’dür. Kendüyi tevellüd eẟnāsında vālidesi vefāt itmekle eṭıbba ḳarnın 
yarup vücūda gelmekle ḳayṣer dinilmişdür. Zīrā ki dillerinde şıḳḳ-ı baṭnla 
vücūda gelen mevlūda ḳayṣer dinilmişdür. Ṣoñra ol neslden olan mülūke 
daḫı ḳayṣer ıṭlāḳı cā’iz görinmişdür. Baṭālise-i Yūnān [212b M2] āḫirinde 
gelen Ḳlūbaṭra, ḫalic-i İskenderiyye’yi icrā itdükden ṣoñra Rūmiyye-i Ṣuġrā 
ḥükūmetini mezbūr Aġātyūs’a tevcīh itmişdür. “Ben sā’ir ḥükkām gibi ṭarīḳ-

 
1  Burada kastedilen “VIII. Bonifacius” olmalıdır. bk. Işık, age, s. 81. 
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ı bevlden gel[me]düm.” diyü emẟāli miyānında dā’imā iftiḫār üzere olup 
dört yıl salṭanat itmişdür.  

Ṣāḥib-i Cüheyne ḳavlince bundan ṣoñra serīr-i mülk Yūlyūs nām vāriẟe 
degdi. Ḥālā ki ne yirine ıṣındı, ne tācına baş egdi.  »  ملك معرضا عن الكسل
   واحتمى البيض واالمل وعلى اخائر الذحائر حصل مثّ انفصل امره بعد ان اتصل » 1

Ammā Mevlānā Benāketī ḳavlince evvel-i ḳayāṣıra Aġustūs Ḳayṣer’dür. 
Ṭarīḳ-ı bevlden vücūda gelmeyüp şıḳḳ-ı baṭnla çıḳan daḫı budur. Bir ismi 
daḫı Kīḳyānūs’dur. Ḥażret-i ‘Īsā vücūda geldükden ṣoñra on yıl yıl ‘ömr 
sürüp cem‘an zamān-ı salṭanatı elli beş yıla varmışdur.2  

Tārīḫ-i Yehūd mūcibince Aġustūs’la Aġātyūs miyānında Yūlyūs nām bir 
ḥākim daḫı üç yıl ḥükūmet eylemişdür. Ve mezbūr Aġustūs leşker çeküp 
Ḳlūbaṭra’nuñ üzerine vardı. Taġallüb idüp mülkini elinden almaġla ol ‘avret 
ġayret ü ġāretden zehr yudup kendüyi helāk eyledi. 

Ve bi’l-cümle müverriḫīn ḳavlince ḳayṣer ıṭlāḳı Aġustūs oldı. Ve 
kendüden ṣoñra salṭanat iden evlādına Benu’l-aṣfer dinildi. Ve İskender-i 
Rūmī ‘aṣrından Aġustūs ‘ahdine gelince iki yüz seksen yıl geçdi. Ve mezbūr 
ḳayṣer gitdükçe ḳuvvet [bulup] Rūm ve Yūnān’dan ġayrı Mıṣr ve Şām’a bile 
ḥükm idüp ‘āmme-i Benī İsrā’īl’i taḥt-ı ḥükmine aldı. 

Ṭibāriyūs Ḳayṣer: Aġustūs’uñ oġlıdur. Ba‘żılar ḳavlince ügey oġlıdur. 
Ve hem güyegüsidür. Bunuñ serdārlarından Ayrūnis nām pāpā ‘askerle 
Şām’a vardı. Yaḥyā bin Ẕekeriyyā ‘aleyhimā es-selāmı “Nedür ki 
ḳarındaşınuñ ‘avretine nikāḥ eyledi.” diyü töhmetle nübüvvetini inkār idüp 
ḳatl itdürdi. Ve Yūnsiyūs nām [212a M2] rāhibi Beyt-i Maḳdis’e gönderüp 
‘Īsā bin Meryem’e işkence emr itdi.  

Ve bi’l-cümle Ṭaberiyye şehrini mezbūr Ṭibāriyūs Ḳayṣer binā eyledi. 
Ve Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ āsmāna ref‘i bunuñ ‘aṣrında oldı. Ve Bunlāṭīs Benaṭī3 
nām şaḫṣı Yehūd ḳavmine ḥākim naṣb itdi. Vaḳtā ki Ḥażret-i Yaḥyā ‘aleyhi’s-
selāma olan ġadr u eẕāyı ṭuydı, ḳatline cür’et iden müfsidi getür[d]üp ḳatl 
itdi. 

 
1  “O, tembellik görüntüsü sahibi oldu. Kendini emel ve rahattan korudu. Ve sonunda 

hazineler elde etti. Bunlara ulaştıktan sonra [hayattan] ayrıldı.”  
2  bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, Târîhu el-Benâkitî:  Ravzatu Ûli’l-elbâb fî Ma’rifeti 

et-Tevârîh ve’l-Ensâb, el-Merkez el-Kavmî li’t-Tercemeti, Kāhire 2007, s. 297. 
3  Bununla kasıt “Pontius Pilatus” olmalıdır. bk. Zafer Duygu, “Nasıralı İsa’nın Erken 

Dönem Yahudi Literatürüne Yansımaları”, Mukaddime, Cilt 8, Sayı 1, s. 155-172.  
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[Ġāyiyūs Ḳayṣer:] [Ṭibāriyūs] bu minvāl üzere yigirmi üç yıl 
ḥükūmetden ṣoñra öldi. Yirine Ġāyiyūs ḳayṣer [oldı]. Sābıḳuñ fevtinden 
ṣoñra bir buçuḳ yıl taḫt-ı ḳayṣerī ḫālī ṭurdı. Ba‘dehu mezbūr Ġāyiyūs’a 
münāsib görildi. Lākin bed-aḫlāḳ u şerīr ve ehl-i nifāḳ u müfsid-i āfāḳ olup 
kendü ḳızına ve hem-şīresine zinā itmegin ḳulūb-ı [nās] kendiden nefret 
ḳıldı. Ve bu ẕikr olınan fesādāta ḳanā‘at itmeyüp Fīleḳūs nām ādemini Mıṣr 
fetḥine gönderdi. Yedi yıl miḳdārı ḳavm-i Yehūd’ı ẕelīl idüp, ḳullandu[ru]p 
ve miḥrāblarına bütler vaż‘ idüp “Elbette büt-perest olmañuz lāzımdur.” 
diyü mezbūr Fīleḳūs anlara çoḳ cefā eyledi. Vaḳtā ki mezbūrdan Ġāyiyūs’a 
şikāyet olındı, bu kerre Sebbūriye nām şaḫṣı Fīleḳūs’a musallaṭ idüp bir 
ṣanemi Yehūd’uñ mesācid ü ma‘ābidleri miḥrāblarına ḳomasını ve ehl-i 
Rūm ‘ibādet itdügi Rādūs nam ṣanem-i kebīri Beyt-i Maḳdis’e vaż‘ itmegi 
ıṣmarladı.  

Ve bi’l-cümle mezbūruñ ‘aṣrında Yehūd ṭā’ifesine belāyā nāzil oldı. Ol 
daḫı Ġāyiyūs’uñ ḫabẟ-i nefsinden bilinüp ḫalḳ hücūm itmekle ḳatl olındı. 

Aḳlūdiyūs Ḳayṣer: Ġāyetle fāsıḳ u fācir idi. Şim‘ūn el-Ḳafā bunuñ 
‘ahdinde ẓuhūr eyledi. Millet-i Naṣrāniyye’ye dā‘ī ve ẕillet-i ḳavm-i Yehūd’a 
sā‘ī oldı. Ve bunuñ ‘aṣrında Mıṣr vilāyetinde bir sī-murġ ẓāhir olup ḫalḳa 
görindi. Ve zamānında aḥvāl-i Yehūd müdebber olup ‘iṣyānları ta‘ayyün 
buldı. Ḥattā birbirlerini çār-sūlarda [213b M2] ḳırmaġa başladuḳları 
muḥaḳḳaḳ buldı. ‘Āḳıbet serdār-ı ḳavm-i Yehūd olan Aġribbās ḫavfından 
ḳaçup Rūmiyye’ye vardı. Aḳlūdiyūs’a ḳavminüñ tuġyānı ḫaberin virdi. Ol 
daḫı bir ceyş-i keẟīr gönderüp Beyt-i Maḳdis’deki Yehūdīlerüñ ekẟerini 
ṭu‘me-i şemşīr itdürdi. Ve evlād u ‘iyāllerini der-zencīr getürtdi. Ve bunuñ 
‘aṣrında ṭā‘ūn u vebā ve ḳaḥṭ u ġalā ẓāhir ü hüveydā olup ḫalḳuñ ekẟeri 
açlıḳdan ḳırıldı. Bi’l-āḫire on dört yıl ḥükūmetden ṣoñra bu daḫı mürd oldı.  

[Nārūn Ḳayṣer]: Yirine Nārūn Ḳayṣer [ḥākim oldı]. Mezbūr ḫaylī bed-
sirişt ü bed-ḫilḳat olmaġın Ḥavāriyyūn’dan Marḳūsİncīl’i ẓāhir olup 
İskenderiyye ḫalḳını Naṣārā dīnine da‘vet itdügi-çün mezbūrı ḳatl itdürdi. 
Ve yine re’īs-i Ḥavāriyyūn olan Şim‘ūn el-Ḳafā ve anuñ celīsi Bavluṣ er-
Resūl nām zāhid-i pārsā bunuñ ‘ahdinde Rūmiyye’de bir günde ḳatl olındı.  

Ba‘żılar ḳavlince Şim‘ūn başı aşaġa ṣalb olındı. Bavluṣ’uñ boynı urıldı. 
Ba‘dehu mezbūr Nārūn, bir ceyş-i şefā‘at-nümūn gönderüp Esbāsiyānūs 
nām ḳā’idini anlara serdār ḳoşdı. Orişalim’e varup bir yıl tamām muḥāṣara 
ḳıldı. Ve ekẟer-i Yehūd’ı ḳılıçdan geçürdi. Ve bu eẟnālarda Nārūn’uñ müd-
det-i salṭanatı on yıl olduḳdan ṣoñra ‘aḳlı müteġayyir olup kendüde sefeh ü 
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cünūn eẟerleri ẓuhūr eyleyüp gāh oġlını ve gāh yarar beglerini bī-sebeb ḳatl 
itmege mübāşeret itmegin erkān-ı devleti kendüyi ḳatl eylediler. Ve bunı 
işidüp Esbāsiyānūs ile Beyt-i Maḳdis muḥāṣarasındaki leşker-i merḳūm 
serdārlarını beklediler.  

Ḥālā ki berü ṭarafda olanlar maḳtūlüñ oġlı Ṭayūs Ḳayṣer’i beklediler. 
Ġāyetle saḫī vü kerīm olmaġın Beytü’l-maḳdis’deki emvāl-i vāfireyi getürtdi. 
Dīn-i Naṣārā’daki dervīşāna taṣadduḳ itdi. Bu ḥālle iki yıl ḥükūmet idüp 
vefāt eyledi.  

Ammā Tārīḫ-i Yehūd’da ṭoḳuz ay miḳdārı [214a M2] Ġālbās Ḳayṣer 
emāret idüp ḳatl olındı. Ba‘dehu üç güncegiz daḫı Amūn Ḳayṣer naṣb olınup 
‘aḳabince ḫal‘ ḳılındı. Ardınca sekiz ay daḫı Ḳayṭāyūs ḥükūmet eyledi. Lākin 
ġaviyyü’s-sīre ve meẕmūmu’s-serīre olmaġın ḳatl olındı.  

[Esbāsiyānūs Ḳayṣer]: Tā ki melik-i Yūnān u Rūm u Mıṣr u Şām 
Esbāsiyānūs-ı ḳā’idde ḳarār idüp ṭoḳuz buçuḳ yıl salṭanat itdi. Ve ‘umūmen 
cemā‘at-i eşrār ve aṣḥāb-ı muḫālifīni ḳatl idüp Ṭīṭūs nām oġlını Beytü’l-
maḳdis’e gönderdi.  

Ammā Tārīḫ-i Benāketī’de Ṭīṭūs Ḳayṣer’den ṣoñra ḳarındaşı 
Ẕūmīṭyānus 1  cülūs ḳıldı. ‘Umūmen Rūm’daki büt-ḫāneleri yoḳladup 
ṣanemlerini getürtdi. Kendü yapduġı Nebṭūnī nām büt-ḫāneye ḳodurdı. Bir 
ṭarafdan ‘adū belürdükçe bütlerüñ teveccühde anlara ḳarşu itdürdi. Ke-enne 
def‘-i ‘adūya anlardan meded umdı. Bu daḫı on yıl ḥükūmet itdükden ṣoñra 
Nārūn nām ḳayṣer müstevlī oldı. Ma‘a ẕālik ḫalḳ-ıla ḥüsn-i zindegānī idüp 
Ẕūmīṭyānus ḳahr eyledügi re‘āyāyı mezbūr luṭfına maẓhar ḳılup ḫōş ṭutdı. 
Lākin çoḳlıḳ mu‘ammer olmayup bir yıl, dört ay alup virdükden ṣoñra 
Ṭrāyānus nām ḳayṣer cālis-i serīr oldı. Ḥattā leşker çeküp vardı, Bābil 
vilāyetini fetḥ idüp tā ser-ḥadd-i Hindūstān’a dek ‘azīmet ḳıldı. Ve bulduġı 
tersāları ḳılıçdan geçürüp on sekiz buçuḳ yıl ḥükūmet itdi. Ba‘dehu 
Adriyānūs ḳayṣer olup Beytü’l-maḳdis ḫarābesi ta‘mīr itdi. Ve Ḳuds’üñ 
nāmı Orişalim olmadın ḫalḳı men‘ idüp Adriyāne diyü nām ta‘yīn itdi. Ve 
Cehūd ṭā’ifesi aña duḫūlden men‘ ile tersālara küllī iltifāt üzere olup yigirmi 
iki yıl aldı, virdi.  

[Ṭīṭūs Ḳayṣer]: Ammā Tārīḫ-i Yehūd’da Ṭīṭūs Ḳayṣer ki 
Esbāsiyānūs’uñ oġlıdur, bir ismi daḫı Neṭūnyānūs’dur. Şehr-i 

 
1  Nüshada “Mīṭyānus” şeklinde yazılan bu isim “Ẕūmīṭyānus” olarak tashih edildi. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 298.  
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Berġāmūs’dan Adriyānūs’a dāmād olmışdur. Ammā kendüsi İskende-
riyye’de sākin olurdı. Ve Baṭlamyūs el-Ḳalūẕī ki [214b M2] ṣāḥib-i Me-
cisṭī’dür, bunuñ zamānında ẓuhūr eylemiş idi. Yigirmi iki yıldan ṣoñra müd-
det-i ḥükūmeti pāyāna irmiş idi.  

Fe-ammā Tārīḫ-i Yehūd’da zamān-ı salṭanatı dört yıl idi, dinilmegin 
ma‘lūm oldı ki bu maḥaldeki Ṭīṭūs, Esbāsiyānūs oġlı degüldür, ġayrıdur. 
Benāketī ḳavlince mābeynde gelüp geçen ḳayṣerlerdür, ṣaḥīḥdür. 

Domisṭiyānūs Ḳayṣer: Ṭīṭūs’uñ ḳarındaşıdur. On beş yıl tamām icrā-yı 
aḥkām idüp Yehūd ḳavmine ḳatl-i ‘āmm itmişdür. Ḥattā ṭavā’if-i Yehūd 
bunuñ zamānında iḫtifādan1 ḫālī olmamışdur. Ḳayṣer-i mezbūruñ ‘ulüvv-i 
himmeti bir mertebede idi ki basīṭ-ı arżda kendüden ġayrı ḥākim olduġına 
rıżā virmezdi. Bi’l-āḫire bu daḫı mürd oldı.  

[Nārvās Ḳayṣer]: Yirine Nārvās Ḳayṣer cülūs idüp bir yıl miḳdārı aldı, 
virdi.  

[Īdiyānūs Ḳayṣer]: Ba‘dehu Īdiyānūs Ḳayṣer müstevlī oldı. Ve müddet-i 
emāreti on ṭoḳuz yıla varduġı ta‘ayyün buldı. Bunuñ ‘aṣrında ḳavm-i Yehūd 
Beytü’l-maḳdis’de cem‘iyyet ve muḳābele vü muḳāteleye ittifāḳla taṣmīm 
nisbet itdüklerinde def‘ine ceyş-i keẟīf gönderdi. Cümlesini ḳatl-i ‘āmm 
itdürdi. Lākin der-‘aḳab bunuñ mülkinde bir ḫāricī ẓuhūr itdi. Anuñla ceng 
ü cidāl eẟnāsında ḳayṣer-i mezbūr daḫı nā-būd oldı, yitdi.  

Bu daḫı maḫfī olmaya ki Benāketī ḳavlince Ṭīṭūs’dan ṣoñra Marḳūs 
Ḳayṣer ḳarındaşı Aurelyūs ile iştirāken ṭoḳuz yıl ḥükūmet itmişlerdür. 
Marḳūs ve ibtidā-yı ẓuhūrlarında melik-i mülk-i Ermen Yūnān vilāyetini 
ḫarāb itmekle mezbūr Marḳūs leşker çeküp vardı. Münhezim ḳılup tā 
Ṣaḳleb’e ve Türk vilāyetlerine dek ardınca ḳodı. Ekẟerini yitişüp ḳılıçdan 
geçürdi. Ba‘dehu Ḳommūṭūs nām ḳayṣer ḥükūmet ṣadrına geçdi. Alānye 
ḫalḳı ‘inād itdüklerinde üzerlerine varup ḳılıç çekdi. Bi’z-żarūre anları daḫı 
taḥt-ı iṭā‘ate aldı. Ba‘dehu Ṣaḳālibe fetḥine varup maḥall-i ceng ü cidālde 
helāk oldı. Ammā müddet-i ḥükūmeti on yıla varduġı ta‘ayyün buldı. [215a 
M2] Ba‘dehu Elviyūs ve Severyānūs ma‘an ḳayṣerlıḳ itdiler. Ve niçe tersāları 
ḳılıçdan geçürüp bi’l-iştirāk yigirmi dört yıl salṭanat itdiler.  

[Andriyānūs Ḳayṣer]: Fe-ammā Tārīḫ-i Yehūd ḳavlince Īdiyānūs’dan 
ṣoñra Andriyānūs ḳayṣer olup yigirmi bir yıl aldı, virdi. Niçe müddet icrā-yı 

 
1  M2 nüshasında “iḫtifādan” kelimesinden sonra “ṣoñra” kelimesi gelmektedir. Anlam 

gereği “ṣoñra” kelimesi metinden çıkarılmıştır.  
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aḥkām ve mülk-i Mıṣr’a ṭoġru ḫırām ve Nīl-i Mıṣr’dan Baḥr-i Ḳulzüm’e bir 
ḫalīc ḥafrına iḳdām ve ṣuyını icrāya iḥtimām itdükden ṣoñra bedenine maraż 
‘ārıż oldı. Beyt-i Maḳdis ziyāretini eṭıbbāsı terġīb itmegin Ḳuds-i Şerīf’e 
vuṣūl buldı. Lākin ḫarāb olmış bulmaġın ta‘mīrini emr eyledi. Tamāmen 
ma‘mūr u ābādān itdükden ṣoñra dārü’l-mülkine çekildi. Der-‘aḳab ḳavm-i 
Yehūd yine Beyt-i Maḳdis ḥiṣārına taḥaṣṣün itdiler. Ba‘dehu ṭarīḳ-ı iṭā‘atden 
çıḳup yine ‘iṣyān u ḍalālete gitdiler. Ḳayṣer-i mezbūr ki bu ḫuṣūṣı işitdi, bir 
‘aẓīm ‘asker gönderüp Beytü’l-maḳdis’i niçe eyyām muḥāṣara itdi. Tā ki 
içindeki ḳavm-i Yehūd’ı belā-yı ‘aṭş u cū‘ ile helāk eylediler. Ba‘żılar ḳavlince 
Baṭlamyūs-ı ṣāḥib-i Mecisṭī bunuñ ‘aṣrında vücūda geldi. 

Anṭonīnūs : Bu daḫı yigirmi iki yıl ḥükūmetinden ṣoñra fevt oldı. 

[Aurelyūs Ḳayṣer]: Yirine Aurelyūs Ḳayṣer oturdı. On ṭoḳuz yıl bu 
daḫı alup virdi. Lākin zamānında iki sāl bārān seyyāl olmadı. Memālik ḫalḳı 
āẟār-ı ḳaḥṭ u ġalādan giriftār-ı renc ü elem oldı. Ve niçesi maraż-ı cū‘dan 
helāk oldı. Egerçi ki bi’l-āḫire istisḳāyla ḥarāret-i ḳulūba ṣular sepildi, lākin 
zevāl-i cū‘ mā’il-i rücū‘ olup nev‘an rūy-i zemīn şād-āb u reyyān olduġı gibi 
ḳayṣer-i mezbūr fevt oldı. 

[Ḳommūṭūs Ḳayṣer]: Yirine Ḳommūṭūs cülūs itdi. Ḥakīm Cālīnūs 
bunuñ ‘ahdinde iştihār buldı. Ve müddet-i ḥükūmeti on yıla varduḳda 
Erdeşīr-i Bābilī, Fārs ve Bābil ve Āmid vilāyetlerine müstevlī oldı. Ve mülūk-i 
eṭrāfı taḥt-ı iṭā‘ate da‘vet ḳıldı. Bu yüzden nizā‘ları üç yıl daḫı ḥükm idüp 
müddet-i [215b M2] temellüki on üç yıla vardı.  

[Severyānūs Ḳayṣer]: ‘Āḳıbet ol daḫı fevt olup yirine Severyānūs cülūs 
itdi. Bu daḫı on üç yıl ḥükūmet eyledi. Ve bunuñ ‘aṣrında Erdeşīr zemīn-i 
Baṣra’ya varup Medā’in şehrini binā itdi. 

Anṭūnyūs: Ḳayṣeriyye dārü’l-mülkinde taḫta geçdi. Dört yıl miḳdārı 
aldı, virdi. Yedi, içdi. Bunuñ ahdinde Şābūr İbn Erdeşīr küllī nām u ‘unvān 
buldı. Nuṣaybīn gibi şehr, ḳayṣer-i mezbūruñ memālikinde mecma‘-ı 
müşrikīn bir medīne iken muḥāṣarā idüp üstine ḥavāle bir ḳulle yapdı. Yaraġ 
u yat ve sā’ir ẕaḫā’ir ü ālāt ile ṭoldurup Nuṣaybīn fetḥine mücidd iken 
vilāyetinde bir ḫāricīnüñ ḫurūcı ḫaberi geldi. Ol daḫı ādemlerine żarar u 
gezend irgürilmeyüp ol ḳulle hedm olınmamaḳ şarṭı ile ḳayṣerüñ serdārları 
ile söyleşüp çekildi, gitdi. Lākin ‘asker-i ḳayṣer naḳż-ı ‘ahde cür’et itdiler. 
Ḥālā ki ol bābda ḥīle ṭarīḳına gitdiler. Ve bu cümle ki ḳal‘a-i Nuṣaybīn’üñ 
ol ḳulleye ḳarīb sūrı dīvārını yıḳdılar. Tecdīd eyledükde daḫı tevsī‘ itmekle 
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ol burcı daḫı içerüye aldılar. Ammā şol zamān ki Şābūr ol ḫāricī hücūmını 
ber-ṭaraf ḳıldı, tekrār Nuṣaybīn üzerine gelüp muḥāṣara itdi. Ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, eyyām-ı mübāşeretde ol sūr-ı cedīd yıḳıldı. Ḳayṣer leşkerinüñ 
bünyād-ı ‘ahd u peymānı gibi ḫarāba vardı. Tā ki leşker-i Şābūr içerüsine 
‘ubūr eylediler. Ḳatl-i ricāl ü ġāret-i emvāl ve seby-i nisvān u ‘iyāl itmege 
ẓafer buldılar. Ve ol eẟnālarda ḳayṣer-i mezbūr daḫı mürd oldı. 

[Maġrūnyūs]: Yirine Maġrūnyūs geçüp bir yıl ḥükūmet ḳıldı.  

[Anṭūnyūs]: Bundan ṣoñra Anṭūnyūs musallaṭ olup üç yıl aldı, virdi. 
Ve bu tārīḫde Şābūr, Şām vilāyetine leşker çeküp niçe yirleri fetḥ eyledi.  

[İskenderūs]: ‘Aḳabince İskenderūs pādişāh oldı. On üç yıl tamām 
i‘tidāl ü inṣāfla ḥükūmet itdi.   

[Maḳsimyūs]: Ba‘dehu Maḳsimyūs taḫta cülūs itdi. Üç [216a M2] yıl 
icrā-yı aḥkām ve ri‘āyet-i ‘ibādet-i aṣnām ṭarīḳına gitdi. Ve bunuñ 
zamānında salṭanat-ı mülk-i ‘Acem Şābūr’dan Behrām bin Hürmüz’e 
intiḳāl itdi.  

Būrbinūs: Bu daḫı üç ay aldı, virdi.  

[Ġurdyānūs]: Ardınca Ġurdyānūs ḳayṣer oldı. Dört yıl miḳdārı 
ḥükūmet eyledi. Ve bunuñ ‘ahdinde Behrām bin Behrām Fārs mülkine 
müstevlī ḳılındı.  

[Filibbus]: Bu daḫı fevt olup Filibbus Ḳayṣer yedi yıl salṭanat itdi.  

[Daḳyānūs]: Ba‘dehu kendü beglerinden Daḳyānūs ḳā’id üstine leşker 
çeküp ḫurūc itdi. Ḥattā ḳayṣer-i mezbūrı helāk [idüp] istiḳlāl üzere beş yıl 
emāret eyledi. Lākin kāfir-i fācir-i cebbār, evżā‘ı nā-hemvār bir murdār olup 
ḫalḳı büt-perestlikde ikrāh u icbār eyleyüp nev‘an tevaḳḳuf idenleri helāk 
itmegi ‘ādet idindi. 

Menḳūldür ki birgün Efesus nām şehrüñ ḫalḳını ‘ibādet-i aṣnāma 
me’mūr kıldı. İçlerinden yedi nefer ‘ābid-i dīndār ol küfri iḫtiyār itmeyüp ol 
şehrüñ cebel-i şarḳīsindeki ġāra girdiler. Ḫālıḳ-ı Perverdgār’uñ luṭfına 
tevekkül idüp ol maġārenüñ bir künc-i muẓliminde ṣaḳlandılar. Ḥattā ki bir 
ḳıṭmīrleri var idi. Yanlarından ayrılmadı. Ve  1﴾َوَ�ِمنُـُهْم َكْلبُـُهْم﴿  naṣṣına 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/22, “Sekizincisi köpekleridir.” 
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maẓhar oldı. Ve anlar uzanup yatduḳlarında ḳıṭmīr daḫı ayaḳların uzadup  
 .mefhūmına mā-ṣadaḳ görindi ﴿وََكْلبُـُهْم َ�ِسٌط ِذرَاَعْيِه ِ�ْلَو۪صيِد﴾ 1

Naẓm 

  رفت و مردم شد گ پى نيكان     سك اصحاب كهف روزى چند  
  2م شد گ ش  ت وّ ب خاندان ن      شت مهسر لوط گ ن �ر  ا د ب   �   

Ya‘nī ol seg-i ḳıṭmīr Aṣḥāb-ı Kehf’e mütāba‘atla merdüm ḥükminde 
oldı. 

Ba‘żılar ḳavlince ṣuleḥā-yı Naṣārā’dan on yedi kişi Daḳyānūs-ı büt-
perest ẓulminden [216b M2] ḳaçup ol ġāra girdiler. ‘İnda’llāh ‘iẓam-ı şān u 
menzilet buldılar. Ammā fācir-i mezbūr ki anlaruñ ol ġāra girdüklerini işitdi, 
varup dehān-ı ġārı yapdurdı. Bir ḳā’idine emr itdi. Ḥālā ki ḳā’id-i mezbūr 
‘āḳıl ve mücerrib-i umūr olmaġın anlaruñ ṣaḳlanduḳlarını ve ḳıṭmīrleri 
yanlarından ayrılmayup teba‘iyyetini bir āhen levḥa[ya] yazdurdı. Ve tārīḫ 
ḳoyup bir ṣandūḳa idḫāl idüp devr-i ezmānla münḥall ü mużmaḥil olmasun, 
diyü ḳazdurdı. Andan ṣonra ol ġāruñ aġzını yapdurdı. Ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, yüz ḳırḳ yıl ‘ale’t-tevālī uyudılar. Tā ki Teodūsyūs Ḳayṣer 
zamānına dek āb-ı ḥayāt-ı zindegānīden bi-vechin-mā el yumadılar. Bu 
ṭarīḳla Daḳyānūs daḫı fevt oldı. 

[Ġallūs]: Yirine Ġallūs Ḳayṣer geçüp iki yıl miḳdārı ḥükūmet itdi. 

[Vālāryānūs]: Andan ṣoñra Vālāryānūs on bir yıl aldı, virdi. Bu daḫı 
büt-perestlere raġbet üzere oldı. Ve kendü oġlını serdār idüp leşker ile 
Beytü’l-maḳdis’e gönderdi. Varduġı gibi anda niçe fesādāt itdi. Ḥālā ki eẟnā-yı 
cengde ṣınup ele girdükde, melik-i Fürs olan Behrām’a gönderildükde bilā-
tevaḳḳuf boynını urdurdı. Bi’l-āḫire ḳayṣer-i mezbūr daḫı fevt oldı.  

[Aṭūdyūs]: Bir yıl miḳdārı ḥükūmetle i‘tilā buldı. 

[Aurelyānūs]: Altı yıl ḳayṣer oldı. Bunuñ ‘aṣrında Ḳosṭanṭīn ki ātiyede 
beyān olınur, vücūda geldi. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/18, “Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını 

uzatmış yatmaktaydı.”  
2  “Ashâb-ı Kehf’in köpeği birgün iyilerin peşinden gittiği için insan [kadar değerli] oldu. 

Lut’un karısı kötülerle eş oldu da peygamberlik ailesinden makrum kaldı.” (Sa‘dî, Gülistân) 
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[Ṭāfitūs]: Ba‘dehu Ṭāfitūs cālis-i serīr oldı.  

[Ayrūḳūs]: Altı aydan ṣoñra ḳatl olınup yirine Ayrūḳūs Ḳayṣer oturdı. 
Sīret-i ḥaseneye mālik olmaġın ḫalḳ-ı cihān bunuñ sülūkini ḫōş gördi. Lākin 
ṣoñra [217a M2] ḥükūmetde tebdīl-i aḫlāḳ idüp yine ẓulm u ḥayfı pīşe 
idindi. Bu ṭarīḳla cem‘an müddet-i ḥükūmeti beş yıla vardı. 

[Ḳāryūs]: Ba‘dehu Ḳāryūs Ḳayṣer iki sene emāret idüp çoḳ kimseyi 
helāk itdi. ‘Āḳıbet Müntaḳim-i Ḥaḳīḳī mezbūruñ iki oġlını bir uġurdan 
ceng eẟnāsında helāk itdürdi.  

[Diyūḳliṭyānūs]: Der-‘aḳab kendüsi fevt olup Diyūḳliṭyānūs yigirmi 
bir yıl aldı, virdi. Menḳūldür ki evā’il-i ḥālinde çūbānlıḳ ider idi. İsmi 
Mīġribṭā diyü şöhret bulmış idi. Ḳaçan beyne’l-aġnām mizmārını çalardı, 
te’ẟīr-i elḥānından ḳoyuncıḳlar raḳṣa girürdi. Ümerāsından biri sābıḳu’z-
ẕikr Ḳāryūs nām ḳayṣere bu ḥāli bildürdi. Ol daḫı ādem ṣalup Mīġribṭā’yı 
getürtdi. Çalduġı mizmārı begenüp mezbūrı mīr-āḫūr idindi. Niçe vech ile 
ri‘āyet itdükden ṣoñra ıṣṭabl-ı ‘āmirī ḫidmetine me’mūr ḳıldı. Bu kerre 
mezbūruñ ṣadā-yı mizmārı ḫaylī esbānı raḳṣa ḳoymaġa başladı. Bir 
mertebeye vardı ki mezbūrūn atları peyvend ṭutmaz oldı. Yularları ve 
zimāmları günden güne yeñiletmek īcāb itdi. Bi’l-āḫire ṣīt u ṣadā-yı mizmār 
duḫter-i ḳayṣer ḳulaġına degdi. Hezār iştiyāk u ārzū ile mīr-āḫūr-ı mezbūrı 
getürtdi. Ḥarem-serāy ḳarşusında çaldurdı. Kendüsi medā-yı ḥicābdan 
diñleyüp müteleẕẕiẕ oldı. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ mizmārını begendigünden ġayrı şekl 
ü şemā’ilini daḫı pesend itdi. Derd-i ‘illet-i şehvāniyyesine ol sāz ṣāḥibini 
çāresāz idinmegi muḳarrer ḳıldı. Lākin “Furṣat vaḳtine dek kendüyi 
ṣaḳlasun. Bīgāneler ile izdivāc u imtizācından ṣaḳınsun ve ṣoḥbet-i [217b 
M2] viṣāli kendüye muḳarrer bilsün.” diyü ḫaber gönderdi.  

li-Münşi’ihi 

  Didiler ey dil-ber-i ṭurfe-beyān 
  Müjde ey ṣādıḳ-ı sütūde-zebān  
 
  Müjde kim ṭoġdı devletüñ güneşi 
  Ḳoynuña ḳoydı yār-ı māhveşi 

Fi’l-vāḳi‘ öyle oldı. Ya‘nī ki vaḳt-i furṣata dek tevaḳḳuf ḳıldı. Tā soñ 
deme dek ki iki birāderi bir muḥārebede helāk oldı, babası Ḳāryūs daḫı fevt 
olup fenā buldı. Verāẟet-i mülk duḫter-i ṣāḥib-i silk cenābına münḥaṣır 
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idügi ki muḳarrer oldı. Vaḳt-i furṣatı ġanīmet bilüp duḫter-i meẕkūre 
Diyūḳliṭyānūs ile tezevvüc ḳıldı. Ba‘dehu duḫter-i ḳayṣerden iki ferzend 
vücūda getürdi.  

Vaḳtā ki neşv ü nemā buldılar, bāġ u rāġ-ı eyāletde birer nihāle döndi. 
Büyügini Bābil ve Medā’in ḥükūmetine gönderdi. Ve ṣaġīrine memālik-i 
Rūm ve müżāfātından olan merzbūm eyāletini virdi. Ammā kendüsi ḫaylī 
mütekebbir-i cebbār ve emr-i müdārāyı bilmez nā-sāzgār-ı murdār olmaġın 
ve pāy-taḫt-ı Anṭākiyye’den oturup rūzgārından kām almaḳ üzere iken 
ḫuṣūṣā ki vilāyet-i Rūm u Mıṣr u Şām u aḳṣā-yı ‘Arab ‘umūmen taḥt-ı 
ḥükminde iken ehl-i Mıṣr u İskenderiyye mezbūra ‘iṣyān itdiler. “Min ba‘d 
senüñ ḥükūmetüñe rāżī degülüz.” diyü söylediler. Lākin müşārün ileyh bir 
‘aẓīm ‘asker gönderdi. Ol vaḳ‘a-i kebīr ki “sebyü’ş-şühedā” tārīḫi ile şöhret 
virilmişdür, ya‘nī ki Ḥażret-i Ādem’üñ hübūṭından beş biñ sekiz yüz 
senesinde ṭārīḫ ḳonılmışdur.  

Ve bu eyyāmda nā’ibü’l-melik olan Ḳusṭīn, Ruhā şehrinden Hīlāne ile 
tezevvüc ḳıldı. Va‘desi bitdükde anlardan Ḳosṭanṭīn-i Kebīr vücūda geldi. 
Vaḳtā ki neşv ü nemā bulup sinn-i temyīze vuṣūl buldı, mehere-i 
müneccimīn ṭāli‘-ı mevlūdını görüp ṣāḥib-i mülk olacaġından ḫaber virüp 
beyne’n-nās şüyū‘ bulmaġın ḳayṣer-i mezbūr anı ḳatl itmek murād idindi. 
Lākin ḫaberdār olmaġın Ruhā cānibine firār itdi. Vaḳtā ki Diyūḳliṭyānūs’uñ 
maraż-ı mevtini işitdi, [218a M2] ılġarla gelüp mevcūd bulduġı ḫazīneyi 
pīş-keş idüp fāriġü’l-bāl oldı, ṭurdı.  

Maksimiyānūs: Ki sābıḳuñ veled-i ṣulbīsidür. Babası yirine ḳayṣer oldı. 
Ḥālā ki babasına nisbet eşeddü küfren ve nifākan mażmūnına mā-ṣadaḳ 
bulındı. Ol sebeble Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anı emrāż-ı müzmineye mübtelā 
itdi. Tā ki kendü ḥālini bilüp terk-i ẓulm u bid‘at u cefā şarṭı ile Naṣārā’nuñ 
ruhbān-ı murtāżlarından ḫayr-du‘ā temennī ḳıldı. Ġarābet bundadur ki 
ifāḳat bulduġı gibi yine ‘ahdin[d]e ṭurmayup re‘āyāya ẓulm ile cefālar itmege 
başladı.  

‘Āḳıbet bī-inṣāflikle şöhret bulup memleket-i Fārs pādişāhları bu aḥvāli 
ṭuydı. Ḥattā Şābūr ki mezbūra mu‘āṣır bir pādişāh idi, Maksimiyānūs’uñ 
sīret-i reddiyyesini işitdi, “Kendüm bi’l-mu‘āyene müşāhede ideyin.” diyü 
tebdīl-i ṣūret idüp bir dervīş libāsına girüp pāy-taḫt-ı ḳayṣere gitdi. Ve nice 
günler anda temekkün itdi.  
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İttifāḳ ol eẟnālarda birgün ḳayṣer-i mezbūr ekābir-i devletine bir ‘ālī 
żiyāfet eyledi. Ve fuḳarā-yı ra‘iyyeti beẕl-i in‘ām u ṣadāḳatle ri‘āyet eyledi. 
Meger ki Şābūr daḫı ol simāṭa dāḫil ve bir ḥakīm-i nükte-dānuñ yanında 
cālis ü nāzil idi. Bir yirden ḳayan meclis, ṣurāḥīler ve ḳadeḥler ile teşne-
lebleri sīr-āb iderek bir muṣavverü’l-levn ḳadeḥ ki ṣūret-i Şābūr anda resm 
olınmış idi. Anuñ ṭolusını ol ḥaḳīm ṣundı. Feylesūf-ı nükte-şinās ki ol 
ḳadeḥdeki ṣūrete naẓar eyledi, Şābūr’uñ ṣūreti idügini bildi. Ve bir kerre 
daḫı diḳḳatle Şābūr’a naẓar ḳıldı. Ol yanındaġı şaḫṣ Şābūr idüginde şübhesi 
ḳalmayup “İşte Şābūr budur.” diyü ṭutdı, ḳayṣerüñ ḥużūrına ‘arż itdi.  

Egerçi ki Şābūr “Ben ol şaḫṣ degülüm.” diyü inkār eyledi, lākin eẟnā-yı 
teftīş yañılup tenāḳuż söyledi. Ol sebeble aḫẕ olınup āyīnlerince siyāset 
buyurıldı. Ya‘nī ki yaşlu bir ṣıġır derisine ṣardırılup güneşe ḳarşu bir yüksek 
mīl üstinde [218b M2] aṣılup ḥarāret-i şems ile ḳurıduḳça Şābūr içinde 
mużṭaribü’l-ḥāl olmaḳ üzere aṣılu ḳaldı. Ve bu furṣatı ġanīmet bilüp 
Maksimiyānūs, Şābūr’uñ taḥt-ı ḥükmindeki Fārs memālikine çekildi. 
Varduġı [yirde] ḳaṭ‘-ı ensāb u ensāl ve nehb ü ġāret-i emvāl ü ‘iyāl idüp 
ḳanda bāġ u bostān gördiyse ḳırḳ[up] dirdi. Ve niçe niçe nevāḥī ve ḳaryeleri 
yaḳup yıḳup yire berāber ḳıldı.  

Ve ba‘dehu dārü’l-mülk-i Şābūr’a vardı. Niçe günler muḥāṣara ḳılup 
fetḥ itmek mertebesine iletdi. Ammā ki Şābūr-ı maḥbūs ḳayṣerüñ pāy-
taḫtından ḫalāṣ u rehā bulmadın me’yūs olup ṭururken bekçileri ‘ayş u nūşa 
boşanup ḥirāsetinde iken ihtimām itmez oldı. Tā ki Şābūr’[uñ] 
memleketinden olan ba‘żı maḥbūsān furṣat düşürüp kendülerüñ ġıdāsı içün 
virilen birḳaç desti yaġı evvelceden bu niyyete idḫāl itmiş olup hengām-ı şeb-i 
tīre Şābūr’uñ ṣarılduġı deriye sürdiler. Der-ḥāl münḥal olduġını görüp ol 
‘aẕābdan ḳurtardılar. ‘Ale’l-fevr atlandurup yanına düşdiler. İki üç günüñ 
[ardından] gerek ḳurtılan maḥbūslardan gerek merāḥil ü menāzildeki 
hevādārlardan bir alay ‘asker oldılar. Bu ṭarīḳla çekilüp dārü’l-mülk-i 
Şābūr’a yitdiler. 

li-Münşi’ihi 

  Mehçe-i rāyet oldı kevkebe baḫş 
  Ḳıldı şems ü ḳamer miẟāli dıraḫş 
 
  Deh ü meh ṣīti pür yesār u yemīn 
  Ki deme virdi tīġ ü tīre yemīn 
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  Ki ‘adū ḫaylī bulmaya ruḫṣat 
  Gide resm-i emān u emniyyet 
 
  Göre ma‘reke dīv-i pür-küfrān 
  Öñde gürz-i girān ḳafāda sinān  

‘Asākir-i Şābūr ki şehryār-ı güm-geştesini buldı, her biri ol şevḳle cenge 
girüp bir ḳaġan arslana döndi. Evvelā ḳayṣerüñ cünd-i bī-meziyyetini ṣıyup 
tiret [ü] mirret ḳıldılar. Bi’z-ẕāt ardına düşüp ḳıra ḳıra maḳarr-ı 
muḥaḳḳarına dek ḳovdılar. Ehl-i Bizanṭiyye ki Maksimiyānūs ẓulminden 
[219a M2] ‘āciz ḳalmışlar idi, bu eẟnālarda furṣat buldılar. Ḳosṭanṭīn’e 
nāmeler yazup ādem gönderdiler. “Elbette bizi bu ẓālimüñ elinden ḳurtar.” 
didiler.  

Meger ki ol eyyāmda Ḳosṭanṭīn bir vāḳı‘a görmiş idi. Gökyüzinde 
nücūmdan ṣalīb şekilleri peydā olmış ve hātifden bir āvāz gelüp “Yā 
Ḳosṭanṭīn, bu a‘lāmını götür; var düşmenlerüñ üstine manṣūr u muẓaffer 
ol; otur.” buyurıldı. Fi’l-vāḳi‘ re‘āyā ḫaberlerinün kelimesi vāḳı‘ada vāḳı‘aya 
muṭābıḳ oldı. Bilā-te’ḫīr Ḳosṭanṭīn leşker çeküp Maksimiyānūs üzerine 
yüridi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, bir nehr-i sā’il kenārında teḳābül-i ṣaffeyn ve 
teḳātül-i ṣınfeyn oldı. Ḳayṣer maḫẕūl [ve] münhezim ü meksūr ve ekẟer-i 
ümerāsı ḳayd u bend ile esīr ü maġlūl1 ve niçesi ġarḳ-āb u maḳtūl idügi 
taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ḥattā Maksimiyānūs-ı bed-kirdār daḫı ol varṭadan cān ḳurtarmadı. 

li-Münşi’ihi 

  Ardına baḳmayup ḳaçardı kilāb 
  Ardın almışdı ṣanasın seyl-āb 
 
  Vāḳı‘ā niçe biñ ḳılıç ‘uryān 
  Seyl-i ḳahr olmış idi cüst ü revān 
 
 

 
1  Nüshada “maġlūb” şeklinde yazılan bu kelime anlam ve seci gereği tashih edilerek metne 

alındı. 
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  Na‘l-i esbi kemānüñ āteş-bār 
  Bād-ı ṣarṣarla ṣan ṭutışmış nār 
 
  Oldı kāfirlerüñ ḳafāsı dürüst 
  Seyl-i ṭūfān-nişān u āteş-i cüst 
 
  Kimi āteş sıḳan kimi ḫancer 
  Kimi kūpāl urur kimi şemşīr 

Bu ḫuṣūṣ hübūṭ-ı Ādem’den beş biñ sekiz yüz on ikinci senesinde vuḳū‘ 
buldı. Ba‘dehu ḳayāṣıra-i Rūmiyān devleti mużmaḥil olup evlād-ı Ḳosṭanṭīn 
serīr-i salṭanatla kām-yāb ḳılındı.  

Pes ibtidā-yı devlet-i ḳayāṣıra tārīḫ-i Ādem’üñ beş biñ seksen dört 
senesinde oldı. Ammā inḳırāż-ı ensāl ü memleketleri beyān olınan senede 
olup cem‘an müddet-i temellükleri bi’t-taḳrīb sekiz yüz yıla ḳarīb oldı. 
İcrā-yı ḥükūmet idenler ise otuz yedi ḳayṣer idügi ta‘ayyün buldı. [219b 
M2]  

 

Tafṣīl ‘alā vechi’t-teẕyīl 

Ammā Tārīḫ-i Benāketī’deki faṣl-ı ḳayāṣıra āḫar vechle tafṣīl olınup 
gerek esāmīsi gerek tevārīḫi Aḫbār-ı Yehūd Tārīḫi’nde faṣl-ı muvāfıḳ 
olmamaġın ber-vech-i teẕyīl beyānı münāsib görildi. 

Evā’il-i fasldaki Ṭīṭūs Ḳayṣer tercemesinde niçesi yazılup Andriyānūs 
Ḳayṣer’e dek mücmel nesne ḳalmamış idi. Ammā meẕkūrdan ṣoñra faṣl-ı 
Benāketī’de Anṭūnyānus ki Severmānus oġlıdur, ġāyetde fāsıḳ u zānī olup 
babasınuñ menkūḥasını taṣarruf ḳaṣd itmegin ‘askeri taḥammül eylemedi. 
Yedi buçuḳ yıl ḥükūmetden ṣoñra redd ü ‘azl olındı.  

Ba‘dehu Alīşanderūs bir yıl, iki ay ḥākim olduḳdan ṣonra kendüsi ve 
oġlı a‘dā leşkeri ile ceng ile ḳatl olındı. Ba‘dehu zānī ve fāsıḳ bir ḳayṣer daḫı 
gelüp dört aycaġız aldı, virdi. Ba‘dehu Maksimiyānūs ki yigirminci 
ḳayṣerdür, on üç yıl ḥükūmet ḳıldı. Ġıbbu ẕālik Dāyūs nām ḳayṣer daḫı 
keẕālik on üç yıl icrā-yı aḥkām eyledi. Gordiyānūs1 yedi yıl salṭanat itdükden 

 
1  Nüshada “Diyānūs” şeklinde yazılan bu isim “Gordiyānūs” olarak tashih edildi. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 299. 
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ṣoñra Filibbus ile dīn bābında ba‘żı güftügū eyledükde ol ġālib gelüp 
mezbūrı ḳatl itdürdi. Ve cümle māli, mülkini kilīsāya aldurdı. Ammā ki 
maḳtūl-i mezbūr evā’il-i salṭanatında ḫaylī nām çıḳarmış idi. Ḥattā leşker 
çeküp Fārs vilāyetini alup żabṭ itmiş idi. 

Filibbus: Evvelā tersā dīnine girüp büt-perest olan bu ḳayṣerdür. Ve 
Fārs leşkeri kendüyi ṣıyup esīr almışdur. Āḫir-i müddet-i ḥükūmeti yedi yıl 
olduḳda Rūmiyye’de ḳatl olınmışdur. Daḳyūs, Naṣārā’dan çoḳ kimseyi ḳatl 
idüp bir yıldan ziyādece ḥükūmet itmişdür. Ba‘dehu Ġallūs Ḳayṣer cülūs 
idüp iki yıl miḳdārı alup virmişdür. Ba‘dehu Vibyūs iki ay ḥükūmet idüp 
ḳatl olınmışdur. Valeriyānūs oġlı Galliyānūs ile iştirāken [220a M2] on beş 
yıl taḥakkümden ṣoñra Fārs ‘askerine esīr oldı. ‘Acem pādişāhı anuñ boynına 
baṣup semendine süvār olmaġla irtifā‘-ı şān buldı. 

Ba‘dehu Ḳlādyūs bir yıl, ṭoḳuz ay emāret idüp vilāyet-i Hūdiyye’yi fetḥ 
eyledi. Aurelyānūs Rūmiyye’ye bārū çekdi. Ve laḥm-i ḫınzīre revāc virüp 
“Herkes yisün.” diyü emr itdi. Beş buçuḳ yıl ḳayṣer olduḳdan ṣoñra Ṭaṭiḳūs 
ki otuzıncı ḳayṣerdür, yedi ay ḥükūmet itdi. Ba‘dehu leşker çeküp Fārs 
vilāyetine gitdi. Ḳūryūs üç yıl, dört ay aldı, virdi. Ba‘dehu Fīlūryānus cülūs 
idüp bir yıl, yigirmi gün ḥükūmetden ṣoñra Ṭarsūs’da küşte oldı.  

Kārūs, evlādından Karīnūs ve Nümeryānūs nām iki oġlı ile iştirāken bir 
zamān ḥükūmet idi. ‘Āḳıbet Fārs vilāyetinde beyne’n-nehreyn helāk oldı, 
gitdi. Diyūḳliṭyānūs daḫı cülūs idüp Maksimiyānūs nām oġlı ile bi’l-iştirāk 
yigirmi yıl ḳayṣerliḳ itdi. Fe-ammā ziyāde ẓālim ü ġaddār idi. Bī-günāh niçe 
tersāları ḳatl itmiş idi. Āḫir kendüsi mesmūmen helāk oldı. Valeryūs iki yıl 
ḥükm itdi. Ve İspānya şehrini aldı. Ve Birityā’nuñ duḫteri ile tezevvüc 
eyledi. Ḥattā Ḳosṭanṭīnūs ikisinden vücūda geldi. Ba‘dehu Ḳosṭanṭīnūs 
babası yirine geçüp otuz yıl ḳayṣerliḳ eyledi. Ba‘de zamānin baraṣ rencine 
mübtelā olup Selfenderūs nām pāp aña ‘ilāc eyledi. Ġıbbu ẕālik Ḳosṭanṭīnūs 
tersā oldı. Ve Frengistān memālikini Maḳsiminūs’a virdi. Ve kendüsi 
Ḳosṭanṭıniyye şehrine gitdi.  

İmdi biz yine Tārīḫ-i Aḫbār-ı Yehūd’a gelelüm. Ve ol faṣlı kemā-yenbaġī 
beyān idelüm: 
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FASL ḲOSṬANṬĪN VE EVLĀDI OLAN  
MÜLŪK-İ SERĪR-NİŞĪN BEYĀNINDADUR 

Vaḳtā ki Ḳāryūs Ḳayṣer evlādı ile bir cengde [220b M2] helāk olup 
memleket-i Rūm u Yūnān duḫterine intiḳāl eyledi, ol daḫı zevci olan 
Diyūḳliṭyānūs cenābını tevkīl idüp mesned-i ḳayāṣıra anda ḳarār itdi. 
Meẕkūr u meẕkūreden iki ferzend vücūda gelüp büyügine Bābil ve Medā’in 
ve şarḳī vilāyetlerini virüp pādişāh eyledi. Küçügini Rūm memleketini ve 
müżāfātını ta‘yīn idüp kendüsi gāh Anṭākiyye’de ve gāh Şām memālikinde 
sākin oldı. Vilāyet-i Mıṣr ve aḳṣā-yı maġrib taḥt-ı ḥükminde olup beyne’l-
mülūk keẟret-i ḫadem ü ḫaşemle iştihār buldı.  

Zamān-ı devletinde on ṭoḳuzıncı yılda ehl-i Mıṣr u İskenderiyye 
kendüye ‘iṣyān idüp eṭrāf-ı memālikinde herc ü merc ẓāhir olduḳda 
tevābi‘inden olan Ḳosṭanṭīn, Ruhā şehrine varup Hīlāne nām bir ‘avretle 
tezevvüc itdi. Ba‘dehu bir oġlı vücūda gelüp nāmını Ḳosṭanṭīn-i Kebīr ḳodı 
ki ṭāli‘-ı mevlūdını gören müneccimīn, “Tamām-ı ‘āleme ḥükm itmesi 
muḳarrerdür.” dimekle Diyūḳliṭyānūs iḥtiyāten mezbūrı ḳatl itmek ḳaṣdın 
itdi. Ol daḫı ḳorḳusından Ruhā’ya gitdi. Cebbār-ı mezbūr fevt ol[ma]yınca 
ḥareket itmedi. Ba‘dehu ẓālim-i mezbūr ki vefāt eyledi, rāyet-i ḥüḳūmeti 
Maksimiyānūs nām veledi iẟbāt eyledi. Ḥālā ki babasından aẓlem, cebbār u 
seffāk-dem bir bed-sirişt ādem idi. Yuḳaruda beyān olınduġı üzere şehr-i 
Bizanṭiyye ḫalḳı kendüden yüz döndürdiler. Ḳosṭanṭīn’i getürüp ṭaleb ü 
raġbetle taḫta geçürdiler.  

Fe-lā-cerem Ḳosṭanṭīn-i pesendīde-şiyem re‘āyāya ‘adl ü dād üzere olup 
büt-ḫāneleri yıḳdurdı. Dīn-i ‘Īseviyye’deki zühhād u ‘ubbāda küllī ri‘āyetler 
itdi. Ve bir kenīseye naẓar u iltifāt pertevin [221a M2] bıraḳmaġla cemā‘at-i 
Naṣārā’dan iki biñ üç yüz ḳırḳ üsḳuf müctemi‘ oldı. Ve Bizanṭiyye şehrinüñ 
ba‘żı binālarını tecdīd idüp yeñiden sūr binā itdürdi. Ve ol şehr ismini tebdīl 
idüp Biẓanṭiyye iken Ḳosṭanṭıniyye ta‘yīn eyledi.  

Ve zamān-ı devletinde vālidesi Hīlāne, Ḳuds-i Şerīf ziyāretine 
müteveccih oldı. Ḥattā varduġı gibi Ḥażret-i ‘Īsā Nebī’yi üstinde ṣalb ḳaṣdın 
itdükleri üç ḫaşebüñ tecessüsine diḳḳat ḳıldı. Zīrā ki ḳavm-i Yehūd anları 
gömüp nā-būd itmişler idi. Ya‘nī ki bir ḫarābede olup genc gibi pūşīde 
ḳılmışlar idi. Hīlāne ki cüstücūda ḫaylī diḳḳat itdi, ḥīn-i tecessüsde üç 
‘amūd ẓāhir olup naẓargāhına yitdi. Lākin anlar mıdur, degül midür, şekk ü 
reyb ḳılındukda ‘uḳalādan biri bu ma‘nāyı vaż‘ itdi ki “Her ḳanḳısını ki bir 
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meyyit üzerine ḳoyalar ve ol mürdeyi sā‘atiyle zinde bulalar, ṣaḥīḥı ol 
olacaḳdur.” didükde bir bir üçini birer meyyit üstine ḳodılar. Birisinüñ 
altında meyyit dirilüp Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a temcīd ü tesbīḥ itdügini gördiler. 
Ḥīlāne bu ḥālete ḳatı mesrūr oldı. Hemān ol günden Naṣārā beyninde ‘īd-i 
ṣalīb cem‘iyyeti şöhret buldı. Ve çelīpā şeklinüñ heykel-i müẟelleẟi üç ḫaşebe 
delālet itmek üzere vaż‘ olındı.  

Ammā ‘acebdür ki İmām Ġazzālī -‘aleyhi raḥmeti’l-Bārī- Sırru’l-‘ālemīn 
nām kitābında “Hīlāne, İskender’üñ vālidesidür.” diyü beyān itmişdür. Ke-
enne İskender’üñ vālidesi ġayrı nāmla mu‘anven idügini işitmemişdür. 

Ve bi’l-cümle Ḳosṭanṭīn altmış beş yaşında vefāt itdi. Müddet-i 
salṭanatı cem‘an elli yıl ḥisābına yitdi ki yigirmi altı yılı babasından ṣoñra, 
yigirmi dört yıl daḫı Maksimiyānūs-ı cebbāruñ inḳırāż-ı devletinden ṣoñra 
oldı. [221b M2]  

[Ḳosṭanṭīn-i Ṣaġīr]: Ve ḥīn-i vefātda üç oġlı ḳaldı ki büyük oġlı 
Ḳosṭanṭīn-i Ṣaġīr’dür ki babası yirine cülūs idüp yigirmi dört yıl salṭanat 
eyledi. Zamānında Baḥr-i Rūm ġaleyān idüp sāḥil-i İskenderiyye’de ṭūfān-ı 
ḳıyāmet-nişān oldı. Niçe yirleri ḫarāb ve sükkānını ġarḳ-āb itdügi ta‘ayyün 
buldı. Ve bunuñ ‘aṣrında melik-i Fārs olan Şābūr ḥafr-i enhār ve ta‘mīr-i 
müdün-i bī-şümār idüp küllī iştihār buldı. ‘Āḳıbet ża‘f-ı baṣar ‘ārıżasıyla 
Nīşābūr’da temekkün idüp tā yetmiş iki yaşına girüp vefāt eyleyince andan 
ṭaşra gitmedi. Ba‘de-mā Ḳosṭanṭīn-i Ṣaġīr, Bizanṭiyye’de vefāt eyledi. 

[Yūliyānūs]: Tā ki yirine oġlı Yūliyānūs cülūs eyledi. Egerçi ki Benāketī 
ḳavlince nebīre-i Ḳosṭanṭīn-i Kebīr’dür, ammā ba‘żı müverriḫīn zu‘mınca 
‘ammū-zāde-i Ṣaġīr’dür. ‘Alā küllī ḥāl çirk-i şirkle murdār olan küffār-ı bed-
nihādüñ pelīd-i nā-āzādesidür. ‘Ömrini aṣnām ‘ibādetine ṣarf eyleyen 
küffārüñ bed-meẕheb-i ḍalālet-zevādesidür. Bir yirde ṭurmayup mülūk-i 
Fürs ile maṣāffa bel baġladı. Ḥattā Aylūn nām ‘arrāf ki ol ‘aṣrda bir kāhin-i 
ẕemīmü’l-evṣāf idi, niyyet-i fāsidesinden aña su’āl itdi. Cidden bir ḫaber-i 
müntic istiḫrācına ḳādir olmaduḳda zu‘mınca bu bahāneyi itdi ki 
“Civārımuzda medfūn olan şühedā-yı Naṣārā kemükleri bu bābda ṣafā-yı 
ḳalbüme ve kehānetüme māni‘dür. Elbette elbette anlaruñ iḫrācı lāzımdur.”  

Fe-lā-cerem mezbūr Yūliyānūs-ı menḥūs ol ‘iẓām-ı remīmi çıḳardup 
Anṭākiyye’ye gönderdi. Ba‘dehu ‘arrāf-ı bed-evṣāf nuṣret-i bā-‘İṣāf ḫaberin 
virüp Ḥarrān’a ṭoġru çekildi. Ve andaki evẟān-ı bāṭılaya secdeler idüp 
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istiẓhār ḳıldı. Ve ol eẟnālarda kendüsi atdan düşüp altındaġı feres-i cemīl, ol 
ḥaml-i mühmel-i ẟaḳīlinden ḳurtulmaḳ şükrānesine cān virdi. [222a M2]  

Ḥālā ki kehene-i müneccimīn, “Naṣārā ḳavmi saña siḥr ü mekr ü kemīn 
itdüklerindendür.” diyü tebyīn eyledi. Ḥattā ol gün yigirmi biñ kimseyi 
siyāsetle helāk ḳıldı. Ya‘nī ki nev‘an ḫaṭī’ası iḥtimāl olanları ṭopraġa düşürdi. 
Ba‘de ẕālik fürsān diyār-ı Fürs’le cenge ‘azīmet ṣadedinde oḳla urılup 
zaḫmnāk olduġı ḥālde feresinden düşdi. Zaḫmından revān olan bir avuç 
ḳanı keffine alup  1«غلبىن � ابن مرمي»  ya‘nī “Baña ġālib oldılar, yā Meryem 
oġlı ‘Īsā.” diyü semādan cānibe ḫūn-efşānuñda cān virdi. 

li-Münşi’ihi 

  Himmet-i nār u nūr uman nā-dān 
  Oldı maḥrūḳ-ı āteş-i sūzān 
             
  Niçesi ṣalb olındı bi’t-taḳrīb 
  Göge irgürdi başlarını ṣalīb 

Yūviyānūs: Ol cengde bile bulınan ümerānuñ eñ dilīr ü şecī‘i olmaġın 
salṭanat-ı mülk-i Rūm aña lā’iḳ görildi. Ol daḫı taḫt-ı ḳayṣerīye cülūs idüp 
tāc-ı zerrīn başına giydi. İttifāḳan cāsūslar lisānından böyle ḫaber aldı ki 
“Şābūr, melik-i Rūm’uñ vefātını işidüp bi’z-ẕāt tüccār libāsına girüp 
mu‘asker-i Rūm’a duḫūl idecekdür.”  

Fe-lā-cerem mezbūr mümellik-i muḥterem-ṭarīḳ cüstücūda ẟābit-
ḳadem olup Şābūr’ı ele getürdi. Ve ḫaymesine iletüp niçe ri‘āyetler ile ‘ahd 
u mīẟāḳın aldı. Ve żiyāfet idüp niçe hedāyā virdi. Ba‘dehu ikisi daḫı atlandı. 
Mezbūr daḫı Şābūr’uñ otaġına indi. Mādām ki ḳayd-ı ḥayātda oldılar, aṣlā 
ḫilāf u şiḳāḳ üzere deprenmediler. Fe-ammā Yūviyānūs çoḳlıḳ mu‘ammer 
olmadı. Ancaḳ bir sene miḳdārı ḥükūmet idüp ‘aḳabince mürd oldı.  

Valinṭūnyūs: Egerçi ki bunuñ zamānında recefāt u zelzelelere nihāyet 
olmadı. Ġayr-ı me’mūl ḥavādiẟ ü ‘alāmāt degmede inḳıṭā‘ bulmadı. Lākin 
kendüsi daḫı tek ṭurmadı. Melik-i Fürs ile maṣāffāt üzere olmaġı münāsib 
görmedi. [222b M2] Bu ḥāletle on iki yıl emāret itdükden ṣoñra vefāt 
eyledi. 

 
1  “Ey Meryem’in oğlu, beni yendi.” 
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Vālīns: Sābıḳuñ karındaşıdur. İki sene miḳdārı ḥükūmet itdükden 
ṣoñra vilāyet-i ‘Arab’dan bir ḫāricī ḫurūc eyledi. Vālīns anuñla muḥārebeye 
varduḳda ḳatl olındı.  

[Aġrādyānūs]: Ba‘dehu Aġrādyānūs ḳız ḳarındaşı oġlı ile iştirāken bir 
yıl aldı, virdi. Der-‘aḳab ikisi de vefāt eyledi. 

[Teodūsyūs el-Kebīr]: Aṣḥab-ı Kehf ki Daḳyānūs zamānında ḫˇāba 
vardılar, fe-ammā bunuñ ‘aṣrında uyandılar. El-ḳıṣṣa ‘adl ü inṣāfa mā’il idi. 
Binā’en ‘alā ẕālik on yedi yıl salṭanat itmiş idi. Nihāyet Aṣḥāb-ı Kehf’üñ 
bīdār olması meẕkūruñ müddet-i temellükinüñ on beşinci yılında idi. 
Ammā hübūṭ-ı Ādem’den berü beş biñ sekiz yüz ṭoḳsan senesinden bir yıl 
miḳdārı ziyāde geçmiş idi.  

[Arḳādyūs]: Vaḳtā ki bu daḫı fevt oldı, yirine veled-i ṣulbīsi Arḳādyūs 
ḥākim oldı. Bu daḫı cem‘an on üç yıl ḥükūmet idüp Behrām bin Şābūr ile 
mu‘āṣır idügi ta‘ayyün buldı. 

[Teodūsyūs-ı Ṣaġīr]: Ba‘dehu Teodūsyūs-ı Ṣaġīr ḳırḳ iki yıl salṭanat 
eyledi. Yezdicerd-i ẓālim babasınuñ evāḫir-i salṭanatında [Fürs mülki] 
taḫtına cülūs eyleyüp bunuñ zamān-ı devletinde leged-kūb-ı raḫş-ı 
ḥavādiẟden, ya‘nī ki atlarından birinüñ depmesini yidügi bā‘iẟden helāk oldı. 
Yirine Behrām-ı Gūr pādişāh olup ḥüsn-i sīret ve luṭf-ı serīretle imtiyāz 
buldı.  

[Marḳiyān]: Āḫir bu daḫı fevt olup yirine Marḳiyān şehryār olup 
müddet-i salṭanatı altı yıla yitdükde Naṣārā ḳavmi millet-i vāḥide iken 
ṭabī‘at u meşiyyet-i maḥabbetlerine [iḫtilāf] düşüp Despiḳūrus ki 
İskenderiyye’de baṭrīḳ idi, bu ṭarīḳla baḥẟ u nizā‘da muṣirr-i ‘inād olmaġın 
Naṣārā iki fırḳa oldı. Ya‘nī ki melikleri olan Marḳiyān meẕhebini iḫtiyār 
idenlere Melikiyye, ve anuñ hevādārına Ya‘ḳūbiyye dinildi. Zīrā ki nāmı 
lisān-ı ‘Arabiyye üzere Ya‘ḳūb idi.  

Ve yine [223a M2] Cezīre-i Girīte’den Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-ṣalātü ve 
‘alā nebiyyinā ṣūretinde İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne ẓuhūr idüp ḫalḳı Beytü’l-maḳdis’e 
da‘vet itdi. Fe-ammā ḳayṣer-i ‘aṣr vücūd-ı İblīs’de şübheye düşüp mużṭarib 
oldukda “Elbette ṣu üzerine yürümeñ gereksün. Üşenme, ḫavf itme.” diyü 
İblīs ṭarafından delālet olınduḳda meşy ‘ale’l-mā’a ḳādir olamayup müddet-i 
salṭanatı yigirmi yılda iken ġarḳ olmışdur. Ammā ekẟer-i müverriḫīn bu 
ḳıṣṣa Teodūsyūs ‘aṣrında ve niçesi Marḳiyān zamānındadur, diyü beyān 
eylemişdür. 
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[Leon-ı Kebīr]: Ve bundan ṣoñra Leon-ı Kebīr mālik-i memālik-i Rūm 
ve żābıṭ-ı mesālik-i merzbūm nāmına oldı. Ve bunuñ ‘ahdinde melik-i Fārs, 
Āmid diyārını āmed şüdle ḫarāb eyledi. Lākin ḳal‘ası fetḥına ḳudret 
bulmadı. On altı yıl salṭanatdan ṣoñra bu daḫı fevt oldı.  

Ammā müverriḫ Benāketī ḳavlince Marḳiyānūs, Filistīnūs nām 
ḥākimle bi’l-iştirāk ḥükūmet itdükden ṣoñra ṣadr-ı ḳayṣerī Alanṭiyūs’a1 naḳl 
itdi. Müddet-i salṭanatı ḥisābı yalıñuz altı yıla yitdi. 

[Leon-ı Ṣaġīr]: Ki Ebū Zīnūn’dur, cālis-i serīr olup bir yıl ḥükūmet 
ḳıldı. 

[Zīnūn]: ‘Aḳabince oġlı Zīnūn mütemellik olup on sekiz yıl icrā-yı 
aḥkām itdi. Lākin taḥt-ı ḥükmindeki ḫalḳı żabṭ idemeyüp eyālet siyāsetle 
tev’emeyn idügini bilemeyüp ġāfil deprenmegin Selīḳūn nām şaḫṣ-ı meftūn 
ve taḥt-ı ḥükmindeki ḳavm-i maġbūn nifāḳda ittifāḳ eylediler. Zīnūn ṣayd 
u şikārda iken oġlını taḫta geçürdiler. Ve mezbūrla Selīḳūn’ı müdebbir-i 
mülk itmegi münāsib gördiler. Lākin Zīnūn ol ḳavm-i ‘uṣāta ve ḫāricīye ve 
oġlına ẓafer buldı. Anlara mütāba‘at iden ekābirle cümlesini ḳatl idüp sinni 
altmış bir yıla varınca salṭanatla iştihār ve iḳtidār buldı. Ḥattā vefātı mülūk-i 
Fürs’den Ḳubād-ı mesned-nişīn zamānında oldı.  

[Siṭās]: Yigirmi yedi yıl [223b M2] aldı, virdi. Ḥamā şehrine sūr çeküp 
bu ma‘mūr eyledi. Ve zamānında ‘ulemā ve küttāba raġbet idüp herkese 
oḳumaḳ yazmaḳ ṭarīḳına sülūk itmegi münāsib gördi. Fe-ammā zamān-ı 
devletinde ḳaḥṭ u ġalā-yı şedīd ve nüzūl-i cerād-ı keẟīr-i pür-mezīd her 
ṭarafdan ẓāhir ü bedīd olup memālik-i Rūm’a küllī iḫtilāl virdi. Ḥattā 
açlıḳdan niçeler vefāt eyledi.  

[Nesṭānūs]: Āḫir bu daḫı fevt olup Nesṭānūs ṭoḳuz yıl salṭanat itdi. Ve 
tārīḫ-i cülūsinüñ üçinci senesinde ‘Arab ḳavmi melik-i Rūm’a ġazā idüp 
fürsān-ı Fürs ile şüc‘ān-ı Rūm u ‘Arabān miyānında vāfir cengler ve cidāller 
oldı. Ve ol eẟnāda arż-ı Filisṭīn Yehūdīleri mezbūra ‘iṣyān eyledügi taḥaḳḳuḳ 
buldı. Ḥattā bir şaḫṣı kendülere sālār naṣb idüp ḳavm-i Rūm’la muḥārebeleri 
ẓuhūra geldi. Ve bu ortalıḳda lā-yuḥṣā ke-‘adüvvi’r-rimāl ve’l-ḥiṣā aḳvām-ı 
muḫtelife nevāle-i şīr-i şemşīr ḳılındı. Ve bunuñ ‘ahdinde bir zelzele-i ‘aẓīme 
olup şehr-i Anṭākiyye’nüñ ekẟer-i ‘imāreti ḫarāb oldı. Ve niçeleri baṣdurup 
öldürdi.  

 
1  Nüshada “Leonṭiyūs” şeklinde yazılan bu isim “Alanṭiyūs” olarak tashih edildi. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 302. 
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Yūsṭinyānūs: Bu daḫı [ḳayṣer] olup ṭoḳuz yıl eyālet itdi. Ḥadd-i 
ẕātında ‘ilm ü ma‘rifete ve ‘adl ü siyāsete mā’il bir ḳayṣer idi. Ve aḥkām-ı 
ḥükūmete müte‘alliḳ niçe mücelledāt te’līf itmiş idi. Ve bunuñ ‘ahdinde 
ḳaḥṭ u ġalā olup ḫalḳ birbirini yimek mertebesine varmışlardur. Ḫuṣūṣā ki 
cülūsı tārīḫinüñ üçinci senesinde eyyām-ı şitā ṣayf hevāları ile hüveydā olup 
vebā-yı ‘aẓīm ḥādiẟ oldı. Ve yedinci yılda ġazā idüp medīne-i Rūm’ı żabṭ 
itdi. Ve on altıncı yılı emīr-i ‘Arab Ḥāriẟ bin Cīle, Fārs vilāyetine ‘asker 
çekdi. Ammā kisrā marīż ü ‘alīl bulınup kendüsi varmaġa ḳādir olamayup 
‘asker gönderdi. Lākin ‘Arab ḳavmi ġālib gelüp anlar münhezim ḳılındı. Bi’l-
āḫire yine dilīrān-ı Fārs ġalebe idüp alduḳlarını ‘Arab ḳavmine bıraḳdurdı.  

El-ḳıṣṣa mülk-i Rūm, Rūmiyye dimekle mevsūm şehr ve ḳal‘ası ve 
Anṭākiyye şehrinüñ evlerini ve bi’l-cümle büyūt [224a M2] u esvāḳı 
‘ammāline ta‘mīr itdürüp tārīḫ-i hübūṭ-ı Ādem’üñ altı biñ altmış beşinde 
her kişi menziline göçdi. Ve bu ḳıṣṣadan yigirmi sekiz yıl evvel Ṭūr-i Sīnā 
deyrini ta‘mīr itdürdi.  

Yūsṭiyūs: On bir yıl ḥükūmet eyledi. Ve bunuñ ‘aṣrında vilāyet-i 
Alamaniyye’dan bir ‘aẓīm leşker İṭāliyā’ya 1  geldi. Ve niçeleri ḳılıçdan 
geçürdi. Ve bunuñ ‘aṣrında Nūşirevān-ı ‘Ādil memleket-i Fürs salṭanatıyla 
kām-rān oldı. 

Ve bi’l-cümle bu maḥalde Frengistān memālikindeki ḳayṣerlerüñ 
devleti munḳarıż olup bundan ṣoñra mülk-i Yūnān ba‘żı memleketlere 
müstevlī olup ‘aẓīm-i şān ve ḳadr-i ‘unvān buldı. 

 

FAṢL FĪ ḲAYĀṢIRA-İ MÜLK-İ YŪNĀN  
VE MÜLŪK-İ ḌALĀLET-SÜLŪK-İ BĪ-ḪIREDĀN 

  ‘Ālemde memleket nic’olur pādişāhsız  
  Mümkin mi pādişāh ola yāḫūd sipāhsız 
 
  Ser pā bürehne mülk-i fenā pādişāhları 
  Ḥükm itdi kā’ināta serīr ü külāhsız       
                          

 
1  Nüshada “Antaliyya” şeklinde yazılan bu isim “İṭāliyā” olarak tashih edildi. bk. Ebû 

Süleymân Dâvud el-Benâkitî, age, s. 302. 
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  Bir laḥẓa taḫt-ı devleti ansuz ḳomaz Ḫudā 
  Muḫtel olur niẓām-ı memālik çü şāhsız 

Yūsṭiyūs vefātından ṣoñra Ṭibāriyūs cālis-i serīr oldı. Mülūk-i Fürs ü 
Rūm eli ile mün‘aḳid olan ser-rişte-i ṣulḥ u emān güsiste ḳılındı. Her 
ṭarafdan gürūh gürūh ‘asākir-i pür-şükūh cünbiş ü ḥarekete başladı. Ve her 
pādişāh nām u neng taḥṣīline kūşiş üzere oldı. 

Bedīhe li-Nāẓımihi 

  Berḳ urdı yine silāḥ-ı heycā 
  Her yañadan āteş oldı peydā 
 
  Ejder gibi od ṣaçardı nīze 
  Meyl itmiş-idi gören gürīze 
 
  Şeb şeb çalınurdı tīġ-i ḫūn-bār 
  Dik dik atılurdı ser-i ṭayyār 
 
  Gögsin gererek girürdi rezme 
  Ḳalḳan yanaşurdı ehl-i ‘azme 
 
  Her zümrede bir maḫūf cünbiş 
  Her fırḳada bü’l-‘aceb ġurunbiş 

Bu minvāl üzere ‘Acem leşkeri yirinde ḳoyup Re’sü’l-‘ayn ve Ḫābūr’a 
geldi. Cünūd-i Rūm serdārları daḫı Morīḳ Baṭrīḳ ile anları ḳarşulayup 
def‘ine ṣarf-ı maḳdūr itdi. Ḥattā tekābül-i [224b M2] ṭarafeyn olduḳda 
ḫayl-i ‘Acem’den ḳırḳ biñ kimseyi esīr idüp Ḳıbrıs Cezīresi’ne gönderdi. 

Ve bi’l-cümle günden güne Ṭibāriyūs’uñ baḫtı güşāde ve mühimmāt-ı 
devleti āmāde olup bunuñ ṭāli‘i te’ẟīrinden ‘Acem leşkeri pādişāhları olan 
Hürmüz’e ser-keşlige başladı. Ol daḫı içlerinden çıḳup Münbic’e gelüp 
Ṭibāriyūs’a resūl ü nāme gönderdi. “Eger bu def‘a baña mu‘īn ü ẓahīr 
olursan min ba‘d mābeynimüzde ‘aḳd-i uḫuvvet muḥkem olsun. Ve ikimüz 
miyānında da‘vā-yı übüvvet ü bünüvvet ḫuṣūṣı ẟübūt bulsun.” diyü niyāz 
itmegin mezbūr ḳayṣer mesfūr Hürmüz’e mu‘āvenet içün ḳırḳ biñ güzīde 
leşker gönderdi. Tā ki anlaruñla Medā’in ve Vāsıṭ’a varup bed-ḫˇāh 
devletinüñ yüzlerin döndürdi. Ya‘nī ki kemā fi’l-evvel esbāb-ı devlet ü 
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şevketini mükemmel ḳıldı. Ve serdārlarına icāzet virüp ḳayṣere hedāyā-yı 
cezīle ile maḥabbet-nāmeler irsāl eyledi.  

Ḥadd-i ẕātında mezbūr Ṭibāriyūs ifrāṭ-ı in‘ām u iḥsāna me’nūs bir 
pādişāh idi. “Şol nesne ki henüz elümdedür, benümdür. Benden ṣoñra ḳalan 
ḫazīne düşmenümüñdür.” diyü söylerdi. Fe-lā-cerem bu gūne beẕl-i māl ü 
ni‘am muḳābelesinde Ḫālıḳu’l-levḥ ve’l-ḳalem aña bir kenz-i mübhem ‘aṭā 
ḳıldı. Ol daḫı olur olmaz bāc u rüsūmı re‘āyāsından def‘ idüp şebān-rūz 
in‘ām u ṣadaḳātden ḫālī olmadı. Ya‘nī ki serāyı ferşinde üsti yazılmış, lisān-ı 
‘İbrānī ḳazılmış bir mermer gördi. “ ‘Alāmet-i defīne olmaḳdur.” diyü 
ḳaldurdı. Altında bir yazılu mermer daḫı bulup anı daḫı gidertdi. Bir miḳdār 
ḥafr itdükden ṣoñra nihāyetsiz genc-i şāygān ele getürdi. Olınca döke, ṣaça 
ḫarca sürdi. Bi’l-āḫire müddet-i ḥükūmeti yedi yıl olduḳda vefāt itdi. 

[Maurīḳ Ḳayṣer]: Ba‘dehu Maurīḳ Ḳayṣer taḫta geçüp ḥüsn-i sīretle 
yigirmi yıl ḥükūmet eyledi. Ṣīt ü ṣadā-yı ‘adl ü inṣāfı tā heft ıḳlīm [225a 
M2] ḥudūdına yitdi. Ve māh-be-māh ḳazanla nefīs ṭa‘āmlar bişürdüp 
fuḳarāya iṭ‘ām eylerdi. Ve bürehne ve ‘uryān gördügi fuḳarāya libāslar 
giydürüp dirhem ü dīnār in‘ām eylerdi. Ḥattā ḥīn-i iṭ‘āmda ẟevābı ḳaṣdına 
bi’z-ẕāt kendüsi ve zevcesi ḫidmet ḳılurdı.  

Mezbūruñ ve sābıḳ mesfūruñ pāy-taḫtları şehr-i Ḳosṭanṭīn idi. Vaḳtā 
ki tārīḫ-i cülūslarından dördinci yıl oldı, bir vebā-yı ‘aẓīm ḥādiẟ olup nefs-i 
şehrde dört yüz biñden ziyāde nüfūs telef olduġı taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ve yine bunuñ ‘aṣrında Hürmüz, re‘āyāsına ve ‘askerine ẓulm u cevr 
itmegin ‘āciz ḳaldılar. Ḫāḳān-ı Çīn cenābına nāmeler ṣaldılar. “Elbette bizi 
bu ẓālimden ḫulūṣ eyle.” diyü yalvardılar. Ḫāḳān daḫı leşker çeküp Fārs 
vilāyetine ṭoġrıldı. Hürmüz bu ḥāleti işidüp Behrām bin Behrām’ı serdār 
gönderdi ki kendü aḳribāsından idi ve şecā‘atle küllī iştihār virmiş idi. Vaḳtā 
ki Behrām, ḫāḳāna muḳābil olup münhezim itdi, bu kerre memleket-i Fārs 
salṭanatını kendü nefsi içün ṭaleb itdi. Ḥadd-i ẕātında murādına vāṣıl oldı. 
Hürmüz ḳaçaraḳ Maurīḳ ḫidmetine dāḫil oldı. Ḥattā anuñ mu‘āveneti ile 
yine devlet ü salṭanatını ḥāṣıl oldı. Mābeynlerinde ‘aḳd-i ülfet ü maḥabbet 
müstaḥkem olup Maurīḳ’uñ Meryem nām duḫteri ile tezevvüc itdi.  

Ba‘de ẕālik ḳayṣer-i mezbūr ḫuddām-ı ḥareminden birine incindi. 
Muḥkem ḍarb-ı şedīd idüp āzürde itdi. İttifāḳ yine kendü serdārlarından 
Fūḳā nām bed-baḫt bu ḳıṣṣaya vāḳıf olup ġulām-ı mezbūra niçe ‘ahd u güft 
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eyledi. Tā ki iġvā-yı şeyṭānī ile ol küfrānü’n-ni‘me Maurīḳ’uñ ṣadrına geçdi. 
Evlād u ‘iyālini ser-cümle ḳılıçdan geçürdi. 

Emāret-i Fūḳā: Ümerādan iken fitneye raġbet ve ol yüzden cell-i 
himmetle mütemellik oldı. Sābıḳuñ ekẟer-i evlādını helāk eyleyüp ancaḳ 
birini iḥtiyāṭen Ṭūr-i Sīnā deyrinde pinhān itdürdi.  

Bu mābeyne sekiz yıl geçüp ḫuṣūṣ-ı mezbūr ‘aynıyla Hürmüz’e ma‘lūm 
olduḳda Maurīḳ ile olan uḫuvvet ü bünüvvet ‘alāḳası silsile-i rezm ü ḥarbi 
muḥarrik oldı. Aḫẕ-ı intiḳām niyyetine bī-nihāyet leşker çeküp mülk-i 
Rūm’a ṭoġrıldı. Ve kendüden evvel yarar ve nāmdār serdārlarından 
Ḥarūriyye nām ḳā’idi bir miḳdār ‘askere sālār idüp Beyt-i Maḳdis’e 
gönderdi. “Elbette yıḳup yaḳup diyār-ı Filisṭīn’deki Naṣārā’yı ḳatl-i ‘āmm 
idesün.” diyü ıṣmarladı. Ve bir ḳā’id-i sā‘id-baḫtını daḫı Mıṣr’a [ve] 
İskenderiyye’ye gönderdi. “Mülk-i Rūm’dan ol semtlere firār edenleri 
isteyesün. Virmezler ise ḳatl-i ‘āmm lāzımesin göresün.” buyurdı.  

Ve kisrā bi’z-ẕāt İstanbul’a ṭoġrıldı. Niçe günler muḥāṣara idüp nevāḥī 
ve ḳurāda bulduġını ḳılıçdan geçürdi. Bir yañadan Filisṭīn vilāyetlerini 
Ḥarūriyye, bir cānibden kisrā nehb ü ḳıtāl ve ḳaṭ‘-ı ensāl emrinde daḳīḳa 
fevt eylemedi. Ḳavm-i Yehūdā “Vaḳt-i furṣatdur.” diyü ‘Acem leşkerinüñ 
öñlerine düşüp iġvā ve iḍlālden ḫālī olmadı. Ol zamānda nefs-i şehr-i Ṣūr’da 
ki ḳırḳ biñ miḳdārı Yehūdī var idi. Cümlesi ittifāḳda birbirlerine yār idi. 
Ḳıbrıs’a ve sā’ir memālike mektūblar gönderdiler ki ḳavm-i Yeḥūd’uñ ‘īd-i 
fażīḥı gicesi eṭrāfdan gelüp şehr-i Ṣūr sūrına cem‘iyyet ideler. Ve ol gice sūr-ı 
Ṣūr ḳapularını Yehūd ḳavmi açıvirüp anlar içerü gireler. Bulduḳları 
Naṣārā’yı ḳatl-i ‘āmm [226a M2] idüp ḳıralar.  

Vaḳtā ki bu ‘ahd u mīẟāḳ üzere yigirmi biñ miḳdārı Yehūdī ol rūz-ı 
mev‘ūdde mevcūd bulındı, āteş-i muḥārebe ḳuvvet-i işti‘āl bulup nā’ib-i Ṣūr, 
dāḫil-i sūr ve me’ḫaẕ-ı rencūr olan Yehūdā’nuñ boyunlarını urdı. Kellelerini 
burc [u] bārū-yı bedenlerine zeyn itdi. Ve niçesin bedenlerden aşaġa atdı. Ve 
ol eẟnālarda “ ‘Asker-i Rūm yitişdi.” ḫaberleri şāyi‘ olup Yehūd ḳavminden 
ḳaçan ḳaçanuñ oldı. Bu ṭarīḳla sükkān-ı Ṣūr nihāyetsiz kimseyi ḳılıçdan 
geçürdi.  

Fe-ammā Hürmüz Kisrā, Ḳosṭanṭıniyye ḫalḳına tamām müżāyaḳa 
virdi. Ḥattā bir miḳdār eyyām-ı muḥāṣaradan zād u zevādeleri dükendi. 
Ba‘de-mā Heraḳl nām muḥtāl ü miḳdām vāfir ẕaḫā’ir ile feryād-res olmaġın 
dāḫil-i ḥiṣār olan Naṣārā vü aḳvām, bi’l-ittifāḳ Fūḳā’yı öldürdiler. “Aṣlda 
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murād olınan bunuñ kellesidür. Ve Maurīḳ’ı ḳatl itdüren budur.” diyü 
kellesini kisrāya gönderdiler. Ḥazm-ı reyleri ve ḫidemāt-ı iṣābet-nümā-yı 
lāzımelerini iẓhārına binā’en Heraḳl’ı kendülere ḥākim ü ḳayṣer idindiler. 

 

Ḥükūmet-i Heraḳl Ḳayṣer 

Ba‘żılar Heraḳliyūs daḫı dimişlerdür. Ġāyetle müneccim ü kāhin ve 
envā‘-ı ḥīle vü ḫud‘ası müte‘ayyin yarar ve ḫidmet-güẕār, ḳayṣer-i nāmdār 
olmaġla otuz bir yıl salṭanat itdi. Ve cülūs itdügi gibi kisrā cānibine ḫaberler 
gönderüp “Sābıḳan Fūḳā, Maurīḳ’ı ve evlādını ḳatl idüp bunca fesādāt 
itmekle biz daḫı kendüyi ve hevādārlarını öldürdük. El-ḥamdu li’llāh sizüñle 
bizüm ortamuzda ‘adāvet-i ḳadīme yoḳdur. Bu taḳdīrce çāk bu deñlü 
muḥāṣara [226b M2] vü muḥārebe ḥadd-i inṣāfdan artuḳdur. Münāsib 
budur ki vilāyetiñüze ‘azm idesüz. Bizi ḥālimüze ḳoyup gidesüz.” diyü 
bildürdükde mābeyne muṣliḥūn girdi. Yıldan yıla Heraḳl, kisrāya biñ ḳanṭār 
altun ve biñ ḳanṭār sīm-i ḫām ve biñ re’s bikr-i ḥüsnā cāriye ve biñ re’s yarar 
at ve biñ ṭūb mülevven aṭlās irsālini muḳarrer eyledi.  

Lākin “Çoḳdur, ṭāḳat getüremezin.” diyü yine ol eẟnālarda Heraḳl 
rücū‘ ḳılmaġın kisrā Hürmüz tekrār muḥāṣara emrine mücidd oldı. Ol āna 
dek ki sekiz yıl muḥāṣara itmiş idi. Ba‘d-ez-ān altı yıl daḫı istī‘āb idüp 
müddet-i muḥāṣarayı cem‘an on dört yıla tekmīl itdi.  

Bi’l-āḫire Heraḳl nā-çār olup ḥīle bābında ḳudretini iẓhār ḳıldı. Evvelki 
ḥisāb üzere virgüye ta‘ahhüd şeklini gösterüp bir yıllıġını mu‘accelen ṭaleb 
itdüklerinde “On dört yıldan berü maḥṣūr olan ḥaşr-i mevfūrda ḥālā ḳudret 
ḳalmayup ‘alā külli ḥāl eṭrāf-ı memālikden tedārük olınması lāzımdur.” diyü 
emānla altı ay va‘de aldı. Ve ḳal‘adan çıḳup tedārük-i küllī niyyetine eṭrāfa 
ulaḳlar ṣaldı. Ve yanındaki leşkerine reh-i tedbīrinden ḫaberler virüp 
ḳarındaşını memālik-i Rūm’a kendü cānibinden nā’ib alıḳodı.  

Ve kendüsi beş biñ yarar ve nāmdār ve tīġleri ḫūn-bār ve tüfekleri āteş-
bār leşker-i cerādla Hürmüz’üñ pāy-taḫtına çekildi, gitdi. Fi’l-vāḳi‘ çaḳ pāy-
taḫtı olan Nīşābūr’a varup ḫasāret itdi. Ve anda ve aña varınca vāḳi‘ ḳurā vü 
nevāḥīde bulduġı A‘cām’ı ḳılıçdan geçürdi. Ve ammā eṭfāl ü cevārī vü 
nisvānı esīr idindi. Ḥattā Ḳubād bin Kisrā İbn Meryem ki Maurīḳ’uñ 
duḫterinden idi, anı ele getürdi. Bir ḥimāra bindürüp envā‘-ı ḥaḳāret ü 
siyāsetle Hürmüz’e ḳarşu gönderdi. Ḳaçan [227a M2] ki kisrā kendü 
ḳarındaşını bu ḥālde gördi, sā’ir ehālī-i bilādı ne gūne belālara mübtelā 



Künhü’l-Ahbâr | 835 

 

olduḳlarını ḳıyāsla bildi. Ḥüzn-i ‘aẓīm ve endūh u elemle ḳalḳup Heraḳl’a 
muḳābil gitdi. 

Vaḳtā ki Ḳasṭamonı ḳurbında bir maḥalle ḳondı, Heraḳl, kisrānuñ 
ḫaberin alup bir ḥīle daḫı tedārük ḳıldı. Ya‘nī ki niçe yüz yük ṣaman ve fışḳı 
yükletdürüp kisrā ḳonduġı nehrüñ başına vardı. Ol taḥmīl itdürdügi aḥmāli 
ol mā’-i cārīye döküp cāsūslar ile mācerāsını tefaḳḳud ḳıldı. Fi’l-vāḳi‘ kisrā 
ki tibn ü zibl ile maḫlūṭ mā’-i cārīyi ki gördi, Heraḳl re’s-i nehrden ‘ubūr 
itmek üzere ḳıyās idüp yitişmesine müsāra‘at itdi. Bu bahāne ile Heraḳl 
ferāġ-ı bāl ile göçüp Ḳasṭamonı ḳal‘asına girdi.  

El-ḳıṣṣa Heraḳl’uñ her ḳılı ḥīle şāẕẕından bir āvāz peydā ḳıldı. Kisrā ise 
kesr-i ḫāṭır ile ol ṣīt ü ṣadādan tamām mütevehhim oldı. Bunca yıllıḳ ta‘b u 
meşaḳḳati netīce virmeyüp maḥzūn u ġamnāk olduġı ḥālde memleketine 
gitdi. Andan ṣoñra vilāyet-i ‘Acem bir daḫı evvelki gibi ābādān olmadı. Ve 
bıḳā‘ u żıyā‘ı üslūb-ı sābıḳ üzere niẓām u intiẓām bulmadı. 

Ba‘de-mā Heraḳl-ı mezbūr leşker çeküp vilāyet-i Şām’a ve Beytü’l-
maḳdis’e gitdi. Bulduġı muḫālifīni ṭu‘me-i şīr-i şemşīr idüp ḳılıçdan 
geçürdi. Ba‘dehu “Beyt-i Maḳdis’e varup andaġı Yehūdā’nuñ ḳıtālin murād 
itdügüñüzde sābıḳan ben anlara emān virmiş idüm. Naḳż-ı ‘ahd idemezin.” 
diyü Naṣārā ḳavmine i‘tiẕār eyledi. Anlar daḫı Heraḳl’uñ yemīnine ve 
‘ahdine keffāreten her rūz-ı Cum‘a’da ṣā’im olmaġı nezr itdüklerine binā’en 
āyīnleri üzere Yehūdā ḳatline ruḫṣat virdi. Bir vechle ḳılıçdan geçürüp ḳatl-i 
‘āmm itdi ki firār u iḫtifā idenlerden ġayrı kimse ḳurtulmadı. Ve ol ṣavma 
Ṣavm-ı Heraḳliye nāmı virildi. Ḥattā ṭā’ife-i Ḳıbṭiyye Heraḳl fevtinden 
ṣoñra bile ol ṣavmı terk eylemedi. Ammā ṭā’ife-i Melikiyye mücerred ekl-i 
laḥm terki ile iktifāyı [227b M2] münāsib gördi. 

Ve bi’l-cümle vefātından evvel Heraḳl ki vilāyet-i Mıṣr’a vardı. Ehālī-i 
mülk-i Fārs’dan anda daḫı bulduġını ḳatl eyledi. Vāfir emvāl-i cezīle, tefārīḳ 
u tuḥaf-ı bī-‘adīle ile pāy-taḫtına döndi. Niçe yıllar żu‘afā-yı re‘āyānuñ 
ḫarācından evvel ġınā ve temevvüli muḳābelesinde musāmaḥa iḫtiyār itdi.  

Ve ammā şol zamān ki ‘ahd-i emāretinden on bir yıl geçdi, devlet-i 
millet-i İslāmiyye ẓāhir olup ṣaḥābe-i kirāmdan ‘Amr bin ‘Āṣ Mıṣr fetḥine 
‘azīmet ḳıldı ki tārīḫ-i hicret-i Muḥammediyye’den hübūṭ-ı Ādem 
Ṣafiyyu’llāh’a dek altı biñ yüz otuz yıl olmış idi. Ve İskender daḫı tārīḫinüñ 
ṭoḳuz yüz otuz dördinci yılı ile iki ay ziyādede ve mevlid-i Mesīḥ’uñ altı yüz 
yigirmi beşinci senesinde vuḳū‘ bulmış idi.  
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Ve bi’l-cümle Heraḳl ġāyetle aḫter-şinās ādem idi. ‘İlm-i nücūmla 
aḥvāl-i ātiyeyi ma‘lūm idinüp ḥattā kendinüñ zevāl-i memleketini istiḫrāc 
idüp otuz bir yıl ḥükūmet itdükden ṣoñra vefāt eyledi. 

[Ḳīṭīṭūs]: Yirine Ḳīṭīṭūs cülūs idüp otuz bir yıl ve yigirmi gün aldı, 
virdi. Ḫaylī ḫayr-endīş ve ‘āḳıl kimse idi. Ve bunuñ ‘ahdinde Ḥażret-i 
‘Ömer raḍiya’llāhu ‘anh Şām vilāyetini aldı. Ve Beytü’l-maḳdis fetḥine 
varup mescidin eyledi.  

[Ḳīṭīṭūs-ı ẞānī]: ‘Aḳabince Ḳīṭīṭūs-ı ẞānī [taḫta cülūs itdi]. Bu daḫı 
ḫūb-sīret ü ḫōş-ḫulḳ ḥākim idi. Müddet-i salṭanatı on yedi yıla vardı. Ve 
bunuñ ‘ahdinde Fürs pādişāhınuñ Ḳayṣeriyye nām ḫātūnı eri ile ve ḳırḳ biñ 
ādem ile İstanbul’a gelüp tersā dīnine girdi. Ve bu Tārīḫ-i Benāketī’de 
mesṭūrdur. Lākin ḳanḳı pādişāh idügi ve ism ü tārīḫi ġayr-ı meẕkūrdur.  

Yūsṭīnūs: İki yıl icrā-yı aḥkām eyledi. ‘İlm ü ma‘rifet-i siyāsete ve 
niẓām-ı aḥvāl-i ra‘iyyete müta‘alliḳ niçe kitāblar te’līf itdi. 

[Liyū]: Lākin bunuñ ‘ahdinde Liyū nām kimesne ḫurūc idüp kendüyi 
ele getürdi. Ḥattā burnını kesüp ḥabs ile cezīreye gönderdi. Üç yıl tamām 
mezbūr [228a M2] Liyū ḥükūmet eyledi.  

[Ṭīberyūs]: Ba‘dehu Ṭīberyūs nām ḫāricī ḫurūc eyledi. Ḳıṣāṣan bu daḫı 
anuñ burnını kesüp yirine ḳayṣerlik itdi. Vaḳtā ki müddet-i ḥükūmeti yedi 
sāle vardı, bu yirde maḥbūs olan Yūsṭinyūs ol vilāyetüñ ba‘żı ḫalḳı ile ittifāḳ 
idüp ḳurtıldı. Mülūk-i ‘Acem’den Emīr Anşāh ḥużūrına yitdi. Ḥattā ki 
ḫˇāheri ile tezevvüc ḳaṣdın itdi. Ve anuñ mu‘āveneti ile tekrār ḳayṣerlıḳ 
serīrine cülūs idüp altı yıl daḫı aldı, virdi. Ve ḥabsden ba‘żılar mu‘āveneti ile 
firār iderken niçeleri ki kendüsin ṭutmaḳ ḳaṣdın itmiş idi, leşker çeküp tekrār 
cezīreye vardı. Ol güstāḫları bi-esrihim ḳılıçdan geçürdi. Ve ehl ü ‘iyāllerini 
esīr idindi. Ammā cezīre ḫalḳı daḫı ba‘de zamānin ġayrete geldiler. Filibbus 
nām şaḫsı serdār idinüp aḫẕ-ı intiḳām içün üstine vardılar. Ḳayṣer-i mezbūrı 
ele getürüp ḳatl eylediler.  

[Filibbus]: Ardınca Filibbus bir buçuḳ yıl ḥükūmet itdi. 

[Anṭāsyūs]: Ardınca Anṭāsyūs sābıḳu’z-ẕikri ṭutup iki gözlerin oyup 
yirine ḥükūmet eyledi. Ammā ġāyetle ẓālim ü ġaddār ve cevvār u sitemkār 
olmaġın ümerā ve sipāh üç yıldan ṣoñra mezbūrı öldürdiler.  

[Teoṭūsyūs]: Yirine Teoṭūsyūs bir yıl salṭanat itdi. 
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[Liyū]: Ardınca Liyū Ḳayṣer ẓuhūr eyledi. Ve bunuñ ‘ahdinde 
Müslimānlar İstanbul’ı muḥāṣara ḳıldılar. Eṭrāfındaki ḳurā ve nevāḥīsini 
ḫarāb itdiler. Maġrib ṭarafından daḫı rīdāfrens vāfir ‘askerle geldi. Ehl-i 
İslām ile iki sāl tamām ceng üzere oldı. ‘Āḳıbet yigirmi beş yıl ḥükūmetden 
ṣoñra mezbūr ṭutıldı.  

[Ḳosṭanṭīnūs-ı Keşīş]: Ṣadr-ı ḳayṣerīye mezbūruñ oġlı Ḳosṭanṭīnūs-ı 
Keşīş ḥākim oldı. Bu daḫı babasından ṣoñra yigirmi beş yıl ḥükūmetle 
ta‘ayyün buldı.  

[Liyū ve Pūş]: Ma‘a ẕālik oġulları Liyū ve Pūş, rīdāfrens cenābına şerīk 
oldı. On yıl daḫı anlaruñ emāreti taḥaḳḳuḳ buldı. Ve bu eẟnālarda niçe 
rūzgār maġribdeki İslām ehli ile ceng [228b M2] ü cidālden ḫālī olmadı.  

El-ḳıṣṣa Liyū babasından ṣoñra beş yıl ḳayṣerlıḳ itdi. ‘Aḳabince tekrār 
babası kendüye şerīk olup on yıllıḳ ḥükūmetleri daḫı taḥaḳḳuḳ buldı. 
Ba‘dehu ‘acūze-i mesfūre bir ḥīle ile oġlınuñ gözlerini kūr eyledi. Tā ki üç 
yıl istiḳlāl üzere kendüsi aldı ve virdi. Lākin dīger oġlı musallaṭ olup taḫt-ı 
ḳayṣerī beş yıl daḫı anuñ temellükinde oldı.  

[Kirkūs]: Ġıbbu ẕālik rīdāfrens olan Kirkūs, ṭoḳsan dördinci pāp 
ma‘rifeti ile on dört yıl ḳayṣerlıḳ itdi.  

[Lūṭrenkūs]: Ardınca Luṭrenkūs nām ḥākim, oġlı ile iştirāken yigirmi 
beş yıl ve babasından ṣoñra müstaḳillen on yıl salṭanat itdi.  

[Kiryūs]: Ba‘dehu Kiryūs ḳayṣer oldı. Cezīre-i Ṣıḳılliye ki Müslimānlar 
żabṭında idi, bunuñ zamānında yine Freng ḳavmi aldı. Ve kendü ṭarafından 
Felenderiyye vilāyetine bir pādişāh naṣb itdi. Lākin bir Cehūd aña zehr virüp 
öldürdi. Bu ḥālle müddet-i emāreti yigirmi yıla yitdi. 

Kiryūs-ı ẞānī: Bu daḫı yedi yıl aldı, virdi. ‘Aṣrında ḳaḥṭ u ġalā peydā 
olup dārü’l-mülk-i Anṭākiyye’ye küllī iḫtilāl vāḳi‘ oldı.  

[Aryūḳūs]: Ba‘dehu Aryūḳūs on iki yıl salṭanat itdi. Āḫir bir mühlik 
maraża mübtelā oldı. Kimse ‘ilāca ḳādir olamayup öldi, gitdi. 

[Borṭūfīlūs ve Berengāryūs]: Ardınca Borṭūfīlūs altı yıl miḳdārı ḥākim 
oldı. Ba‘dehu ḳarındaşı Berengāryūs ana şerīk olmaḳ ta‘ayyün buldı. Pes biri 
A[la]manya’da ve ol biri Atina’da oturdı. Müddet-i temellükleri sekiz yıldan 
ġāyete irdi. 
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[Ovgū]: Ya‘nī ki Ovgū kendü oġlı ile iştirāken yedi yıl emāret ḳıldı. Ve 
bunuñ ‘aṣrında Macar leşkeri İspānya vilāyetine geldi. Vāfir yirleri ġāret ü 
ḫasāret ḳıldı. Ve Bosna pādişāhı [ve] cümle ḫalḳı Naṣārā dīnine girdi. Ve 
mezbūruñ iki ferzend-i bed-ḫūsı ve bir püser-i dil-bend-i nīkūsı ḳatl itdi. 
Ba‘dehu mezbūr Ovgū1 ümerāsından birini ḳā’im-maḳām idindi. [229a 
M2] Ve ol şaḫṣ yetmiş sekizinci ḳayṣer diyü iştihār buldı. Bu minvāl üzere 
Ovgū ḳırḳ bir yıl ḥükūmet ḳıldı. 

[Hevenkūs]: Ba‘dehu Hevenkūs on sekiz yıl aldı, virdi. 

[Berengāryūs]: Ardınca Berengāryūs inṣāf u i‘tidālle yedi yıl ḥükūmet 
eyledi. Ve ‘ahd-i ‘adlinde İşbiliyye ma‘mūr oldı.  

[Nūtriyūs]: Ba‘dehu Nūtriyūs iki yıl salṭanat itdi. Fe-ammā zamānında 
birgün āfitāb-ı raḫşān ḫūn-ı gül-gūn renginde nümāyān oldı.  

[Berengāryūs]: Der-‘aḳab dīger Berengāryūs oġlı ile iştirāken on bir yıl 
emāret sürdi.  

[Ovṭū]: Ba‘dehu Alamaniyye vilāyetinde beglik iderken ẓuhūr idüp altı 
yıl aldı, virdi. Ve niçe biñ ehl-i ṣalībi tersā dīnine ḳoydı.  

[Ovṭū-yı ẞānī]: Ardınca Ovṭū-yı ẞānī ḳavmine şehryār olup yigirmi bir 
yıl ḳayṣerlik eyledi.  

[Ovṭū-yı ẞāliẟ]: Andan ṣoñra Ovṭū-yı ẞāliẟ cülūs idüp on iki yıl 
ḥükūmet ḳıldı. Bunuñ ‘āsrına gelince salṭanat-ı Naṣārā ḥaseb ü neseb 
cihetinden lā’iḳ olanlara virilürdi. Ammā bundan ṣoñra ol ḳānūn bozıldı. 
Üç merḥayā ve üç emīr-i büzürg ve bir pādişāh bir yire gelüp ṭālib-i mülk 
olanlaruñ isti‘dād u liyāḳatlerin yoḳladılar. Her ḳanḳısında müttefaḳatü’l-
kelime olup serīr-i eyālete müsteḥaḳḳ u sezāvār buldılarsa pādişāh-ı ‘aṣr 
ma‘rifeti ile anı ilerü çekdiler. Ḥāl-i ḥayātında veliyy-i ‘ahd nāmına olup 
kendüden ṣoñra taḫtına geçürdiler. Gāh oldı ki serīr-nişīn olan pādişāhları 
ḥāl-i ḥayātında veliyy-i ‘ahdını tedārük eylemedi. Ba‘de fevtihi yine üç 
merḥayā ve üç emīr ve eṭrāfındaki mülūkden bir ḳavī ṣaḥīb-i serīr bu 
tedārüki görüp bir maḥall ü elyaḳını ol mülke mütemellik eyledi.  

[Arīlūs]: Ammā Arīlūs ki yetmiş altıncı ḳayṣerdür, beyān olınan yedi 
kimse ittifāḳı ile taḫta geçdi. On yıl miḳdārı ḥükūmet idüp yedi, içdi. Ammā 
kendüde ‘unnet muḳarrer idi. Evlād ẓuhūra getürmesi nā-müyesser idi. 

 
1  Nüshada “Ovlū” olarak yazılan bu kelime daha önce “Ovgū” biçiminde yazıldığı için bu 

şekilde metne alındı.   
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Zamānında ‘aḳl-ı fāṣidine göre bir tedārük [229b M2] eyledi. Ya‘nī ki ḳarīni 
ve iki hem-şīresini Macaristān ḥākimine gönderüp tersā dīnine girmelerine 
sebeb olup murādına yitdi.  

[Gerāṭūnis]: Ba‘dehu Gerāṭūnis müstevlī oldı. Re‘āyāsına luṭf u kerem 
ü şefḳatle on beş yıl ḥükūmet ü salṭanatı ta‘ayyün buldı.  

Enermekūs: 1  Sābıḳu’z-ẕikrüñ oġlıdur. Ve ba‘żılar ḳavlince 
güyegüsidür. Nev‘an inṣāf u raḥm u şefḳatle inṣāf üzere deprenüp yigirmi 
sekiz yıl salṭanat eyledi. Ve bunuñ ‘aṣrında Ebūliye 2  vilāyetinde ḫāke 
gömilmiş mermerden yonılmış bir ṣūret bulındı. Ancaḳ kāse-i seri baḳırdan 
müşāhede olındı. Ve üstine bir iki saṭr yazılmış ki mażmūnı “Her ḳaçan 
māh-ı eyyāruñ evvel güninde āfitāb sereṭān evveline yitişe, benüm başum ol 
sā‘atde zer-i ḫāliṣden ola.” dimek idi. Hergiz bu mefhūmı fehm ider ādem 
bulınmadı. ‘Āḳıbet silk-i esārādan bir Müslim maḥbūs bu mażmūnı añladı 
ve bildi. Rūz-ı evvel-i eyyārda ki āfitāb-ı ‘ālem-tāb ṭoġdı, ol başuñ sāyesi 
nereye düşdiyse ol maḥalli ḳazdurup bir genc-i şāygān ẓuhūra getürdi. 
Ḥükemā-yı Naṣārā ol müneccimüñ ferāsetini taḥsīn itdiler. Ol gencüñ 
nuḳūdından vāfir in‘ām idüp kendüyi āzād ḳıldılar.          

Enermekūs-ı ẞānī: Bu daḫı ḳayṣerlik taḫtına geçüp on yedi yıl 
ḥükūmet eyledi. Ve bunuñ zamānında bir emīr-i kebīr kendü ḫalvet-
serāyında tek ü tenhā otururken dīvārları sūrāḫlarından vāfir mūşlar ẓāhir 
oldı. Müşārün ileyhüñ başına üşüp çeke çeke her ‘użvını yidiler. Ġayrılara 
müte‘arrıż olmadılar. Ve ol ṣıçanlar aña hücūm itdükde kimse men‘ine ḳādir 
olamadı. Ke-ennehu meşiyyet-i ilāhiyye ile musallaṭ olduḳlarına binā’en hīç 
bir ferd anı mūşlardan ḫalāṣ idemedi. Ḥattā gördiler ki men‘ine mecāl yoḳ, 
şaḫṣ-ı mezbūrı firāş ile götürüp deryāya iletüp keştī-nişīn [230a M2] 
ḳıldılar. Gemide böyle çoḳlıḳ ṣıçan olmaz, diyü bu yüzden def‘ine tedbīr 
ḳıldılar. Ḥālā ki müfīd olmadı. Cismine yapışup varanlar ayrılmadı. Gemide 
bulunan fāreler daḫı anlara mu‘āvenetden ḫālī olmadı. 

Enerīlūs: Bu daḫı on beş yıl ḥükūmet eyledi. Murādınca ‘ayş u nūş idüp 
aldı, virdi. 

 
1  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Efrīkūs” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 306.  
2  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Eyūniyye” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 306.  
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[Egrenṭūs]: Ba‘dehu Egrenṭūs cülūs ḳıldı. Bu daḫı sābıḳ gibi on beş yıl 
salṭanat sürdi. Ve bunuñ ‘aṣrında rīdāfrens vilāyetine ġażab-ı İlāhī isābet itdi. 
Niçe rūzgār yaġmur yaġmayup zemīn bir mertebede ḳuraḳlıḳ oldı ki yir yir 
yarıldı. İçinden āteş-i fürūzān ẓāhir oldı. İki yıl geçdükden ṣoñra yine evvelki 
ḥāline vardı. Yaġmurlar yaġmaġa başladı. 

Lūṭaryūs: Bu daḫı tamām on beş yıl eyālet itdi. Ve bunuñ Kiryūs Avlīn 
nām bir silaḥdārı var idi. Üç yüz yıldan ziyāde ‘ömr sürmiş idi. 

Ferīṭrīkūs: Mezbūruñ ardınca ḳayṣer oldı. Ḥattā otuz yedi yıl miḳdārı 
ve beş ay aldı, virdi. Freng ḳavmi Ḳosṭanṭıniyye şehrini Naṣārā elinden 
bunuñ zamānında aldı. Ḥattā şehryārını öldürdiler. Sükkān-ı memleketi 
ġāret ü ḫasāret ḳıldılar. Moġol ḳavmi daḫı ol vilāyetlere yine bunuñ ‘ahdinde 
musallaṭ ḳılındı. 

Ovṭū Ḳayṣer: Bu daḫı Seksoniye’dandur. Hicret-i nebeviyyenüñ sene 
erba‘a ve ẟemānīn ve ḫamse mi’e tārīḫinde ḳayṣerliḳ ḳaṣrına oturdı. Tācını 
ṣabāḥ başına urındı. Lākin Selesṭīnūs [pāpdan] icāzetsiz [tāc] giymegin 
Rūmiyye ḫalḳı salṭanatını ḳabūl eylemediler. Gice ve gündüz kendüsi ile 
ceng ü cidāle mübāşeret ḳıldılar. Āḫir göçüp ‘Abovā 1  vilāyetine gitdi. 
Mülūk-i eṭrāf ser-cümle kendüden nefret itdi.  

[Ferīdīlūs 2 ]: Vaḳtā ki cülūsından dört yıl geçdi, ḳayṣerliḳden ‘azl 
olınup yirine Ferīdīlūs nām ḳayṣer, Selesṭīnūs pāp icāzeti ile [230b M2] 
taḫta geçdi. Başına tāc-ı zerrīn-i mücevheri alup otuz üç yıldan ziyādece 
ḥükūmet itdi. Ammā giderek bu daḫı pāp cānibine ‘iṣyān eyledi. Ḫalḳı 
kendinden nefretle gürīzān eyledi. Lākin ṣulbī oġlı pāpuñ rıżāsın gözetdi. 
Babasını ṭutup āḫir-i ‘ömrine dek ḥabs itdi. Ḥattā zindānda yaturken dūzaḫ 
cānibine gitdi.  

[Tūrengītse 3 ]: Ba‘dehu ümerādan Tūrengītse, [pāpuñ] ta‘ayyün ü 
iḫtiyārı ile ṣadra geçdi. Otuz sekiz yıldan ziyādece ḥükūmet idüp yedi, içdi.  

[Lelmuş Ḳayṣer]: Ba‘dehu Lelmuş Ḳayṣer nām şaḫṣı ḳayṣer idindiler. 
Ya‘nī ki ‘āḳıl ü dānādur, diyü ḥükūmete lā’iḳ gördiler. Bunuñ zamānında 

 
1  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “‘Abūliyye” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 307.  
2  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Frenderīkūs” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-

Benâkitî, age, s. 307.  
3  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Tūrengiyye” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-

Benâkitî, age, s. 308.  
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rīdāfrens olan Ūlūdrīkūs 1  ‘aẓīm leşker çeküp Mıṣr’a vardı. Eṭrāf-ı 
memālikini ġāret idüp Dimyāṭ’ı aldı. Lākin sulṭān-ı Mıṣr aña muḳābil gelüp 
leşkerini münhezim ḳıldı. Ḥattā mezbūr rīdāfrens, Menġard2 nām bir begüñ 
ḥabsine giriftār oldı. Āḫir, vāfir māl ü menāl virüp ḳurtıldı. Ba‘dehu Mıṣr 
sulṭānı merḳūm Menġard’ı Ṣıḳılliye fetḥına gönderdi. Pāp daḫı anuñ def‘ine 
meẕkūr rīdāfrensi irsāl itdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, eẟnā-yı cengde Menġard ḳatl olındı. Ve 
Ṣıḳılliye vilāyeti żarar u gezendden ḳurtıldı. Ve yine bu tārīḫde Moġol leşkeri 
Macaristān vilāyetine ġulüv idüp küllī ġāret ü ḫasāret ḳıldılar. ‘Āḳıbet Bārī 
Ḫudā gözleri yaşına merḥamet eyledi. Gökden daḳīḳ gibi bir nesne yaġup 
andan bişürdükleri çörekler nāsa ġıdā oldı. Ve yine ol eẟnālarda ol 
vilāyetlerde bir ṭaġ iki şıḳ oldı. Birine āḫir naḳl itdügi taḥaḳḳuḳ buldı. Ḥattā 
varduġı yirde beş biñ ādemi baṣdurup helāk ḳıldı. [231a M2] Keẕā fi’l-
Benāketī. 

Ve yine ol tārīḫde Ṭuleyṭule vilāyetinde bir Yehūdī bir ṭurfe bāġ peydā 
ḳıldı. Ba‘żı yirlerini inşāya muḳayyed iken bir büyük yek-pāre ṭaş bulındı ki 
bir yirinde delügi ve raḫnesi yoġ-ıdı. Ḥattā delinmek ve külüng cerāḥati bile 
nā-būd idi. Vaḳtā ki ol ṭaşı biçdiler, içinden bir kitāb çıḳardılar. Evrāḳı, 
Freng ve Rūmī ve ‘İbrānī ḫuṭūṭla yazılmış idi. Mażmūn-ı ḫuṭūṭ iki ḥikāyet 
idi ki biri rīdāfrens zamānında ol ṭaşuñ ẓuhūrı idi. İkincisi Mesīḥ, püser-i 
Ḫudā olup Meryem nām bikr duḫterden ṭoġması ve ḫalḳı dūzaḫdan ḫalāṣa 
sa‘y itmesi idi. Ḥattā “Maḫlūḳātuñ yaramazları aña ḳaṣd ideler. İşkenceler 
vireler.” mażmūnı bile beyān olınmış idi. Pes ol kitāb ki ẓāhir oldı, ba‘żı 
Cehūdlar ki mefhūmına ıṭṭılā‘ buldı. Lecc ü ‘inādı ḳodılar. Evlād u ‘iyālleri 
tersā dīnine girdiler. 

[Lūṭaryūs]: Ba‘dehu Lūṭaryūs nām rīdāfrens leşker çeküp vilāyet-i 
Şām’a ‘azīmet itdi. Ḥattā varup Tūnis ḥudūdına yitdi. Ḫalḳını zebūn 
eyleyüp rıżāları ile ḫarāca kesdi. Bundan ṣoñra mezbūr rīdāfrens şöyle 
maġrūr oldı ve bu gūne taṣavvur ḳıldı ki bu deñlü bī-nihāye leşkerle isterse 
cümleten memālik-i İslāmiyye’yi ala. Rūy-i zemīnden kimseyi ḳomayup ber-
ṭaraf ḳıla. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, umduġı gibi olmadı. Ol eẟnālarda füc’eten 
mürd oldı. Müddet-i temellüki otuz yıldan ziyādece maḥsūb bulındı.  

 
1  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Lūdrīkūs” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 308.  
2  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Menferdā” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 308.  
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[Revāḫus]: Ba‘dehu Revāḫus nām ḳayser peydā olup on yedi yıl 
ḥükūmet itdi. Bunuñ zamānında Şām iskeleleri, ḫuṣūṣā [231b M2] Ṭrablūs 
memleketi alındı. Freng ḳavminden çoḳ kimse ḳılıçdan geçürildi.  

[Ṭaflus1]: Ba‘dehu yüzinci ḳayṣer olan Ṭaflus cālis-i serīr oldı. Ṭoḳuz 
buçuḳ yıl mütemellik olup ḫaylī iştihār buldı. Ḥattā mel‘ūn-ı maġbūn 
Berḥīre2 nām şehrde iki yüz biñ miḳdārı İslām’ı ḳılıçdan geçürdi.  

[Evālīrṭūs3]: Ve ba‘dehu Evālīrṭūs ẓuhūr idüp tārīḫ-i hicretden sene 
seb‘a ve ‘ışrīn ve seb‘a mi’e ḥudūdında müstevlī oldı. Yüz ikinci pāp olan 
Beneṭikṭūs bunuñla mu‘āṣır bulınup müdārāt üzere rūzgārın geçürdi.4  

 

 

 
1  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Aṭlaḳus” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 309.  
2  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Nevḥīre” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-Benâkitî, 

age, s. 309.  
3  Bu isim Benâkitî Tarihi’nde “Azālibertūs” şeklindedir. bk. Ebû Süleymân Dâvud el-

Benâkitî, age, s. 309.  
4  M2 nüshası burada sona ermektedir. 



 

 

[I. RÜKNÜÑ II. KISMI]1  

Ḥamd-i bisyār Ṣāni‘u’l-leyl ve’n-nehār bi-estāri’l-ḥücüb ve’l-envār 
cenābına ki maḥall-i reyāḥīn ü bahār olan ḥadā’iḳ-ı pür-şaḳā’iḳ u ezhārı 
tevārüd-i2 rūzgār u ḫazān ile nümūdār-ı külbe-i aḥzān ve sükkān-ı nüzhet-
nişānını tezāyüd-i ḥavādiẟ-i melevān ile ḫāṭır-perīşān eyledi.  

Ve sipās-i3 bī-şümār Ḫālıḳ-ı sipihr-i devvār ve Rāzıḳ-ı mütenezzil-i4 
güzīnān-ı ḫāk-sār olan Ḳādir-i Perverdgār ṣavb-ı bā-ṣavābına ki arż-ı basīṭı 
Baḥr-i Muḥīṭ ile istī‘āb ve deryā-yı [172a N1] ‘ummānı telāṭum u ḫīz-āb ile 
ẓāhirü’l-ıżṭırāb ve bāhirü’l-inḳılāb idüp şiddet-i bād-ı vezān ve keẟret-i emṭār 
u bārānı bā‘iẟ-i beliyyāt-ı ṭūfān eyledi. Ve ol ḥādiẟe-i ḳıyāmet-resānda 
‘āmme-i maḫlūḳāt ve kāffe-i insānı ‘ayn-ı ‘ummānda mün‘adim olan 
ḳaṭarāt-ı bī-pāyān gibi mużmaḥil ü bī-nişān eyledi.  

li-Münşi’ihi 

  Kā’inātı yoġ-iken var eyleyen Perverdgār 
  Ḳudretin dünyāya iẓhār eyleyen Perverdgār 
 
  Niçe yıllar yiryüzin deryā-yı maḫlūḳāt idüp 
  Ṣoñra ḳahrın baḥr-i zeḫḫār eyleyen Perverdgār 
 
  Ḳaṭreler gibi beşer ḳısmını nā-būd eyleyüp       
  Nūḥuñ üç oġlın güher-bār eyleyen Perverdgār 
 
  Az zamān içre yine üç ḳaṭrenüñ her reşḥasın 
  Pür-cevāhir baḥr-i āẟār eyleyen Perverdgār 

Daḫı ṣalāt u selām tekrār fī inā’i’l-leyl ve eṭrāfi’n-nehār Ḥabīb-i Kirdgār, 
aḥmed-i mü’eyyed-i muḫtār, Ḥażret-i Muḥammed-i maḥmūd-eṭvāra 
ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem, ḫuṣūṣā anlara ensāb u etbā‘-ı aḫyār olan āl ü evlād 

 
1  Bu kısımda metin tekrar MV, N1 ve E nüshaları üzerinden kurulmuştur. | 171b N1 | 162b 

MV | 387b E   
2  tevārüd-i: nevādir-i E 
3  sipās-i: sitāyiş-i MV | benāşir-i N1  
4  mütenezzil-i: münezzil-i N1 
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u ezvāc-ı aṭhara ki ḫātime-i mürselīn-i nübüvvet-şi‘ār ve neḳāve-i nebiyyīn-
i mu‘cizāt-iẓhār olup devr-i Ādem’de ki tenāsül-i1 maḫlūḳāt anlaruñ nūr-ı 
vücūdı şerefi ile ẓāhirü’l-ḥālāt oldı. Niteki ṭūfān-ı Nūḥ’dan ṣoñra mütebādir 
olan tevālüd-i benīn ü benāt yine ol Resūl-i2 ṣāḥib-i mu‘cizāt yüzi ṣuyına tā 
bu āna gelince izdiyād-ı mu‘āmelāt ile niẓām u intiẓām buldı. 

li-Mü’ellifihi 

  Zihī nebiyy-i celālet-güvāh-ı mu‘cizkār 
  Vücūdı ‘izzet-i mi‘rāca sāzgār u medār [163a MV] 
 
  Zihī Resūl-i ser-efrāz u faḫr-i ‘illiyyīn 
  Ki enbiyāya anuñ ẕāt-ı pākidür sālār [388a E]  
 
  Rümūz-ı sūre-i Yā-sīn ve sırr-ı mā-evḥā3   
  Künūz-ı nükte-i Ṭā-hā muḳarreb-i4 Dādār 

Ba‘de-ẕālik kitāb-ı Künhü’l-aḫbār ki münḳasım-ı mücelledāt-ı çārdur, 
ve yine cild-i evveli iki cerīde-i laṭīfe ile nümūdārdur, ki mecmū‘a-i ūlāsı 
hübūṭ-ı Ādem’den ṭūfān-ı Nūḥ Necī ‘aleyhi’s-selāma gelince ‘ālem-i mülke 
gelüp geçen enbiyā-yı büzürgvār ve mülūk-i cebābire-i rūzgār ḥavādiẟi ile 
pür-naḳş u nigārdur. Niteki cerīde-i ẟānīsi ba‘de’t-ṭūfān evlād-ı 
Neciyyu’llāh’dan bi-ṭarīḳi’t-tenāsül ẓuhūra gelen ‘āmme-i benī nev‘-ı5 insān 
ve ḫulāṣa-i kāffe-i ‘ālemiyān olan zümre-i enbiyā vü mürselīn-i kibār ve 
cümle-i mülūk-i pīşīn-i ẕevi’l-iḳtidār ve fırḳa-i selāṭīn-i mesānid-nişīn-i 
ulü’l-i‘tibār aḥvāli ile pür-naḳş u nigārdur.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ ḥikāyāt-ı ekābir-i selef mevcūdāt-ı ḫalef-i 6  ẕevi’ş-şeref 
‘uḳalāsına bā‘iẟ-i nuṣḥ u pend olmaḳ, ya‘nī ki kelimāt-ı e‘āẓımdan 
 mażmūnı anlaruñ vicdān-ı  «من مل يتعظ   مبن سبقه ايقظ به من حلقه »7 

 
1  tenāsül-i: - E 
2  Resūl-i: - N1 
3  Burada Necm Sûresi 10. âyete telmih vardır. 
4  muḳarreb-i: mu‘azzez-i N1 
5  nev‘-ı: Nūḥ N1 
6  ḫalef-i: ḫalḳ-ı N1 
7  “Kendisinden önce gelenden ders almayan kişiler kendisinden sonra gelene ders olacaktır.”  
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pāklerinde ta‘ayyün bulmaḳ lāzımesi ile ẓāhir ü bedīdārdur. Ve ṣafaḥāt-ı 
dāniş ü ‘irfānlarında;1 

Naẓm-ı Fārisī 

  3هر مشكل   2سرّ   ازو حّل ميشود در دل هزاران    سخن كز جان برون آيد نشيند الجرم در دل 

[172b N1] beyti mermūzen ve mażmūnen nigāşte-i aḳlām-ı mu‘ciz-
şi‘ārdur.   

li-Münşi’ihi 

  Devḥa-i Nūḥ Necī ki eyledi üç şāhı ‘ayān  
  Birisi Sām u biri Ḥām u biri Yāfeẟdür 
 
  Berg ü bār anlara aḳvām u ḳabā’il gibidür4 
  Bir ḳurı naḫlinüñ üç şāḫ-ı teri muḥdeẟdür 
 
  Ey ḳalem başla beyān5 itmege āẟārı hemān 
  Sen peyem-ber gibisün safḥa saña meb‘aẟdür 

Egerçi ki aṣḥāb-ı sefīnenüñ ‘adedinde müfessirīn iḫtilāf itmişlerdür. Fe-
ammā İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumā ḳavlince seksen kişidür ki ol 
cümleden biri Cürhüm’dür. Bunlardan ġayrı İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne bile 
dāḫildür.  

Kitab-ı el-Ḫamīs ḳavlince yılan ve ‘aḳreb daḫı sefīneye vāṣıldur.6 Ḥattā 
“Bizi bile al.” diyü ḥażretden recā itdüklerinde “Siz mūẕīlersüz. Ben sizi içerü 
almazın.” buyurduḳda “Her kim ki senüñ nāmuñı ẕikr eyleye, bizden aña 
ẕerre7 mażarrat yitmeye.” didiler. Fī nefsi’l-emr   ۞   ََسَالٌم َعَلى نُوٍح ِيف اْلَعاَلِمني﴿

 
1  ‘irfānlarında: ‘irfānlarında naẓm-ı suḫan N1 
شرّ :   سرّ     2 MV 
3  “Söz eğer candan gelirse şüphesiz ki yüreğe oturur. Gönüldeki binlerce müşkil sır onun 

sayesinde çözülür.” 
4  ḳabā’il gibidür: ḳabā’ildür E 
5  beyān: beyāż N1 
6  vāṣıldur: dāḫildür E 
7  ẕerre: - E 
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-āyāt-ı kerīmesini oḳıyan  ِإ�َّ   َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني ۞ إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَ� اْلُمْؤِمِننيَ ﴾1
lara ta‘arruż itmediler. İle’l-ān ol ‘ahd üzere ṭurdılar. Ol āyātı oḳıyanlara ne 
ta‘arruż itdiler, ne nīş urdılar, diyü Ḥayātü’l-ḥayevān’da daḫı mesṭūrdur.  

Ve bi’l-cümle ḳaçan ki Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām  2 « 388] « بسم هللا جرتb 
E] didi, sefīne yüridi. Ve her gāh ki  3 « بسم هللا  رست»  buyurdı, hemān sā‘at 
ṭurdı. Ḥattā Bārī Ḫudā celle ve ‘alā  4 ﴾ ٌِبْسِم اّ�ِ َجمَْراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَِّحيم ﴿
َ َحقَّ     يًعا َواْالَْرُض    َقْدرِهِ ﴿َوَما َقَدُروا ا�ّٰ ٌت    مجَِ   بَِيِميِنهِ قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقٰيَمِة َوالسَّٰمَواُت َمْطِو�َّ
 .buyurduġında bu ma‘nā müteḥaḳḳıḳ oldı  ُسْبَحانَُه َوتـََعاٰىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن﴾5

Vaḳtā ki Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām sefīnesi Cūdī Ṭaġı’na çıḳdı, rūy-i 
zemīni evlādına taḳsīm idüp Ḥicāz ve Yemen ve Şām ve Cezīre vilāyetlerini 
Sām’a virdi. Ve ‘umūmen zemīn-i maşrıḳı [163b MV] Yāfeẟ’e ve arż-ı 
maġribi Ḥām’a münāsib gördi.  

Ḥattā İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne evlād-ı Nūḥ’ı iḍlāl itdi. “Rūy-i zemīnde6 āb u 
hevāsı laṭīf olan yirleri Sām’a virdi. Zirā‘at u ḥirāẟet ve fevākih ü ẟimār ḥāṣıl 
olmayan yirleri size münāsib gördi.” diyü mā-beynlerine ‘adāvet düşürdi.  

Ve kitāb-ı Menāhicü’l-fikr’de Ḥażret-i Nūḥ ki evlādı izdiyādından ṣoñra 
yiryüzini anlara ḳısmet murād idindi, ol sā‘at Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām nāzil 
olup7 üç maḫtūm ruḳ‘a getürdi ki her birinde rub‘-ı meskūnuñ ẟülüẟi yazıl-
mış idi. “Bunları bir kāseye bıraḳ. Ba‘dehu her veled-i reşīdüñ niyyetine 
birini aḫẕ eyleyüp mührini açup baḳ. Niyyetlerine nere düşmiş ise ol yirleri 
kendülere ve evlādına ta‘yīn-i mesken ü mekān8 ḳıl.” buyurdı. Ḳaṭ‘-ı nizā‘ 
içün ḳur‘a atmaḳ ḳā‘idesini anlara bu vechle ṭuyurdı.  

Fe-lā-cerem ol ṭarīḳ-ı mülhem9 muḳarrer olduḳda vasaṭ-ı [173a N1] 
arż ki ḥadd-i Nīl’den ḥudūd-ı arż-ı Türk’e dekdür, Sām niyyetine çıḳdı. Ve 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/79-81,  “Âlemler içinde Nuh’a selam olsun. İyilere işte 

böyle karşılık veririz. O, bizim inanan kullarımızdandır.”  
2  “Allah’ın adıyla yürü.”  
3  “Allah’ın adıyla demirle.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/41, “Onun gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. 

Elbette Rabb’im çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Zümer Sûresi, 39/67, “Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü 

kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. 
O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.”  

6  zemīnde: - MV | Rūy-i zemīnde: - E 
7  nāzil olup: - E 
8  ü mekān: - N1, E 
9  mülhem: - E 
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ḥadd-i Sām’dan 1  medār-ı Benātü’n-na‘ş’a dek Yāfeẟ’e düşdi. Ve ḥadd-i 
Sām’uñ2 ṭaraf-ı āḫarından maṭla‘-ı Süheyl’e dek Ḥām’a muḳarrer oldı.  

Ve yine kitāb-ı mezbūrda mesṭūrdur ki ḳable’t-taḳsīmi’l-arż evlād-ı 
Nūḥ bi-esrihim Kūẟ nām bir şehrde sākin olmışlar idi. Ve tekellümleri lisān-
ı Süryānī lüġatine münḥaṣır idi. Ba‘de-zamānin ki Fāli‘ bin ‘Ābir bin Şāliḥ3 
bin Arfaḫşad ‘aṣrında binā-yı ṣarḥ-ı mu‘allā ve ḥādiẟe-i belbele-i ġarābet-
nümā vuḳū‘ı ẓuhūr buldı. Andan ṣoñra nāsuñ birbirlerinden iftirāḳı ve 
yetmiş iki dil ıṭlāḳı muḳarrer oldı.  

Muḫtaṣar Dürr-i Meknūn’da 4  mektūb olduġı üzere evvelā zemīn-i 
Bābil’den hicret iden evlād-ı Yāfeẟ idi. Yedi birāder olup Türk ve Ḫazer ve 
Ṣaḳālibe ve Tārīs ve Mensek ve Kemār ve Ṣīn esāmīsi ile nāmver idiler. 
Bunlardan ṣoñra evlād-ı Ḥām göçdi, gitdi ki anlar daḫı yedi nefer idi. İsmleri 
Sind ve Hind ve Ḥabeş ve Ḳıbṭ ve Beççe ve Berber ve Nūbe ile mu‘abber idi. 
Ġālibā bu maḥalde evlād-ı Ḥām’dan murād evlād-ı evlādı 5  oldı. Zīrā ki 
Ḥām’uñ6 ṣulbinden gelen ebnā7 Farṭ8 ve Ken‘ān ve Gūş ve Mıṣrā’im idügi 
kitāb-ı Menāhic’de ve ġayrılarda īrād olınmışdur. [389a E]  

Ve bi’l-cümle evvel seyāḥat idenlere şarḳ cānibleri müyesser olduġı gibi 
bunlara maġrib ṭarafları muḳarrer idi. Fe-ammā evlād-ı Sām ḥüsn ü cemāl 
ile benām ve ‘aḳl ü idrāk ile eşrāf-ı9 enām olup yirlerinde mütemekkin 
oldılar. Zemīn-i Bābil’den ṭaşra gitmediler.  

Sinnen bu cümlenüñ ekberi ve fażlen ü ‘aḳlen muvaḳḳarı ‘Ālim bin 
Sām idi. Niteki celādet cihetinden efḍal-i nāmveri Naṣar bin Sām ve fi‘len ü 
‘amelen eḫaṣṣ-ı10 eşheri Esved bin Sām idi.  

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince Yāfeẟ bin Nūḥ’uñ Cevher, Bīreş,11 Menāseḥ,12 
Asān, Saḳvīl nām beş evlādı oldı. Pes cemī‘-ı Ṣaḳālibe ve Rūm ve Efrenc ve 

 
1  Sām’dan: Şām’dan N1 
2  Sām’un: Şām’un N1 
3  Fāli‘//Şāliḥ: Nāsik bin ‘Āmir bin Ṣāliḥ E 
4  Muḫtaṣar-ı//Meknūn’da: Muḫtaṣar’da MV, N1 
5  evlādı: - N1 
6  Ḥām’uñ: Sām’uñ E 
7  ebnā: evlād E 
8  Farṭ: Ḳarṭ N1 
9  eşrāf-ı: eşref-i E 
10  eḫaṣ ṣ-ı: aḥṣar-ı MV | aḥraṣ-ı E 
11  Bīreş: Hebreş MV, E  
12  Menāseḥ: Menāsic MV, E 
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Naṣārā nāmındaki ehl-i merzbūm Cevher’den vücūda geldi. Ve ser-cümle 
Etrāk ve Tatar ve Ḫazer ecnāsındaki ḳavm-i rūşen-tebār Bīreş’den 
mütevellid oldı. Niteki ‘Acem ḳavmi Menāseḥ’den ve Ye’cūc ü Me’cūc 
zümresi Asān’dan ve Ermen1 ṭā’ifesi [164a MV] Saḳvīl’den üreyüp çoġaldı.  

Keẕālik Sām bin Nūḥ’dan Arfaḫşad ve Esved ve ‘Avīl ve İrem2 nām beş 
evlād geldi ki Arfaḫşad ebü’l-‘Arab’dur ki Rebī‘a3 ve İtmār4 ve Muḍar ve 
İyād5 ve Yemen cemī‘an evlād-ı Sām’dan olup Arfaḫşad’a intisābla ta‘ayyün 
buldı. Ebü’l-‘Amāliḳa daḫı ol idügi müteḥaḳḳıḳ oldı.  

Fe-ammā Esved ebü’n-Nesnās’dur ki arż-ı Yemen’de bilād-ı 
Ḥaḍramūt’da olurlar. Nīm-tenlerdür. Birer elleri ve birer ayaḳları, birer 
yüzleri6 mu‘ayyendür.  

‘Avīl bin Sām ise ‘Ād ḳavminüñ ceddidür. ‘İmlīḳ ve Yelma‘7 ve Aslīḫā 
anlara mensūbdur. [173b N1] Fe-ammā ‘Ād, [bin] ‘Avṣ bin İrem bin Sām 
bin Nūḥ’dur. Ve ḳabā’il-i ‘Ād ve ẞemūd ‘aşā’ir-i ‘Arab’dan münşa‘ibdür.  

Ka‘b bin Aḫbār’dan menḳūldür ki ‘Ād bin ‘Avṣ’uñ on üç evlād-ı ẕükūrı 
var idi ki evveli Şeddād bin ‘Ād’dur. 8  Ṣāḥib-i İrem-i Ẕātü’l-‘imād ile 
tev’emeyn ṭoġmışdur. Keẕālik Māred ve Merẟed ve ‘Umre ve Celī9 anlardan 
ikiz ṭoġmışdur.  

Ve bi’l-cümle ‘Ādiyā10  ve Loḳmān ve Laḳīm ve Ġālib ve Sa‘īd ve 
Cindeb ve Tubba‘ ol nesldendür. Ba‘dehu üreyüp on miḳdārı ḳabīle 
olmışdur. Ḥattā Remel ve Ḳid ve11 Sūd ve Ḫamek12 ve ‘Abbūd ve Kenūz ve 
Ḥacūd ve Ḫalūd ve ‘Ayḳūd ve ‘Araḥ ve Cehāde ve Menāfed ve Mehel 
ḳabā’ili anlardandur. Ve her ḳabīlede yedi yüz biñ miḳdārı nüfūs-ı keẟīre 
muḳarrer idi. 

 
1  Ermen: Eres N1 
2  İrem: Azem MV, N1 
3  Rebī‘a: Bī‘a N1 
4  İtmār: Eẟmāz MV, E 
5  İyād: İmād MV 
6  yüzleri: gözleri N1 
7  Yelma‘: Belma‘ MV 
8  ‘Ād’dur: ‘Ād’dan MV 
9  Celī: Ḥulī N1 
10  ‘Ādiyā: ‘Ādiyār MV | ‘Ādibār 
11  Ḳad ve: - N1 
12  Ḫamek: Ḍamek MV | Ṣanmek E 
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Ve bi’l-cümle bunlaruñ evlādına virilen fehm ü kiyāset sā’ir evlādınuñ 
eline virilmemişdür. Cümleden biri ‘Irāḳ bin ‘Ālim bin Sām ve Kirmān bin 
Ebrec1 bin Sām ve Ḫorāsān bin ‘Ālim ve Fārs bin Esved ve Rūm bin Esved 
[389b E] ve Ermen bin Būraḫ bin Sām ve Heyṭal bin ‘Ālim ki ẕikr olınan 
vilāyetleri bunlar iḥyā itmişdür. Ve her kişi ābādān itdügi memāliki kendü 
ismiyle müsemmā eylemişdür. Ve memleket-i Bābil ki vaṭan-ı ḳadīmleri idi, 
Arfaḫşad bin Sām bin Nūḥ’uñ evlādından ġayrısı anda ẟābit-ḳadem olmamış 
idi.  

Ve ammā İrem bin Sām evlādı ki ‘Ād ve ẞemūd ve Ṣuḥār ve Ṭasm ve 
Cedīs ve Cāsim ve Evbār esmāsı ile müsemmā olanlardur. Baṭş u ḳuvvet 
cihetinden sā’irine ġālibler idi. Sā’ir nāsa ḥaḳāretle naẓar itdiler. Şedīd bin 
‘İmlīḳ’ı ḥākim iḫtiyār idüp her biri leyle-i belbeledeki ẓulmetde birer ṭarafa 
gitdiler ki tafṣīl-i aḥvālleri maḥallinde beyān olınmışdur. 

 

VE AMMĀ2 FAṢL EVLĀD-I ṢĀM ‘aleyhi’s-selām 

Bu ṭarīḳla raḳam-kerde-i enāmdür ki ‘ömr-i Nūḥ’dan beş yüz yıl 
geçdükden ṣoñra Ḥām ve Yāfeẟ ile Sām ‘aleyhi’s-selām vücūda geldi. Vāḳı‘a-i 
ṭūfāndan ṭoḳsan sekiz yıl evvel silmi ile vücūd ‘ālemine ḳadem baṣdı. Ve 
Ḥażret-i Nūḥ’uñ vaṣīsi ve veliyy-i ‘ahdi olup enbiyā vü mürselīn anuñ nesl-i 
şerīfinden mütevellid olmaġın Yāfeẟ kendüden esenn olup ziyāde ‘ömr 
sürmiş iken her yirde Sām muḳaddem ẕikr olınmışdur. Ve ḥadd-i ẕātında 
‘Arab ve Fārs ve Rūm anuñ ẕürriyyātından idügi taḥḳīḳ ḳılınmışdur.    على»
  anuñ vaṣfında ṣudūr itmişdür.4  قدره ا لسامى وزكا فرعه النامى»3

Ve ḳażiyye-i belbele fitnesinden ṣoñra evlād-ı kirāmı arżuñ göbegi ve 
evsaṭı olan Ḥarem-i Şerīf’e ve eṭrāfındaki Yemen ve ‘Ammān ve Beytü’l-
maḳdis ve Nīl ve Furāt ve Dicle ve Seyḥūn cereyān itdügi vilāyetlere nüzūl 
idüp ḳaṣabāt u medā’in iḥyāsına ṣarf-ı maḳdūr eylediler. Ḥattā5 Ḳuds-i 
Şerīf’i kendüler resm eyleyüp, mescidini iḥyā [164b MV] ḳılup ol medīne-i 
laṭīfenüñ ḥükūmetini iḫtiyār itdiler.  

 
1  Ebrec: Īrec MV, E 
2  VE AMMĀ: - N1 
3  “Onun üstün değeri nedeniyle namlı ailesi genişledi.”  
4  Bu cümle E nüshasında bulunmamaktadır. 
5  Ḥattā: Ḥattā Medīne ile E 
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Maḳdisī Tārīḫi’nde ve niçe kütüb-i mu‘teberede Sām ‘aleyhi’s-selām 
kibār-ı enbiyā vü mürselīnden yazılmışdur. Ḥattā1 Ḥażret-i [174a N1] Nūḥ 
‘aleyhi’s-selām müstaḥżar-ı vefāt olduḳda kemāl-i ṣalāḥ2 u diyānet ü firāsetine 
ve vüfūr-ı dāniş ü ma‘rifet ü necābetine binā’en emr-i dīn-i mübīn ü risāleti 
Sām ‘aleyhi’s-selāma ıṣmarladılar. Sā’ir evlād-ı kirāmı anlara mütāba‘at idüp 
cidden emrinden tecāvüz itmesünler, diyü vaṣiyyet ḳıldılar. Ve kendüye ḫayr 
du‘ālar idüp ekẟer-i enbiyā vü mürselīn ve evliyā vü ḥükemā ve kāffe-i mülūk 
ü selāṭīn ve ümerā vü ṣuleḥā vü sü‘edānuñ nesl-i şerīfinden vücūda gelmegi 
cenāb-ı ilāhīden iltimās u recā eylediler.  

Anlar daḫı vālid-i mācidleri irtiḥālinden ṣoñra aṣlā ṭarīḳ-ı ḥaḳdan 
inḥirāf itmeyüp enbiyā-yı sābıḳīn sīretleri ile müteḫalliḳ3 olup beş yüz [390a 
E] yıl ‘ömr sürdiler. Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince tā Ḥażret-i Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ 
‘aleyhimā es-selām zamānına dek ḳayd-ı ḥayātda oldılar.  

Ḥażret-i Ḳādir-i bī-çūn ve Rāzıḳ-ı sükkān-ı rub‘-ı meskūn kendüye 
ṭoḳuz veled-i necīb ‘aṭā ḳıldı ki evveli ebü’l-enbiyā olan Arfaḫşad’dur ki 
lisānlarında “żiyā virici mıṣbāḥ” dimekdür. Ve dört yüz altmış beş yıl ‘ömr 
sürüp Ḳaḥṭān ve Fāli‘ anuñ ẕürriyyetinden vücūda gelmişdür.  

İkinci ebü’l-mülūk olan Keyūmerẟ ve üçinci Esved olup Yaġan 
dördinci, Levrūḥ4 beşinci, Velād altıncı, ‘Aylīm yedinci, Avrem5 sekizinci, 
Nūreẕ6 ṭoḳuzıncı olmaḳ üzere tafṣīl olınmışdur.  

Pes Ḥażret-i Sām bu ẕikr olınan evlād-ı kirām zümresinden her birini 
tevābi‘i ile aḳṭār-ı arżdan bir ṭarafa gönderdi. Medā’in ü ḳurā şeneldüp 
birbirleri ile ḥüsn-i mu‘āmeleleri ẓāhir olmaḳ üzere naṣīḥatler itdi. Anlar 
daḫı ber-mūcib-i vaṣiyyet-i peder birer cānibe sefer idüp begendükleri yirleri 
iḥyā ḳıldılar. Iḳlīm-i Bābil ve Yemen ve Ḥaḍramūt ve Fārs ve ‘Irāḳeyn 
cāniblerini ābādān eylediler. 

Ve ba‘żılar maġrib ü maşrıḳ semtlerine gidüp evlād-ı Ḥām ve Yāfeẟ’le 
iḫtilāṭ üzere yirleşdiler.  

 
1  Ḥattā: - MV 
2  ṣalāḥ: ıṣlāḥ N1 
3  müteḫalliḳ: müteḥallī MV 
4  Levrūḥ: Lūraḥ MV, E 
5  Avrem: Adem MV | İrem E 
6  Nūreẕ: Nūred MV, E 
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Pes1 ḳabā’il-i Rūm ki beyān olınduġı [gibi] Rūm bin Esved bin Sām 
evlādıdur, ba‘de-zamānin ki ‘Ayṣ bin İsḥāḳ ebnāsı anlara ġālib oldı, bu kerre 
Rūm ile anlar mülaḳḳab u mevsūm olup memleketleri ḥükemā-yı 
Yūnāniyyūn taṣarrufından gitdi. 

‘Āḳıbet mürūr-ı ezmānla salṭanatları Naṣārā ḳavminden Ḳosṭanṭīn 
ḥükūmetine yitdi ki üsḳufları cem‘ idüp Ma‘mūriyye’ye2 ḳaṣd itdi. Ba‘de 
ẕālik Naṣārā niçe fırḳa olup baṭrīḳ, üsḳuf, ḳıssīs, şemmās, maṭrān ve messaḳ-ı3 
(?) ṣāḥib-i fürū elḳābı ile her bir ṣınfı imtiyāz buldı. Hefteden hefteye sebt 
ve eḥad güni ki ṣā’im bulınurlar, elbette bozup ifṭār ḳılurlar. Ve müddet-i 
‘ömrlerinde bir ‘avretden ġayrısını nikāḥlanmazlar. Ve üstine cāriye 
ṭutmazlar. Sekr viren ḫamrı içmezler.  

“Mesīḥ, eḥad gicesi4 ḳabrinden ḳalḳdı.” diyü ol güni ‘azīz ṭutarlar. 
Semāya daḫı aḥad güni çekilmegin āb-dest almazlar. Cenābetden 
arınmazlar. Maḥżā niyyetle ‘ibādet iderler. “Bu dem [174b N1] ve laḥm 
senüñdür.” dinilmeyince ḳurbānı yimezler. Mīrāẟda iki ḥiṣṣe ‘avrete ve bir 
ḥiṣṣe ere virürler. “Ke-ennehu kār u kesbden ‘ācizedürler.” diyü ziyādeye 
müsteḥaḳ görürler. Āyīnlerinde 5  pādişāh-ı ‘aṣrdan [165a MV] ġayrısı 
ḳırmızı iç edek giymek cā’iz degüldür. Ammā veliyy-i ‘ahd [390b E] olanlar 
birini ḳırmızı ve birini siyāh giymek ‘ādetdür. Ve pādişāhları yimek yimez. 
İllā söz ve sāz ile, ya‘nī ki ġılmān-ı ḥarem miyānında bu gūne imtiyāz iledür.  

Ammā mülūk-i Ḫorāsān ki Ṣoġd ve Ferġāna ve Usrūşene ve Burcās ki 
ebü’d-Deylem’dür, ve Cīl6 ve Lān ve Ekrād ve Şāş ve Māverā’ü’n-nehr bi-
esrihim mülūk-i Ḫorāsān nāmınadur. Meẕāhibi gibi selāṭīni vāfir ve milel ü 
ümem-i mütenevvi‘ası mütekāẟir vilāyetdür. Nihāyet ekẟerinüñ nāra 
‘ibādeti, ya‘nī ki Mecūsīlıġa müte‘alliḳ nā-şāyeste ḥareketi ḳatı ẓāhirdür.  

Aḫbār-ı Fürs’de meẕkūr ve Vaṣīf Şāh Tārīḫi’nde mesṭūrdur ki Erdeşīr, 
bir şeyṭāneye muḳārenet itmiş. “Bana bir gūne ‘ilm ü siḥr ögret ki anuñla 
müntefi‘ olam.” diyü minnet itmiş. Şeyṭāne daḫı “Bu didügüñ cā’izdür. Şol 
şarṭla ki kendü vālideñe nikāḥla taḳarrüb idesün.” dimiş idi. Ol daḫı o gūne 
fi‘l-i münkeri irtikāb itdükden ṣoñra ta‘allüm-i siḥr ḳıṣṣası taḥḳīḳa yitmiş 

 
1  Pes: - N1 
2  Ma‘mūriyye’ye: Mu‘ammeriyye’ye N1 
3  messaḳ: mestaḳ E 
4  gicesi: güni E 
5  Āyinlerinde: Āyīnlerinde ġayrı kişi ki N1 
6  Cīl: Cebel MV, E 
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idi. Binā’en ‘alā ẕālik anuñ ẕürriyyetinden āteş-perestlik ẓāhir olmış idi. 
Ḥattā “Anaya taḳarrüble telaṭṭuf 1  ḳız ḳarındaşla izdivācdan rāciḥdür.” 
didükleri ta‘ayyün bulmış idi. Egerçi ki bu maḥalde bu ḳavmüñ ve Rūm ve 
Naṣārā milletinüñ2 naḳli cā’iz degül idi. Lākin evlād-ı Sām’dan olduḳları 
i‘tibāriyle siyāḳ u sibāḳa muḫālefeti bāriz görinmedi.  

 

AMMĀ FAṢL EVLĀD-I ḤĀM 

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince bu daḫı nebiyy-i mürseldür. Nihāyet Ebü’s-
Sūdān künyeti ile mufaṣṣaldür.3  

Muḥammed bin Ka‘b-ı Ḳurṭubī taḥḳīḳı üzere evlādınuñ teni levni 
müteġayyir olmaġa bā‘iẟ kendüden ṣudūr eyleyen emr-i ḥādiẟdür ki Ḥażret-i 
Nūḥ ki evlād u ‘iyāli ile sefīneye girdi, tā cereyān-ı ṭūfān ber-ṭaraf olmayınca 
kimse ‘avreti ile mücāma‘at itmemek içün emr-i İlāhī cereyān ḳıldı. Ḥālā ki 
bu mażmūna muḫālif ḥarekete Ḥām bin Nūḥ mürtekib oldı. Henüz 
cereyān-ı ṭūfān ẓāhir ü nümāyān iken şehveti deryāsı ġaleyān idüp bir 
furṣatla ḫātūnına taḳarrüb buldı. Aña binā’en evlādınuñ sevād-ı vechi 
müteḥaḳḳıḳ4 olup ḳaralar ve Ḥabeşīler anuñ ẕürriyyetinden ḥāṣıl oldı.  

Ḥālā ki bu ḳavl ża‘īfdür. Ekẟer-i müverriḫīn taḥḳīḳı üzere yüz ḳaralığına 
bā‘iẟ budur ki birgün Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām ḫˇāb-ı rāḥat ve menām 
‘āleminde iken rūzgār dāmen-i pīrāhenini ḳaldurdı. Tā ki ālet-i 
müteḥarrikesi nümāyān olup keşf-i ‘avret dā‘iyesi muḳarrer oldı. Vāḳtā ki 
Ḥām bu aḥvāli gördi, ri‘āyeten li’l-edeb5 setrine muḳayyed olmayup gülerek 
kendü maḳāmına gitdi. [175a N1]  

Ammā Ḥażret-i Sām ki bā‘iẟ-i ḍıḥk-i Ḥām nedür, diyü naẓar eyledi. 
Resm-i meẕkūrdan ḫaberdār olup edeb ü ri‘āyeti ile [391a E] rū-gerdān iken 
peder-i ḫˇābnāküñ ḳarībine vardı. Rıfḳ ile ‘avretini örtüp cāygāhına güẕer 
ḳıldı. Vaḳtā ki Ḥażret-i Nūḥ ‘aleyhi’s-selām bīdār oldı, Ḥām’uñ ḍıḥk-i 
müstaġrebini ve Sām’uñ ri‘āyet-i edebini ṭuydı. “Bārī Ḫudā’dan dilerin ki 
dā’imā evlād-ı Ḥām’uñ yüzleri ḳara ola ve ẕürriyyāt-ı Sām’a ‘abīd olup 

 
1  telaṭ ṭuf: bāṭınī N1 
2  milletinüñ: ümmetinüñ N1 
3  mufaṣ ṣaldür: mufażżaldür N1 
4  müteḥaḳḳıḳ: taḥaḳḳuḳ N1 
5  li’l-edeb: li’l-eb MV 
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maḳām-ı ḫidmetde olmaları taḥaḳḳuḳ bula.” buyurdı. Sevād-ı veche bā‘iẟ 
olan budur, diyü ekẟer-i muḥaḳḳıḳīn işbu sırr-ı mestūrı ḫalḳ-ı ‘āleme 
ṭuyurdı.  

Fe-ammā Mevlānā Maḳrīzī [165b MV] kitāb-ı Fütūḥ-ı Mıṣr’dan böyle 
naḳl itmişdür ki Ḥażret-i Nūḥ’uñ Sām ve Ḥām ve1 Yāfeẟ ve Yaḥṭūn nām 
dört oġlı var idi. Birgün Ḥażret-i Bārī Ḫudā celle ve ‘alā dergāhından recā 
eyledi ki evlādı ḥaḳḳında du‘āsı maḳbūl ola. Her ne recā iderse icābet 
buyurıla.  

Fe-lā-cerem Ḥażret-i Nūḥ-ı mükerrem2 bir seḥer zamānı evlādı ḫˇāb-ı 
ġafletde iken “Yā veledī!” ḫiṭābuñ eyledi. Sām uyanup lebbeyk-gūyān ḫāk-i 
pāy-ı pedere revān oldı. Du‘ā-yı ḫayrından müstefīd ü muġtenim ḳıldı. 
Ba‘dehu Sām kendü ebnāsına nidā-yı tām ḳıldı. Ḥālā ki ancaḳ Arfaḫşad 
uyanıḳ bulınup cedd-i büzürgvārı ḫidmetine yitişdi. Tā ki Ḥażret-i Nūḥ 
yemīnen Sām’a ṭayandı. Şimālen Arfaḫşad’a ittikā idüp ḫānedānları 
ma‘mūre vü ābādān olmasına ve ‘āmme-i enbiyā vü selāṭīn ü ümerā 
bunlaruñ ẕürriyyātından ẓuhūra gelmesine du‘ā eyledi. Ḥattā icābet 
buyurılup müjde-i celīlesi ile vaḥy nüzūl itdi. 

Ġıbbu ẕālik “Yā veledī Ḥām!” diyü çaġırdı. Ve mükerreren nidā idüp 
ṣaġına ṣolına iltifāt ḳıldı. Ḥālā ki gerek Ḥām ve gerek evlādından olan 
niyām3 uyḫudan uyanmadı. Ve vālid-i mācidleri da‘vetine icābet eylemedi. 
Ancaḳ Mıṣr bin Naṣbar bin Ḥām ḫˇābından bīdār oldı. “Ceddüm ve 
vālidüm da‘vetüñe icābet itmediler ise yā Neciyya’llāh ben geldüm. Edā-yı 
ḫidmetüñe müsāra‘at ḳıldum. Benüm ḥaḳḳumda ḫayr du‘āñı mebẕūl 
buyur, ey cedd-i büzürgvārum.” diyü ḫāk-i pāy-ı Nūḥ’a yüz urdı. Bu yüzden 
tażarru‘ı Neciyyu’llāh’a te’ẟīr idüp  ّواسكنه    ذرّيته ه اجاب دعوتى فبارك فيه  «اللهّم ان

البالد وغوث العباد الىت    االرض املباركة الىت هم  ا�ار الدنيا واجعل فيها    �رها افضل اّم 
  .didi  افضل   الربكات له والوالده » 4

Ya‘nī ki mübārek elini Mıṣr’uñ başı üstine ḳoyup bu vechle du‘ā eyledi 
ki ba‘de-zamānin Mıṣr ḥālā Mıṣr’la5 müsemmā olan vilāyeti evlādı ile iḥyā 

 
1  Ḥām ve: - MV, E 
2  mükerrem: ‘aleyhi’s-selām MV 
3  niyām: benām E 
4  “Ey Allah’ım, o benim çağrıma cevap verdi. Bu yüzden onu ve zürriyyetini mübarek kıl. 

Onu beldelerin anası olarak bilinen mübarek bölgeye yerleştir. Dünya nehirlerinin en 
üstünü [orada] ona yardımcı olsun. O nehri ona ve evladına bereketlerin en üstünü kıl.” | 
N1 nüshasında bu cümlenin bazı kelimeleri eksiktir. 

5  Mıṣr’la: - N1 
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itmege ol du‘ā sebeb oldı. Ve Ḥām’uñ evlādı ebnā-yı Sām’a [391b E] ḳul 
olup ḫidmet itmesi ol zamāndaki ġafletlerinden ta‘ayyün buldı. İntehā 
ẕikrü’l-āẟār min kitābi el-Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār.  

Ve bi’l-cümle Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā [175b N1] Ḥām’a daḫı ṭoḳuz 
veled virdi. Ve Hind ve Sind ve Zenc ve Nūbe ve Ken‘ān ve Gūş ve Ḳıbṭ ve 
Berber ve Ḥabeş ismleri ile müsemmā ḳıldı. Diyār-ı Sūdān ve vilāyet-i 
maġrib ve Ḥabeşe ve Zengibār ve1 Hindūstān evlād-ı Ḥām’uñ iḥyāsı olup 
Nīl-i Mıṣr’uñ ġarbīsinde bu ẕikr olınan arāżīde yirleşdiler. Ḳaryeler ve 
ḳaṣabalar ve şehrler iḥyāsına dürüşdiler.  

Vaḳtā ki sefīneden Cūdī Ṭaġı’na çıḳıldı ve Sūḳ-ı ẞemānīn diyü meşhūr 
olan ḳaryede iḳāmetleri taḥaḳḳuḳ buldı, Ḥām’uñ ‘avreti ḥāmil olup evvelā 
Ken‘ān nām oġlı vücūda geldi. Ferā‘ine-i Mıṣr’uñ ve cebābire-i ṭā’ife-i 
Ken‘āniyyūn’uñ ceddidür ki cümlesi anuñ neslinden mütevellid olmışdur. 
‘Umūmen vilāyet-i Şām ḫalḳı daḫı anuñ ẕürriyyetindendür. Ḥattā Ḥażret-i 
Dāvūd ‘aleyhi’s-selām ḳatl eyledügi Cālūt-ı cebbār ve Ḥażret-i Mūsā ‘aleyhi’s-
selām ile ceng idüp  2﴾قَاُلوا َ� ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْوًما َجبَّارِيَن﴿  naṣṣ-ı şerīfine mā-
ṣadaḳ olan cebābire-i bed-kirdār bunuñ neslindendür. Ḫuṣūṣā ḫūy u 
ḫaṣletde evlād-ı Ḳābil’e iḳtidā idüp fesād u ḍalālete düşen zümre bi-esrihim 
Ken‘ān’uñ ālindendür. 

Fe-ammā sevād-vech Ken‘ān’da ẓāhir olmadı. Sefīneye duḫūlden evvel 
raḥm-i mādere [166a MV] düşmegin te’ẟīr-i du‘ā bunlarda ta‘ayyün bul-
madı. Lākin Ken‘ān’uñ ki Gūş nām siyeh-rūy u kebūd-fām bir oġlı ṭoġdı, 
“Sen bunı nereden ḥāṣıl itdün?” diyü ‘avretini öldürdi. Aña binā’en 
Ken‘ān’uñ daḫı yüzi ḳara oldı. 

El-ḳıṣṣa evlād-ı Sām ve Yāfeẟ’den utandılar. Vilāyet-i Berber’e ve aḳṣā-yı 
ġarba varup temekkün itdiler. Ba‘de-mā evlād-ı Sām’a ‘adāvet idüp furṣat 
düşürdükçe ceng ü cidālden ḫālī olmadılar. Gūyā ki bu ebyāta kendüleri mā-
ṣadaḳ taṣavvur3 itdiler: 

 

 

 
1  ve:  ve Hind ve MV 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Maide Sûresi, 5/22,  “Dediler ki ‘Ey Mûsâ! O (dediğin) topraklarda gayet 

güçlü, zorba bir millet vardır.’ ”  
3  taṣavvur: taṣvīr E 
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li-Münşi’ihi 

  سواهم من مجيع الناس انسا�    ن رّبك مل خيلق خبشية أ ك   
   1غارة فرسا� وركبا� اإل   و شنّ    �م قوما اذا ركبوا   يل   ت فلي   

Müverriḫ Vaṣīf Şāh ḳavlince dünyāda isti‘māl olınan yetmiş iki dilüñ 
otuz yedisi evlād-ı Yāfeẟ’de ve yigirmi üçi evlād-ı Ḥām’da ve on ikisi 
ẕürriyyāt-ı Sām’dadur. Egerçi ki Ravżatu’s-ṣafā mü’ellifi ve kitāb-ı Ḫamīs 
muṣannifi “Lisān-ı vāḥid müte‘addiden olmaġa bā‘iẟ nesl-i evlād-ı Nūḥ’uñ 
keẟretidür, ki gitdükçe her ḳabīlenüñ nüfūsı çoġalmaġın bi’z-żarūre 
birbirinden ayrıldılar. Başḳa başḳa temekkün itdükleri sebebden elsine-i 
müte‘addide [392a E] ẓuhūrına mübāşeret itdiler.” dimeleri bu ḥaḳīre 
‘acebdür. Belki ġāyetle müsteb‘ad u müstaġrebdür. Zīrā ki ikẟār-ı milel ü 
ümem tenevvü‘-i elsine-i pür-ḥikem mażmūnını müstevcib degüldür. 
Arāżīnüñ süknāya teng olması kelimātuñ efvāha müżāyaḳa virmesini hīç bir 
vechle mūcib degüldür. [176a N1]  

Bu ḥaḳīr zu‘mınca ta‘addüd-i elsineye bā‘iẟ leyle-i belbeledeki ıżṭırāb-ı 
ḥādiẟedür ki imtidād-ı ẓulmet ve izdiyād-ı ḫavf u ḫaşyet sebeb-i beht ü ṣamt 
u ḥayret olmaḳ ve bu ıżṭırābla her kişi bildügini unudup meşiyyet-i ilāhiyye 
ile āḫar elsine peydāsı taḥaḳḳuḳ bulmaḳ fehm ü iẕ‘ān ve i‘tiḳād u īḳān 
mezāyāsına muvāfıḳdur. 

Naẓm 

  2روشن ميان روز �ريك   شب     ت اين نكتٔه �ريك س ه  كه   ومي گ مى  چه   

Ba‘de-mā evlād-ı Ken‘ān’uñ bu zümresi Nabṭlardur ki vech-i arżı 
istinbāṭ idüp ta‘mīr itdükleri içün bu ism ile mevsūm 3  ḳılınmışlardır. 
Cümlesi re’y ü tedbīr-i dil-peẕīr ṣāḥibleridür.  

Ve yine zümre-i Sūdān-ı benī Ken‘ān’dan biri daḫı Uşbān ve Vān ve 
Zenc ve Ehnās nām ḳabīlelerdür ki ṭoḳsan miḳdārı ecnāsdur. Temekkünleri 

 
1  “Sanki Rabb’in seni diğer bütün insanlardan ayrı olarak dikkatlice yaratmadı. Keşke benim 

binici, talancı ve savaşçılarla [hareket eden] bir kavmim olsaydı.” 
2  “Ne diyeyim ki! Şu şekilde derin bir anlamlı [bir ifade] vardır:  ‘aydınlık gece, karanlık 

gündüzün ortasında’ ” | Bu beyit Şeyh Mahmud-ı Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz adlı eserinden 
iktibas edilmiştir. bk. Ahmed Ali Haydarî, “Şi‘r Rızâdârî vu Martin Heiddegger”, 
Garbşinâsî-i Bünyâdî, Sâl 9, Şümâre 1, Bahâr u Tâbistân 1397, s. 48.   

3  mevsūm: mersūm MV 
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diyār-ı ġarbdadur. Ef‘āl ü eṭvārları birbirine muḫālifdür. Ve her ṭā’ifenüñ 
başḳa begleri vardur. Ba‘żıları behā’im ü sibā‘ derileri giyerler. Ba‘żılar çırlaḳ 
çıplaḳ geçinürler.  

Ve bir ṭā’ife daḫı vardur ki devāb kemiklerinden zīnet içün boynuzlar 
idinürler. 1  Ve vilāyetlerinde bir cins beyāż reng büyük ṣıçanlar olur. 
Ekẟeriyyā anları ġıdā idinürler. Ve kendülere “ibnü’s-semā” şöhretin 
virürler. Lā-eḳal her birinüñ on ‘avretle izdivācı muḳarrerdür. Ve her gice 
bārī ikisinden mücāma‘atle temettu‘ları müyesserdür. Farażā ki her biri2 
gicede iki ‘avretle cem‘iyyet itmesi, ya‘nī ki zenlerinüñ ri‘āyet-i ḫāṭırlarına 
cānla kūşiş ḳılması, ‘avretleri kendüye ṭalāḳ virmek muḥaḳḳaḳdur.  

Bārān istedüklerince bir yıġın kemügi yıġup yaḳarlar. Ya‘nī ki 
üstüḫˇānları odlu egsilerle ḳaḳarlar.3 Ba‘dehu el ḳaldurup niyāz u teveccühle 
gökyüzine baḳarlar. Ḥattā zu‘mlarınca ba‘żı elfāẓ-ı ġarībe daḫı oḳurlar. 
Ma‘ānīsi [166b MV] fehm olınmaz. Efsūn tekellümine ser-āġāz ḳılurlar. 
Hemān-dem yaġmur yaġup murādlarınca müntefi‘ olurlar.  

Ve yine āl-i Sūdān’dan Gūgū nām bir ḳabīle vardur ki pādişāhları sā’ir 
mülūke göre ḫaylī ‘aẓīmü’ş-şāndür. Ve vilāyetlerinde altun ma‘ādini bī-
pāyāndur. Ve ẕeheb-i ḫāliṣden kerpiçler iderler. Ve ser-ḥadlerinde ba‘żı 
‘alāmāt ḫuṭūṭı çizerler. Ya‘nī ki tüccār andan içerü geçmemegi [392b E] 
işāret iderler. Her kişi ki altunını ol sınura ḳor, gider. İrtesi geldükde 
nuḳūdına göre vaż‘ olınan metā‘ını aḫẕ ider.  

Bu ḳavmüñ bir büyük şehri daḫı Sicilmāse’dür ki ortasında bir şāh-rāhı 
‘ayāndur. Bir ucından bir ucına dek yarım günlik mesāfe idügi nümāyāndur. 
Ve dört cāmi‘-i kebīri vardur. Her birinde niçe biñ maḫlūḳāt ‘ibādet itmesi 
maḥall ü sezāvārdur.4  

Bir memleketleri daḫı Demdem’dür ki pādişāhınuñ taḥt-ı yedinde niçe 
mülūk-i muḥterem muḳarrerdür. Ve bu şehrüñ ortasında ‘avret ṣūretinde 
bir ṣanem vardur. Zu‘m-ı fāsidlerince [176b N1] ziyāreti edā-yı ḥac 
menzilesindedür. Ve bu ẕikr olınan medā’inüñ ḫalḳı merdüm-ḫˇārlardur. 
Furṣat bulduḳça birbirlerini ṭutup yimeleri ẓāhir ü nümūdārdur.  

 
1  idinürler: - N1 
2  gice//biri: - N1 
3  ḳaḳarlar: yaḳarlar MV 
4  maḥal ü sezāvārdur: maḥall-i sezādur N1 
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Bir memleketleri daḫı Zaġāve’dür ki Nūbe vilāyetinüñ ḳarşusında 
vāḳi‘dür. Ḫalḳı birbirleriyle ḳıtāl1 ü cidāl itdükleri şāyi‘dür.  

Bir şehrleri daḫı Ferrān medīnesidür ki ḳuyularından mūmyā aḫẕ 
olınmaḳdadur. Farażā nıṣf mīl miḳdārı vādīnüñ çāhları zībaḳ renginde ṣu 
gibi müteḥarrik bulınmaḳdadur. 

Bir daḫı Nūbe memālikidür ki Nūbe2 bin Ḳarṭīn bin Nabṣar bin Ḥām 
‘imāret itmişdür. Ve bu memāliküñ pāy-taḫtı Dunḳula şehridür ki 
cümleden evvel Sūdān ḳavmi anı ābādān ḳılmışlardur. Ḫalḳı dīn-i Naṣārā-
yı Ya‘ḳūbiyye üzere erbāb-ı küfr ü ḍalāldür.  

Ve bir daḫı Nūbe-i ẞāniyye’dür ki andan yuḳarusı Ṣa‘īd vilāyetidür. 
Ammā bu memālik üç aylıḳ yol bi’t-tamām ma‘mūredür ki sükkānı ġāyetle 
mevfūredür. Ve bir şehrleri daḫı Sūbe’dür3 ki zemīninde tibr ḥāṣıl olur. 
Melik-i celīlü’l-ḳadrinüñ cemī‘-ı mühimmātı ol cihetden kendüye vāṣıl olur. 
Bunlaruñ daḫı dīnleri Naṣārā gibi idügi taḥaḳḳuḳ bulur.  

Bir memleketleri daḫı Becce’dür ki Nūbe vilāyetine muttaṣıl gibidür. 
Nīl ile Baḥr-i Māliḥ arasında vāḳi‘ re‘āyā ve leşker-i lā-yuḥṣāsı keẟretle şāyi‘ 
yirlerdür. Ve her bir şehrinüñ müstaḳil ḥākimi vardur. Fe-ammā eñ büyük 
pāy-taḫtınuñ ismi Hecer diyü ma‘rūfdur. Ḳarībinde ma‘ādin-i ẕeheb ü 
zeberced olmaġın bilād-ı Sūdān miyānında ġāyetle mevṣūfdur. Bundan öte 
niçe memleketleri daḫı vardur ki nihāyeti Ḥabeşe dārü’l-mülkine 
muttaṣıldur.  

Fe-ammā ḳavm-i Ḥabeşe, Ḥabeş bin Gūş bin Ḥām evlādındandur. 
Büyük memleketleri Necāşī vilāyetidür ki sā’irlerinüñ ekẟeri aña ḫarāc-
güẕārlar ve her ne emr iderse fermān-berdārlardur. Pāy-taḫtı Ka‘ber nām 
şehr-i muġberdür. 4  Ki dīnleri Naṣārī kīşi üzeredür. ‘Arab ḳavmi mā-
taḳaddümden ol vilāyete ticāret içün varagelmişlerdür.  

Ba‘dehu Ḥabeşe’ye [393a E] muttaṣıl Zenc ıḳlīmi vardur ki medā’in ü 
ḳaṣabaları Baḥr-i Māliḥ sāḥilindedür. Ḥadd-i ẕātında Sūdān bin Ken‘ān 
evlādındandur. Ve niçe ḥākimleri5  vardur ki eñ eşheri ve mu‘teberinüñ 
laḳabı [167a MV] “kerẟe”dür. 6 Ki Tekend nām dārü’l-mülkinde sākindür. 

 
1  ḳitāl: ḳıran MV, N1 
2  Nūbe: Būnī MV 
3  Sūbe’dür: Sūye’dür MV | Sūb’dur E 
4  Pāy//muġberdür: - N1 | muġberdür: mu‘teberdür E 
5  ḥākimleri: melikleri E 
6  “kerẟe”dür: “kerẟ”dür E 
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Nihāyetsiz aḳvām u ḳabā’ile mālikdür ki ekẟeri sāḥil-i deryāda olurlar. 
İçlerinde fīl ḳatı çoġ olmaġla fīl dişi ile ticāret ve kesb-i ma‘īşet ḳılurlar.  

Bir ḳabīle daḫı Kūk’dür ki Sūdān bin Ken‘ān ẕürriyyetidür. Bunlar 
Zenc ıḳlīmi ile Sind memleketi miyānında mütemekkin ü pāydār, uzun 
boylı, güzel yüzli, mūydārlardur. Ḥākimlerinüñ ismi enkīsā 1  diyü 
meşhūrdur. ‘Aẓīm-i şānına binā’en2 taḥt-ı iṭā‘atindeki mülūk ü ḥükkām ḳatı 
mevfūrdur. Ammā cümlesi büt-perestler ve niçe vilāyeti sükkānına göre 
teng-destlerdür.  

Ve bunlara muttaṣıl olan Hind ve Sind vilāyetleridür ki Hindū bin Gūş 
bin Ḥām evlādıdur. [177a N1] Ḫalḳınuñ vefreti ve sükkānınuñ keẟreti 
iḥṣāya ḳābil degüldür. Ve bu cümlenüñ evvelā 3  bir ḳudretlü, şevketlü 
pādişāhı var idi ki brahman nāmı ile bāhirü’l-i‘tibār idi. Ba‘de-zamānin mā-
beynlerine iḫtilāf düşdi. Ṭoḳsan miḳdārı ḳabīle peydā olup her biri bir 
ḥākime mütāba‘at gösterdi. 

Ve bu cümlenüñ eñ meşhūr medīnesine Belehzā4 dinildi. ‘Askerine ve 
fīline nihāyet bulınmadı. Ve bir meşhūr şehrleri daḫı Dehmī’dür ki bunuñ 
daḫı vüs‘atine kimse lā dimedi. Bir vilāyetleri daḫı Mihrāc’dür ki gāh dārü’l-
mülkine ‘alem oldı, gāh ol şehrüñ pādişāhına nām-ı muḥterem oldı.  

‘Umūmen ‘avretleri seḥḥārelerdür. Ḫuṣūṣā ṣāḥib-i ḥüsn ü cemāl ve 
rāġıb-ı ṣınā‘āt u a‘māl ve derūn u bīrūnları mekr ü füsūnla māl-ā-māl olan 
mekkārelerdür. Şaṭranc u nerd anlardan peydā olmışdur. Zināyı mübāḥ 
ṭutup bir çār-sūyı fevāḥiş ile memlū ḳılduḳları ta‘ayyün bulmışdur. 

Ve ammā vilāyet-i Sind ḫalḳı siḥr ü efsūn ve ibāḥet-i zināda ve sā’ir 
a‘māl ü ṣanāyi‘-i bī-intihāda Hindīler gibidür. Ve bunuñ müżāfātından 
Bendbingūş vardur ki ḫaylīce vāsi‘ memleketdür. Ḫalḳınuñ kimi bedre 
ṭapar, kimi şecere ‘ibādet ider. Ve niçesi ṭuyūra secde eyler. Ekẟeri ḳara yaġız 
ve niçesi buġday eñlü, mūydār ve uzun ṣaḳallu olurlar. Memleketlerinde 
ṭuyūr u vuḥūş ve gergedān-ı mevḥūş vāfir bulınur.  

Ammā Ḳandehār egerçi ki Sind vilāyetinde dāḫildür. Ḳurā vü ḳaṣabāt 
u medā’ini evlād-ı Ḥām’a menāzildür. Lākin ebnā-yı Yāfeẟ’den olan Etrāk’e 
ḳarışup anlardan izdivāc itmegin beşereleri nūrānī vü ṣāfī ve zenlerinüñ ḥüsn 

 
1  enkīsā: enkīsār E 
2  binā’en: binā’endür MV, N1 
3  evvelā: - E 
4  Belehzā: Belehrā MV, E 
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ü cemālleri leṭāfetlerine kāfīdür. Bunlaruñ da [393b E] seḥḥāreleri çoḳdur. 
Mekr ü kehānete müte‘alliḳ ‘amelleri me’mūl olandan artuḳdur. Aġaçdan 
bütler düzüp anlara ‘ibādet iderler. Zu‘m-ı fāsidlerince zināyı mübāḥ ẓann 
eylerler.  

Ve ḳabā’il-i Berber iki ḳısmdur. Bir bölügi Ḳūṭ bin Ḥām 
evlādındandur. Ve bir ḳısmı Nabṣar bin Fārıḳ 1  ebnāsındandur. Sā’ir 
birāderleri zemīn-i Mıṣr’da yirleşüp ta‘mīr itdüklerinde Ḳūṭ, kendü evlādı 
ile maġrib nāḥiyesinde temekkün itmiş idi ki vilāyetlerinüñ māverāsı 
Berḳa’dur. Varup Baḥr-i Aḫḍar’a müntehī olur. Ya‘nī ki şarḳī-i Deryā-yı 
Endülüs’de aña ittiṣāl bulur.  

Aḳvām u ḳabā’ilinüñ biri Lezāne’dür ki Aḫdāysa2 ve Sereb arżında 
yirleşdiler. Ve biri daḫı Mezāne’dür3 ki arż-ı Veddān’da ḳaldılar. Bir zümresi 
daḫı Hevāre’dür ki arż-ı Ṭrablūs’ı ta‘mīr ḳıldılar. Ve bir ḳavmi daḫı Ḳaravān 
nāḥiyesini şeneltdiler ki anlara Berfestāne ‘alem olmışdur. Temekkünleri ol 
[167b MV] ḥavālīde ta‘ayyün bulmışdur. Ve niçesi daḫı Tāhert ve Kütāme 
ve Sicilmāse ve Fās4 memleketlerinde ḳaldılar. Ve kimi Ṭanca ve Sūs-i Aḳṣā 
ṭaraflarına vardılar. Ve ba‘żılaruñ menāzili arż-ı Filisṭīn’de iken ba‘żı mülūk 
iḫrāc itmekle Ṭasm5 ve Ḳudāme cāniblerine [177b N1] varup ḳaldılar.  

Ve bi’l-cümle evlād-ı Ḥām rūy-i zemīnde bu vechle sükkān olup 6 
yirleşdiler.  

 

AMMĀ FAṢL EVLĀD-I YĀFEẞ BİN NŪḤ ‘aleyhi’s-selām 

Ba‘żılar ḳavlince Yāfeẟ mürsel nebīdür. Ḫuṣūṣā ebü’t-Türk’dür ki 
‘umūmen Etrāk ve Ye’cūc ü Me’cūc bī-bāk bunuñ neslinden ẓuhūra 
gelmişdür. 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i Nūḥ ṭūfāndan ḫalāṣ olup Sūḳ-ı 
ẞemānīn’e çıḳduḳda ki rūy-i zemīni evlād-ı emcādına taḳsīm eyledi, cānib-i 

 
1  Nabṣar//Fārıḳ: Naṣar bin Fārūḳ E  
2  Aḫdāysa: Aḫẕāyiya MV | Ḥudāybe E 
3  Mezāne’dür: Serāne’dür MV | Merāne’dür E 
4  Fās: Fārs E  
5  Ṭasm: Leḥam N1 
6  sükkān olup: - MV, E 
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maşrıḳ u şimāli Yāfeẟ’e ta‘yīn idüp evlād-ı ensābı ile ol semtlere teveccüh 
itmesini ıṣmarladı.1 Yāfeẟ daḫı emre imtiẟāl idüp sefer2 yaraġını gördi. Lākin 
yaġmura iḥtiyāc olduḳça yaġdurmaḳ içün babasından bir ism-i a‘ẓam ṭaleb 
itdi.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i Nūḥ 3  ‘ālem-i bālāya müteveccih oldı, ‘ale’l-fevr 
Cibrīl-i emīn bir ism-i a‘ẓam ile cenāb-ı Nūḥ’a nüzūl ḳıldı. Pes Ḥażret-i 
Neciyyu’llāh ol ism-i celālet-güvāhı bir seng üzerine ḳazdı. Ve ol ṭaşı Yāfeẟ’e 
teslīm ḳıldı ki bārāna ṭālib olduḳça ol ṭaşı der-miyān eyleye, hemān sā‘at 
cānib-i āsmāndan emṭār-ı müteḳāṭır nüzūlini muḳarrer bile.  

Fe-lā-cerem ol seng-i muḥterem beyn-i ekābirü’l-ümem “ḥacerü’l-
esved-i maṭar4” nāmı ile ve gāh “seng-i zā’ide” ıṭlāḳı ile ve beyne’l-Etrāk 
“Cidde ṭaşı” ‘unvānı ile müsemmā oldı. Dā’imā i‘zāz u ikrām ile ṭutılup 
ḫazīne-i Yāfeẟ’de [394a E] ḥıfẓ olındı. Niçe rūzgār mu‘ammer olup vālid-i 
mācidi şerī‘ati üzere iḥyā-yı merāsim ḳıldı. Ve evlādı taṣarrufında olan yirler 
zemīn-i Ermen’den Demürḳapu ki Bābü’l-ebvāb’dur, anuñ ardından Eşbāb5 
ve Rūs ve Burcān ve Ḫazer ve Türk ve Ṣaḳālibe ve Yūnān ve sükkān-ı cezā’ir-i 
Baḥr-i Ṣīn ve Tübbet ve Bulġār nāmındaki ser-zemīn idügi Tārīḫ-i Maḳrīzī’de 
tafṣīl olındı.  

Ve kendü ẕürriyyetinden üreyüp Ye’cūc ü Me’cūc taṣarrufına düşen 
yirler nihāyetsiz arāżīdür, dirler. Farażā ki vech-i arżuñ ma‘mūresini ki rub‘-ı 
meskūn ṭutarlar, cümlesini yüz yigirmi yıllıḳ mesāfe ‘add idüp ṭoḳsan yıllıġı 
Ye’cūc ü Me’cūc taṣarrufında ve on iki yıllıġı evlād-ı Ḥām olan Sūdān 
temellükinde ve sekiz yıllıġı Rūm ḳavmi żabṭında ve yedi yıllıġı sā’ir ümem-i 
muḫtelifetü’ş-şiyem taḥt-ı ḥükmindedür, dirler. Mücerred ‘Arab ḳavmine 
ancaḳ üç yıllıḳ mesāfe degmişdür, diyü taḥḳīḳ iderler.  

Fe-ammā ba‘żı müverriḫīn Ye’cūc ü Me’cūc ḳavmini muḫtelifü’l-ḫalḳ 
ve’l-elsine ve’l-ḳudūd, ḳırḳ6 milletle ma‘dūd, nihāyetsiz kerīhü’l-vücūh ve’l-
ḫudūd maḫlūḳātdur, diyü ta‘yīn iderler. Ve her bir milletüñ başḳa lisānı ve 
lüġāti vardur. Ve ol ḳabā’ilüñ eñ aṭveli müşevvehūndur, ḫaberin virürler.  

 
1  Yāfeẟ’e//ıṣmarladı: - N1 
2  sefer: - MV, N1  
3  Nūḥ: - N1, E 
4  maṭar: - N1 
5  Eşbāb: Eşbān MV, E 
6  ḳırḳ: farḳ-ı N1 
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El-ḳıṣṣa Yāfeẟ beş yüz ṭoḳsan yıl1 ‘ömr sürdi. Çīn nāmındaki şehr-i 
a‘ẓamı ol iḥyā ḳıldı.2 Ve ba‘żılar ḳavlince Çīn nām oġlı ābādān idüp kendü 
nāmı ile ābādān itdi. Zīrā ki Ḥażret-i [178a N1] Bārī Ḫudā, Yāfeẟ’e on bir 
evlād virdi. Çīn ve Ṣıḳlāb ve Meşaḥ3 ve Kemārī ve Türk ve Ḫalic4 ve Ḫazer 
ve Rūs ve Sind ve Sān ve [168a MV] Ġırnāriḥ ismleri ile her biri nāmdār 
olup yine kendü ḳızlarıyla mütezevvic oldı.  

Pes erşed-i evlādı Türk nām oġlı olup ġāyetle şecī‘ u dilīr ve hünermend-i 
bī-naẓīr olmaġın veliyy-i ‘ahd idindi. Ve beyne’l-Etrāk “Yāfeẟ oġlanı” diyü 
iştihār buldı. İttifāḳan eṭrāf-ı nevāḥīsini gezerek Sülūk5 didükleri maḥalle 
vardı. Ḫaylī murġzār ve āb u hevāsı ṭarāvet-diẟār, ḫudāyī germ-ābeleri bī-
şümār ve ḳarībinde bir deryā daḫı āyīnevār ṣāf u rūşen ü tābdār ve kūhistānı 
maḥall-i naḫcīr ü şikār, ṭab‘ına muvāfıḳ yirler olmaġın anda iḳāmeti 
münāsib gördi. Ebnā vü müte‘alliḳātını ser-cümle ol ser-zemīne getürdi.  

Ve ba‘żılar çūb u giyāhını cem‘ idüp ḫāneler binā eyledi. Giderek ba‘żı 
‘uḳalāsı ile “ḳara ev” ki “ḫargāh” dimekle ma‘rūfdur, anı iḫtirā‘ ḳıldı. Ḳoyun 
postından ve sā’ir ḥayvānāt derilerinden cāmeler ve ṭāḳıyyeler diküp giyindi. 
Ve kemāl-i ‘adālet ü istiḳāmetle ḳavmine ḥükūmet idüp [934b E] cidden 
ẓulm u bī-dāda meyl eylemedi. Zamānında ḳoyun ḳurdla 6  gezerdi. Ve 
güncişk māra hem-civār olup āşiyāneler peydā iderdi.  

Egerçi ki bu tafṣīl Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūr7 ve bunlaruñ giyāh u çūbdan 
ḫāneler yapup ba‘de-zamānin ḫargāhlar peydā ḳılup içinde temekkünleri 
meẕkūrdur, 8  fe-ammā bu ḥaḳīre bu mażmūnuñ ḥaḳīḳati bir miḳdār 
mehcūrdur. Bu vechle ki Ḥażret-i Ādem’den ṭūfān-ı Nūḥ’a dek iki biñ üç 
yüz yıla yaḳın zamān mürūr itmişdür. Keẕālik9 Türk bin Yāfeẟ’e gelince 
birḳaç yüz yıl daḫı geçdügi taḥḳīḳa yitmişdür. Pes bu miḳdār dūr u dırāz 
rūzgār geçince ol ṭā’ife-i bī-şümār bī-ḫāne vü ḫargāh nice geçindiler? Ḫuṣūṣā 
bilā-cāme ve külāh ne ṭarīḳla dirlik itdiler? Erbāb-ı fehm ü iẕ‘āna bu 

 
1  beş//yıl: - N1, E 
2  iḥyā ḳıldı: iḥdāẟ eyledi N1 
3  Meşaḥ: Mesaḥ N1 
4  Ḫalic: Ḫaliḫ MV 
5  Sülūk: Selūl E 
6  ḳoyun ḳurdla: ḳurd ḳoyunla MV | ḳoyunla ḳurd N1 
7  mesṭūr: meẕkūr MV, E 
8  meẕkūrdur: mesṭūrdur MV, E 
9  Keẕālik: Devr iderek N1 
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yüzdendür. Bārī hübūṭ-ı Ādem’den bu zamāna gelince ol minvāl üzere āsāyiş 
itdiler, dinilmiş olsa ‘aḳl-i kāmile muvāfaḳati müberhendür.  

li-Münşi’ihi 

  Ṭa‘n eylemesün bendeye erbāb-ı nühā 
  El-‘ahdu ve’l-iẟmu ‘ale’r-rāvīhā1      

Ba‘de-mā Türk bin Yāfeẟ nām olan merci‘-i enām ki ḳavm u ḳabīlesine 
ḥākim-i benām idi, evlād-ı kirāmından Fūdek ismi ile müsemmā bir şehryār-ı 
mülk-ārā daḫı peydā oldı. Vālidinden gördügi ḳānūn üzere zamānındaki 
‘aceze ve mesākīni ḫōş ṭutdı. Dā’imü’l-evḳāt ṣayd u şikāra mā’il olup göñli 
eglenmedükçe ol gūne seyr ü sülūke raġbet itdi.  

İttifāḳ birgün ki yine naḫcīrgāha ‘āzim oldı. Ṭa‘ām-ı mā-ḥażar nāmına 
bir miḳdār ṣovuḳ yaḫnī gönderildi. Ba‘de mübāşereti’s-ṣayd ol ḥākim-i bī-
ḳayd ki bir şūre yirde oturdı, öñine çekdükleri [178b N1] yaḫnī tenāvüline 
meşġūl olup bir loḳmasını ḫāke düşürdi. Egerçi ki zemīn-i şūreden bir 
miḳdār nemeke bulaşdı. Lākin taṭhīrden ṣoñra ḫˇāre geçürilüp nemekīn 
olması bir gūne ḥalāvetine bā‘iẟ oldı. Ya‘nī ki melāḥati bir mertebeye vardı 
ki ardınca yidügi ṭu‘mede2 ṭa‘m u leẕẕet bulınmadı. Bī-iḫtiyār kendü eli ile 
nemekīn eyleyüp tenāvüli münāsib gördi. Giderek i‘tiyād-ı Fūdek şol ḥadde 
vardı ki nemeksiz loḳma yimez oldı. Bir nuḳldān-ı sīmle ḥāżırlanup her 
yimeklendükçe ṣufresinde [168b MV] mevcūd olması buyurıldı.  

Egerçi ki loḳma-i yaḫnī ve kebābda bu tedārük-i bā-ṣavāb muḳarrer idi, 
lākin ābī olan eṭ‘imeye ilḥāḳı ġayr-ı müyesser idi. Giderek ḥakīm şāh anuñ 
daḫı tedārükini gördi.3 Şūrbālara birer miḳdār ḳoyulması taḥaḳḳuḳ buldı. 
Cemī‘-i benī Ādem bu ḫuṣūṣı andan telemmüẕ ü isti‘māl ile teleẕẕüẕ itmegin 
her şaḫṣuñ ẕimmetinde mezbūruñ ḥaḳḳ-ı nemeki ẟübūt buldı.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi’s-selām 4 
zamānına dek memlaḥalara [395a E] ümenā ve żābıt ḳonılmadı. Fe-ammā 
anlaruñ ‘aṣrında izdiyād-ı tevālüd-i benī Ādem ve lüzūm-ı nemek-i leẕīẕü’n-
ni‘am beyne’n-nās melzūm u müsellem olmaġın sā’ir ma‘ādin gibi żabṭ 
olındı. Mevāhib-i celīle-i ilāhiyye’den olmaġın isrāf u itlāfı münāsib 

 
1  “Sorumluluk ve günah, rivayet edene aittir.” 
2  ṭu‘mede: loḳmada E 
3  gördi: - MV 
4  ‘aleyhi’s-selām: el-Ḫalīl N1, E 
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görilmedi. Bu taḳdīrce Fūdek bin Türk velī-ni‘met-i Etrāk olduġı muḳarrer 
oldı. Ya‘nī ki meẕāḳ-ı melīḥü’l-infāḳı müna‘‘am-ı ‘ale’l-ıṭlāḳ ve mün‘am-ı 
‘aliyye-i Rezzāḳ idügi taḥaḳḳuḳ u ta‘ayyün buldı. 

li-Münşi’ihi 

  İki biñ yıldan artuġ-ıdı tamām 
  Milḥi ẕevḳ itmedi meẕāḳ-ı ‘avām 
 
  Fūdek oldı velī-i ni‘met-i ḫalḳ 
  Ṭab‘-ı şāhānesinden oldı bu kām 
   
  Cümleden evvel ülfet eylemegin 
  Ṣan ṣovuḳ yaḫnī ṭuzsız oldı ḥarām 

Ve’l-ḥāṣıl ekẟeriyyā ẕürriyyet-i Etrāk, Fūdek neslindendür. Ḳabā’il ü 
‘aşā’irine nihāyet yoḳdur. Re’s-i cibālde ve ḥusūn-i tilālde ve beriyyelerde 
temekkün itmişlerdür. İşleri güçleri ṣayd u şikārdur. İçlerinde dīn-i Yehūd 
ve kīş-i Mecūs iḫtiyār itmişleri daḫı var idi.1  

Fe-ammā mülūk ü ümerāsı elbette zümre-i ehl-i büleġādur. Eñ büyük 
pādişāhlarına “ḫāḳān” dinilür. Serīr-i ẕeheb ve tāc-ı zerrīn-i mücevher ve 
libās-ı ḥarīr ve mınṭaḳa-i zer 2  iḫtiyār itmişdür. Degmede kimesneye 
görinmez. Ḥarem-serāsından çıḳsa ḳarşusına kimesne turmaz.  

Ve bir meşhūr günleri vardur ki kāhin ü efsūngerleri vāfir āteşler 
yaḳarlar. Siḥre müte‘alliḳ ‘azā’im oḳıyup ol āteşden ẓuhūr idicek sırra 
baḳarlar. Fī nefsi’l-emr nāgehān bir vech-i ‘aẓīm nümāyān olur. Sebz-reng 
ise3 ucuzlıġa ve ḫayrāta, [179a N1] sürḫ ise cereyān-ı dimā ve ġārāta, beyāż 
ise muḥārebāta, zerd-reng ise vebāya ve ba‘żı emrāż ü ‘illete, siyāh ise mevt-
i melike ve sefer-i ba‘īde delālet eyledi, dirler. Ve didükleri gibi müşāhede 
ḳılurlar. Bu tafṣīl müverriḫ Mevlānā İbrāhīm bin Vaṣīf Şāh Kitābı’nda 
mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur. 

Ammā mezbūruñ birāderi Ḫazer bin Yāfeẟ münāsib4 yaylaḳ ve ḳışlaḳ 
niyyetine seyāḥat itdi. Bi’l-āḫire Nehr-i İtil kenārına yitişüp ol sevāḥilde 

 
1  daḫı//idi: de bulınur N2 
2  zer: aṣldür N1 
3  ise: ise vebāya ve N1 
4  münāsib: - MV, E 
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yirleşdi. Ve anda dārü’l-mülk nāmına bir büyük şehr bünyād ḳıldı. Evlādı 
birbirinden dilkü ṣayd itmegi ögrendi. Tā ki vāfir rūbāh şikār iderlerdi. Ve 
derilerini dibāġatle pāk idüp cāme ve külāh diküp giyinürlerdi. 

Vaḳta ki Ḫazer’üñ evlādından biri vefāt itdi, meyyitini ne ṭarīḳla defn 
idecegini bilmedi. Andan evvel Yāfeẟ ba‘żı aḳribā ve ebnāsı ile deryāya ġarḳ 
olup defni lāzım gelmegin bu kerre āteş ki ābuñ żıddıdur, ol i‘tibārla vāfir 
āteş yaḳdurdı. Ke-ennehu1 Yāfeẟ’i ġarḳ iden [395b E] ṣudan intiḳām almaḳ 
ḳaṣdın ḳıldı. Ve bir ‘aẓīm cem‘iyyet idüp ellerinde def ü şeştār u ‘ūd 
dillerinde cümlesinüñ taġannī vü naġamāt u sürūd, ol vefāt iden veledinüñ 
meyyitini getürdi. Cesed-i bī-rūḥını2 āteş-i fürūzāna urdı. Menḳūldür ki bu 
bid‘at-i nā-revā iḥrāḳ ḥīnindeki sāz u söz ü ḫunyā [169a MV] ile’l-ān ol 
diyārlarda, ḫuṣūṣā ol millet miyānında hüveydādur. 

Bu daḫı mervīdür ki evlād-ı Ḫazer bal arusını ṭutdılar.3 Düzdükleri4 
‘aselüñ leẕẕetini zevḳ eylediler. Arayuraḳ maġārelerde ve ba‘żı ḳadīmī aġaçlar 
ḳovuġında ‘asel buldılar. Ḥelvāsını bişürüp ḫaylī tena‘‘um ḳıldılar ki ol āna 
gelince ‘asel ve ḥelvā nā-būd ü5 nā-mevcūd ü nā-peydā idi.  

Ba‘dehu Rūs bin Yāfeẟ daḫı cāygāh tetebbu‘ iderek birāderi Ḫazer 
sınurına geldi. Ve resūl nāmına gönderüp ḳarībinde yirleşmek recā eyledi. 
Ḫazer daḫı resūlini ḫōş ṭutup āb u hevāsı laṭīf yirlerden ba‘żı nevāḥī ve ser-
zemīn ta‘yīn eyledi. Bu ṭarīḳla ki Yāfeẟ evlādı birer cānibde yirleşdiler. Ya‘nī 
ki birbirlerine ḥüsn-i müdārātla yaḳınlaşdılar.  

Ġuz bin Yāfeẟ daḫı zemīn-i Bulġār ṭaraflarını iḫtiyār eyledi. Ba‘żı 
ḳaṣabāt ve ḳaryeler ābādān idüp zirā‘at u ḥirāẟete muḳayyed oldı. Fe-ammā 
ḫidmet-i müşārün ileyh ġāyetle ḥīlekār ve şirret ü tezvīr ṭarīḳına meyyāl ü 
sāzgār olmaġın ḳarındaşı Türk ile küllī muḥārebeler itdi. Gāh u bī-gāh nizā‘ 
u cidālden ḫālī olmadı.  

Bā‘iẟ-i ‘adāvet bu idi ki ḥacer-i maṭar ki Ḥażret-i Nūḥ anı Yāfeẟ’e virmiş 
idi. Mezbūr ba‘żı tevābi‘i ile deryāya ġarḳ olduḳda ol ṭaş Ġuz’uñ eline girmiş 
idi. Her çend ki birāderleri anı ṭaleb iderdi. “Babamuzuñ bir mu‘cizesidür. 
Vaḳt-i żarūretde her birimüze lāzımdur.” dirlerdi. Mezbūr anlara iltifāt 
itmezdi. Ve iltimās u recālarına ḳulaḳ ṭutmazdı. ‘Āḳıbet ḥīle ile bir seng 

 
1  ġarḳ//Ke-ennehu: - N1 
2  Cesed-i bī-rūḥını: Cesedini N1 
3  ṭutdılar: ṭuydılar MV, N1 
4  Düzdükleri: Derdükleri N1 
5  nā-būd u: - MV 
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tedārük itdi. [179b N1] Cidden ṭaşdaki ism-i a‘ẓam resminde nuḳūş ile 
resm itdürdi. “İşte ḥacer-i maṭar1 budur.” diyü Türk’e virdi. Mezbūr ġāyetle 
sāde-levḥ olmaġın cidden ḥīle iḥtimālini virmedi. Bir niçe yıldan ṣoñra 
Türk’üñ vilāyetine bārān lāzım oldı. Ḥacer-i maṭarı çıḳarup āyīnleri üzere 
‘amel ḳıldı. Aṣlā yaġmur yaġmadı. Tā ki ḥīle-i Ġuz ile tebdīli kendüye 
ma‘lūm oldı.  

Bilā-te’ḫīr cünd-i keẟīr ve ‘asker-i vefīr ile Ġuz’uñ vilāyetine ‘azīmet 
ḳıldı. Mezbūr ḥīlekār daḫı leşker-i bī-şümār tedārük idüp Pīġū nām celādetle 
şöhre-i dār u diyār olan oġlını sipeh-sālār ta‘yīn eyledi. Ve Türk ile muḥārebe 
niyyetine ḳarşu [396a E] gönderdi. Vaḳtā ki teḳābül-i ṭarafeyn ve teḳātül-i 
ṣaffeyn oldı, Türk leşkeri ġālib gelüp Pīġū ol muḥārebede ḳatl olındı. Türk 
daḫı zaḫm-ḫurde ve ‘āciz ü fürū2-mānde, leşkeri ile dārü’l-mülkine çekildi.  

Menḳūldür ki ile’l-ān evlād-ı Etrāk ve ebnā-yı Ġuz ki benī 
a‘māmdurlar, bahār u ḫazān ḳaṣd-ı intiḳāmla ḥarb-künān ve ‘adāvetleri ilā 
sā‘ati’l-ḳıyām pāyende ve ber-devāmdur.3  

Ve ammā Ṣıḳlāb bin Yāfeẟ niçe rūzgār bir vilāyetde ārām u ḳarār  
idüp ṭururken ‘avreti vaż‘-ı ḥaml eẟnāsında öldi. Ṭoġan ferzendi  
segān-ı şikārīden bir zamān4 ẟedy ile perverde ḳılındı. Vaḳtā ki büyüdi, 
  .mefhūmına mā-ṣadaḳ olup mūzīlige ser-āġāz ḳıldı  «الرضاع تغّري الط باع»5 

Bi’l-āḫire pederi olan Ṣıḳlāb aña bir ‘avret alıvirdi. Mürūr-ı eyyāmla 
meẕkūr ile ol ‘avretden Ṣıḳlā6 nām püser mütevellid oldı. Bunuñ daḫı niçe 
müddetden [169b MV] ṣoñra ki ẕürriyyātı çoġaldı. Süknā içün bir münāsib 
vilāyet ṭalebi ile gāh Rūs’a ve gāh Kemārī ve Ḫazer’e vardı. Anlara “Münāsib, 
‘arīż ü vāsi‘ ve ṣaḥrāları şāyi‘ ve cibāl ü tilāli mürtefi‘ yirlerimüz yoḳdur.” 
cevābı virildi. ‘Āḳıbet mābeynlerinde muḥārebāt ṣudūr eyleyüp Ṣaḳālibe 
leşkeri münhezim olup çekildi. Altmış rükn ‘arżında ve çihār derece mülḥaḳ 
olduġı ḥālde māverā-yı ıḳlīm-i sābi‘ arżında bir maḥalle düşdiler. Ve şiddet-i 
şitādan zīr-i zemīnde evler yapdılar. Ne ḥāl ise ol arāżīde yirleşüp geçindiler.  

Ba‘dehu Kemārī bin Yāfeẟ ki ġāyetle merd-i ‘ayyāş ve naḫcīr ü şikāra 
mā’il bir merd-i ḫūn-pāş idi, eẟnā-yı ṣaydda ser-ḥadd-i Bulġār’a vardı. Āb ü 

 
1  ḥacer-i maṭar: maṭar-ı ḥacer MV 
2  fürū: - N1 
3  devāmdur: ḳarārdur N1 
4  Nüshalarda “zuġār” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “zemān” olarak metne alındı. 
5  “Emilen süt, fıtratları değiştirir.”  
6  Ṣıḳlā: Ṣı‘lā MV, E 
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hevāsı laṭīf ve mevāżi‘-i nüzhet-ḳarīn ü şerīf bir vilāyet ele getürdi. Anda 
temekkün idüp rūzgārın geçürdi. Tā ki Bulġār ve Berṭās nām iki ferzendi 
ḥāṣıl oldı. Sinn-i temyīze yitişdükden ṣoñra her biri bir nāḥiyede yirleşüp 
semmūr ve rūbāh ve ḳāḳum ve sincāb şikārına ṣarf-ı maḳdūr ḳıldı. Kimini 
kendü libāslarına ṣarf itdiler. Niçesini ṣatup vech-i ma‘āşlarına ḫarcandılar.  

Ammā Çīn bin Yāfeẟ ġāyetle müdebbir ü dānā ve ‘āḳıl ü ‘ārif ü tüvānā 
şaḫṣ olmaġın ḥāl-i ḥayātında babası Yāfeẟ [180a N1] anuñ niyyetine bir 
şehr-i ‘aẓīm yapmış idi. Ḥattā kendü nāmı ile müsemmā ḳılup şehr-i Çīn 
diyü ad virüp meẕkūr ferzendine dārü’l-mülk ḳılmış idi.  

Vaḳtā ki vālid-i mācidi vefāt itdi, Çīn [396b E] ṭab‘-ı bārīki 
muḳteżāsınca ṣūretger ve naḳḳāşlıḳ daḳā’iḳını iḫtirā‘-ı ḫāṣ ḳıldı. Mülevven 
ve pür-naḳş ḳumāşlar ṭoḳıdup ve ebrīşüm fīleyi ele getürüp anı bükdürüp 
ṣınā‘at-i rengīn ve nezāket-i ẓarāfet-ḳarīn semtine düşüp nā-dīde niçe kālā 
ve nā-şenīde aḳmişe-i girān-bahā peydā eylemiş idi.  

Ve müddet-i ‘ömrinde bir miḳdār zamān geçdükde Māçīn nām bir 
ferzend-i reşīdi vücūda geldi. Mertebe-i rüşd ve rütbe-i bülūġa varduḳda bir 
duḫter-i bülend-aḫterle izdivācına raġbet gösterüp nesli vāfir ve ẕürriyyātı 
mütekāẟir olduḳda birgün peder-i mürüvvet-güsteri ile meşveret eyledi. 
“Ḥüsn-i icāzetiñüz olursa bu ḥavālīde bir şehr-i ‘aẓīm binā eyleyüp aḳribā ve 
ta‘alluḳātımuzı keẟret ü izdiḥāmdan ḳurtarmaḳ recā eylerin.” diyü söyledi. 
Çīn daḫı du‘ā-yı ḫayr ile ruḫṣat virüp Māçīn bir şehr-i nüzhet-ḳarīn ‘imāret 
itdi. Ve āyīnleri üzere kendü nāmı ile mu‘anven ḳılup anı dārü’l-mülk 
idindi.  

Bu minvāl üzere ensāb u ensāl, ḥavādiẟ-i āmāl ü ācāl gibi çoġaldı. 
Kendüsi daḫı niçe iḫtirā‘āta muḳayyed oldı. Evvelā ḳoyunuñ yüñini alup 
terbiyetle taṭhīrden ṣoñra ṣūf peydā eyleyüp mülevven cāmeler ṭoḳutdı. 
Ba‘dehu ṭab‘-ı laṭīfi şikāra meyl idüp bir derecede ser-efrāz-ı aḳrān oldı ki 
‘Anḳā gibi murġ-ı tüvānāyı ele getürdi. Ḥüsn-i cemāline göre şeh-per1 ü şeh-
bāli daḫı muḳarrer olmaġın muḥārebāt-ı nuṣret-me’ālde kendüler ve yarar 
ve nīk-kirdār olan ebnāsı ve meşāhir-i ẕürriyyāt ḳabīlindeki ümerāsı başları 
üzerine sāyebān gibi naṣb itmegi2 ḳānūn itmiş idi. Ve mühimmāt-ı rezm ü 
ḥarb anuñ zamānında küllī tertīb ile bezenmiş idi.  

 
1  şeh-per: - N1 
2  naṣb itmegi: eylemek N1 | itmemegi E 
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Ve birgün eẟnā-yı ṣayd u naḫcīrde bir āhū ṭutıldı. Derisi yüzilürken ki 
ḫūn-ı siyāhı revān olmış1 idi, dimāġ-ı ḥāżırına2 andan bir būy-ı dil-āvīz 
yitişdi. Māçīn ki ol būy-ı ḫōşı ṭuydı, ol nāfenüñ ḫuşk olınca ḥıfẓ olınmasını 
emr itdi. Şol zamān ki ḫuşk oldı, rā’iḥa-i laṭīfesi [170a MV] izdiyād buldı. 
Fī-mā-ba‘d anuñ gibiler ḥıfẓ olınup müşg-i dil-āvīz evvelā bu ṭarīḳla ve 
anlaruñ diḳḳat u tetebbu‘ı ile vücūda geldi.  

El-ḳıṣṣa Etrāk ve Moġol ve Tatar ve Ḳıfçaḳ evlād-ı Yāfeẟ’dendür. Ve 
‘umūmen selāṭīn-i Türkistān ve ḫānān-ı Ḫıṭā’iyān ve bilād-ı şimāliyyede 
zümre-i bī-kerān Yāfeẟ neslinden üremişdür. Ve ol aḳvām u ḳabā’ilüñ 
miyānında [397a E] otuz altı lüġat cārī olup her fırḳa birbirinüñ kelāmını 
fehm ü tekellüme ḳādir olmamaġın ṣaḥārī ve beriyyelere ṭaġılmışlardır. Ve 
ol teferruḳ izdiyād u ikẟārlarına bā‘iẟ olmışdur.  

Ve ‘umūmen Efrenc ve Benu’l-aṣfer evlād-ı Yāfeẟ’dendür. ‘İlm ü fażl ile 
ẕī-şān [180b N1] ve nücūm u ḥisāb u hendese ve ṭılısmāt u ṭıbb u manṭıḳ 
u felsefe ‘ulūmı ile rū-şināsān olan ḥükemā-yı Yūnān mezbūruñ 
ebnāsındandur ki Yūnān bin Yāfeẟ anlaruñ cedd-i büzürgvārıdur.  

Keẕālik mülūk-i Ṣīn müverriḫ Vaṣīf Şāh ḳavlince ‘Āmūr3 bin Yāfeẟ 
ẕürriyyetidür. Ve Ṣīn lafẓı Ṣā’in isminden me’ḫūzdur ki babasınuñ cesedini 
ba‘de’l-fevt altundan düzdürdi. Ve bir ẕehebī serīr üzerine iclās ḳıldı. Ve 
aḥyānen ziyāretine varup eṭrāfını ṭavāf eyledi. Ba‘dehu gelen mülūk, selefini 
böyle ṣanem şekline ḳoyup bir serīre iclās ve ṭavāfı ile istīnās, mezbūrdan 
ḳalma ‘ādet oldı. Ḥattā Ṣā’ibīn didükleri anlaruñ ẕürriyyetidür.4  

Ve beled-i Ṣīn üç yüzden ziyāde5 şehri ma‘mūr ve re‘āyāsı mevfūr, ḫaylī 
vāsi‘ memleketdür. Ḳaryeleri ḫod ġāyetle bī-nihāyetdür. Ve aña ‘azīmet 
idenleri yedi deryāyı geçüp vāṣıl olurlar ki her baḥrüñ levni ve riyāḥı ve 
balıḳları birbirine muġāyirdür. Evveli Baḥr-i Fārs’dür ki Ya‘būr nām 
pādişāhı vardur. Pāy-taḫtı Anṣūr ismi ile nāmdārdur. Şehr-i Ḥāẟḳuvā6 ile 
Anṣūr mābeyni keştī ile bir aylıḳ yoldur. Ve melikinüñ ‘askeri ve ‘ālimleri ve 
sā’ir ḫuddāmı cümle evlād-ı zinādür. Ḳaçan bir muḥsine ‘avret fāḥişelige 
meyl itse pādişāha ‘arż iderler. Ve aña nuḥāsden icāzet ḫātemi virürler. Anı 

 
1  revān olmış: dökilmiş MV 
2  ḥāżırına: ḫāṭırına N1 
3  ‘Āmūr: ‘Āmūz MV 
4  ẕürriyyetidür: dīnidür MV, E 
5  ziyāde: - MV, N1 
6  Ḫāẟḳuvā: Ḫānḳuvā MV, E 
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boynına aṣarlar ve boyanmış libāslar giyer. Bundan ṣoñra āşkāre fāḥişelik 
eyler. Erkek ṭoġurduḳça mīrīye alınur. Ḳız ṭoġurduḳça anasınuñ olup 
yanınca ṣalınur.  

Ve bir şaḫṣ ḥużūr-ı ḥākime gelüp bir kimesneden şikāyet eylese kemāl-i 
diḳḳatle ḥaḳ üzere ṣorılur. Ḳavlinde ṣādıḳ ise ḥaḳḳı alıvirilür. Da‘vāsında 
kāẕib ise “N’içün bu şaḫṣa iftirā itdüñ?” diyü siyāsetle ḥaḳḳından gelinür.  

Vaḳtā ki pādişāh atlanur, çañlar çalınup işiden ra‘iyyet ü sükkān-ı 
memleket evlü evine girür. Ḥākime görinmeleri bī-edebliklerine ḥaml 
olınur. Ve dīnlerinde mīrāẟ taḳsīm olınsa bir ḥiṣṣe erkege ve iki ḥiṣṣe dişiye 
virilür. Anuñ kār u kesbe ḳudreti kemālde degüldür, diyü ziyāde taḳdīr 
olınur. Cāmelerini gergedān boynuzından peydā iderler. Ve 
memleketlerinde ẕeheb-i ḫāliṣ vāfir olmaġın dörder biñ miẟḳāl altundan 
düzülme ḳuşaḳlar [397b E] ḳuşanurlar. Merkeblerinüñ licāmı ve itlerinüñ 
ḫālṭası elbette altundandur.  

Bunlardan ġayrı Anfīrde1 nām bir ḳabīle daḫı vardur. ‘Āmūr bin Yāfeẟ 
evlādındandur. Rūm ile Efrence memleketleri miyānında2 mütemekkin-
lerdür. Vilāyetleri vāfir ve dīn-i Naṣārā’ya girmiş sükkānı mütekāẟirdür. Ve 
içlerinde ba‘żı ‘aşā’ir vardur ki ne Müslim ve ne Naṣrānī’dür. Bilā-dīn ü 
meẕheb bir bölük cānīdür.3 Gāh Efrence ḳavmi ile gāh Ṣaḳālibe [170b MV] 
‘askeri ile ṣavaşdan ḫālī degüllerdür.  

Keẕālik Efrence daḫı evlād-ı Yāfeẟ’dendür. Ṭoḳsan pāre şehrleri vardur. 
Cümlenüñ şehryārı bir ḥākim-i nāmdārdur. Ḥattā şehr-i Berūde4 [181a 
N1] daḫı ol ṭoḳsan şehrde dāḫildür. Ḳabā’ili on dörtdür. Ekẟeri Naṣārā ve 
ḳalanı kevākib-perestdür. Mecūsīleri daḫı vāfirdür.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ye’cūc ü Me’cūc ḳavmi daḫı evlād-ı 
Yāfeẟ’dendür. Ya‘nī ki Şenc bin Yāfeẟ nām şaḫṣuñ Ye’cūc ü Me’cūc nām iki 
oġlı oldı. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol5 aḫaveynüñ ẕürriyyātını arturdı. Bir 
mertebeye vardı ki mütemekkin olduḳları vilāyete ṣıġmadılar. Çekilüp ba‘īd 
ü ġayr-ı meşhūr bir ser-zemīne gidüp anda iḳāmet iḫtiyār itdiler. 

 
1  Anfīrde: Anḳberde MV 
2  miyānında: mābeyninde MV, N1 
3  cānīdür: ḫā’indür N1 
4  Berūde: Serdūh MV, E 
5  te‘ālā ol: te‘ālā celle ve ‘alānuñ ḥikmetiyle MV | ol: - E 
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İmām Süddī ‘aleyhi’r-raḥme ḳavlince Tatar ḳavmi Ye’cūc ü Me’cūc 
ḳabīlesi ile iḫtilāṭdan tevellüd itmişdür. İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn emr-i Ḥaḳ 
ile ki seddi yapdı, Ye’cūc zümresinden niçeler ṣayd u şikārda ve ba‘īd reh-
güẕārda bulınup binā-yı sedd itmāmından ṣoñra memleketlerine gidemedi. 
Ḳavm u ḳabīlesine bir daḫı mülāḳāt idemedi. Fe-lā-cerem ol eṭrāfda ki 
yirleşdiler, Etrāk’den ba‘żı ḳabīle ile tezevvüc eylediler. Mütevellid olan 
evlādları zümre-i Tatar oldı. Ve ḳavmini terk itdükleri içün anlara Türk ıṭlāḳ 
olındı.  

Fe-ammā Lübābü’t-te’vīl nām kitābda mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur 
ki Ye’cūc ü Me’cūc ḳabīleleri evlād-ı Yāfeẟ’den olmaya. Ve benī Ādem’le 
ḳarābetleri eb ü ümm cihetinden idügi ta‘ayyün bulmaya. Bu vechle ki 
ba‘de’l-hübūṭ birgün Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām uyurken iḥtilām oldı. 
Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol menīnüñ ḳaṭarātından 1  iẓhār-ı ḳudret idüp 
Ye’cūc ve Me’cūc nām iki maḫlūḳ yaratdı. Ve az zamānda anlaruñ 
ẕürriyyātını arturup her birinden niçe2 ‘aşīret ü aḳvām tevellüd itdi.    العلم»
   عند هللا وما يعلم جنود رّبك اّال هللا والراسخون ىف العلم مبشّية  هللا» 3

 

FAṢL Fİ’L-ENBİYĀ BA‘DE’T-ṬŪFĀN İLĀ RESŪLİNĀ 
MUḤAMMED ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem MİN4-ĀL-İ ‘ADNĀN 

Mücelled-i evvelüñ cerīde-i ūlāsında ki ḳable’t-ṭūfān vücūda gelen 
peyġāmberān-ı ẕī-şān aḥvāli beyān olındı. Ya‘nī ki bu zümre-i sa‘īdeden 
[398a E] Ādem Ṣafiyyu’llāh ve Şīt ‘Aṭā’u’llāh ve İdrīs Nebiyyu’llāh ve Nūḥ 
Neciyyu’llāh menāḳıb-ı ḥamīdeleri yazıldı. Andan ṣoñra ḥādiẟe-i ṭūfān vāḳi‘ 
oldı. Bi‘ẟet-i Ḫalīlü’r-Raḥmān zamānına dek biñ iki yüz yıl geçince ancaḳ 
Hūd-ı mürsel ve Ṣāliḥ-i mübeccel ba‘ẟ olındı. Bu ikisinden ġayra nübüvvet 
virilmedi.  

 

 

 
1  olmaya//ḳaṭarātından: - N1 
2  niçe: - MV 
3  “[Gerçek] bilgi Allah’ın katındadır. Rabb’inin askerlerini ancak Allah bilir. Onlar, Allah’ın 

iradesiyle ilimde geniş bilgi sahibidirler.”   
4  MİN: BİN N1 
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Ammā Hūdu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

İsm-i şerīfleri ‘Ābir bin Şāliḥ bin Arfaḫşad bin Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-
selāmdur.   2«فكّذبوه حثالة 1  القوم ومل يرتكوا عبادة االصنام»  Kemāl-i sükūn u 
vaḳārına binā’en Hūd dinilmişdür. Hevādetden sükūn ma‘nāsını irāde 
ḳılınmışdur. Vālidelerinüñ ismi Mercāne’dür. Vālid-i mācidinüñ sinn-i 
‘azīzi otuz sāle varduḳda Ḥażret-i Hūd vücūd ‘ālemine ḳadem baṣdı. Ve 
kendünüñ ‘ömr-i şerīfi ḳırḳa dāḫil olduḳda nübüvvet virilüp ‘Ād bin ‘Avṣ 
bin İrem3 bin Ḥām evlādına meb‘ūẟ ḳılındı.  

Ki ol ḳavm aḥḳāf-ı Remle’de sākin idiler. Ḥākimleri Ḫālecān bin Vehm 
bin Sa‘īd bin ‘Ād nām bī-iẕ‘ān idi. [181b N1] Ve ol ḳavm-i bed-kirdār 
Ṣamad ve Ṣamūd nām bütlere ṭaparlardı. Ve Ḥażret-i Hūd kendüleri dīn-i 
mübīne [171a MV] da‘vet itdükçe kendüyi tekẕīb ḳılurlardı. Ve melikleri 
olan Ḫalecān’uñ Ḫarac 4  nām bir feresi var idi. Ve ṣahīlü’z-ẓaferet ve 
ṣahīlü’d-deberet nām iki ṣahīli daḫı aña yār idi ki Sām bin Nūḥ’uñ feresi 
neslinden zimāmı müteyemmen5 iki merkeb-i6 büzürgvār idi. Ve ol ḳavmüñ 
Ṣudeyy7 ve Huneyy8 ve Ṣamūd [nām] üç ṣanemleri zīb ü zīnetle bāhirü’l-
i‘tibār idi. Cümlesi ol bütlere ‘ibādetle küffār-ı bed-kirdār idi.  

Ve ol ḳavmüñ eşrāfından Ḫulūd bin Sa‘īd bin ‘Ād nām bir ḳavī kimesne 
ki vecāheten ü ḳudreten ve feṣāḥaten ü ḳuvveten eşref-i a‘yān idi. Birgün bir 
rü’yā gördi ki arḳasından bir nūrānī silsile çıḳdı. Ve hātif-i ġaybī   خلود �»
 diyü nidā ḳıldı. Vaḳtā ki uyandı, emr-i ilāhīye imtiẟāl  قم فتزّوج �بن ة   عّمك»9
idüp ‘ammisi ḳızı Mercāne’yi aldı. Az zamān geçmedin Ḥażret-i Hūd’a 
ḥāmil oldı. Ammā şol zamān ki müddet-i ḥamli münḳażī olup Hūd’ı 
ṭoġurdı, ol gice cevv-i semāda ġarā’ib-i āẟār ẓuhūra geldi.  

Menḳūldür ki daḫı ṭufūliyyeti ḥālinde birgün Ḫālıḳ’ına ‘ibādet iderken 
vālidesi gördi.   10«ملن � بّىن هذه العبادة»  diyü ṣordı. Hūd daḫı 

 

 MV, E حثالة :  ضالة   1
2  “Kavmin süprüntüleri onu yalanladılar. Ve putlara tapmaktan vazgeçmediler.”  
3  İrem: Ādem E 
4  Ḫarac: Ḥarem E 
5  müteyemmen: müte‘ayyin N1 
6  merkeb-i: merkūb-i MV, N1 
7  Ṣudeyy: Ṣīdī MV, E 
8  Huneyy: Hīnī MV, E 
9  “Ey Hulûd, kalk ve amcanın kızı ile evlen.”  
10  “Ey oğulcuğum, bu [yaptığın] ibadet kimedir?”  
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« أ لست هلذه االصنام» cevābını virdükde  2  «� اّلذى خلقىن وخلق اخلالئق  أ مجعني» 1 
  didi. Ya‘nī ki “ ‘İbādetüñ biz ‘ibādet itdügümüz bütlere 3  degül  
midür?” su’ālin eyledi. Ḥażret daḫı “Sizüñ ṣanemleriñüz   4 « ال يضّر وال ينفع »
maḳūlesidür. Ḫālıḳ-ı arzīn [ü] semāvāt vāḥid ü ḳadīr ü ḳahhārdur.”  
cevābın virdi.  

Vālidesi daḫı rıżā virdi. “Ey nūr-ı dīdem, ol Ḫālıḳ u Ṣāni‘’uña ‘ibādet ü 
ṭā‘at ḳıl. Saña ḥāmil olduḳdan ṣoñra baña ‘acā’ib-i āẟārı5 gösterdi. Ve vaż‘-ı 
ḥaml itdügüm ṣaḥrāda eşcār-ı yābiseye ṭarāvet virüp müẟmire ḳıldı. Ve ben 
ol maḥalde yetmiş miḳdārı vādīyi devr idüp ṭolanduḳça ol aġaçları benümle 
bile devr itdürdi. Ḥattā bir ṣaḫre-i sevādda ki seyrüm nihāyet buldı, “Bu 
ṭaşuñ üzerine vaż‘-ı ḥaml eyle.” ṣadāları hātifden vārid oldı. Hemān ki seni 
ol ḳara ṭaşuñ üzerine vaż‘ itdüm. Ḳardan ziyāde ebyaż, nūrānī olduġını 
gördüm. Ba‘dehu ki seni getürüp menzilüme ṭoġrıldum, eẟnā-yı rāhda bir 
şaḫṣ-ı mehīb gördüm. Re’si semāda ve ayaḳları taḥt-ı ġabrāda idi. Benüm 
elümden seni aldı. Cevv-i semādaki beyżü’l-vücūh bir nūrānī maḫlūḳa 
ṣundı. Ba‘de zamānin ki seni baña virdi, farḳuñda bir ‘amūd-ı nūrānī ẓāhir 
ve bāzū-yı laṭīfüñde bir mücevher heykel-i ḫaḍrā āşkār u bāhir oldı. Ol 
ḳavmüñ biri saña ḫiṭāb idüp  6«قد جعلك هللا نبّياً مرسًال»  buyurdı. [182a 
N1] Ol taḳdīrce ey nūr-ı dīde, ‘ibādetüñden ḫālī olma. Ve ḫużū‘ u ḫuşū‘ ile 
ṭā‘atüñden bir ān kesel ü kelāl bulma.” diyü ruḫṣatını ṭuyūrdı. 

Menḳūldür ki bir def‘a Ḥażret-i Hūd ‘aleyhi’s-selām  »  فاستغفروا رّبكم من
 didi. Melik-i ḳavm-i vācibü’l-levm olan Ḫalecān’uñ  عبادة هذه االصنام» 7
öñinde ṭururken ṭab‘-ı laṭīfine Ṣāni‘-i vāḥidi ḫalecān itmegin bir ṣayḥa urdı. 
Eḳāṣī-i berārī vü ḳıfārdan vuḥūş u sibā‘-ı merdüm-āzār iṭā‘at emr idüp  
 didüklerini kibār u ṣıġār  « لبّيك لّبيك � هود بّلغ وال ختف من املخلوقات املعبود »8
işitdi. Ḥattā ḳalblerini envā‘-ı bīm ü hirās istī‘āb itdi. A‘yān-ı ḳavmden 

 
1  “Beni ve bütün mahlukatı yaratan Allah’adır.”  
2  “[İbadetin] bu putlara değil mi?”  
3  bütlere: gibi N1 
4  “Ne zararı, ne de faydası [dokunur].” | Burada Yunus Sûresi, 18. âyete telmih yapılmıştır. 
5  ‘acā’ib-i āẟārı: āẟārın MV 
6  “Şüphesiz ki Allah seni mürsel peygamber kıldı.”  
7  “Bu putlara taptığınız için Rabb’inizden istiğfar dileyin.”  
8  “Buyur, buyur ey Hūd! Emret ve Rabb’inin yarattıklarından korkma.”  
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‘Amrvāṭal1 nām şaḫṣ mu‘āraża itmek ḳaṣdın itdükçe dili dutılup mülzem 
oldı.2       

 

Ḥilye-i celīyyeleri3 

Nebī-i mesfūruñ vecāheti kemālde, ṣabāḥat-i beşeresi nihāyet-i 
cemālde, ḳadd u ḳāmetleri ḥadd-i i‘tidālde, [398b E] cesed-i pāki ġāyetle 
mūydār ve Ḥażret-i Ādem’e teşebbüh-i tām ile nümūdār bir ẕāt-ı büzürgvār 
idi. Şerī‘ati ise Nūḥ Necī şerī‘ati olup aḫlāḳ-ı ḥasenelerinde zühd ü ‘ibādet 
ve beẕl ü infāḳ [171b MV] u seḫāvet ve żu‘afāya merḥamet ü şefḳat ve 
taṣadduḳ-ı 4  bisyār ve cell-i himmet ve aḥyānen ticāret ṭarīḳına raġbet 
muḳarrer idi.  

Muḥammed bin İsḥāḳ ve müfessirīn zümresinde niçe fużalā-yı āfāḳ  
“ ‘Ād ḳavmi evlād-ı ‘Arab’dandur.” dirler. Ve ba‘żılar “ ‘Acem ḳavminden 
idi. Nihāyet Ḥicāz ile Kūfe mābeynindeki vādīlerde, ya‘nī ki Şām-ı şerīfe 
reh-güẕār olan maḥalde mütemekkin idiler.” diyü söylerler.   َعاٌد ﴿فَاَمَّا 
 naṣṣ-ı kerīmi mūcibince6 ebnā-yı ‘Ād ḳavm-i ḍāll-i  فَاْسَتْكَربُوا ِيف اْالَْرِض﴾5
ġavāyet-nijād olup Ḥażret-i Hūd’uñ benī a‘māmından idiler. Aña binā’en  
  .naṣṣ-ı kerīmi8 ile işāret olınmışdur, ḫaberin virürler  ﴿َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا﴾7

Dā’imā ṣıfat-ı cebbāriyyetle muttaṣıf oldılar.   9 ﴾َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُـوًَّة﴿      da‘vāsı 
ile rūzgārların geçürüp “Bizden ḳavī, ṣāḥib-i iḳtidār u ġavī kim vardur!” diyü 
‘iṣyān ile imtiyāz buldılar. Beyne’l-maḫlūḳāt dırāz ḳāmetleri yüzer arış ḳadd 
ile ve ḳaṣīrü’l-ḳāmeleri altmış arış ḳāmet ile ser-bülend ü mümtāz oldılar. 
Ḳuvvet ü ḍaḫāmetleri bir mertebede idi ki her biri ṭavīlü’l-ḳāmet, ser-i kem-
baḫtları mānend-i ḳubbe-i ḥamāḳat, gözleri āteş-i fürūzān közlerinden 
‘ibāret, sūrāḫ-ı bīnīleri dehān-ı ġāra müşābih ‘alāmet, ṣaçları ṣaḳalları birer 
büyük10 cārūbdan kināyet idi. Ḥālā ki ḫalvet-serāy-ı ‘aḳīdeleri nā-refte ve 

 
1  ‘Amrvāṭal: ‘Amrü’l-ḫal N1 
2  Bu paragraf N1 nüshasında aşağıdaki manzumeden hemen sonra gelmektedir. | “biz 

‘ibādet//oldı” kısmı E nüshasında 390a varaktaki anlatımların arasına karışmıştır. 
3  celiyyeleri: celīleleri N1  
4  taṣadduḳ-ı: ṣıdḳ-ı N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/15,  “Âd kavmi ise yeryüzünde büyüklük taslamıştı. ”  
6  mūcibince: üzere MV 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/50,  “Ad kavmine de kardeşleri Hud’u [gönderdik]. ”  
8  naṣ ṣ-ı kerīmi: naṣ ṣı N1, E 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/15,  “Bizden daha güçlü kim var? ”  
10  büyük: bölük E 
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çirk-i şirkle bī-ṭahāret idi. Ḳuvvet ü zūrda bir mertebeye varmışlar idi ki 
ḳuvvetle ṣıçrarlardı. Diḳḳatle ḫāk-i ḫuşke ayaḳların ṣancırlardı. Fe-lā-eḳal 
dizlerine dek gömilürlerdi. 

li-Münşi’ihi 

  Her biri zūrmend-i ṣalābet-nihād idi 
  Ḳuvvetlerine ġurre ġavāyet-nijād idi 
 
  Ḳāmetleri dırāz idi enfāsı āteşīn 
  Dār-ı caḥīme boyları gūyā ‘imād idi 
 
  Hīç kimse anlaruñla çıḳışmazdı ‘arṣada 
  Maġrūr-ı zūrmend-i cihān ḳavm-i ‘Ād idi [182b N1]  

El-ḳıṣṣa ol ḳavm-i ḍāllīn  1﴾َوِإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن﴿ naṣṣ-ı mübīnine 
mā-ṣadaḳ-ı delālet-ḳarīn olup leyl ü nehār büte ṭaparlardı. Ve nihād-ı baġī 
vü ‘inādlarına münāsib mermer direkler kesüp şeddādī binālarla evler yapar-
lardı. Her çend ki Ḥażret-i Hūd  2 «قوم  ا عبد وا   هللا �»  dirdi. Ol bed-
kirdārlar  3«ال نعبد اّال اّ�ه»  diyü bütlerin gösterirlerdi. Ve her ḳaçan ki  
buyururdı. “Evḳātıñuzı ‘ibādete ṣarf  « أ تبنون بكّل ريع آية تعبثون»4 5  itmeyüp 
küfr ü ḍalālet [399a E] ile böyle bülend ve ḳaṣr-ı sipihre kemer-bend evler 
yaparsuz. Der-‘aḳab begenmeyüp yine yıḳarsuz.” diyü ‘iṣyānlarını kendülere 
ṭuyurdı. Ḫuṣūṣā gāh u bī-gāh “ ‘Āḳıbet size bir belā-yı bī-iştibāh nāzil olur.” 
dirdi. Ḥattā  6 «فاتّقوا هللا و أ طيعون» buyurup “Allāh’dan ḳorḳuñ. Dīn-i 
mübīne girüp baña iṭā‘at ḳıluñ.” diyü söylerdi. Cidden diñlemezlerdi. Ve 
kelām-ı şerīfini rāst ṣanmazlardı.  

Bi’l-āḫire cümle çār-pāları ḳırıldı. Mevāşīleri ve aġnām u gāv ü7 baḳar 
u mādiyānları bi’l-külliyye fenā buldı. Nev‘an iḥtiyāṭ itdiler. Kemāl-i 
ıżṭırābla Ḥażret-i Hūd’a varup ‘arż-ı ḥāl ḳıldılar. “Du‘ā8 eyle ki min ba‘d 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/130,  “Elinize imkan geçtiği zaman, onu zorbaca 

kullanıyorsunuz.”  
2  “Ey kavim, Allah’a ibadet edin.”  
3  “Bundan başkasına ibadet etmeyiz.”  
4  “Bütün faydalı şeylerle boş işlerin örneklerini mi yapıyorsunuz?”   
5  Evḳātıñuzı//ṣarf: ‘İbādetiñüzi vaḳtiyle fevt N1 
6  “Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”  
7  gāv ü: - MV, N1 
8  E nüshasında bu kısım 399b varağında devam etmektedir. 
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ṭavarlarımuz ḳırılmasun. Yaġmurlar yaġup ucuzlıḳ peydā olsun.” diyü yal-
vardılar. Nebiyy-i müşārün ileyh ol yüzden du‘āya mütekeffil oldı. “İmdi 
günāhlarıñuza tevbe ḳılup īmāna gelüñ.” diyü ‘arż-ı İslām ḳıldı. Yine de şe-
ref-i İslām’dan ibā ḳıldılar. Ka‘betu’llāh’a1 ādemler gönderüp yaġmur iste-
yecek oldılar.  

Bu daḫı Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de menḳūldür ki Ḥażret-i Hūd’a īmān getüren 
Müslimānlardan Nüheyl bin Ḫalīl nām şaḫṣ-ı celīl ki ol ḳavm-i rezīl a‘yānını 
melāmetden ḫālī olmazdı, ‘āḳıbet müte’eẟẟir olmaduḳlarını bilüp ayrılmış 
idi. Tevābi‘i ile bir gūşede ‘ibādet ü ṭā‘ate2 meşġūl olmış idi. 

Pes bir gice uyḫuda iken cenāb-ı hātifden ṣımāḫ-ı sem‘ine bir ṣadā geldi 
ki  3«يل ارفع رأسك وانظر اىل ما  أ ضل قومك� �»  kelāmını işitdi. Ya‘nī ki “Yā 
Nüheyl, başuñı ḳaldur. Cānib-i semāya naẓar eyle. Ḳavminüñ üstine sāye 
ṣalan seḥāb-ı ‘aẕābı seyr idüp aḫẕ-ı ‘ibret eyle.” dinildi. Anı gördi ki 
ẓulmetden maḫlūḳ-ı cibāl-i ‘aẓīme gelmiş, ḳavm-i ‘Ād üzerine ḥavāle olup 
ṭurmış. Nüheyl ki bu ḳorḳu ile feza‘ iderek uyandı, [172a MV] ‘Amr bin 
Yā‘iż4 bin Aṣamm nām ibn ‘ammına rü’yāsını ve seyr ü temāşāsını bildürüp 
ḫavf u ḫaşyet āteşine yandı. Ḥattā “Elbette var, bu aḥvālden benī ‘Ād’e ḫaber 
vir. İslām’a gelmelerine sa‘y u kūşişler eyle, yalvar.” diyü gönderdi.  

Ḥālā ki aṣlā mütenaṣṣıḥ olmadılar. ‘Amr’uñ ḳatline himmet itdiler. 
Ammā ḳudret bulmadılar. Nüheyl ki bu aḥvāli bildi, ḳavminüñ ḍalāletlerini 
tafṣīlen Ḥażret-i Hūd’a5 bildürdi. Bi’n-nefs kendüsi varup nuṣḥ u pend 
itmege icāzet ḥāṣıl itdi. Vaḳtā ki Vādi’l-ġayẟ nām maḥalle vardı, yitişdi, ol 
ḳavmi yanına cem‘ idüp menāmını [183a N1] tafṣīlen bildürdi. İslām’a 
gelmelerine ḳādir olduḳça sa‘y-i belīġ itdi. Lākin hergiz kelāmına ḳulaḳ 
ṭutmadılar.  ولسنا    العذاب   ذرو� ن «� بىن االصّم قد حتّولت النبّوت اليكم وانتم ال تزالون ت
 kelāmından ġayrı söz  النرى   منه شيئاً   ف ان كنتم صادقني فهّلموا بعذابكم»6
söylemediler. Ya‘nī ki “Ey benī Aṣamm, fī zamāninā nübüvvet size mi degdi? 
Muttaṣıl ‘aẕābla bizi ḳorḳutmañuz nihāyete irdi. Ḥālā ki biz ol didügüñüz 

 
1  Ka‘betu’llāh’a: Ka‘be-i mükerremeye MV 
2  ‘ibādet ü ṭā‘ate: ‘ibādete MV, E 
3  “Ey Nüheyl, başını kaldırıp kavminin yoldan çıkmışlığına bak.”  
4  Yā‘iż: ‘Aż MV, E 
5  Ḥażret-i Hūd’a: - N1, E 
6  “Ey Asamm oğlu, peygamberlik size mi havale oldu? Bize hala azabın haberini veriyorsunuz. 

Ancak o azaptan hiçbir şey görmüyoruz. Eğer [sözüne] güvenilir kişilerseniz hadi azabınızı 
getirin.” | N1 nüshasında bu cümlenin bazı kelimeleri eksiktir. 
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ehvāl ü aḥvālden nesne göremeyüz. Eger sözüñüzde ṣādıḳ iseñüz1 didügüñüz 
‘aẕābları bize müşāhede itdürüñüz.” diyü ṭa‘neler itdiler.  

 

Ḳıṣṣa-i Merẟed ü Ḳayl ü Luḳaym der-Beytu’llāh-ı vācibü’t-ta‘ẓīm 

Zamān-ı evvelde cārī ‘ādet ve beyne’l-maḫlūḳāt [400a E] bir muḳan-
nen2 ḥālet idi ki mü’min ü muvaḥḥid ve müşrik ü Mecūs u mülḥid bir 
müżāyaḳaya uġrasalar, veyāḫūd istisḳā3 murād idinseler ḥālā Beytu’llāh olan 
mevżi‘-i şerīf, ḥarem-i Ḫudāvend-i laṭīf bir sürḫ-reng depe idi. Ve eṭrāfında 
‘İmlīḳ bin Lāved bin Sām evlādı ki ‘Amāliḳa didükleri ṭā’ifedür, sākin olur-
lardı. “Mevḳi‘-i icābet-i du‘ādur.” diyü ol mevżi‘-i şerīfi ‘azīz ü muḥterem 
ṭutarlardı.  

Vaḳtā ki ḳavm-i ‘Ād’üñ fesādātı ḥadden aşdı ve irtikāb-ı fevāḥiş ü 
menāhī vü münkirātı ol zümre-i ẕemīmenüñ ser-ḥadd-i ifrāṭa yitdi, Ḥażret-i 
Hūd ‘aleyhi’s-selām elli yıl tamām da‘vet emrine ḳıyām idüp ol fırḳa-i pür-
ḍalāli ki dīn-i mübīne sevḳ eyledi ve terk-i şirk ve sülūk-i4 rāh-ı rāsta delālet 
idüp terġībe müte‘alliḳ niçe sözler söyledi, aṣlā ḳulūb-i ḳāsiyelerinde cāy-
gīr olmadı. Zūr-ı bāzūlarına maġrūr olmaġın iḳrār bi’l-lisān ve taṣdīḳ bi’l-
cenān ile tevḥīd-i ẕāt-ı pāk-i Yezdān itmeleri müyesser olmadı. Ḥattā 
peyġāmberlerini ḳatl itmege sa‘y itdiler. Cidden naṣā’iḥ u mevā‘iẓine mül-
tefit olmadılar.  

Eşrāf-ı ḳavmden Merẟed bin Sa‘īd5 bin ‘Afīr’den ġayrı kimesne aña 
īmān getürmedi. Ol daḫı iẓhārına ḳādir olmayup ḫafiyyeten dīn-i mübīne 
girdi. Zīrā ki bir şeb zevcesi ile mücāma‘at itmiş idi. Ferāġat ḥāṣıl olduḳdan 
ṣoñra ḫātūnı didi. Ya‘nī ki “Ẓannum budur ki ben gice ḥāmil olmuşam.” 
cevābın söyledi. Merẟed daḫı yarınki gün ben bu sırrı Hūd ‘aleyhi’s-selāma 
ṣorayın. Ṣıḥḥatini bilüp cevāb virürse nübüvvetine īmān getüreyin.” diyü 
ta‘ahhüd eyledi.  

İrtesi ki Ḥażret-i Hūd’a geldi, “Ben ne niyyetle ḥużūruña geldüm, eger 
ṣıḥḥatini bilürseñ nübüvvetüñe īmān getüreyin.” cevābın virdi. Hūd aleyhi’s-
selām daḫı ḫātūnıyla olan mu‘āmeleyi ve kendüden ṣudūr iden mu‘āhedeyi 

 
1  didügünüz//iseñüz: - N1 
2  muḳannen: mu‘ayyen N1 
3  istisḳā: istifsār E 
4  sülūk-i: - N1 
5  Sa‘īd: Sa‘d N1, E 
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naḳīr ü ḳıṭmīr taḳrīr eyledi. Tā ki Merẟed bin Sa‘īd1   أ شهد اّنك رسول هللا »
  .kelāmını söyledi  حّقًا» 2

Ṭaberī ḳavlince Loḳmān daḫı iḫfā ile dāḫil-i zümre-i ehl-i īmān3 oldı. 
Fe-lā-cerem ol nebiyy-i ekrem gördi ki [172b MV] bunlar ḳābil-i devlet-i 
hidāyet degüldür, kendü ḳatline teşemmürleri ḫuṣūṣı daḫı durūġ u muġā’ir, 
ṣıḥḥat degüldür, cenāb-ı Ḳāżiyyü’l-ḥācāt’a niyāzla ‘arż-ı da‘avāt eyledi. 
Kefere-i fecerenüñ zevāl ü nekbetini ve ehl-i İslām olan [183b N1] zümre-i 
ḥamīde-i ḳalīlenüñ ol varṭalardan ḫalāṣ u rehā vü selāmetini recā eyledi.  

Ḳavm-i ‘Ād ise ‘alā’im-i zemīn ü āsmānı gördiler. Mevāşī helākini ve 
inḳıṭā‘-ı bārānı kendü ḍalāletlerinden bilmediler. “Elbette tedārüki 
lāzımdur.” diyü Ḳayl bin ‘Ayr ve Loḳmān bin ‘Ād ve Luḳaym bin Hezāl ve 
Merẟed bin Sa‘īd4 ve Ḥimyer ve ‘İmyer5 ve Culhum bin Ḥabīr’i ki Ḥarem-i 
Şerīf eṭrāfında [400b E] sākin olan ‘Amāliḳa’nuñ ḥākimleri Mu‘āviye bin 
Bekr idi, Luḳaym bin Merẟed’üñ ‘avreti Hezīme anuñ ḳız ḳarındaşı idi, 
yetmiş nefer ādemle Mekke’ye gönderdiler. Sabıḳu’z-ẕikr Ḳayl serdārları 
olmasını ta‘yīn ḳıldılar.  

Vaḳtā ki bunlar yollarına revān oldılar, ḳaṭ‘-ı menāzil ile zemīn-i 
Beytu’llāh’a varup sükkān-ı ḥarem sālārı olan Mu‘āviye’nüñ serāyına 
ḳondılar. Tā ki birḳaç gün istirāḥatden ṣoñra ḳavm-i ‘Ād’uñ sipārişleri üzere 
ḳurbānlarını keseler. Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’a tażarru‘ u niyāz eyleyeler. Üç 
yıldan berü memleketlerine yaġmur yaġmayup zemīn-i ḫuşk ‘aṭşān-ı zülāl-i 
viṣāl olan ‘uşşāḳ-ı keẟīrü’l-eşvāḳuñ6 yürekleri gibi yarılmış idi. Ve nebātāt-ı 
ḥayāt mā’ bulacaḳ ḳaṭarāta teşne olmaġın kemāl-i ḳaḥṭ u ġalādan beẕl-i cān 
itmek mertebesine varılmış idi.  

Resūlān ki ḳurbānların kesüp ‘arż-ı niyāz ideler, cenāb-ı ilāhīden seḥāb-ı 
bārān recā eyleyüp vilāyetlerine ol ebr-i feyeżānı göndereler. Ve bi’l-cümle 
bir ay miḳdārı Mekke’de sākin oldılar. Mu‘āviye bin Bekr’üñ Cerādetān 
nām iki gül-endām ve ‘ar‘ar-ḫırām muġanniyelerini diñleyürek teşevvuḳ u 
ta‘aṭṭuş peydā ḳıldılar. Kendüler sīr-āb-ı zülāl-i ‘ayş olduḳları gibi āb-ı ḥayāt-ı 

 
1  Sa‘īd: Sa‘d N1, E 
2  “Senin gerçekten Allah’ın resûlü olduğuna şehadet ederim.”  
3  ehl-i īmān: īmān ehlinden MV 
4  Sa‘īd: Sa‘d N1, E 
5  ‘İmyer: - N1 
6  eşvāḳuñ: iştiyāḳuñ E 
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zindegānīden me’yūs olanları unutdılar. Gāh Cerādetān’uñ şarāb-ı la‘l-i 
nābına ālūde, gāh sāz u sözlerini istimā‘ ile ḥālet-rübūde oldılar.  

‘Āḳıbet re’īs-i ḳavm olan Mu‘āviye bin Bekr anlara merḥamet ḳıldı. 
“Bunlaruñ teyaḳḳuẓ u intibāhına bā‘iẟ bir iki beyt diyü eẟnā-yı āġāz u 
teġannīde oḳuyasuz.” diyü ıṣmarladı. Meẕkūreler daḫı [oḳudılar]: 

Naẓm 

 لعّل هللا يصبحنا غماما         قم فهيمن   أال � قيل وحيك  
 نون الكالما يّ قد امسوا ال يب      أرض عاد إّن عاًدا  فيسقي    
  �اركم وليلكم الّتماما       وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم   
  1ّقوا الّتحّية والّسالما ال ل و       فقّبح وفدكم من وفد قوم    

Vaḳtā ki Cerādetān bu ebyātla teġannī-künān mezbūr Ḳayl ve hem-
rāhlarını ol ḳīl ü ḳāl ile yaḳaẓān eylediler. Nev‘an ḫˇāb-ı ġafletden uyandılar. 
İrtesi ‘arż-ı nüẓūr u ḳurbāna müsāra‘at itdiler. Hemān ki ḳurbānları kesildi, 
evc-i semāda beyżā ve ḥamrā ve sevdā üç pāre bulut ẓāhir oldı. “Bunlardan 
ḳanġısını istersiñüz?” diyü bir ṣadā işidildi. Anlar ise “Seḥāb-ı beyāż tehī ve 
bī-āb ü2 bī-menāfi‘dür. Sürḫ-reng ise pür-riyāḥ idügi vāḳi‘dür. Ammā ki 
siyāhı ṭopṭolu bārān-ı nāfi‘dür.” didiler. “Bi’l-ittifāḳ ol siyāh bulutı isterüz.” 
diyü söylediler. Ol sā‘atde “İstedügüñüz [184a N1] virildi.” diyü böyle bir 
ṣadā işitdiler ki   ًوال    اليرتك والداً   حداً أ رمداً ال يبقى من آل عاد  أ «قد اختارت رمادا
 ya‘nī ki “Siz [401a E] ḫānmānlarıñuzı kül4 idici bir [173a MV]   ولداً »3
ḫākister-i āteşīn iḫtiyār itdiñüz ki āl-i ‘Ād’dan5 bir kimesneyi ḳomaya. Ḥattā 
babadan ve evlāddan bir kimse ḳurtılmaya.” dinildi.  

 
1  “Ey Kayl, vah sana! Kalk ve hükmet. Ola ki Allah bizi bulut gibi yüceltir. Eğer avdet olacaksa 

o bulut Âd’ın toprağını sulayacaktır. Onlar sözleri açıklamamışlardır. Ve siz burda, 
arzuladıklarınızlasınız. Geceniz ve gündüzünüz mükemmeldir. Kavmin öncekilerinden 
olan sizin öncekileriniz ne de çirkindi. Onlar ne selam ne de iyi dilekler bulmuştur.” | 
Nüshalarda bu manzumede görülen imla hataları Ahmed Muhammed Şâkir neşri 
doğrultusunda tashih edildi. bk. Ebû Ca’fer et-Taberî, Câmi’u’l-beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 
(muhakkik) Ahmed Muhammed Şâkir, Müessesetü’r-risâle, ? 2000, C. 12, s. 510.  

2  bī-āb ü: - MV, N1 
3  “Âd sülâlerini yok edecek; babayı, çocuğu bırakmayacak bir kül tercih ettin.”  
4  kül: ḫarāb E 
5  ‘āl-i ‘Ād’den: āl ü evlādden N1 
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Bu kerre Ḳayl ve sā’ir ebnā-yı sebīl neye uġraduḳlarını bildi. Ma‘a ẕālik 
taḫmīnleri bu idi ki 

Mısrā‘1 

 2ء �را�ا ر سيه �شد افزوىن ب ا   از 

mażmūnı muḳarrer ola. Ḳayl ise tefāḫur-künān   اخرتت السحابة السوداء فاّ�ا»
  .dimesi ol maḥalde taḥaḳḳuḳ bula  اكثر السحاب مباء»3

Ḫulāṣa-i kelām Ḳayl-i ṣāḥib-i ḳāle bu ḳīl ü ḳāl ile ilhām vārid oldı ki 
“Sen ḫānmānları kül idici bir ḫākister-i āteşīn istedüñ. Āl-i ‘Ād’den bir şaḫṣı 
ibḳā itmeyici, atadan ve oġuldan kimse ḳomayıcı bir belā ṭaleb eyledüñ. 
Ḥālā ki maṭlūbuña vāṣıl olduñ. Maḳṣūduñı kemāli ile bulduñ.” dinildi. Ol 
āvāze-i pür-şerāre nüzūl itdügi gibi derdmend Ḳayl, ez-ḳāl ü ḳīl me’āl-i ḥāli 
ma‘lūm idindi.  

Mıṣra‘4 

  Eliyle bir belā gönderdi miskīn ḫānumānına  

Ba‘de-mā Mürsilü’r-riyāḥ ol seḥābe-i muẓlime-i münticü’s-ṣıyāḥ ile bir 
ṣabāḥ ki ḳavm-i ‘Ād’ı mütenebbih ḳıldı, göründügi gibi her biri  
“ ‘Alāmet-i bārānī ve beşāret-i şādmānīdür.” diyü birbirlerine ḫaberler virdi. 
“Aṣlā ve ḳaṭa‘ā Hūd’uñ minnetine iḥtiyāc ḳalmadı.” diyü her kişi evlü evine 
çekildi.  

Ve bi’l-cümle bir seḥāb-ı āteş-tāb yitişdi ki  ََلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوَمثَانَِيَة ﴿َسخََّرَها ع
ٍم﴾5 -mażmūnına mā-ṣadaḳ, ya‘nī ki yedi gice ve sekiz gün şiddetle üzerle  َأ�َّ
rine esmesi muḥaḳḳaḳ, ‘ale’l-ḫuṣūṣ 6﴾َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة﴿  
naṣṣ-ı kerīmi mūcibince cümlesi helāk ü bevāra mülḥaḳ, köklü aġaçlar gibi 
zemīn-i şefā‘atde ẟābit-ḳadem olan evlād u aḥfād-ı bed-nihādla āfāḳa ṭal 

 
1  Mıṣrā‘: - MV, N1 
2  “Siyah buluttan, yağmurlarının çok olacağı [anlaşılır].”  
3  “Siyah bulutu seçtim. Çünkü suyu en çok olan bulut odur.”  
4  Mıṣrā‘: - MV, N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Hakka Sûresi, 69/7, “Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün 

onların üzerine musallat etti.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Hakka Sûresi, 69/6, “Âd kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu 

şiddetli bir rüzgarla helak edildi.”  
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budaḳ ṣalan ḳavm-i pür-‘inād-ı mevfūru’l-fesād  1﴾ُْم أَْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة ﴿َكَأ�َّ
  mażmūn-ı ġażab-meşḥūnı ile bi-esrihim zīr ü zeber olduḳları muṣaddaḳ 
oldı. 

Cümleden evvel ‘aẕāb-ı İlāhī nüzūline Mehded nām bir ‘avret vāḳıf 
oldı. Ve ol ebr-i muẓlimüñ ẓuhūrını görince na‘ra urup bī-hūş ḳaldı. “Bā‘iẟ-i 
girye vü zārī nedür?” dinildükde “Görmez misüz ki şol ġaym-ı āteşīni, bir 
gürūh-ı 2  sehmgīn çekerek getüriyorlar. Bizüm bi’l-külliyye helākimüze 
isti‘cāl ideyorlar.” diyü bildürdi. Bundan ṣoñra Ḥażret-i Hūd ḫaberdār oldı. 
Naẓar itdügi gibi muḳaddime-i ‘aẕāb idügini bildi.  

Ḥālā ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ḫāzin-i cehenneme emr itdi. “Ser-i3 
silsile-i sevādı çeksünler, getürsünler ki her ‘uḳdesinde dūzaḫ zebānīlerinden 
iki biñ nefer zebānī, ya‘nī āteşden maḫlūḳ ẕevāt-ı nīrānī yapışmış4 [401b E] 
ola. Ve ol silsile, zemherīr vādīlerinden yetmiş vādiye çekilüp ‘ufūnet-i 
tāmmesi ve ḥarāret-i şedīdesi nev‘an altmış ola.” buyurdı. Tā ki anun 
ḥarāreti te’ẟīrinden cibāl-i arżīn eriyüp mużmaḥil olmaya. Ve anlar iżmiḥlāl 
bulmaġla basīṭ-ı arż bi’l-külliyye kül olup fenā bulmaya.  

Pes emr-i İlāhī ile ol [184b N1] silsile-i nā-mütenāhī ki seḥābe-i ‘aẕāba 
çekildi, ol bulutdan elvāḥ-ı ṭıvāl miẟālinde şerāreler dökildi. Bu minvāl üzere 
heybet-i tām ile Vādi’l-ġayẟ üzerine gelüp gözlerine ḳarşu dökildi. 

El-ḳıṣṣa bir erba‘ā güni seḥerden emārāt-ı ‘aẕāb ẓāhir oldı. Ve ol rīḥ-ı 
‘aḳīm-i āteş-bār neşr-i şerār iderek esdi, ṭurdı. Sekiz gün ve yedi gice ‘alāmāt-ı 
‘aẕāb müştedd oldı, ḳaldı. ‘Āḳıbet cümleten ḳavm-ı ‘Ād ve ṭavarları ve 
nisvān u eṭfāl ü ebkārları ḳırıldı. Ancaḳ serdārları olan Ḫalecān ḳurtıldı. Ol 
daḫı  5﴾َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة﴿  diyü maġrūr olan ḳavmini ol ḥālde görmek içün 
ibḳā ḳılındı. Ma‘a ẕālik hergiz ‘ibret-peẕīr olmadı. Ḥażret-i Hūd “Şöyle ki 
īmāna gelesün, her helāk olan ādemüñe bedel yüz nefer ādem bulasun.” diyü 
ta‘ahhüd ḳılduḳça6 mütenaṣṣıḥ olmadı. Ve küfrinden dönmedi.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hakka Sûresi, 69/7, “Sanki onlar kökünden sökülmüş hurma ağacı 

kütükleri gibiydiler.”  
2  gürūh-ı: kūh-ı N1 
3  Ser-i: - MV, E 
4  yapışmış: yitmiş E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/15,  “Bizden daha güçlü kim var? ”  
6  ḳılduḳça: itdi MV 
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Egerçi ki İbn ‘Abbās ḳavlince vaḳt-i nüzūl-i ‘aẕābda Ḥażret-i Hūd 
kendü ümmeti ile āḫar mevżi‘-ı laṭīfde idi. Ḥālā ki ba‘żı müverriḫīn tetebbu‘ı 
mūcibince ol ḥālete dek maḥall-i ḥādiẟe-i nāzilede1 idi.  

Fe-ammā ḳavm-i ‘Ād pāre-i ġaymı gördükleri gibi şād oldılar. “Bizüm 
bostān-ı ma‘āşımuzı sīr-āb ve riyāż-ı āmālimüzi şādāb idecek, her ḳaṭresi āb-
ı ḥayāt, her bir reşḥası bā‘iẟ-i zindegānī-i maḫlūḳāt bir seḥāb-ı fā’izü’l-
berekāt işte budur.” diyü sevindiler.  

Fe-lā-cerem ḥażret-i nebiyy-i muḥterem, kendüye īmān getüren dört 
biñ ümem, fermān-ı Ḫudā-yı ekrem ile ol vilāyetden göçdiler. ‘Ayn Yenbu‘ 
nām memlekete vardılar. “Nüzūl idecek ‘aẕāb bize sirāyet itmesün.” diyü 
ḥażret mübārek barmaġıyla bu cümlenüñ eṭrāfına bir dā’ire çizdi. “Kimesne 
bu dā’ireden ṭaşra çıḳmasun.” diyü buyurdı.  

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumādan menḳūldür ki ol zamānda Hūd 
‘aleyhi’s-selām bir cezīrede maḳām ṭutdı ki hevā-yı cān-fezā ve āb-ı nāb-ı 
teraḥ-zedā ile gūyā ki ravża-i dārü’s-selām idi. Aṣlā ol rīḥ-ı ‘aḳīmden kendüsi 
ve tevābi‘i mutażarrır olmadı.  

Bu daḫı [173b MV] mervīdür ki ibtidā-yı şiddet-i hevāda ol ḳavm-ı 
ḳavī-i zūr bir ṭaġ arası ḳuytuca yirde mütecmi‘ ü maḥşūr [402a E] olup 
hey’āt-ı müdevvere ile eṭfāl ü ‘iyāllerini bir yire getürdiler. Ve kendüler 
anlaruñ pīrāmenine sedd-i āhenīn gibi dīvār-ı üstüvār olup el ele yapışup, 
dāmen dāmene yitişüp 2  ṭurdılar. “Görelüm bād-ı Hūd bize n’eylese 
gerekdür?” diyü oḳradılar.  

Lākin fā’ide virmedi. Evvelā mevāşī ve zenān ve eṭfāl helāk oldı. ẞāniyen 
ḥallāc dükkānındaki atılmış penbe dāneleri gibi her biri hevāya perrān ve 
ġabrāya rīzān olup dökildi. Bu ḥālet kendülere bā‘iẟ-i ḫavf u ḫaşyet olup 
ḥıṣn-ı ḥaṣīn gibi müstaḥkem ü metīn olan ḫānelerine ṣıġındılar. Ve ḳuvvet 
ü şiddetle ṣıçrayup dizlerine dek gömildiler. Lākin müfīd olmadı. Hīç birisi 
ḳurtılmadı. Ekẟeri dīvār-ı ḫarābeleri altında ḳaldı.  

Menḳūldür ki bir ‘acūz eyyām-ı riyāḥ-ı 3  ‘aḳīmde zīr-i zemīndeki 
ḥücresine girmiş. Evḳāt-ı hā’ile güẕerān idince [185a N1] ṭaşra çıḳmamış. 

 
1  ḥādiẟe-i nāzilede: ḥādiẟede nāzil N1 
2  “dāmen//yapışup” MV nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
3  riyāḥ-ı: tārīḫ-i N1 
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Ḥālā ki yine ḫalāṣ olmamış. Ol meṣā’ib-i ‘āmdan o daḫı ḳurtılmamış. Ḥattā 
ol eyyām-ı naḥsāta eyyām-ı ‘acūz dinilmek ol āndan ḳalmış. 

Fe-ammā Ḳayl ve Merẟed ve Luḳaym ve Loḳmān aḥvāl-i ‘Ādiyān neye 
müncer olduġını bilmezler. Zu‘m-ı fāsidlerince “Ḫaylī ḫidmet itdük. 
Tena‘‘um u ḥayāt-ı cāvidānīlerine kār-sāz ebr-i bārān gönderdük.” ḫāṭırası 
ile Ḥarem-i Şerīf’de muṣāḥabet üzere iken bir hecīn-süvār ber-vech-i ılġar 
öteden berü geldi. Diyār-ı ‘Ādīlerden idügi bi’t-taḫmīn bilindi. Şiddet ü 
isti‘cāl ile Merẟed ol şütür-süvāra vardı. Ḫānmān ve mesken-i ābādānları 
ṭarafından ḫaber ṣordı. Mā-vaḳa‘ ne ise ‘ale’t-tafṣīl ṭuydı. Ve āteş-i firāḳ-ı ehl 
ü ‘iyāl ḥarīf-i ḥarīḳuñ cānına ḳoydı. Hem-rāhları ile bi’l-ittifāḳ Ka‘be’ye 
müteveccih oldılar. “Ḫudāvendā, bizi de ta‘alluḳātımuza vāṣıl eyle.” diyü 
du‘ā ḳıldılar. Fi’l-ḥāl mültemeslerine iṣābet buldılar. Ya‘nī ki anlar daḫı 
yārān-ı sābıḳ ardınca derk-i esfele gönderildiler.  

Bir rivāyetde ḳavm-i ‘Ād’uñ helākini ki anlar ma‘lūm idindiler, birgün 
nidā-yı İlāhī daḫı kendüler işitdiler ki “Ḳavm u ḳabīleñüze olacaḳ oldı. Sizüñ 
ḥuṣūl-i merāmıñuza daḫı ‘ināyet-i ezeliyyemüñ ta‘alluḳı ta‘ayyün buldı ki 
her biriñüze birer murādıñuzuñ ḥuṣūlini recā eyleyesüz. Ya‘nī ki icābet-i 
du‘ā müdde‘āsını muḳarrer bilesüz.” 

Fe-lā-cerem her biri bir gūne niyāz idüp merāmına iṣābet ümmīdin 
ḳılmış idi. Ammā şaḫṣ-ı ṣāḥib-i taṣavvur ki müverriḫīn ḳavlince Loḳmān 
idügi mesṭūrdur, heft kerkesüñ ‘ömrin recā [402b E] itmiş idi. Ve mes’ūli 
maḳbūl olduġına ḫiṭāb-ı ġaybī işitmiş idi. Yedi kerkesi ki beççeden besledi, 
her biri seksener yıl yaşadı. Cümleden ṣoñraki kerkes ki Lubed1 nāmı ile 
meẕkūr idi, ya‘nī ki dehr ma‘nāsına nām virilüp imtidād-ı ‘ömr ile me’ẟūr 
ḳılınması ümmīd olınmış idi. Her rūz kerkeslere ḳarışup uçardı. Ve her 
şebāngāh2 yine ḳarārgāhına [174a MV] gelüp ḫōş geçerdi.  

İttifāḳ birgün Loḳmān Lubed’ini3 kerkesān içinde görmedi. Iżṭırāb-ı 
küllī peydā ḳılup nişīm-i muḳarrerine vardı. Hezār sa‘y ile yirinden 
ḳaldurup pervāza gelmesine ihtimām ḳıldı. Ḥālā ki ol murġ-ı rūz-dīde pīrlik 
belāsıyla remīde olmaġın pervāza ḳādir olamadı. Artıcaḳ sa‘y olınduḳda 
kendüden bedel murġ-ı cānını ṭayerān itdi. Kendüsi bī-ḳuvvet ü fer 
ḳalmaġla düşdi, yatdı. Loḳmān-ı bī-dermān iḥtimāl-i mevt ile taḥayyür-

 
1  Lubed: Lebneẕ N1 
2  Ve//āngāh: - N1 
3  Lubed: Lebneẕ N1 
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künān hemān ol sā‘at ve ol ān teslīm-i rūḥ ḳıldı. Ya‘nī ki murġ-ı revānını 
pervāzgāh-ı ‘ālem-i ḳudse gönderdi. 

Naẓm 

       �1يد رفت زين كاخ دل فروز     ر صد سال ماىن ور يكى روز گ ا  

Pes kitāb-ı Ravżatu’s-ṣafā ḳavlince her kerkes seksen yıl ‘ömr sürdi. Bu 
taḳdīrce2 ‘ömr-i Loḳmān altı yüz ḳırḳ yıl ḥisābına vardı. Ve ba‘żı müverriḫīn 
yazduġı üzere mezbūruñ eyyām-ı ḥayātı üç biñ beş yüz yıl oldı. Nihāyet her 
bir kerkes biñ [yıl] yaşamaḳ muḳarrerdür, diyenlerüñ ḳavli ḳatı efzūn 
olmaġın ta‘arruż olınmadı. 

Ve bi’l-cümle vefd-i ‘Ād’dan olan Loḳmān’uñ ‘ömr-i izdiyādı ḳabā’il-i 
‘Arab beyninde ḍarbü’l3-meẟel oldı. [184b N1] Ḥattā şu‘arā-yı ‘Arab’dan 
A‘şā bu mażmūna müte‘alliḳ bu gūne ebyāt daḫı naẓm itdügi ta‘ayyün buldı. 

Naẓmuhu fīhi 

  ما اقتات من سنة ومن شهر       أو مل ترى لقمان أهلكه   
     4  أ�مه عادت إىل نسر       وبقاء نسر كلما انقرضت  

Ba‘de-mā kütüb-i mu‘teberenüñ birinde gördüm ki ol üç firistādenüñ 
evveli Loḳmān idi ki ṭūl-i ‘ömr istedi. İkinci Merẟed idi ki şebān-rūz 
müstevfā nān-ı gendüm5 yimesini recā ḳıldı. Vilāyetleri ḫalḳı nān-ı cevīn 
ekline me’lūf iken Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā aña ṭoyınca nān-ı gendüm 
tenāvülini naṣīb itdi.  

Muḥaṣṣal-ı kelām ‘Ādiyān-ı bed-nām ki derk-i esfele ṭoġrı ḫırām itdiler, 
Ḥażret-i Hūd ‘aleyhi’s-selām ve kendüye īmān getüren ehl-i İslām ki ol 

 
1  “Yüz yıl da yaşasan, bir gün de kalsan, bu gönül aydınlatan köşkten [sonunda] gitmek 

gerekecektir.” 
2  Pes//taḳdīrce: - N1 
3  ḍarbü’l: - MV 
4  “Neyin Lokman’ı helak ettiğini görmedin mi? Seneler ve aylar boyunca hiçbir şey yemedi. 

Kartalın bekası bir kartalın yok olup onun günlerinin başka bir kartala eklenmesiyle olur.” 
| Nüshalarda imla hataları içeren bu manzume Vedâd el-Kāzî tahkiki doğrultusunda tashih 
edildi. bk. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, el-Basâir ve’z-Zahâir, (muhakkik) Vedâd el-Kâzî, Dâru 
Sâdır, Beyrut 1988, C. 6, s. 22. 

5  nān-ı gendüm: kendü recāsını N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  883 

 

maḥalden geçüp muḳaddemce gitmişler idi, saḫaṭ-ı İlāhī nüzūlinden ṣoñra 
ol ārām itdükleri [403a E] maḥalli daḫı terk itdiler.  

Ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince Mekke-i Mükerreme’ye ve ba‘żılar 
zu‘mınca Ḥaḍramūt vilāyetine yitdiler. Baḳiyye-i ‘ömr-i ‘azīzlerini ol 
emākin-i müteberrikede geçürdiler. Ol nebiyy-i ‘ālī-maḳām dört yüz altmış 
dört yıl ‘ömr ile ḳıyām idüp sa‘ādet-i ḫātime ile nüzhetgāh-ı ḫuld-i berīne 
naḳl ü taḥvīl buyurdılar. Ya‘nī ki nüzūl-i rīḥ-i ‘aḳīmden ṣoñra yüz elli yıl ve 
andan evvel üç yüz on dört yıl mu‘ammer ḳılındılar. 

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince merḳad-i muṭahharaları Mekke-i 
Mükerreme’de Bābü’n-nebī ile Bābü’n-nedve miyānında vāḳi‘dür. Ammā 
ekẟer-i ‘ulemā-yı muḥaḳḳıḳīn tenmīḳı üzere cibāl-i Ḥaḍramūt 
maġārelerinden bir ġārda,1 ḥattā bināsı ‘ālī bir günbed-i üstüvār altında 
medfūn idügi şāyi‘dür.  

Ḫuṣūṣā vaṣī-i nebī, İmām ‘Alī kerremallāhu vechehu ḥażretlerinden 
menḳūldür ki “Ḳabr-i Hūd ‘aleyhi’s-selām cebel-i Ḥaḍramūt ġārında 
mevcūd ve ol günbedüñ muḳābelesinde ruḫām-ı perdāḫteden bir taḫt 
üstinde cesed-i mübāreki meşhūd ve ḳarşusında ṭılādan bir levḥ-i zer-endūd 
ki üzerinde mersūm u menḳūş olan ḫaṭṭ-ı ma‘hūd bu kelimāt-ı mes‘ūdü’l-
vürūd idi.” buyurmışlar. Ya‘nī ki  هود النّىب رسول االرض أ العلى  «بسم هللا العلى ا �

م اىل االميان من خلع االصنام واالو�ن فاهلكهم الريح عو� والسماء اىل املالء من عاد فد
 .yazılduġını aṣḥābına ṭuyurmışlar [174b MV]  العقيم واصبحوا كالرميم»2

Fe-ammā Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Hūd’uñ başı altında 
levḥ miẟālinde bir ḥacer var idi. Üç saṭr kitābeti ile nümūdār idi. Ya‘nī saṭr-
ı evveli  3 «ه اّال هللا حممد رسول هللا

ۤ
«وقضى رّبك اال تعبدوا اّال  ve saṭr-ı ẟānīsi  «ال ال

« أ � هود بن اخللود بن سعد بن عاد رسول  ve saṭr-ı ẟāliẟi  اّ�ه و�لوالدين احسا�»4
سام بن نوح عليه السالم جئُتهم �لرسالة وبقيُت فيهم مدة  بن    عوض   هللا اىل بىن عاد بن 

حد وسيجئ من بعدى صاحل  أ هم هللا الريح العقيم فلم يبق منهم  من عمرى فكّذوىن فاخذ 

 
1  ġārda: meġārede N1 
2  “Yücelerin yücesi olan Allah’ın adıyla… Ben Hûd Nebî, Âd cemaatine gönderilmiş yerin ve 

göğün resulüyüm. Onları put ve heykelleri kaldırıp imana gelmeye davet ettim. Bu yüzden 
yağmur getirmeyen, kuru bir rüzgar onları helak etti. Böylece çürümüş kemik gibi oldular.”  

3  “Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun resulüdür.”  
4  “Allah, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya ihsanda bulunmanızı 

hükmetti.”  
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  بن ملكان فيكيدونه قومه فياخذهم الصيحة فيصب حوا ىف دارهم1  جامثني »2
yazılduġını ol pīr-i rūşen- [185a N1] żamīr İmām ‘Alī ḥażretlerine taḳrīr 
eyledi. Anlar ḥüsn-i ḳabūl ile iḳbāl idüp  ّيّها الرجل فكذا اخلرب من قرب  أ قت  «صد
 .buyurdı  هود»3

 

Ammā mu‘cizātuhu’l-mütenevvi‘a 

Evvelki mu‘cizesi budur ki kendüye īmān getüren ḳavmüñ mer‘āları 
ṭaşlu yirlerde ve mażīḳ u teng maḥallerde olmaġın dā’imā ḥażrete 
aġlaşurlardı. “Bu maḥallüñ vüs‘atine4 bize bir çāre eyle.” diyü yalvarurlardı. 
[403b E] ‘Āḳıbet Ḥażret-i Hūd ḫulūṣ-ı niyyetle du‘ā ḳıldı. Ol sengistān bir 
çerāgāh-ı vāsi‘u’l-meydān oldı. Ve ṭaşları cemī‘an türāba mübeddel ḳıllındı.  

İkinci: Birgün ümmeti kendüye geldiler. Faḳr u fāḳadan şikāyet itdiler. 
“Ḳoyunlarımuzuñ yüñini bu sal-i mübārekde ḫām ebrīşüm olmasını recā 
eylerüz.” diyü minnet itdiler. Ḥażret-i Hūd ol ḳavme merḥamet ü cūd idüp 
bu niyyete ki du‘ā eyledi, ol ḳavmüñ peşm-i aġnāmı cümle ḥarīr-i ḫām oldı. 

Üçinci: Ḳavm-i ‘Ād ki rīḥ-ı ‘aḳīmle helāk oldı, kendüsi tevābi‘inden 
olan mü’minīn ile bir ṭaġ ḳoltuġında ḳarār ḳıldı. Birḳaç günlik temekkün ü 
ārām içün evcegizler yapmalarını münāsib gördi. Lākin ol eṭrāfda bināya 
yarar türāb u aḥcār bulınmadı. Her ne ḳadar tecessüs itdiler ise ele girmedi. 
‘Ākıbet Ḥażret-i Hūd du‘ā eyledi. “Ey bād-ı vezān ve riyāḥ-ı şitābān, bi-
meşiyyeti’llāhi’l-Mennān 5  bize seng ü ḫāk getürüñ. Süknāmuza yitecek 
kereste iḥżārı ile meṣaliḥumuzı bitürüñ.” buyurdı. Ol sā‘at ṣarṣar u nesīm 
kendülere hevādārlik itdi. Kifāyet miḳdārı türāb u aḥcār getürüp eṭrāflarına 
yıġın yıġın ḳıldı.  

 

د�رهم : دارهم   1  MV 
2  “Ben Hûd bin Alhulûd bin Sa’d bin Âd’ım. Allah beni Âd bin Avz bin Sam bin Nuh 

aleyhisselam oğullarına elçi olarak gönderdi. Onlara resul olarak geldim. Ve onların arasında 
ömrümün bir zamanını geçirdim. Beni yalanladılar. Bunun üzerine Allah yağmur 
getirmeyen, kuru bir rüzgar ile onları yakaladı. Onlardan kimse kalmadı. Benden sonra 
Sâlih bin Melekân gönderilecektir. Kavmi ona tuzak kuracaktır. Bunun üzerine onları bir 
çığlık yakalayacaktır. Evlerinde dizüstü çöküvereceklerdir.” | Burada Hud Sûresi, 67. âyete 
telmih vardır.  

3  “Ey [değerli] adam, Hud’un kabrinin bilgisinin bu şekilde olduğunu tasdik ederim.”  
4  vüs‘atine: füs‘atine MV, E 
5  Mennān: Müste‘ān E 
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Bedāhe 

  Düşmeni ḫāk-i rāh iden ṣarṣar  
  Her hevādārına mu‘īn oldı 
 
  Müşrikīn evlerin yıḳan dem-i serd  
  Ṣanki müzdūr-i Müslimīn oldı 
 
  Hūduñ emrine tābi‘ oldı hevā  
  Bir Süleymān-ı bī-nigīn oldı1 

 

Ẕikr-i Nübüvvet-i Ṣāliḥu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

ẞemūd nām ḳavm-i ṣāliḥ da‘vetine meb‘ūẟ ḳılınmış bir nebiyy-i 
ṣāliḥdür. Babaları Esif bin Māsiḥ2 bin ‘Ubeyd bin Ḫāzir3 bin ẞemūd bin 
Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāmdur ki fī nefsi’l-emr yine aḳvām-ı ‘Ād ile benī 
a‘māmdur.  

Ḳavm-i ‘Ād helākinden ṣoñra bunlar yiryüzini ‘imāret itdiler. ‘Āḳıbet 
on miḳdārı ḳabīle ve her4 ḳabīlede nisvān ve ẕürriyyātdan ġayrı yetmiş biñ 
miḳdārı recül muḳarrer oldı. Kemāl-i tekebbür ü tecebbürlerinden ekẟeriyyā 
temekkünleri yek-pāre ṭaşları oyup ḫāne5 idüp yirleşmekle ta‘ayyün buldı. 
Ya‘nī ki beyne’ş-Şām ve’l-Ḥicāz, Vādi’l-ḳurā’dan Ḥicr nām maḥalde 
mütevaṭṭın ḳılındı ki şehryārları [175a MV] Cundu‘ bin ‘Amr bin Ḳayl bin 
‘Ād bin ẞemūd bin Ḥāfer bin İrem6 bin Sām bin Nūḥ idi.  

Bunlaruñ daḫı işleri güçleri büte ṭapmaḳ idi. Ve bi’l-cümle7 ẞemūd bir 
ṭaşlu yirde vāḳi‘ ḳuyunuñ ismi olup ṭā’ife-i bāġiye ol buñardan ṣulanmaġın 
aña intisābla meẕkūr olmışlardur.  

 
1  Bu mısra N1 nüshasında bulunmamaktadır. 
2  Nüshalarda “Kāliḥ” şeklinde yazılan bu kelime “Māsiḥ” olarak tashih edildi. bk. Ahmet 

Güç, "SÂLİH", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/salih--peygamber (02.06.2019). 

3  Nüshalarda “Ḫā’ir” şeklinde yazılan bu kelime “Ḫāzir” olarak metne alındı. bk. Güç, agmd. 
4  ḳabīle ve her: - N1 
5  ḫāne: ḫāne ḫāne N1 
6  İrem: Er N1 
7  Ḳavm-i ‘Ād//bi’l-cümle: - E 
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Egerçi ki Muḥammed Cerīr-i Ṭaberī ḳavlince ‘Ād ve ẞemūd ḳavmi Sām 
bin Nūḥ evlādındandur. Lākin ba‘żı müverriḫīn zu‘mınca ẞemūd ve ‘Ād1 
ḳavmi, ikisi de Ḥām bin Nūḥ’uñ āl-i ḍalālet- [185b N1] nijādındandur. 
Ḥālā ki eṣaḥḥı evvel beyān olınandur, dimişler. Ve ba‘żı erbāb-ı āẟār evlād-ı 
Sām’dan olan benīleridür, kendüler ḫādimlerindendür, 2 taḥḳīḳın itmişler.  

Keyfiyyet-i vilādetinde yazılmışdur ki ḳaçan ki Ṣāliḥ’uñ nuṭfesi babası 
Kānūh ẓahrında ẓuhūr eyledi, bir gice yatup otururken  وزهق احلّق  «جاء 
 ṣadāsını hātifden işidüp uyanduġı gibi ḥarem-serāyını pür-nūr  الباطل»3
eyledi. İrtesi ki ‘ādeti [404a E] üzere ḫidmetinde4 olduġı ṣanemüñ ḥıfẓ u 
ḥirāsetine gitdi. Hemān ol ṣanem-i a‘ẓam yüzi üstine düşüp ol büt lisāna 
geldi.   5«نّىب ىف ظهرك يبعثه هللا تعاىل فما  ىل ولك � كانوه امثلك خبدمىت»  didi. 
Ya‘nī ki “Senin ẓahruñdan Bārī Ḫudā bir peyġāmber-i bā-ṣafā ba‘ẟ 
idecekdür. Saña ne olmışdur ki benüm gibi ṣaneme ḫidmet eylersün.” didi. 
Cümle bütlerinüñ tācları başlarından düşdi. Ve kendüleri serīrlerinden 
yıḳılup ḫāke berāber oldı. 

Vaḳtā ki pādişāhlarına bu ḥāli bildürdiler, “Kānūh bir şūm ādemdür. 
Anuñ ḫidmet-i aṣnāmda ihmālinden olmışdur.” diyü ḳatline ruḫṣat ḥāṣıl 
ḳıldılar. Lākin Ḥażret-i Ḥaḳ bir melek gönderdi. Ṣāliḥ’uñ pederini ḳapup 
hevā yüzine çıḳardı. Ba‘dehu vilāyetlerine bir niçe fersaḫ ba‘īd olan bāġlu, 
bāġçelü, aḳarṣulu bir vādīye indürdi. Vālid-i Ṣāliḥ ki ‘aḳlını başına derdi, 
kendüyi ol maḳūle bilmedügi yirde buldı. Ḥattā bir ġāruñ içinde bir şecerüñ 
sāyesinde ṭurur, gördi. Ve bi’l-cümle hātifden sem‘ine bir āvāz geldi. Yüz yıl 
tamām ol maḥalde ḫˇāba vardı, ḳaldı.  

Öte cānibinde ise ḳande gitdügini bilemediler. Ne ḳadar ki yoḳladılar, 
bulamadılar. Bi’l-āḫire ḫidmet-i aṣnāma Evd bin ‘Amr6 nām şaḫṣı ta‘yīn 
itdiler. Ba‘de-zamānin birgün ki ḳavm-i ẞemūd’uñ bayramları oldı, kibār u 
ṣıġār seyr-i gülzār u kenār iderek bāġ u bāġçelerine çıkdılar. Pes añsuzın 
eşcārdan bi āvāz işitdiler ki “Yā āl-i ẞemūd, Ḥaḳ celle ve ‘alā yılda iki kerre 
bizden size mīveler i‘ṭā eyler. Yine siz büt-perestlik idüp ḫālıḳıñuzuñ 

 
1  ve ‘Ād: - MV, E 
2  Benīleridür//ḫādimlerindendür: benīlerindendür kendilerindendür N1 
3  “Hak geldi, bâtıl yok oldu.”  
4  ḫidmetinde: - N1 
5  “Senin belinde bir peygamber vardır. Allah onu gönderecektir. Ey Kânûh bana hizmet 

etmek sana mı kaldı!”  
6  ‘Amr: ‘Ömer MV, E 
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vaḥdāniyyetini inkār idersüz.” dinildi. Ḳoyunları, ṣıġırları bile kelāma geldi. 
Her biri lisān-ı ḳāl1 ile bu sözleri söyledi.  

Ḥālā ki ‘ibret-peẕīr olmadılar. Ol ṣadā ẓāhir olan eşcārı kesdiler. 
Mevāşīlerini boġazladılar. Yine küfrlerine muṣirr oldılar. Ba‘dehu sibā‘ u 
vuḥūşdan bu sözleri işitdiler. Silāḥ-ı kāmil ile anlaruñ cengine gitdiler. Fe-
ammā Raġūm nām ḫātūn ki Kānūh’uñ zevcesi idi, dā’imā erinüñ ‘aybını2 
añar aġlardı.  

İttifāḳ bir gice ḳapusınuñ öñinde bir zemzemecik oldı. “ ‘Acabā niye 
ki?” diyü görmege çıḳdı. Başı beyāż, arḳası aḫḍar, ḳarnı siyāh, minḳārı ve 
ayaḳları aḥmer ve ḳanadları yeşil, boynında altun zencīrle aṣılmış bir dürr-i 
şehvār-ı [187a N1] müdevver. Ḫātūn ki ol ṭayrı gördi, 
 Ẓāhir [404b E] budur ki ṣāḥibüñe « أ يّها الطري ما  أ حسنك و أ حسن خلقك»3“ 
‘azīz iken firār itmişsündür. Āşinādan ḳaçup bīgānelere gitmişsindür.” 
didükde ol ṭayr cevāba geldi. “Ben ṣāḥibümden ḳaçmış degülüm. Lākin ol 
[175b MV] ġurābum ki Allāhu Te‘ālā beni Ḳābil’e gönderdi. Hābil’üñ 
defnini benden ta‘allüm ḳıldı. Ve bi’l-cümle Hābil’üñ ḳatlini görmekle 
başum aġardı. Ve ḳanına bulaşdurmaġla ayaḳlarum ile minḳārum ḳızardı. 
Fe-ammā arḳamuñ ve ḳanadlarımuñ yeşilligi ḥūr-ı ‘īn arḳamı ṣıġamaḳdan 
oldı. Ḥadd-i ẕātında bāġ-ı cennet ṭuyūrından bir murġ-ı Hümā-bālüm. 
Ammā bā‘iẟ ü bādī nedür ki senüñ dā’imā bükā vü ḥurḳatuñı görüp elem ü 
ıżṭırābuñla münkesirü’l-bālüm.” didi. 

Ol daḫı yüz yıldan berü zevc-i mūnisini yitürdügini ḫaber virdi. Murġ 
daḫı tesliyet semtin ṭutup  4﴾ِإنَّ ا�َّ  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴿  cevābın ile sözini 
ḫatm eyledi. Ya‘nī ki “Eger isterseñ baña mütāba‘at eyle. Ardumca gelüp 
zevcüñ ṭalebinde merdāne ḥareket eyle.” didügi gibi ilḳā-yı İlāhī ile ol ḫātūn 
ol ṭayr-ı Hümā-pervāzuñ5 ardınca mütāba‘at idüp6 meşiyyet-i sübḥāniyye 
müte‘alliḳ olmaġın gice içinde ṭayy-ı ṭarīḳla çoḳ mesāfe ḳaṭ‘ına fürce buldı. 
Ḥattā zevci sākin olduġı ġāruñ aġzına geldi. Ve ol ṭayr-ı hādī   كانوه بن �»
 didi. Ol daḫı ehl ü ‘iyāli firāḳı  ع بيد قم بقدرة من حيىي العظام وهى رميم»7

 
1  ḳāl: ḥāl N1 
2  ‘aybını: ġıybetini E 
3  “Ey kuş, sen ne kadar güzelsin. Yaratılışın da ne kadar güzel.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/148,  “Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”  
5  Hümā-pervāzuñ: hümāyūnuñ MV 
6  idüp: nümūn oldı N1, E 
7  “Ey Kânûh bin Ubeyd, çürümüş kemiklere hayat veren [Allah’ın] kudretiyle kalk.” | Burada 

Yâsin Sûresi 78. âyete telmih yapılmıştır. 



888 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

taṣavvurı ile ṭayanup1 ṭururken ṭaşra çıḳdı. Zevcesini bulup iştiyāḳ-ı tamām 
ile i‘tināḳları2 ẓuhūra geldi. Ve ol sā‘atde mücāma‘at idüp Ḥażret-i Ṣāliḥ’üñ 
raḥm-i ṭāhire düşmesi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ammā hemān ki nuṭfe raḥm-i mādere vuṣūl buldı, pederi Kānūh’uñ 
melekü’l-mevt rūḥını ḳabż itdi. Ba‘dehu ḫātūn ol ıżṭırāb ile ṭaşra çıḳup yine 
ṭayruñ ardına düşdi. Yine anuñ delāleti ile ser-menziline geldi.  

 

Ḥilye-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām 

Vech-i vecīhi müdevver, mübārek yañaḳları ebyaż ve aḥmer, ṣaçları 
ġāyetle siyāh, ḳāmeti ne aṭvel ve ne kūtāh, gövdesi ferbih ü ḍaḫīm, mübārek 
gögsi ‘arīż ve ḫulḳı kerīm peyġāmber idi. Feṣāḥat-i lisān ve melāḥat-i kelāmı 
ḫod muḳarrer idi. Ṣıġar-ı sinni ḥālinde nübüvvet ḫil‘ati ile teşrīf olındı. 
Müddet-i ‘ömrinde ‘imāret ü binā ile muḳayyed olmadı. Ve mübārek 
ayaḳlarına kefş ü na‘līn ü mūze giymeyüp pā-bürehne gezerdi. Ve şerī‘ati 
bilā-ziyādetin ve lā-noḳṣānin Ḥażret-i Nūḥ şerī‘atine muvāfıḳ idi. Dünyā 
‘amellerinden ticāret itmesi aḥyānen vuḳū‘ bulurdı. Neṣā’iḥ ü mevā‘iẓine 
ḫod nihāyet yoġ-ıdı.  

Ve bi’l-cümle ṭā’ife-i ẞemūd beyne’l-Ḥicāz ve’l-Kūfe Şām yolı [187b 
N1] üstinde [405a E] Ḥicr nām maḳāmda temekkün ü ḳıyām itmişler idi. 
Ḥattā  3﴾َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اِحلْجِر اْلُمْرَسِلَني﴿  bunlaruñ ḥaḳḳında vārid 
olup peyġāmberlerini tekẕīb ile şöhret bulmışlar idi. Ḳavm-i ‘Ād helākinden 
ṣoñra ki celā-yı vaṭan itdiler, ḳabīleleri ittifāḳıyla hicret idüp Ḥicr diyü 
meşhūr olan maḥalle gitdiler. Ve kendülere münāsib meskenler tedārükine 
muḳayyed oldılar. 

Fe-ammā ḳavm-i ‘Ād gibi bunlar da ḳavī-heykel ü tüvānā, zūr-ı bāzūlarına 
maġrūr 4  bir gürūh-ı mekrūh-ı bī-pervā olmaġın Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
kendülerini keẟret-i māl ü menāl ve vefret-i evlād u ‘iyāl ile mümtāz u 
maḳżiyyü’l-āmāl itmiş iken  5﴾ْنَساَن لََيْطٰغى ۞ اَْن رَٰاُه اْستـَْغنٰ ى  naṣṣ-ı  ﴿ِانَّ اْالِ
kerīmi mūcibince kemāl-i ‘iṣyān u ṭuġyān ile ḍalālete düşdiler. Ḳavm-i ‘Ād’a 

 
1  ṭayanup: ṭınmayup MV, E 
2  i‘tināḳları: iġtināmları MV, E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/80,  “Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri 

yalanladı.”  
4  maġrūr: muġarrir N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Alak Sûresi, 96/6-7,  “İnsan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar.”  
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olan ġażab-ı ilāhīden ‘ibret-bīn olmayup  1﴾َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة﴿  dimege 
başladılar.  

‘Āḳıbet Ḥażret-i Ṣāliḥ yine içlerinde bir nev-cüvān-ı māldār [176a MV] 
ve ṣāḥib-i devlet-i kāmkār ve zühd ü ṣalāḥ ile2 şöhre-i şehr ü diyār, mü’min 
ü muvaḥḥid-i büzürgvār olmaġın ıṣlāḥ u irşādları ḫuṣūṣına meb‘ūẟ oldı.  

Şol zamān ki Ḥażret-i Ṣāliḥ on yaşına girdi, evlād-ı Sām’dan bir melik-i 
ġālib ẞemūd ḳavminüñ ġāretine ṭālib olup şebī-ḫūn ile üzerlerine geldi. 
Nāgehān vālide-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ve sā’ir ta‘alluḳātı feza‘-künān ḥareket 
itdüklerinde Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ki vāḳi‘-i ḥāli vālidesinden işitdi, ol gelen 
‘askere ḳarşu gitdi. Yaḳın varduḳlarında bir ṣayḥa itdi. Niçesi ol na‘radan 
cān virdi. Ekẟeri münhezim olup ḳaçdı, ḳurtıldı. Tā ki Ḥażret-i Ṣāliḥ anlar 
ġāret eyledügi emvāli cemī‘an ḳurtardı. Ṣāḥiblü ṣāḥibine virdi.  

Tā ki melik-i mülk-i ẞemūd olan Cundu‘ ve sā’ir eşrāf-ı ḳavm Ṣāliḥ’uñ 
elin öpdiler. Bu vechle intiḳām alduġından ziyāde mesrūr oldılar. Lākin 
mezbūr Cundu‘ mülki ḳorḳusına düşdi. ẞemūd ḳavmi kendüyi ‘azl idüp anı 
taḫta geçürmek ḫavfından ḳatline himmet itdi. Ḥālā ki ḳādir olmadı. El 
uzadanlar da elleri ḳurıyup ḳuvvet ü ferden ḳaldı. ‘Āḳıbet yine Ḥażret-i 
Ṣāliḥ’uñ ḫayr-du‘āsı ile ḳuvveti yirine geldi.  

Ḥattā bir def‘a kendüden mu‘cize istediler. “Sibā‘-ı żārreyi çaġır. 
Da‘vetüñe icābet iderse ve nübüvvetüñe şehādet eylerse saña īmān 
getürelüm.” didiler. Ṣāliḥ daḫı “yā sibā‘ ” diyü çaġırdı. ẞevr cüẟẟesinde bir 
mehīb arslan  3 «لبّيك � صاحل اشهد اّنك رسول هللا اىل قوم مثود»  didi. Ba‘żı 
küffār-ı ḫāksār “Bu siḥre ne dirsüz?” didüklerinde ol arslan üzerlerine hücūm 
idüp herkesi evinden içerü4 ḳaçurdı. ‘Āḳıbet tażarru‘ eylediler. “Bizi bu 
[405b E] esedüñ mażarratından ḳurtar.” diyü yalvardılar. Tā ki icāzetiyle ol 
şīr-i jiyān mer‘āsına revān oldı. Bu ḥāli gören cebbārlardan niçeleri īmāna 
geldi. Ḥattā birer ikişer sa‘ādet-i İslām ile müstes‘ad olanlar giderek dört biñ 
miḳdārı [188a N1] ādem oldı.  

Deriden cāmeler giyüp ḳavm-i küffārdan şi‘āren ve diẟāren imtiyāzları 
ta‘ayyün buldı. Bu ṭarīḳla ol peyġāmber-i Ḫudā yetmiş yıl ṣubḥ u mesā emr-i 
da‘veti icrā ḳıldı. Lākin müşrikīnüñ küfr ü inkārları gitdükçe müştedd 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/15,  “Bizden daha güçlü kim var? ”  
2  ü//ile: - N1 
3  “Buyur ey Sâlih, ben senin Allah tarafından Semud kavmine gönderilmiş bir peygamber 

olduğuna şehadet ederim.”  
4  her//içerü: her kişileri evlerinden N1 
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olmaġın Ḥaḳ celle ve ‘alā erḥāmı ‘aḳīm eyledi. Tevālüd ü tenāsül ḫuṣūṣı niçe 
yıllar tevaḳḳufa düşdi. Daḫı giderek eşcār-ı müẟmire ḳurıdı. Aṣlā yimiş 
virmez oldı. 

Ve bi’l-cümle ekẟer-i ḥayvānāt ve ḫoroslar ḳavm-i ẞemūd’dan nefret 
eyledi. “Mādām ki siz Ḥażret-i Ṣāliḥ’e īmān getürmezsüz, bizden ḫayr u nef‘ 
görmezsüz.” diyü ekẟeri lisān-ı faṣīḥ ile söyledi. Bu minvāl üzere yüz1 yıl 
miḳdārı zamān mürūr eyledi. Ḥālā ki ḳavm-i ẞemūd’uñ küfr ü ḍalāletleri 
muttaṣıl izdiyād buldı. ‘Āḳıbet ḳavminüñ helākine du‘ā itmege ‘azīmet ḳıldı. 
Lākin her niyyet itdükçe hātifden āvāz gelürdi.    فان قومك  على  تعجل  «ال 
 dinilürdi. Ya‘nī “ ‘Acele itme. Ve  عجلتك   غّيبتك عن قومك  أ ربعني سنة » 2
ḳavmüñe bed-du‘āyı revā görme. Yoḳsa ḳırḳ yıl 3  seni nevme mübtelā 
iderüz.” buyurıldı. 

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince birgün incinüp ümmetinden ayrıldı. Helākine 
du‘ā niyyetine ḳarībindeki ṭaġa çıḳdı. Lākin anda bir ġār ẓāhir oldı. Ve 
meşāmmına ol kehfden müşg rā’iḥası geldi. “ ‘Acabā ne ki?” diyü içerü 
girdükde bir müẕehheb bisāṭ [176b MV] ve müretteb serīr gördi. Üstine 
çıḳup seyrin iderken gözlerini ḫˇāba virdi. Ḳırḳ yıl bu ḥāl üzere ḳaldı. Emr-i 
da‘vetde isti‘cāl itdügi içün bu ṭarīḳla te’ennī gösterildi. Müşrikīn ü 
Müslimīn’den bir ferd Ḥażret-i Ṣāliḥ’uñ ḳanda gitdügini bilmedi. 
Ümmetinüñ her biri niçe günler aġladı, gezdi. “Ṣāliḥ’i bulduḳ;45 ammā 
elden çıḳarduḳ.” diyü te’essüf itdi.  

Bi’l-āḫire ṣūret-i beşerde bir melek ẓāhir oldı. “Ṣāliḥ, ḥıfẓ-ı ilāhīde 
maṣūndur. Size elbette bir kerre daḫı maḳrūndur. Lākin siz anı şimdi 
göremezsüz. Yoḳ yire feryād u fiġān eyler gezersüz.” dimeyince ferāġatları 
taḥaḳḳuḳ bulmadı. Bu ḥāl üzere mescidlerinde ‘ibādete iştiġāl ḳıldılar. Eceli 
gelüp ölenleri mescid içinde defn idüp “hāẕā ḳabru fülān” ve “hāẕā merḳadu 
fülān” diyü seng-i mezārına yazdılar.  

Vaḳtā ki ḳırḳ yıl tamāmında Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ḫˇābından uyandı, ḳalḳup 
oturdı. Vużū’ tedārükini görüp yine ḳavmine du‘ā itmek tedārükine mücidd6 
oldı. Lākin [406a E] yine de  7 «ال تعجل على الدعاء قومك»  ṣadāsın işitdi. 

 
1  yüz: yüz elli N1 
2  “Kavmine acele ettirme. Eğer acele ettirirsen seni kırk yıl kavminden gizlerim.”  
3  ḳırḳ yıl: - N1 
4  ḳırḳ yıl: - N1 | bulduḳ: bulduḳ idi E 
5  Ṣāliḥ’i bulduḳ: Ḥażret-i Ṣāliḥ’i n’olduġı bilinmedi MV 
6  mücidd: mücellid N1 
7  “Kavmine dua etmekte acele etme.”  
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Ḥattā “Şöyle ki bu def‘a daḫı ‘acele idesün, ḳırḳ yıl daḫı kendüñi ḫˇāb içinde 
göresün.” buyurıldı. Andan evvel ḳırḳ yıl ḫˇābnāk olduġı ol vechle ṭuyurıldı.  

Ve bi’l-cümle ki tekrār ḳavmini ki da‘vet itdi, kimi “Sen sāḥirsün.” didi. 
“Ben Ṣāliḥ’um.” didükde “Ḳanda giden Ṣāliḥ?” sözini söyledi. Kimi ise 
muṭlaḳā nübüvvetine inanmadı. Büt-perestlik ḍalāletini dünyāya virmedi.  

Vaḳtā ki ol peyġāmber-i Ḫudā mescid ḥażīresine vardı, anda medfūn 
olan ümmetini bir bir  1«قم � فالن اخ رج �   ابن   فالن»  diyü da‘vet eyledi. 
 cevābın virdi. Ma‘a ẕālik ḳavmi [188b N1]  «لبّيك   لّبيك   � نّىب هللا صاحل» 2 
yine īmāna gelmedi. Risāletine hīç birisi inanmadı. Ve da‘vetini gerçek 
ṣanmadı.  

Ve ba‘żılar ḳavlince sinn-i ‘azīzi ḳırḳına varduḳda nübüvvet virildi. Ve 
ol ḳavmi ṭarīḳ-ı ḥaḳḳa irşād itmesi emr olındı. Her çend ki ol nebiyy-i 
kerāmet-güvāh anlaruñ büte ṭapduḳlarına nigāh idüp  3 «قوم  ا عبدوا هللا �»  
dirdi.   4«ه غريه

ۤ
 buyurup rāh-ı hidāyete delālet iderdi. Cidden  «ما لكم من ال

kelāmına ḳulaḳ ṭutmazlardı. Pend-i sa‘ādetmendi gūş-i hūş ile 
diñlemezlerdi. Ḫuṣūṣā ki Ḥażret-i Ṣāliḥ içlerinden ẓuhūr itmiş bir şābb-ı 
ṣāliḥ olmaġın ẕāt-ı pākine nübüvvet iḥtimālini ba‘īd görürlerdi.  

Menḳūldür ki ‘unfuvān-ı şebāb ḥālinde, ḥattā eyyām-ı ṭufūliyyeti 
ḫilālinde ol nebiyy-i büzürgvār hergiz ḳavmine mütāba‘at itmezdi. Sā’irler 
gibi anlaruñla ülfet itmez ve ṣanemlerine secde eylemezdi. Ve ol ḳavm-i 
vācibü’l-levm gāhī birbirleriyle söyleşürlerdi. “Bize hem-kīş olmaduġı içün 
bunı öldürmek gerek.” dirlerdi. Lākin “Daḫı nev-cüvān ve başında hevā vü 
heves yelleri ‘ayān u vezāndur. Ba‘de zamānin ‘aḳlı başına gelüp ḥaḳḳı 
bāṭıldan seçmesi aḳreb-i vehm ü gümāndür.” diyü te’ḫīr iderlerdi. 

Ve bi’l-cümle nübüvvetle ḳavmini da‘vete me’mūr olduḳdan ṣoñra niçe 
yıllar geçdi. Ol zümre-i ẕemīme-i ḍālleden kimse īmāna gelmedi. Ancaḳ 
ba‘żı fuḳarā vü żu‘afā bi-ṭarīḳi’l-iḫfā büt-perestlikden ibā ve tevḥīd-i Bārī 
Ḫudā’yı gūyā olmışlar idi.  

 

 

 
1  “Ey filân kişi, kalk. Ey filân kişinin oğlu, çık.”  
2  “Buyur, buyur ey Allah’ın peygamberi olan Sâlih.”  
3  “Ey kavim, Allah’a tapın.”  
4  “Sizin ondan başka ilahınız yoktur.”  
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li-Münşi’ihi [177a MV] 

  Rāh-ı ḥaḳdan çıḳup o zümre-i şūm 
  Sū’-i ḫalḳ-ıla oldılar meẕmūm 
 
  Pend-i peyġāmberi işitmediler 
  ‘Āḳıbet oldı cümlesi ma‘dūm 

Ya‘nī ki dā’imü’l-evḳāt Ḥażret-i Ṣāliḥ cenābından ol müşriklere iẓhār-ı 
va‘d u va‘īd muḳarrer iken bir vaḳt-i sa‘īd ve cem‘iyyet-i külliyyet-i ‘īd 
zamānı geldi. Ehl-i İslām ve ‘abede-i aṣnām cāniblerinde bu ittifāḳ 
müte‘ayyin oldı ki Ṣāliḥ Nebī kendüye īmān getüren Müslimīn ile ‘īdgāha 
varup bir cānibinden başḳaca1  du‘ā [406b E] ḳılalar. Ve re’īs-i ḳavm-i 
ẞemūd olan Cundu‘ bin ‘Ömer2 ve taḥt-ı ḥükmindeki müşrikīn-i bī-mer 
ḫudāyān-ı kūçek ‘add itdükleri bütleri ile bir ṭarafdan münācāt eyleyeler. 
Ḳanġı dīn ḥaḳ idügi ẓāhir ü müstebīn olursa cümlesi anı iḫtiyār ideler.  

Bu ittifāḳla ki cāy-ı cem‘iyyete varıldı, fırḳa-i feseḳanuñ ṣanemlere 
secdeleri ve niyāz u tażarru‘ları bu oldı ki Ḥażret-i Ṣāliḥ, Ḫudā-yı āsmāndan 
her ne recā eylerse du‘āsı ḳabūl olmaya. Tā ki kendüsi ve tevābi‘i ḥicāba 
düşüp bir daḫı ḳavm-i ẞemūd’a tekālīfe ve dīne da‘veti ta‘ayyün bulmaya. 
Bu minvāl üzere ḳīl ü ḳāl ve zu‘m-ı fāsidlerince bütlerine tażarru‘ u 
ibtihālden ṣoñra Ṣāliḥ’e ḫiṭāb eylediler. “Eger bizi īmāna gelsün dirseñ 
didügümüz gibi mu‘cize göster.” diyü söylediler. “Ne maḳūle mu‘cize 
istersüz?” buyurduḳda ḳarşularında vāḳi‘ büzürg ü yek-pāre, günbed miẟāli 
[189a N1] bir seng-i ḫāre ki ẓāhir ü āşkāre idi, ol ṭaşı ḥażrete gösterdiler. 
“Ḳıvırcıḳ ḳızıl tüylü, on aylık beççeye yüklü, büzürg şikem, ḫilḳati ferbih ü 
muḥkem bir māye deve senüñ du‘āñ ile bu sengüñ içinden çıḳsun. Ve 
çıḳduġı gibi kendüye müşābih beççesini ṭoġursun. İkisi bile bu çerāgāhda 
otlayup ḳuyumuzuñ ṣuyından içsün.” didiler.3 

Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī ḳavlince ḫādim-i aṣnām olan Dāvūd bin ‘Ömer nām bir 
bed-nām zu‘mınca iẓhār-ı belāġat-i tām eyledi. “Yā emīr, ol çıḳacaḳ devenüñ 
evṣāfını ben söyleyeyin.” [diyü] meliklerinden icāzet istedi. “Söyle.” 
dinildükde “Bize bir deve çıḳarsuñ ki ẕātu elvān ve gūn-ā-gūn rengler ile 
nümāyān olup aḥmeru nāṣı‘, aṣferu fāḳi‘ ve aḫżaru bāliġ ve esvedu 

 
1  başḳaca: başḳa ḫayr E 
2  ‘Ömer: ‘Amr MV 
3  didiler: - N1, E 
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müteḥaḳḳıḳ ve ebyażu yeḳan ola. Ya‘nī ki ṣāfī1 ḳızıl ve ḫāliṣ ṣaru ve tāze yeşil 
ve siyāhligi ḳoyu, ziyāde aḳ idügi mānend-i lü’lü’ ta‘ayyün bula.” sözin 
söyledi. Ḫuṣūṣā naẓarda berḳ-ı ḫāṭıf, ṣadā virmede ra‘d-ı ḳāṣıf ve 
yügrüklikde rīḥ-ı ‘āṣıf ola. Ve ṭūli ve ‘arżı yüz ẕirā‘ olmasını ve dört memesi 
olup birinden mā’-i ma‘īn, ikinciden leben-i bihterīn, üçinciden ḫamr-ı 
rengīn ve dördinciden ‘asel-i engebīn aḳmasını ta‘ayyün ḳıldı.  

Lākin Nüceyr bin Seknem2 nām müşrik kelāma geldi. “Dāvūd vaṣf-ı 
nāḳayı kemā-yalīḳ edā idemedi. Ben söyleyeyin.” diyü tekellüm ḳıldı. Ya‘nī 
ki “Bize çıḳaracaġuñ nāḳa ke-ḥilāce rihāfe3 olsun. Ḳatı yaşlulıġı muḳarrer 
iken tīz-revligi taḥaḳḳuḳ bulsun. Ba‘dehu seyrinde saḥsāḥa ve ḫilḳatde 
hiyāfe görinmesün. Seyl ṣuyı gibi yürimesi ve yine nāzik-miyān görinmesi 
muḳarrer bilinsün. Hem sīretde ḫabeb, 4 hem ṣavtında5 ta‘ab olsun. Ya‘nī ki 
yorġunluġı [407a E] muḳarrer iken āvāzın işitmede ıżṭırāb lāzım gelsün. 
Ma‘a ẕālik ẕātu beġām u luġām ve ‘aynu ‘ayṣ u senām olınup ṣavtı bülend, 
[177b MV] aġzınuñ köpügi lā’iḳ-ı pesend, ṭuruşda yapraġla bürinmiş şecer-i 
mevzūna beñzesün. Örgüci ḫod münkir gözine elem virsün. Lā-siyyemā 
ġasā6 ve ‘aynāligi muḳarrer nāḳa-i ṣulbe olduḳdan ġayrı her çeşm-i ferāḫı 
müdevver olsun.” didi. 

Ammā Lebīd bin Ḥuvāş nām ḳallāş bu evṣāfa rıżā virmedi. “Elbette bize 
iẓhār idecegüñ nāḳanuñ bedeni ḫāliṣ altundan ve elleri ve ayaḳları ṣāfī 
gümişden, ḥattā re’si7 zebercedden, gözleri yāḳūtdan, ḳulaḳları mercāndan 
olmaḳ gerekdür. Nihāyet mevżi‘-ı senāmı ki örgücidür, incüden bir ḳubbe 
gibi nümāyiş bulmaḳ gerekdür. Anuñ daḫı erkān-ı erba‘ası reng-ā-reng 
yāḳūtlarla muraṣṣa‘ ola. Eger bu ṣıfatlu bir deve8 iḫrāc iderseñ ey Ṣāliḥ, 
nübüvvetüñ taḥaḳḳuḳ bula.” sözin söyledi. 

Ammā emīr-i ḳavm ki bu ẕikr olınan tefāṣīli işitdi, “Bunlar ikẟār-ı kelām 
itdiler.” [diyü] yüzin dönderdi. Ve kendüsi güftāra gelüp [189b N1] “Ey 
Ṣāliḥ eger sen nebiyy-i Ḫudā iseñ bize bu maḥalde sā’ir develer ḫilḳatinde 
bir göceklü deve iẓhār eyle ki şeklen sevdā, ‘aṣbā,9 lehbā, helbā, debbā olsun. 

 
1  ṣāfī: miyānı E 
2  Nüceyr bin Seknem: Buḥayr bin Sekīm MV | Buceyr bin Selīm E 
3  rihāfe: rihāḳa N1 | dihāfe E 
4  ḫabeb: ḥabeb N1 | ḫayeb E 
5  ṣavtında: ṣūretinde E 
6  ġasā: ‘ansā MV, N1 
7  re’si: re’s-i mübāreki E 
8  bir deve: birden MV 
9  ‘aṣbā: a‘ṣā E 
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Kevmā, ġabrā, 1 şa‘rā, hevcā ve ḥārr u cevfāligi ta‘ayyün bulsun. Ḫuṣūṣā 
mehnāce ve medrāceligi ve muveẟẟeḳaligi ile mu‘taḳaligi müteḥaḳḳıḳ 
olsun.” didi.  

“Fe-lā-cerem bu mu‘cize ki senden ẓuhūr eyleye, mā-lā-kelām īmāna 
gelmemüz muḳarrer ola. Ve illā yoḳ yire bize teklīf-i dīn eyleme. Eben-‘an-
ceddin ‘ibādet idegeldügümüz ṣanemlerden men‘imüz ḳaṣdına söz 
söyleme.” didiler. Ke-ennehu bütleri kendülere feryād-res olup “Ṣāliḥ’uñ 
du‘āṣı ḳabūl olınmaya.” dirlerdi. Cem‘iyyet-i ‘īd gibi cemm-i ġafīr 
maḥżarında ḥicāba düşüp bir daḫı kendülere teklīf-i dīn itmeye ṣanurlardı. 

Bedīhe 

  Zu‘m-ı fāsidlerince ol fecere 
  Ṣandılar bu ḫuṣūṣ ola düşvār 
 
  İde peyġāmberini şermende 
  Ḫālıḳ-ı kā’ināt u leyl ü nehār 
 
  Bir degül biñ ḳaṭārın isteseler 
  Eyleyiserdi Ḥaḳ anı iẓhār 

El-ḳıṣṣa nebī Ṣāliḥ ol ḳavm-i fāsıḳ u ṭāliḥ ile bu yüzden ‘ahd u mīẟāḳı 
muḥkem ḳılduḳdan ṣonra resūl-i Kirdgār, Rabb-i ‘İzzet cenābına 
müteveccih oldı. Ve ṣıdḳ-ı niyyetle Müsebbibü’l-esbāb dergāhına envā‘-ı 
tażarru‘ ile yüz urdı. Ya‘nī ki kendüler du‘āya el ḳaldurup mütāba‘at iden 
mü’minler “āmīn” kelime-i ṭayyibesine ser-āġāz ḳıldılar.  

Müşrikīn-i bī-i‘tiḳād ve müfsidīn-i bed-nijād ve hezārān hezār güm-rāh-ı 
ḍalālet-nihād istihzālar yüzinden ol ṭaşa naẓar [407b E] idüp “Şimdi çıḳar 
cānavar.” meẟelinüñ mefhūmı ile eṭrāfında cilveger iken anı gördiler ki ol 
seng-i yek-pāre zelzele resminde ḥarekete geldi. Bir ‘aẓīm heybetle dü-nīm 
olup içinden bir şütür-i māde çıḳdı. Henüz şikāf-ı seng-i ḫāre bir yire 
gelmedin hezār nāliş ü enīn ile ḥamlini bıraḳdı. Kendüsi gibi ḳızıl tüylü bir 
kūçeki ẓāhir ü nümāyān oldı. İkisi daḫı otlayuraḳ Ḥicr vādīsindeki buñara 

 
1  ġabrā: ġarā E 



Künhü’l-Ahbâr  |  895 

 

ṭoġrıldı. Ṣuyından içüp recā itdükleri mu‘cize ḳıṣṣası1 kemā-yenbaġī yirin 
buldı. 

Ḫˇāndşāh-ı müverriḫ ḳavlince bir pehlūsinden birine dek ol devenüñ 
heykeli yüz yigirmi ẕirā‘ miḳdārı bulındı. Ḥattā beççesi daḫı ḫilḳatde ve kibr 
ü ḍaḫāmetde ol nāḳaya şebīh müşāhede olındı.2 Vaḳtā ki Cundu‘ bin ‘Ömer 
[178a MV] bu mu‘cizeyi gördi, sa‘ādet-i īmānla müşerref oldı. Ve 
‘aşīretinden niçe ‘ākıllar daḫı devlet-i İslām ile i‘tilā-yı şān buldı. 

Naẓm 

  3زسنك خاره بريون آيد   اه گ �    آنرا كه خداى دولىت خواهد داد  

Egerçi ki cumhūr-ı eşrāf-ı ẞemūd ol sā‘at īmāna gelmek istediler. Ẓāhir 
olan mu‘cize ve kerāmātı gördükden ṣoñra cidden tereddüde rıżā 
göstermediler. Lākin şeyāṭīn-i ins ve ebālīs-i nā-cins4 zümresinden Devāb 
bin ‘Amr Cenāb nām güm-rehān ve Ṣīmġa-i5 Kāhin nām müşrik-i ḍalālet- 
[190a N1] encām semt-i rīv ü firīble men‘ine6 iḳdām ḳıldılar. “Mu‘cize 
degül, siḥrdür.” diyü heẕeyānla niçe nā-sezā sözler söylediler.  

El-ḳıṣṣa ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince nāḳa-i Ṣāliḥ otuz yıl ẞemūd ḳavmi 
miyānında ṭurdı. Ṣularına ve çerāgāh-ı mevāşīye küllī müżāyaḳa virdi. 
Mevlānā Kisā’ī raḥmetu’llāhi ‘aleyh yazduġı üzere mehīb-manẓar, bī-nehīb-
peyker, mūy-i jūlīdesi aḥmer, ṭūl-i cüẟẟesi yüz ẕirā‘ ile mu‘abber, ‘arżı daḫı 
ṣad kez idügi muḳarrer ve her ḳā’imesi yüz elli arşundan ya bīşter ya kemter, 
bir ġarīb nāḳa idi.  

Ol otladuġı yirde sā’ir mevāşī ṭuramazdı. Gördükleri gibi ürker, 
ḳaçarlardı. Farażā yaz günlerinde mürtefi‘ ve hevādār yirlerde ki ḳadīmī 
ṭavarları otlardı, nāḳa kūçeki ile ol çerāgāha varmaġın cümlesi anda 
ṭuramayup, ḳaçup sevāḥildeki hevāsı müte‘affin yirlere inerlerdi. Keẕālik 
faṣl-ı zemistānda ki ol yaylaḳlar nāḳaya çerāgāh olurdı, bu kerre sā’ir [408a 
E] mevāşī ol ḥavāşīde ṭuramayup bi’z-żarūre yaylaḳ mer‘āsına giderlerdi.  

 
1  mu‘cize ḳıṣ ṣası: mu‘cezesi MV 
2  N1 nüshasında bu cümlenin yarısı mükerreren yazılmıştır. Muhtemelen müstensih sehven 

cümleyi tekrar yazmaya başlamış, hatasını anlayınca diğer cümleye geçmiştir.   
3  “Allah birine bir mutluluk vermek istediğinde [gerekirse] onu ansızın bir kayadan çıkarır.” 
4  cins: cins-i necis E 
5  Ṣīmġa-i: Ḍimġa-i MV 
6  men‘ine: mel‘anete N1 
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Bu sebeble ekẟer-i ḥayvānāt helāk olmaġa ve baḳar u ma‘z u aġnām cinsi 
ḳırılup fenā bulmaġa ḳarīb olmış idi. Ṣularında daḫı ıżṭırāba bā‘iẟ olup çāh-ı 
ẞemūd’uñ ṣuyı ancaḳ kendülere ve ṭavarlarına bi-vechin-mā vefā iderken 
nāḳa-i büzürg ve kūçek-i sütürg ki peydā oldı, bir günlik ṣuları ancaḳ ol 
ikisine cevāb virürdi. Yevm-i āḫarda sā’ir mevāşī ṣulanmaḳ ḫuṣūṣı taḥaḳḳuḳ 
bulurdı. Ḥattā  1 ﴾َا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم مَّْعُلوٍم  naṣṣ-ı şerīfinden ﴿قَاَل َهِذِه َ�َقٌة هلَّ
murād u me’āl ‘aynı ile ol münāvebe-i siḳāyet-minvāl idi.  

Bedīhe 

  Taḳlīl idince ṣularını nāḳalar tamām  
  Ehl-i ẞemūdı ḳapladı ṭūfān-ı ıżṭırāb  
 
  Ya‘nī ki ol müżāyaḳa dāl oldı şübhesiz  
  Āb-ı ḥayātı her birinüñ olmaġa serāb  
 
  Şol ıżṭırābı virdi şütürler o ḳavme kim  
  Herkes ṭurur ṭurur deve virdi bilā-ḥicāb  

Egerçi ki ṭā’ife-i bāġiye gāhī nāḳatu’llāha żarar ḳaṣdını fikr iderlerdi. 
“Bizüm ma‘īşetimüze żarar virmişdür. Biz bunı öldürmeyince ḥużūr 
idemezüz.” dirlerdi. Lākin vaḥy nāzil olup “Ṣaḳınsunlar, nāḳaya ve kūçekine 
ta‘arruż itmesünler. Göz göre kendülerini 2  ḳavm-i ‘Ād gibi mün‘adim 
ḳılmasunlar.” buyurılduġını Ḥażret-i Ṣāliḥ kendülere söylerdi. Ve tehdīd ü 
taḫvīfle tenbīh idüp iḥtiyāṭ lāzım idügini edā eylerdi.3 Aña binā’en izālesine 
iḳdām idemezlerdi. “Kendümüze bir belā nāzil olmasun.” diyü tereddüd 
iderlerdi.  

Ḥattā bir def‘a yine vaḥy nāzil oldı. “Nāḳaya el uzadacaḳ bed-baḫt bu 
senede ṭoġsa gerekdür.” buyurıldı. Fe-lā-cerem iḥtiyāṭ-ı etemm ile 
muḳayyed oldılar. [178b MV] Ol senede vücūda gelen ṭoḳuz oġlanı 
öldürdiler. Onıncı mertebede ol ḳavm-i ‘anūduñ bellü başlularından [190b 
N1] Sālif4 nām müşriküñ ‘İẕār5 nām oġlı ṭoġdı. Ḳatline ḳaṣd itdüklerince 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/155, “ ‘İşte bu dişi deve. Su içme hakkı belirli birgün 

onun ve belirli birgün sizindir.’ dedi.”  
2  kendülerini: - N1 
3  edā eylerdi: söylerdi N1 
4  Sālif: Sāliḳ N1 
5  ‘İẕār: Ġaddār MV 
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gāh beẕl-i māl ile, gāh “Bundan ġayrı oġlum yoḳdur.” diyü tażarru‘ u ibtihāl 
ile helākine māni‘ oldı.  

Az zamānda ol bed-baḫt-ı bī-devlet ‘arż-ı ḳadd u ḳāmet ḳılup beyne’s-
ṣıbyān ḫaylī imtiyāz1 buldı. Ḫuṣūṣā tīr-endāzlıḳda ve olur olmaz ḫuṣūṣ içün 
‘arbede bünyād idüp ceng-sāzlıḳda ser-āmed-i eşrār-ı ‘ālem oldı. Sā’ir 
ḳabāḥatinden mā‘adā evlādı ḳatl olınan ṭoḳuz neferüñ yanlarına varup 
“Ġayretsüzlik [408b E] itdüñüz. Göz göre evlādıñuzı öldürtmege rıżā 
virdiñüz.” diyü ṭa‘n u teşnī‘i sā’ir fesādātına munżam oldı.  

‘Āḳıbet ol nā-merd-i İblīs-ḫilḳatüñ iġvāsı ol ṭoḳuz kimseye2 eẟer ḳıldı. 
“Bu fesādlar Ṣāliḥ’den olmışdur.” diyü ḳatl-i peyġāmbere teşemmürleri3 
taḥaḳḳuḳ buldı. Ḥattā semt-i nifāḳda ittifāḳ ile ḳavm-i ẞemūd’dan 
ayrıldılar. Ol ḥavālīdeki maġārelerüñ birinde ḳarār idüp furṣatla Ṣāliḥ’uñ 
helākine müteraṣṣıd oldılar.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince otuz yıl tamām ol deve, kūçeki ile içlerinde 
ṭurdı. Ṣudan intifā‘ları nevbetle vuḳū‘ buldı. Ba‘de-mā bir kerre ittifāḳla 
Ḥażret-i Ṣāliḥ’e vardılar. “ ‘Öñ ṣoñ siz bu deveyi öldürürsüz.’ diyü bizi taḫvīf 
iderdüñ. Henüz ki bu miḳdār zamān mürūr eyledi, yine bizden deveye żarar 
müretteb olmadı. İmdi sen kiẕb itmiş olduñ.” dimişler idi. Ve ḫaylī iṭāle-i 
lisān itmişler idi. 

Fe-ammā Ḥażret-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām anlara cevāb virmiş idi. “Ol 
deveyi öldürecek oġlan bu yıl ṭoġacaḳdur. ‘Alāmeti ṣaruşın, ḳızıl ṣaçlu, bed-
ḳıyāfet, kedi gözlü bir bed-baḫtdur.” dimiş idi. Ḥattā zümre-i müşrikīn ki 
bu ‘alā’imi bildiler, ol maḳūle oġlan ṭoġduġı gibi öldürmegi muḳarrer 
ḳıldılar. Tā ki Ḥażret-i Ṣāliḥ’i tekẕīb ideler. İkide birde “Sen ḫilāf-ı vāḳi‘ 
sözler söylersün.” diyü şemātet ḳılalar.  

Pes bu fikr-i fāsidle ki ol sene tevellüd iden ṣıbyānuñ ṭoḳuzını 
öldürdiler, babalarını ve analarını ol nebiyy-i mükerreme düşmen peydā 
itdiler. Ve şol şaḳī ki ḥadd-i ẕātında ḳātil-i nāḳa olacaḳ ol idi, ‘alā’imini teşḫīṣ 
itmiş iken anuñ ḳatline ḳādir olamadılar. Bundan mā‘adā şol bed-kirdārlar 
ki Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ḳaṣdına müte‘alliḳ4  müttefiḳ oldılar, sā’ir nāsdan 
ayrılup bir ġāruñ içine girüp furṣata taraṣṣud gösterdiler. 

 
1  imtiyāz: i‘tibār E 
2  kimseye: yekdebe E 
3  peyġāmbere teşemmürleri: peyġāmber ḳılmaları E 
4  müte‘alliḳ: - N1, E 
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Lākin Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı Kirdgār nebiyy-i muḫtārını maṣūn u maḥfūẓ 
ṭutdı. Añsuzın ol ġār üzerlerine yıḳılup altındaki eşrār bir uġurdan helāk 
oldı. Ġarābet bundadur ki anlaruñ eḳārib-i1 ‘aḳārib-sīreti bir yire geldiler. 
“Yine bu muṣībete [191a N1] Ṣāliḥ sebebdür.” diyü ẕemmin itdiler.  هر»
  .diyü ‘aḳr-ı nāḳaya bel baġladılar  چه �د  آ �د»2

Miyān-ı ḳavm-i ẞemūd’da iki zen-i mekkāre ve ‘acūz-i ġaddāre var idi 
ki birine Ġabere dirler idi. Ḫūb-ṣūret ḳızları ve ḫōş-lehçe duḫter-i semen-
berleri, [409a E] ḫuṣūṣā aġnām-ı bī-şümārı ve mevāşī-i zirā‘at-medārı sā’ir 
zenlerden efzūn olup ẟervet ü ni‘meti niçe vech ile gūn-ā-gūn olup iştirāk-i 
nāḳa elemin çeken kīne-cūylaruñ biri idi.  

Bundan ġayrı Ṣadūḳ nām bir zen-i sīm-endām ve cemīle-i şīrīn-kelām 
daḫı var idi ki ġāyetle mütemevvile-i rūzgār idi. Fe-ammā şevheri, ya‘nī ki 
eri, nebī Ṣāliḥ’e īmān getürmiş bir mü’min-i [179a MV] perhīzkār idi. Ve 
ol ‘avretüñ mālinden bir miḳdār dünyā cīfesini berāy-ı dīn-i mübīn ḫarca 
sürmekle ‘avret-i meẕmūmü’ş-şiyem vāḳıf-ı ḥāl olduḳda sā’ir māl ü 
menālini ḳabżına alup zevc-i Müslim’inden müfāraḳat itmiş idi. 

Fe-lā-cerem bu mekkāre-i mekrūhu’ş-şiyem, Ġabere nām ‘acūzeye 
hem-reng olup Ḥażret-i Ṣāliḥ kīnesine naṣb-ı nefs itdiler. ‘Āḳıbet rü’esā-yı 
müşrikīn ile söyleşdiler. Ḳatl-i nāḳa ḫuṣūṣında ḳur‘a-i iḫtiyārı ‘İẕār bin 
Sālif’e düşürdiler. Ḥattā Miṣda‘ bin Muḥza‘ 3  nām bed-baḫtı ‘İẕār’üñ 
mu‘āvenetine nām-zed ḳıldılar. Ve bu ḳavl ü ḳarārı muḳarrer itdiler ki ‘aḳr-ı 
nāḳa ḥāṣıl olduġı gibi Ṣadūḳ, Miṣda‘’uñ ḥibālesine varup zevcesi ola. Ġabere 
daḫı aḥsen-i benātını Sālif oġlı ‘İẕār’a nikāḥ eyleye. Şol şarṭ ile ki ikisinüñ 
daḫı kābini ḳatl-i nāḳa ola. Andan ṣoñra her biri ḫacle-i merāma duḫūl 
ruḫṣatın bula. 

li-Mü’ellifihi 

  Görüñ ol müşrik-i girān-cānı 
  Oldı cānāne ḳaṣdına cānī4   
 
  Ḳoydı ṣular ocaġına bi’z-ẕāt 
  Nefsi ser-çeşmesindeki ḳaṭarāt 

 
1  eḳārib: - N1 
2  “Ne olacaksa olsun.” 
3  Muḥza‘: Muḥtera‘ E 
4  N1 nüshasında bu mısra eksiktir. 
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  Fikr ü iẕ‘ānı ḳıldılar ber-bād  
  Ol iki ‘abd-i şehvet ibn fesād 

Ba‘de-mā ‘icāletü’l-vaḳt ol iki menḥūse-i nekīrü’s-ṣavt birer miḳdār 
filori virdiler. Ya‘nī ki Miṣda‘ ve ‘İẕār’ı bu ḳarīble daḫı ‘aḳr-ı nāḳaya taḥrīṣ 
ḳıldılar. El-ḳıṣṣa sābıḳan evlād-ı ṣıġārı ḳatl olınan şerrārdan yedi kimse daḫı 
anlara mülḥaḳ oldı. Ve bu fesād-ı ‘uẓmā irtikābları ġaleyān-ı dīk-i şehvetle 
taḥaḳḳuḳ buldı.  

İttifāḳ ol gün ki nevbet-i şürb nāḳatu’llāha yitdi, ol ṭoḳuz mel‘ūn 
kemīn-i kīnden1 bīrūn olup evvelā Miṣda‘-ı fitne-engīz bir ḫadeng atdı. 
Şürb-i āb-ı ḥayvāna meşġūl olan ḥayvānı mecrūḥ itdi. Ba‘dehu ‘İẕār-ı bed-
baḫt ki ezraḳ-çeşm, kūtāh-ḳadd bir şaḳī-i dil-saḫt idi, sell-i seyf ile öñin alup 
girüye döndürdi. Tā ki müttefiḳ olan yedi nefer ehl-i fesāduñ öñlerine varup 
ol şütür-i gerden-firāzı helāk itmeleri muḳarrer oldı. [409b E]     وعتوا عن  أ مر»
   رّ�م فعقرو ا الناقة و أ � هم من الرجفة ما ليس هلم به طاقة» 2

Ḳavm-i ẞemūd ki bu maḳūle3 fesād-ı ‘aẓīme cür’et itdiler, ba‘dehu 
ḳurbān etin üleşür gibi laḥm-i nāḳayı bölişdiler. Ḥattā zevḳ u ṣafā ile 
tenāvüline [191b N1] raġbet idüp üstine üşdiler.4  

li-Münşi’ihi 

  Bilmediler anı ki ol ḥayvān 
  Olmış idi vedī‘at-i Raḥmān 
 
  Oldılar çün emānete ḫā’in 
  Ġażab-ı Ḥaḳdan aldılar payın 
 
  Üç güne varmayup nüzūl-i ‘aẕāb 
  Ḳıldı çoḳ dūdmānı āteş-tāb 

Ammā ki nāḳanuñ kūçeki bu vāḳı‘a-i hā’ilede firāz-ı cebele gitdi. Bir 
nāle-i ḥazīn eyledi ki melā’ike-i heft-āsmānuñ cigerlerinden güẕer itdi. 
Ba‘de-mā ḥażret-i nebiyy-i Ḫudā bu muṣībeti ki işitdi, “N’içün böyle ‘iṣyān 

 
1  kīnden: mekīnden MV | kemīnden E 
2  “Allah’ın emrine karşı serkeşlik ettiler. Deveyi boğazladılar. Onları güç yetiremedikleri bir 

titreme sardı.” 
3  bu maḳūle: - MV, E 
4  üstine üşdiler: üleşdiler N1 
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itdiñüz?” diyü mecma‘-ı ḳavm-i ẞemūd’a yitdi. Ba‘żılar ‘öẕr-ḫˇāhlıġa 
başladılar. “Bu ḳażiyye bizüm rıżāmuzla olmadı.” diyü ‘arż-ı nedāmet itdiler. 
Ve ba‘żı mü’minīn ki belā nāzil olmadın iḥtiyāṭ idüp Ḥażret-i Ṣāliḥ’den du‘ā 
iltimāsına muḳayyed oldı. Peyġāmber-i Ḫudā yine ol ḳavme merḥamet ü 
şefḳat idüp “Bārī kūçekini buluñ. İçiñüzde mer‘ā ṭutup anuñ meymeneti1 
ile ‘aẕāb-ı ilāhīden emīn oluñ.” buyurdı.  

Her çend ki ol ḳavm-i güm-rāh ḳulle-i cebele çıḳmaḳ istediler; [179b 
MV] ve her zamān mürūr u ṣu‘ūd itdükleri girīveleri gezüp tefaḳḳud ḳasdın 
itdiler; ḥikmet Ḫudā’nuñdur, fermān-ı Ḫudā ile re’s-i cebel tā semā-yı 
dünyāya muttaṣıl oldı. Ol ḳavm-i ‘uṣāt degül, murġ-ı perrān ve bād-ı vezān 
bile ḳullesine çıḳmaġa yol bulmadı. Āḫir-i kār gözlerine ḳarşu ol beççe-i 
sūgvār 2  «وا أّماه»  diyü na‘ra urdı. Bir daḫı görinmeyüp ṭulundı.  

Fe-lā-cerem nebiyy-i muḥterem ol kūçeküñ bir kerre nālesinden bildi. 
Va‘de-i nüzūl-i ‘aẕāb ancaḳ bugün idügini ol ḳavme beyān u i‘lān ḳıldı. 
Ġālibā tecessüs-i nāḳa ikinci gün idi ki mābeyninde bir gün daḫı geçdi. 
ٍم َذِلَك َوْعٌد َغْريُ َمْكُذوٍب﴾3   mūcibince dördinci  ﴿فـََقاَل  َمتَتـَُّعوْا ِيف َدارُِكْم َثالَثََة َأ�َّ
güni ‘aẕāb-ı İlāhī nüzūl itdi. Ḥālā ki ol ümmet-i bed-kāruñ4 ekẟeri bī-bāk 
gezerlerdi. Ḥattā temesḫur u istihzā yüzinden “ ‘Alāmet-i nüzūl-i ‘aẕāb ne 
yüzdendür?” diyü Ḥażret-i Ṣāliḥ’e ṣorarlardı. Anlar daḫı cevāb virüp 
“Evvelki gün beñziñüz ṣararur. İkinci güni yüziñüz ḳızarur. Üçincide 
ḳararup irtikāb itdügüñüz yüz ḳaralıġı bedīdār olur. Dördincide ḫod 
‘uḳūbet-i Cebbār-ı Müntaḳim ne yüzden ise nüzūl ḳılur.” buyurdı. Ya‘nī ki 
‘alāmāt-ı gūn-ā-gūnını bu vechle ṭuyurdı. 

Ba‘de-hāẕā ol ṭoḳuz nefer şaḳī-i bī-pervā ḳatl-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selāma 
ittifāḳ itdiler. Ḥattā menzil-i mübāreki ḳurbında bir kemīngāhda ṣaḳlanup 
furṣatını gözedürlerdi. Lākin sür‘at-künān fermān-ı İlāhī ṣudūr itdi. [410a 
E] Melā’ike-i āsmān ol kemīngāhdaki müşriklerüñ başlarına birer5 seng-i 
‘aẓīm bıraġup cümlesi helāk oldı, gitdi.  

Ġarābet bundadur ki aḳribāları olan ‘uṣāt “Bunları sen öldürdüñ.” diyü 
nebī Ṣāliḥ’e töhmet itdiler. Ālāt-ı ḥarb ile üstine gelüp “Elbette seni ḳatl 

 
1  meymeneti: ḳıymetini bilmek E 
2  “vay annem!” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/65, “Yurdunuzda üç gün (daha) faydalanın. Bu, 

yalanlanması olmayan bir vaaddir”  
4  kāruñ: kirdār N1 
5  birer: bir MV 



Künhü’l-Ahbâr  |  901 

 

iderüz.” diyü müsāra‘at itdiler. Fe-ammā ta‘alluḳāt-ı Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām1 
mābeyne tevassuṭ eylediler. “ ‘Mev‘id-i2 ‘aẕāb üç gündür.’ diyü size beyān 
itmişdür. Eger vāḳi‘ ise bunı bīhūde ḳatl itmiş [192a N1] olursuz. Didügi 
ẟübūt u ẓuhūr bulmazsa ḫod ef‘āliñüzde iṣābet bulursuz.” diyü te’ḫīr 
itdürdiler. Zu‘m-ı fāsidlerince “Kelām-ı Ṣāliḥ ḫilāf-ı vāḳi‘ olup üçinci güni 
ḳatl iderüz.” diyü ṭaġıldılar.  

İrtesi ki ḫūrşīd-i felek raḫşān oldı, ol ḳavmüñ vücūh-ı nā-mübāreki 
yıllamış berḳān ḫastesi gibi ṣapṣaru bulındı. Ḥattā her kişi birbirine 
“Za‘ferān mı süründüñ?” diyü ṣordı. Kemal-i żucret ü ıżṭırābdan yine 
yaraḳlanup Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selāmuñ ḳatline ‘azīmetleri muḳarrer oldı.  

Bu kerre nebiyy-i İlāhü’l-vāhib, …3 nām re’īs-i ḳavmi penāh idindi. 
Ya‘nī ki anuñ harem-serāsına ṣıġındı ki ol şaḫṣuñ bir ismi daḫı Yuḳabbil4 
idi. Deryā-yı şirk ü ḍalālete müstaġraḳ iken yine ḳatl-i Ṣāliḥ’i münāsib 
görmedi. Ḥimāyet ü ḥirāsetine mücidd olmaġla ehl-i fesāda merām-ı 
bāṭılları5 el virmedi.  

Eyyām-ı va‘denüñ ikinci güni ki rūz-ı Cum‘a idi, ammā ehl-i ẞemūd 
lisānınca “ġurūbe” nāmı ile bir ‘azīz günleri idi, ‘ale’s-seḥer ki öri ṭurdılar, 
nā-mübārek beşerelerini ḫūn-ālūde ṣūretde buldılar. Bu kerre nüzūl-i ‘aẕābı 
muḳarrer bilüp nevḥa vü zārīye başladılar. “ ‘Ömr-i ‘azīzümüzden bir gün 
ḳaldı.” diyü nāle vü ġirīvlerini arturdılar. [180a MV] Üçinci güni ki rūz-ı 
şenbe ki oldı, her kişi rūy-i ḳabīḥını midād-ālūd ve ḳīr ü6 ḳaṭrān sürilmiş 
gibi mevcūd buldı. Bu kerre vāveylāları evvelkiden efzūn olup her kişi ser-
gerdān u serāsime ḳaldı.  

Fe-lā-cerem Ḥażret-i Ṣāliḥ-i mükerrem7 ol gice8 ḫafiyyeten çıḳdı, gitdi. 
Kendüye i‘timād iden mü’minleri yanınca alup Filisṭīn cānibine sefer itdi. 
İrtesi ki ṣabāḥ oldı, ḳavm-i ẞemūd kemāl-i ḥayretle ṭaşra çıḳdı. “Āyā ne 
maḳūle ‘aẕāb nüzūl eyleye? ‘Acabā ne gūne ‘uḳūbet ü ‘iḳāb ḥulūl eyleye?” 
diyü gāh āsmāna yüz ṭutarlardı. Gāh “Yirden mi çıḳa?” diyü rūy-i zemīne 
baḳarlardı. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Ḥażret-i Ṣāliḥ’i ki bulmadılar, zümre-i Müslimīn ile 

 
1  Ṣāliḥ//selām: - N1 
2  Mev‘id-i: Mev‘ūd N1 
3  Nüshalarda burada olması gereken şahıs ismi yazılmamıştır. 
4  Yuḳabbil: Baḳīl MV, E 
5  merām-ı bāṭılları: merāmları N1 
6  ḳīr ü: ḳara E 
7  mükerrem: ‘aleyhi’s-selām MV 
8  ol gice: öñce MV, N1 
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çekilüp gitdügini ṭuydılar, nüzūl-i ‘uḳūbetde tereddüd itmeyüp “Elbette bir 
belā muḳarrerdür.” diyü muntaẓır olup ṭurdılar.  

Hemān ki ṭulū‘-ı ḫūrşīd zamānı oldı, cānib-i āsmāndan bir ṣayḥa-i 
sehmgīn ve āvāze-i heybet-ḳarīn ẓuhūr [410a E] buldı ki kavm-i ẞemūd’uñ 
cigerleri ol ṣadā-yı mehībden pāre pāre oldı.   فََأَخَذْ�ُُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم﴿
 naṣṣ-ı kerīmi mūcibince her birinüñ vücūdı nā-būd u mün‘adim  َجاِمثَِني﴾1
olup cümlesi bi-esrihim zevāl ü fenā buldı.  

 

Der-ba‘żı ḥikāyāt ba‘d-ez vāḳı‘āt u āfāt 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki ḳavm-i ẞemūd ol ṣayḥa-i mühlike ile 
mün‘adim ü nā-būd olduḳdan ṣoñra ancaḳ bir meflūc ‘avret bāḳī ḳaldı ki 
Ḥażret-i Ṣāliḥ’i sevmeyenlerüñ biri idi. Bunca ġavī-i ṣaḥīḥu’l-mizāc ve ḳavī 
müşrikler helāk olup eli ve ayaġı ṭutmaz bir ‘avretüñ ḫalāṣı Ḥaḳ sübḥānehu 
ve te‘ālānuñ ḥikmet-i ḫafiyyesine binā’en idi ki helākine irādeti müte‘alliḳ 
olan ḳavm-i ḍāll bi-esrihim helāk oldı, gitdi.  

Ṣāliḥ düşmeni [192b N1] bir zen-i meflūce bu vāḳı‘a-i hā’ileyi gördügi 
üzere beyān u i‘lān içün ḳurtıldı. Ve ol ‘avretüñ nāmına Ẕerī‘a dirlerdi. 
Vuḳū‘-ı ṣayḥadan ṣoñra a‘żāsına ṣıḥḥat naṣīb oldı. Tā ki ol diyārdan riḥlet 
idüp Dārü’l-ḳurā’ya, ya‘nī ki Mekketu’llāh’a geldi. Gördügi vāḳı‘a-i hā’ileyi 
kemā-yenbaġī taḳrīr ü taḥḳīḳ ḳıldı. Ba‘dehu bir içim ṣucaġız ṭaleb itdi. 
İçdügi2 gibi yārān-ı sābıḳına mülḥaḳ olup rūḥını mālik-i nāra ṭapşurdı. 
Baḳiyye-i ḥayāt ve kemāl-i ṣıḥḥatle ḥarekāt, teblīġ-i maḳālāt ve taḳrīr-i 
vāḳı‘āt içün idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Bundan mā‘adā yine ḳavm-i ẞemūd’dan Alūrġāl nām bir şaḫṣ daḫı 
Ḥarem-i3 Şerīf’de zinde ḳalmış idi. Ol mevżi‘-ı münīfden ṭaşra gitmedükçe 
kendüye helāk ü demār iṣābet itmemiş idi. Vaḳtā ki Beyt-i Şerīf’den ṭaşra 
gitdi, emr-i İlāhī ile ol daḫı yārān u hem-rāhları ser-menziline yitdi. Ḥattā 
vefātı ḥīninde ṭılādan bir şāḫ, ya‘nī ḫāliṣ altundan bir sebīke-i tā şāḫ şāḫ 
bilesince bulınup ḳabrine ma‘an defn olınmış idi. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Ankebut Sûresi, 29/37,  “Bu nedenle onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı, 

yurtlarında yerle bir oldular.”  
2  vāḳı‘a-i//İçdügi: - E 
3  Mekke-i: - N1 
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Menḳūldür ki sulṭān-ı enbiyā, bürhān-ı aṣfiyā Ḥażret-i Muḥammed 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem birgün aṣḥāb-ı bā-ṣafā ile maḳābir 
arasından geçerken bir ḳabri gösterdiler. “Hāżā ḳabru Alūrġāl” buyurdılar. 
“Ḳavm-i ẞemūd’dan Dārü’l-ḳurā’ya gelmiş bulınup zinde [180b MV] 
ḳurtılan, ba‘de-zamānin Mekke’den ṭaşra sefer iderken ol maḥalde fevt olup 
yanında bulınan şāḫ-ı ṭılāyla defn olınan bu ḳabrüñ ṣāḥibidür.” diyü ḫaber 
virdiler. Fe-lā-cerem ṣaḥābe-i Resūl-i Ekrem ḳabr-i Alūrġāl’i açdılar. Ol 
sebīke-i1 ẕehebi mevcūd bulup aḫẕ itdiler. 

 

Der-beyān-ı seyāḥat-i Ṣāliḥu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām  
ve keyfiyyet-i ser-encām ba‘d-ez-ṣayḥa-i nā-fercām 

İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumādan menḳūldür ki şol zamān ki Ṣāliḥ 
‘aleyhi’s-selām ḳavminüñ ḳābil-i ıṣlāḥ degül idügini bildiler, “Bārī küfr ü 
ḍalāletlerini [411a E] gözüm görmesün.” diyü münācāt idüp ruḫṣat-ı 
seyāḥat ṭaleb ḳıldılar. Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā icāzet-i ‘ulyāsını erzānī 
ḳılduḳdan ṣoñra eṭrāf-ı bilād seyrin iderek bir maḥalle irdi. Tek ü tenhā ṭā‘at 
u ‘ibādet üzere bir şaḫṣ-ı ‘ābid gördi. “Kimse ile ülfet itmeyüp bu vādīde 
tenhā temekküne bā‘iẟ nedür?” diyü ṣordı.  

Fe-lā-cerem şaḫṣ-ı ‘ābid-i mükerrem cevāba mutaṣaddī olup “Bu 
maḥalde sābıḳan bir ḳarye var idi. Sükkānı ġāyetle bī-ḥadd u bī-şümār idi. 
Lākin benden ġayrısı iḫtiyār-ı şirk itmiş idi. Ḍalālet ve ‘ibādet-i evẟān 
anlaruñ rūy-i nā-şüstelerini2 pür-çirk itmiş idi. ‘Āḳıbet fermān-ı İlāhī yitdi. 
Ol ‘āṣīleri bi-esrihim tīġ-i ḳażā helāk itdi. Benden ġayrı bir ferd ḳurtılmadı. 
Fe-lā-cerem ber-vech-i şükr-i ni‘met-i etemm bu vādīde ḳalmışam, ḳayd-ı 
ḥayātda olduḳça ‘ibādet ü tā‘ati ẕimmetüme vācib bilmişem.”  

Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ki bu mācerāyı bildi, kendüye hem-ḥāl olan şaḫṣ-ı 
‘ābide [193a N1] vedā‘ idüp sāḥil-i deryā seyāḥatine ve ḥikmet-i Ḫudā 
baḥrinüñ sibāḥatine ve ba‘żı cezā’irüñ teferrüci ḥāletine3 mücidd oldı. Tā ki 
bir cezīreye varup namāza meşġūl bir şaḫṣ-ı ṣāliḥ-i maḳbūl daḫı buldı. Anuñ 
daḫı keyfiyyet-i aḥvālini tefaḫḫuṣ ḳıldı. ‘Ābid-i mezbūr taḳrīr-i kelām-ı 
meşkūr4 idüp “Ben bir ‘āṣī ḳavm ile bir sefīneye girmişdüm. Ve ol gürūh-ı 

 
1  sebīke-i: - N1 
2  şüstelerini: şāyestelerini MV 
3  ve//ḥāletine: - N1 
4  meşkūr: meẕkūr E 
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mekrūhı bi-esrihim ‘iṣyān u ḍalāletde görmişdüm. Hergiz Ḥażret-i Bārī 
Ḫudā’ya ṭā‘at itmezlerdi. Ne deñlü naṣīḥat u pend olınsa ḳulaḳ ṭutmazlardı. 
Āḫir-i kār ruḫṣat-ı Müntaḳim-i Büzürgvār ol ḳavmi ser-be-ser ġarḳ itdi. 
Gemileri pārelenüp her taḫtesi bir cānibe ṭaġıldı, gitdi. Fe-ammā luṭf-i1 bī-
şümār-ı Ḫudā bu bendeyi ol mühlikeden cüdā buyurdı. Ba‘de’l-ḫalāṣ rūzgār 
ile bu cezīreye yol virüp zād u zevādemi bu maḥalden muḳadder ḳıldı. Leyālī 
vü nehār ol ni‘metüñ şükrindeyüm.” diyü cevāb virdi. 

Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām vāḳıf-ı mācerā ve ‘ārif-i müdde‘ā olup bunuñla daḫı 
esenleşdi, gitdi. Niçe merāḥil ü menāzil ḳaṭ‘ından ṣoñra bir şehre yitdi ki ol 
kişverüñ2 cümle sākinleri küffār idi. Ancaḳ içlerinde iki Müslimān u dīndār 
ẓāhir ü bedīdār idi. Kemāl-i ‘ibādetle kesb ü kār iderlerdi. Bir günüñ 
ma‘āşına kifāyet idüp fażla ḳalan mevcūdlarını taṣadduḳ eylerlerdi. Ṣāliḥ 
Nebī ki anlara mihmān oldı, aḫşam zamānı olduḳda gūşına bir ḳorkunç 
āvāze yol buldı ki cisminüñ mūyları müteḥarrik oldı. “Bu ne ġarīb [ü] 
sehmnāk āvāzedür?” [411b E] diyü ol iki ‘ābide ṣordı.  

Didiler ki “Bu bir mehīb ḥayvān [181a MV] ve dābbe nāmı ile şöhre-i 
‘ālemiyāndür ki her gün bu zamānda3 deryādan çıḳar. Bu maḳūle bir ṣadā 
virüp şehr ḫalḳını birbirine ḳoyar. Hergiz men‘ine imkān bulamazlar ve bir 
ṭarīḳla bu cānverüñ ḫavfından ḳurtılamazlar.  

Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām ki bu aḥvāli işitdi, “Sükkān-ı şehr baña ne miḳdār 
ücret4 virürler ki bi-‘avni’llāh ol cānveri helāk eyleyem.” diyü ta‘ahhüd itdi. 
Vaḳtā ki ol kişverüñ ḫalḳı bu kelāmı işitdiler, nıṣf-ı mā-meleklerini Ḥażret-i 
Ṣāliḥ’e ta‘ahhüd itdiler.5  

Hemān ol resūl-i ekrem, Ḫālıḳu’l-Levḥ ve’l-Ḳalem cenābına münācāt 
ḳıldı. Bārī Te‘ālādan ol dābbenüñ helākini recā eyledi. Sā‘atiyle nāvek-i du‘ā 
hedef-i icābete maḳrūn oldı. İrtesi ol cānverüñ cüẟẟe-i mehībi kenār-ı 
deryāda mürde-i dü-pāre bulındı. Sükkān-ı şehr va‘delerine vefā eylediler. 
Nıṣf-ı mā-meleklerini bir yire getürüp Ḥażret-i Ṣāliḥ naẓarına getürdiler. 
nebiyy-i büzürgvār daḫı ol māl-i mecmū‘ı ol iki ‘ābide hībe eyledi.6 “Benüm 
ḫātırumı isterseñüz bunları ḳabūl idüñ.” diyü yalvardı. Ḥālā ki ḳabūlinden 

 
1  luṭf-i: be-luṭf-i MV, N1 
2  kişverüñ: şehrüñ MV, N1 
3  zemānda: maḥalde N1 
4  ücret: nesne MV 
5  diyü//itdiler: didükde şehr nıṣf-ı māllerini virmegi ta‘ahhüd itdiler N1 
6  baġışladı: hibe eyledi N1 
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i‘rāż eylediler. Bizüm kefāf-ı ma‘āşımuz muḳarrer iken bu māli nice alalum. 
Ve neye ṣarf idelüm?” cevābını virdiler.  

Ḥażret-i Ṣāliḥ daḫı ol mālüñ ḳabūlinden i‘rāż itdi. Yine aṣḥābına redd 
idüp Bārī Ḫudā’ya şükrler iderek gitdi. “Li’llāhi’l-ḥamd ki bu maḳūle ṣāliḥ 
ü ‘ābid ḳullaruñ [193b N1] rü’yetiyle beni müşerref itdüñ, yā Rabbī.” diyü 
‘arż-ı sipās u minnet itdi. Ve cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’dan bu cevābı işitdi ki 
“Yā Ṣāliḥ bilmez misün ki ‘ālemüñ niẓāmı benüm ṣāliḥ ü ‘ābid ḳullarımuñ 
vücūdına menūṭdur. Anlar olmasa ‘uṣātuñ cezāları virilüp ṭarfetü’l-‘aynda 
bu kār-ḫānenüñ zīr ü zeber ḳılınması irādetüm ser-riştesine merbūṭdur.” 

Naẓm 

  چو تو بچه بسيار پرورد و كشت     يست دنيا و خويش درشت ي رو   و د  
  1كه رست   ياهى گ از درودن    نرست        يد درست سبوىي ازين جوى �   

 

‘Avdet-i Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām be-ḫarābe-i aḳvām  
ve vefāt-ı ān resūl-i lāzımu’l-ikrām 

Vuḳū‘-ı ṣayḥadan evvel ki ol peyġāmber-i mübeccel be-emr-i Ḫudā-yı 
‘azze ve cell kendüye tābi‘ olan Müslimīn’le celā-yı vaṭan itmiş idi. Ya‘nī ki 
Filisṭīn cānibine çekilmiş, gitmiş idi. Ba‘de-nüzūli’r-recfe ḥubbu’l-vaṭan 
mine’l-īmān2 silsilesini nesīm-i ārzū-yı laṭīfi cünbān oldı. Menzil-be-menzil 
cāygāh-ı ḳavm-ı ẞemūd’a vuṣūl buldı. Gördi ki ‘imāretleri ḫarāb olmış ve 
āb-ı zülāl-i çāhları [412a E] ṣoġulmış,3 ceza‘-ı bisyār ve vāveylā-yı bī-şümār 
ile ol nebiyy-i büzürgvār vāfir gözyaşları dökdi. Ve lisān-ı ḥāl ile ol ḳavm-i 
ḍāllüñ ervāḥına muḫāṭabāt-ı rūḥānī buyurdı ki “Pend ü naṣīḥatümi 
ṭutmazdıñuz. Güftār-ı rāstumı kec ü nā-hemvār ṣanurdıñuz. Kendü 
ḳuvvetleriñüze maġrūr olup  4﴾َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوَّ ًة﴿  dirdiñüz. Ḳavm-i ‘Ād’a 
nüzūl iden saḫaṭ-ı ilāhīden ‘ibret-bīn olmazdıñuz.” diyü nāle vü ġirīvle ġayrı 

 
1  “Dünya, biri güzel ve biri çirkin olan iki yüzden ibarettir. Senin gibi pek çok çocuğu önce 

büyütmüş, sonra da öldürmüştür. Bir testi onun suyundan tam olarak dolmaz. Onda 
yetişen bir ürünün hasatından fayda elde edilmez.” 

2  “Vatan sevgisi, imanın gereğidir.” 
3  ṣoġulmış: ṣu ḳalmamış N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Fussilet Sûresi, 41/15,  “Bizden daha güçlü kim var? ”  
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yire 1  çekildi, gitdi. Yine Filisṭīn diyārını ārzū itdi. Niçe zamān ol ser-
zemīnde ḳıyām u ārām itdükden ṣonra andan daḫı göçüp Ḥarem-i Şerīf’e 
geldi. Mütemekkin olup āḫiret seferi tedārükine yöneldi. [181b MV] 
«سبحان من تقّدس ذاته عن مقارنة ال ف ناء والزوال وكلّ ما   سواه   يتبّدل من احلال اىل احلال» 2
 Egerçi ki müddet-i ḥayātında iḫtilāf vardur, lākin eṣaḥḥı iki yüz sekiz sāl 
ile nümūdārdur. Ḥālā ki ekẟeri iki yüz seksen olmasına ẕāhibdür. Ve zamān-
ı da‘veti iki yüz altmış yıl olup iki yüz ḳırḳ iki yıl ḳavminüñ helākinden evvel 
ve on sekiz yıl ṣayḥa-i mühlikeden ṣoñra ‘ömr sürdügi ṣıḥḥate muḳārindür.3 
Ammā medfen-i laṭīfi Ḥarem-i Şerīf ḳurbındaki Dārü’n-nedve’dür, dirler. 
Ve ba‘żılar beyne’r-Rükn 4  ve’l-Maḳām idügini taḥḳīḳ iderler. Nihāyet 
kitāb-ı Ünsü’l-celīl ḳavlince şehr-i Remle’deki Cāmi‘-i Ebyaż’da medfūndur.  

 

Ve ammā mu‘cizātuhu 

Ḫafī olmaya ki Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selāmdan üç ḳavī mu‘cize ṣudūr itmişdür. 
Ve her birinüñ ṣıḥḥati taḥḳīḳa yitmişdür. Evvelkisi bir deveyi kūçeki ile 
iẓhār itmesidür ki ekẟer-i enbiyāya böyle mu‘cize-i ḳaviyye ḳudreti el 
virmemişdür.  

İkinci: Bir ṭaşdan āb-ı revān aḳıtduġıdur ki ḳavm-i ẞemūd’uñ ṣuları az 
olmaġla [194a N1] Ḥażret-i Ṣāliḥ’e geldiler. “Bizüm ma‘āşımuza bā‘iẟ 
olacaḳlayın ṣucaġız recā eylerüz.” diyü yalvardılar. Ḥażret-i büzürgvār bir 
büyük ṭaşı yedi kerre ṭolaşdı. Ba‘dehu du‘ā idüp, içinden bir āb-ı revān 
aḳıdup mu‘cize gösterdi. 

Üçinci: Āteş ḳıṣṣasıdur ki bir müşrik, Ḥażret-i Ṣāliḥ’üñ ḫaymesine āteş 
urdı. “Eger ḥaḳ peyġāmber ise çāderini ḳurtarsun.” diyü āteşe yan virdi.5 
Hemān ki bu ḥāl Ḥażret-i Ṣāliḥ’e ma‘lūm oldı. El ḳaldurup def‘ine du‘ālar 
ḳıldı. Hemān sā‘atiyle çāderinden fürūzān olan āteş ol müşriküñ ḫaymesine 
naḳl itdi. Cümle mā-meleki ve çetri yanup kül oldı. [412b E] Ḥażret-i 
Ṣāliḥ’uñ ḫaymesi ḫalāṣ olduḳdan ġayrı yanan yirleri bile nā-bedīd oldı. 

 

 
1  ġayrı yire: - N1 | yire: yola E 
2  “Zatı yokluğa ve ölüme yakınlıktan daha yüce olan ve her zaman durumdan duruma giren 

şeyleri düzelten Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.” 
3  muḳārindür: müteḳāribdür N1 
4  rükn: re’s N1 
5  virdi: vardı N1 
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Ẕikr-i Nübüvvet-i İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ‘aleyhi’s-selām 

Ekẟer-i müverriḫīn Ḥażret-i Ṣāliḥ’den ṣoñra İbrāhīm el-Ḫalīl’i 
yazmışlardur. Ancaḳ Ḫˇāndşāh-ı müverriḫ ve ba‘żı ‘ulemā-yı dūr-bīn 
İskender-i Kübrā ‘aleyhi’s-selāmı īrād itmişlerdür. Ve İskender-i Kübrā ile 
ṣuġrā nāmındaki Ẕü’l-ḳarneyn-i Rūmī miyānını farḳ itmemişlerdür.  

Ba‘de-mā kitāb-ı Ḫamīs’deki taḥḳīḳ-ı nefīs budur ki kitāb-ı Muḫtaṣar-ı 
Cāmi‘’den naḳl eyleyüp “Ẕü’l-ḳarneyn iki ẕāt-ı büzürgvārdur ki ekberi 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de meẕkūr olan İskender’dür. Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selām 
evlādındandur. Ḥażret-i İbrāhīm ile mu‘āṣırlardur. Ve Ḥażret-i Ḫıżr 
kendinüñ vezīri ve muḳaddeme-i leşkeri ve ibn ḫālesi nāmında bir refīḳ-ı 
müşīri idi ki evlād-ı Sām’dan biri āb-ı ḥayātı bulup nūş eyleyüp dünyāda 
muḫalled olacaḳdur.  

Bir kitābda Ḥażret-i Ādem’den naḳl ile mesṭūr görmegin yiryüzini 
leşkeri ile ṭolaşdı. Ve ẓulümāta duḫūl idüp āb-ı ḥayvān 1  tetebbu‘ına 
muḳayyed oldı. Lākin muḳaddeme-i ‘askeri olan Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām miyān-ı 
ẓulmetdeki ‘aynü’l-ḥayātı bulup içdi. Ba‘dehu İskender’e ḫaberin virüp 
tekrār yoḳladuḳlarında bulınmadı. Muḳadderāt-ı ilāhiyye’den olmamaġın 
İskender’e naṣīb olmadı.” diyü beyān itmişdür. Ḥattā “Sedd-i Ye’cūc’ı binā 
eyleyen daḫı bu İskender’dür.” [182a MV] diyü ta‘yīn eylemişdür. 

Ve “Ammā Ẕü’l-ḳarneyn-i Aṣġar, İskender-i Yūnānī’dür ki Dārā’nuñ 
memleketin aldı. Ve ḳızını taḥt-ı taṣarrufına ṣaldı. Saltanaṭ-ı Rūm u Fārs 
kendüde müctemi‘ olmaġla Ẕü’l-ḳarneyn dinildi. İskender-i Kübrā’nuñ 
ẓuhūrı Sām evlādından olduġı gibi2 ṣuġrānuñ daḫı vücūdı ebnā-yı Yāfeẟ’den 
oldı.” dimişdür.  

Ve “Ba‘żılar ḳavlince ẓulümāta girüp ‘aynü’l-ḫuld ṭalebine daḫı 
varmışdur.” diyü bildürmişdür. Ancaḳ “Sedd-i Ye’cūc bināsına me’mūr olan 
budur.” dimeyüp sā’ir umūrda iştirāk ṣūretinde tafṣīl eylemişdür.  

Fe-ammā bu ḥaḳīr tetebbu‘ında İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ikidür. 
Mābeynlerinde biñ ṭoḳuz yüz yıldan ziyāde zamān3 mürūr itmişdür. Pes 
İskender-i Kübrā, Ḥażret-i Süleymān bin Dāvūd gibi hem nebiyy-i mürsel 
ve hem pādişāh-ı mübecceldür. Anlara rīḥ ü vuḥūş u ṭuyūr musaḫḫar 
ḳılınduġı gibi bunlara ẓulmet ü nūr fermān-berdār [213a E] ḳılınup [194b 

 
1  āb-ı ḥayvān: - N1 
2  olduġı gibi: olmışdur bu vechle N1 
3  zemān: - N1 
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N1] ser-ḥadd-i ẓulümāta ḳarīb olan Nāsik ve Mensik nām şehrlerde ḳıyām 
iden maḫlūḳātı da‘vete gönderilmişdür. Ve ol münāsebetle Ye’cūc ü Me’cūc 
vilāyetinüñ ḥavālīsine varduḳda ẓulmlerini def‘ içün sedd-i sedīd bināsı emr 
olınmışdur. Ṭaleb-i āb-ı ḥayātla ẓulümāta duḫūl iden ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 
meẕkūr olup ekẟer-i müfessirīn nübüvvetine ẕāhib olan bunlardur.  

Aṣḥāb-ı āẟāruñ şeyḫ-i bā-temyīzi, mevlānā müverriḫ Maḳrīzī, 
“İskender’üñ ismi Ṣa‘b bin Merā’il bin Ḥāriẟ1 er-Re’īs bin Cemāl Ẕī Şād2 
bin ‘Ād Ẕī Menḥ bin ‘Āmir el-Milṭāṭ3 bin Seksek4 bin Vā’il bin ‘Umeyr bin 
Sebā bin Saḥb bin Ya‘rub bin Ḳaḥṭān bin Hūd ‘aleyhi’s-selāmdur.” diyü 
nesebini ta‘yīn itmişdür. “Ve ekẟeriyyā lafẓ-ı ẕū ile muṣaddar olan esāmī ve 
elḳāb Yemenīlerden peydā olmaġın Ẕü’l-yezen ve Ẕü’l-menār ve Ẕü’n-nūn 
gibi Ẕü’l-ḳarneyn daḫı ḳabīle-i Ḥimyer’den ẓuhūr eyledi.” diyü yazmışdur. 
Ḥālā ki laḳabına itdügi diḳḳati ismine itmeyüp lafẓ-ı İskender ‘Arabī degül 
iken mücerred ẕū ḳarīnesi ile laḳabı Ḥimyerīlerden olmaġa delīldür, diyü 
ḥükm itmişdür.  

Ammā Faḫr-i Rāzī ‘aleyhi’r-raḥme daḫı Tefsīr’inde “İskender’üñ ismi 
Ebū Bekr bin Semen bin ‘Umeyr5 bin Aḳrīnes-i Ḥimyerī’dür.” didügini 
mü’ellif-i kitāb-ı Ḫamīs beyān eylemişdür.  

Bunlardan mā‘adā Tārīḫ-i Benāketī mü’ellifi ḳavlince “İskender bin 
Fīliḳūs ki Ẕü’l-ḳayneyn ile müleḳḳabdur, kitāb-ı6 Dīvānü’n-neseb’den naḳl 
eylemişdür. Ya‘nī “İsmleri Hermes bin Rūmī bin Layẓī bin Yūnān bin Tāreḫ 
bin Yāfeẟ bin Nūḥ Necī ‘aleyhi’s-selāmdur. Biñ altı yüz yıl ‘ömr sürüp ol 
zamānda her biñ7 yıla bir ḳarn ıṭlāḳ olınmaġın iki ḳarna8 ḳarīb salṭanat itdi. 
Anuñ-içün Ẕü’l-ḳarneyn dinilmişdür.” diyü yazmışdur.  

Ve yine imām-ı hümām, ḥüccetü’l-İslām Muḥammed el-Ġazzālī -
raḥmetu’llāhi ‘aleyh- Sırru’l-‘ālemīn nām kitābında İskender-i Ẕü’l-
ḳarneyn’üñ ismi Ṣa‘b bin Cābir-i Ḥimyerī’dür. Ve vālidesinüñ ismi 
Hīlāne’dür. Ḥimyer ḳabīlesinden bir yetīm idi. Ḥāl-i ḥayātında pederi 
nessāclik ile geçinürdi. Ol zamānda ki medīne-i Ḳosṭanṭıniyye’de Beytü’s-

 
1  Ḥāriẟ: Ḥāreş N1 
2  Şād: Şeded N1, E 
3  Milṭāṭ: Muṭāṭ N1 
4  Seksek: Seknek E 
5  ‘Umeyr: Ġubeyn MV | ‘Umeyn E 
6  Ḫamīs//kitāb-ı: - N1 
7  biñ: yüz MV | birinüñ biñe E 
8  ḳarna: yüz yıla MV | yüz ḳarna E 
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ṣanāyi‘ nām bir kenīse var idi ki dār-ı dünyādaki ümem-i muḫtelifenüñ 
elbise vü ṣanāyi‘i ve kisve-i mütenevvi‘a ile her milletüñ ṭavr-ı şāyi‘i 
mülūkden ra‘iyyet-i zirā‘at-sülūke varınca resm ü naḳş olınmış idi. Hīlāne ki 
oġlı İskender’i getürüp Beyt-i Ṣanāyi‘’e vardı, cemī‘-i nuḳūş u ṣuveri 
gösterüp “Birini iḫtiyār eyle.” [182b MV] diyü söyledi.  

İskender egerçi ki bir yetīm-i ṣaġīr idi, fe-ammā dürr-i yetīm gibi ẕāt-ı 
büzürgvārı [213b E] bir cevher-i bī-naẓīr idi. Ẕikr olınan nuḳūş u timẟāli 
seyr iderken hemān gözleri tāc-ı sulṭānīye düş oldı. “Dürr-i yetīme münāsib 
olan efser-i şāhenşāhīdür.” diyü berk yapışup ḫāṭırı ḫōş oldı. Ne ḳadar ki 
men‘ine iḳdām olındı, el çekmedi. Andan ġayrı bir nesneye meyli münāsib 
görmedi.  

Beyt-i Ṣanāyi‘ mütevellīsi ki Yūnān nām ḥakīm-i ferāset-fercām idi, 
hemān ki Ṣa‘b bin Cābir’üñ dest-i himmetle efsere yapışduġını gördi. 
Vālidesinden ‘ahd u mīẟāḳ aldı ki şehryār-ı āfāḳ olduḳda Yūnān’a ve evlād u 
‘iyāl ü1 ḫānmānına [195a N1] ta‘arruż itmeye. Zamān-ı devletinde ḫōş-ḥāl 
ve müreffehü’l-bāl olup kimesne kendüyi ve tevābi‘ini incitmeye. Ḥattā 
lisān-ı Yūnān’dan ṣādır olan ḳāl2 bu maḳāl-i beşāret-me’āl idi ki   أ نت امللك »
 didi. Ya‘nī ki İskender’e ḫiṭāb  اّلذى يسحب ذيله  أ قطار االرض شرقاً وغر�ً»3
idüp “Sen bir pādişāh olacaḳsun ki şarḳdan ġarba aḳṭār-ı ‘ālemi dāmen-i 
himmetüñ altına alacaḳsun.” diyü söyledi. Ba‘dehu vālidesi 
Ḳosṭanṭıniyye’den ‘avdet4 idüp arż-ı Bābil’e vardı. İntehā.  

İmdi bu ẕikr olınan rivāyetden nesebi Ḥimyerī’dür, diyenlerüñ sözleri 
rāstdur. Nihāyet İmām Ġazzālī’nüñ taḥḳīḳınuñ me’āli tevfīḳ u taṭbīḳ 
cihetinden kāstdür. Zīrā ki Ẕü’l-ḳarneyn-i Ḥimyerī İbrāhīm el-Ḫalīl 
zamānında gelmişdür. İstanbul şehri ki Ḳosṭanṭıniyye dimekle ma‘rūfdur, 
Yānḳū bin Mādyān yapmışdur, ki Ẕü’l-ḳarneyn-i Ḥimyerī’den niçe rūzgār 
ṣoñra binā olınmışdur. Bu taḳdīrce Beytü’s-ṣanāyi‘’e seyre varan meger ki 
İskender-i Rūmī ola ki şehr-i mezbūr anuñ tevellüdinden dört yüz otuz yıl 
evvelce yapılmışdur.  

Ve “İskender-i Rūmī pādişāh-zādedür. İsmi Ṣa‘b olup babası nessāc5 
idi.” didükleri ḳābil-i tevfīḳ u taṭbīḳ degüldür. 

 
1  ‘iyāl ü: - MV 
2  ḳāl: fāl MV 
3  “Sen eteği doğuda ve batıda yeryüzünün bölgelerine yayılacak olan hükümdarsın.” 
4  ‘avdet: riḥlet E 
5  nessāc: nettāc MV, E 
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El-ḳıṣṣa ba‘de külli kelāmin İskender-i Kübrā nübüvvet ü salṭanatla 
benām ve binā-yı sedd ile celālet-encām idügi muvāfıḳ-ı1 maḳāl-i ṣıḥḥat-
niẓāmdur. Fe-ammā Ẕü’l-ḳarneyn-i Ṣuġrā ki İskender-i Rūmī İbn 
Fīliḳūs’dur. Ṣāḥib-ḳırān-ı miknet-cülūs ve mü’eyyed min ‘indi’llāh2 idügi 
ma‘lūm-ı ekābir ü rü’ūs bir şehryār-ı memālik-güẕār-ı devlet-me’nūs idügi 
ve murāfaḳat-ı ḥükemā-yı a‘lām [ve] iḳtiżā-yı cell-i himmet-i ḥikmet-
fercām3  ile ẓulümāta duḫūlini ve Ḥażret-i Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām bedreḳası 
olmaḳ şeref-i ḳabūlini müstevcib idügi raḳam-kerde-i ḫavāṣṣ-ı enāmdür. 

‘Ale’l-ḫuṣūṣ İskender-i Ḥimyerī dā’imā beyāż ve siyāh iki [414a E] 
sancaġla tehyi’e-i sipāh idüp beyāż sancaġına nūr-ı rūşen musaḫḫar olup 
ẓulmet ü deycūrı kendüye ve ‘askerine rūz-ı pür-nūr göstermesi ve rāyet-i 
sevādına tesḫīr-i ẓulmet muḳarrer olup istedügi zamānda ‘adūsı gözine 
‘ālemi tār iderdi. Ve her nereye ‘azīmet ḳılsa öñinden nūr u żiyā reh-nümā 
ve ardından tārīk ü deycūr ṣıyānetle hüveydā olurdı, diyü Medārik ve Yenābī‘ 
tefsīrlerinde yazılması elbette ṭaleb-i āb-ı ḥayātla dāḫil-i ẓulümāt olan 
İskender-i Rūmī olmaġı müş‘irdür.  

Zīrā ki İskender’i āb-ı ḥayāt içmekden men‘ iden emr-i İlāhī ile 
ẓulmetdür. Pes Ẕü’l-ḳarneyn-i Kübrā’ya ẓulmet musaḫḫar idügi muḳarrer 
iken ser-çeşme-i ḥayvānı men‘ [183a MV] idüp göstermemesi nice 
müyesserdür? Meger ki nūr u ẓulmet İskender-i Ḥimyerī’ye musaḫḫar olmış 
ola. Ve ṭaleb-i āb-ı ḥayāt İskender-i Rūmī’den vuḳū‘ bulduġı taḥaḳḳuḳ bula.  

Ve bi’l-cümle ba‘żı müverriḫīn “Beyne’s-Ṣāliḥ ve’l-Ḫalīl meb‘ūẟ olan 
peyġāmber-i celīl İskender’dür.” didükleri ‘āleme iki İskender geldügine 
delīldür. Ve ba‘żı tārīḫ-i mülūkde “Kübrānuñ nesebi Yāfeẟ’e ve ṣuġrānuñ 
‘Ayṣ bin İsḥāḳ’a müntehī olur.” didükleri ḳāl ü ḳīl, daḫı nev‘-ı ṣıḥḥate 
sebīldür. Ma‘a ẕālik müfessir Mevlānā ‘İmādü’d-dīn-i [195b N1] Kebīr, 
Bidāyetü’n-nihāye nām kitābında bu ḳavli taṣrīḥ ve nübüvvetini4 taṣḥīḥ ḳılup 
iḳāmet-i delā’il itmişdür.  

Ve kitāb-ı Ünsü’l-celīl’de mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūrdur ki İskender-i 
Ẕü’l-ḳarneyn şeref-i nübüvvetle cem‘-i ḫāfıḳayn idüp evvelā ki ba‘ẟ olındı, 
mübārek başında imtiyāz içün iki ḳarnı5 bulındı. Ḳaçan ki ümmetini dīn-i 

 
1  muvāfıḳ-ı: muvaffaḳ-ı N1 
2  min ‘indi’llāh: mine’llāh N1 
3  himmet//fercām: ḥikmet-i himmet-fercām MV, E 
4  nübüvvetini: ẟübūtini N1 
5  imtiyāz//ḳarnı: iki ḳarnı imtiyāz içün N1 
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mübīne 1  da‘vet ḳıldı, bir ḳarnını urup düşürdiler. Ol zaḥm-ı mühlikle 
ḥażreti öldürdiler. Lākin Ḥażret-i Bārī Ḫudā ol sā‘at yine iḥyā itdi. Tekrār 
yine ḳavmini da‘vete gitdi. Bu kerre ol bir ḳarnını urdılar. Şikest idüp ẕātına 
bir daḫı fenā virdiler. Fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā mezbūrı yine 
diriltdi. Bu ḥālete binā’en “Ẕü’l-ḳarneyn” şöhretini ḥāṣıl itdi.  

Ve bi’l-cümle ekẟer-i evḳātı diyār-ı Frengistān’da geçürdi. Seyf-i meslūl-i 
cihādla mü’minleri müşriklerden seçerdi. Ḥattā ol zamānda ‘umūmen diyār-ı 
maġrib ḫalḳı küfr ü ḍalāl üzere idiler. İskender ki emr-i İlāhī ile anlara sefer 
eyledi, bir yıl miḳdārı ol ḥavālīde ġazā idüp niçesini īmāna getürdi. Fe-ammā 
ekẟerini ber-vech-i istīṣāl ḳırup köklerin kesdi. Yirlerine ‘izz-i ḥużūrındaki 
Müslimīni iẟbāt itdi. Ba‘dehu Ḳuds-i [414b E] Şerīf’e geldi. Şeref-i 
ziyāretiyle bir şeref daḫı kesb eyledi. Andan Ḥicāz vilāyetine ṭoġrıldı.  

Menḳūldür ki Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl emr-i Ṣāni‘-i Celīl ile 
Beytu’llāh bināsına meşġūl iken bir kimse ṭavāf niyyetine çıḳageldi. Diẟār u 
şi‘ārından yad illi idügi bilindi. Ḥażret-i İbrāhīm mezbūra “Sen kimsün, 
nereden gelürsün?” diyü ṣordı. Ol daḫı “İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn 
leşkerindenüm.” diyü cevāb virdi. “Ya şimdi İskender ḳandadur?” diyü2 
buyurduḳda Ebṭaḥ nām menzilde idügin bildürdi. Ḥażret-i İbrāhīm ol sā‘at 
‘azīmet idüp İskender’e mülāḳat itdi. 

Vaḳtā ki buluşdılar, kemāl-i ta‘zīmle ḳoçuşdılar. Zīrā ki Ḥażret-i Ḫalīl’i 
gördügi gibi İskender atından indi. Ba‘de’l-i‘tināḳ binmeyüp nebiyy-i 
ekreme muvāfaḳat ḳıldı. Nüdemāsı “N’içün binmezsün?” didüklerinde “Bu 
maḳūle ‘azīz-i vācibü’l-ikrām piyāde iken baña süvār olmaḳ cā’iz degüldür.” 
cevābını virdi. Ḥālā ki evvel mülāḳātları idi. Bu ṭarīḳla Ka‘betu’llāh’a 
geldiler. Beyt-i Şerīf’i māşiyen ḥacc eylediler. Bu tafṣīl Mevlānā 
Ezraḳī’nüñdür. 

Bir rivāyetde daḫı mezbūr İskender añsuzın Beyt-i Şerīf’e geldi. Ḥażret-i 
İbrāhīm ve Ḥażret-i İsma‘īl’i binā emrine meşġūl gördi. “Siz kimlersüz ve bu 
bināya ne cihetden mübāşirsüz?” didükde “Biz iki ‘abd-i pür-ḳuṣūruz. 
Fermān-ı Ḫudā ile binā-yı Beytu’llāh’a me’mūruz.” didüklerinde 
“Temessükleriñüz gösterüñ. Beyyineñüzi beyān ḳıluñ.” diyü buyurdı. Bu 
mükāleme ḥīninde yanlarında bulınan beş re’s ḳoç emr-i Ḥaḳ ile lisāna geldi. 
[183b MV] “Biz şāhidüz. Şehādet iderüz ki İbrāhīm ve İsma‘īl ‘aleyhimā es-

 
1  dīn-i mübīne: dīne N1 
2  diyü: - MV, N1 
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selām Beytu’llāh bināsına me’mūrlardur.” diyü söyledi. İskender daḫı  
 diyüp ta‘ẓīm ü tevḳīrlerine beẕl-i mechūd ḳıldı. [196a  «رضيت وسّلمت»1
N1] Ba‘dehu yine İskender çekildi, gitdi. Gezdügi yirlerde on iki pāre ‘aẓīm 
şehr ‘imāret itdi. Cümlesinüñ nāmını İskenderiyye ḳodı.  

 

Ḥilye-i İskender-i Ḥimyerī 

Reng-i rūyı ḳızıllıġa mā’il, aḳ beñüzlü, maṭbū‘u’ş-şemā’il, orta boylı, 
büzürgter, gözlerinüñ daḫı büyükligi muḳarrer, gīsūları siyāh [ü] dırāzter, 
müteḫallıḳ u mütevāżı‘, ġazā ve cihāda mesā‘ī-i ḥamīdesi vāḳi‘, zenbīl-bāflik 
ṣan‘atı ile kefāf-ı ma‘āşı şāyi‘, fażlasını taṣadduḳ u infāḳ itdügi eşher-i vaḳāyi‘ 
bir celīlü’l-ḳadr ve şehryār-ı vasī‘u’s-ṣadr idi.  

Mevlānā Mes‘ūdī ḳavlince māder-zādī Hermes’dür. Fermān-ı Ḫudā ile 
şarḳ u ġarbı ṭolaşdı. Bi’l-āḫire yolları memālik-i Ye’cūc ü Me’cūc ser-ḥaddine 
yitişdi. Ol sınurlardaki şehrlerden birini teşrīf ḳıldı ki şehryārı bir tācdār-ı 
ḥüsnü’l-ḫulḳ u kerīm, [415a E] laṭīfü’s-ṣūret ü mevzūnu’s-serīret ü ḥalīm 
bir pādişāh-ı ‘ālī-cāh idi ki ḳudūm-i mevkib-i hümāyūnı ṭuyduġı gibi 
ḳarşuladı. Ol memāliküñ tuḥaf u tefārīḳından niçe pīş-keşler ‘arża ḳıldı. Fe-
ammā eẟnā-yı mükālemede ḳavm-i Ye’cūc’üñ meẓālimini ve Me’cūc 
nāmındaki ṣınf-ı lecūcuñ maḫā’ifi merāsimini künhiyle i‘lām eyledi. Zīrā ki 
dā’imā kendülerini rencīde iderlerdi. Ol ḥavālīdeki Müslimānlara aṣlā ḥużūr 
u rāḥat virmezlerdi.  

 

Der-ṣıfat-ı Ye’cūc ü Me’cūc 

Bu ḳavmüñ ḥaḳīḳatinde niçe aḳvāl vardur. Kitāb-ı Lübābü’t-te’vīl’de 
mesṭūrdur ki ṭā’ife-i mezbūre ba‘żı müverriḫīn taḥḳīḳ itdügi üzere Yāfeẟ bin 
Nūḥ evlādından degüldür. Nihāyet birgün Ḥażret-i Ādem ḫˇāb-ı rāḥatla 
ḫōş-dem iken iḥtilām oldı. Ve menīsi ḫāke ḳarışup2 muḫteliṭ olduḳda Ḥaḳ 
celle ve ‘alā ol ḳavmi ol menīden ḫalḳ idüp kemāl-i ḳudretini i‘lānen izdiyād-ı 
ensāl ile imtiyāz virdi. Pes benī nev‘-i insān ile ḳarābeti ancaḳ bu vechledür, 
mine’l-eb ve’l-ümm degüldür.  

 
1  “Rıza gösterdim ve kabul ettim.” 
2  ḳarışup: ḳarşu N1 
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Ammā Süddī ḳavlince ḳavm-i Türk ki Tatar ṭā’ifesidür, Ye’cūc ü 
Me’cūc neslindendür. Ba‘żı şikār-bāzlıġa çıḳanlar ḫāric-i vilāyetde bulınup 
gezerken Ẕü’l-ḳarneyn ki varup seddi binā eyledi, anlar bir daḫı ḳavmine 
vuṣūl bulmayup ol eṭrāfdaki benī nev‘ ile tezevvüc itmegin Tatar ṭā’ifesi 
mütevellid oldı. Ḥattā anlara Türk dinilmesi ḳavmini terk itdüklerine 
binā’en olmışdur.  

Ve bi’l-cümle Ye’cūc ü Me’cūc, Yāfeẟ bin Nūḥ-ı Necī evlādındandur, 
dinilür. Şebbaḥ nām kimesnenüñ Ye’cūc ve Me’cūc nām iki oġlı var idi ki 
ḥālā sākin olduḳları arāżī-i şimāliyyeyi evvelā anlar ‘imāret itmişdür. Ba‘dehu 
ẕürriyyetleri çoġalup aḳṣā-yı arża gitmişlerdür, dirler. Farażā ki mecmū‘-ı 
benī Ādem on bölük farż olınsa ṭoḳuz ḳısmı ol iki fırḳa idügini taḥḳīḳ 
iderler. 

El-ḳıṣṣa ṭā’ife-i mezbūr ki iki ṣınfdur ve her bir ṣınfı dörder fırḳadur. 
Ṭūl-i ‘ömr ile ḫānmānları nādirü’t-tefarruḳadur. İçlerinden her biri fe-lā-
eḳal biñ nefer evlādını ve evlād-ı evlādını1 görmeyince mürd olmaz. Sā’ir 
benī Ādem gibi a‘mār-ı ḳaṣīre ile zevāl ü fenā bulmaz. Ve bu cümle üç 
ṣınfdur ki ṣınf-ı evveli ḳāmetleri ṭūlen [196b N1] yüz yigirmişer gezdür. 
‘Arżan andan fi’l-cümle eksicekdür. Ṣınf-ı ẟānīsi ṭūlen ḳāmetleri yine yüz 
yigirmişer gezdür. 2 Bedenlerinüñ eni daḫı ol ḥisābla ẟābitü’l-merkezdür. 
Ṣınf-ı ẟāliẟi ki ḳaṣīrü’l-ḳāmeleridür, eñ aḳṣeri bir ḳarış ḳāmetle ve eñ aṭveli 
[415b E] ve ekberi ḳırḳ ẕirā‘ ḳadarınca ṭūl-i muḳarrerle ẓāhirdür ki 
mābeynlerinde bu zümrenüñ ismi gilīm-gūş diyü dā’irdür.  

Fīl ü gergedān kendülere ḳarşu ṭuramaz. Ecnās-ı vuḥūş ve sibā‘-ı 
ziyānkār ḳısmını öldürürler. Lāşelerini daḫı bulduḳlarında ḫˇāre geçürürler. 
Ḥattā kendülerden biri öldükde meyyitini żāyi‘ itmeyüp kemāl-i iştihāyla 
tenāvül ḳılurlar. Ekẟeriyyā ġıdāları keçi boynuzı didükleri ḫarnūbdur.          

 

Ṣıfat-ı sedd 

Egerçi ki ba‘żı ḥükemā iḫtilāf itmişler. Dinildügi üzere ṣıfāt-ı ḳaviyye 
ile muttaṣıf olan aḳvām-ı keẟīrenüñ sedd ile żabṭı mümkin degüldür. Ve 
āteşle eridilen eczānuñ dīvār resminde irtifā‘ ile ḳalması ‘aḳla muḫālifdür. 
Zīrā ki münḥal olup yapılması bi’z-żarūre lāzımdur. Meẟelā Monlā 

 
1  ve//evlādını: - N1 
2  ‘Arżan//gezdür: - N1 
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Muḥammed-i Müneccim-i1 Ferġānī ve ba‘żı ḥükemā-yı müte’aḫḫirīnüñ ẕī-
şānı bu bābda niçe güftügū ḳılmışlardur. Lākin bir ḫuṣūṣuñ ki ṣıḥḥati 
Kitābu’llāh ile müẟbet ola ve Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ meşiyyet-i 
ezeliyyesinde taḥaḳḳuḳı ta‘ayyün bula, anuñ inkārı küfr-i maḥż iken ‘aceb 
ki evhām u ḫayālāta düşmişlerdür.  

Fe-lā-cerem müverriḫ-i ‘ārif-i a‘lem 2  cenābına lāzımdur ki kütüb-i 
ḳadīmede bulduġı üzere naḳl ü tasṭīr eyleye. Nihāyet ne icmāl ve ne tafṣīl ü 
teblīġ ḳaṣd idüp bi-‘ibāretihi taḥrīr eyleye.  

İmdi ḳavm-i Ye’cūc ü Me’cūc’uñ naḫvet ü tasalluṭları ki ziyāde oldı, ol 
ḥudūddaki ‘ibādu’llāha cefā vü ta‘addīleri muttaṣıl tezāyüd ü imtidād buldı. 
Sābıḳu’z-ẕikr İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ol eṭrāfı ṭolaşup iki ṭaġuñ miyānında 
bir memerr-i ma‘bereyi buldı ki ol iki kūh kemāl-i irtifā‘ u ṣu‘ūbetle enbūh 
idi. Farażā ki mābeyninde bir sedd-i sedīd yapılduġı taḳdīrce berü cānibe 
geçmeleri müyesser olmaması besbellü idi.  

‘Ale’l-ḫuṣūṣ irādetu’llāh ṣudūr itmiş idi. Ya‘nī ki ol minvāl üzere bir sed 
yapması İskender’e buyurılmış idi. Yuḳaruda beyān olınan ḳıṣṣa ki ser-ḥadd-i 
Ye’cūc’deki pādişāh-ı dīndāruñ anlardan şikāyeti ve def‘i bābında Ḥażret-i 
İskender’den isti‘āneti idi. Ol daḫı sebeb-i ẓāhiri olmış idi. Tā ki Ẕü’l-
ḳarneyn-i Ḥimyerī’nüñ mübāşereti ta‘ayyün bulmış idi.  

Fe-lā-cerem evvelā seddüñ temelini ḳazdılar. Maḥall-i āba varınca 
ġāyetle ḳa‘rnāk buldılar. Ve büyük büyük, yek-pāre ṭaşlar ile esāsını 
muḥkem itdiler. Tā ki ol iki ṭaġuñ ṭorusına ber-ā-ber oldı. Ba‘dehu 
demürden ve baḳırdan iri iri kerpiçler dökdiler. Ol dīvār-ı sengīnüñ iki 
cānibinden yüzleyüp [416a E] tamāmen anları da yapdılar. Ba‘dehu 
körükler peydā idüp, ‘aẓīm āteşler yaḳup bir mertebede ḥarāret virdiler ki ol 
demürden ve baḳırdan olan kerpiçler eridi. Birbiri ile alışdı. Dīvāruñ3 iki 
cānibinde ṣıva gibi hem-vār [197a N1] olup delik deşik nesne ḳalmadı. Ve 
ol maḳūle cā-be-cā naḳb u sūrāḫ daḫı ḳaldı ise tekrār termīm olındı. Tā ki 
ṭūlen yüz elli fersaḫ, ‘arżen dīvārı bir mīl ve yüksekligi biñ üç yüz arış bir 
sedd-i sedīd oldı ki gūyā [184b MV] anlaruñ def‘ine meşiyyet-i ilāhiyye 
ṭılısmı ile bedīd oldı ki bir daḫı andan berü geçmeleri müyesser olmadı. 

 
1  Müneccim-i: - MV, N1 
2  a‘lem: ‘ālim N1 
3  Dīvāruñ: - N1 
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Kitāb-ı Ravżatu’s-ṣafā’da ve sā’ir kütüb-i mu‘teberede bu minvāl üzere naḳl 
ü ta‘yīn ḳılındı.  

Vaḳtā ki bu ṭarīḳla istiḥkām bulup encāma irdi, Ẕü’l-ḳarneyn secde-i 
şükr idüp döndi.1 Kendü ‘askerine ḫiṭāb eyledi. Ya‘nī ki  هذا رمحة من رّىب فاذا»
 didi. Ya‘nī ki “Bu seddüñ bināsı  جاء وعد رّىب جعله دّكاً وكان وعد  رّىب حّقًا»2
Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ bir ‘aṭiyyesi oldı. Ḳaçan ki va‘de tamām ola, 
yine Rabb-i ‘İzzet’üñ emri ile yıḳılup fenā bula. Ḫuṣūṣā Bārī Ḫudā’nuñ rūz-ı 
mev‘ūda irādeti müte‘alliḳdür. Aṣlā vuḳū‘ında şübhe yoḳdur.” diyü söyledi. 
Andan aḳṣā-yı bilād-ı şimālīye çekildi, gitdi. 

 

Tafṣīl-i munżam3 der-ṣıḥḥat-i sedd-i müstaḥkem 

Ḫafī olmaya ki seddüñ vücūdında şübhe yoḳdur. Def‘-i fiten-i ḳavm-i 
Ye’cūc içün binā olınduġı ḫod naṣṣ-ı şerīfle ẟābitdür. Nihāyet bānī-i sedd 
olan İskender-i Kübrā mıdur, yoḳsa Ẕü’l-ḳarneyn-i Rūmī midür, ekẟer-i 
müverriḫīn anda iḫtilāf itmişdür. 

Ammā kitāb-ı el-Mesālik ve’l-memālik’de mesṭūrdur ki ḫulefā-yı 
‘Abbāsiyye’den Vāẟıḳ Bi’llāh zamān-ı ḫilāfetinde bir vāḳı‘a gördi ki ḳavm-i 
Ye’cūc ile mābeynimüzdeki sedd-i sedīd açılmış. Ya‘nī ki eşrāṭ-ı sā‘atden 
olan ‘alā’imüñ biri muḳarrer olmış. Fe-lā-cerem seyyāḥ-ı kār-dān, Selām-ı 
Tercemān nām ādemine elli nefer yarar yoldaş ḳoşdı. “Beş biñ dīnār ve iki 
yüz biñ dirhem ve ol elli neferüñ her birine biñer dirhem ve birer yıllıḳ4 zād 
u zevāde ve bu cümlenüñ taḥmīli içün iki yüz re’s güçlü, ḳuvvetlü ḳatır 
āmāde ḳıldı. Ve cümlesine mektūb virüp Sürremenrāy nām ḳaṣabadan 
Ermeniyye ṣāḥibi İsḥāḳ bin İsma‘īl’e gönderdi ki [416b E] ol zamānda 
Tiflīs’de olurdı. Aña varduḳdan ṣoñra sālik-i rāh olup Sedd-i İskender’e 
‘azīmetimüzi ve tā ol maḥalle dek müsāferetimüzi muḥkem tenbīh ḳıldı. El-
ḳıṣṣa ṣāḥib-i Ermeniyye mektūbı ile ṣāḥib-i serīre varduḳ. Ve andan bir nāme 
ile Lān memleketi melikine vuṣūl bulduḳ. Ol daḫı bize temessük virüp 

 
1  döndi: döndi, gitdi E 
2  “Bu, Rabb’imden bir rahmettir. Rabb’imin vaadi geldiğinde onu yerle bir eder. Rabb’imin 

vaadi haktır.” 
3  munżamm: - N1 
4  yıllıḳ: yollıḳ N1 
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Ḳaplan 1  Şāh’a gönderdi. Ol daḫı eglendürmeyüp Ḫazer meliki Ṭarḫān 
cānibine revāne ḳıldı.  

Ba‘de’l-vuṣūl bir gün bir gice anuñ ḥużūrında daḫı istirāḥat u nüzūlden 
ṣoñra bize beş nefer ehl-i vuḳūf ḳoşdı. Tā ki yigirmi altı gün geçüp ‘āḳıbet 
yolımuz bir arż-ı sevdāya mütenāhī oldı ki rā’iḥa-i kerīhe ile vāḳi‘ idi. Ḥattā 
tenāvül-i ṭa‘āma bile māni‘ idi. Pes on gün miḳdārı ki ol arż-ı kerīhede 
gezdük, [197b N1] ba‘dehu 2  birḳaç ḫarābe medīneye yitişdük. Ve ol 
mābeynde yigirmi yedi gün daḫı sefer itdük. Ve ol medā’in-i ḫarābenüñ 
aṣlını su’āl itdükde zamān-ı sābıḳda ḳable binā’i’s-sedd, Ye’cūc ü Me’cūc 
ḫarāb itdügi şehrler idügini ma‘lūm idindük. Ġıbbu ẕālik Sedd-i İskender 
olan ṭaġa varup ḳarībinde ba‘żı ḳal‘alar bulduḳ ki sükkānı ehl-i İslām idi. 
Kimi ‘Arabī ve kimi Fārisī tekellüm iderlerdi. Ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm tilāvetin 
idüp mesācid ü ma‘ābidde ‘ibādet ḳılurlardı.  

Biz ki emīrü’l-mü’minīn cenābından 3  geldügimüzi [185a MV] 
bildürdük, ‘Dār-ı dünyāda emīrü’l-mü’minīn nāmına kimse var mıdur?’ 
diyü ta‘accüb itdüklerini gördük. Ḥattā ‘Ḫalīfe-i Rabbü’l-‘ālemīn şeyḫ 
midür, yoḳsa şāb mıdur?’ diyü ṣordılar. Ve ‘Ne vechle icrā-yı aḥkām ider?’ 
diyü tefaḥḥuṣ ḳıldılar. Andan gidüp bir ṭaġa varduḳ ki aṣlā yeşerür nebātātı 
yoġ-ıdı. Ve bir cebel-i maḳṭū‘ idi ki yüz elli ẕirā‘ ‘arżı olan bir ḳıṭ‘a arżda 
vāḳi‘ idi. Ve andaki vādīnüñ iki cānibinden iki ḳapu var idi ki her ḳapunuñ 
enlüligi yigirmi beş ẕirā‘ idi. Küllīsi ḥadīdden kerpiçlerle müstaḥkem 
yapılmış idi. Ba‘dehu nuḥās ile ḳaplanmış idi. Her birinüñ eni4 elli ẕirā‘ idi. 
Andan içerüsi bir derbend-i ḥadīd idi ki ol ikisinüñ cānibleri ṭūlen yüz 
yigirmişer ẕirā‘ idi. Bināsı mümted olup ol ‘iḍādelerüñ üzerine binmiş idi ki 
anlaruñ daḫı ṭūli onar ẕirā‘ ve ‘arżları beşer [ẕirā‘] idi. Ve ol derbendüñ 
yuḳarusı [417a E] göz irimi mertebesinden ziyāde, istiḥkāmı ḥadīdden 
āmāde, gūyā ki ṣun‘ı ne ṣan‘at-i binā ve ne maḳdūr-ı beşer idi.  

Bu ṭarīḳla irtifā‘ı tā re’s-i cebele dek varmış idi. Ve nihāyetinde şerefeleri 
var idi ki her şerefe ṭarafında iki ḳuş5 birbirine muḳābil ḳonmış idi. Ve 
andan öte bir demürden ḳapu görinmiş idi ki iki ḳanadı var idi. Her birinüñ 

 
1  Ḳaplan: Fīlān MV | Ḳaylān E 
2  ba‘dehu: - MV, N1 
3  cenābından: cānibinden N1 
4  eni: - N1 
5  N1 ve E nüshalarında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır. 
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‘arżı elli ẕirā‘ ve yüksekligi ol miḳdār ile ẓāhirü’l-irtifā‘, …1 daḫı beşer ẕirā‘ 
idi. Ḳā’imeleri ḫod tā derbend miḳdārınca idi. Ve ol ḳapunuñ üzerinde yedi 
arşun uzunı bir kilīd ṭururdı. Bir ḳarış ḳaluñlıġı ve yirden yuḳaru yigirmi 
beşer ẕirā‘ irtifā‘ı muḳarrer idi. Ve yine ol ḳuflden beşer ẕirā‘ yuḳaru bir vādī2 
var idi ki anuñ ṭūli ḳufl ṭūlinden efzūn idi. Her birinüñ ikişer ẕirā‘ miḳdārı 
ṭūl ile ḥikmet-nümūn idi. Ve yine anuñ3 üstinde bir buçuḳ arşun ḳaddinde 
bir miftāḥ-ı mu‘allaḳ ser-nigūn idi. Düvāzdeh dendāneleri nümāyān 
mencinīḳ ḫalḳası gibi zencīr ile aṣılmış idi. Ve ‘iḍādeteyn altında ḳalanlardan 
ġayrı ‘atebe-i bāb on arşun var idi ki yüz ẕirā‘ basṭında idi.  

Ve bu ẕikr olınan ḳal‘alaruñ re’īsi her gün üç nevbet, onar fārisle 
atlanurdı. Ve her biri elinde beşer baṭmān aġırı ḥadīd ṭutarlardı. Varup ol 
ḳapuyı muḥkem dögerlerdi. Ke-ennehu muḥāfaẓada iḥtiyāṭ üzere idüklerini 
bildürürlerdi. Ḫuṣūṣā verā-yı bābdan ba‘żı [198a N1] eṣvāt-ı ġarībe 
işidürlerdi. Ḥattā bizüm yoldaşlarımuz daḫı ḳapu dögmek ḫidmetini edā 
itdiler. Ḳapu ardından ṣudūr eyleyen eṣvātı daḫı işitdiler.  

Ba‘de-mā ol maḥalle ḳarīb bir ḥıṣn-ı kebīr-i ‘acīb daḫı var idi ki ṭūlen 
ve ‘arżen onar fersaḫ miḳdārı vüs‘atle nümūdār idi. Ve iki ḳal‘a daḫı mevcūd 
idi ki her birinüñ devri yüz ẕirā‘ ile ma‘dūd idi. Ve bu ḳal‘alaruñ 
mābeyninde bir a‘lā ṭatlu ṣu aḳardı. Ve ol maḫlūḳāta ol āb-ı zülālden ḥiṣṣe 
çıḳardı.  

Ammā ol iki ḥıṣn-ı ṣaġīrüñ biri sed bināsına isti‘māl olınan ālāt-ı bennā 
ile memlū idi. Ḥadīd ü nuḥāsden ġarīb ḳazmalar ve kürekler ve büyük 
büyük ḳazanlar ve körükler ṭopṭolu idi. Ve ḫışt-ı ḥadīd fażalātı daḫı yıġın 
[417b E] yıġın anda ḥıfẓ olınmış idi. Ekẟeri birer buçuḳ ẕirā‘ ṭūl ü ‘arż ile 
bulınmış idi. Ammā ḳaluñlıġı birer ḳarış miḳdārı görinmiş idi.”  

Ol dīde-bānlara ki [185b MV] ṣormışlar, “Ḳavm-i Ye’cūc ü 
Me’cūc’den bu ḳapu üstinde, ya sedd-i dīvārı firāzında gördügüñüz var 
mıdur?” dimişler. Anlar daḫı “Bir kerre pençesi şerefeler üstinde görindi. 
Ammā der-ḥāl bir rīḥ-ı sevdā esüp yine anları kendü semtlerine sürdi, 
bıraḳdı ki ḳadları birer buçuḳ ḳarış miḳdārı ancaḳ var idi.” diyü cevāb 
virmişler.  

 
1  E nüshasında burada bir kelimelik boşluk bırakılmıştır. MV ve N1 nüshalarında ise boşluk 

bulunmamaktadır.  
2  N1 ve E nüshalarında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır. 
3  N1 nüshasında bu kelimenin yeri boş bırakılmıştır. 
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Ba‘de ḳażā’i’l-vaṭar Selām-ı Tercemān ile ve sā’ir nefer ol maḥalden 
‘avdetle sefer idüp nāḥiye-i Ḫorāsān’a çıḳmışlar. Andan Semerḳand ardına 
yedi fersaḫ ḳarīb olan vilāyete nüzūl ḳılmışlar. Ba‘dehu ‘Abdu’llāh bin 
Ṭāhir’e çıḳup yüz biñ aḳçe en‘āmın almışlar. Bu ṭarīḳla iki yıl, dört ay ki 
tamām olmış, bunlar Tercemān Selām ile Sürremenrāy ḳaṣabasına vuṣūl 
bulmış. İntehā. 

 

Tafṣīl-i kitāb-ı el-Mesālik be-tefāṣīl-i tilke’l-mehālik 

Ġıbbu ẕālik Ẕü’l-ḳarneyn laḳabına vücūh-ı keẟīre beyān olınmışdur. 
Envārü’t-tenzīl ḳavlince şecā‘atine binā’en dinilmişdür. Zīrā ki merd-i dilīr 
olanlara kebş ıṭlāḳ olınmaġın mezbūra daḫı Ẕü’l-ḳarneyn laḳabı münāsib 
görilmişdür. Ve ba‘żılar ḳavlince zamān-ı devleti iki ḳarn i‘tibār olınmaġın 
laḳab virilmişdür. Veyāḫūd başına giydügi tācında iki şāḫ olup kebşüñ 
ḳarneyni gibi görinmegin teşbīh ḳılınmışdur. Veyāḫūd1 mülk-i Rūm ve Fārs 
salṭanatı veyāḫūd vilāyet-i Rūm ve Türk memleketini taḥt-ı taṣarrufa 
getürmegin ol laḳab ḳonılmışdur. 

Ve bi’l-cümle İskender-i Kübrā Sedd-i Ye’cūc’ı yapduḳdan ṣoñra Bārī 
Ḫudā cenābına vāfir şükrler itdi. Ba‘dehu çekilüp arż-ı Mıṣr’a ṭoġrı gitdi. Tā 
ki selāmet yaḳasına çıḳup İskenderiyye şehrini bünyād ḳıldı. Ba‘żılar 
ḳavlince on iki şehr-i ‘aẓīm yapdı. 2  Cümlesini İskenderiyye ismi ile 
müsemmā ḳıldı.  

Vaṣīf Şāh-ı müverriḫ taḥḳīḳı üzere ḳaçan ki Mıṣr İskenderiyyesi 
bināsına el urdı, iḫtitāmına yüz elli yıl miḳdārı zamān mürūrı lāzım görindi. 
Ḥālā ki İskender’üñ ‘ulüvv-i himmeti ile az zamānda ġāyet ü encām buldı. 
Fe-ammā ba‘de-zamānin tekrār ḫarāb oldı. İkincide İskender-i Rūmī 
iḳdāmıyla ta‘mīr olındı. Ḥattā mir’āt-i cām-ı3 cihān-nümā daḫı anlaruñ 
āẟārından oldı. [198b N1]  

Ve bi’l-cümle İskender-i Ḥimyerī ki rūy-i zemīni ṭolaşdı, mevkib-i 
hümāyūnı bi’l-āḫire ‘Irāḳ’a çıḳup leşkerine icāzet virdi. Ruḫṣat-ı inṣırāfla her 
biri yirlü yirine ṭaġıldı. Ve kendüsi Dūmetü’l-cendel nām maḥalle varup 

 
1  yāḫūd: yāḫūd başına giydügi N1 
2  şehr-i//yapdı: şehrini bünyād ḳıldı E 
3  cām-ı: - N1 
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ṭā‘āt u ‘ibādete meşġūl [418a E] oldı. Ve çoḳ zamān geçmedin vedī‘at-ı 
ḥayātını ḳābıż-ı ervāḥa ṭapşurdı.  

Naẓm 

 هم از گردش او نيابی جواز     اگر � تو گردون نشيند به راز  
 مهو تريگی و نژندی دهد]       [مهو �ج و ختت بلندی دهد 

  1  گهی مغز �بی ازو گاه پوست   به دمشن مهی ماند و هم به دوست 

Ba‘de-mā müddet-i ‘ömrinde iḫtilāf vardur. Kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūr 
olduġı üzere biñ altı yüz yıl ‘ömr sürmişdür. Ve ḳabr-i şerīfi Tihāme’dedür. 

 

Faṣl Der-ẕikr-i İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhi’s-selām 

Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ ḫalīli ve enbiyā-yı ‘iẓāmuñ eşref ü celīlidür ki bir 
peyġāmber-i büzürgvār ve nebiyy-i ṣıddīḳ-ı ḫullet-medārdur ki ‘iẓam-ı şānına 
nihāyet yoḳdur. Faḫr-i enbiyā, sulṭān-ı aṣfiyā, Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bunlaruñ nesl-i şerīfinden ẓuhūra gelüp ol millet 
üzere olmaları şān-ı laṭīfinüñ meziyyetine şāhiddür. Ḥattā   احىي ستة القرى»
 na‘tı anlaruñ ‘iẓam-ı şānı [186a MV] ورفع قواعد البيت ىف  أ ّم القرى»2
ṣıḥḥatine müsā‘iddür.  

 

Ḥilye-i şerīfleri 

Reng-i rūyları3  ḳızıllıġla aḳlıġa mā’il, ḳāmet-i mevzūnları mu‘addil, 
ḍaḫīmü’s-sürre ve eşhelü’l-‘ayneyn, ‘aẓīmü’s-ṣadr ve müsteviyyetü’l-

 
1  “Eğer senin için felek ancak sırlarla varsa ve onun dönüşünün izni senin elinde değilse 

[bütünüyle yücelik tacını ve tahtını bırak. Bütün kederleri ve öfkeleri bırak]. Bunların 
hepsi hem dosta hem düşmana kalacaktır. Bundan bazen öz bazen de kabuk elde edersin.” 
پوشت   :  پوست  |  MV | Bu manzume Firdevsî’nin Şehnâme’sinden iktibas edilmiştir. bk. Cevad 
Beşerî, “Ebyât-i Şâhnâme Der-Halku’l-insân-i Nîşâbûrî”, Edeb-i Fârisî, Sâl 9, Şümâre 1, 
Bahâr u Tâbistân 1398, s. 101-124.  

2  “Altı şehir ihya etti. Mekke’de Ka‘be’nin sütunlarını yükseltti.” 
3  Reng-i rūyları: - N1 
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menkibeyn bir resūl-i celīlü’l-ḳadr idi. Vilādetleri arāżī-i Ahvāz’dan zemīn-i 
Sūs’da olmışdur.  

Ve ba‘żılar ḳavlince nāḥiye-i Ḥarrān’da vuḳū‘ bulmışdur. Esaḥḥ-ı aḳvāl 
budur ki masḳaṭ-ı re’sleri ıḳlīm-i Bābil’den Kūẟā nām maḥalde ẓuhūr 
itmişdür. Babaları Āzer’üñ ‘ömrinden yigirmi yıl geçdükden ṣoñra nūr-ı 
vücūdları ‘ālemi münevver ḳıldı. Ḳaçan ki zamān-ı vilādetleri yaḳın oldı, 
māderleri ol diyārdan ıraḳlaşup ṣuyı ṣoġulmış bir nehr-i ‘aẓīm kenārına vuṣūl 
buldı. Ve ol maḥalde vaż‘-ı ḥaml idüp ol gevher-i yek-dāneyi ṣarup 
ṣarmaladı. Anda ḳoyup1 babası Āzer’i ḫaberdār itmege vardı. Ba‘dehu peder 
ü māderi ḫavf-ı Nemrūd ile ḫafiyyeten ol mevżi‘a vardılar. Kenār-ı cūyda bir 
evcegiz tertīb idüp eṭrāfını mażarrat-ı sibā‘ ḫavfından seng ü ḫas u ḫāşāk ile 
berkidüp çekildiler. Ya‘nī ki vilādet-i ferzend-i ‘izzetmendi bir ferde 
bildürmediler.  

Egerçi ki eṣaḥḥ-ı aḳvāl bu ẕikr itdügimüzdür. Lākin İmām Süddī 
ḳavlince şol zamān ki māder-i İbrāhīm’de ḥaml ẓāhir oldı, Āzer’e ḫavf-ı 
Nemrūd ġalebe ḳılup ḫalīlesini Kūfe ile Baṣra miyānında Verḳā 2  nām 
maḥalle iletdi. Vaż‘-ı ḥaml idüp Ḥażret-i İbrāhīm büyüyince anda alıḳodı. 
Ve zamān zamān vech-i ma‘īşetlerini irsāl [218b E] itdi.  

Ve ba‘żılar ḳavlince vilādetleri bir ġār içinde oldı. Ammā ki ol ġār yine 
Verḳā’da olması bilā-münāfāt müteḥaḳḳıḳ bulındı. İbrāhīm dimek “eb 
rāhim” ma‘nāsınadur. “Peder-i müşfiḳ u mihrbān” dimekdür. Ammā laḳabı 
Ḫalīlu’llāh ve Ḫalīlü’r-Raḥmān’dur. Niteki künyet-i laṭīfi3 Ebü’d-ḍīfān ve 
Ebū Muḥammed ve Ebü’l-enbiyā oldı. Babaları Āzer’üñ bir nāmı Tāreḫ’dür 
ki Kūfe ḳaryelerinden Kūẟā nām [199a N1] ḳaryede olurdı.  

Ve ḥażretüñ vilādeti tārīḫinde Nemrūd bin Ken‘ān bin Gūş bin İrem 
bin Ḥām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāmdur ki fermān-fermā-yı ‘ālem-i nāfiẕü’l-
aḥkām-ı benī Ādem bir pādişāh-ı ṣāḥib-i ḥaşem idi ki tamāmet-i rub‘-ı 
meskūna ḥükm itmiş idi. Kibār-ı Müslimīn’den İskender ve Süleymān ve 
küffār-ı cebbārīnden Nemrūd ve Buḫtunnaṣr-ı ḍalālet-nişān ḳalemrev-i 
ḥükūmetlerini aḳṣā-yı ma‘mūre-i şarḳdan intiyā-yı meskūne-i ġarba 
iletmiş idi.  

 
1  ḳoyup: alıḳoyup N1 
2  Verḳā: Verḳām N1 
3  künyet-i laṭīfi: künyeti MV, N1 
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Ba‘de-mā Mevlānā Ḳāḍī Beyżāvī ‘aleyhi’r-raḥme “Ba‘ẟ-i İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selām Ḍaḥḥāk-i Mārī zamānında oldı.” diyü yazmışdur. Bu ḳavl ise 
Nemrūd’uñ şarḳdan ġarba istīlāsına münāfīdür.  

El-ḳıṣṣa Nemrūd serīr-i salṭanata cülūs ile ki vücūd buldı, günden güne 
gülzār-ı ‘adālete meyelān ve inṣāf gülistānını sebz 1  ü reyyān idüp esās-ı 
‘aẓameti gitdükçe mümehhed oldı. Ve erkān-ı sa‘ādet ü ḥaşmeti vüfūr-ı 
merḥamet ü mekārimle re‘āyāyı zinde ḳıldı. Evḳātı bu minvāl üzere ḫiṣāl-i 
ḥamīde ve aḫlāḳ-ı pesendīde ile güẕerān iken İblīs-i bāhirü’l-ḫusrān kendüyi 
iḍlāle başladı. Da‘vā-yı ulūhiyyet itmesine müte‘alliḳ iġvālar ile ol ġāfili 
ṭarīḳ-ı [186b MV] rāstden çıḳardı. 

Bi’l-āḫire ene ve lā-ġayr2 da‘vāsı ile ḍalālete maḳrūn itdi. “Ḫālıḳ u Rāzıḳ3 
benüm.” diyü gūn-ā-gūn heẕeyān ile kendüyi maġbūn itdi. 
 Niteki ātiyü’z-ẕikr Cemşīd’e daḫı böyle  «تعاىل  هللا عّما  يقولون علو� ا كبريً ا» 4 
olmış idi. Niçe rūzgār ve ḳurūn-ı bī-şümār İslām üzere icrā-yı aḥkām iderken 
zamān-ı salṭanatı mümted olmaġla ve İblīs ‘aleyhi’l-la‘nenüñ iġvāsına 
uymaġla da‘vā-yı ulūhiyyet idüp kāfir olmışdur. 

li-Münşi’ihi 

  Pādişāhlar ki ẓıll-ı Yezdāndur 
  Ẓılla ẓulmet olur velī hem-reng 
 
  Ẓulüm u ẓalm birdür imlāda 
  Virür āyīneye ikisi de jeng 
 
  Sāyeyi ẕāta ḥaml ider cühelā 
  Küfre iletür o ḳavmi bu āheng 
 
  Devlet aṣḥābı iḥtiyāṭ itsün 
  Reng ider yoḳsa anlara nīreng 

Ve bi’l-cümle Nemrūd ki pend-i şeyṭānla sālib-i dīn [419a E] ü īmān 
oldı, kendü şeklinde ṣanemler düzdürüp ḫalḳı ‘ibādetine da‘vet ḳıldı. 

 
1  sebz: ser-sebz N1 
2  “Sadece ben, başkası değil!” 
3  Rāzıḳ: Rezzāk N1, MV 
4  “Yüce Allah bu söylenenlerden uludur, büyüktür.” 
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“Nihān u ‘ayān her kişi ‘ibādet-i evẟān idüp baña taḳarrüb devletini kesb 
itsün.” diyü ‘ibādu’llāhı iḍlāle başladı.  

Menḳūldür ki birgün umūr-ı salṭanatdan bir mühimm-i küllī düşüp 
a‘yān-ı devletini ve müneccimīn ü kehene-i memleketini bi-esrihim ḥużūr-ı 
menḥūsına getürtdi.  

Kitāb-ı Ünsü’l-celīl ḳavlince ol eẟnālarda Nemrūd bir rü’yā görmiş idi. 
Cevv-i semāda bir kevkeb-i pür 1 -nūr hüveydā olmış. Ve anuñ żiyā’-ı 
kāmilinden żav’-i şems ü ḳamer iżmiḥlāl mertebelerin bulmış. Ḥattā 
Nemrūd-ı merdūd ‘aleyhi’l-la‘netü’l-Vedūd ol ḫavf ile feza‘ u feryād iderek2 
uyanmış. Cem‘iyyet-i müneccimīn ü sāḥirāna ol vāḳı‘a sebeb olmış.  

El-ḳıṣṣa Nemrūd-ı ḍāll ki bu minvāl üzere dīvān itdi, keyfiyyet-i ta‘bīr-i 
rü’yāsını kāhinlerinden istibyān itdi. Ḫalīd bin ‘Āṣ ki re’īs-i müneccimīn-i 
ḫavāṣ ve eşher-i kehene-i bāhirü’l-iḫtiṣāṣ idi, Nemrūd’a ilḳā ve bu mażmūnı 
inhā eyledi ki “Kitāblarımuzuñ aḥkāmı mūcibince elbette bu sāl pāy-taḫt-ı 
lāzımü’l-iclālde [199b N1] bir ferzend-i ‘izzetmend vücūda gelecekdür. 
Büyüyüp neşv ü nemā bulduḳdan ṣoñra āyīnimüzi nesḫ idüp bir dīn-i cedīd 
ve şer‘-ı mecīd iẟbātına mücidd olsa gerekdür. Şöyle ki vaḳtiyle tedārüki 
görilmeye, bu ḫānedānuñ devleti mużmaḥil ola, gide.”  

Çün ki bu mübālaġa ile iḥtiyāṭ ṣımāḫ-ı Nemrūd’la ki iḫtilāṭ itdi, hemān 
ol ḥīnde emr eyledi ki “Ol yıl kimse ‘avreti yanına varmaya. Ve şimdiye dek 
ḥamli ẓāhir olanlardan her kimüñ ‘avreti vaż‘-ı ḥaml iderse benüm 
ṭarafumdan bir mü’ekkel anda ḥāżır ola. Her ṭoġan benāt olduḳda 
müsāmaḥa eyleye. Ẕükūrdan ise mecāl virmeyüp ḳatl ide.” Ḥattā ḫavāṣṣ-ı 
kehene bu re’y-i fāsidi begendiler. Anuñla ‘amel olınmaġı ẕimmetlerine 
vācib bildiler. Ve her on kişiye bir mücerrib-i umūr mü’ekkeli musallaṭ 
ḳıldılar.  

Ammā peder-i İbrāhīm olan Āzer’e, ḫavāṣṣ-ı Nemrūd’dan bir emīr-i 
mu‘teber olmaġın anuñ ḫuṣūṣında müsāmaḥa olındı. Ya‘nī ki ‘avreti ile 
mücāma‘at itmesün, diyü maḫṣūṣ bir mü’ekkel ḳonılmadı. Ancaḳ tenbīh ile 
iktifā ḳılındı. 

 

 
1  pür: - N1 
2  iderek: idüp aġlayaraḳ MV | ile E 
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li-Münşi’ihi 

  İrādet eylese bir şey’i Ḥażret-i Mevlā 
  Ne kimse [187a MV] men‘ ider anı ne redd olur o ḳażā 
 
  Bu müdde‘āyı ider merd-i münkire iẟbāt 
  Ḥikāyet-i püser ü bint ü himmet-i ‘Anḳā 

 

Der-keyfiyyet-i vilādet-i İbrāhīm ve ḥirāset-i ān nebiyy-i kerīm ez-
Kirdgār-ı ḫallāḳ u raḥīm ve helāk-şüden-i bisyār-i eṭfāl bā-fermān-ı 

Nemrūd-ı muḍill ü ḍāl 

Naḳale-i aḫbār-ı a‘yān, ḥafaẓa-i āẟār-ı ‘ālemiyān bu rāz-ı nühüfteyi bu 
vech ile i‘lān u beyān ḳıldı ki ol senede [419a E] mü’ekkelān-ı Nemrūd pāy-
taḫt-ı nā-mübārekinde mevlūd on sekiz biñ ferzendi nā-būd ḳıldılar. Ekābir 
ü aṣāġırdan bir ferdüñ veledini ṣıyānet ü ḥirāset itmediler.  

İttifāḳ-ı ekẟer-i müverriḫīn böyledür ki Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh raḥm-i 
mādere düşecegi gicenüñ ṣabāḥında kehene-i ḍalālet-vifāḳ ittifāḳla dīvān-ı 
Nemrūd’a geldiler. “Bunca cidd ü cehd olınmışdur. Encāmı işbu şāma 
müntehī olmışdur ki bu aḫşam ol vücūd-ı lāzımü’l-in‘idām ṣulb-i pederden 
raḥm-i mādere düşecekdür. Ya‘nī ki bir ṣadef-i dü-nīm-i la‘līn bir dürr-i 
ẟemīn ve gevher-i şāhvār-ı ḥikmet-ḳarīni kendüye ceẕb idecekdür. İḥtiyāṭ-ı 
küllī lāzımdur. Müsāmaḥa ve müsāheleden ictināb emr-i müteḥattimdür.” 
didüklerinde Ḫalīd bin ‘Āṣ’uñ bu ihtimāmını ki gördi, Nemrūd ser-cümle 
dārü’l-mülki sükkānını şehrden ṭaşra sürdi. Ve dervāzelere ẟiḳa ve 
mu‘temedün ‘aleyh ādemler ḳodı. “Bu gün ve bu gice bir ferd ‘avretine yaḳın 
olmasun.” buyurdı.  

Fe-lā-cerem ber-mūcib-i emr-i mübrem her kişi ‘iyāline dūr ve 
meskenine mehcūr, müneccimīn ise usṭurlābları ellerinde manẓūr-ı daḳā’iḳ-ı 
sā‘at taḥḳīḳında her biri kemāl-i diḳḳatle iştiġāl-i mevfūr üzere iken ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, māder-i İbrāhīm ki ismi Yūnā1 idi, gezinerek evine ḳarīb olan 
dervāzenüñ iç yüzine vardı. Āzer ki ba‘żı yārānı ile ol ḳapunuñ ḥıfẓına 
mü’ekkel idi, ḫalīlesini tenhā gördi. Nefsinden bir küllī teḳażā ve müddet-i 

 
1  Yūnā: Būnā E 
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‘ömrinde peydā olmamış ṭaleb ü iştihā peydā olmaġın ‘avretinüñ yanına 
vardı. Ḳapunuñ iç yüzinde bir ḫālīce yirde murādını ḥāṣıl ḳıldı.  

Ṭarafeynde teleẕẕüẕ-i tām muḳarrer olup [200a N1] māder-i İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selām ki menziline ṭoġrıldı, hemānā müneccimīn zümresinden bir 
feryād ḳopdı. Ve bir zemzeme ile ẓāhirü’l-imtidād işidildi ki “İşte ol vücūd 
henüz raḥme düşdi. Bunca sa‘y u kūşişümüz cidden netīce virmedi.” diyürek 
Ḫalīd-i pelīd ṣaçın, ṣaḳalın yolaraḳ “Olacaḳ oldı.” diyü vāveylā ḳılaraḳ serāy-ı 
Nemrūd’a geldi. Vāḳi‘-i ḥāli munfaṣılan kendüye1 bildürdi. Ve şarḳdan 
ġarbe nūr u żiyā ile arż u semā miyānını ḳaplamış bir kevkeb-i mes‘ūd 
gösterdi ki ḥadd-i ẕātında necm-i İbrāhīm el-Ḫalīl ol kevkeb-i pür-nūr-ı celīl 
idi. Ol ḥīne dek görinmiş ve ṭoġmış yılduz degül idi.  

Ḥāṣıl-ı kelām her çend ki ihtimām-ı tām ile2 yoḳladılar, hīç bir ferdi 
‘avreti yanında bulmadılar. “Raḥme düşmeden men‘ine imkān olmadı ise 
bārī vaḳt-i vilādetinde diḳḳat u ihtimām3 idelüm.” [420a E] diyü ṭaġıldılar. 
Müddet-i ḥaml münḳażī olınca kāhinler ve müneccimler burısı ṭutmış ‘avret 
gibi ıżṭırāb üzere deprendiler. “Bu minvāl üzere zamān-ı müddet-i ḥaml 
güẕerān olup işte bu heftede, fülān gicede ve fülān sā‘atde vücūda 
gelecekdür.” diyü müneccimler ḫaber virdiler. Bu kerre tefaḳḳud u 
tefaḥḥuṣda ḳatı iḥtiyāṭ [187b MV] üzere ḥareket itdiler.  

Māder-i Ḫalīl ise ḫavf-ı ġażab-ı Nemrūd ile küllī ıżṭırāb peydā itdi. 
Āẟār-ı vilādet olan evcā‘-ı4 mütenevvi‘adan ba‘żı ḥālāt belürdügi gibi ilhām-ı 
İlāhī ile şehrden ṭaşra gitdi. Sübḥāna’llāhu’l-müste‘ān. Ol gice ṣabāḥa dek 
müneccimān usṭurlāblarına nigerān ve daḳā’iḳ u sā‘āt ḥisābında diḳḳat-
künān; 

Naẓm 

  Devrān ki ḥādiẟāt-ıla yüklendi bī-gümān 
  Gün ṭoġmadın neler ṭoġa kim bile nāgehān 

inşādı ile ṭaraf ṭaraf pūyān ve ẓuhūr-ı ḥavādiẟe dīde-i intiẓārla cūyān 
iken ‘āmme-i müneccimīn ve kehene-i ṣınā‘at-güzīn “İşte ol ferzend-i 
sa‘ādetmend-i hidāyet-resān nāgehān ṭulū‘-ı pür-nūrla ẓāhir ü ‘ayān oldı.” 

 
1  kendüye: - MV, E 
2  ihtimām-ı//ile: ihtimām ile N1 
3  ü ihtimām: - N1, E 
4  evcā‘-ı: evżā‘-ı E 
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diyü Nemrūd ḳapusına geldiler. “Aṣlā iḥtiyāṭımuz fā’ide virmeyüp ıḳlīm-i 
Bābil’den ‘arż-ı ‘Irāḳ’da Kūẟā nām ḳaryede işbu sā‘atde ṭoġdı.” diyü 
bildürdiler.  

Fe-ammā māder-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ki ıżṭırāb-ı ḥaml ile ṭaşra gitdi, 
emr-i İlāhī ile bir melek ẓāhir olup delāletle bir ġār-ı enbūha iletdi. “Ṣaḳın 
ḳorḳma, üşenme kimseden. Ciger-gūşeñe żarar yitişe ṣanma ki ṭoġacaḳ 
oġluñ ḫalīl-i Ḫudā’dur. Ḫuṣūṣā ki cedd-i güzīn-i enbiyādur.” beşāretin itdi. 
Vaż‘-ı ḥamle mühimmāt olan ḥavā’ici kendüye teslīm idüp çekildi, gitdi.  

Vaḳtā ki Ḥażret-i İbrāhīm ṭoġdı, Cibrīl-i kerīm ḥāżır olup mübārek 
göbegini kesdi. Ve mübārek1 ḳulaḳlarına eẕān oḳıyup cism-i pākine cennet 
ḥullelerinden bir beyāż nūrānī cāme giydürdi. Ba‘dehu ‘ālem-i bālāya ‘azīmet 
ḳıldı. Ve ol melek-i cemīl 2  ki delālet ile ġāra getürmiş idi ve mevlūd-ı 
mes‘ūdınuñ beşāretin yitürmiş idi, niçe rūzgār māder-i Ḫalīl3 yanından dūr 
olmadı. Emr-i Yezdān-ı Celīl ile enīs ü mūnis olup ḥużūrından cüdā olmadı. 
Keẕā fī Ünsü’l-celīl. 

Ve ammā bu mābeynde ḳatl olınan eṭfāl ne miḳdār idüginde iḫtilāf-ı 
[200b N1]4 aḳvāl muḳarrerdür. Mevlānā Kisā’ī ‘aleyhi’r-raḥme ḳavlince ol 
sālde yüz biñ eṭfāl helāk olmışdur. Ve ba‘żılar yetmiş yedi biñ ferzend ḳatl 
olındı, dimişdür.  

Nemrūd-ı fācir-i ẓulmkār egerçi ki [220b E] kāfir-i şirk-iştihār idi, lākin 
‘aḳlı daḫı bir miḳdār kendüye yār idi. Bu deñlü diḳḳat-i bisyār ve zenleri 
ḥirāset-i bī-şümār ve niçe biñ eṭfāli ḳatl ile ḫāksār ve peder ü māderlerini 
nevḥa vü mātemle perīşān-rūzgār itmesi cidden fā’ide virmedügini ki fikr 
eyledi. 5﴾أَْمرًا َكاَن  َمْفُعوًل ُ  mūcibince bu ḳażiyye irādetu’llāh ile    ﴿لِيَـْقِضَى ا �َّ
olup men‘ine imkān yoġduġını tamāmen iẕ‘ān idüp kendü kendüye pend ü 
tesliyet üzere oldı.  

Ba‘de-mā Āzer ki ḫātūnınuñ ḥamlini ṭuymış idi, ẓuhūr-ı vilādetden 
evvel bu tedbīri muḳarrer itmiş idi ki eger erkek ṭoġarsa iledüp Nemrūd’a 
teslīm eyleye. Keyfiyyet-i ḥamlini bildürüp Nemrūd’uñ ḥaḳḳ-ı nān u 
nemekini ri‘āyet itmiş ola. Egerçi ki māderi daḫı bu ‘ahd üzere idi, lākin 
cibilliyet-i māderde merḥamet ü şefḳat eż‘āf-ı mużā‘af olmaġın zevcine 

 
1  mübārek: - N1, E 
2  cemīl-i: celīl-i E 
3  māder-i Ḫalīl: Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh ‘aleyhi’s-selām MV  
4  N1 nüshasında 200b ile 201b varakları yer değiştirmiştir. 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Enfal Sûresi, 8/44,  “… ki Allah, olacak bir işi gerçekleştirsin.”  
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mütāba‘aten ol söze rıżā virmedi.1 Tenhāsına geldükde “ ‘Acabā ne çāre 
itsem ki ciger-gūşem erkek olursa ne ḥīle ile ser-pençe-i siyāsetden rehā 
eylesem?” dirdi.  

Binā’en ‘alā ẕālik hemān ki vaż‘-ı ḥaml zamānı yaḳlaşdı, Āzer’i bir 
bahāne ile büt-ḫāneye gönderüp “Elbette var, [188a MV] mescūdımuz olan 
bütlere yalvar ki mevlūdımuz püser olmayup duḫter ola. Tā ki Nemrūd’uñ 
ḳahr u ġażabından ḳurtıla.” dimiş idi.  

Ba‘dehu ol maġāre-i ḫāliyeye varup ṭoġurdı. Tedārükini görüp 
murāfaḳat-ı melek-i celīl ile anda pinhān itdükden ṣoñra ḫānesine geldi. 
Zevci daḫı ṣanem-ḫāneden gelüp “Ne ṭoġurduñ? Getür göreyin.” didükde 
“Sen ṣaġ ol ki bir ża‘īf ü rencūr ve emrāż-ı mütenevvi‘a ile pür-fütūr, eẟer-i 
ḥayātdan bir ramaḳ ile manẓūr, bir ṣabī-i dil-ḫaste ve bī-zūr ṭoġurdum. 
Kimse ṭuymasun, diyü ḥicābumdan işte bu maḥalle defn itmegi münāsib 
gördüm.” didi. Bir ḳazılmış, tāzece örtilmiş 2  maḥalli gösterdi. Āzer’i 
gerçekden inandurdı. Ḥattā “İyü ḳurtılmışuz. Başımuza bir belā olmadın 
ḫalāṣ olmışuz.” diyü ḥamd eyledi. Ne bir daḫı ṣordı ve ne söyledi.  

Ḳaçan3 ki Āzer, Nemrūd ḫidmetine giderdi, māder-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-
selām furṣat bulup nūr-ı dīdesini görmege ve4 ciger-gūşesini emzürmege 
‘azīmet iderdi. Bu ḥāl ile iki yıl miḳdārı zamān geçdi. Ferzend-i necībi 
büyiyüp nūrı ẓulmetden seçdi. 

Naẓm 

  5بزرك ّمهت و بسيار دان و اندك سال     شده حبكم خدا آن صّىب صاحب حال 

‘Abdu’llāh bin Sinān’dan menḳūldür ki Ḥażret-i İbrāhīm’üñ neşv ü 
nemā bulması sā’ir eṭfāle ḳıyās olınmadı. Ġayrılar bir heftede bulduġı neşv 
ü nemāyı ḥażret bir günde buldı. Sā’ir ṣıbyān bir ayda kesb itdügi āsāyişi 
kendüler bir heftede müşāhid olurdı. [201a N1 | 421a E]  

Ve bi’l-cümle eñ ṣaḥīḥu’l-mizāc mevlūda bir yılda müyesser olan 
ḍaḫāmet ü ḳuvvet Ḥażret-i İbrāhīm’e bir ayda muḳarrer olmış idi. Ya‘nī ki 

 
1  virmedi: virürdi MV 
2  örtilmiş: ötünmiş E 
3  Ḳaçan: Her ḳaçan N1 
4  ve: furṣat bulup N1 
5  “O hal sahibi çocuk, Allah’ın hükmü ile daha küçükken yüce himmetli ve pek bilgili oldu.” 
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i‘tilā-yı şānı ẕāten ve zamānen ve sinnen ve evānen taḥaḳḳuḳ bulmış idi. Gāh 
olurdı ki ba‘żı mevāni‘den vālidesi geçerek yanına varurdı. Mübārek 
pistānından1 şīr ü ‘asel aḳup kemāl-i leẕẕetle emerken görürdi.  

 

Münāẓara-i İbrāhīm el-Ḫalīl bā-māder-i bī-‘aḳl ü ẕelīl 

Ekẟer-i müfessirīn ve ‘āmme-i müverriḫīn yazmışlardur ki Ḥażret-i 
Ḫalīl’üñ māderi ile evvel münāẓarası budur ki  2 «من رّىب» diyü ṣormışdur. 
Ya‘nī ki “Benüm Perverdgār’um kimdür?” diyü buyurmışdur. Vālidesi daḫı 
“Pederüñdür.” didükde “Ya anuñ Ḫālıḳ’ı kimdür?” didi. Annesi 
“Nemrūd’dur.” diyü cevāb virdi. Ve bir ḳavlde cevāba ḳādir olmadı. Ḥattā 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  3﴾َنا إِبْـرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمن قـَْبُل وَُكنَّا ِبه َعاِلِمَني  naṣṣ-ı  ﴿َوَلَقْد آتـَيـْ
kerīmi ol ma‘nāyı mü’eyyiddür.  

Ve yine birgün māderine ḫiṭāb idüp “Senüñ beşerüñ mi laṭīfdür, 
benüm mi? Ve senüñ yüzüñ mi ṭarāvet-ḳarīndür, pederimüñ mi? Ve 
babamuñ mı ṣūreti vecīhdür, yoḫsa melik-i ‘aṣruñ mı?” diyü ṣorduḳda 
vālidesi cevāba mutaṣaddī oldı. “Senüñ beşerüñ benüm yüzümden 
tābnākdür. Niteki benüm çihrem babañ çihresinden ṣāf u pākdür. Keẕālik 
babañ Āzer’üñ vechi vecīhdür. Aña nisbetle Nemrūd’uñ ṣūreti min vechin 
kerīhdür.” diyü cevāb virdi.  

Fe-ammā Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh bu cevābları işidince ‘arż-ı teyaḳḳuẓ u 
intibāh eyledi. “Çün ki Nemrūd, babamuñ; pederüm Āzer senüñ, [188b 
MV] sen daḫı benüm Perverdgār’umsun, neden ki Nemrūd kendüyi 
babamdan vecīh itmeye. Babam daḫı kendüye göre seni kerīh itmeye. Sen 
daḫı baña nisbet kendü ḥüsnüñi kāmil itmeyesün.” didi. Vālidesini niçe 
yüzden mülzem eyledi.  

Bi’l-āḫire birgün deng ü lāl ve müteġayyirü’l4-ḥāl olup Āzer’e bu sırrı 
açdı. “Müneccimīn ‘Taġyīr-i dīn ider.’ didükleri ferzend elbette senüñ oġluñ 
idügi taḥḳīḳ ancaḳ. Zīrā ki baña şu maḳūle sözler söyledi. Bizüm ‘aḳlımuz 

 
1  Nüshalarda “ibhām” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “pistān” olarak metne alındı. 
2  “Benim Rabb’im kimdir?” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/51, “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu 

yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk.” | N1 nüshasında âyetteki 
“İbrahim” kelimesi eksiktir. 

4  müteġāyyirü’l: müteḥayyirü’l N1 
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yitişmedügi sırları 1  beyān eyledi.” didükde Āzer ‘ālem-i ḥayrete vardı. 
“Senüñ didügüñ ne maḳūle ferzenddür ve ṣorduġuñ ne gūne kelimāt-ı ḫod-
pesenddür?”2 diyü ṣordı. Māderi daḫı Ḥażret-i İbrāhīm-i ekremi3 ve ḥīn-i 
vilādetde iḫfā itdügi sırr-ı mübhemi4 bir bir beyān itdi. 

Naẓm 

    5فنت نتوامن و �فنت نتوامن گ     فنت نتوامن گ ست درين سينه كه  ي سرّ  

diyü rāz-ı derūnını tamāmen söyledi.  

Āzer, kemāl-i ḥayret ü ıżṭırāb ile cāygāh, İbrāhīm’e ṭoġrıldı. Varduġı 
gibi vücūd-ı laṭīfine żarar itmegi muḳarrer ḳıldı. Lākin Muḳallibü’l-ḳulūb 
ve’l-ebṣār ḥīn-i mülāḳātda [421b E] envār-ı maḥabbet ü dādı bedīdār itdi. 
Āzer, dīdār-ı ferzendi gördügi gibi şīftesi6 olup lisān-ı ḥāl ile gūyā ki bu 
ḳıṭ‘ayı oḳudı: 

Naẓm 

  Göñlümi azar azar İbrāhīm 
  Ḥüsn ile alduñ iḫtiyārī degül 
 
  Beni bir āteşe [201b N1] bıraḳduñ kim 
  Nār-ı Nemrūd anuñ şerārı degül 

Ve bi’z-żarūre kelām-ı rūḥ-efzāsına ḳulaḳ ṭutdı. Ḫalīl-i celīl daḫı 
māderine itdügi nuṣḥ u pendi pederine daḫı mebẕūl buyurdı. Ya‘nī 
 ,buyurdı. “Görmez  «�  أ بت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئًا»7 
işitmez, hīç bir ḥāl ile senden bir şey’e ġınā virmez ṣaneme niçün ṭaparsun? 
Ḫālıḳ-ı rāzıḳuñı ḳoyup ṭarīḳ-ı müstaḳīmden rāh-ı ḍalālete niçün ṣaparsun.” 
diyü ġāflet ü cehāletini ṭuyurdı.  

 
1  sırları: sözleri N1 
2  kelimāt-ı//pesenddür: kelimātdur N1, E 
3  ekremi: ikrāmı MV, E 
4  mübhemi: mühimmi MV 
5  “O, bu gönüldeki söyleyemediğim ve gizleyemediğim bir sırdır.” 
6  şīftesi: Āẕer āşüftesi MV, E 
7  “Ey babacığım; duymayan, görmeyen ve sana hiçbir şey katmayan şeylere tapma.” 
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Āzer gördi ki hīç bir vechle cevāba ḳādir degüldür, ‘unf ile tehdīd ü 
taḫvīfden ġayrı bir cevāb lisānında mütebādir degüldür,   أ   راغب  أ نت عن »
ىت � ابراهيم لئن مل تنته الرمجّنك واهجرىن ملّيًا»1

ۤ
 didi. Ya‘nī “Sen mi ḳalduñ beni  اهل

ma‘būdumdan men‘e terġīb eyleyecek, ‘Büte ‘ibādetden fāriġ ol.’ diyü baña 
ve māderüñe pend idecek? Şöyle ki bu maḳūle sözlerden ferāġat itmeyesün, 
seni recm iderin ve şehrden sürdürüp cezāñı virürin.” diyü taḫvīf ḳıldı. 

Bu daḫı menḳūldür ki Āzer kendüsi bütler düzerdi. Ve aġaç 
pārelerinden yonup terāş iderdi. Aḥyānen ki ṣatup aḳçesin getürmek içün 
Ḥażret-i İbrāhīm’i çār-sūlara gönderürdi. Elindeki ṣanemlerle esvāḳ-ı sūḳa 
çıḳup “Bilā-nef‘ u żarar,2 ḥattā mużırr idügi muḳarrer, varduġı ḫāne ehline 
belā-yı bedter olan bütleri kim alur, ḳanġı bī-‘aḳl bunlara ḫarīdār olur?” diyü 
gezdürürdi. 

Manẓūme 

  �3رى آن بت پرستد كه جاىن دارند   چه متتع دارند مردان از بت ىب جان   

mefhūmında niçe sözler söylerdi. Tā ki işidenlerden niçeler iştirā itmek 
ṣadedinde iken ferāġat iderdi. Bu ṭarīḳla bütlerüñ bāzārına kesād ve büt-
perestlerüñ āzārına güşād Ḥażret-i Ḫalīl’den iṣābet iderdi. “Dā’imā 
ṭaparsañuz ẕāt-ı vācibü’l-vücūda [189a MV] ṭapuñ ki Perverdgār’ıñuz 
oldur.” diyü bu maṭla‘ı tekrār  tekrār dirdi.4 

li-Mü’ellifihi 

  Oldur zamāne deyrine ṣūret viren nigār 
  Bir ṣūret-i mu‘āmeledür büt ne i‘tibār 

Her çend ki ekābir-i şehr ve babası Āzer “Yā İbrāhīm sen ne dimek 
istersün? Bizüm ‘aḳīdelerimüze iḫtilāl virüp başḳa bir dīn-i cedīd mi 
iḳāmet idersün?” dirlerdi. Ḥażret-i Ḫalīl [422a E] ise    نتم أ«ما هذه التماثيل

 
1  “Ey İbrahim, sen mi beni İlâh’ımdan [menetmeye] isteklisin. Eğer bundan vazgeçmezsen 

seni taşlatır, uzun bir süreliğine [şehirden] sürerim.” 
2  Żarar: żar N1, MV 
3  “İnsanlar cansız putlardan ne fayda elde eder? O putperestlerin hiç olmazsa canı vardır. 

[Putlarda o bile yoktur].” 
4  tekrār//dirdi: tekrār iderdi N1 | tekrār tekrār dirdi E 
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 diyüp “Nedür bu bütler ki siz bunları bir nesne ṣanup ‘ibādet  هلا عاكفون»1
idersüz?” diyü neṣā’iḥden ḫālī olmazdı. Ya‘nī ki “Şimdiye dek ṭapup, ṭap 
diyince ḍalālete düşüp ma‘būd idindigüñüz ṣanemlerden ferāġatıñuz ve 
benüm sözüm ṭutup dīn-i mübīne duḫūl ile hidāyetiñüz ta‘ayyün bulmaz 
mı?” diyü söylerdi.  

Bi’l-āḫire aḥvāl-i İbn Āzer ‘avām u ḫavāṣ ma‘lūmı oldı. Sırren ve cehren 
her kişi bunı söyleşüp güftügūyları eṭrāf-ı memālike ṭoldı. Gāh oldı ki ol 
ḳavm-i ḍāllīne pend-i Ḫalīl-i güzīn eẟer itmegin ṣanemlerine iltifāt itmez 
oldılar. Kevākib ve āftāb ve Zühre ve ḳamere ṭapup [202a N1] anlara Rab 
ıṭlāḳın eylediler. Ve gāh oldı ki  2«هكذا وجد� من آ�ئنا»  diyü yine bütlerine 
secdeler itdiler. Ve ba‘żılar Ḥażret-i İbrāhīm’e pend idüp “Elbette sen de 
bizüm ṭarīḳımuza sālik ol.” didiler. Ḥālā ki ol ḥażretüñ zebān-ı güher-
feşānından  3 «قوم  إ ّىن برىء ممّا تشركون �»  kelime-i ṭayyibesini işitdiler. Ma‘a 
ẕālik yine ıṣlāḥ-ı ḥāllerine ḳaṣd iderdi. Ḳable nüzūli’l-vaḥy olmaġın nuṣḥ u 
pend ṭarīḳıyla da‘vetlerine sa‘y eylerdi. 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i İbrāhīm on beş yaşına girince 
künc-i tārīk-i ġārda sākin oldı. Aṣlā ṭaşra çıḳmasına vālidesi ruḫṣat virmedi. 
Ḥattā birgün su’āl eyleyüp “Ey māder-i müşfiḳ, bu sākin olduġımuz 
buḳ‘adan ġayrı bir ‘ālem daḫı var mıdur? Yoḫsa cümle ḫalḳ-ı ‘ālem bu 
maḳūle deycūr u tārīk bir buḳ‘ada nümūdār mıdur?”4  didükde vālidesi 
cevāb virdi ki “Ey nūr-ı dīdem, bundan ġayrı bir fesīḥatü’l-mebānī ‘ālem-i 
vāsi‘ u nūrānī muḳarrerdür. Lākin bu ġār-ı tārīkde def‘-i şerr-i düşmenān 
içün iḫtifāña sa‘yimüz muḳadderdür. Yoḫsa vüs‘at-i zemīn ve nūrāniyyet-i 
semāvāt-ı berīn ve yiryüzindeki gūn-ā-gūn ḥadā’iḳ u besāṭīn ve benī nev‘-ı 
insānla her gūşesi zīb ü zīnete ḳarīn yirlere nihāyet yoḳdur.” diyü5 bildürdi. 
Ḥażret-i Ḫalīl bu ḥāli ma‘lūm idindükden6 ṣoñra sükūt ḳıldı. Ve kendü 
kendüye “Ben bu maḳūle cāy-ı ẓulmānīde niçeye dek ḳarār itsem gerekdür? 
Lāzım olan ṭaşra çıḳup Ḫālıḳ u Rāzıḳ’umı arayup bulmaḳ ve ḥaḳīḳatini 
bilmekdür.” didi.  

 

 
1  “Sizin bu ibadet ettiğiniz heykeller nedir?” 
2  “Biz atalarımızı işte bunun üzerinde bulduk.” | Burada A’raf Sûresi 28. âyete telmih vardır. 
3  “Ey kavim, şüphesiz ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım.” 
4  Yoḫsa//nümūdār mıdur: - N1 
5  diyü: - N1, MV 
6  ma‘lūm idindükden: bildükden N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  931 

 

Hemān ki vālidesi gitdi, ol daḫı ġārdan ṭaşra çıḳup gice içinde nücūm-ı 
tābendenüñ teferrücine cell-i himmet ṣarf 1  itdi. Fe-lā-cerem cümleden 
muḳaddem naẓar-ı pāki Zühre yılduzına ta‘alluḳ itdi. Bi-ṭarīḳi’l-istifhām 
kendü kendüye  2« هذا رّىب ؟»  didi. Ya‘nī ki “Yoḳsa Ḫālıḳ’um bu mıdur?” 
diyü söyledi. [189b MV] Vaḳtā ki Zühre ḥadd-i üfūle varup ṭulundı, Ḫalīl-
i celīl-i güzīn  3 «ال احّب اآلفلني»  buyurdı. Ya‘nī ki [422b E] “Ben 
ṭolunıcıları sevmezin. Ma‘būd idinüp anlara baş indürmezin.”4 nüktesini 
cevāriḥına ṭuyurdı. Ba‘dehu naẓar-ı şerīfi māh-ı tābnāk cānibine müte‘alliḳ 
oldı. Bunca vüfūr-ı nūr u żiyāsı muḳarrer iken anı daḫı āfil buldı.    ال  أ حّب»
  .kelimesi lisānından tekrār cereyān ḳıldı  اآلفلني»5

Der-‘aḳab ki āftāb-ı pür-nūr serā-perde-i ẓulmet ü deycūrdan ẓuhūr 
eyledi. Kübr-i cirm-i nūrānīsi ve rūy-i zemīni şu‘ā‘ıyla münevver ḳılup ifāża-i 
şāyi‘atü’l-mebānīsine6 göre  7« هذا رّىب ؟»  kelimesi muḳarrer, bā-ḫuṣūṣ   هذا»
 maḳūlesi maḳāli ile nev‘-ı i‘tirāfı mükerrer olduḳda ki çoḳ zamān  أ كرب» 8
geçmeyüp hengām-ı şām ki yitdi, ḫūrşīd-i nūrānī daḫı sā’ir nücūm gibi 
ġurūb itdi.  

Fe-lā-cerem Ḥażret-i Ḫalīl-i Ekrem  َفَطَر لِلَِّذي  َوْجِهَي  َوجَّْهُت  ﴿ِإّينِ 
 didi. Ya‘nī ki “Nücūmuñ zevāl ü üfūli ḥādiẟ  السََّماَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا﴾9
itdügine delālet idüp ben teveccühümi semāvāt u arżīni ḫalḳ iden Ṣāni‘-i 
büzürgvāra döndürdüm ki [202b N1] anuñ ẕāt-ı ḳadīmine ḥudūẟ ü zevāl 
irmez. Ve ‘iẓam-ı şānına maḫlūḳātınuñ ‘ayn-ı ẓāhiri ta‘alluḳ itmez.” 
buyurdı. Ve  10 ﴾َوَما َأ�َْ ِمَن اْلُمْشرِِكَني﴿  żamīmesi ile kemāl-i īmān u īḳānını 
Ḫālıḳ-ı cihān-āferīne ‘arża ḳıldı. Gūyā ki zebān-ı ḥāl ile bu ebyātı oḳıdı: 

 

 

 

 
1  ṣarf: - N1 
2  “Bu benim Rabb’im mi?” 
3  “Ben batan şeyi sevmem.” 
4  indürmezin: egdürmezin N1 
5  “Ben batan şeyi sevmem.” 
6  nūrānīsi//mebānīsine: nūrānīsine N1 
7  “Bu benim Rabb’im mi?” 
8  “Bu en büyüktür.” 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Enam Sûresi, 6/79, “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü göklere ve 

yeri yaratana döndürdüm.”  
10  Kur’ân-ı Kerîm, Enam Sûresi, 6/79, “Ben müşriklerden değilim.”  
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Naẓm 

  يت و جز بدان وجهى كه هست آيينٔه ر   1نكردم    مبهروىي مبهر دل نظر كردم ر روزى  گ ا 
  2من كه بودم روى دل سويت   غريت رو متاب از   ز     ه از روىي بسوى غريت آوردم گ بصورت كه  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İbrāhīm ki ġārdan çıḳdı, vālidesi ḫaberdār olup, anı 
arayup, bulup ḫānesine getürdi. Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince pederi Āzer’e 
ḥaḳīḳat-i ḥāli o gün bildürdi. “Me-bādā Nemrūd ṭarafından aña bir ḫışm u 
ġażab ẓuhūr eyleye.” diyü i‘lām eyledi. 

 

Der-ẓuhūr-ı ba‘żı ‘alāmāt ba‘d-ez-vilādet-i3 ān ḥamīde-ṣıfāt 

Kitāb-ı Ünsü’l-celīl’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Ḫalīl ‘aleyhi’s-ṣalāti’llāhi’l-celīl 
ṭoġduḳda niçe gün ṣoñra birgün Nemrūd-ı ẕelīl serīri üstinde cālis4 iken añsuzın 
ol serīr şiddetle ṣarṣıldı.   6 «ه  إ براهيم

ۤ
 ṣadāsı işidildi. Ya‘nī ki  « ت عس 5  من كفر �ل

“İbrāhīm’üñ Ḫālıḳ-ı ḥaḳīḳīsini inkār eyleyen ḫabīẟüñ helāk olması muḳarrer 
oldı.” dinildi. Āzer ki ol demde ḥāżır ve nūr-ı dīdesinüñ cemāl-i bā-kemāline 
ol meclisde nāẓır idi, āvāz-ı hātifi kemā-hiye işitdi. Ḥattā ciger-gūşesi 
kendüye “İbrāhīm kimdür?” diyü su‘āl eyledi. Ol daḫı “Bilmezin.” didükde 
meşāhīr-i keheneye gönderdi. “İbrāhīm kim idügini ṣor.” diyü ıṣmarladı. 
Vaḳtā ki su’āl [423a E] olındı, müneccimīn, ḥaḳīḳat-i ḥāle vāḳıf iken her 
biri “Bilmezin.” cevābını virdi. 

Ve ba‘żılar ḳavlince bu aḥvāl, yevm-i vilādetinde ẓāhir oldı. Ba‘de ẕālik 
Nemrūd’a daḫı bu kelimāt, ya‘nī ki  8«ه  إ براهيم

ۤ
 lafẓı ile  « تعس7  من كفر �ل

vāridāt sā‘at-be-sā‘at muḳarrer idi. Her nereye gitse ḥacer ü şecerden bu 
maḳūle ṣadā işitmesi bi’d-defe‘āt mükerrer idi. Ve bu eẟnāda bir vāḳı‘a-i 

 

 N1 - :نكردم   1
2  “Eğer birgün gönülden bir sevgiyle bir ay yüzlüye bakacak olsam sadece senin yanağının 

aynasının olduğu yüze bakarım. Bazen senden başka bir surete yöneldim. Gönül yüzünün 
yöneldikleri içerisinde ancak senin yüzün bana parladı.” 

3  vilādet-i: velāyet-i N1 
4  cālis: cālis-i ḥalīl MV, E 
 N1تعس   : كعس   5
6  “İbrahim’in İlâh’ını inkar eden helak oldu.” 
 N1تعس   : كعس   7
8  “İbrahim’in İlâh’ını inkar eden helak oldu.” 
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hā’ile daḫı gördi ki Āzer’üñ ḍıl‘ından bir bedr-i ḳamer ṭoġdı. Nūrı, ‘amūd-ı 
memdūd gibi beyne’s-semā ve’l-arż dikildi, ṭurdı. Ve cenāb-ı hātifden  
  ṣadāsı daḫı işidildi. [190a MV]  ﴿َجاَء اْحلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا﴾1

Ve yine ol rü’yāda aṣnām cānibine naẓar ḳıldı. Cümlesini yüzleri üzere 
düşmiş gördi. Vaḳtā ki uyandı, kemāl-i ıżṭırābla ḫavf u hirās āteşlerine yandı. 
Ve ḳıṣṣa-i ḫˇābını Āzer’e söyledi. Bu kerre Āzer nefsi ḳorḳısına düşüp “ ‘Aceb 
ne gün beni helāk eyleye?” diyü iḥtiyāṭdan ḫālī olmadı. Nihāyet ol maḥalde 
ḫāṭıra-i Nemrūd’ı def‘ içün “Sizüñ bu rü’yāñuz benüm kevkeb ü ḳamere 
keẟret-i ‘ibādetümdendür.” cevābını virdi. Cebbār-ı ma‘hūd bir miḳdār 
tesellī buldı. 

 

Der-şenīden-i Nemrūd-ı merdūd nuṣḥ u pend-i İbrāhīm-rā  
be-ḫalā’iḳ-ı nā-ma‘dūd 

Ḥażret-i İbrāhīm ki ḫalḳı āşkāre dīn-i mübīne da‘vete başladı, bu 
ḳażiyye Nemrūd’uñ sem‘-ı nā-mübārekine yitişüp kelimāt-ı ṭayyibe-i [203a 
N1] Ḫalīl’üñ me’ālini fi’l-cümle aradı.2 Ādemler gönderüp dīvānına da‘vet 
ḳıldı. Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh icābet idüp varduḳda sā’ir nās gibi secde eylemedi. 
Nemrūd-ı mütekebbir ki ḥażretüñ bu istiġnāsını gördi, “N’içün sā’ir 
maḫlūḳāt gibi baña secde eylemedüñ?” diyü ṣordı.  

Ḫalīl-i büzürgvār ‘ale’l-fevr cevāb virdi. “Benüm Ḫālıḳ-ı perverd-
gārumdan ġayra secde eylemezin.” diyü söyledi. Nemrūd-ı cebbār kemāl-i 
‘ucb u istikbār ile güftār idüp “Senüñ Perverdgār’uñ kim imiş?” didi. 
Cevābında Ḥażret-i Ḫalīl “Benüm Perverdgār’um3 şol Īzid-i büzürgvārdur 
ki vücūda gelen nüfūsa ḥayāt virici ve bunca maḫlūḳātuñ ecellerini taḳdir 
idüp öldüricidür.” diyü buyurdı.  

Nemrūd-ı cebbār “Ben daḫı ol ṣıfātla bedīdārum.” diyü zindāndan iki 
maḥbūs getürtdi. Birini öldürtdi. Birini ıṭlāḳ itdürdi. “İşte ben de muḥyī ve 
mümīt oldum.” cevābını virdi. Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh gördi ki bunlaruñ ‘uḳūl-i 
ḳāṣırası daḫı ẓāhir ü ‘ayān temẟīl ister, daḳā’iḳ-ı idrākine ḳudretleri 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/81, “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz ki batıl, yok olmaya 

mahkumdur.” | MV nüshasında âyetin “Şüphesiz ki batıl, yok olmaya mahkumdur.” kısmı 
bulunmamaktadır. 

2  Nüshalarda “aznaşladı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “aradı” olarak metne 
alındı. 

3  Perverdgār’um: Kirdgār’um MV 
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yitişmedügi günden aẓher, aña binā’en buyurdı ki “Benüm Ḫālıḳ u 
Rāzıḳ’um āftābı maşrıḳdan ṭāli‘ ḳılur. Eger sen da‘vā-yı ḳudret eylerseñ 
āftābı [423b E] maġribden ṭoġdurup iḳtidāruñı ‘arża ḳıl.” buyurdı. 
Nemrūd’uñ cevāba ṭāḳati olmayup mülzem ü mebhūt ḳaldı. Ḥażret-i Bārī 
celle şānuhu ‘ani’t-tevārī  1﴾فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر﴿ buyurdı. Cebbār-ı mesfūruñ 
mülzem ü mebhūt olduġını ‘ibādına ṭuyurdı.  

Muḥaṣṣal-ı kelām bu mertebelerden ṣoñra Ḥażret-i İbrāhīm’üñ ḳudreti 
günden güne efzūn oldı. Kendüye īmān getürenler bir iken on oldı. Ya‘nī ki 
ḫalḳ-ı nā-ma‘dūd īmāna geldi. Ve nüfūs-ı nā-maḥdūd ‘ibādet-i aṣnāmdan 
beri olup vaḥdāniyyet-i Ḫālıḳ’ı añladı. 

 

Der-ḥüsn-i tedbīr-i Ḫalīl-i ‘ālī-maḳām be-rūz-ı ‘īd-i meserret-encām  
be-‘anede-i ‘abede-i aṣnām 

İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām şeb ü rūz da‘vet emrine ḳıyām ve küffāruñ 
İslām’a gelmelerine sa‘y u ihtimām ki eylerdi, nihādında ḳābiliyyet-i rüşd ü 
ṣalāḥ olanlar birer ikişer īmāna gelürlerdi. Lākin cell-i himmet-i Ḫalīl ikẟār-ı 
ehl-i İslām’a delīl bir ḥālet-i hidāyet-sebīl daḫı olmaġın bu yüzden ḥüsn-i 
tedbīr eyledi ki küffārüñ ḳulūbını dibelik aṣnāmdan tenfīr eyleye. Cemād-ı 
bī-menfa‘at idügini her biri bilüp kirbās-ı libās-ı ḫilḳatini çirk-i şirkden ol 
vechle taṭhīr eyleye.  

‘Ādet-i büt-perestān ol zamānda böyle cereyān iderdi ki bayramları 
yaḳlaşduḳda laṭīf ü pāk [190b MV] cāmeler ve me’kūlāt ḳısmından maḳbūl 
ü maṭbū‘ ṭa‘āmlar tertīb iderlerdi. Beyt-i aṣnāma varup bütlerinüñ öñlerine 
ḳorlardı. Ke-ennehu “İsterseñüz giyinüñ, siz de bizüm gibi yiñ, içüñ.” ḳaṣd-ı 
fāsidi ile anda ḳorlar, giderlerdi. Bundan mā‘adā eyyām-ı ‘īdüñ ol güni ki 
‘īdgāha varurlardı, ‘avdet itdüklerinde ṭoġrı büt-ḫānelerine [203b N1] te-
veccüh ḳılurlardı. Muḳaddemā iletdükleri elbise ve eṭ‘imeyi ḥāllü ḥālince 
ḥiṣṣeleşüp “Bizüm bütlerimüz bunlara pertev-i iltifāt bıraḳmışdur. Gelecek 
‘īde dek bunlar bize maḥż ḫayr u meymenetdür.” diyü sevinişürlerdi.2  

 

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/258,  “Kâfir şaşırıp kaldı.”  
2  sevinişürlerdi: söyleşürlerdi E 
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Bedīhe 

  Nedür bu zümre-i bī-‘aḳl ü ḳavm-i bī-idrāk 
  Nedür bu fırḳa-i bī-bāk ü ṭıynet-i nā-pāk 

Pes rūz-ı ‘īd ki ol ḳavm-i ‘anīd ‘īdgāha ‘azīmet itdiler, Ḥażret-i Ḫalīl’i 
hem-rāh idinüp gitmege sa‘y u diḳḳat eylediler. Lākin anlara temāruż u ta‘al-
lül ḳıldılar. Ve kendü kendülere āheste āheste kelimāt idüp 
 didiler. Ya‘nī ki “Ol Allāhu  «�� أل كّيدن  أ صنامكم بعد  أ ن توّلوا مدبرين»1 
Te‘ālā ḥaḳḳı içün ben sizüñ bütleriñüze bir keyd ü mekr [424a E] iderin.” 
buyurdılar. Anlardan müfāraḳat idüp döndükleri ḥālde telaffuẓ eylemegin 
ba‘żısına işitdürüp ṭuyurdılar.  

Fī nefsi’l-emr beyt-i aṣnām ki ol sā‘at ‘abede ve ḫuddām zümresinden 
ḫālī ḳaldı, Ḥażret-i Ḫalīlü’r-Raḥmān ol büt-ḫāneye girüp temesḫur u istihzā 
yüzinden “N’içün bu yimeklerden yimezsüz ve bu libāsları giymezsüz? ‘Ale’l-
ḫuṣūṣ baña cevābını virmezsüz?” diyü bir büyük baltayı mübārek eline aldı. 
Cümle bütlere birer teber çalup şikeste ḳıldı. Ancaḳ ṣanem-i büzürgter ki 
yanlarında cümleden mu‘azzez ü muvaḳḳar idi, aña ta‘arruż eylemedi. Ba‘de 
ḳażā’i’l-vaṭar ol keskin teberi anuñ boynına aṣup ‘alā ḥālihi ḳodı, gitdi.  

Vaḳtā ki zümre-i müşrikīn bayram yirinden dönüp büt-ḫānelerine 
ḳarīn oldılar, ṣanemlerini pāre pāre bulup envā‘-ı ceza‘ u feryād ile ṣaçların 
ve ṣaḳalların yoldılar. “Bu fi‘l-i münkeri bize İbrāhīm bin Āzer itmişdür. Bā-
ḫuṣūṣ temāruż ‘arż idüp bizden ayrılduḳda kelām-ı nefīsini işitdürmişdür.” 
diyü ittifāḳla Nemrūd’a vardılar. Nefīr-i ‘āmm ile Ḥażret-i İbrāhīm’den 
şikāyet idüp dīvānına getürtdiler.  

Nemrūd ve ba‘żı ḫavāṣṣ-ı merdūd “Büte 2  bu işleri sen mi itdüñ?” 
didüklerinde Ḫalīl-i celīl  3﴾ َْبْل فـََعَلُه َكِبريُُهم﴿ buyurdı. Ya‘nī ki “Bu büyük 
ṣanem itmişdür ki henüz teber anuñ boynındadur.” cevābını virdi. Ḥattā 
“Büyükleriñe4 ṣoruñ. Anlar da bu bābda ne söyler, görüñ.” didükde müşrik-
lere küllī ḫacālet ‘ārıż oldı. Ṣanemleri ṣummun bukmun5 idügini bilürken 
‘ibādet itmelerinde ḥamāḳatları ta‘ayyün buldı.  

 
1  “Yemin ederim ki siz bana arkanızı döndüğünüzde ben sizin putlarınıza bir oyun 

oynayacağım.” 
2  Büte: Yine MV, E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/63,  “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır.”  
4  büyüklerine: bütleriñüze E 
5  “Onlar sağırdırlar, dilsizdirler.” | Burada Bakara Sûresi 18. âyete telmih vardır. 
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Ba‘dehu Ḥażret-i İbrāhīm’e ḫiṭāb itdiler. “Bunlaruñ söylemedügini sen 
de biz de1 bilürken niçün bize ta‘rīż2 idersün?” diyü gücendiler. Tekrār 
Ḥażret-i Ḫalīl kendülere ḫiṭāb itdi.   َفُعُكْم يـَنـْ َما َال  أَفـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ  ﴿قَاَل 
ًئا َوَال َيُضرُُّكْم  ۞   ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ أََفَال تـَْعِقُلوَن﴾ 3  .buyurdı  َشيـْ
Ġıbbu ẕālik rūz-be-rūz İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ḫalḳı da‘vetden ḫālī olmadı. 
Nihādında ḳābiliyyet olanlardan niçeler īmāna geldi. Dārü’l-mülk-i 
Nemrūd’a zu‘m-ı fāsidlerince küllī fitne vü fetret ẓuhūrı taḥaḳḳuḳ buldı.  

Bi’l-āḫire Ḥażret-i İbrāhīm’i ḥabs eylediler. Cism-i mübārekini iḥrāk 
bi’n-nār itmegi muḳarrer ḳılup bir odun [204a N1] enbārı yapdurdılar ki 
uzunı altmış [191a MV] ẕirā‘ ve eni ḳırḳ ẕirā‘ ve yüksekligi yigirmi ẕirā‘ idi. 
Bir kūh-ı enbūhuñ [424b E] dāmeninde inşā olınmış idi. Fe-lā-cerem emr-i 
Nemrūd ile zümre-i müşrikīn-i ḍalālet-‘alem kemāl mertebede iftiḫār u 
mübāhāt iderek odun cem‘ine sa‘y itdiler. Ne deñlü nüfūs-i menḥūs var ise 
ḫar-vār zaḫīre-i nār, heyzüm ü hīme-i bī-şümār getürmege fermān-berdār 
ḳılındılar.  

Egerçi ki kendülerüñ āteşi henüz dūdgāh-ı dūzaḫdan fürūzān idi, 
cem‘iyyet-i ḥaṭab u heyzüme iḥtiyāc yoġduġı nümāyān idi. Lākin dār-ı 
dünyāda kendü elleri ile āteşlerini yaḳdılar. Kemāl-i ḥırṣ u teşevvuḳla duḫūl-i 
nāra yaraḳlandılar. Ya‘nī ki; 

Naẓm 

  Vā‘iẓ bizi ḳorḳutma cehennemde od olmaz 
  Yanmaġa odı her kişi bundan iledürler 

mażmūn-ı rengīnine kendüleri kemā-yenbaġī mıṣdāḳ u mā-ṣadaḳ eylediler.  

 

 

 

 

 
1  biz de: - MV, E 
2  ta‘rīż: ta‘arruz N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/66-67, “İbrahim, şöyle dedi:  ‘Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı 

bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun, 
size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?’ ”  
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Ẕikr-i işti‘āl-i nār ve endāḫten-i Ḫalīl-i Kirdgār ber-ān āteş-i pür-şerār ve 
mu‘āvenet-i İblīs-i ġaddār be-gürūh-ı mekrūh-ı eşrār ve ‘amel-i 

mencenīḳ-ı ān bed-kirdār 

Ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i İbrāhīm on altı yaşına girdi. 
Ba‘dehu āteşe atılması muḥaḳḳaḳ1 oldı. Ammā kitāb-ı el-Ḫamīs ḳavlince on 
altı yaşında aḫẕ olınup on üç yıl ḥabs olındı. Ba‘dehu sinn-i şerīfi otuz yıla 
ḳarīb iken āteşe bıraġıldı. Ḳırḳ gün miḳdārı eyyām ki ṣubḥ u şām odun yük-
leri geldi, yıġıldı. Enbār-ı hīme vü ḥaṭab yüce ṭaġlar gibi bedīdār oldı. Farażā 
ki yüksekligi otuz arşundan ziyāde bulındı. Ba‘dehu bir yirden āteşler urdı-
lar. Körükler peydā idüp āteşi üflediler.  

Ḥattā vezeġa ki aḥbeẟ-i ḥayvānātuñ biridür, lisān-ı Türkī’de kertenkele2 
ıṭlāḳ olınan cānver-i serserīdür, ol rūz-ı hevlnākde ancaḳ ol mühmel, müh-
mil oldı. Sā’ir ḥayvānāt ol āteşi söyündürmege cidd ü cehd üzere iken cān-
ver-i mezbūr-ı bed-kirdār3 od üfleyen4 melā‘īnüñ biri idi. Bā‘iẟ budur ki 
peyġāmberimüz ‘aleyhi’s-selām anuñ ḥaḳḳında  5«اقتلوا الفويسق »  
buyurmışdur. Ya‘nī ki vācibü’l-ḳatl bir fāsıḳ-ı ṣaġīr idügini ümmete 6 
ṭuyurmışdur. Ġarābet bundadur ki sā’ir evḳātda ol mel‘ūn ḫalḳ-ıla ülfetden 
ḳaçardı. Ammā ol zamānda rāh-ı ḫidmetde yilişdürüp zebān-ı murdārı 
zebāneler ṣaçardı.  

Keẕālik ḥaṭab naḳl iden ḥayvānāt u devāb elbette sükūn u te’ennī ile 
ḥareket iderlerdi. Ḫalīlu’llāh’uñ āteşe ilḳāsını münāsib görmezlerdi. Ammā 
ḳaṭır cinsi sür‘atle ḫidmet iderlerdi. Ol sebeble tevālüd ü tenāsülden [425a 
E] maḥrūm ḳılınmışlardı.  

Vaḳtā ki Nemrūd’uñ fermānı cārī oldı, Ḥażret-i Ḫalīl’üñ āteşe atılması 
emr olındı. Ḳayd u bend ile maġlūl ü beste, ammā kendüsi nūr-ı dīdār-ı 
şevḳı ile ne dil-şikeste ve ne tāb-ı āteş-i pür-tābla teb-girifte gibi ḫaste 
serāvīlinden ġayrı libāsını çıḳardılar. Cism-i pāk ü mübārekini cümleten 
‘uryān ḳıldılar. Ba‘żı müşrikīn ṭonın bile ṣoymaġa ḳaṣd itdi. Lākin [204b 
N1] el uzatduġı gibi şell olup fer ü ḳuvveti gitdi. Ol murādları ḥāṣıl olmadı. 

 
1  muḥaḳḳaḳ: müteḥaḳḳıḳ E 
2  kertenkele: - N1 
3  kirdār: kār N1 
4  od üfleyen: ot otlayan E 
5  “Fareyi öldürün.” | Burada “Beş tane hayvan fasıktır ki Mekke’nin harem bölgesinde de 

öldürülebilir. Bunlar fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir (Buhârî, Bed’u'l-halk, 16; 
Müslim, Hac, 9:  66-72).” şeklindeki hadisten alıntı yapılmış olmalıdır. 

6  ümmete: - N1 
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Sükkān-ı ‘ālem-i ‘ulvī ise derūnī münācāta başladılar. “Yā İlāhī, göz göre 
Ḫalīl’üñi müşrikler elinde helāk ider misün? Şāyeste-i gülzār-ı bihişt olan 
cism-i mübārekini āteşe yaḳmaġı revā görür misün?” diyü girye vü enīnden 
ḫālī olmadılar.  

Ḳavm-i Nemrūd ise ol āteşgāhuñ şiddet ü ḥarāret ü iltihābından 
yaḳınına varamadılar. Ḥażret-i Ḫalīl’i ne ṭarīḳla ilḳā ideceklerini 
bilemediler. Lākin İblīs-i [191b MV] bed-kār u ḍalālet-kirdār ki bu maḳūle 
‘amellerde üstād-ı nā-bekār ve müşterik-i müşrikīn-i eşrār idügi ẓāhir ü 
āşkārdur, bir pīr-i rūşen-żamīr ṣūreti ile ẓāhir oldı. ‘Ale’l-fevr mencenīḳ 
iḫtirā‘ını ‘amele getürdi. Ve bir büyük seng-i girānı keffesine ḳoydurup 
miyān-ı āteşe atdurdı. Tā ki müşrikler ol bed-kirdāruñ üstād-ı kār idügini 
bildiler. 

Ḫuṣūṣā ki ḳuvvet-i tāmmesi ile mencenīḳ ‘amelini fi‘le getürdiler. 
Şādān u ḫandān ve pūyān u devān, Ḥażret-i Ḫalīl’i mencenīḳa ḳoydılar.1 Ve 
Nemrūd’a zamān-ı ilḳā idügini ‘arż ile bildürdiler ki ol murdār vara ve 
revānesine çıḳup teferrüc eyleye. Ya‘nī ki ḳaṣr-ı berīnine çıḳup İbrāhīm bin 
Āzer’i āteşe ne vechle iḥrāḳ itdügini dīde-i bī-baṣīreti ile temāşā ḳıla, göre. 
Melā’ike-i ‘illiyyīn nevḥa vü enīn ve feryāda ḳarīn olup “Yā Rabb, bize ruḫṣat 
vir ki bu müşriklerüñ cezālarını virelüm. Ḫalīl’üñ içün yandurduḳları āteşe 
kendülerini yanduralum.” didiler. Cān u göñülden tażarru‘ u niyāzla bu 
merāmuñ ḥuṣūlini recā eylediler. Ol sā‘at Cenāb-ı Bārī’den nidā geldi. “Eger 
sizüñ mu‘āvenetüñüze İbrāhīm rıżā gösterürse ruḫṣatdur.”  

Fe-lā-cerem iki firişte-i mükerrem, ya‘nī ki ḫāzin-i nār ve ḫāzin-i riyāḥ 
olan iki melek-i muḥterem ki yil ve yaġmur bulutları anlaruñ ḳabża-i 
taṣarrufında idi, ‘izz-i ḥużūr-ı İbrāhīm’e geldiler. “İcāzetüñ olursa bu āteşe 
bārān u bādı musallaṭ idüp söyündürelüm. Veyāḫūd ṭaġlarca fürūzān olan 
āteşi ān-ı vāḥidede şerāreler gibi ṭaġıdalum.” diyü ruḫṣat istediler. Lākin 
Ḥażret-i Ḫalīl anlara mültefit olmayup “Rıżā-yı [425b E] Rabb-i Celīl 
besdür. Sizüñ mu‘āvenetiñüz bād u bārānla zā’id hevesdür.” cevābını 
virdiler. Tevekkül-i tāmmı melā’ike-i celīleye2 kemā-hiye bildürdiler.  

Fe-ammā şol vaḳt-i müżāyaḳada ḥażreti mencenīḳa ḳodılar, āteşe ṭoġrı 
pertāb idüp ṣaldılar, Cibrīl-i emīn3 cevv-i hevāda4 kendüye ḳarīn olup   هل»

 
1  Şādān//ḳoydılar: - N1 
2  melā’ike-i celīleye: melā’ike ḫayline MV, E 
3  Cibrīl-i emīn: Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām MV, N1 
4  Cebrā’īl//hevāda: Cibrīl-i emīn hevāda semāda N1 
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 buyurdı. Ya‘nī ki  «اّما اليك فال» didi. Ḥażret-i Ḫalīl  2  لك حاجة �  إ براهيم»1
“Senden mu‘āvenete iḥtiyācum yoḳdur.” diyü tevekkülini ṭuyurdı. Ol rūḥ-ı 
büzürgvār tekrār pend üslūbında güftār eyledi. “Çün ki benden ḥācetüñ 
yoḳdur, bārī Ḳāżiyyü’l-ḥācāt cenābından recāñ ne ise iste. Kendüñi miyān-ı 
āteşde telef itdürme.” didükde  3«حسىب سؤاىل علمه حباىل»  didi. Ya‘nī ki 
“Benüm ḥālümi bilmesi benden ‘arż-ı ḥāl yitmez mi?” cevābını virdi. Gūyā 
ki zebān-ı Ḫalīl bu rubā‘ī ile müterennim idügi [205a N1] taḥaḳḳuḳ buldı. 

Rubā‘ī 

  ازم چكنم ب ر ن گ جان در ره عشق ا     ر نسازم چكنم گ ا   شق ع   ش � سوز  
  4دازم چكنم گ چون عاشق آن مشع       ويند چو پروانه چرا بسوزى گ   

Bunlar bu mu‘āmelede iken ḫiṭāb-ı Rabb-i Cemīl 5  ü Kerīm 
 naṣṣ-ı mübīni ile yitişdi. Tā ki ol āteş-i  ﴿َ�  َ�ُر ُكوِين بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبْـرَاِهيَم﴾6 
fürūzān Ḫalīl-i Raḥmān cenābına berd ü selām olup yaḳışdı. Ya‘nī ki 
mübārek cismini yaḳmayup selāmetle dāḫil-i gülzār-ı cinān oladüşdi.  

Müfessirīn ḳavlince eger ve selāmen ḳaydı olmasa cā’iz idi ki kemāl-i 
bürūdetle yine mühlik olaydı. Ḥālā ki ve selāmen ‘aṭfı in‘iṭāf ve merḥamet-i 
Kirdgār’ı işā‘a ḳıldı. 

Ravżatu’s-ṣafā’da [192a MV] mesṭūrdur ki hemān ki ḥażreti mencenīḳa 
ḳoyup atdılar, iki firişte-i celīl yitişüp mübārek ḳollarından ṭutdılar. Kemā-
yenbaġī te’ennī vü teskīn ile zemīne indürdiler. Ḫuṣūṣā ki Cibrīl ‘aleyhi’s-
selām be-murāfaḳat-i Rıḍvān, fermān-ı Yezdān ile cennetden bir ḫil‘at 7 
getürdi. Ḥażret-i Ḫalīl’e ta‘ẓīm ü tekrīm cihetinden giyürdi. Ve altına bisāṭ 
yirine bir ṭanfese döşetdi ki mecālis-i İrem bisāṭlarından bir münaḳḳaş 
ṣaçaḳlu, müẕehheb ü dil-keş ḳālīçe resminde idi. Andan mā‘adā eṭrāf u 
cevānibinden yigirmi ẕirā‘ miḳdārı ḥavālīsine reyāḥīn ü gülzār ve envā‘-ı 
şükūfe vü sebzezār ile bir ravża-i keẟīrü’l-ezhār peydā ḳıldı ki miyānında bir 

 
1  “Ey İbrahim, bir şeye ihtiyacın var mı?” 
2  “Senden bir şey istemiyorum.” 
3  “Halimi bilmesi benim için yeterli bir istektir.” 
4  “Aşk ateşine dayanamamak elimde değil. Aşk yolunda canımı feda etmemek elimde değil. 

Bana, ‘Neden pervâne gibi yanıyorsun! ’ diyorlar. O eriyen mumun âşığıyım, elimde değil.” 
| N1 nüshasında bu rubainin üç mısrası eksiktir. 

5  cemīl: celīl ü cemīl E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/69,  “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.”  
7  ḫil‘at: ḥicāb E 
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āb-ı ḫōş-güvār aḳardı. Ḥattā tek ü tenhā ḳalmasun içün Ḥażret-i Ḫalīl’e 
mūnis ü hem-nişīn-i celīl iki melek-i cemīl daḫı gönderildi ki [426a E] 
miyān-ı āteşde İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ile 1  bile oldılar. Vecāhetde daḫı 
kendüye şebīh görindiler. Ammā aṣḥāb-ı şirk2 ki ḥażreti eli, ayaġı baġluyken 
‘uryānen āteşe atdılar, yire indügi gibi bendleri 3  çözilmiş, ‘uḳdeleri 
büzülmiş, arḳasına sündüs-i cennetden libās giyürilmiş görince mebhūt olup 
ta‘accüb itdiler.  

Pes Ḥażret-i Ḥaḳ uġurında evvel meydāna gelüp ṣoyılan Ḥażret-i 
İbrāhīm’dür. Aña binā’en cümleden evvel dārü’l-ḫuldden bir nūrānī ḳamīṣ 
getürilüp giyürilen daḫı oldur. Ve yine rūz-ı ḳıyāmetde cennet libāsları ile 
evvel ḫil‘atlenecek daḫı ol ẕāt-ı lāzımü’l-ḳabūldür.  

Ve ba‘żı müverriḫīn ḳavlince żiyāfet-i Ḫalīl, Ḥażret-i İsrāfīl cenābına 
emr olındı. Riyāż-ı cināndan bir ḳıṭ‘a-i zemīn ki pür-şükūfe vü ezhār u eẟmār 
u reyāḥīn idi, miyānında bir cūy-bār-ı leṭāfet-ḳarīn daḫı manẓūr-ı ehl-i 
zemīn idi, ḳoparup ‘aynı ile miyān-ı āteşe getürdi. Ḥażret-i Ḫalīl-i 
Ḫudā’nuñ pīrāmenini ravża-i ḫuld-i berīn gösterdi. Ve eṭ‘ime-i cināndan 
her rūz ni‘am-ı gūn-ā-gūn çeküp żiyāfetine muḳayyed oldı. 

Naẓm 

   4اّول قدم ميان �شت برين �اد     �فت   ه حّقا بر آستانٔه او هر كه را    

Kitāb-ı el-Ḫamīs’de ve ba‘żı tevārīḫ-i nefīsde mektūbdur ki Nemrūd’uñ 
Raġża nām bir duḫteri var idi. Levḥ-i pīşānīsinde envār-ı hidāyet ü sa‘ādet 
gün gibi nümūdār idi. Ḥażret-i Ḫalīl nāra atılduḳdan ṣoñra babasından 
icāzet istedi ki varup Ḥażret-i İbrāhīm’i göre, ne vechle iḥrāḳ olınmışdur, 
temāşā ḳıla. Nemrūd-ı merdūd “Ol vücūd-i āteş-ālūd şimdiye dek çoḳdan 
nā-būd olmışdur. [205b N1] Belki ġubār-ı demārı rūzgārla perīşān idügi 
taḥaḳḳuḳ bulmışdur.” didükde duḫter-i dil-ārām, tekrār tekrār  İbrāhīm 
‘aleyhi’s-selāmı görmege 5  ibrām eyledi. Tā ki mücāz u me’ẕūn olup 
teferrücine yöneldi.  

 
1  İbrāhīm//ile: - N1 
2  şirk: Nemrūd E 
3  Ammā//bendleri: - N1 
4  “Gerçekten de kim onun eşiğine yol bulursa cennet-i a’lanın ortasına ilkin o adım atar.” 
5  İbrāhīm//görmege: - N1 | İbrāhīm içün varup görmege E 
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Vaḳtā ki Ḥażret-i Ḫalīl’i ol ravża-i bī-‘adīl miyānında gördi, “Yā  
İbrāhīm, āteş seni yaḳmaz mı?” diyü ṣordı. Ḥażret daḫı cevāb virüp “Bir 
kimsenüñ ki ḳalbinde ma‘rifet-i Rabb-i Kerīm ve lisānında kelime-i 1 
bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm ola, anuñ vücūdına mażarrat-ı āteşden ne ḫavf 
ve ne bīm ola.” buyurdı. Ol duḫter-i şīrīn-cevāb tekrār ḫiṭāb-ı müsteṭāb idüp 
“Ya bu kenīzeñe icāzet virür misün ki bu āteşe girem. [192b MV] Pūyān u 
devān senüñ [426b E] ‘izz-i ḥużūruña irem.” didükde “Evvelā lā-ilāhe 
illa’llāh, İbrāhīm ḫalīlu’llāh2 diyü i‘tirāf eyle. Andan ṣoñra ḫavf itmeyüp bu 
nūrānī deryāya iġtirāf eyle.” buyurdı. Tā ki duḫter-i Nemrūd ber-mūcib-i 
fermūde-i ḥażret-i nebiyy-i Vedūd, serv-i ḫırāmān gibi ṣalınuraḳ āteşe girdi. 
Ḥattā Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ‘izz-i ḥużūrına irdi.  

Ba‘dehu şeref-i İslām ile müşerref oldı. Ve icāzet-i Ḫalīl ile dönüp 
peder-i bed-aḫterini da‘vete vardı. “N’içün ḥaḳḳı ketm idersüñ? Bu maḳūle 
mu‘cizātını görmişken kendüye īmān getürmezsün?” diyü naṣīḥate başladı. 
Cebbār-ı mezbūr kendü leşkerinden şerm-i mevfūr idüp her çend ki 
duḫterinüñ men‘ine iḳdām eyledi, “Baña bir daḫı İbrāhīm’i añma.” diyü 
söyledi,3 ol dūşīze-i pāk-gevher anuñ ḫar-mühre-i kelāmına ḳulaḳ ṭutmadı. 
Ve muttaṣıl nuṣḥ u pend idüp İslām’a gelmesine sa‘y itdi. Gördiler ki 
men‘ine çāre yoḳdur, niçe mismārları miyān-ı āteşde ḳızdurdılar. Duḫterüñ 
eşedd-i siyāsetle ḳatlini muḳarrer ḳıldılar.  

Lākin emr-i Celīl ile Ḥażret-i Ḫalīl ol duḫter-i cemīli anlaruñ 
miyānından ḳapup güm ḳıldı. Ve içlerindeki benātdan birini Raġża şekline 
ḳoyup ellerine virdi. Anı ẓann idüp üşdiler, öldürdiler. Ḥażret-i ‘Īsā 
ṣalātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā ḳıṣṣasındaki  4﴾َولَِٰكن ُشبَِّه َهلُْم﴿  
mażmūnını mü’eddā ḳıldılar.  

Ba‘de-zamānin ki İbrāhīm el-Ḫalīl arż-ı Nemrūd’dan hicret-i hidāyet-
sebīl5 buyurdı, Ḥażret-i Cibrīl ol dūşīze-i bī-‘adīli ‘izz-i ḥużūrına yitürdi. 
Anlar daḫı Medyen nām oġlına tezvīc idüp ol duḫter-i sa‘īd-aḫterüñ 
ẕürriyyetinden niçe enbiyā tevellüd itdi. Ḥattā ki Medyen’den yigirmi 
baṭnda evlād getürdi. 

 
1  kelime-i: - MV, E 
2  “Allah’tan başka ilah yoktur. İbrahim, Allah’ın halilidir.” 
3  Cebbār-ı//söyledi: - MV, E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 4/157, “Fakat onlara öyle gibi gösterildi.”  
5  sebīl: - N1 
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El-ḳıṣṣa üç gün, üç gice; ba‘żılar ḳavlince yedi gün, yedi gice Ḥażret-i 
Ḫalīl miyān-ı āteşdeki ravża-i ḫuld-i berīnde ṭurdı. Kendü şeklinde melek-i 
celīl daḫı muvāneset üzere oldı. İ‘tiḳād-ı Nemrūd-ı la‘īn ve zu‘m-ı ‘āmme-i 
müşrikīn bu idi ki atılduġı gibi yanmış, gitmiş olaydı.  

Lākin Nemrūd’uñ ṭab‘-ı merdūdına bu gūne ḫayālāt ḫalecān idüp “Ya 
İbrāhīm bu varṭadan ḳurtıla mı? Ḫālıḳ-ı Kirdgār’ı kendüyi ṣıyānet idüp beni 
beyne’l-ḫalā’iḳ utandura mı? Ve bu mertebelerden ṣoñra İbrāhīm benüm 
memāliküme iḫtilāl virüp niẓām-ı dīn ü devletümi iḫtilāl ü fesāda mübeddel 
ḳıla mı?”1 dirdi. Ḥattā bu gūne efkārını ba‘żı ḥavāṣṣına gāh u bī-gāh söylerdi. 
Anlar daḫı “Hīç olacaḳ iş midür? Ve bu yaḳduġımuz āteşgāh ḳurtılacaḳ 
[206a N1] āteş midür?” diyü ḳīl ü ḳāl [427a E] iderlerdi.  

Āḫir-i kār bu ḫāṭıra ile Nemrūd-ı murdār kendünüñ ḳaṣr-ı refī‘ine 
çıḳdı. Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh cānibine naẓar ḳıldı. Ḥālā ki ḳorḳduġına uġradı. 
Ḥażret-i Ḫalīl’i miyān-ı āteşde bu vechle gördi ki eṭrāfı gülistān-ı laṭīf ve 
bōstān-ı pür-ezhār u şerīf ve dıraḫtānı envā‘-ı fevākihle pür-berg ü bār ve 
öñlerinde bir cūy-bār-ı ḫōş-güvār-ı ṭarāvet-şi‘ār ve yanında bir enīs ü celīs-i2 
büzürgvār, ferāġ-ı bāl ile oturmışlar. Riyāż-ı cinān sākinleri gibi teferrüc ü 
tenezzühe meşġūl olmışlar. Bu kerre Nemrūd’ı ḥüzn ü ḥayret aldı. Gāh ‘aḳlı 
başından gitdi, gāh geldi.  

Bi’l-āḫire Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāma ḫiṭāb ḳıldı. “Ne büzürgvār 
Kirdgār’uñ var imiş. Ḳudreti3 sen didügüñden efzūn u bisyār imiş.” diyü 
söyledi. Ba‘dehu tekrār su’āl eyledi. “Yanuñdaki şaḫṣ-ı vecīh ü şerīf kimdür?” 
diyü ceẕb-i maḳāl eyledi. İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām daḫı cevāb virdi. “Bu bir 
melekdür. Rabb-i ‘İzzet baña mūnis [193a MV] virmişdür.” diyü bildürdi.4 
Ba‘dehu Nemrūd-ı bed-liḳā Ḥażret-i Ḫalīl’e nidā idüp “Yā İbrāhīm isteseñ 
miyān-ı āteşden çıḳabilür misün? Yüriyüp baña ṭoġrı gelebilür misün?” diyü 
ṣordı. Ḥażret daḫı “bi’smi’llāhi’l-celīl” diyü buyırdı. Ṭaġlar gibi yıġılup 
fürūzān olan aḫkerleri çeyneyerek geldi, çıḳdı. Nemrūd’ı dīn-i mübīne 
da‘vet ḳıldı.  

 

 
1  mübeddel ḳıla mı: virdi N1 
2  celīs-i: celīl-i N1 
3  Ḥażret-i//Ḳudreti: - N1 
4  bildürdi: söyledi N1 
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Ol merdūd o ḥīnde daḫı iḳrār-ı1 vaḥdāniyyet-i ma‘būd ḳılmadı. Birḳaç 
günden va‘de alup vezīri Hāmān2 ki Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ‘ammisi idi, anuñla 
meşveret eyledi. “İbrāhīm’üñ Ḫālıḳ’ından bunca ḳudret ü āẟār ki müşāhede 
olındı, lā-büd kemāl-i ḳudretine iḳrār u i‘tirāf lāzım geldi.” diyü söyledi. Ol 
muḍill-i güm-rāh anuñ küfr ile tebāh olmasına sebeb oldı. “Bunca rūzgār 
perverdgār-ı mevcūdāt-ı süflī olmış iken şimdi Ḫālıḳ-ı maḫlūḳāt-ı ‘ulvī 
cenābına göz göre ḳul olur mısun?” didi. Merdūd-ı mel‘ūnı eşedd-i ḍalālete 
düşürüp maġżūb-ı sermedī olmasına sebeb oldı.  

Şol zamān ki eyyām-ı va‘desi3 tamām olup Ḥażret-i Ḫalīl cevāb-ı bā-
ṣavāb-ı hidāyet-sebīl ṭalebine ḥużūr-ı Nemrūd’a vardı, āḫar vech ile cevāba 
ḳādir olamayup kemāl-i ḫaclet ü i‘tiẕārından bir miḳdār meskenet gösterdi. 
“Egerçi ki senüñ ma‘būduña īmān getürmemüz ġayr-ı müyesserdür, lākin 
‘aẓamet ü4 ḳudretin bildügüm içün vāfir ḳurbānlar kesüp cenābına taḳarrub 
ḳaṣdı5 muḳarrerdür.” didi. Ḥażret-i nebiyy-i Vedūd, Nemrūd-ı merdūda 
[427b E] cevāb-ı şāfī virdi. “İḳrār bi’l-lisān, taṣdīḳ bi’l-cenān ṭarīḳı ile 
mādām ki īmān u İslām’a gelmeyesün, kesecegüñ ḳurbānları ‘inda’llāhi’l-
Mennān6 maḳbūl görmeyesün. Zīrā ki senüñ ḳurbānuña benüm Ḫālıḳ’um 
muḥtāc degüldür. Vaḥdāniyyetüñe inkārüñ muḳarrer iken ol cihetden 
ta‘ẓīmüñ muḳārin-i revāc degüldür.” buyurdı. Ya‘nī ki “Sen müşrik olduġuñ 
ḥālde ḳurbān kesdügüñ bī-menfa‘atdür. Ḳurbāndan murād taḳarrub-ı 
ma‘nevīye işāretdür.” sırrını ṭuyurdı.  

Fī nefsi’l-emr ol eẟnālarda Nemrūd dört biñ ṣıġır ḳurbān eyledi. Ve niçe 
biñ ḳoyun ve keçi ve üştür daḫı kesdürüp İslām żımnı7 ‘alā’imini zu‘mınca 
nümāyān eyledi. 

Bedīhe 

  ‘Iyd-ı īmāna irmeyen nā-kām 
  Ḥacc-ı İslāma giymeyen8 iḥrām 
 

 
1  iḳrār-ı: - N1 
2  Hāmān: Hārūn N1, E 
3  va‘desi: va‘desi geldi MV 
4  ‘azamet ü: - MV, E 
5  taḳarrüb ḳaṣdı: taḳarrübine taṣaddī MV 
6  ‘inda’llāhi’l-mennān: ‘inde’l-Mennān MV, N1 
7  İslām żımnı: ḥattā N1 
8  giymeyen: girmeyen E 
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  Kesdi ḳurbānını [206b N1] taḳarrüb içün 
  Niçe en‘āmı eyledi in‘ām 
 
  Ol ḳara gönlüye ḍalāletini 
  Sū’-i a‘māli ḳıldı çün bayram 

 

Ba‘żı eḳāvīl ve taḥḳīḳāt ‘uḳūle muḫālif ḳāl ü ḳīl ve esāsı yoḳ bünyān 
maḳūlesi tefāṣīl ve ḥikāyāt-ı bī-sebīl ü bilā-delīl 

Birisi ilḳā-yı nārdan ṣoñra muḥārebe-i Nemrūd u Ḫalīl’dür. İkinci ol 
merdūduñ semāvāta ‘urūcına müte‘alliḳ olan tafṣīldür ki bu aḥḳaruñ 
taḥḳīḳında tafṣīli 1  iżā‘at-i ‘ömr-i ġayr-ı ṭavīldür. Egerçi ki müverriḫīn 2 
naḳlini cā’iz görmişler ve ‘ale’t-tafṣīl taḥḳīḳ u taṣṭīr itmişler. Ḥālā ki ‘uḳalā 
taṣdīḳ idecek ḥikāyāt degüldür. Aña binā’en bi’l-icmāl me’āl ü mefhūmı 
naḳli ile iktifā olınmışdur.  

Birisi ḳıṣṣa-i ḥarb-i Nemrūd u İbrāhīm’dür ki miyān-ı āteşde bunca 
kerāmāt gösterüp cebbār-ı mezbūra ḫavf u ḫaşyet ġalebe eyleyüp īmāna 
gelmek ḫuṣūṣını vezīri Hāmān ile müşāveresi ve ol bed-baḫt-ı bī-dīnüñ 
men‘i ile ḍalāletde ḳalduḳdan ṣoñra şerm [193b MV] ü ḫacāletden ṣoñra3 
ḳurbānlar kesüp taṣdīḳ-ı ḳavlī mümkin olmadıysa taḥḳīḳ-ı fi‘lī bārī 
bulunsun, diyü müdārāt4 yüzinden mükāberesi be-her-ḥāl vāḳı‘a-i ḳıtāl ḳīl 
ü ḳāline māni‘dür.  

Ḥālā ki anlaruñ naḳlindeki ḳıṣṣa bu vechle şāyi‘dür ki Ḥażret-i Ḫalīl’i 
Nemrūd-ı ẕelīl ba‘de ilḳā’i’n-nār meydān-ı ḥarb u veġāya da‘vet itmiş ola. 
Kendüsi ‘asākir-i ḍalālet-me’āẟiri ile alayın baġladuḳda Ḥażret-i İbrāhīm 
yalıñuz meydāna çıḳup “Ya ḳanı senüñ Rabb’üñüñ leşkeri?” dinildükde 
“Şimdi ẓāhir olur.” buyurmış ola. Ba‘de-mā Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ emri ile 
nihāyetsiz süri siñek ẓuhūr idüp ol maḫẕūlīne musallaṭ ola. Ba‘de’t-teḳābül 
evvelā peşe ‘askeri [428a E] anlaruñ yaraġ ve yat ve silāḥ ve ālātların yiyeler. 
Ba‘dehu kendülerüñ cevf-i dimāġına müstevlī olup Nemrūd’ı ve aña 
mütāba‘at iden cünūdı bi-esrihim helāk eyleyeler. Egerçi ki ḳudret-i 
ilāhiyye’ye göre muḥāl nesne degüldür, belki bir cins maḫlūḳ-ı ża‘īfi anlara 

 
1  tafṣīli: ‘aḳlı N1 
2  müverriḫīn: ekẟer-i müverriḫīn E 
3  soñra: - MV, E 
4  müdārāt: müdāvemet E 
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taslīṭ kemāl-i ḳuvvet-i sübḥāniyyeye delīldür. Ve illā bu ḳıṣṣa nuṣūs-ı ḳāṭı‘a 
ile ẟübūt bulmamaġın taṣdīḳı gūyā ki bir nā-müstaḳīm sebīldür.1  

Ve ḳıṣṣa-i uḫrā Nemrūd-ı cebbār, Ḫalīlu’llāh’ı ilḳā-yı nār itdükden 
ṣoñra semāvāta ‘urūc ḳaṣdın eyleye. Evvelā meşveret-i ‘uḳalā ile niçe yıllar 
ṣarf-ı maḳdūr idüp beş biñ ẕirā‘ yükseklikde, ba‘żılar ḳavlince eninüñ ve 
uzunınuñ irtifā‘ı birer fersaḫ ḥisābında bir yüksek menāre yapdurmış ola. 
‘Āḳıbet ol binā merkez-i hevāya ḳarīb varup şiddet-i hübūb-ı riyāḥdan kār-
ger olmamaḳ2 mertebesine vara. Ba‘dehu kendüsi re’s-i mīle çıḳup semā 
cānibine naẓar ḳıla. Yine rif‘at-i semāvāt-ı berīn saṭḥ-ı zemīnden gördügi 
gibi görinmegin ḫacl ü şermsār olup zemīne ine.  

Ba‘de-mā bir ṣayḥa-i3 hevlnāk peydā olup ol menāre yıḳılup kemāl-i 
dehşetinden her kişi bildügi lisānı unıdup lisān-ı belbele didükleri hüveydā 
olmış ola. Ve ḥadd-i ẕātında ikẟār-ı elsine andan berü ẓuhūr bulmış ola. Ve 
bu mertebeden ṣoñra yine ‘ibret-bīn olmayup [207a N1] “Elbette ben 
semāvāta ‘urūc iderin. Ḫudā-yı āsmānı görmeyince ölmezin.” diyü tābūt 
resminde bir mücevvef ṣandūḳ peydā itdüre. Fevḳ u taḥtından birer revzene 
itdürüp istedükçe açdura. Ve istedükçe sedd itdüre. Ve dört dāne kerkes 
yavrusını ne dür ki bunlar mu‘ammer olur ve ḳuvvet-i ṭayerānı sā’ir 
ṭuyūrdan artuḳ bulur, diyü iki yıl miḳdārı laḥm u ḫamr ile besletdüre.  

Ba‘dehu ol tābūtuñ dört gūşesinde dört ḫaşeb4 peydā idüp her birine 
birer vaṣla laḥm baġlatdura. Ve niçe günler ol kerkeslere ġıdālarını 
virdürmeyüp acıḳdura. Andan ṣoñra silāḥ u zād u zevādesini yanına ala. Ve 
ümerā-yı maḫāẕīlinden birini daḫı refīḳ idinüp cānib-i semāvāta ‘urūc ḳıla. 
Tā ki bu ṭarīḳla çār-gūşedeki baġlu kerkesler ol laḥm pārelerine çekinüp 
iṣābet ḳaṣdına muttaṣıl ṭayerān eyleye. Bu ṣan‘atla āsmāna ṭoġrı çekilüp gide. 
Niçe günlerden ṣoñra revzeneleri açdurup [194a MV] naẓar itmiş ola. 
Zemīn ü āsmān mābeynini yine evvelki gibi bula.  

Ḥattā ‘ālem-i muẓlim5 miyānında [428b E] 6«أ يّها الطاغى  أ ين تريد »    
ṣadāsını işide. Ve ol ḥīnde ferīḳına emr idüp bir dāne oḳ atdura.7 Baḥr-i 

 
1  MN nüshasında derkenar olarak şu şekilde bir ibare vardır:  “Bu ma‘nāda muḥarrir menḳūl 

olanda tevātüre ḳarīb olmışdur. Tereddüd cā’iz degüldür.” 
2  olmamaḳ: olmaḳ N1 
3  ṣayḥa-i: ṣaḥīfe-i MV 
4  ḫaşeb: ḥaşīb MV 
5  muẓlim: meẓālim N1 
6  “Ey zorba, istediğin nerede?” 
7  bir//atdura: indüre N1 
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mu‘allaḳ-ı hevā balıḳlarınuñ birine rāst gelüp peykānı ḫūn-ālūd olduġı 
ḥālde1 yine kendüye döne. Bi’l-āḫire ṣīt ü ṣadā-yı şeh-per-i kerkesāndan 
mehīb āvāzeler işitmekle gūşt pārelerini alçaġa baġlatdura. Bu minvāl üzere 
yine rūy-i zemīne ine. Kemāl-i ḫaclet ü şerminden niçe rūzgār melūl olup 
kimseye görinmeye. İntehā. 

 

Mażmūnu’l-ḥikāye 

Sübḥāna’llāh, bu ne maḳūle ḳıṣṣa-i bāḫte ve saḫīfe-i nev-sāḫtedür ki ser-
ā-pā rūy-i zemīnde şehryār-ı cebbār ve beyne’l-ḫalā’iḳ pādişāh-ı büzürgvār 
olan bī-idrāk-i ḍalālet-şi‘ār yalıñuz bir şaḫṣ-ıla ḥāl-i ḥayātında tābūt-nişīn 
ola. Ve dört kerkese kendü vücūdını teslīm idüp semāvāta ṭoġrı ‘urūc eyleye. 
Ba‘de-mā bu kerkesler ḳuvvet-i ṭayerāndan ḳalmasını añmaya. Ve ol tābūtı 
rūzgār ya Baḥr-i Muḥīṭ’a, ya Kūh-ı Ḳāf’a inmesini veyāḫūd cibāl ü tilāl ü 
sengistāna çalmasını ḫāṭıra itmeye. Ceng niyyetine gitdügi taḳdīrce yalıñuz 
bir şaḫs-ıla ḥāżır u müheyyā ola.  

Pes bu maḳūle eṭvār ‘uḳalā ḥużūrında nice sāzgār olacaḳdur? Evvelā çār 
kerkes ol taḥammülātı ve ol iki mücrim-i girān-cānı nice götürecekdür? 
Ḫuṣūṣā yemīn ü şimāle uçmayup lā-yenḳaṭi‘ bālāya ṭayerān itmeleri, 
mücerred laḥm pāreleri çekinmelerinden nice müyesserdür. Eger bu ḳıṣṣa 
vāḳi‘ ise Nemrūd’uñ mecānīnden idügi ẓāhirdür. Bu taḳdīrce ẕimmetinüñ2 
ḳayd-ı teklīfden beri idügi ḳatı bāhirdür.    

Fe-ammā müverriḫīnüñ ser-defteri, Mevlānā Muḥammed bin Cerīr-i 
Ṭaberī ve yine bu zümreye āb-rū, Mevlānā Ḥāfıẓ-ı Ebrū ki bu ḳıṣṣayı 
yazmışlardur, bārī “Nemrūd böyle bir vāḳı‘a gördi.” diyü ta‘bīr 
itmemişlerdür. Tā ki fi’l-cümle i‘timād mümkin 3  olaydı. “Sevdāvī 
micāzlarda bu maḳūle dūr u dırāz rü’yālar vuḳū‘ı cā’izdür.” dinile idi. 

li-Münşi’ihi 

  O gūne aḥmaḳa [207b N1] Mevlāsı salṭanat virmez 
  Anuñ gibi kişi ‘aḳlını başına dirmez 
 

 
1  olduġı ḥālde: olup N1 
2  ẕimmetinüñ: zemīnüñ N1 
3  mümkin: mütemekkin MV 
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  Şu kimse kim gire tābūta ḥāl-i ṣıḥḥatde  
  Naẓīri olmaz anuñ ‘ālem-i ḥamāḳatde 
 
  Ta‘aḳḳul eyleyemez dīni öyle bir nā-kes 
  Öter diline ne gelse miẟāl-i bāng-ı ceres 
  
  Hele bu aḥḳaruñ idrāki böyledür ki o şūm 
  Gerek ya salṭanatından ya ‘aḳldan maḥrūm 

Müşārün ileyhimā, iki müverriḫ-i rāst-edā ḳavlince Nemrūd dört yüz 
yıl salṭanat itdükden ṣoñra, [429a E] ḫuṣūṣā Ḥażret-i Ḫalīl’i āteşe atdurup 
göklere çıḳmaġa cell-i himmet itdükden ṣoñra Ḥaḳ celle ve ‘alā kendüye 
ṣūret-i beşerde bir melek gönderdi ki “Ey ‘abd-i ża‘īf daḫı inṣāfa gelmez 
misün? Ḫālıḳ u Rāzıḳ’uña i‘tirāf itmez misün? Bunca yıllardur ki ḍalālet 
vādīlerinde teküpū itdüñ. Saña gönderdügüm peyġāmberi ṭutup āteşe 
atduñ. Ve yiryüzini tamām idüp göklere daḫı ‘urūc ḳaṣdın itdüñ. 

Naẓm 

  1كه � آمسان نيز پرداخىت     بر كار زمني را نكو ساخىت  

İmdi min ba‘d inābet ile tevbe eyle.2 Ḍalālet ile ulūhiyyet da‘vāsından 
ferāġat eyle. Yoḳsa saña cümle ḥayvānātdan ża‘īf ü naḥīf bir maḫlūḳı 
musallaṭ ḳılurın ki vücūduñı nā-būd eyleye.” diyü ol firişte [194b MV] 
varup cenāb-ı ilāhīden niçe nuṣḥ u pend itdükde cebbār-ı murdār didi ki 
“Rūy-i3 zemīnde añlamazın ki benden ġayrı bir pādişāh daḫı ola. Eger āsmān 
pādişāhınuñ leşkeri var ise var söyle ki göndersün. Benümle muḳābil olsun. 
Ḳudret ü şevket nice olur, görsün.” didi.  

Ol melek daḫı “N’ola ol leşker ḥāżırdur. Hemān sen kendü tedārüküñi 
gör.” diyü üç gün mehl virdi. Tā ki dördinci güni ṣabāḥ rūz-ı Cum‘a 
Nemrūd kendü zu‘mınca ‘arż-ı sipāh ḳıldı. Ba‘dehu peşe leşkeri dünyāyı 
ṭutdı. Ḥattā ki cirm-i āftāb görinmez oldı. Cünūd-ı nā-ma‘dūduñ yüzlerine 
ḳondılar. Atlarını ṣoḳdılar. Ān-ı vāḥidede cümlesini perīşān ḳıldılar. 
Nemrūd ḳaçaraḳ bir başı ile ḳurtıldı. Nekbet serāyına varup dāḫil oldı. Der-

 
1  “Yeryüzündeki işler için güzel şeyler yaptın [mı] ki gökyüzüne de el attın.” 
2  tevbe eyle: - MV, E 
3  Cenāb-ı//Rūy-i: - MV, E 
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‘aḳab yine ol melek pend ü nuṣḥ ile ḥāżır geldi. “Ḳudret-i ilāhīyi gördüñ mi? 
Mikdāruñı bildüñ mi? Gel imdi Ḥaḳḳ’uñ vaḥdāniyyetine i‘tirāf eyle. ‘Yā 
Rabbī, senden ġayrı ḫālıḳ u ṣāni‘ u rāzıḳ yoḳdur.’ diyü söyle.” didi. Lākin 
yine de müfīd olmadı.  

Nemrūd-ı merdūd mebhūt oldı, ṭurdı. Lisānından kelime-i ‘ulyā ṣudūrı 
muḥāl oldı. Andan ṣoñra bir ża‘īf ü naḥīf peşe ki nīm-ten idi. Bir gözi ve bir 
ayaġı yoġ-ıdı. Peşe leşkeri ser-cümle yoḳlansa andan muḥaḳḳarı mutaṣavver 
degül idi. Fe-lā-cerem vücūd-ı Nemrūd’a musallaṭ ḳılındı. Evvelā alt 
ṭudaġını ıṣırdı ve gitdi. Hemān ol gün veremler baġlayup feryād u fiġānı 
göklere yitdi. İrtesi yine geldi. Bu kerre üst ṭudaġına zaḫm urdı. Bunuñ 
cerāḥati evvelkiden artuḳ elem virdi. Üçinci gün ki yine vuṣūl buldı, cevf-i 
dimāġına duḫūl idüp te’ennī ṭarīḳıyla beynisini tenāvüle mübāşeret eyledi.1 
Ya‘nī ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol peşe-i ża‘īfenüñ [208a N1] ḳırḳ yıllıḳ 
zād u zevādesini [429b E] andan muḳadder itdi. Günden güne gūn-ā-gūn 
‘aẕāb-ı elīm idüp her ān cānından bī-zār itmek mertebelerine iletdi. Ḥattā ol 
ḥayvānuñ ıżrār u āzārından Nemrūd bir dereceye vardı ki yanına ṭoḳmaḳlar 
ve çekiçler ḳorlardı.2  ‘Iyādetine gelen ümerāsı beşer onar kerre kendüyi 
dögmeyince ḥużūr u rāḥatı münāsib görmezlerdi. Tā ki sendān-ı ser-i kem-
baḫtı dögüldükçe ol merdūd ferāġ-ı ḥāl bulurdı. Peşe-i ża‘īfe tenāvülden 
çekinmege kendinüñ çekiçlenmesi sebeb olurdı. 

Bu minvāl üzere ḳırḳ yıla dek mu‘aẕẕeb oldı. “Ṣāni‘-i muḥyī ve mümīt 
benüm.” diyen mel‘ūn-ı bī-dīn bir nīm-ten cānver-i bī-miḳdāruñ zebūnı 
olmışdı. Ve dārü’l-mülk idindügi Kūẟā nām ḫıṭṭa-i kübrā ise gāh u bī-gāh 
zelzeleden ḫālī olmazdı. Merdūd u maṭrūd da‘vā-yı ulūhiyyet itdügi şerm ü 
ḫacālet ıżṭırābından ḫod ḳurtılmazdı. 3  Bu minvāl üzere ḳırḳ yıla dek 
mu‘aẕẕeb oldı. ‘Āḳıbet cānını mālik-i nāra ṭapşurdı. El-ḳudretu li’llāhi 
te‘ālā.4 

 

Hicret-i İbrāhīm el-Ḫalīl min ‘arż-ı Nemrūdu’z-ẕelīl 

Kitāb-ı Aḫbāru’z-zamān’da mesṭūr ve sā’ir tevārīḫ-i müte‘addide-i 
laṭīfede meẕkūrdur ki Ḥażret-i İbrāhīm āteşden ḫalāṣ olduḳdan ṣoñra 

 
1  mübāşeret eyledi: mübāşir oldı N1, E 
2  ḳorlardı: ḳurıldı N1, MV 
3  Merdūd//ḳurtılmazdı: - N1 
4  “Kudret, yüce Allah’a aittir.” 
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ḳardaşı oġlı Lūṭ bin Hārān1 ve dīger birāder-zādesi Sebū’īl [195a MV] bin 
Nāḫūr2  ve ‘ammisi ḳızı Sāre bint Hārān 3  ol Ḫalīl-i celīlü’l-ḳadra īmān 
getürdiler. Sā’ir nāsdan ḳābil-i rüşd ü ṣalāḥ olanlar daḫı mu‘cize-i sābıḳasını 
fikr itdükçe büt-perestlikdeki şirk ü ḍalāleti idrāk idüp tedrīcle İslām 
ṭarīḳına sülūke başladılar.  

Fe-lā-cerem ol ḳalemrevdeki ümem şiddet ü ıżṭırābla günden güne 
pür4-derd ü ġam oldı. Āḫar vilāyete hicret itmeleri elbette münāsib görindi. 
Bu ṭarīḳla İbrāhīm Ḫalīl ve esāmīsi mesṭūr olan ḳavm-i celīl diyār-ı 
Bābil’den gitdiler. Iḳlīm-i Şām’a ‘azīmete raġbet5 itdiler. Vaḳtā ki Ḥarrān’a 
varıldı, bir zamān anda iḳāmet olındı. Ḥattā babası Āzer ile hicret itmiş idi. 
Nihāyet īmāna gelmedin Ḥarrān’da iken vefātı taḥaḳḳuḳ bulmış idi.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Nemrūd, Ḥażret-i İbrāhīm’i tenhāsına 
getürdi. “Elbette sen da‘vet-i dīniyye6 itdügüñce mülkimüzüñ iḫtilāli ẓuhūr 
itdi. Münāsib budur ki tevābi‘uñ alup āḫar diyāra riḥlet idesün. Ḫālıḳ u 
Rāzıḳ’uñ cenābına tevekküli evlā ‘add idesün.” diyü söyledi. Ḥażret-i Ḫalīl 
daḫı bu ḫuṣūṣı münāsib görüp işāreti üzere ‘amel eyledi.  

Kitāb-ı el-Ḫamīs ḳavlince Nāḫūr7 ki birāder-i İbrāhīm’dür, maḥallinde 
meẕkūr olduġı üzere cedd-i Loḳmān Ḥakīm’dür, [430a E] bu taḳdīrce 
Loḳmān’ı Ḥabeşī’dür, diyenlerüñ ḳavli ṣaḥīḥ degüldür, saḳīmdür. Ḥażret-i 
İbrāhīm ki Ḥarrān’a geldi, ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Sāre ile anda tezevvüc 
ḳıldı. Zīrā ki melik-i Ḥarrān olan Hārān, Sāre’nüñ [208b N1] pederidür, 
ve Ḥażret-i Ḫalīl’üñ Sāre ile te’ehhüli nüzūl-i vaḥy ile olmışdur.  

Egerçi ki ‘Arā’is-i ẞa‘lebī’de Sāre bint Nāḫūr yazılmışdur, ismi Hārān ve 
laḳabı Nāḫūr olmaġa münāfī degüldür. Ba‘de-mā Sāre’nüñ ḥüsn ü cemāli 
ve leṭāfet ü yāl ü bāli bir derecede idi ki Ḥażret-i Yūsuf’uñ melāḥati andaki 
behcet ü leṭāfetüñ ẟülüẟi miḳdārınca idi. Ve nisā-yı dünyāda Ḥażret-i 
Ḥavvā’ya şebīh ancaḳ anlar ḫalḳ olınmış idi.  

Bir zamān Ḥarrān’da sākin oldılar. Bir büt-perest şehryārı olmaġın 
ta‘arruż ide, diyü endīşe-nāk olup andan göçdiler. İttifāḳla Ruhā şehrine 

 
1  Hārān: Hāmān E 
2  Nāḫūr: Ḫāḫūr MV | Ḫāver E 
3  Hārān: Hāmān E 
4  pür: - MV, E 
5  raġbet: niyyet ü raġbet E 
6  dīniyye: beyyine E 
7  Nāḫūr: Bāḫūr E 
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vardılar. Ba‘dehu andan daḫı göçüp Ba‘albek’e, daḫı ṣoñra Şām medīnesine 
varup yirleşdiler.  

Ol zamānda vilāyet-i Şām ḳaḥṭ u ġalāya binā’en maḥall-i ḳarār u ārām 
degül idügi şöhre-i enām olmaġın tekrār andan daḫı riḥlet itdiler. Menzil-
be-menzil diyār-ı Mıṣr’a yitdiler ki Sinān bin ‘Ulvān nām fir‘avn-ı ḍalālet-
nişān anda ḥākim-i ġavāyet-peyām idi. Nesebi Sām bin Nūḥ ‘aleyhi’s-selāma 
müntehī bir fermān-rān-ı celālet-aḳrān idi.  

İttifāḳ Sāre’nüñ ḥüsn ü cemālini işitdi. Ḳulaḳdan ‘āşıḳ olup a‘ṣāb-ı 
şehvāniyyesi ḥareket itdi. Evvelā Ḥażret-i Ḫalīl’i getürüp “Yanuñca bir ‘avret 
var imiş. Ḫaylīce ḥüsn ü cemālle nümūdār imiş.1 Senüñ neñdür?” diyü 
ṣordı. Anlar daḫı “Dīn2 ḳarındaşlıġına binā’en ḳızḳarındaşumdur.” didiler. 
Ba‘dehu ādem ṣalup Sāre’yi getürdüp “Yanuñdaki şaḫṣuñ nesisün?” didükde 
Ḥażret-i Ḫalīl’üñ tenbīhi ile mütenebbih olmaġın anlar daḫı 
“Ḳarındaşumdur.” cevābını virdiler. Lākin mel‘ūn-ı mezbūr [195b MV] 
ṭama‘-ı şehvāniyyeden fāriġ olmadı. Meclisini tenhā idüp dest-i nā-
mübārekini uzatdı. Sāre’yi kendüye çekmek ḳaṣdın itdi.  

Lākin muḫadderāt-ı enbiyā, ḫuṣūṣā3 ḫalīle-i Ḫalīl-i Ḫudā hem-vāre 
dest-i ta‘arruż-ı nā-maḥremden maṣūn u maḥfūẓ olmaġın hemān-dem elleri 
şell oldı. Ya‘nī ki ḳuvvet ü feri gidüp iḫtilāl buldı. Gördi ki māye-i viṣāl el 
virmedi, maḳṣūdına dest-res bulmasını Bārī Ḫudā revā görmedi, der-ḥāl 
Sāre’nüñ ayaġına düşdi. “Bu maraża ibtilā 4  senüñ viṣālüñi iḳtiżā 
ḫāṭırasından oldı. Bārī baña ḫayr du‘ā eyle. Yine vücūdumı bu renc ü 
‘anādan rehā eyle.” diyü yalvardı. Ol ‘afīfenüñ ḫayr du‘āsı ile ifāḳat buldı.  

Lākin üç nevbete dek [430b E] yine dest-dırāzlıḳ itdi. Maraż-ı ‘ārıżı 
peydā olduḳça yine dāmen-i istiġfār u inābet ṭarīḳın gözetdi. Bi’l-āḫire 
me’yūs olup  5«ها اجرك على دعائك»  diyü bir cāriye baġışladı. Ba‘dehu ol 
kenīzekden Ḥażret-i İsma‘īl vücūda gelüp nāmı Hācer olmaḳ aña binā’en 
vuḳū‘ buldı.  

 
1  Ḫaylīce//imiş: - E 
2  Dīn: Ben N1 
3  ḫuṣūṣā: - N1 
4  ibtilā: mübtelā N1 
5  “İşte, senin duanın karşılığı.” (Burada “Hâcer” isminin “hâ ecrük (işte karşılığın)” 

ifadesinden ortaya çıktığı ifade edilmektedir.) 
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Ammā Sīretü İbn Hişām’uñ “Hācer, Ācer idi. Herāḳu’l-mā’1 - erāḳu’l-
mā’ olduġı gibi elif’i hā’ya münḳalib oldı.”2 diyü beyānında vechi olmadı. 

Tārīḫ-i Ümmet-i Ḳıbṭ nām kitābda mesṭūrdur ki [209a N1] Ḥażret-i 
Sāre’ye el uzadan cebbār Ṭūṭīs bin Māliyā3 nām fermānkār idi ki her el 
uzatduḳça elleri ḳurıduġını ki gördi, yine du‘āsı [ile] ḳuvvet ü ṣıḥḥate dest-
res bulduġını ki müşāhede ḳıldı,   4«نعم الديُن دينكم»  didi.  

Ḥażret, ḫātūnı Ḥūriyā nām duḫteri yanına gönderdi. “Buña küllī ri‘āyet 
itsün.” diyü ıṣmarladı. Ol daḫı fermāna imtiẟāl idüp niçe żiyāfetler ve le’ālī 
vü cevāhir baġışlayup ri‘āyetler itdükçe Sāre ḳabūl itmedi. “Bize bunlar 
ḥarāmdur.” cevābını virdi. Bi’l-āḫire “Size ḫidmet itsün.” diyü Hācer nām 
cāriyesini baġışladı. Ve “Yollarda ġıdāñuz olsun.” diyü birḳaç ḳutı ḥelvā 
virüp altını cevāhir-i girān-bahā ile ṭoldurup ta‘biye ḳıldı. Ḥālā ki bu sırrı 
Sāre’ye bildürmedi. Eẟnā-yı rāhda ol le’ālī bulındı. Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh anları 
ṣatup ba‘żı ḫayrāta ṣarf eyledi. ‘Arab5 ḳavmi Ṭūṭīs’e, Ṣandaḳ6 tesmiye iderler 
ve mezbūr Ḥūriyā, Ṭūṭīs’den ṣoñra Mıṣr’a7 sulṭān olmışdur. Āḫar evlādı 
olmamaġın serīr-i mülkine hem-şīresi cülūs ḳılmışdur.  

Ammā Süheylī ve Ḳaynī ḳavlince Ḥażret-i Ḫalīl, Ḥarrān’dan göçüp 
Ürdün nām memlekete giderken eẟnā-yı rāhda bir cebbāruñ pāy-taḫtına 
uġradı. Sāre ile mu‘āmele ḳaṣdı andan ṣudūra geldi.8 Ki aña Ṣāvef9 dirlerdi. 
Ol bī-mürüvvet-i bed-kirdār ḥarem-i Ḫalīlu’llāh’a yaramaz niyyet10 itdi. 
Murādına yitişmedüginden ġayrı eglenmeyüp helāk oldı. Taḥt-ı 
ḥükmindeki memāliki Ḥażret-i İbrāhīm’e naḳl eyledi. Niçe rūzgār 
büzürgvār-ı11 bülend-iḳtidār olduḳdan ṣoñra Mü’tefikāt nām şehrleri andan 
ayırdı. Birāder-zādesi Lūṭ ‘aleyhi’s-selāma tevcīh buyurdı.  

Ḥālā ki eṣaḥḥı evvel beyān olınandur. Ya‘nī ki ekẟer-i müverriḫīn Mıṣr 
sulṭānı ile vuḳū‘ını yazmışlardur. [196a MV] 

 
1  “suyun dökülmesi” 
2  oldı: - N1 
3  bin Māliyā: - N1 
4  “Evet; din, sizin dininizdir.”  
5  ‘Arab: - N1 
6  Ṣandaḳ: Ṣandūḳ MV, E 
7  Mıṣr’a: - N1 
8  ḳaṣdı//geldi: ḳaṣdın itdi E 
9  Ṣāvef: Ṣādef MV, E 
10  niyyet: ḳaṣd MV 
11  büzürgvār-ı: - N1 
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Ba‘de-mā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā dā’imā enbiyāsı ḥaremini a‘dā-yı 
dīnden ṣıyānet ve ḫavene-i kefere vü cebbārīn ta‘addīsinden ḥimāyet itmek 
muḳarrer idügini bilürken Ḥażret-i Ḫalīl [431a E] iḳtiżā-yı beşeriyyetle 
ḫaylī ıżṭırāb peydā ḳıldı. Sāre’yi sulṭāna alup gitdüklerinde “ ‘Acabā ne ḥālet 
olur ki?” diyü ḳalb-i şerīfi teng ve kendüsi ıżṭırābla bī-direng oldı.  

Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā ol anda estār-ı 
dīvār ve ḥicāb-ı cidārı ḳaldurdı. Verā-yı zücācdan görinür gibi Sāre ile 
Fir‘avn’uñ mu‘āmelesi Ḥażret-i Ḫalīl’e manẓūr ḳılındı. Tā ki şübhesi zā’il 
oldı.   1﴾لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِيب﴿  naṣṣ-ı kerīmi ḥadd-i ẕātında kendüden ṣudūr 
itmegin ol bābda daḫı ‘izz-i ḥużūrına iṭmīnān-ı ḫāṭır ḥāṣıl2 oldı.  

Ba‘de ẕālik müfessir-i bī-mu‘ādil Ḥażret-i Muḳātil ḳavlince hicret-i 
İbrāhīm sinn-i şerīfi3 yetmiş beşde iken oldı. Şām’dan çıḳup arż-ı Filisṭīn’e 
dāḫil olduḳda Lūṭ ‘aleyhi’s-selām ardına nüzūl eyledi. Ehl-i Sedūm’a ve 
müżāfātındaki ḳavm-i ḍalālet-rüsūma nebī gönderildi. Ve bu maḥalde 
Ḥażret-i Ḫalīl’üñ du‘ā-yı ḫayrın alup gitmekle icmālen ẕikri münāsib 
görildi. 

El-ḳıṣṣa Fir‘avn-ı Mıṣr ki Sāre’den [209b N1] temettu‘a mecāl 
bulmadı, her taṭvīl-i yed itdükçe ki elinüñ ḳuvvet ü feri gitdügini gördi, 
“Ḥażret-i İbrāhīm tehī kimse degül ancaḳ.” diyü ḫavf idüp bir miḳdār ri‘āyet 
itdükden ṣoñra “Varsun, āḫar memālike gitsün.” diyü ḫaber gönderdi. Tā ki 
ḥażret ol sebeble bi-ṭarīḳi’l-‘avdet Filisṭīn’e mürāca‘at ḳıldı ki Şām vilāyeti 
müżāfātı olan şehrlerdendür.  

Ünsü’l-celīl ḳavlince beş ḳıṭ‘a i‘tibār olınan Şām vilāyetinüñ biridür. Bu 
taḳsīmle ki Şām-ı ūlā, ıḳlīm-i Filisṭīn’dür. Yūnān bin Yāfeẟ evlādından 
Filisṭīn cümleden evvel anı yurd idindügi içün anuñ nāmıyla şöhret 
bulmışdur. Dārü’l-mülki Remle nām medīnedür ki eşcār u naḫīli ve 
ma‘ādin-i bī-‘adīli vāfirdür.4 Mülūk-i benī İsrā’īl zamānında ḳatı ma‘mūr 
idi. Ḥattā Cālūt-ı cebbār ki cebābire-i Ken‘āniyyūn’uñ eşheridür, nıṣf-ı berīd 
aña ḳarīb Baḥr-i Māliḥ i‘tibārı ile ṣāḥib-i ẟüġūr idi. Ve bi’l-cümle ḥudūd-i 
Leccūn’dan ‘Arīş’e ve Ḳaṣaba-i5 İbrāhīm el-Ḫalīl’e varınca ol eṭrāfa Filisṭīn 
ıṭlāḳ olınmış idi.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/260, “…kalbimin tatmin olması için...”  
2  ḥāṣıl: - MV 
3  şerīfi: ‘azīzi MV, E 
4  vāfirdür: vāfir yirdür E 
5  ḳaṣaba-i: ḳıṣ ṣa-i MV 
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Şām-ı ẟāniye, nevāḥī-i Ḥavrān ve medīne-i Ṭaberiyye didükleri şehr-i 
‘umrān ve anlar müżāfātından olan ḳurā vü büldāndur. Şām-ı ẟāliẟe ḥālā 
Dımaşḳ-ı Şām ıṭlāḳ olınan şehr-i kebīr-i cennet-mesīr ve Ġūṭa-i Dımaşḳ 
nāmındaki menzil-i laṭīf-i ṭarāvet-peẕīr i‘tibār olınmışdur. Şām-ı rābi‘a şehr-i 
Ḥimṣ ve Ḥamā ve ol eṭrāfdaki ḳurā vü büldān-ı nüzhet-nümāya 
dinilmişdür. Şām-ı ḫāmise [431b E] vilāyet-i Ḳınnesrīn ve Ḥaleb 
nāmındaki şehr-i ṭarāvet-ḳarīn idügi taḥḳīḳ olınmışdur. Aña binā’en 
şimdiki ḥālde bu cümleye vilāyet-i Şām ıṭlāḳı cā’iz görilmişdür. 

Ġıbbu ẕālik şol zamān ki Ḥażret-i Ḫalīl, Ḥarrān’a varmış idi; vaḥy nāzil 
olup Ḥażret-i Cebrā’īl Ṣuḥuf-ı Ādem ü Şīt ü İdrīs ‘aleyhimü’s-selāmı ve 
kendüye inen ṣuḥufları ki lisān-ı ‘İbrānī ile nüzūl itmişdür,1 Ḥażret-i Ḫalīl’e 
ulaşdurmış idi ki cümlesi emẟāl ü tesbīḥāt idi. Ser-ā-pā Ḫalīl-i Ḫudā’ya 
ögretdi. Ba‘de-zamānin ol ṣuḥuf-ı mükerreme lisān-ı Süryānī’ye müteḥavvil 
oldı. [196b MV]  

 

Temekkün-i Ḫalīlü’r-Raḥmān be-ḳurb-i Beytü’l-maḳdis  
ve tekāẟür-i ḳavm-i ra‘iyyet-nişān der-ān maḳām-ı müste’nis 

Fırḳa-i ḥamīde-i enbiyādan biri ki bir cāy-ı laṭīfi ki ḳarārgāh idine, lā-
büd millet ü2 ümmet-i irādet3-güvāh ol maḳām-ı şerīfi menzil ü penāh idine. 
Ḥażret-i İbrāhīm ki Beytü’l-maḳdis’e ḳarīb ve Filisṭīn diyārına cāy-ı nüzhet-
sāy-ı ġarīb olan Vādi’s-seb‘4 nām maḥalde temekkün buyurdı.5 Ve bir ḳuyu 
ḥafr idüp niyyet-i tavaṭṭunını sükkān-ı eṭrāfa ṭuyurdı. Ḫalḳ-ı ‘ālem gürūh 
gürūh6 ol maḥall-i şerīfi7 teşrīf-i dil-peẕīr itdiler. Az zamānda bir ḳaṣaba-i 
laṭīfe gibi ta‘mīr itdiler.  

Ārām8 u āsāyişüñ evvelki güninde ki ol buñaruñ ṣuyı revān oldı, ḥikmet 
Ḫudā’nuñdur, zevāde-i rāh diyü getürdükleri azıḳları ol gün nihāyetin 
buldı. Nuḳūddan ise nesneye ḳādir degüller idi ki ḳaṭ‘-ı mesāfe ḳılup 
eṭrāfdan iştirā idelerdi. Meger ki çāk bir iki günlik yol gidelerdi.  

 
1  Ḥażret-i//itmişdür, ibaresi E nüshasında cümlenin sonunda gelmektedir. 
2  millet ü: - N1 | ḥullet ü E 
3  irādet: - N1 
4  seb‘: teb‘ E 
5  buyurdı: buyurdı. Ḫalḳ-ı ‘ālem MV 
6  gürūh: - N1 
7  maḥall-i şerīfi: maḥalli MV, N1 
8  Ārām: Eyyām N1 
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Ne ḥāl ise Ḥażret-i Ḫalīl mübārek arḳasına bir çuval aldı. Bolay ki 
[210a N1] bir miḳdār gendüm ve cev1 bulaydum.” diyü eṭrāfa ‘azīmet ṣaldı. 
Lākin bu merāmına vuṣūl müte‘aẕẕir oldı. Kemāl-i ıżṭırābla ser-menziline 
döndi, geldi. Bārī Sāre ve Hācer ve sā’ir tevābi‘ u ehl-i sefer “Ẕaḫīre getürdi.” 
ṣansunlar, ol mülāḥaẓa ile eglenüp dibelik ża‘f-ı ḳalb ḥāṣıl itmesünler, diyü 
ol çuvalı ḳum ile ṭoldurdı. Yorġunla def‘-i ḥicāb ḳaṣdına yatdı, uyudı.  

Vaḳtā ki Sāre ve Hācer uyanup çuvalı gördiler, “ẕaḫīre getürmiş.”2 
ṣandılar. Ve keşfine el urdılar. Bi-ḥikmeti’llāh ṭopṭolu buġday buldılar. 
‘Ale’l-fevr bir miḳdārını ögütdiler. Birḳaç girde nān bişürüp ḥażreti 
uyandurdılar. “Ḳalḳuñ, ṭa‘ām yiyüñ.” diyü teklīf ḳıldılar. Ḥażret-i Ḫalīlü’r-
Raḥmān ta‘accüb-künān yirinden ṭurdı. “Ne vardur ki yiyelüm?” diyü ṣordı. 
Anlar daḫı “Getürdügiñüz gendümden itmek bişürdük. [432a E] Andan 
buyuruñ.” diyü ḫaber virdiler.  

Fe-lā-cerem Ḫalīlu’llāh-ı ekrem cānib-i Ḥaḳ’dan ‘aṭiyye vü ni‘am 
idügini bildi. Hezār ḥamd u şükr ile tenāvül ḳıldı. Ba‘dehu çuvaldaki 
gendümüñ bir miḳdārını ġıdā içün iddiḫār itdi. Mā‘adāsını tuḫm-ı berekāt 
i‘tibār idüp eṭrāf u cevānibindeki arāżīye ekmege gitdi.  

li-Münşi’ihi 

  Ḥażret-i Bār-i Ḫudā dōstların aç ḳomaz 
  Kendüden ġayrıya ülfete muḥtāc ḳomaz 
 
  Mülket-i faḳr u fenā şehleridür ḫayl-i rüsül 
  Kisvet-i şāl ü ‘abā anlara dībāc ḳomaz 
 
  Gāh olur başları ṭaş yaṣdanur ammā ki o seng 
  Gevher-i mu‘cizedür raġbet-i ser-tāc ḳomaz 

El-ḳıṣṣa ol çāhuñ ṣuyı gitdükçe çoġaldı. Ḥażret-i Ḫalīl’e bir mu‘cize-i 
kübrā olup bir nehr-i kebīr gibi cereyān ḳıldı. Ḳabā’il-i ‘Arab ve beriyye-
nişīnān-ı pür-ṭarab ki dā’imā ḥarāret-i tābistān ile dil-teşneler idi, hemān ki 
ol mā’-i cārīyi işitdiler. Kemāl-i raġbetle eṭrāfına irkilüp3 temekkün itdiler. 
Ve Ḫalīlü’r-Raḥmān’uñ yümn-i maḳdemini görüp ḫāk-i pāy-ı şerīfine 

 
1  ve cev: - N1 
2  N1 nüshasında bu cümle mükerrer yazılmıştır. 
3  irkilüp: gelüp N1 
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başları üzere yir eylediler. Tā ki ol maḳām-ı ma‘mūre “İbrāhīm” [197a MV] 
diyü nām buldı. Az zamān giçmedin1 bir büyük şehr olup nüfūs-ı sükkānla 
ṭoldı.  

Ammā giderek ol ḳavm-i cühhāl ḥażret-i peyġāmberüñ ḳadrini 
bilmediler. Ol nebiyy-i büzürgvār ne maḳūle vācibü’l-iclāl idügini fehm 
itmediler. Gāh u bī-gāh bī-edebāne ḥarekete başladılar. Gūyā ki şīşe-i ḫāṭır-ı 
‘āṭırını seng-i ṭa‘n-ıla ṭaşladılar. Bi’l-āḫire Ḥażret-i İbrāhīm ol ḳavme 
incindi. Tevābi‘uñ alup Īliyā ile Remle mā-beyninde Ḳusṭ nām menzile 
gitdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, hemān ol mevżi‘-ı evvelden yümn ü bereket 
götürildi. Çāhuñ ṣuyı günden güne tenezzül itdi. Lā-cerem bu mācerānuñ 
aṣlı bilindi. Ṭā’ife-i cühhāl bir miḳdār ‘ibret-peẕīr oldı. İttifāḳla ardınca 
vardılar. Envā‘-ı tażarru‘la ayaġına düşüp yalvardılar. Fe-ammā ṭab‘-ı şerīf-i 
Ḫalīl ‘avdete raġbet eylemedi. Nihāyet ol ḳavmüñ nāle vü enīnine merḥamet 
idüp kendülere yedi re’s keçi baġışladı. “Ulu2 kiçi3 ol keçilerüñ yümn-i 
maḳdemini bilsünler. Dā’imā ḫōş ṭutup görsünler, gözetsünler. Ve dehān-ı 
çāha ḥā’iż ‘avreti yaḳlaşdurmasunlar.” diyü ıṣmarladı.  

Tā ki āb-ı çāh ber-ḳarār-ı sābıḳ ġaleyān itdi. Niçe rūzgār ol yüzden 
cereyānı taḥḳīḳa yitdi.4 [210b N1] Ammā giderek bir zen-i ḥā’iż, nā-pākligi 
ḥālinde ol ṣudan elin yudı. Bu kerre miyāh-ı çāh ol ḳavm-i bī-intibāhdan 
bi’l-külliyye el yudı. Fī-mā-ba‘d bir daḫı memlū [432b E] olmadı. Resen ü 
delv ile isti‘māle iḥtiyācdan5 ḳurtıldı.  

 

Sebeb-i renciş-i Ḫalīl ez-ān ḳavm-i cehālet-sebīl 

Ekẟer-i müverriḫīn ḥażretüñ incindügi ḫuṣūṣı 6  bu yüzden beyān 
itmişlerdür ki giderek Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ṭavarları ziyāde oldı. Her nesnesine 
Bārī Ḫudā yümn ü berekāt virüp gitdükçe izdiyād buldı. Ol ḳavm-i bī-idrāk 
güstāḫlıḳda ḫaylīce bī-bāk oldılar. “Senüñ mevāşīñle cevānib ü ḥavāşī ṭoldı. 
Ṣuyımuza ve mer‘āmuza küllī müżāyaḳa virdi. Li’llāhi’l-ḥamd bir tāze cüvān 

 
1  zemān giçmedin: zemānda MV, N1 
2  Ulu: Ol MV 
3  Ulu kiçi: - E 
4  cereyānı//yitdi: cereyān itdi N1 
5  ile//iḥtiyācdan: isti‘mālden N1 
6  ḫuṣūṣı: - MV, E 
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idüñ. Bunca zamān mu‘ammer olduñ. Bunca ni‘met ü ẟerveti cemī‘an 
bunda bulduñ. Min ba‘d āḫar diyārı teşrīf itmegüñ münāsibdür.” didiler. 
Ve buña beñzer niçe sözler söylediler.  

Ḥażret-i Ḫalīl bu sözlerden incindi. Tevābi‘uñı ḳaldurup āḫar mevżi‘a 
göçmegi muḳarrer itdi. Lākin bir ḳabāḥat daḫı itdiler. Keẟret-i māl ü menāl 
ve aġnām u en‘ām u baġāl ile irtiḥāli ṣadedinde “Ey recül-i ṣāliḥ, sen bu 
ḳadar mā-meleki bizüm1 içimüzde ḳazanduñ. Her ne bulduñsa bu ḳaṣabada 
bulduñ. Şimdi ki göçer gidersün, sen cümlesin götürmek ḳaṣdın idersün. 
Bārī nıṣf-ı mā-melekini bize ‘aṭā eyle. Mā‘adāsı ile sen iktifā 2  eyle.” 
didüklerinde Ḥażret-i İbrāhīm bir laṭīf cevāb virdi. Cümlesini mülzem ü 
maḥcūb eyleyüp utandurdı.  

Ya‘nī ki “Gerçek3 bu ẕikr olınan erzāḳı Ḥażret-i Mün‘im-i Rezzāḳ bu 
‘āciz ḳulına bu maḥalde virdi. Lākin ‘unfuvān-ı cüvānī ki bir genc-i nihānī 
ve nuḳūd-ı sürūr u ḥubūrla memlū bir4 kenz-i şāygānī idi. Bunca ẟervet ü 
ni‘met muḳābelesinde ol gitdi, yirine ża‘f u şeybet ü pīrī teveccüh itdi. Çün 
ki bu maḥalde [197b MV] kesb olınan mā-meleküñ nıṣfını istersüz, ‘Elbette 
baġışla.’ dirsüz. Siz daḫı içüñüze geldügüm ḥālde cüvānlıḳ ḥāletini ve ḳuvā-yı 
cismānī ḳuvvetini bize ‘avdet itdürüñ, yine beni bir tāze şābb idüp şeybetden 
ḳurtaruñ, ben daḫı nıṣf-ı mā-melekümi size vireyin. Andan ṣoñra ser-
menzil-i āḫara ‘azm ideyin.” buyurmış idi.  

Ekẟer-i müverriḫīn ḳavlince Ḥażret-i Ḫalīl ‘azm-i bārgāh-ı celīl idince 
Ḳusṭ’da, ya‘nī ikinci yirleşdügi mevżi‘de sākin oldı. Ne ān ġayrı yire göçdi, 
ne āḫar mevżi‘de temekküni taḥaḳḳuḳ buldı. Bu taḳdīrce Ünsü’l-celīl’de 
“Leccūn’da daḫı mütevaṭṭın oldılar.” diyü yazılması bir yüzden idügi 
muḳarrer u muḥaḳḳaḳ oldı. 

 

 

 

 

 

 
1  bizüm: - N1, E 
2  iktifā: istīfā MV, N1 
3  Gerçek: - N1 
4  bir: bir genc-i N1 
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Faṣl Der-nübüvvet-i Lūṭ ‘aleyhi’s-selām [433a E] 

هله  أ لوط بن هاران ران على قلوب قومه من الكفر ما ران بعث اىل    1هو 
حوله    ا و لوا قوله وال جلس ب ظهره فما ق أ عنها و   ي فاحشة منكرة فشهر هلم سيف النه 
  2حبجارة من سّجيل مطروا  أ فرموا من الصيحة بسهم التعجيل و 

Ḫafī olmaya ki menāḳıb-ı Ḫalīl-i Raḥmān sā’ir enbiyā-yı ẕī-şān gibi 
vefātına dek yazılmaḳ, andan ṣoñra ta‘alluḳāt u evlādı aḥvāline mübāşeret 
ḳılınmaḳ mümkin olmayup tevārīḫ-i bāġ u rāġ-ı [211a N1] ḥavādiẟdeki 
şāḫsār u bīḫ istid‘āsınca yazılmaḳ vācibātdan olmaġın ḳable vefātihi 
nübüvvet-i Lūṭ Nebī, ba‘dehu ser-encām-ı İsma‘īl ve İsḥāḳ ‘aleyhimā es-
selām maṭlabı yazılmaḳ siyāḳ u sibāḳa enseb olması ẓāhir oldı. Anuñ-çün 
aḥvāl-i Lūṭ ‘aleyhi’s-selām bu maḥalde taḥḳīḳ ḳılındı. 

 

Ḥilye-i şerīfesi 

Orta boylu, sebz-gūn, semüz tenlü, ḳara gözlü, ṭavīlü’s-sāḳeyn ādem 
idi. Maḥabbeti Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ḳalbinde ālūde olmaġın Lūṭ dinilmiş idi. 
Ḫuṣūṣā ġāyetde ‘ābid ü saḫī vü mihmān-nevāz u maṭbū‘u’ş-şiyem idi. 
Şerī‘ati ve aḳvāli ḫod İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmuñ şer‘i ve eṭvārı üzere bünyān-ı 
zühdi gibi müstaḥkem idi.  

Ammā Lūṭ lafẓı ile tesmiye ḳılınmaġa sebeb ba‘żı müverriḫīn ḳavlince 
vālidesinüñ cigerine mülāṣıḳ ṭoġduġına binā’en idi. Bitişik ṭoġan velede, 
ya‘nī ferzende “el-veledü’l-Lūṭ” ta‘bīri daḫı bu ḳā‘ideye ibtinā’en idi.  

Ekẟer-i erbāb-ı āẟār müttefiḳlerdür ki Mü’tefikāt, Şām vilāyetine tābi‘ 
Ürdün nām memleket ḥavālīsinde vāḳi‘ beş pāre şehrüñ ismidür ki başḳa 
başḳa ismleri Ṣa‘be, Ṣa‘de, ‘Amre, Dūmā3 Sedūm nāmı ile mu‘teberdür. Ve 

 

هود :  هو   1 MV 
2  “O, Lût bin Hârân’dır. Onun kavmine mensup olanların kalplerini olabildiğince küfür ele 

geçirdi. Azgın ve [hakkı] inkar eden topluluğa gönderilmişti. [Lût], o [azgınlara] yasaklama 
kılıcını çekip gösterdi. Onlar [Lût’un] sözünü kabul etmediler. Ve onun yanında 
oturmadılar. Bunun üzerine onlara çığlıktan bir acil oku atıldı. [Üzerlerine] ateşli taşlar 
yağdırıldı.” 

3  Nüshalarda “ ‘Āmūrā, Sādūmā, Dāmūrā, Ṣabvā’im” şeklinde yazılan bu isimler tashih 
edilerek metne alındı. bk. http: //www.kamus.yek.gov.tr/ (09.06.2019) “el-Mu’tefikāt” 
maddesi. 



958 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

ol şehrler her cihetle ma‘mūr ve her birinden yüz biñ nefer-i muḳātil mevfūr 
çıḳmaḳ muḳarrer iken evvelā fi‘l-i şenī‘-ı livāṭa ki anlardan ṣudūr itdi, ya‘nī 
ki sebīl-i ġayr-i müte‘ārife evvelā anlar gitdi.  

Ma‘a ẕālik ḳaṭ‘-ı ṭarīḳ ve sā’ir fesādāta başladılar. Ya‘nī ki fermān-ı 
ilāhīye muḫālif gūn-ā-gūn işler1 işlediler. Tā ki Lūṭ Nebī anlaruñ ıṣlāḥı içün 
meb‘ūẟ oldı. Ve anlardan bir ‘avretle izdivāc idüp her birinüñ ıṣlāḥ-ı ḥāline 
taḳayyüd buyurdı.  

Menḳūldür ki ta‘līm-i livāṭa vü mef‘ūliyyet irtikābı cihetinden ḫalṭ2 
cümleden muḳaddem İblīs’den ṣudūr eyledi. Ya‘nī ki ol cühhāl-i 
meẕmūmü’l-fi‘āli kendüsi irşād ḳıldı. Bu minvāl üzere ki ol ḳavm-i vācibü’l-
levm dā’imā bāġları ile [198a MV] muḳayyedler idi. Ġayruñ ta‘arruż u 
ta‘addīsinden muḥkem iḥtiyāṭ iderlerdi. İttifāḳ bir sāde-rū, emred-i çār-ebrū 
ṣūretinde İblīs 3  ẓāhir oldı. Anlardan birinüñ bāġına girüp [433b E] 
üzümlerini yoldı. Ve vāfir yirlerini ḫarāba virdi. Her çend ki ṣāḥib-i bāġ 
ṭutmaġa ḳaṣd itdi, el virmeyüp cüst ü çālāk deprendi. Ve bir gūşesinden ṭaşra 
çıḳup çekildi, gitdi. Bu ṭarīḳla kirāren ‘arż-ı kerr ü ferr itdi. Ve mirāren 
emred ṣūretinde görinüp anlaruñ renciş ü āzārına furṣat gözetdi.  

Bu ḫuṣūṣda ṣāḥib-i bāġuñ ‘aczi muḳarrer, “N’eylesem ve ele 
getürdügümde ne ṭarīḳla intiḳāma sa‘y itsem?” diyü mużṭarr4 olduḳda İblīs 
yine ol nev-cüvān ṣūretinde ẓāhir oldı. “Tā sen benüm nefsümi taḥt-ı 
taṣarrufuña almayunca bāġuñı benden ḫalāṣ idemezsün.” diyü cevāb virdi. 
Ḥarīf daḫı bu mażmūna rāżī oldı. Belki cānına minnet bilüp muḳteżā-yı 
nefsini murād üzere buldı. Pes bu vechle ki İblīs’üñ mef‘ūliyyeti muḳarrer 
ve ṣāḥib-i bāġuñ fā‘iliyyeti mükerrer oldı.  

Ol [211b N1] ḥarīfden ḳażā-yı vaṭar itdükden ṣoñra birinüñ daḫı 
bāġına ta‘arruż itdi. Der-‘aḳab andan daḫı muḳteżā-yı nefsāniyyesine yitdi. 
Bu ṭarīḳla ol fācirleri bir bir yoldan çıḳardı. Sebīl-i ġayr-i müte‘ārife sülūk 
itdürüp ol maḳūle fi‘l-i şenī‘a ol sāde-dilleri ṭaṭandurdı.  

 

 

 
1  işler: - N1 
2  ḫalṭ: ḫılṭat MV 
3  İblīs: - MV, E 
4  mużṭarr: mużṭarib N1 
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Bedīhe 

  Ḥüsn-i tedbīr ḳıldı zu‘mınca 
  Ki o fi‘l-i ḳabīḥı eyledi rāst 
 
  Nefs-i emmāre mārına ya‘nī 
  Ṭurfe sūrāḫ buldı bī-kem ü kāst 
 
  Öyle murdār-ṭab‘ u bed-nefse 
  Öyle murdār-fi‘l olur der-ḫˇāst 

 

Rivāyet-i ġarībe-i uḫrā der-ān fi‘l-i ḳabīḥ u nā-sezā vü faḥşā 

Bu daḫı mervīdür ki ol zamānda vilāyet-i Şām’uñ sā’ir bilādında envā‘-ı 
ḳaḥt u ġalā niçe māh u sāl hüveydā olup zümre-i ġurebā vü fuḳarā 
“Mü’tefikāt şehrleri medā’in-i raḫīṣ u ġınādur.” diyü müteveccih oldılar. Ol 
medā’in-i ḫamsa rūz-be-rūz müstevlī olup tavaṭṭun u temekkün ḳıldılar. 
Ehālī-i diyār bunlardan āzār-ı bisyār gördiler. “ ‘Acabā ne ṭarīḳla bunlardan 
ḳurtulsaḳ? Ve ne ṭarīḳla1 ellerinden ḫalāṣ olsaḳ?” diyü birbirlerine ṣordılar.  

İblīs-i pür-telbīs ki bunuñ gibi demlerde ḥāżır ve bu maḳūle 
müşāverelerde taḥrīṣ-i fitne vü fesāda elbette mübāşir ve işti‘āl-i āteş-i2 fısḳ u 
fücūra bi’n-nefs mütekeffil ü munṭaẓırdur, ‘ale’l-fevr cāy-ı cem‘iyyete vardı. 
Bāġlar aṣḥābına itdügi ta‘līmi anlara daḫı tefhīm ḳıldı. Tā ki kibār u ṣıġār ol 
ef‘āl-i nā-sezāya döşenüp mürtekib oldılar. Derdmendān-ı ġurebā ḳaçaraḳ 
güç ile ḳurtıldılar. Ammā ki sükkān-ı Mü’tefikāt ol vaż‘-ı murdārı 
ögrendiler. Bulduḳları ġarībü’l-bilādı taḥt-ı taṣarruflarına aldılar. Ne ol 
[434a E] fi‘l-i ḳabīḥdan uṣandılar ve ne ḫod yigrendiler. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Lūṭ ki ba‘ẟ olındı, ol ḳavmi bi-esrihim livāṭaya 
mübāşir ü müdāvim buldı. Ġarābet bundadur ki büte de ṭaparlardı. Sāde-
rū ṣanemlere meyl itdüklerinden ġayrı gāh olurdı ki nisvānda daḫı yoldan 
ṣaparlardı. Her çend ki Lūṭ ‘aleyhi’s-selām ümem-i sābıḳaya olan ḫışm u 
ġażab-ı ilāhīyi i‘lān iderdi, beyān-ı va‘d u va‘īd idüp anları ıṣlāḥ semtine 
giderdi. [198b MV] Hergiz fā’ide virmezdi. Ol ẓālimlerüñ ‘iṣyān u ṭuġyānı 

 
1  ṭarīḳla: ḥīleyle E 
2  āteş-i: - N1 
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müştedd olup giderek bir mertebeye vardı ki peyġāmberlerini söyletmez 
oldılar. Ḥażret-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām sünneti üzere ikrām-ı żayf1 itmedin 
bile men‘ine iḳdām eylediler.2 Bi’l-āḫire ol peyġāmber-i reh-ber mübārek 
ellerini ḳaldurup bed-3du‘ā eyledi. 4﴾ِين َوأَْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن  naṣṣını  ﴿َربِّ جنَِّ
söyledi. Ya‘nī ki benātı ve benāt-ı aḫavātı ve sā’ir ta‘alluḳātıyla içlerinden 
çıḳup gitmegi recā eyledi. 

Fe-lā-cerem bir aḫşam Ḥażret-i Cibrīl ve birḳaç melek-i cemīl,5 fermān-ı 
Rabb-i Celīl ile ḫāne-i Lūṭ ‘aleyhi’s-selāma geldiler. “Żayf-ı ilāhīyüz.” diyü 
mihmān oldılar. nebiyy-i mezbūr ki bunları ṣūret-i beşerde gördi, ḫuṣūṣā ki 
ḫūb-rū ve nev-cüvānlar ve ṣāḥib-i ḥüsn ü cemāl ve mālik-i yāl ü bāl ve ġonce-i 
delāl ve mū-miyānlar idügini müşāhede buyurdı, “Āyā ol ehl-i baġī vü fesād 
bu sāde-rūları görürlerse n’eyleyeler?” diyü ıżṭırāba düşdi. [212a N1]  

Der-ḥāl ḳapusını berkidüp maḳdem-i mübāreklerini kimseye 
bildürmemek ḫāṭırasında oldı. Ḥālā ki ‘avreti kāfire-i fācire idi. Bu maḳūle 
mihmānlar geldükçe beşāreti ḫuṣūṣına mübāşeret iderdi.6 ‘Ale’l-fevr anlara 
ḫaber virdi. “Bugün bizüm ḫānemüze gelen ḳonuḳlar gibi ḥüsndār ve 
maḥbūbān-ı ‘işve-güẕār ve dil-berān-ı gül-ruḫsār ne gelmişdür ve ne 
gelecekdür.” diyü bildürdi. 

li-Mü’ellifihi 

  Ḫāne ḫāne gezüp o muḥtāle 
  Oldı bāzār-ı mekre dellāle 
 
  Ögdi ḥüsn ü cemāl-i mihmānı 
  Gence taḥrīż ḳıldı ẟu‘bānı 
 
  Bir bölük ‘aḳrebi ḳılup āgāh 
  İstedi burc-ı ‘aḳrebe vara māh 
 

 
1  żayf: münīf E 
2  Ḥażret-i//eylediler: - N1 
3  bed: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/169, “Ey Rabb’im! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin 

işten kurtar.”  
5  cemīl: celīl N1 
6  mübāşeret iderdi: mübāşir idi MV, N1 
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  Tā ki ol güm-rehān-ı1 bed-ef‘āl 
  İdeler ‘ırż-ı şevherin pā-māl 
 
  Seg-i nefs ola muġtenim Lūṭa 
  Gele şerm ol livāṭadan Lūṭa 

Pes ol melā‘īn-i bed-kirdār, bu ḫuṣūṣa şād-kām-ı meserret-şi‘ār olup iki 
ādem gönderdiler. “Biz ḫod seni mihmān ḳabūlinden nehy itmişdük. ‘Min 
ba‘d kimseyi żayf idinmeyesün.’ tenbīhin eylemişdük. Yine müsāmaḥa 
itmege bā‘iẟ nedür?” diyü söylediler. Ve “Bizi livāṭa gibi mu‘āmele-i 
nefīseden men‘ idüp kendünüñ bu maḳūle sāde-rūları, [434b E] cemāl ü 
behcet aṣḥābı melek-ḫūları der-kenār idüp temettu‘larına raġbetüñe sebeb 
nedür?” diyü ḥażrete sū’-i ẓann eylediler. 

Ve bi’l-cümle ol gönderdükleri bī-edebler ki geldiler, “Elbette rü’esā-yı 
ḳavm bunları isterler.” diyü ilḥāḥ u ibrāma başladılar. Her çend ki Ḥażret-i 
Lūṭ “Ben size nikāḥ ile ḳızlarumı vireyin.” buyurdı,2 rāżī olmadılar. “Tek 
ḳonuḳlarumı rencīde itmeñ.” diyü on iki duḫterini virmek cā’iz oldı. Anlar 
ḳabūline tenezzül ḳılmadılar. Ḥattā ki   ّنك إ «لقد علمت ما لنا ىف بناتك من حّق و
 didiler. Ya‘nī ki “Sen bilürsün ki bizüm senüñ ḳızlaruñda ḥaḳ  لتعلم ما نريد»3
naẓarımuz yoḳdur. Ve biz ne istedügümüz saña ma‘lūmdur. Elbette anları 
bize virmeñ gereksün.” diyü ibrāma başladılar.  

Zümre-i melā’ikeden Ḥażret-i Cibrīl ki ḳapudan cānibe ḳarīb bulındı, 
evvel mertebede naẓarları aña müte‘alliḳ oldı. Ol gelen nā-be-kārlar kendüye 
ṣarılup, çeküp almaḳ irāde ḳıldılar. Muḳteżā-yı nefs-i şūmları üzere bir ḥüsn-
cemāl ehli, sāde-rū ḳıyās idüp aḫẕına yıġıldılar.4 

li-Münşi’ihi [199a MV] 

  Bilmediler ki ol emīn-i Ḫudā 
  İdecekdür o ser-zemīni hebā 
 
 

 
1  Nühalarda “rāhān” şeklinde yazılan bu kelime vezin gereği “rehān” olarak metne alındı.  
2  buyurdı: - MV 
3  “Sen bizim senin kızlarınla gerçekten ilgilenmediğimizi biliyorsun. Ve bizim neyi 

istediğimiz sana malumdur.” 
4  yıġıdılar: meyl itdiler E 



962 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

  Nūrını nār ṣandılar anuñ 
  Yandılar āteşine ‘iṣyānuñ 
 
  Ḳahr-ı Ḥaḳ nārı ṣaldı niçe şerer 
  ‘Aynını ẓāhir itdi ‘amy-i baṣar 

Bu keş-ā-keş eẟnālarında ki Cibrīl-i emīn resūl-i Rabbü’l-‘ālemīn ol iki 
şaḫṣuñ gözlerine bir kerre “üf” didi, ikisi bile a‘mā olup vāveylā ile ḳavmine 
‘azīmet itdi. “Lūṭ’uñ evine bir bölük sāḥirler ḳonmış. Her nesneyi bitürmiş. 
Mekr ü siḥre heves itmiş. Ḥaṭṭā bize bir nā-dīde siḥr itdiler. Gözlerimüzüñ 
nūrını mużmaḥil idüp a‘mā olmamuza sebeb oldılar.” diyü söyledi.  

Bu kerre zümre-i müfsidīnüñ [212b N1] ḫışm u ġażabları ziyāde 
oldı. Tekrār hücūmla dergāh-ı Lūṭ’a yine ādemleri vardı. “Elbette elbette 
ol ḳonuḳlaruñı bize virmeñ gereksün.” diyü her biri ilḥāḥ ü ibrāmı 
arturdı. Ḥażret-i Lūṭ ise ol āna dek anlaruñ melā’ike idüklerini bilmedi. 
Ḥattā ol ḥāletlerini siḥre ḥaml idüp  1 ﴾إِنَُّكْم قـَْوٌم مُّنَكُروَن﴿  buyurdı. Anlar 
daḫı cevāba gelüp  2﴾ِإ�َّ ُرُسُل رَبَِّك َلن َيِصُلوْا إِلَْيَك ﴿  naṣṣı ile niye geldüklerini 
Ḥażret-i Cibrīl ṭuyurdı. Ḥattā Mü’tefikāt ser-zemīnindeki beş pāre şehrüñ 
biri ki medīne-i Ṣa‘be3 idi, anuñ ḫalḳında ol fi‘l-i şenī‘i irtikāb4 itmiş yoġ-
ıdı. Ammā ġayrısınuñ fesādātı ‘add u iḥṣādan çoġ-ıdı. Ḳable’s-ṣubḥ Lūṭ Nebī 
ḳavmi ile andan naḳl itmegi iş‘ār ḳıldı. Mev‘id-i nüzūl-i ‘aẕāb zamān-ı ṣubḥ 
idügini aṣlı ile bildürdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, küffār-ı füccār ṭarafından daḫı tehdīdāt [435a 
E] ol yüzden oldı. Ya‘nī “Bu gice ki tevābi‘i ile içümüzden gitmeye, irtesi 
vaḳt-i seḥer menzilinde bulına, cümle ta‘alluḳātı ile kör5 idecegimüze şübhe 
çekmeye.” didükleri naḳl olındı.  

Fe-lā-cerem ol nebiyy-i muḥterem cemī‘-ı benātı ile ve kendüye īmān 
getüren on dört nefer ta‘alluḳātı ile nıṣfu’l-leylde yüklendi, gitdi. Ṣabāḥa dek 
ol ser-zemīnden ṭaşra bir maḳāma yitdi.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/62, “Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/81, “Biz Rabb’inin elçileriyiz. Onlar sana dokunamazlar.”  
3  Nüshalarda “Ṣabvā’im” şeklinde yazılan bu isim tashih edildi. bk. http: 

//www.kamus.yek.gov.tr/ (09.06.2019) “el-Mu’tefikāt” maddesi. 
4  irtikāb: iḫtiyār N1 
5  kör: gözetice MV 
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Ġıbbu ẕālik Ḥażret-i Cibrīl ve sā’ir melā’ike-i hidāyet-sebīl me’mūr 
olduḳları ḫidmete mübāşeret eyleyüp evvelā peyk-i Rabb-i cemīl mübārek 
şeh-perini 1  ol dört pāre şehrüñ altına ṣoḳdı. Cümle ḫalḳı ve ḥavāşī vü 
mevāşīsi2 ile yirinden ḳoparup cümlesini ser-nigūn itdi. Tā ki   َفَجَعْلَنا﴿
 ṭuġrası ol maḫẕūllerüñ mücāzāt-ı a‘māli aḥkāmına َعالِيَـَها َساِفَلَها﴾3
mürtesem ḳılındı.  

Ammā Cāmi‘-i A‘ẓam’da mesṭūr ve ‘āmme-i ḥükemādan naḳl ile 
meşhūrdur ki ol ḥīnde mādde-i kibrītī yiryüzinden cānib-i semāya müteṣā‘id 
olmış iken küre-i eẟīrden duḫān-ı ġalīẓ nüzūl 4  idüp miyān-ı zemīn ü 
āsmānda birbirine mütelāḳī ola. Ve ol ikisinüñ imtilāsından iki deryā 
mütemevvic ü mütelāṭım5 olup diyār-ı Lūṭ’ı iḥāṭası taḥaḳḳuḳ bula. Tā ki 
cemī‘-i ebniye ve ‘imārātını yaḳup, yandurup aḥcār u zemīne ḳılmaġla ol 
nüfūs-i menḥūse bi-esrihim münketim ü mün‘adim ola.   من «فسبحان 
          اهلكهم عربة للناظرين وجعل شناعتهم مسطورة اىل يوم الدين»6

 Menḳūldür ki Ḥażret-i Lūṭ’uñ ‘avreti ki ol ḳavm ile hem-kīş ü hem-
meẕheb bir fācire idi, eẟnā-yı rāhda ardına baḳaraḳ giderdi. Ke-ennehu 
“Anlara [199b MV] bir belā nāzil ola mı?” diyü inkār yüzinden mütereddide 
idi. Ol vechle ardına baḳarken hevādan bir seng-i āteşīn nüzūl ḳıldı. Ser-i 
kem-baḫtına ṭoḳınup helāk itdi.  

Ve bi’l-cümle ol şehrlerüñ sükkānından şunlar ki berāy-ı maṣlaḥat āḫar 
nevāḥīde bulındılar, veyāḫūd eẟnā-yı rāhda ehl-i sefer müşāhede olındılar,  
يٍل﴾7  mūcibince elbette ol saḫaṭ-ı ilāhīden  ﴿َوأَْمَطْرَ� َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ّمِن ِسّجِ
ḥiṣṣedār oldı. Her birine bir seng-i [213a N1] şerāre-bār8 iṣābet idüp ḫāzin-i 
nāra cānını ṭapşurdı.  

Mervīdür ki anlardan bir tācir Ḥarem-i Muḥterem’de müsāfir 
bulınmış. Helāki ḳaṣdına hevādan bir seng-i āteşīn daḫı aña nāzil olmış. 
Başına yaḳlaşup zaḫm ile iṣābet9 idecek maḥalde melā’ike-i semāvāt-ı berīn 

 
1  şeh-perini: elini N1 
2  ḥavāşī vü mevāşīsi: ḥavāşīsi N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/74, “Böylece şehri alt üst ettik.”  
4  nüzūl: ṣudūr u nüzūl E 
5  mütelāṭım: ṭelāṭum MV, E 
6  “Görenler için bir ibret olsun diye onları helak eden [Allah] her türlü eksiklikten 

münezzihtir. O, onların fenalıklarını kıyamet gününe kadar örtmüştür.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 15/74, “Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.”  
8  bār: pāre N1 
9  ile iṣābet: - N1 
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çaġrışurlar, “Zinhār ey seng-i şerāre-bār 1  Ḥarem-i Muḥretem-i Ḫudā 
müsāfirinüñ helākine āheng itme.” diyü tenbīh ḳılurlar. Tā ki ol [435b E] 
seng-pāre ol şaḫṣuñ başı berāberinde cevv-i semāda mevḳūf ṭurur. Ḳırḳ güne 
dek ki ol mücrim anda mütereddid olur, ḥicāre-i āteşīn daḫı başı ucından 
ayrılmayup ma‘an ḥareket ḳılur.  

Bi’l-āḫire ki ol şaḫṣ Ḥarem’den ṭaşra çıḳar, sā‘atiyle başına ṭoḳınup 
iṣābet ider. Ve vücūdı ḫirmenini ḫākister ü ber-bād idüp āteş-i dūzaḫ gibi 
yaḳar. Keẕā fī kitābi el-Ḫamīs fī Aḥvāli Nefsi Nefīs. 

li-Münşi’ihi 

  Livāṭadan beter olmaya fi‘l-i münker ü bed 
  Sezāsı oldı o güm-rāhlaruñ cezā-yı eşedd 
 
  O ḳavm-i2 şūma ki üstād olupdurur İblīs 
  Cehennem ehline anlar revādur olsa enīs 
 
  Şerār-ı āteş-i dūzaḫ gibidür ol eşrār3 
  Müheyminā ve ḳinā Rabbenā ‘aẕābe’n-nār4 

Ḥāṣıl-ı kelām Lūṭ ‘aleyhi’s-selām ‘ammisi İbrāhīm el-Ḫalīl’üñ yanına 
vardı. Ḳavmine belā nāzil olduḳdan ṣoñra yedi yıl miḳdārı ‘ömr sürdi. 
Ba‘dehu bir rebī‘u’l-evvel ayınuñ onıncı güni ki rūz-ı çārşenbe idi, civār-ı 
Melik-i Deyyān’a intiḳāl buyurdı. Raḥimehu’llāhu te‘ālā ve eskenehu fi’l-
cenneti’l-a‘lā.  

Ḳabr-i5  şerīfi Küfr Büreyk nām ḳaryededür ki Mescid-i Ḫalīl’e bir 
fersaḫ miḳdārı yaḳındur. İsm-i laṭīfi daḫı Mescid-i 6  Yaḳın’dur. Zīrā ki 
Ḥażret-i Ḫalīl anda ‘ibādet-i Rabb-i Celīl iderken Mü’tefikāt şehrlerini 
Ḥażret-i Cibrīl semā-yı dünyāya ref‘-i saḫaṭ-sebīl itdükde mevḳūfen görmiş 
idi.   7 «أ شهد  أ ّن هذا هلو احلّق اليقني »  buyurmış idi. Aña binā’en ol mescide 
Mescid-i Yaḳın şöhreti virilmiş idi. Ḥażret-i Lūṭ muḳaddem vefāt itmegin 

 
1  bār: pāre N1 
2  O ḳavm-i: Ol N1 
3  eşrār: iş‘ār N1 
4  “İnsanları korkudan emin kılan Rabb’imiz, bizi ateşin azabından koru.” 
5  Ḳabr-i: El-ān ḳabr-i E 
6  Mescid-i: mescide N1 
7  “Bunun, gerçekliğine şüphe olmayana ait olduğuna şehadet ederim.” 
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evvel defn olındı. Ba‘de-zamānin İbrāhīm el-Ḫalīl ve ebnā-yı kirāmı ve 
ḫātūnları ol ḥażīrede gömilüp ziyāretgāh-ı Müslimīn olmış idi.  

 

Fe-ammā mu‘cizātuhu 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūr olan mu‘cizelerinüñ evveli bī-seḥāb yaġmur 
yaġdurmış idi. Gökde bulut yoġ-iken mu‘cize teklīf olınduḳda işāretiyle 
bārān-ı raḥmet nüzūl itmiş idi.  

İkinci: Bir def‘a bir ṭaş üzere baş ḳoyup yatdı, uyudı. Ser-i mübāreki ol 
seng-i ḫārede eẟer idüp maḥall-i ziyāretgāh-ı nās oldı. Ve bu ḥālet niçe 
müşriküñ def‘-i ḍalāletine sebeb olup şeref-i İslām’la hidāyet buldı.  

Ve bu mu‘cizeleri Kitāb-ı Mu‘cizāt’da daḫı mesṭūrdur ki Mü’tefikāt ehli 
kendüsini helāk itmek istedükde ḳaçup bir ṭaġ ṭorusına çıḳup [200a MV] 
bir seng-i ḫāreye ṭayanup yatduḳda olmışdur. Ḥattā kendüyi ḳatl içün 
arayuraḳ gelen yedi nefer müşrik ol mu‘cizesini görüp īmāna gelmişlerdür.  

Üçinci: Mü’tefikāt ḳavminden bir müşrik [436a E] oġlını yitürdi. Niçe 
zamān arayup bulmaġa imkān olmadı. ‘Āḳıbet Ḥażret-i Lūṭ’a geldi. “Eger 
ḥaḳ peyġāmber iseñ oġlumı [213b N1] baña göster.” diyü yalvardı. Ḥażret-
i Cenāb-ı Vācibü’l-vücūd’a teveccüh itdükden ṣoñra yüz fersaḫ ba‘īd yirde 
iken ol müşrike oġlını gösterdi. Tā ki varup oġlını buldı. Ve īmāna gelüp 
ṭab‘-ı ẓulmānīsi nūr-ı İslām ile1 rūşen oldı.  

Mıṣrā‘ 

  Buldı güm-geştesin ammā yine İslāmı muḥāl2 

 

Ḥażret-i İsma‘īl’üñ vücūda gelmesi ve Ḥażret-i Ḫalīl fermān-ı Rabb-i 
Celīl ile Hācer’i ve ol ferzend-i necīb-i muvaḳḳarı Mekke arżına naḳl 

eylemesi ẕikridür 

Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ki vāhibü’l-‘aṭāyā ve rāzıḳu’l-berāyādur, Ḫalīl’i 
ḥaḳḳında mekārim-i bī-ġāyesini mebẕūl itdi. Az zamānda vefret-i mezāri‘ u 

 
1  ile: ile müşerref N1 
2  Bu mısra MV ve E nüshalarında bulunmamaktadır. 
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mevāşī ve keẟret-i ḫadem ü en‘ām u ḥavāşī bir mertebeye vardı ki ḥaṣr u 
ḥisāba gelmez oldı. Sābıḳan nān-ı cevīne ṭālib ü rāġıb olup hezār cidd ü cehd 
ü sa‘y ile bir enbān1 gendüme mālik olmayup andan bedel rīg-i biyābāna2 
ḳanā‘at göstermiş iken Īzid te‘ālā ‘aṭāyā-yı bī-nihāyelerini3 ol vādīlerde bī-
kerān 4  deryā eyledi. Ḫalīl’ini ve tevābi‘ını ni‘am-ı gūn-ā-gūnı baḥrinde 
müstaġraḳ u nā-peydā gösterdi.  

Lākin vāriẟ-i ṣadāret-i nübüvvet olacaḳ bir ḳurret-i ‘ayna muḥtāc idi. 
Bu deñlü ‘aṭāyā-yı bī-ġāye min ciheti’l-irẟ bir veled-i necībe ‘ā’id olmasını 
cenāb-ı ilāhīden recā ile bāhirü’l-iḥtiyāc idi. Ḥālā ki Sāre’nüñ raḥm-i pāki 
netīce-i nitācdan5 ḳalmış idi. Ḥażret-i Ḫalīl anuñ ḫāṭır-ı ‘āṭırını ṣıyāneten 
teserrī cihetinden kesb-i sürūra ne meyl itmiş idi ve ne naẓar-ı iltifāt ṣalmış 
idi.  

Bi’l-āḫire Ḥażret-i Sāre bu ma‘nāyı mülāḥaẓa ḳıldı. Ve evlādı kendüye 
ve zevc-i celīline eglence olması ārzūsın idüp cāriyesi Hācer’i Ḥażret-i Ḫalīl’e 
baġışladı. 

li-Münşi’ihi 

  Ġarḳ-ı deryā-yı ḥüsn idi Hācer 
      Ṣadefi lā’iḳ-ı dür-i yek-tā 
 
  Ebr-i nīsān-ı ṣulb-i pāk-i Ḫalīl 
  Eyleyüp aña gevherini ‘aṭā 
 
  Raḥm-i māderde ẓāhir oldı hemān 
  Bir dür-i pür-dıraḫş-ı bī-hem-tā 
  
  Nice dürr bir güher ki naḳd-i dü-kevn  
  Aña olmış vedī‘at-i kübrā 

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ḫalīl ki Hācer’i der-baġal ḳıldı, ol 
muḳārenetden Ḥażret-i İsma‘īl ṣulb-i vālidden bīrūn ve raḥm-i vālideye 

 
1  enbān: nān-ı E 
2  N1 nüshasında bu kelimenin yeri siliktir. 
3  ‘aṭāyā-yı//nihāyelerini: ‘aṭāyāsını MV, N1 
4  bī-kerān: - N1 
5  nitācdan: netā’icden MV 
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maḳrūn oldı. İnḳıżā-yı müddetden ṣoñra Ḥażret-i İsma‘īl vücūda geldi. Tā 
ki lisān-ı ‘İbrānī’de nāmını Uşmū’il ḳodılar. “Muṭī‘u’llāh” ma‘nāsını [436b 
E] irāde ḳıldılar. Giderek Uşmū’il, İsma‘īl oldı. ‘Āḳıbet nūr-ı dīde-i Ḫalīl 
olup vāriẟ-i nübüvvet olması āẟār-ı cemīlesinden taḥaḳḳuḳ buldı.  

Lākin her çend ki Ḥażret-i Ḫalīl’üñ iltifātına maẓhar düşerdi; veyāḫūd 
māderine ‘ayn-ı ta‘alluḳla naẓar-ı iltifāt ḳılınduġını sezerdi; [200b MV] 
Sāre, Hācer ve İsma‘īl’e ḥased peydā eyleyüp küllī elem çekerdi. Ḥālā ricāl 
ve nisvān miyānındaki mu‘āmele-i nā-lā’iḳa gibi evżā‘la zevcine cefālar 
iderdi. Ḥattā bir iki def‘a Ḥażret-i İbrāhīm Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb’a 
Sāre’den şekvā-yı ‘aẓīm eyledi. Fe-ammā “Ol nāḳıṣātü’l-‘uḳūl zümresinden 
idügini bilürsün. Kendüñ ise a‘ḳal-i fuḥūl idügüñi idrāk ḳılursun. Bu 
taḳdīrce sen merdāne deprenüp eẕāsına ṣabr eyle.   َلَعلَّ ا�ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك﴿  

  .feḥvāsınca nefsüñe cebr eyle.” cevābı vārid oldı [214a N1]  أَْمرًا﴾1

Ḥattā birgün Ḥażret-i Sāre, Hācer’i şol deñlü cefā vü āzāra muḳayyed 
itdi2 ki “Elbette laḥmuñı keserin. Ve niçe ‘użvuñı delüp rūy-i zemīne ḳanuñı 
dökerin.” diyü sevgend itdi. Hācer bu ḳorḳu ile firār cānibine hicret idüp 
çekildi, gitdi. Bi’l-āḫire Ḥażret-i Ḫalīl, Hācer’üñ ‘afvını recā eyledi. ‘Użv-ı 
nā-dīdesinüñ laḥm-ı zā’idinden bir miḳdārı kesilmek ve mübārek 
ḳulaḳlarınuñ yufḳa yirlerinden birer delük delinmek keffāret-i yemīne 
kifāyet itmek mümkin idügini inhā eyledi.  

Sāre daḫı ber-mūcib-i fermūde ‘amel idüp maḥall-i cimā‘ınuñ bir 
miḳdār laḥmını kesdi. Ve iki gūşını delüp ḳanını ḫāke dökdi. Bu i‘tibār ile 
laḥm cihetinden noḳṣān-ı leẕā’iẕ-i mücāma‘ati kitmān maḳūlesi ola. Ve 
sūrāḫ-ı gūş bir ‘ayb-ı mevḥūş olup Ḥażret-i Ḫalīl’üñ Hācer’den teneffüri 
taḥaḳḳuḳ bula.  

Ma‘a ẕālik öyle ḥāl olmadı. Ḳaṭ‘-ı ‘użv-ı mestūr İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām 
ve Sāre’ye daḫı sirāyet idüp anlar da kendüleri sünnet itmek buyurıldı. 
Ḳulaḳ delükleri ise bā‘iẟ-i zīb ü zīver ve ser-māye-i ārāyiş-i dürr ü gevher 
olması ta‘ayyün buldı. İle’l-ān ‘avretler ḳulaḳlarını delüp gevher-i gūşvāreler 
ile müzeyyen itmek sünnet oldı. 

El-ḳıṣṣa hemān ki iḫtitān emri ile vaḥy nāzil oldı, Ḥażret-i Ḫalīl seksen 
yaşında iken itā‘at-i emr-i celīl idüp kendü3 kendüyi sünnet itdi. Binā’en ‘alā 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Talak Sûresi, 65/1, “Olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.”  
2  Nüshalarda “oldı” şeklinde yazılan bu kelime anlam gereği “itdi” olarak metne alındı. 
3  kendü: - N1 
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[437a E] ẕālik Ebū Hüreyre raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile 
 bu ma‘nāya ‘arż-ı  « إ ختنت  إبراهيم النىب عليه السالم  وهو  إ بن  مث انني سّنة   �لقدوم»1 
ḥüccet itdi [ki] “ḳadūm”,2 fetḥ-i ḳāf ile “keser” didükleri ḳaṭ‘ āletidür ki 
Ḥażret-i Ḫalīl kendüyi ol āletle kesmiş ola. Ve ammā żamm-ı ḳāf ile 
“ḳudūm”, Şām vilāyetinde bir ḳaryenüñ ismidür ki nebiyy-i kerīm anda 
sünnetlenmesi taḥaḳḳuḳ bula.  

Egerçi ki ba‘żı müverriḫīn sinn-i şerīfi ṭoḳsan ṭoḳuzda iken iḫtitān vāḳi‘ 
oldı, diyü yazmışlardur. Lākin mażmūn-ı ḥadīẟ-i şerīfe muḫālif olmaġın 
anlara muvāfaḳat münāsib görilmemişdür. 

Ve bi’l-cümle evvelā kendüleri sünnet itdiler. Ba‘dehu Ḥażret-i İsma‘īl’i 
sünnetleyüp rūz-ı ḳıyāmete dek bu sünnetüñ cārī olmasına bā‘iẟ oldılar. 
Keẕālik Sāre daḫı emr-i ilāhīye imtiẟāl ḳıldı. Hācer’üñ mübtelā olduġı veca‘-ı 
elīmi anlar daḫı müşāhede itdi. Ḥattā Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
ḫātūnlaruñ bir miḳdār sünnetine ruḫṣat buyurduḳları, nihāyet beñizlerinüñ 
reng ü leṭāfetini nev‘an zā’il ider, [201a MV] sırrını ümmete ṭuyurduḳları 
sünnet-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāma binā’endür. İle’l-ān zenān-ı ‘Arabistān 
kendüleri iḫtitān eylemek ol vaż‘-ı ḳadīme ibtinā’endür.  

Fe-ammā ġarābet bundadur ki Sāre’nüñ Hācer’e ve İsma‘īl’e ḥasedi 
gitdükçe müştedd oldı. Ḳaṭ‘-ı ‘użv ve naḳb-ı sem‘ine gūşmāli kifāyet 
itmeyüp “Elbette bunları gözüm görmesün.” dimege başladı. Ḥattā fermān-ı 
lāzımu’l-imtiẟāli bu yüzden vārid oldı ki Ḥażret-i Ḫalīl, Hācer ve İsma‘īl’e 
delīl olup, ya‘nī ki bir feres-i rehvāra binüp nūr-ı dīdesini öñine ve Hācer’i 
ardına alup çekilegide; bir ẕirā‘dan beri ve benī3 Ādem süknālarından ġayrı 
mevżi‘a iletüp [214b N1] terk ide.  

‘Āḳıbet bu minvāl üzere daḫı vaḥy nāzil oldı. Ḥattā Ḥażret-i Cibrīl reh-
nümā olup Ḥażret-i Ḫalīl ve Hācer ve İsma‘īl aña iḳtidā ḳıldı. Bi’l-fi‘l 
Mekke-i Mükerreme olan maḥalle iletüp terk itdi. Enbānında bir günlik 
miḳdārı4  ḫurmādan zevāde ve maṭarasındaki bir miḳdār āb-ı āmāde ile 
bıraḳdı, gitdi.  

 
1  “İbrahim Peygamber aleyhisselam seksen yaşındayken keser ile sünnet oldu. / İbrahim 

Peygamber aleyhisselam seksen yaşındayken Kudûm [şehrin]de sünnet oldu.” 
2  ḳadūm: ḳadem N1 
3  benī: - N1 
4  miḳdārı: - N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  969 

 

Her çend ki Hācer feryād eyledi, “Beni ve bu ṣabī-i ṣaġīri1 enīs ü  zād u 
zevādesiz bu maḥalde kime ḳor gidersün?” diyü aġladı. Cidden giryesi müfīd 
olmadı. Bi’l-āḫire me’yūs olup “Yoḫsa Allāhu Te‘ālā mı bu ḫuṣūṣı saña emr 
eyledi?” didükde  2«نعم» didi. Andan ṣoñra  3 «رضيت �مر هللا»  diyü sākine 
oldı. Tā ki Ḥażret-i İbrāhīm [437b E] gitdi, uzadı. Anlar görinmeyecek 
maḥalle vardı.  

Ba‘dehu Ka‘be’den cānibe döndi. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a teveccüh ile el 
ḳaldurdı.  ﴿  ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموْا رَبـَّنَٓا ِإّينِ َاْسَكْنُت ِمْن
 .didi   الصَّٰلوَة فَاْجَعْل اَْفـَِٔدًة ِمَن النَّاِس َ�ِْوي اِلَْيِهْم َواْرزُقـُْهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ ﴾4
Ya‘nī “Yā Rabbī, ben ẕürriyyetümi bu zirā‘ati yoḳ yirde, nihāyet Beyt-i 
Muḥarrem’üñ ḳoñşulıġında ḳodum, gitdüm. Ey bizüm Rabb’imüz, anlara 
iḳāmet-i ṣalāt itdür. Daḫı anları sevenlerüñ ḳulūbını anlara meyl itdür. Ve 
envā‘-ı ẟemerātdan kendülerini rızıḳlandur. Böyle ẓann iderin ki saña şükr 
eyleyeler. ‘Arż-ı şükrān-ı ni‘metde ḳuṣūr itmeyeler.” diyü du‘ā eyledi.  

Anları ol maḳāmda terk itmek kendüden ṣudūr itmekle “yā Rabbī” diyü 
kendüye taḫṣīṣ itdi. Ammā iḳāmet-i ṣalāt ve ircā‘-ı ef’ide-i maḫlūḳāt ve 
in‘ām-ı ẟemerāt kendüye ve anlara maṭlūb olan ḥālāt olmaġla “Rabbenā” 
buyurıldı. Bu nikāt, naḥārīr-i ma‘ālī-derecāt olan müfessirīn cenābına ḫafī 
degüldür. Pes “ ‘inde Beytike’l-muḥarrem” ḳaydı żayf-ı Ḥaḳ olduḳlarına 
işāretdür. Niteki “li-yuḳīmu’s-ṣalāt” ṣusuz yirler iken ser-māye-i vużū‘ olan 
āb-ı revān ẓuhūr itmesine beşāretdür. “fec‘al ef’ideten mine’n-nās” ol 
yirlerüñ i‘māretine ḫalḳuñ ḳulūbı merbūṭ olmasına, “le‘allehum yeşkurūn” 
bi-‘ināyeti’llāh maẓhar-ı şükr-i ni‘met olup ḥużūr u rāḥat bulmasına delālet 
ider, ḥāletdür.  

Sübḥāna’llāh, emr-i ilāhīye imtiẟāl böyle olur ki iki yaşında bir ma‘ṣūmı 
vālidesi ile alup gideler. Bilā-enīs ü celīs ol maḳūle beriyyede terk ideler. Ve 
anlaruñ emr-i ilāhī ile idügini bileler. Kemāl-i [201b MV] mütāba‘at ile ol 
tenhālıġı iḫtiyār ḳılalar. 

 

 
1  ṣabī-i ṣaġīri: ṣaġīr ṣabīyi N1 
2  “evet” 
3  “Allah’ın emrine rıza gösterdim.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, İbrahim Sûresi, 14/37, “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin 

kutsal evinin (Ka‘be'nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı 
dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara 
meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.”  
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li-Münşi’ihi 

  Tā ki āḫir Ḫalīl-i Rabbānī   
  İde ta‘mīr o resm-i bünyānı 
 
  Makdemi Hācer-i muhācirenüñ 
  Ḳıla ma‘mūre ol biyābānı 
 
  Ne püserdür ki gözlerin göricek 
  Cümle-i çerḫ oldı ḳurbānı1 
 
  ‘Aynıdur ‘ayn-ı āb-ı ḥayvānuñ 
  Kebş-i ḫulduñ2 revān olan ḳanı 
 
  Pāy-būsın heves ḳılup aḳdı 
  Ka‘benüñ Zemzem-i firāvānı 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İbrāhīm ki anları ol maḥall-i münīfe iletdi; üç gün, üç 
gice yanlarında yatdı. Ol vādī-i ḫuşk u yābisde ḳudret-i Ḥaḳ ile libās-ı sebze 
girmiş bir dıraḫt-ı [215a N1] yek-tā ve şecere-i bī-ẟemere-i bī-hem-tānuñ 
sāyesinde temekkün itdürdi. Her çend ki bunları tenhā bıraġup gitmek 
mürüvvet degül idügini fikr iderdi, [438a E] irādetu’llāhda āḫar murād 
ta‘biye3 olınduġını daḫı ẕikr iderdi.  

Naẓm 

  Dir idi Ka‘be-i dīdārına baḳduḳça Ḫalīl 
  Ḳaşlaruñ yāsına ḳurbān olayın İsma‘īl 

Bi’l-āḫire “Sizi Allāh’a ıṣmarladum.” didi Ḫalīl.4 Semendine süvār olup 
girye iderek gitdi. Hācer daḫı ol sipārişe rıżā gösterdi. Tekrār tekrār 
 cevābını virdi. Ḥażret-i Ḫalīl ki bu «رضيت �� رّ�ً وتوّكلت عل يه طلبًا»5 
müfāraḳatdan ṣoñra Mekke-i Mükerreme’ye müşrif olan maḥall-i refī‘a 

 
1  ḳurbānı: fermānı N1 
2  ḫulduñ: Ḫalīlüñ N1 
3  ta‘biye: ta‘bīr N1 
4  didi Ḫalīl: dir idi N1 | Ḫalīl: - E 
5  “Allah’ı Rab olarak kabul ettim. Talepte ona tevekkül ettim.” 
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çıḳdı, ḫalīlesine ve ciger-gūşe-i bī-‘adīlesine dīde-i nemnāk ile naẓar eyleyüp 
girye vü enīnle gūyā ki rūḥānī vedā‘a raġbet gösterdi. 

Vaḳtā ki Hācer’üñ zād u zevādesi dükendi, kendinüñ ẟedy[i] andan 
evvel münḳaṭı‘ olmaġla ḳurretü’l-‘aynı daḫı leb-teşne ḳaldı. Muḳarrer bildi 
ki teslīm-i rūḥdan ġayrı çāresi yoḳdur. Zīrā ki ol eṭrāfda āb u nān ḥuṣūline 
dīde-i tevehhümüñ neẓẓāresi yoḳdur. “Bārī ṭalebde daḳīḳa fevt itmeyeyin.” 
didi. Sa‘y-i tamām ile Ṣafā Ṭaġı’na çıḳdı. “Şenlikden ve āb-ı revāndan1 eẟer 
var mıdur?” diyü eṭrāfına baḳdı. Gördi ki ol maḳūle nesne yoḳ, evḥām u 
ḫayālātı ise ḥadden artuḳ, cāmesini degüşürdi. Omuzına aldı. Kemāl-i 
sür‘atle mābeyndeki vādī ḳaṭ‘ına cell-i himmet idüp Merve Depesi’ne yitdi. 
Tekrār eṭrāf u cevānibine naẓar itdi.  

Ve bi’l-cümle mābeyne’s-Ṣafā ve’l-Merve yedi kerre vardı, geldi. Ḥālā 
ḥüccācüñ ol maḳāmda yedi kerre sa‘y itmeleri ol zamāndan berü sünnet oldı. 
Ve bunca sa‘y ki eyledi, aṣlā eẟer-i ābādānī görinmedükden ġayrı gūşına sibā‘ 
u behā’im āvāzesi degdi. Bu kerre çeşm-ġazāli ḫavfına düşüp tamām 
segirtme ile sāye-i dıraḫta cān atdı. Anı gördi ki Ḥażret-i İsma‘īl bir āb-ı 
revān kenārında serv-i mevzūn gibi ṭurur. Gül-berg-i cemālini mir’āt-i cūy-
bārdan teferrüce meşġūl ḳılur.  

Fi’l-ḥāl yitişdi. Ol mā’-i ma‘īnden içüp def‘-i ‘aṭş itdi. Ve ḳırbasını 
ṭoldurup iddiḫārına daḫı ṭama‘ ḳıldı. Lākin hātif cānibinden bir ṣadā geldi 
ki “Ẕehāb-ı mā’dan ḳorḳma. Rabb’üñ vehhāb idüginde şübhe çekme ki bu 
āb-ı revān senüñ nūr-ı dīdeñ yüzi ṣuyına firāvāndur ki şeref-i nübüvvetle 
teşrīf olınacaḳdur. Ve peder-i ṣāḥib-naẓarı Ḫalīlu’llāh ile Beyt-i Şerīf’i 
ābādān idecekdür. Ve bu vādī ma‘mūr olup yıldan yıla nihāyetsiz ḳavm u 
ḳabā’il ziyārete [438b E] gelecekdür.” 

Hācer ki bu beşāreti işitdi, Bārī Te‘ālā ḥażretine şükrler itdi. “Bārī 
yābāna ṭaġılmasun.” diyü ba‘żı ṭaş pāreleri ile [202a MV] eṭrāf-i Zemzem’i 
çevirüp żabṭına taḳayyüd itdi. Ḥabīb-i Ḫudā, Ḥażret-i Muḥammed 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem   لكان الزمزم ماء   ت و ترك ل مسعيل  إ ّم  أ «رمحة هللا
 buyurmışlardur. Ya‘nī ki “Allāhu Te‘ālā raḥmet eylesün [215b N1]  معني»2
İsma‘īl’üñ vālidesi Hācer’e ki Zemzem’üñ eṭrāfını żabṭ itmeyüp ‘alā ḥālihi 

 
1  revāndan: revāndan ġayrı N1 
2  Hadis-i Şerif, “Allah, İsmail'in annesi Hâcer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline 

bıraksaydı muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (Buhârî, Bed’ü'l-Halk:  29) 
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terk itse bir nehr-i revān olurdı. Cūy-bār-ı firāvān gibi cereyān bulurdı.” 
ḫaberin virmişlerdür. 

Ammā vech-i ẓuhūr-ı Zemzem’de iḫtilāf vardur. Ba‘żılar bir melek ẓāhir 
olup şeh-peri ile ol yiri yarup aḳıtmışdur. Ve ‘inde’l-ba‘ż Ḥażret-i İsma‘īl 
mübārek ökçesiyle oynayup eglenürken ẓuhūra gelmişdür.  

Ammā vech-i tesmiyesi iki vechle beyān olınmışdur. Birisi ṣuyınuñ 
keẟretle aḳduġını görüp “Zemzem” dinilmiş ola. Yāḫūd “zemzem”, ya‘nī 
“Yap yap aḳ.” diyüp ṣoñra1 Zemzem ismi virilmiş ola, ve’s-selām.2 

 

Der-ẕikr-i ‘imāret-i Mekke be-dest-i3 ḳabīle-i Cürhüm  
ve ri‘āyet-i ān ḳavm-i şerīf raḍiya’llāhu ‘anhum4 

Ekẟer-i müverriḫīn bu ḫuṣūṣı beyān ve sebeb-i ‘imāret-i Mekke’yi bu 
ṭarīḳla i‘lān itmişlerdür ki ol tārīḫde Ḥarem-i Şerīf’e ḳarīb yirlerde aṣlā şenlik 
yoġ-ıdı. Ḳabā’il-i ‘Amāliḳa ol nevāḥīde, ya‘nī ki ḫāric-i zemīn-i Mekke’de 
sākinler idi. Ḥarem-i Muḥterem’de deyyār-ı sükkān ve diyār maḳūlesi 
bulınmazdı. Ve ḳabīle-i Cürhüm ki maḥallinde tafṣīli mesṭūrdur, Yemen 
diyārında sākin bir ḳavm-i mevfūr idi ki ticāretle Şām vilāyetine giderlerdi. 
Yolları ol semte uġramaġla Ḥarem-i Muḥterem’i ziyāret iderler5 idi.  

Bir def‘a daḫı6 ki ‘azm-i Ḥarem7 ḳıldılar, āb-ı Zemzem ḳaṣdına gürūh 
gürūh ‘arż u ṭayerānla8 inüp çıḳan ḳuşcaġızları görüp ta‘accüb ḳıldılar. “Bu 
vādīlerde ḫod āb-ı cārī yoḳdur. Murġān ise vücūd-ı āb-ı revāna delīl ve 
ṭanuḳdur. Be-her-ḥāl varuñ görüñ. Āmed şüd-i murġāna sebeb nedür, 
bilmek gerekdür.”9 diyü iki atlu gönderdiler. Anlaruñ ḫaber getürmesine 
muntaẓır oldılar. 

Vaḳtā ki süvār vardılar, bir ḫātūn ile bir ṭıfl-ı ṣaġīri kenār-ı ābda 
gördiler. Ḥattā10 “Cin misüz, yoḫsa bu ḫālī yirde mesken ṭutmış perī misüz? 

 
1  Zemzem//ṣoñra: - MV 
2  ve’s-selām: - N1 
3  be-dest-i: ve resīden-i E 
4  ‘anhum: ‘anhum ecma‘īn MV 
5  iderler: - N1 
6  daḫı: - N1 
7  Ḥarem: Ḫorāsān N1 
8  gürūh//ṭayerānla: ‘arz itdiler N1 
9  bilmek gerekdür: bilüñ N1 
10  Ḥattā: - N1 
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Ve bu āb-ı revān ne zamāndan ‘ayān olmışdur?” diyü ṣordılar. Hācer taḳrīr-i 
icmāl-i mācerā ḳıldı. “Bu kūdek, peyġāmber-zādedür. Ya‘nī ki İbrāhīm el-
Ḫalīl’üñ [439a E] nūr-ı dīdesidür. Bir nihāl-i āzādedür ki Ḥażret-i Bārī 
Ḫudā bunuñ yüzi ṣuyına bu ābı icrā itmişdür. Ve bu maḥallüñ fī-mā-ba‘d 
şenelmesini peyġāmberine bildürmişdür.” didükde Cürhümīler andan icāzet 
istediler. “Biz gelüp bunda iḳāmet itsek ḥüsn-i rıżāñuz ta‘alluḳ ider mi?” 
diyü söylediler.  

Tā ki mücāz u me’ẕūn olup ‘avdet ḳıldılar, ḳabīlelerine varup bu 
mācerāyı bildürdiler. Ḥadd-i ẕātında Cürhüm ḳabīlesi Ḥażret-i Ḫalīl’üñ1 
ebnā-yı a‘māmı idi ki re’īslerine Muḍāḍ bin ‘Amr dirler idi. Ve yine anlaruñ 
aḳribāsından Ḳaṭūrā nām bir ‘aşīret daḫı var idi ki mihterlerinde Sumeyda‘2 
bin Hūş, ba‘żılar ḳavlince Sumeyda‘3 bin ‘Āṣ ıṭlāḳ iderler idi.  

Kemāl-i isti‘cāl ile Yemen’deki ḳarārgāhlarına vardılar. [216a N1] 
İttifāḳla göçüp zemīn-i Mekke’ye geldiler. Çāh-ı Zemzem şerefine 4  ve 
Ḥażret-i İsma‘īl’üñ [202b MV] yümn-i maḳdemine raġbeten ol vādīleri 
şeneldüp püser ü mādere başları üzere yir idüp rūzgārların geçürdiler.  

Tā ki on üç yıl geçdi, İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām on beş yaşına duḫūl itdi. Bu 
eẟnālarda Hācer raḍiya’llāhu ‘anhā serāy-ı ‘uḳbāya hicret itdi. Nūr-ı 
dīdesinüñ gözlerine ‘ālemi teng ü tār idüp çekildi, gitdi. Ḥażret-i İsma‘īl bu 
derecede sūgvār u mātem-zede oldı ki ol cāygāhda ārām idemeyüp terk-i 
diyārı muḳarrer ḳıldı. Lākin ḳabā’il-i Cürhüm ü Ḳaṭūrā5 ḫāk-i pāylarına yüz 
sürüp tesliyet eylediler. Ekābir-i ‘aşīretden birinüñ bir cemīle ḳızı ile 
everdiler.  

Bu ṭarīḳla Ḥażret-i İsma‘īl tezevvüc itdi, ḳaldı. Dem-ā-dem ṣayd u 
şikāra muḳayyed olup ġāyetle ḫayyāl bir nev-cüvān-ı ṣāḥib-i cemāl ü6 kemāl 
ḳopdı. Ḫuṣūṣā lisān-ı ‘Arabiyyet’i ta‘allüm idüp zebān-ı Süryānī tekellüm 
itmez oldı. Ammā bu aḥvāli Cibrīl ‘aleyhi’s-selām Ḫalīlu’llāh’a bildürdi. 
“Hācer ve İsma‘īl’üñ ḥālleri muntaẓamdur. Aṣlā anlaruñ ḳasāvetin 
çekmeyesün.” buyurdı.  

 
1  Ḫalīl’üñ: Ḫalīl’üñ enbiyā N1 
2  MV ve N1 nüshalarında bu isim bu şekilde harekelenmiştir. 
3  Sumeyda‘: - N1 
4  şerefine: şevḳına E 
5  Ḳaṭūrā: Ḳaṭūr N1 
6  cemāl ü: - MV, N1 
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Ḥattā birgün Ḥażret-i İbrāhīm, Sāre’ye vāfir yalvardı. Gözi nūrını varup 
görmesine ruḫṣat aldı. Şol şarṭla ki semend-i Burāḳ-āsādan aşaġa inmeye. Ve 
Hācer sākin olduġı eve ḫod cidden girmeye. Ancaḳ at arḳasından mülāḳāt 
idüp ‘avdet eyleye. 

li-Münşi’ihi 

  Zihī taġallüb-i1 şāmil zihī tekellüf-i serd 
  Atından inmeye hergiz Ḫalīl-i rāh-neverd 

Vaḳtā ki Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh ziyāret-i İsma‘īl’e ruḫṣat ḥāṣıl itdi, esb-i 
rehvārına aḫşamdan süvār olup ḍaḥve-i kübrāya dek Mekke-i Mükerreme’ye 
[439b E] vardı. İsma‘īl’i ṣayd u şikārda işidüp ḫātūnına bulışdı. “İsma‘īl 
kandadur?” didükde “Naḫçīre gitmişdür.” diyü ḫaber virdi. Fe-ammā 
mihmān-nevāzlıḳ ri‘āyetini idrāk idemedi. Ba‘żı mā-ḥażar teklīfini ḫod 
dibelik ḫāṭıra getürmedi. Ḥażret-i Ḫalīl bildi ki ol ḫātūn-ı cemīl, lā’iḳ-ı 
ḫidmet-i İsma‘īl degüldür. “Ḳaçan ki zevcüñ gelür, benüm selāmumı aña 
yitür. Ḫānesine yeñiden bir eşüñ lāzım idügini benüm lisānumdan bildür.” 
didi. Ve ol nevbet sa‘ādet-i mülāḳāt ṭarafeyne müyesser olmayup Şām 
cānibine çekildi.  

Şol zamān ki İsma‘īl şikārdan geldi, ḫalīlesi taḳrīrinden maḳdem-i 
peder-i celīlini bildi. Ve ri‘āyet olınmaduġını kemā-kān iẕ‘ān ḳıldı. Emr-i 
şerīfine imtiẟālen ol ḫātūnına ṭalāḳ virdi. Rü’esā-yı Cürhüm’den birinüñ bir 
cemīle duḫteri ile tezevvüc ḳıldı.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, sāl-i ātiyede yine Ḥażret-i Ḫalīl, Mekke’ye 
geldi. Yine Ḥażret-i İsma‘īl ṣaydgāhda bulınup ṣadīḳası olan cemīle-i 
nāzenīn rikābına ṣarıldı. “Gelüñ, buyuruñ.” diyü vāfir minnetler itdi. Lākin 
Sāre ile ‘ahd u mīẟāḳına muḫālif olmaġın atından inmedi. Nihāyet ol 
‘afīfenüñ ḫāṭırını [216b N1] ri‘āyet idüp bir ayaġını rikābdan çıḳardı. 
Ḫāne-i İsma‘īl öñindeki seng-i refī‘a baṣdı. Ve ol bir ḳademini rikābdan 
çıḳarmayup yemīni yirin bulmaḳ2 ḳaṣdın itdi. Ve bir varışda daḫı ‘aksin3 
idüp ol bir ḳademini ḥicāreye ve ol [203a MV] birini üzengüye baṣup ṭurdı 

 
1  taġallüb-i: taġammül-i N1 
2  yemīni//bulmaḳ: bükmek N1 
3  ‘aksin: birinüñ ‘aks N1 
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ki ile’l-ān iki nevbetdeki nişāne-i ḳadem-i mu‘abber ol sengüñ üstinde 
mersūm idügi muḳarrerdür.  

Ve bi’l-cümle ḫātūn-ı İsma‘īl, Ḥażret-i İbrāhīm’i tebcīl idüp evvelā 
mübārek beşeresini ġubār-ı rāhdan yuyup pāk eyledi. ẞāniyen mā-ḥażarına 
mālik ise beẕl idüp żiyāfetine sa‘y u diḳḳat itdi. 1  Egerçi ki ḥāżır nānı 
bulınmadı, ammā sā’ir ni‘am u fevākihüñ beẕline taḳṣīr olınmadı.  

Ba‘de’t-tenāvül “Ni‘metiñüz ziyāde olsun. Ḥażret-i Ḥaḳ celle ve ‘alā 
berekātıñuz efzūn itsün.” buyurdı. Ve “İsma‘īl cenābına benden selām 
idesün. ‘ ‘Atebe-i bāb be-ġāyet münāsib olmışdur, oñat ṣaḳlasun, didi.’ 
diyesün.” buyurdı ve gitdi. Fī nefsi’l-emr Ḫalīl’üñ ol du‘āsı te’ẟīrinden 
Mekke-i Mükerreme’de gerek fevākihe-i mütenevvi‘a, gerek sā’ir zevāde-i 
müteferri‘a ḫaylī vāfir ü müstevfā oldı. Ancaḳ ḳurṣ-ı nān cirm-i ḫūrşīd-i 
raḫşān gibi nümāyān idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ba‘de-mā İsma‘īl ki ol aḫşam ḫānesine geldi, zevcesi taḳrīrinden gelen 
[440a E] pīr-i celīl, vālid-i mācidi Ḥażret-i Ḫalīl idügini bildi. Ṣadīḳasından 
rıżā ve şükrān getürdügini daḫı iẕ‘ān ḳıldı. Andan ṣoñra tezevvüce raġbet 
göstermeyüp ol ‘afīfenüñ ri‘āyet-i ḫāṭırına cell-i himmet ḳıldı. 

li-Münşi’ihi 

  ‘Avret oldur çü genc-i nā-dīde 
  Ehl-i beytüñ ġarīḳ-ı raḥmet ide 
 
  ‘Aybını örte kendinüñ erinüñ 
  İki vech-ile setr-i ‘avret ide 

 

Der-tevellüd-i İsḥāḳ ṣalātu’llāhi ‘aleyhi min Sāre bint Hārān ve beşāret-i 
Cibrīl ‘aleyhi’s-selām ez-ṭulū‘-ı ān2 mihr-i3 dıraḫşān der-nezdīk-i evān 

Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ekremü’l-ekremīn idügi hüveydā ve erḥamü’r-
rāḥimīn idügi bu kerāmet ile daḫı engüşt-nümādur ki Ḥażret-i İbrāhīm ve 
Hācer’i tevellüd-i İsma‘īl ile şādān ve bōstān-ı ḫilḳatlerini ol nihāl-i tāze ile 

 
1  ü//itdi: idüp MV 
2  ān: - MV 
3  mihr-i: - MV, E 
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müẟmir ü reyyān itdüginde Sāre’nüñ ḥüzn ü melāli, ya‘nī kendüden bir 
veled-i ‘azīz ẓuhūra gelmedügine derd ü elem-i lā-yezālī ḳatı ẓāhir ü āşkār 
olmaġın irādet-i ezeliyyesi bu luṭfa ta‘alluḳ eyledi ki Sāre’ye daḫı ol keremi 
sirāyet ide. ‘An-ḳarīb bir ferzend-i necīb encümen-i ḫāṣṣını1 ḳarīn-i meserret 
ide. 

Pes şol dem ki Cebrā’īl ve Mīkā’īl ‘aleyhimā es-selām, ḳavm-i Lūṭ’ı saḫaṭ-ı 
İlāhī ile helāk itmege geldiler, ḫāne-i İbrāhīm’e uġrayup2 Sāre’ye İsḥāḳ’uñ 
vilādeti beşāretin itdiler. Ammā ki Ḥażret-i Ḫalīlü’r-Raḥmān bunları iki 
nev-cüvān mihmān ṣandı. Bir semüz gūsāle boġazlayup bişürdi, büryān 
eyledi. ‘İzz-i ḥużūrlarına çeküp “Buyuruñ.” diyü söyledi.  

Fe-ammā firişteler ol ṭa‘āma tenāvül itmediler. “Biz bahā ve ḳıymeti 
virilmeyen ṭa‘āmı yimezüz.” diyü söylediler. Ḥażret-i Ḫalīl kendülere ḫiṭāb 
idüp “Bu ni‘metüñ ḳıymeti [217b N1] ibtidā-yı tenāvülde ‘bismillāh’ 
dimek ve intihāsında ‘el-ḥamdu li’llāh’ diyü el yüze sürmekdür.” didi. 
Ḥażret-i Cibrā’īl, Mīkā’īl’e baḳup “Ḥażret-i Rabb-i Celīl [203b MV] yoḳ 
yire bunı ḫalīl idinmemişdür.” diyü sırr-ı ḥikmet-i ilāhiyye’yi aña ve Sāre’ye 
ṭuyurdı. Ba‘dehu tevellüd-i ferzend-i necīb beşāretini silk-i taḳrīre yitürdi.  

Ḥattā Sāre verā-yı sitārda ki bu beşāreti, ya‘nī ki kendülerden ferzend 
tevellüdine işāreti iẕ‘ān itdükde3  َواْمَرأَتُُه َقآئَِمٌة َفَضِحَكْت فـََبشَّْرَ�َها   �ِِْسَحَق َوِمن﴿
 ,dinildükde “fe-ḍaḥiket” ḳavli ile istiġrāben gülmesi  َورَاء ِإْسَحَق يـَْعُقوَب﴾4
ḫuṣūṣā   5﴾قَاَلْت َ� َويْـَلَىت أَأَِلُد َوَأ�َْ َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب﴿
cevābın virilmesi taḥaḳḳuḳ6 buldı. Ya‘nī ki ta‘accüb eyleyüp “Ben nice veled 
getüreyin ki sinnüm ṭoḳsan seneye7 vardı. Zevcimüñ ‘ömri daḫı yüz yıla 
[440b E] yitdi.” didükde  8﴾ِ�ّأَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر ا﴿  didiler. Ya‘nī ki “Allāhu 
Te‘ālā’nuñ ḳudretine müte‘alliḳ olan ḫuṣūsı niçün ta‘accüb idersün?” 
cevābını virdiler.  

 
1  ḫāṣ ṣını: ḫāṣ ṣiyyeti MV 
2  uġrayup: - N1 
3  itdükde:  itdükde güldi MV 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/71, “İbrahim'in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) 

güldü. Ona da İshâk'ı müjdeledik; İshâk'ın arkasından da Ya‘kūb'u.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/72, “Karısı, ‘Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu 

kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu, çok şaşılacak bir şey!’ 
dedi.” | N1 nüshasında âyetin “Gerçekten bu, çok şaşılacak bir şey” kısmı 
bulunmamaktadır.   

6  taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ N1 
7  ṭoḳsan seneye: ṭoḳsana MV, E 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/73, “Allah’ın emrine mi şaşırıyorsun?”  
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Ravżatu’s-ṣafā’da1 müfessirīnden naḳl ile beyān olınmışdur ki Sāre’nüñ 
ḍıḥkine üç nesne2 bā‘iẟ ola. Evvelki kiber-i sinni ḥālinde kendüden ferzend 
ẓuhūra gelmek, ẟānīsi gelen melā’ike hem ‘uḳūbet-i ḳavm-i Lūṭ ḫaberin vi-
rüp hem vücūd-ı ferzend maḳdemini bildürmek, ẟāliẟi ortaya süfre ḳonup 
büryān-ı gūsāleden tenāvül teklīf olınduḳda yinilmemek içün idi. Ḥālā ki 
naṣṣ-ı mübīnde ancaḳ birine ḥaml 3  ḳābildür ki kendüler ve zevci olan 
peyġāmber-i büzürgter müsinn olup tevālüdden ḳalduḳlarıdur. Siyāḳ u 
sibāḳ daḫı buña delīldür.  

Vech-i ẟānī ki ‘uḳūbet-i ḳavm-i Lūṭ ile vilādet-i ferzend ḫaberin ma‘an 
virilmeleri bā‘iẟ-i ḍıḥk olmaḳdur. Ḥālā ki hem ẓāhir-i naṣṣ-ı kerīmde 
‘uḳūbet-i ḳavm-i Lūṭ muṣarraḥ degüldür. Olsa daḫı zevcinüñ ibn ‘ammı 
olan peyġāmberüñ ḳavmine saḫaṭ-ı İlāhī nüzūline gülmeleri ādāb-ı 
ḫānedān-ı nübüvvetden ḫāricdür. Vech-i ẟāliẟi ḫod ṭa‘ām yimemeleridür. 
Cidden aña daḫı āyet-i kerīmede maḥal yoḳdur. ‘Aceb ki müfessirīn bu iki 
ḫuṣūṣa müte‘arrıż olalar. Ma‘a hāẕā bunlardan aḳvā bir sebeb-i ḍıḥk olacaḳ 
müdde‘ā ma‘an iki4 ferzend-i celīl beşāreti ile hüveydā iken, ‘acebdür ki anı 
īrād itmeyeler. Ve “min verā’i İsḥāḳ ve Ya‘ḳūb” naṣṣ-ı kerīmine ta‘arruż ey-
lemeyeler. Zīrā ki bā‘iẟ-i ḍıḥk olan mevād yā bir sürūra bādī ḫuṣūṣuñ beşāre-
tidür, veyāḫūd nev‘an5 muḥāl mülāḥaẓa olınan ḳażiyyesi ta‘accüb ü istiġrāb 
işāretidür, ya‘lemu’llāh.6  Ḥadd-i ẕātında bundan aḳvā sebeb-i ḍıḥk olur 
mācerā vāḳi‘ olmamışdur.  

Ba‘de ẕālik müverriḫ Mevlānā İbrāhīm İbn Manṣūr-ı Nīşābūrī, 
Ḳıṣaṣ’ında getürmiş ki Ḥażret-i İsḥāḳ’uñ şeb-i vilādetinde İbrāhīm Ḫalīl 
ṣalātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā el-celīl biñ kevkebi mecmū‘an bir burc-ı 
şerefde gördiler. “Bunlar neye delālet ider?” diyü Cibrīl ‘aleyhi’s-selāma ṣor-
dılar. Anlar daḫı “Oġluñ İsḥāḳ’uñ ṣulbinden biñ peyġāmber vücūda7 gelme-
sine işāretdür.” buyurdılar. Çün ki İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām İsḥāḳ ḥaḳḳında 
bu vechle in‘ām u iḥsān müşāhedesin itdi, “Yā Rabbī, bu ni‘metden ve bu 
gūne iltifāt u raġbetden İsma‘īl’ümi daḫı maḥẓūẓ buyur.” [217b N1] recāsın 
ḳıldı. Hemān dem hātifden beşāret8 [204a MV] olındı ki nesl-i İsma‘īl’den 

 
1  ṣafā’da: ṣafā’da mesṭūrdur ki MV, N1 
2  nesne: - N1 
3  ḥaml: ‘amel N1 
4  iki: iken N1 
5  nev‘an: - N1 
6  “Allah bilir.” 
7  vücūda: - N1 
8  beşāret: işāret N1 
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bir peyġāmber-i celīlü’l-ḳadr vücūda gele ki ḫātime-i enbiyā ola. Ve cemī‘-ı 
peyġāmberlerüñ bā‘iẟ-i ḫilḳati anuñ vücūd-ı [441a E] pür-cūdı idügi 
taḥaḳḳuḳ bula. Ve ol resūl-i maḳbūlüñ ism-i sāmīsi Muḥammed Muṣṭafā 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ola.  

Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i İbrāhīm edā-yı şükr ile du‘āya sālik oldı. 
Lisān-ı şerīfinden  ﴿  ِِّإنَّ َريب َوِإْسَحَق  ِإْمسَاِعيَل  اْلِكَربِ  َعَلى  ِيل  َوَهَب  الَِّذي   ِّ�ِ اْحلَْمُد 
 buyurdı. Ya‘nī ki Ḥażret-i İsma‘īl ḥaḳḳında du‘ā itdükden  َلَسِميُع الدَُّعاء﴾1
ṣoñra bu gūne ḥamd u şükr ile icābet olınduġını ümmete ṭuyurdı. Zīrā ki 
ḥażretüñ veledeyn-i es‘adeyn hibesine müte‘alliḳ du‘āları ṣudūr itmemiş idi. 
İkisi daḫı ni‘met-i ġayr-ı müteraḳḳıba şeklinde ‘ināyet olınmış idi. Bu 
taḳdīrce “le-semī‘u’d-du‘ā” ḳaydı ikẟār-ı ensāl-i ṭāhireye müte‘alliḳ idügi 
ẓāhirdür. Mülhimü’l-ġayb i‘āneti ile bu feḥvā-yı mermūz2 ṭab‘-ı ḥaḳīr-i pür-
taḳṣīrde āẟār-ı ḫalecānla bāhirdür. 

li-Münşi’ihi 

  Lā’iḳ görür mi Ḥażret-i Ḥaḳ degme3 şaḫṣa kim 
  Dā’im lisānı vāsıf-ı peyġāmberān ola 
 
  Geh minber-i suṭūra ḫaṭīb ola ḫāmesi 
  Geh bezm-i enbiyāda dili na‘t-ḫˇān ola 
 
  Luṭf-ı Ḫudāya maẓhar olan ehl-i ḥikmetüñ 
  Lā-büd dilinde baḥr-i ma‘ānī revān ola 

 

Ẕikr-i ẕebḥ-i İbrāhīm4 el-Ḫalīl ferzend-i ḫōd-rā İsma‘īl be-fermān-ı 
Perverdgār-ı Celīl ve iṭā‘at-i ān ferzend-i aṣīl be-ḳurbān-şüden-i hidāyet-

sebīl be-ḳaṭ‘-ı ḳāl ü ḳīl 

Ḫafī olmaya ki ‘uẓemā-yı ‘ulemā-yı aṣḥāb-ı Sulṭān-ı Enbiyā ẕebḥ olan 
ferzend-i iṭā‘at-nümāda iḫtilāf itmişlerdür. Ol cümleden İmām ‘Alī İbn Ebī 
Ṭālib ve ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb ve Ka‘bü’l-aḥbār ve Sa‘īd bin Cübeyr ve Mesrūḳ 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, İbrahim Sûresi, 14/39, “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve 

İshâk'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”  
2  mermūz: mezbūr E 
3  degme: ki MV 
4  İbrāhīm: - MV 
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ve Ebü’l-Hüẕeyl ve Zührī ve Süddī raḍiya’llāhu ‘anhum ecma‘īn ve ekẟer-i 
meşāhīr-i aḥbāb “Ḳurbān olınan nebiyy-i ‘ālī-cenāb İsḥāḳ Peyġāmber’dür.” 
didiler. Nitekim zümre-i ehl-i kitābeyn ve fırḳa-i ‘ulemā-yı milleteyn bu 
meẕhebe sülūk itdiler.  

Fe-ammā ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās ve Ebū Hüreyre ve ‘Abdu’llāh bin ‘Amr 
bin ‘Āṣ ve Ebü’t-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāsile ve tābi‘īnden hümām-ı ‘ālim ü 
fā’iḳ, İmām Ca‘fer-i Ṣādıḳ ve Sa‘īd bin Müseyyeb ve Yūsuf bin Mihrān ve 
Mücāhid ve Şa‘bī ve ekẟer-i ṣaḥābe-i nebī “Ẕebīḥ-ı celīl Ḥażret-i İsma‘īl 
Peyġāmber’dür.” diyü taḥḳīḳ itdiler. Bunlardan mā‘adā Muḳātil ve İbn 
Mes‘ūd ve Ḳatāde ve ‘İkrime ve ‘Abbās bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib daḫı bunlaruñ 
iẟrine gitdiler.  

Pes şunlar ki “Ẕebīḥ İsḥāḳ’dur.” didiler, 1﴾فـََبشَّْرَ�ُه ِبُغَالٍم َحِليٍم﴿   naṣṣı 
ile istidlāl eylediler. Ve “Kemāl-i ḥilmi ẕebḥ vaḳtindeki teslīmidür.” didiler. 
Ve “Ḳurbān olması buyurılan Ḳur’ān-ı Şerīf’de vilādeti beşāret olınan vele-
didür. Bu taḳdīrce mübeşşer bi’l-Ḳur’ān Ḥażret-i İsḥāḳ’dur.” diyü ittifāḳ it-
diler.  

Ve ammā “İsma‘īl’dür.” [441b E] diyenler “İsḥāḳ’uñ tevellüdi2 beşāreti 
ẕebḥ işāreti vuḳū‘ından ṣoñra olmışdur.” taḥḳīḳına yitdiler.  

Bu ḥaḳīr tetebbu‘ında Ḥażret-i İbrāhīm’e İsḥāḳ ile beşāret ve İsḥāḳ ṣul-
binden Ya‘ḳūb tevellüdine işāret, ẕebīḥ İsma‘īl olmaġa ḳaṭ‘ī delīldür. [204b 
MV] Zīra ki Ḥażret-i İsḥāḳ meẕbūḥ olduġı taḳdīrce anuñ ṣulbinden Ḥażret-i 
[218a N1] Ya‘ḳūb’uñ vücūda gelmesi ġayr-ı sebīldür. Bundan mā‘adā 
Ḥażret-i İsḥāḳ, Ka‘be’ye varmadı. Dā’imā vilāyet-i Şām’da mütemekkin 
oldı. Ve İbn Zübeyr zamānındaki iḥtirāḳ-ı Ka‘be tārīḫine dek kebş-i fid-
yenüñ iki boynuzları mīz-āb yanında aṣılu ṭururdı. Ḥıfẓ u ḥirāsetini baṭnen-
ba‘de-baṭnin ‘an‘ane3 ile evlād-ı İsma‘īl4 görürdi. Ser-cümle bu aḥvāli ẕebīḥ 
İsma‘īl olmasına dāldür.  

Ve kitāb-ı Ünsü’l-celīl’de ẞa‘lebī, Mevlānā Ḍuhācī’den5 rivāyet ḳılur ki 
“Ben Mu‘āviye bin Ebī Süfyān meclisinde iken ẕebḥ ḳıṣṣası añıldı. ‘İsma‘īl 
ve İsḥāḳ miyānında muḫtelifün fīhdür.’ diyü söylendi. Fe-lā-cerem 
Mu‘āviye şöyle taḳrīr eyledi ki ‘Ben Resūlu’llāh ḥużūrında iken bir kimse 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/101, “Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.”  
2  tevellüdi: - N1 
3  ‘an‘ane: ‘unf MV, N1 
4  İsma‘īl: - N1 
5  Ḍuhācī’den: Ṣıhnācī’den MV | Ṣıhāḥī’den E 
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geldi. Kendülere yā ibnü’z-ẕebḥeyn 1  ḫiṭābın itdi. Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem iẓhār-ı tebessüm ḳıldılar. Ya‘nī ki ḳā’ilüñ ol ḳavlini 
ḳabūl buyurdılar. Bu taḳdīrce ẕebīḥ olan İsma‘īl idüginde şübhe yoḳdur.’ 
didiler. Ba‘de-mā ḥażrete, ‘İbnü’z-ẕebḥeyn dimenüñ vechi nedür?’ dinil-
dükde böyle tahḳīḳ itdiler ki ‘Peder-i Ebū Ṭālib, ya‘nī cedd-i Resūlu’llāh 
olan ‘Abdü’l-Muṭṭalib şol zamān ki çāh-ı Zemzem’i ḥafr itdürdi, Beyt-i 
Şerīf’i binā itmek ṣadedinde iken çāh-ı Zemzem ‘aynıyla batup bī-nişān ol-
maġın ẓuhūrına cell-i himmet itdi. Eger sühūletle Ḥaḳ celle ve ‘alā bu 
merāmuñ ḥuṣūlini müyesser idüp yine āb-ı Zemzem cereyān iderse evlādın-
dan birini ḳurbān itmegi muḳarrer eyledi. Vaḳtā ki ‘ināyet-i İlāhī ile tekrār 
āb-ı Zemzem cārī oldı, evlādı niyyetine ḳur‘a ṣalup Ḥażret-i Peyġāmber’üñ 
pederi ‘Abdu’llāh bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib nāmına düşmegin anı ḳurbān itme-
leri taḥaḳḳuḳ buldı. Lākin aḳribāsı ‘Abdü’l-Muṭṭalib’e ġulüv itdiler. ‘Mü-
cerred senüñ ‘ahdüñ içün biz anuñ zebḥine rāżī olmazuz.’ diyü söylediler. 
Pes ‘Abdü’l-Muṭṭalib bu bābda müteḥayyir oldı. Ḳur‘a ‘Abdu’llāh’dan 
ḳalḳup bedeli tedārükine cevāz var mıdur, diyü ol ‘aṣruñ re’īs-i kehenesine 
bu ḥāleti bildürdi. Mezbūr kāhinüñ ta‘līmi bu yüzden oldı ki ‘Abdu’llāh 
muḳābiline on deve ḳoyalar, tekrār ḳur‘a bıraġalar,2 eger ḳur‘aları [442a E] 
develerden cānibe düşerse febihā anun bedelidür, diyü ḳurbān ideler. Ve illā 
on deve daḫı ilḥāḳ idüp tekrār ḳur‘a atalar. Bu minvāl üzere tā ḳur‘a 
‘Abdu’llāh’dan ḳalḳup develerden cānibe düşince onar onar arturalar. Ḳanġı 
‘adedde ḳarār iderse ol ‘adedi ‘Abdu’llāh’uñ bedeli bileler. El-ḳıṣṣa her nev-
betde onar mehār deve ziyāde olındı. Tā yüz deveye varınca ḳur‘a yine 
‘Abdu’llāh cānibinde bulındı. Hemān ki ḳur‘a yüz mehār3 develer ṭarafına 
düşdi, peder-i Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ẕebḥ olmadan ḳurtılup yüz deve ẕebḥi 
anlaruñ [205a MV] bedeli oldı. Bu taḳdīrce  4 «أ �  إ بن الذحبني » buyurmaları 
bu sırra binā’en vuḳū‘ buldı. Ve Ḥażret-i İsma‘īl, Ḥażret-i Resūl-i Ekrem’e 
cedd-i büzürgvār-ı celīl idüginde şübhe ḳalmadı.’ ”  

Lākin Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh evvelā ẕebḥ-i İsma‘īl’e müteveccih olmaġa 
bā‘iẟ budur ki muḳaddemā İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmuñ5 niçe yıllar evlādı ol-
madı. “Eger nesl-i Ādem’i bende [218b N1] münḳaṭı‘ olmayup vāriẟ-i nü-
büvvet olacaḳ bir veled-i necīb ‘aṭā iderseñ li-vechi’llāh ben ol ferzendümi 

 
1  “ey iki adağın oğlu” 
2  tekrār//bıraġalar: tekrārına ḳur‘a atalar MV 
3  mehār: - MV 
4  “Ben iki kurban’ın oğluyum.” 
5  muḳaddemā//selāmuñ: ḥażret N1 
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ḳurbān ideyin.” diyü neẕr itdi. Lākin Ḥażret-i İsma‘īl ṭoġduḳdan ṣoñra ol 
‘ahdini unutdı. Aña binā’en bir gice melek-i rü’yā ḥażretüñ vāḳı‘asına girüp 
“Senüñ bu maḳūle neẕrüñ vardur.” diyü añdurdı. Ammā ol gicedeki 
rü’yāsında ṣaḥīḥ midür, degül midür, diyü şübhe itmegin ol güne terviye 
dinildi. Ve irtesi gice ki tekrār gördi, vāḳı‘ası ṣaḥīḥ idügini bilmekle ol güne 
yevm-i ‘arefe ıṭlāḳ olındı. 

Ve ba‘żı1 müverriḫīn ḳavlince evvel ve ẟānīdeki vāḳı‘alarda ki meger 
İblīs’le midür, yoḳsa min ‘indi’llāh mıdur, şübhe çekdükde2 bir sehmgīn 
āvāz işitdi ki “Yā İbrāhīm, seni İblīs-i racīm3 iṭā‘at-i ilāhīye sevḳ itmek 
muḥāldür. Ber-vech-i isti‘cāl fermān-ı4 Ḫudā’ya imtiẟāl eyle ki beḳā-yı ḫul-
letüñe dāldür.” buyurıldı.  

Fe-lā-cerem ol ṣubḥ-dem ki Ḫalīl-i ekrem ḫˇābından uyandı, Hācer’den 
rismān ve bıçaḳ isteyüp “Odun getürmege gidelüm.” diyü Ḥażret-i İsma‘īl’i 
bile uydurdı. Bu eẟnāda İblīs-i racīm ki Ḫalīlu’llāh’daki teslīmi gördi, “Emr-i 
ilāhīye bunuñ bu vechle imtiẟāli ‘inda’llāh izdiyād-ı rütbesine bā‘iẟ ola-
caḳdur. Ekẟer-i iḥtimāli sa‘ādet-i ḫulletdür. Artuḳ bu mertebe-i [442b E] 
‘āliyeye vuṣūl bulacaḳdur.” diyü reşk ü ḥased idüp ‘ale’l-fevr bir pīr5 ṣūretine 
girüp Ḫalīl’e ḳarşu geldi. “Ḳanda gidersün, yā İbrāhīm?” diyü ṣordı. Anlar 
daḫı “Bir mühim [iş] düşdi. Anı görmege giderin.” diyü buyurdı. Ammā 
İblīs tekrār kendüye ḫiṭāb eyledi. “Eger oġlanuñı ḳurbān itmege gidersen 
ḫaṭā idersün. İnḳıṭā‘-ı ẕürriyyetüñe bādī bir ḫuṣūṣa iḳtidā idersün. Bā-ḫuṣūṣ 
bunı saña şeyṭān ilḳā itmişdür.” didi. Ḥażrete ‘arż-ı ḫulūṣ yüzinden niçe 
nuṣḥ u pend idüp men‘ine sa‘y-i küllī ḳıldı. Fe-ammā Ḥażret-i Ḫalīl anuñ 
İblīs idügini bildi. “Ben Rabb-i ‘İzzet’üñ emrine imtiẟāl itmege giderken 
benden ıraġ olmañ yegdür, yā mel‘ūn.” cevābını virdi.  

Mel‘ūn-ı mezbūr bu kerre İsma‘īl ‘aleyhi’s-selāma ṭoġrıldı. “Babañ iġvā-yı 
şeyṭān ile seni ḳurbān itmege gider.” diyü bildürdi. “Zinhār muvāfaḳat 
itme.” diyü ifsādına sa‘y u diḳḳat itdi. Lākin Ḥażret-i İsma‘īl’i daḫı tābi‘-ı 
emr-i Celīl buldı. Ḫā’ib ü ḫāsir ‘avdet idüp fikr-i āḫar muḳaddemātına 
mübāşeret ḳıldı. [205b MV] Ya‘nī gördi ki6 peder ü püsere iġvā vü telbīs 
mümkin degüldür, “ ‘Avret ṭā’ifesi nāḳıṣātu’l-‘uḳūldur, bāşed ki anı iḍlāl 

 
1  Ve ba‘żı: - N1 
2  çekdükde: geçdükde MV, N1 
3  racīm: - N1 
4  fermān-ı: ḳurbān-ı N1 
5  pīr: perī E 
6  Ya‘nī//ki: Ya‘nī kendülere ya‘nī ki N1 
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idem.” diyü Hācer’e müteveccih oldı. Muḳaddemā Ḥażret-i Ādem’i ifsād 
idemeyüp Ḥażret-i Ḥavvā’dan merāmını ḥāṣıl itmesi gibi bu bābda daḫı 
Hācer’e teveccühine ‘illet-i müstaḳille oldı.  

Evvelā kendüye niçe muḳaddemāt basṭ itdi. “Dār-ı dünyāda bir ciger-
gūşeñüz vardur. Anı da ḫāṭıra-i rü’yā ve İblīs ṭarafından iġvā ile işte Ḫalīl-i 
Ḫudā ihlāk ü ifnā ḳaṣdındadur. Elbette men‘ ü def‘i ẕimmetüñe lāzımdur.” 
diyü niçe yüzden ḥīle vü firīb tertīb itdi. Ḥālā ki [219a N1] Hācer, Ḥażret-i 
Ḫalīl ve ferzend-i celīl ṭarīḳında1 cilveger oldı. “Biz emr-i ilāhīye muṭī‘ u 
münḳāduz.” cevābından ġayrı söz söylemedi.  

Ṣāḥib-i Tārīḫ-i Ḫamīs ve ba‘żı kütüb-i nefīs ḳavlince ol zamān ki 
Ḥażret-i Ḫalīl’i iḍlāl idemeyüp Ḥażret-i İsma‘īl’e vardı, “Vālid-i bü-
zürgvāruñ ilḳā-yı şeyṭānī birle seni ẕebḥ itmek ister. Bi’l-fi‘l ‘acele ve şitāb ile 
ol maṣlaḥata ‘azīmet eyler. Pes dünyā ṭuralı bu ḳażiyye olmış mıdur ki ba-
baya oġlını ḳurbān itmek buyurıla.2 Elbette emrine muḫālefet eyle.” diyü 
söyledi. [443a E] ‘İṣyān semtini terġībe müte‘alliḳ niçe muḳaddemāt basṭ 
eyledi.  

Ammā ki anlar3 cevāb virdiler ki “Fermān-ı ilāhīye imtiẟāl eger vālid-i 
lāzımu’l-iclāl ṭarafına ve eger bu aḥḳar-ı ber-geşte-aḥvāl cānibine vācibdür. 
Ve her çend anlara fermān-berdārlıḳ lāzım olduġı gibi baña da teslīm-i tām 
ile hevādārlıḳ mühimdür.” diyü buyurdılar. Selīḳa-i pākinde rā’iḥa-i ‘iṣyān 
u muḫālefet muḥāl idügini la‘īn-i mezbūra ṭuyurdı. Tā ki ol mel‘ūn-ı 
ḍalālet-nüvīd andan nevmīd olup Hācer’e ṭoġrılmış idi. Ve bi’l-cümle gördi 
ki vālid ü veled ü vālidede eẟer-i muḫālefet nümāyān olmadı, “Bārī bunların 
temāşāsın ideyin.” diyü şi‘b-i cebel muḳābilinde ṭurdı.  

Vaḳtā ki ol vādīye vardılar, fermān-ı sübḥānī yirin bulmasını murād 
idindiler. Pes Ḥażret-i Ḫalīl, Ḥażret-i İsma‘īl’e naẓar idüp  ﴿  َّأََرى ِيف  ِإّينِ  َ� ُبَين
 didi. Ya‘nī ki “Ey cān-ı peder, ben vāḳı‘a اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبَُك فَانظُْر َماَذا تـََرى ﴾ 4
‘āleminde gördüm ki seni boġazlayup ḳurbān iderdüm. Bu ḫuṣūṣa sen ne 
dirsün?” buyurdı. Ferzend-i celīl daḫı buyurdı:   تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ﴿َ� أََبِت افـَْعْل َما
ُ ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾5  didi. Ya‘nī ki “Ey vālid-i büzürgvār, saña Ḥażret-i  ِإن َشاء ا�َّ

 
1  ṭarīḳında: ṭarafında N1 
2  buyurıla: - N1 
3  anlar: anlar öyle N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/102, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. 

Düşün bakalım, ne dersin?"  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/102, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni 

sabredenlerden bulacaksın"  
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Perverdgār her ne emr itdi ise icrāsına müsāra‘at ḳıl ki inşā’allāh sen beni 
ṣābirlerden bulursun. Āyīne-i ḫilḳatümde aṣlā ‘inād u ‘iṣyān ṣūretlerini 
müşāhede ḳılmazsun.” kelāmı ile kemāl-i mütāba‘atini ṭuyurdı.  

Pes “f’anẓur mā-ẕā terā” “Gör ki sen de ne görürsün.” dimekdür. Ya‘nī 
ki “Ḥaḳīḳatü’l-ḥāl böyledür, sen ne dirsün?” dimek gibi istifsār cihetinden 
teslīmini tecessüs itmekdür. Ammā kelimāt-ı Ḫalīl’de emr-i İlāhī ḳıṣṣası 
merkūz 1  olmayup “Vāḳı‘ada böyle gördüm.” buyurmışlar iken İsma‘īl 
‘aleyhi’s-selām cānibinden cevābda “Saña emr olınanı icrā eyle.” dinilmesi yā 
budur ki mefhūm-ı emr-i ilāhī Ḥażret-i İsma‘īl’e bi-ṭarīḳi’l-keşf ma‘lūm ol-
madın ola. Veyāḫūd “Sen peyġāmbersün. Rü’yā ‘āleminde bu ḳażiyyeyi 
cenābuña irā’et2 benüm ẕebḥuma işāret ve emr-i Celīlü’l-ḳadr’e iṭā‘at lāzım 
idügine delāletdür.” diyü anlaruñ kināye ile ḥikāyet itdükleri mażmūnı 
[206a MV] Ḥażret-i İsma‘īl taṣrīḥan tekellümle ḳarīn-i ‘ibāret ḳılması cihe-
tinden taḥaḳḳuḳ bula.  

El-ḳıṣṣa ḳażiyye-i ẕebḥ muḳarrer oldı, Ḥażret-i İsma‘īl [443b E] vālid-i 
büzürgvārına taṣrīḥ-ı cemīl idüp “Evvel recām budur ki elümi ve ayaġumı 
bend idesün. Tā ki cān acısıyla ıżṭırāb idüp dāmen-i pāküñi ġarḳ-ı ḫūn-āb 
itmeyem. [219b N1] İkinci, ẕebḥ bıçaġını muḥkem keskin eyleyesüz ki tīzce 
ḫalāṣ olup te’ennī ile3 ḳaṭ‘ı cihetinden ḥażretiñüze küllī ıżṭırāb virmeyem. 
Üçinci beni eñseden boġazlayasuz ki yüzümi görmekle me-bādā ‘alāḳa-i 
übüvvet ü nübüvvet4 bā‘iẟ-i raḥm u şefḳat olup maḳṣūdıñuz ḥuṣūline māni‘ 
bir ḥāl ola.” diyü söyledi. 

Ferzend-i muḥiḳḳuñ bu ciger-sūz sözleri peder-i müşfiḳi müteḥayyir ü 
mużṭarib eyledi. Fi’l-ḥāl Cenāb-ı Ẕü’l-celāl’e münācāt idüp “Ḫudāyā, beni 
āḫir-i ‘ömrümde bir püser ile şād-mān eyledüñ. Şimdi ise anuñ belā-yı 
müfāraḳatini, ḫuṣūṣā ẕebḥ u taḳarrübini bu ża‘īfe fermān buyurduñ. Eger 
‘ālem-i rü’yāda gördügüm ḥālet şeref-i rıżāña maḳrūn ise febihā, icrā-yı 
fermāna müsāra‘at bu aḥḳara lāzımdur. Ve eger irādet-i ezeliyyeñe muḫālif 
ise envā‘-ı istifsār u inābetle5 andan ferāġatüm ile müteḥattimdür.” diyü 
püser-i devletmendi dest ü pā-beste ve kendüsi sikkīn-i tīzi gerden-i ferzen-
dine ilḳā idüp fermāna muntaẓır u dil-şikeste iken ‘āmme-i melā’ike-i ‘ulvī 
vü süflī bu ḥāle giryān ve Ḫalīlü’r-Raḥmān’uñ muṣībetine nāle-künān, 

 
1  merkūz: meẕkūr MV, E 
2  irā’et: īrād N1 | irādet E 
3  te’ennī ile: - N1 
4  ü nübüvvet: - N1 | eb ü bünüvvet E 
5  inābetle: emānetle N1, E 
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kendüsi ise üç nevbet ki ol tīġ-ı bürrānı İsma‘īl’üñ gerden-i pākine çekdi, her 
birinde yüzi dönüp kesmesi müyesser olmadı.  

Naẓm 

     1ى � خبواهد خداى گ نربد ر     جاى   ر تيغ عامل جبنبد ز گ ا  

mażmūnı muḳarrer oldı. Ḥālā ki ol ferzend-i celīl kemā-yenbaġī teslīmde, 
Ḥażret-i Ḫalīl ise tekrār şiddetle bıçaġı çeküp2 kesdürmesine sa‘y-i delimde 
iken “Yā İbrāhīm,  3﴾�ََقْد َصدَّْقَت الرُّْؤ﴿  nidāsı geldi. Ya‘nī ki deryā-yı 
‘aṭiyye-i4 sübḥānī, nesā’im-i raḥmet-i raḥmānī5 ile temevvüc idüp ferzend-i 
Ḫalīl’den bir ḳaṭre ḳan dökilmesine rıżā-yı cemīli müte‘alliḳ olmadı.  

Tekrār bir āvāz daḫı vārid oldı ki “Dönüp arduña nigāh eyle. Naẓaruña 
gönderilen nesneyi ḳurbān idüp oġluña fedā olmaḳ üzere vücūdını tebāh 
eyle.” Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh ki ardına naẓar ḳıldı, ṭaġdan berü bir kebş gele-
yorurdı, anı gördi. Ve ol bir kebş idi ki ḳırḳ nev-bahār sebzezār-ı cennetde 
otarılmış idi.  

Ba‘żılar ḳavlince ḳurbān-ı Hābil [444a E] idi ki riyāż-ı cennetde bu 
ḫuṣūṣ içün iddiḫār olınmış idi. Pes İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ki ol ḳoçı gördi, 
Ḥażret-i İsma‘īl’i ‘alā ḥālihi terk idüp anı dutmaġa vardı. Lākin ḳoç kendü-
den gürīzān olınca kerreten-ba‘de-ūlā, merreten-ba‘de-uḫrā yedi pāre seng6 
alup aña atdı. Her birini kendünüñ nev-baḥār-ı ḫullet ü ṣadāḳatindeki ce-
merāt-ı ẟelāẟe yirine ilḳā eyledi. 

Ammā İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anhumādan mervī olan budur ki İblīs 
‘aleyhi’l-la‘ne evvelā ki Ḥażret-i Ḫalīl’e görindi, cemre-i ūlā maḥallinde yedi 
ṭaş atdı. İkinci görinişi ki ẟāniye [206b MV] maḥalli idi, yedi ṭaş daḫı anda 
atdı. Üçincisi ki cemre-i kübrā7 maḳāmıdur, yedi seng daḫı ol maḥalde8 
atdı. Bu mertebeden ṣoñra İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne bir daḫı görinmedi. Şimdiki 
ḥālde ḥüccāc-ı ẕevi’l-ibtihāc şeyṭāna ṭaş atmaḳ [220a N1] andan ḳaldı.  

 
1  “Eğer âlem kılıcını kınından çıkarırsa Allah dilemeden bir damarı bile kesemez.” 
2  çeküp: kesüp N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/105, "Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin."  
4  ‘aṭiyye-i: muḥīṭ-ı N1 
5  raḥmānī: Rabbānī N1 
6  seng: nemek N1 
7  ūlā//kübrā: kerre N1 
8  maḥalde: maḳāmda N1 
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li-Mü’ellifihi 

  Atılan ṭaşcaġızlar İblīse 
  Ya ḥiṣārdur ya āteşīn cemre 
 
  İkisinüñ me’āli bir nükte 
  Recme maḳlūbesi1 olur cemre 

Ve bi’l-cümle cemre-i kübrā ki üçincisidür,2 ol maḥalde görinen kebşi 
ṭutdı. Ḳurbāngāh-ı Mekke olan Minā’da boġazladı. Kendüler emr-i ẕebḥa 
meşġūl iken Ḥażret-i Cibrīl geldi. Ḥażret-i İsma‘īl’üñ dest ü pāyını çözdi. 
“Maṭlūbuñ ne ise Rabb-i ‘İzzet’den recā eyle ki bu zamān maẓānn-ı icābet-i 
du‘ā olan şerīf vaḳt ve ḫuceste sā‘atdür.” buyurdı. Ḥażret-i İsma‘īl daḫı el 
ḳaldurup du‘ā eyledi. “Yā Rabbenā, ilā hāẕe’l-ān dünyāya gelüp ‘uḳbāya naḳl 
iden mü’minleri yarlıġa. Ve cerā’id-i cerā’imlerine ḳalem-i ‘afv çeküp nuḳūş-ı 
‘iṣyān u ṭuġyānlarını tezyīf eyle.” diyü recā eyledi.  

Ba‘de ẕebḥi’l-ġanem Ḥażret-i Ḫalīl ki İsma‘īl cānibine iltifāt ḳıldı, dest 
ü pāyını çözilmiş gördi. Delālet-i Cibrīl ile du‘āya el ḳaldurmış görüp “Ey 
ferzend-i büzürgvār, sen te’yīd-i Kirdgār ile mü’eyyed ve tevfīḳ-ı Āmürz-
gār’la muvaffaḳ-ı mü’ebbedsün.” buyurdı. Ve bu aḥvāl ḫilālinde İbrāhīm ve 
İsma‘īl ‘aleyhi[mā] es-selāma “yā İbrāhīm, yā eṣdaḳa’l-ḳā’ilīn; yā İsma‘īl, yā 
eṣbare’s-ṣābirīn” ṣadāsı geldi. Ya‘nī ki “İkiñüzi de imtiḥān eyledüm. Biriñüzi 
ziyāde ṭoġrı sözli buldum. Ve biriñüzi ṣābirlerüñ ulusı müşāhede ḳıldum.” 
buyurıldı. Andan ṣoñra  3﴾ِإ�َّ َكَذِلَك َجنِْزي  اْلُمْحِسِنَني﴿  vārid olup “İşte imdi 
muḥsinleri biz böyle ‘aṭāyā ile cezālandururuz. Me’mūlleri olmayan merte-
belerde iḥsān eylerüz.” dinildi.  

Ammā bu ḥaḳīrüñ ‘aḳl-ı ḳāṣırına lā’iḥ olan [444b E] budur ki4 “yā 
Ḫalīl,5 yā eṣdaḳa’l-ḳā’ilīn” buyurılmış ola. “yā İsma‘īl, yā eṣbare’s-ṣābirīn” 
ferzend-i cemīline ḫiṭāb olınduġı ta‘ayyün ü taḥaḳḳuḳ bula.  

Zīrā ki “yā İbrāhīm”de ‘alemiyyet irādesinden ġayrı remz yoḳdur. 
Ammā ki “yā Ḫalīl”de mevḳi‘-ı vaṣf-ı cemīlde olmaġın iẟbāt-ı ḫullete delālet 

 
1  Recme maḳlūbesi: Vech-i ma‘lūlesi N1 
2  üçincisidür: üçinci cemresidür N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/121, "Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle 

mükafatlandırırız."  
4  ‘aleyhi’s-selāma//budur ki: - N1 
5  Ḫalīl: İbrāhīm N1 
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mażmūnı muḳarrerdür. Ya‘lemu’llāh, böyle buyurılmışdur. İsma‘īl lafẓın-
daki ‘alemiyyete tenāsüb ḳaṣdına İbrāhīm yazılmış ola. Bā-ḫuṣūṣ ki “Ey 
İbrāhīm, sen kā’inātda benüm ḫalīlümsün. Ve ey İsma‘īl, sen mükevvenātda 
benüm ṣafī-i celīlümsün.” daḫı buyurılmışdur.  

Ammā bu maḥalde Tārīḫ-i Ṭaberī’de bu vechle mesṭūrdur ki Ḥażret-i 
İbrāhīm’üñ sem‘ine  1﴾�ََقْد َصدَّْقَت الرُّْؤ﴿ ṣadāsı geldükde Ḫudāvend-i 
sā’iḳu’l2-en‘ām heybetinden ditreyüp bıçaḳ elinden düşmiş ola. Ve Ḥażret-i 
Cibrīl fedā-yı Rabb-i Celīl olan kebşi ḳulaġından dutup Ḥażret-i Ḫalīl’üñ 
gūşına “Allāhu ekber.” dimiş ola. Ve Ḥażret-i İbrāhīm daḫı ol kebşi ve 
Ḥażret-i Cibrīl’i gördügi [207a MV] gibi “Lā-ilāhe illa’llāhu v’allāhu ekber.” 
diyü buyura. Andan ṣoñra püser-i büzürgvārı dest3 ü pā beste yaturken başın 
ḳaldurup “Allāhu ekber ve li’llāhi’l-ḥamd.” tekellümesini4 edā itmiş ola.  

Fi’l-vāḳi‘ 5  ekẟer-i müverriḫīn böyle yazmışlardur ve Menāhic-i 
Ṭālibīn’de mesṭūrdur ki Ḥażret-i Rabb-i Celīl, Ḥażret-i İsma‘īl’i fidye ile 
ḳurbān olmadan ‘afv buyurduḳda Ḥażret-i İbrāhīm nev‘an melūl oldı. “Yā 
Rabbī,6 yoluña ḳurbān olmaġa ṭarafeynüñ ḥüsn-i rıżāları muḳarrer iken ne-
den ki ḳabūl olınmadı?” didükde “İsma‘īl, ḥamīl-i nūr-ı Muḥammedī7 ol-
duġı içün ‘afv-i cemīlüm olmışdur. Ve Muḥammed Muṣṭafā ḫātime-i8 mür-
selīn-i aṣfiyādur ki evlād-ı İsma‘īl’den ẓuhūra gelecekdür, şeref-i mertebe-i 
‘ulyāsı bālāterīn-i merātib-i enbiyādur. Ve bu görinenler anuñ ālidür.” diyü 
cümlesini Ḥażret-i Ḫalīl’e göstermişdür.  

Ḥattā Kerbelā vāḳı‘asında Ḥażret-i İmām Ḥüseyn İbn İmām ‘Alī’nüñ 
sa‘ādet-i şehādetini müşāhede ḳılup “Yā Rabbī, bu rütbe-i9 ‘ulyā ṣāḥibi kim-
dür?” didükde duḫter-zāde-i Muḥammed Muṣṭafā ve İmām Ḥüseyn bin 
‘Alī-i Murtażā’dur ki [220b N1] İsma‘īl’üñ ẕürriyyetindendür.” buyurıldı. 
Ḥażret-i İbrāhīm daḫı “Yā Rabbī,10 ben anı İsma‘īl’den ziyāde severin.” 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/105, "Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin."  
2  sā’iḳu’l: sābıḳu’l N1 
3  dest: dest-resen N1 
4  tekellümesini: kelimesini E 
5  Fi’l-vāḳi‘: - N1 
6  Yā Rabbī: - N1 
7  İsma‘īl//Muḥammedī: Evlād-ı İsma‘īl’den ẓuhūr idecek nūr-ı Muḥammed E 
8  ḫātime-i: ḫātem-i N1 
9  rütbe-i: mertebe-i N1, E 
10  Yā Rabbī: - MV 
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diyüp Ḥażret-i Rabb-i Celīl daḫı “Ben anı fidye-i İsma‘īl olmaḳ üzere ḳabūl 
itdüm.” buyurmışdur. 

Fī nefsi’l-emr Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  1﴾َوَفَديْـَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴿  rütbesi ile gūs-
fendi ta‘ẓīm bu yüzden olup ḥaḳīḳatde fidye-i İsma‘īl ol ḥażret idügi 
muvāfıḳ-ı ṭab‘-ı selīmdür. Ma‘a ẕālik bu ḥikāye “Ẕebīḥ İsma‘īl olmayup 
İsḥāḳ [445a E] idi.” diyenlerüñ ḫilāfına delīldür. İntehā kelāmühü’l-müs-
tebīn2 min kitābi Menāhici’t-ṭālibīn.  

 

Taḥḳīḳ-ı ḥaḳīḳ ve tedḳīḳ-ı3 daḳīḳ4 der-tefrīḳ-ı ān dü ferīḳ  
ber-vech-i tevfīḳ ü telfīḳ bi-rü’yā’i’t-tecellī ve’t-taṣdīḳ 

Bir leyle-i bedr ü şeb-i ‘ālī-ḳadrda ki vaḳt-i eẕān u temcīd ve hengām-ı 
tevḥīd ü taḥmīd5 olup ġāfillerüñ dīdeleri ḫˇābda ve mütenebbih ü ‘āḳılla-
ruñ gözleri teraḳḳub-ı ref‘-i ḥicābda idi. Ve eẟnā-yı te’līfde nevbet-i ṣarīr-i 
ḳalem ṣāḥib-i kūs-i6 żiyāfet olan Ḫalīl-i pür-kerem ebnāsı mu‘askerindeki 
Kelīm-i ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhimā ve sellem tercemesi āvāzesini tamām 
idüp cünūd-i ḥurūf u raḳam ṣufūf-i7 ümem ḳalemrevinde neşr-i ‘alem 
ḳılan Yūşa‘ bin Nūn beyānına maḳrūn bir sırr-ı mübhem olduġı ḥālde 
beyne’n-nevm ve’l-yaḳaẓa, ba‘de’l-ġafle ve’n-naḳaża bir ‘aceb rü’yā görürin 
ve ol rü’yetdeki vāridāt-ı mülhemenüñ aḥkām-ı mühimmesini bu vechle 
taḥḳīḳa irgürürin8 ki ol vāḳı‘ada kendümi vāḳi‘-i ḥāl gibi ḫidmet-i te’līfde 
ve ṣulb-i pāk-i Ḫalīl’den münşa‘ib olan İsma‘īl ve İsḥāḳ ṣalātu’llāhi ‘aley-
himā ve ‘alā nebiyyinā tercemelerini taṣnīfde görüp bu edā-yı rūḥ-efzā ve 
inşā-yı dil-güşāyı devāt-ı dehān ve ḫāme-i zebān ictimā‘ınuñ imdād-ı bilā-
midādından ṣubḥa ḳarīb olan şeb-i sevādī gibi sevādumı9 beyāża çıḳarmaḳ 
ṣadedindeyin ki Ḥażret-i Ḫalīl, [207b MV] Rabb-i Celīl’den iki ferzend-i 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/107, "Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu 

(İsmail'i) kurtardık."  
2  müstebīn: ḥüseyn MV, E 
3  tedḳīḳ-ı: tevfīḳ-ı N1 
4  daḳīḳ: - MV 
5  hengām-ı//taḥmīd: - N1 
6  kūs-i: gūş-ı N1 
7  ṣufūf-i: ẓu‘ūf-i N1 
8  ve//irgürürin: - N1 
9  sevādumı: - MV, E 
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cemīl ve veled-i dil-bend-i nebīl ‘ālem-i ẓuhūra geldi. Ya‘nī ki vücūd-ı pür-
cūd-ı İsma‘īl ‘ālem-i nübüvvetden maẓhar-ı nūr-ı rūşen-delīl olan āftāb-ı 
‘ālem-tāb gibi mir’āt-ı ẕāt-ı müstetāb oldı. Ve vālid-i mācid-i İsrā’īl ve 
cedd-i emācid-i peyġāmberān-ı hidāyet sebīl olan İsḥāḳ-ı aṣīl nücūm-ı pür-
tāb ve māh-ı nūrānī-niḳāb1 gibi maẓhar-ı2 envār-ı ṣıfāt ve mezher-i esrār-ı 
kerāmet-simāt idügi ta‘ayyün buldı.  

Fe-lā-cerem dem oldı ki maḥż-ı küfr ü ḍalālet olan şeb-i muẓlim-‘alem 
İslām-ı nūrānī-‘alem sāyesinde rūz-ı fīrūz-ı nev-rūz3 ile mu‘allem görindi. 
Dem oldı ki şāhid-i müsā‘id-baḫt-ı dīn ve ebkār-ı sürādıḳ-ı şer‘-i güzīn 
vücūh-ı 4  ṣabāḥ ve gīsū-yı bed-mūy-ı 5  miskīn-revāḥ ile cilveye ser-āġāz 
ḳıldı. Ḫulāṣa-i kelām Benī İsrā’īl içinde ẓuhūr eyleyen enbiyā-yı ‘iẓām 
mānend-i nücūm-ı bilā-ġamām görindi. Ve ḫilḳat-i Ḥażret-i İsḥāḳ ol āfāḳ-ı 
mu‘allā-ṭıbāḳ evcinde semt-i ṭulū‘ ile nümāyān olan māh-ı tamām 
maḳāmına tenzīl olındı.  

Fe-ammā burc-ı nübüvvet-i İsma‘īl bir şems-i münīr ve āftāb-ı ‘ālem-
tāb-ı müstenīr ile şeref-i dil-peẕīr buldı ki  6 « رّب واحد يوزن الفً ا بل يربهن آالفً ا »
  [445b E] sırrına mā-ṣadaḳ olan sulṭān-ı [221a N1] enbiyā, bürhān-ı 
aṣfiyā ḥabīb-i lebīb-i Ḫudā, a‘nī bihi Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ve 
Aḥmed-i maḥmūdu’l-livā ṣalla’llāhu te‘alā ‘aleyhi ve sellem min vechin anla-
ruñ evc-i ṣulb-i pākinden burc-ı raḥm-i ṭāhire taḥvīl itmiş gibi bulındı. 
 « هذا ما   الح   يل   فوق اخلّفى دون احللى متجلّ يً ا   �لنور املتجّلى ولذا مسيتها برؤية التجّلى 

  بديهة 
  خرى أ لف و سبعة  أ سنة        واسط مجاذى االوىل  أ ىف      
  7» هذه رؤية سوى الرؤ�       � شاهد�ا برأى القلب أ     

 
1  niḳāb: - N1 
2  maẓhar-ı: ẓuhūra rūşen N1 
3  nev-rūz: nūr-efrūz N1 | fürūz E 
4  vücūh-ı: vücūh-ı ṣāḥ-ı MV, E  
5  bed-mūy-ı: - N1 
6  “Nice bir vardır ki bine denktir. Hatta binlercesine delalet eder.” 
7  “Bu, gizliliğin üzerinde, güzellikten hariç, parlayan bir nurla bende ortaya çıkan bir şeydir. 

Bu yüzden buna ‘tecelli rü’yeti’ adını verdim.   
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Faṣl fī Tafṣīli ‘İmāreti’l-Mekketi’l-Mükerreme  
min Elsineti’l-müverriḫīni’l-mufaḫḫame ve ‘Uddet-i Ebniyetuhā  

fi’l-Ezmineti’l-müte‘addide bi-‘Ahdi’l-mülūki’l-mütecennide  
ve’l-Ḫulefā’i’l-‘uẓemā’i’l-müte‘ammide1 

Egerçi ki bu maḥalde maḥall-i maṭlūb olan Ḥażret-i Ḫalīl ve İsma‘īl’üñ 
Ka‘betu’llāh’ı bināsıdur. Ve ekẟer-i müverriḫīn ancaḳ bu mebḥaẟda anı 
beyān eylemişlerdür. Lākin bu ḥaḳīr tafṣīl-i binā-yı Mekke’yi 2  münāsib 
gördüm. Tā sene elf-i hicrīye gelince Beyt-i Şerīf ḳaç kerre binā olınmışdur, 
anuñ taḥḳīḳına ṣarf-ı maḳdūr ḳıldum.   

İmdi, ḫafī olmaya ki efḍalü’l-müte’aḫḫirīn, Mevlānā Ḳuṭbu’d-dīn bin 
‘Alā’u’d-dīn el-Ḥanefī el-Ḳādirī, kitāb-ı el-İ‘lām fī A‘lāmi Beyti’llāhi’l-ḥarām 
nām mü’ellefinde Ka‘be-i Müşerrefe’nüñ tefāṣīl-i ‘imāret ü bünyādını naḳl-
i ṣaḥīḥ ile beyān itmişdür. Ve ol mevżi‘-ı şerīfüñ ‘iẓam-ı şānını ve ‘inda’llāh 
i‘tilā-yı ‘unvānını kemā-yenbaġī yazup bildürmişdür. Ḫuṣūṣā Beled-i Emīn 
müverriḫlerinüñ meşāhirīni ‘ale’l-esāmī yazup evvelā Ebū ‘Abdi’llāh 
Muḥammed bin İsḥāḳ-ı Fākihī, ẟāniyen ḳāżiyyü’l-ḳużāt Seyyid Taḳıyyü’d-
dīn Muḥammed bin Aḥmed-i Fāsī, ẟāliẟen Ḥāfıẓ Necmü’d-dīn ‘Ömer bin 
Muḥammed-i ‘Alevī Mekkī, rābi‘an Şeyḫ ‘İzzü’d-dīn ‘Abdü’l-‘Azīz bin 
‘Ömer bin3 Mühenned tevārīḫinden ḳavī senedler ile rivāyet ḳılınmışdur.  

Bu ṭarīḳla ki sene elf-i hicrī tārīḫine gelince Ka‘betu’llāh-ı Müşerrefe on 
def‘a ta‘mīr olınmışdur ki evveli [208a MV] melā’ikenüñ inşāsıdur. İkinci 
Ḥażret-i Ādem’üñ bināsıdur. Üçincisi evlād-ı kirāmınuñ ta‘mīr-i lāzımü’l-
inhāsıdur. Dördinci Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl’üñ ‘imāretidür. Beşinci 
ḳavm-i ‘Amāliḳa’nuñ bināsı ḥāleti, altıncı ḳabīle-i Benī Cürhüm’ün inşā-yı 
bāhirü’n-nebāheti, yedinci ecdād-ı emcād-ı peyġāmberden Ḳuṣay bin 
Kilāb’uñ 4  bünyān-ı bā-sa‘ādeti, sekizinci ḳable’l-ba‘ẟ Ḳureyş ḳavminüñ 
iḥyāsı, ya‘nī ki Ḥażret-i Muḥammed-i ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 

 
Şiir 

Cemaziyelevvel ortalarında,  
1007 senesinde 
 

Ben onu kalb görüşü ile gördüm  
Bu diğer rüyalardan farklı bir rüya idi” 

1  ‘uẓemā’i’l-müte‘ammide: ‘iẓāmi’l-müte‘ahhide N1 
2  Mekke’yi: mükerremeyi N1  
3  bin: - N1 | ‘Ömer bin: - E 
4  inşā-yı//Kilāb’uñ: - N1 
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yigirmi beş yaşında iken ol gürūh-ı pür-şükūhuñ inşāsı, ṭoḳuzıncı ‘Abdu’llāh 
bin Zübeyr bin ‘Avvām’uñ [446a E] ta‘mīri, onıncı Ḥaccāc bin Yūsuf-ı 
ẞeḳafī’nüñ eẟer-i aḫīridür ki ilā hāẕe’l-ān ol bünyād üzerine pāydār u 
üstüvārdur. Ḥālā ki anuñ ta‘mīri bi’l-külliyye tebdīl ü taġyīr olmayup mīz-
āb ṭarafında yıḳılan cānibinüñ i‘ādesi idügi müttefaḳun ‘aleyh-i aḫyārdur.  

 

Ammā faṣl-ı evvel ki binā-yı melā’ike beyānındadur 

İmām Muḥammed Bāḳır rivāyeti ile menḳūldür ki “Vālid-i mācidüm1 
İmām Zeyne’l-‘ābidīn ile Beytu’llāh’ı ṭavāf iderken bir şaḫṣ-ı ḳudsī geldi, 
kendülere ṣordı: ‘Beytu’llāh’uñ evvelā bināsını kim urmışdur? Ve bu ṭarīḳla 
ṭavāfı ve menāsik ri‘āyetini kim münāsib görmişdür?’ su’ālin itdi. Pederüm 
daḫı mezbūra bu yüzden cevāb virdi ki ‘Ḳaçan ki Ḥażret-i Kirdgār, Ādem 
Ṣafiyyu’llāh’ı ḫalḳ itmek [221b N1] diledi, melā’ikeye ḫiṭāb idüp    ِِإّين﴿
 buyurdı. Anlar mu‘āraża semtin ṭutdılar. ‘Ol ḫilāfete  َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة﴾2
ẕāten ve ‘iṣmeten eḥaḳḳ u elyaḳ olan biz degül miyüz?’ kelimātını edā itdiler.  

Lākin Bārī Ḫudā  3 ﴾ِإّينِ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴿  buyurdı. Zümre-i melā’ike 
ol i‘tirāżlarına nādim olup saḫaṭ-ı İlāhī nüzūl 4  ide, diyü ḳorḳdılar. Ve 
güstāḫlıḳları ‘afv olınmaḳ ümmīdine üç sā‘at miḳdārı eṭrāf-ı ‘arşı ṭavāf eyle-
diler. Tā ki nüzūl-i raḥmetle teşrīf olınmaları muḳarrer oldı. Taḥt-ı ‘arşda 
zebercedden dört direk üzerine yāḳūt-ı ḥamrādan bir beyt-i ma‘mūr vaż‘ olı-
nup ṭavāfı emr olındı. Ya‘nī ki Bārī Ḫudā celle şānuhu ve ‘alā anlaruñ üslūb-ı 
ṭavāfını ḳabūl itdi. Gāh u bī-gāh kendülere maṭāf olmaġ-içün Beyt-i 
Ma‘mūr5 gösterildi.  

Ba‘de hāẕā vech-i arżda daḫı ol gūne bir beytu’llāh-ı ‘ulyā bināsına 
irādet-i ezeliyyesi ta‘alluḳ eyledi. Melā’ikeden bir gürūhı rūy-i zemīne gön-
derüp ‘Benüm için bir beyt inşā eyleñ ki Beyt-i Ma‘mūr semā-yı dünyāda 
maṭāf olduḳça ol maḳām-ı emīn,6 rūy-i zemīnde ziyāretgāh-ı sükkān-ı arżīn 
ola.’ buyurıldı. Anlar daḫı emre imtiẟāl idüp ḥālā ki Ka‘be-i Mükerreme olan 
mevżi‘-i ḫāṣda bir beyt-i şerīf bināsın ḳıldı.” 

 
1  mācidüm: emced N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/30, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.”  
4  nüzūl: - N1 
5  Ma‘mūr: - N1 
6  emīn: - N1 
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Ya‘nī ki Tevrāt ve İncīl’de bu rivāyetle bu ḫuṣūṣ beyān olındı. Egerçi ki 
bu tafṣīl mūcibince melā’ikenüñ Ka‘be’yi bünyād itmesi yiryüzi ḫalḳ 
olınduḳdan ṣoñra olmaḳ lāzım gelür. Ḥālā ki ‘Alī bin Ebī Ṭālib 
kerrema’llāhu vechehu rivāyeti ile Beytu’llāhi’l-ḥarām ḳırḳ yıl evvel ḫalḳ 
olınmaḳ görinür.  

Ve bir rivāyetde iki biñ yıl muḳaddem yaradılması naḳl olınur. Ya‘nī ki 
daḫı yiryüzi yaradılmadın [446b E] Ka‘be-i Müşerrefe şimdiki gibi [208b 
MV] yirinde mevcūd idi. Ḥattā iki biñ yıl iki melek anda ṭurup tesbīḥ u 
taḳdīse meşġūl olmış idi. Vaḳtā ki Ḥaḳ celle ve ‘alā yiryüzini yaratmaḳ diledi, 
maḥall-i Ka‘be ḫākini yed-i ḳudretle uzadup, yaṣṣılayup andan vech-i arżı 
ḫalḳ itdi. Bu vechle ki Ka‘be-i Müşerrefe anuñ miyānında ḳalup rūy-i zemīn 
anuñ eṭrāfını iḥāṭa eyledi. 

 

Faṣl fī binā-yı Ādemü’n-Nebī ‘aleyi’s-selām 

İmām Ebü’l-Velīd-i Ezraḳī ‘an‘ana ile İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu 
‘anhumādan rivāyet ḳılur ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Ḥażret-i Ādem’i ki 
yiryüzine indürdi, melā’ikenüñ tesbīḥ u taḳdīsin işitmez olmaġla ḫaylī 
mużṭarib olup tenhālıġından Rabb-i ‘İzzet’e şikāyet ḳıldı. Pes ḫiṭāb-ı İlāhī 
vārid oldı ki “Yā Ādem, benüm vech-i arżda bir beytüm vardur. Var, anı 
yapup melā’ike ‘arşumı ṭavāf itdükleri gibi sen daḫı anı ṭavāf idüp ārām eyle. 
Anuñla göñlüni egle.” buyurılmaġın Ḥażret-i Ādem esās-ı aḳdem1 üzerine 
Ka‘betu’llāh’ı ta‘mīr ü muḥterem ḳıldı.  

Ya‘nī ki Cibrīl-i emīn mu‘āveneti ile yapup fermān-ı İlāhī üzere ṭavāfa 
meşġūl oldı. Lākin yine üns-i2 küllī bulamayup tekrār mūnis ü müste’nis 
recā itdükde ‘aynı ile Beyt-i Ma‘mūr yiryüzine inzāl ḳılındı. Ka‘betu’llāh 
bināsınuñ üstine ḳonılup anuñla üns üzere oldı. Ḥattā ol mertebede ki 
[222a N1] yapup ḥacc eyledi, melā’ike zümresi Ḥażret-i Ādem’e ḳarşu 
geldiler. “Yā Ādem, biz bu beyti iki biñ yıl muḳaddem ṭavāf iderdük.” 
ḫaberin virdiler. “Ya siz eẟnā-yı ṭavāfda ne oḳurdıñuz?” buyurduḳda 
“sübḥānallāh, ve’l-ḥamdu li’llāh, ve lā ilāhe illallāh, v’allāhu ekber oḳurduḳ.” 
didiler. Ḥażret-i Ādem’e menāsiki Cibrīl-i emīn ta‘līm itdügi gibi melā’ike 
daḫı bu du‘āyı ögretdiler. 

 
1  aḳdem: aḳdām N1 
2  üns-i: enīs-i N1 
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Faṣl-ı ẟāliẟ fī binā-yı evlād-ı Ādem 

İmām Ezraḳī ‘aleyhi’r-raḥme Vehb bin Münebbih’den rivāyet itdügi 
üzere Ḥażret-i Ādem vefātından ṣoñra ki Beyt-i Ma‘mūr mānend-i ḫayme-i 
pür-nūr ḳurılup ṭururken canib-i āsmāna alındı. Ḥażret-i Şīt Nebī ve sā’ir 
iḫvānı kerpiçden ve ṭaşdan Beyt-i Şerīf’i yapdılar. Vālid-i büzürgvārlarından 
gördükleri üzere ḥacc-ı şerīf zamānı olduḳça ṭavāfına meşġūl oldılar. Tā 
zamān-ı ṭūfāna dek bu ta‘mīr ber-ḳarār oldı. Gāh u bī-gāh ta‘mīr ü termīmi 
lāzım olduḳça meremmet ḳılındı. Yeñiden iḥdāẟ-ı bināya Ḥażret-i Şīt cevāz 
göstermedi.  

 

Faṣl-ı rābi‘ [447a E] fī ‘imāret-i İbrāhīm el-Ḫalīl 

‘An-ḳarīb ‘imārāt-ı ‘aşere tekmīlinden ṣoñra beyān olınur, diyü te’ḫīr 
olınmaḳ; ya‘nī ki baḳiyye-i terceme-i İbrāhīm’e sā’ir fuṣūl-i bünyān-ı ‘imāret 
tedāḫül idüp intiẓām-ı kelāma nev‘an iḫtilāl virmesi ta‘ayyün bulmaḳ 
münāsib görilmemişdür.  

 

Faṣl-ı ḫāmis ü sādis ḳabā’il-i ‘Amāliḳa ve Cürhüm binālarıdur 

Müverriḫ Mevlānā Ezraḳī leyẟü’llāh el-hümām, ‘Alī bin Ebī Ṭālib gibi 
imām-ı büzürgvārdan naḳl ile beyān eyler ki Ḥażret-i Ḫalīl evvelā Beyt-i 
Şerīf’i ābādān itdükden ṣoñra mürūr-ı ezmānla ki ẓuhūr-ı ḥadeẟān ol 
bināyı mütezelzilü’l-bünyān eyledi. Bir def‘a daḫı ḳabīle-i ‘Amāliḳa 
mübāşeretleriyle ta‘mīr olındı. Niçe rūzgārdan ṣoñra bir daḫı ta‘mīre 
muḥtāc oldı. Bu kerre Cürhüm ḳabīlesi [209a MV] dāmen-der-miyān 
idüp ma‘mūrelıġı yine ta‘ayyün buldı.  

Fe-ammā Fākihī rivāyetinde binā-yı Ḫalīl’den ṣoñra evvelā Cürhüm 
ḳabīlesi yapdı. Ḳavm-i ‘Amāliḳ[a] ta‘mīri anlardan ṣoñra vāḳi‘ oldı. Ḥālā ki 
evvel beyān olınan eṣaḥdur. 

Ve bi’l-cümle aḳvām-ı ‘Amāliḳa māl ü menāle mālik, ẟervet-i vefret-i 
ni‘met ile ḫayrāta mütehālik bir bölük aġniyā iken şükr-i ni‘metde 
ḳuṣūrlarına ve irtikāb-ı fesādāt u ma‘āṣī yüzinden fücūrlarına binā’en Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā anlara Yemen ‘askerini ḥavāle eyledi. Niçe kerre yüz biñ 
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aġnām1 u mevāşīleri ellerinden çıḳup fenā bulduḳdan ṣoñra ḳarınca leşkeri 
kendülere musallaṭ oldı. Ḫˇāh nā-ḫˇāh cümlesini ‘arż-ı Mekke’den sürdi, 
çıḳardı. Zevāl-i ni‘metleri muḳarrer olduḳdan ṣoñra sā’ir ḳabā’il ü ‘aşā’ire 
mekārī ve saḳḳā olmaġa başladılar. Bu ṭarīḳla arāżī-i muḳaddese vücūd-ı nā-
pāklerinden taṭhīr olınup Yemen vilāyetine sürildiler. Lākin anda daḫı 
ḥālleri muntaẓam olmadı. Perīşān-ḥāllıġ-ıla cümlesi helāk oldı.  

Ba‘de ẕālik anlar elinden olan ‘imāret-i Beytu’llāh lā’ik görilmedi. Cüz’ī 
bahāne ile cümlesi yıḳılup Ḥażret-i [222b N1] İbrāhīm el-Ḫalīl yapduġı 
esās üzerine bir miḳdār bināları ḳaldı. Zīrā ki anlar her dīvāra küllī irtifā‘ 
virmişler idi. Ḫuṣūṣā nuḳūş-ı maṣnū‘a ile her biri müzeyyen itmişler idi.2  

Vaḳtā ki anlaruñ āẟārı münderis oldı, baḳiyye-i bünyān ile Beyt-i Şerīf 
ḳabīle-i Cürhüm taṣarrufına girdi. Ol ḫarāb olan yirleri anlar ‘imāret itdiler. 
Kerreten-ba‘de-uḫrā iḥyā-yı Beyt-i Şerīf’e cell-i3 himmetlerini ṣarf eylediler. 
Lākin [447b E] mürūr-ı sinīn ü şühūr ile Cürhümīler daḫı mürtekib-i ‘iṣyān 
oldılar. Ṭūfān-ı saḫaṭ-ı İlāhī ile bünyān-ı vücūdları ḫarābına bā‘is 
olduġından ġayrı 4  Ka‘betu’llāh’uñ daḫı tezelzüline sebeb olup yeñiden 
ta‘mīre muḥtāc olmasını ümem-i ātiyeye ẓāhir ü nümāyān eylediler. 

 

Faṣl-ı sābi‘ fī binā-yı Ḳuṣay bin Kilāb 

Ḫafī olmaya ki Ḳuṣay ḳāfuñ żammı ve ṣāduñ fetḥi ile “ba‘īd” ma‘nāsına 
olan ḳaṣīnüñ taṣġīridür. Aṣlda ismi Zeyd iken babası vefātından ṣoñra 
vālidesiyle celā-yı vaṭan idüp ehlinden ba‘īd olmaġla Ḳuṣay dinilmişdür. Pes 
mezbūr Ḳuṣay kendü nafaḳasından arturabildügi kesb-i ḥelālini bir yire cem‘ 
idüp cell-i himmetle Beytu’llāh’ı ta‘mīr eyledi. Ve bir vechle ‘imāret-i dil-
peẕīr eyledi ki ol āna gelince ol gūne binā ve inşāyı kimse görmüş degül idi. 
Ve bir ferdüñ levḥ-ı ẕihninden5 taṣvīri bile müressem olmamış idi.  

Ḫuṣūṣā ki Beyt-i Şerīf’üñ bināsı yirlü yirinde iken tezyīn ü taḥsīni 
ḳaṣdına yıḳup yapmaḳ olmamış idi. Ḳabīle-i Cürhüm ‘aşā’ir-i ‘Amāliḳa gibi 
ġażab-ı İlāhī ve saḫaṭ-ı nā-mütenāhī ile fenā bulduḳdan ṣoñra āẟār-ı6 bināları 

 
1  aġnām: en‘ām E 
2  Ḫuṣūṣā//idi: - MV, E 
3  cell-i: - N1 
4  olduġından ġayrı: olduḳdan ṣoñra ġayrı N1 
5  ẕihninden: ruḫında E 
6  āẟār-ı: ābād E 
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daḫı mütezelzil ü münderis olmış idi. Aña binā’en Ḳuṣay bin Kilāb, 
‘imāretine sa‘y-i belīġ idüp ve saḳfını cerīd-i naḫl ü ḫaşeble örtüp 
müstaḥkem ḳılmış idi. Ḥattā ḳażiyyü’l-ḳużāt-ı Mekke, müverriḫ Zübeyr bin 
Bekkār Kitābü’n-neseb’de bu ṭarīḳla taḥrīr ü beyān itmişdür.  

Ve bi’l-cümle Māverdī ḳavlince Ḥażret-i İbrāhīm’den ṣoñra ‘imāret-i 
Beytu’llāh’a mübāşeret ḳabīle-i Ḳureyş’den evvelā bunlara müyesser oldı. 
Ḥażret-i İbrāhīm el-Ḫalīl [209b MV] bināsında Ka‘be’nüñ ṭūlī ṭoḳuz ẕirā‘ 
iken bunlar ṭoḳuz ẕirā‘ daḫı ziyāde ḳılup on sekiz arşun ṭūlinde binā 
itdürmişlerdür. Fe-ammā ‘arż-ı cüdrānda ve sā’ir levāzım-ı bünyānda vaż‘-ı 
ḳadīm terkini cā’iz görmemişlerdür.  

Mevlānā müverriḫ Ḳuṭbu’d-dīn ḳavlince Ḳuṣay’un binā-yı beyt 
itmesine bā‘iẟ bu idi ki babası Kilāb bin Mürre vefātından ṣoñra ki vālidesi 
ile Rebī‘a bin Ḥarām tezevvüc idüp Şām vilāyetine göçdiler. Anda neşv ü 
nemā bulup büyüdükden ṣoñra āl-i Rebī‘a’dan olan aḳribāsını Zühre1 nām 
li-ümm ḳarındaşından ötüri mezbūra ṭa‘n u cefāya başladılar. Ḳuṣay ise 
Rebī‘a’yı vālid-i aṣīli ṣanurdı. Kilāb oġlı idügini [448a E] cidden bilmezdi.  

Birgün ki vālidesine āl-i Rebī‘a’dan şikāyet eyledi, “Bu ḳavm, baña ikide 
birde ṭa‘n u levm iderler.” diyü söyledi. Fe-lā-cerem vālidesi kendüye [223a 
N1] tesellī virdi. “Sen Kilāb bin Mürre gibi nāmdār, ḥaseb ü neseb 
cihetinden bülend-iştihār, merd-i büzürgvāruñ oġlısun. Şimdiki ḥālde 
aḳribā vü ta‘alluḳātuñ Mekke şehrinüñ ulularıdur. Ḫuṣūṣā ki vilāyet-i Ḥicāz 
anlaruñ żabṭ u taṣarruflarındadur.” diyü bildürdi. Ḳuṣay bu ḫaberi işitdügi 
gibi şād-kām olup bilā-te’ḫīr Mekke-i Mükerreme’ye ‘azīmet eyledi. 

Vaḳtā ki varup şehre dāḫil oldı, ekābir-i ḳabā’il kendüyi mu‘azzez ü 
muḥterem dutup her biri maḳdemini ḫōş gördi. Ḥattā Mekke şehrine 
müstevlī olan Ḫuzā‘a ve sedene-i Beyt-i Şerīf olan Ḫalīl bin Ḥabeşe’nüñ 
Ḥüsnā2 nām duḫter-i cemīlesini Ḳuṣay ile mütezevvic ḳıldılar. Az zamān 
giçmedin niçe evlād u emlāk ve ecnād u ecyāda mālik olduḳdan ġayrı 
miftāḥ-ı Beyt-i Şerīf anuñ ḳabża-i taṣarrufına girmege sebeb oldılar.  

 

 

 
1  Nüshalarda “Zerāḥ” şeklinde yazılan bu isim “Zühre” olarak metne alındı. bk. Ali Osman 

Ateş, “Kusay b. Kilâb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/kusay-b-kilab (12.06.2019). 

2  Ḥüsnā: Ḥuyey MV | Ḥayy E 



Künhü’l-Ahbâr  |  995 

 

Bedīhe1 

  Ḳuṣay cenābına iḳbāl ü devlet el virdi  
  Dimāġ-ı telḫına bezm-i ṣafā ‘asel virdi  

Zīrā ki Ḫalīl vefātından ṣoñra miftāḥ-ı Beyt-i Şerīf ki duḫter-i aṣīlesi 
Ḥüsnā2 taṣarrufına naḳl itdi, ol ise “Ben bu ḫidmete ḳādire degülüm.” diyü 
isti‘fā idüp aḳribāsından Ebū Ġubşān’ı ḳā’im-maḳām idindi. Ḥālā ki Ebū 
Ġubşān dā’imā ser-mest ü sekrān müdmin-i şarāb-ı erġavān bir lā-ya‘ḳıl ü 
ālūde-dāmān olmaġın riā‘yet-i ādāb üzere edā-yı ḫidmete ḳādir 3 
olmaduḳdan ġayrı gāh olurdı ki miftāḥ-ı Ka‘be’yi ḫāne-i ḫammāra rehn 
iderdi. Müstevfā şarāb içüp mest ü lā-ya‘ḳıl gezer, yürürdi. Ḥattā beyne’l-
‘Urbān ḍarb-ı meẟel olmış idi.   4 «أ خسر  ص فق ة من  أ ىب غبشان »  fā’ide umarken 
ziyān idenler ḥaḳḳında vird-i zebān ḳılınmış idi. 

Fe-lā-cerem Ḳuṣay-ı muḥterem sedānet-i bāb-ı Ḥarām tevliyetini 
mezbūr bī-devletden iştirā ḳıldı. Niçe rūzgār ol ḫidmet-i ‘ālī-menzilete ken-
düsi mutaṣarrıf oldı. Bi’l-āḫire Ḫuzā‘a ile mābeynlerine münāferet ü ‘adāvet 
düşdi. Muṣāfāt5 üzere geçinmelerine cidden imkān olmadı. Ḥattā niçe niçe 
muḥārebeler itdiler. ‘Āḳıbet Ḳuṣay kendülere ġālib olmaġla anlar Ka‘be’den 
çıḳup gitdiler.  

Ol tārīḫe dek Beytu’llāh ḥavālīsinde, ya‘nī ki bi’l-fi‘l Mekke şehri olduġı 
maḥallerde büyūt ü süknā yoġ-ıdı. Gündüzin Mekke’ye gelüp ziyāret idenler 
gice ile ḥille6 çekilürdi. Arż-ı [448b E] Mekke’de cenābet vuḳū‘ını cā’iz gör-
mezlerdi. Ba‘de-mā Ḳuṣay bin Kilāb kendülere ruḫṣat virdi. Her kişi 
Beytu’llāh eṭrāfında süknāsını ḳayurdı. Ḥattā kendüsi bināya ibtidā idüp ev-
velā Dārü’n-nedve’yi [210a MV] yapdı. Mecma‘-ı ekābir-i ḳabā’il olup meş-
veretleri ve ḫuṭbe-i nikāḥa müta‘alliḳ cem‘iyyetleri Ḳureyşīlerüñ ol maḥalde 
olur oldı.  

Ve bi’l-cümle evvelā ḳabā’ile emāret ü7 ḥükūmet iden Ḳuṣay’dur ki ev-
vel-i ümerā-yı Ḳureyş’dür. Niçe menāṣıb-ı celīle anuñ yed-i mü’eyyedine 

 
1  Bedīhe: - N1 
2  Ḥüsnā: Ḥuyey MV, E 
3  ḳādir: ḳādir-i küllī N1 
4  “Ebî Gubşân’dan daha kötü bir alışveriş yapmak.”  
5  Muṣāfāt: Müżāfāt MV, N1 
6  ḥille: Cidde’ye N1 | çile E 
7  emāret ü: - N1 
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müfevveż olmışdur ki bir ferd ne aña mālik olmışdur, [223b N1] ve ne te-
mellükine imkān bulmışdur. Evvelā ḥicābe ḫidmeti ki Beyt-i Şerīf’üñ 
miftāḥı tevliyetidür, ẟāniyen siḳāye ki ḥüccāca mā’-i ‘aẕb içürmesidür ki 
ḫuddām-ı Beytu’llāh’uñ elṭaf ḫidmetidür. ẞāliẟen rifādedür ki iṭ‘ām-ı ṭa‘ām-ı 
ḥüccāc menziletidür.  

Egerçi ki fī zamāninā simāṭ-ı ṭa‘ām metrūkdur, lākin neden terk olındı 
ve ne zamānda terkine ruḫṣat virildi, ṭarīḳinüñ fehmi1  ġayr-ı meslūkdür. 
Rābi‘an Dārü’n-nedve eyāletidür ki vuḳū‘-ı enkiḥa-i ekābir ü şürefā ve cem‘iy-
yet-i meşveret-i ṣanādīd ü rü’esā ol maḳāmuñ lāzıme-i şerefiyyetidür. Ḫāmisen 
eyālet-i elviye ki rimāḥ ucına baġlanan sancaḳlar ile ‘asker-i ‘Urbān’uñ şevketi 
‘alāmetidür. Sādisen ḳıyāde ki emāret-i2 Ḥabeş devletidür. 

Ve bi’l-cümle Ḳuṣay bu cümleye mutaṣarrıf idi. Kendüsi pīr olduḳdan 
ṣoñra ẕikr olınan menāṣıbı evlādına ḳısmet itmiş idi. Ve ḥüccāca nice ikrām 
iderse ebnāsına3 daḫı ol vechle sipāriş itmiş idi. Ve dā’imā ehl-i Mekke’ye ve 
ḳavmine dir idi ki  ّاحلج إّن  بيته وحرمه  وأهل  إّنكم جريان هللا  قريش  معشر  اج «� 

أ ضياف4  هللا وزّوار بيته وهم  أ حّق االضياف �لكرامة فاجعلوا اليهم طعاماً وشرا�ً  أ ّ�م احلّج 
  .diyü söylerdi  حىت يصّدر عنكم »5

Pes kendüden ṣoñra ekber-i evlādı ki ‘Abdu’d-dār idi, anuñ icāzetinsiz 
Beytu’llāh açılmazdı. Ve kimse duḫūle ruḫṣat bulmazdı. Anlar ki vefāt itdi, 
benī ‘Abdümenāf ki Hāşim ve ‘Abdüşems ve Muṭṭalib ve Nevfel idi, anlar 
mutaṣarrıf oldılar. Lākin ḳānūn-ı sābıḳa muḫālif vaż‘lar idüp 
 mefhūmını müş‘ir ḫuṣūṣları irtikāb eylediler. Aṣlā benī  «الصدقة ملن قبضه» 6 
‘Abdu’d-dār ile benī ‘Abdümenāf miyānında ḥarb u ḳıtāl ve nizā‘ u ‘inād u 
cidāl eksik olmadı.  

‘Āḳıbet siḳāye ve rifāde ḫidmetleri benī ‘Abdümenāf’da ve ḥicābe ve livā 
ve Nedve menziletleri benī ‘Abdu’d-dār’da olmaḳ üzere ṣulḥ olındı. Lākin az 
zamānda [449a E] yine bozıldı. Rifāde ve siḳāye Hāşim’e revā görildi ki 
mezbūr Hāşim, ġāyetle ġınāya mālik idi. Benī Ḳureyş’den riḥletü’ş-şitā ve’s-

 
1  fehmi: fehīmi N1 
2  ḳıyāde ki emāret-i: ḳatāde ki ‘imāret-i N1 | ḳabāde ki emāret-i E 
3  ebnāsına: evlāsına N1 
 N1, E اضياف :  ضعف   4
5  “Ey Kureyş kabilesi, şüphesiz ki siz Allah’ın, onun beytine ve haremine mensup olanların 

komşususunuz. Hacılar ve Allah’ın beytini ziyaret edenler Allah’ın misafirleridir. Onlar, 
ikramda bulunulmaya en layık olan misafirlerdir. Onları hac günlerinde sizin [şehrinizden] 
ayrılıncaya kadar yedirip içirin.” 

6  “Sadaka, elinde tutana aittir.” 
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ṣayf sünnetini ve żiyāfet-i Mekke’de iṭ‘ām-ı ẟerīd ri‘āyetini evvelā anlar itmiş-
dür. Ve ismi ‘Amr1 iken itmegi heşm idüp ẟerīd itdügi içün Hāşim dinilmiş 
idi. Ḥattā fuṣaḥā-yı ‘Arab’dan biri anuñ vaṣfında bu ebyātı naẓm2 itmiş idi. 

Naẓm 

  ورجال مّكه مسنتون عجاف     أّلذى هشم الثريد لقومه   و عمر   
     3سفر الشتاء ورحلة االصياف      سّنة لديه الرحلتني كال مها    

 

Faṣl fi’l-binā-yı ẟāmin bi-mübāşereti’l-Ḳureyş ‘alā ṣun‘i’l-mütebāyin 

Şeyḫ Muḥammed Ṣāliḥ, Sebīlü’l-hüdā ve’r-Reşād nām kitābında yazar 
ki bir ḫātūn micmere ile Beyt-i Şerīf’e maḳrūn olup estār-ı hidāyet-esrārın 
buḫūrlamaġa meşġūl iken bir şerāre ḳalḳup ẟiyāb-ı Ka‘be’ye ta‘alluḳ itmiş. 
Ya‘nī ki göz ḳızardup germiyyetle4 Mekke dāmenine teşebbüẟ eylemiş. Tā 
ki bu ṭarīḳla Beytu’llāh’uñ [224a N1] saḳfı yanup tecdīde [210b MV] 
muḥtāc olmış. Ma‘a hāẕā ol ḥavālīde mühimmāt-ı binā ve kerāste 
nāmındaki ḥavā’ic-i inşā bulınmaduġı taḥaḳḳuḳ bulmış. 

Fe-lā-cerem Bānī-i bünyān-ı ebdān-ı benī Ādem ve Vāḳıf-ı rümūz-ı 
künūz-ı cesed-i muṭalsam ol eẟnālarda inşā-yı ġarā’ib ḥükm ḳılmış. Bāḳūm 
nām mi‘mār ve re’īs-i neccār, ḳayṣer-i Rūm ṭarafından yüklenmiş ruḫām u 
aḫşāb u ḥadīd ile memlū ḳılınmış. Ya‘nī ki mülūk-i 5  Fürs, Ḥabeşe 
cāniblerinde iḥrāḳ eyledükleri kenīsenüñ tecdīdi niyyetine yüklenüp 
gönderilmiş bir sefīne-i ‘aẓīme sāḥil-i Cidde’de şiddet-i6 rūzgārdan ḳaraya 
urmış. Gūyā ki Ḳāżiyyü’l-ḥācāt ol mühimmāt-ı binā defīnesi olan sefīneyi 
Beyt-i Şerīf’i ta‘mīr içün irsāl buyurmış. 

 
1  Nüshalarda “ ‘Ömer” şeklinde yazılan bu isim “ ‘Amr” olarak metne alındı. bk. İbrahim 

Sarıçam, “Hâşim b. Abdümenâf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/hasim-b-abdumenaf (23.02.2020). 

2  naẓm: tekellüm MV | ta‘allüm E 
3  “Onun adı Amr’dır. Mekke’nin adamları zayıf ve güçsüz iken kavmi için ekmeği ufalttı, 

[tirit yaptı]. İki defa yolculuk yapmak, kışın yola çıkmak, yazları geri dönmek, bunların ikisi 
de onun geleneğidir.” 

4  germiyyetle: keẟretle N1 
5  Ya‘nī ki mülūk-i: Ki memlūk-i N1 
6  şiddet-i: müşedded N1 
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Velīd bin Muġīre ki bu ḳıṣṣanuñ ḫaberin almış, ‘ale’l-fevr varup 
Bāḳūm-ı merḳūmdan ol aḫşāb ve levāzımı iştirā idüp kendüyi bile getürmiş. 
Cümlesi Ka‘betu’llāh’uñ ta‘mīrine ṣarf olınmış. 

İbn İsḥāḳ’dan menḳūldür ki ol tārīḫde Mekke’de bir Ḳıbṭī üstād bennā 
bulınup sā’ir yapucılara muvāfaḳat ve muḳaddemāt-ı bināya mübāşeret ḳaṣd 
itdükde hemān-dem Ka‘be ḳapusından bir ḥayye-i ‘aẓīme çıḳar. Bi-ṭarīḳi’l-
hedāyā getürilen aḫşāb u levāzımı sā’irinden ṭarḥ ider. Beyt-i Şerīf’üñ 
dīvārına müşrif maḥalde ḳarār eyler. Ve ol gence1 nigehbān ṣūretinde ṭurup 
eṭrāfına nigerānla mekẟ ü temekküni iḫtiyār eyler. Mehābetinden bir ferd 
yaḳınına varamaz. “Ḥāfıẓ-ı Ka‘be olmaḳdur.” diyü ḳatline daḫı kimse [449b 
E] cür’et eyleyemez. Dā’imü’l-evḳāt aġzın açar ṭurur. Oġlan2 başı gibi re’si 
ve siyāh reng ḳarnı ve arḳası ẓāhir idügini kibār u ṣıġār bi’l-mu‘āyene görür.  

Müverriḫīn ḳavlince niçe rūzgār ve ba‘żılar zu‘mınca beş yüz yıl leyl ü 
nehār maḥall-i muḳarrerinde ẟābit olur. ‘Āḳıbet Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ 
emri ile, İbn ‘Utbe3 taḥḳīḳı üzere bir ‘aẓīmü’l-cüẟẟe ḳuş ẓāhir olup ẕikr 
olınan ẟu‘bānı ḳapup nā-bedīd olduġı mütebādir olur.4  

Ḳureyş ḳavmi ki bu ḥāli görürler, Ka‘be gibi genc-i mübhem kendülere 
bilā-māni‘ ü dāfi‘ musaḫḫar5 olduġını bilürler. “İnşā’allāhu te‘ālā bizüm 
Beyt-i Şerīf’i ta‘mīrimüz rıżā-yı ilāhīye muvāfıḳdur.” diyü sevinürler.  

Ol eẟnālarda bir mübārek günde bināsına mübāşeret ḳılurlar. Ve āẟār-ı 
binā-yı ḳadīmini yıḳup cümlesini6 yeñiden yapmaġa sa‘y iderler. Bu eẟnāda 
sulṭānü’l-enbiyā, bürhānü’l-aṣfiyā, Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellemüñ pederi ‘Abdu’llāh bin ‘Abdü’l-Muṭṭalib’üñ ṭayası ‘Ābid bin ‘İmrān 
bin Maḫzūm gelür. Binā-yı Ka‘be’den bir ṭaşcaġız ḳoparup7 eline alur. Ḥālā 
ki sā‘atiyle ol ṭaşcaġız mezbūruñ elinden ṣıçrar, evvelki maḳāmına varup 
ta‘alluḳ ider. Mezbūr ‘Ābid ki bu sırrı idrāk eyler, “Yā ma‘şer-i Ḳureyş, 
Beytu’llāh’ı ḥelāl māliñüzden binā eyleñ. Şübhelü māliñüzi8 buña ṣarfı revā 
görmeñ.” diyü söyler. Andan ṣoñra Beytu’llāh’ı bölişürler. Şıḳḳ-ı bābı9 benī 

 
1  gence: gün N1 
2  Oġlan: Oġlaḳ E 
3  ‘Utbe: ‘Uteybe N1 
4  olup//olur: olur N1 
5  musaḫḫar: - N1 
6  cümlesini: - N1 
7  ḳoparup: çıḳarup E 
8  māliñüzi: mā-melekiñüzi MV  
9  bābı: bināyı N1 
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Zühre ve benī ‘Abdümenāf’a virürler. Rükn-i esvedle rükn-i miyānını benī 
Maḫzūm’a ve anlaruñ tevābi‘ine ta‘yīn iderler. Nīteki ẓahr-ı Ka‘be’yi benī 
Cimḥ1 ve benī Sehm’e gösterürler. Ve şıḳḳ-ı ḥaceri benī ‘Abdu’d-dār’a ve 
benī Esed bin ‘Abdu’l-‘uzzā’ya [224b N1] ve benī ‘Adiyy bin Ka‘b’a 
münāsib görürler. Ya‘nī ki icāre2 cem‘ını ve kesüp terāş idüp yaḳışdurmasını 
[211a MV] ol cümleye sipāriş ḳılurlar.  

Ḥattā vāṣıl-ı maḳām-ı lī-ma‘a’llāh,3 Ḥażret-i Muḥammed Resūlu’llāh 
salla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ol tārīḫde anlaruñla bile bulınurlar. Vaḳtā ki 
hedm-i bünyān-ı ‘atīḳ temeline müntehī olur, bu maḥalde bir yeşil ṭaşcaġız 
ẓuhūrı taḥaḳḳuḳ 4  bulur. Her çend ki külüng ile ururlar, ḫaṭf-ı baṣar 
idecekleyin berḳ-ıla ol maḳāmı şerāre-bār görürler. Andan ṣoñra esāsına 
ta‘arruż itmeyüp yuḳarusınuñ ta‘mīrine mübāşeret ḳılurlar.  

Şol zamān ki āẟār-ı bünyān mevżi‘-ı rükne dek intihā vü pāyān bulur, 
ḳabā’il-i ‘Arab nizā‘ u iḫtilāfa düşüp her ḳabīle “Rükni biz ḳoyalum.” diyü 
rücḥān5 da‘vāsına başlarlar. Bu ḫuṣūṣı re’īsleri faṣl idemeyüp ḳıtāl itmegi 
muḳarrer ḳılup birbirlerine düşerler. Ba‘de ẕālik meşā’iḫden Ebū Ümeyye 
bin el-Muġīre bin ‘Abdu’llāh gelüp mā-beynlerini [450a E] faṣl ider. 
“Ḥāliyen her kim bāb-ı ṣafādan cümleden muḳaddem dāḫil olursa ol size 
ḥakem olsun.” diyü söyler. Anlar daḫı rıżā virürler.6 Faṣl-ı nizā‘ı ya‘nī ki 
alıḳorlar.  

Ve lākin ḥikmet Ḫudā’nuñdur, anlar bu maḳūle ḳīl ü ḳāl ṣadedinde 
iken cümleden evvel dāḫil-i bāb-ı ṣafā Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem olur. Her gören “İşte, Muḥammed-i Emīn 
geleyor.” diyü sürūr ü neşāṭ ‘arża ḳılurlar. Bu ḥāl ile vāḳi‘-i ḥāli ki ḥażrete 
‘arż iderler, “Mā-beynümüzi nice faṣl idersün? Emr-i şerīfüñe muṭī‘ u 
münḳāduz.” diyü söylerler. Hemān-dem Ḥażret-i Muḥammed-i ekrem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bir cāme isterler. Ve ol ‘abānuñ ortasına rükn-i 
şerīfi ḳorlar. Ve her ḳabīlenüñ re’īs ü kebīrlerini “Birer ṭarafından yapışsun.” 
buyurırlar. Bu ṭarīḳla eşrāf-ı rü’esā vü ḳabā’il marżiyyü’l-ḥāl iken iletüp  

 
1  Cimḥ: Ḥac N1 | Ḥameḥ E 
2  icāre: ḥicāre MV 
3  Burada “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki ne mukarreb melekler ne de bir nebî o 

yakınlığı elde edememiştir (Münâvî, Feyzü’l-kadîr, IV, 8).” şeklindeki hadis-i şerife telmih 
vardır. 

4  taḥaḳḳuḳ: daḫı N1 
5  rücḥān: ḥicāre MV, E 
6  virürler: gösterürler N1 
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maḥalline muḳābil yirde ṭurġurırlar. Ba‘dehu kendüler mübārek elleriyle 
alup mevżi‘ine vaż‘ı münāsib görürler. Kibār u ṣıġār ḥażretüñ ḥüsn-i tedbīr-i 
mu‘ciz-şi‘ārını pesend iderler. “Muḥammed-i emīn olmasa bizden 
muḥārebe-i ‘aẓīme ṣudūrı muḳarrer idi.” diyü şükrler eylerler. Ḥattā 
Hübeyre bin Ebī Vehb [el]-Maḫzūmī ol eẟnāda bu ḳaṣīdeyi söylemişdür. 
Ḥażret-i Faḫr-i 1  Mürselīn evṣāf-ı ḥasenesini le’ālī-i naẓmında derc 
eylemişdür. 

Naẓm 

  جرت طريهم �لّنحِس من بعد أسعد    يف فضِل خطّة   شاجرت األحياء 
  ّر موقد وأوقد �راً بينهم ش      غضِّ بعد موّدة ب تراموا �ا �ل 

  ومل يبق شيء غري سِل املهّند    فلّما رأينا األمر قد حان جّده 
  جييء من البطحاء من غري موعد      رضينا وقلنا العدل أّول طالعٍ 

  فقلنا رضينا �ألمني حمّمد      ففاجأ� هذا األمني حمّمد 
  غد   اليوم مع ما حيدث هللا ىف   وىف      خبري قرْيٍش كّلها أسو شيمة 
 [225a N1]  ى العواقب والبد   أعم وأرضى ىف       فجاء �مر مل ير الّناس مثله 
  له حّصة من رفعه قبضة اليد      أخذ� �طراف الّرداء وكلّنا 

  أكّفهم واىل به خري مسند    فقال ارفعوا حّىت إذا ما علت به 
  هاد ومهتد   ى فأعظم به من رأ        وكّل رضينا فعله وصنيعه 

  2ى يروح �ا هذا الّزمان ويغتد      وتلك يد منه علينا عظيمة 

 
1  Faḫr-ı: Faḫr-i ‘Ālem seyyidü’l N1 
2  “Yaşayanlar işin fazileti için kavga etti. Onların şans kuşları uğurlu [bir zamandan] sonra 

uğursuzlukla uçtu. Sevgiden sonra nefretle işi fırlattılar. [Bu iş] onların arasında fena bir 
ateş yaktı. İşi gördüğümüzde zamanı gelmişti. Geriye sadece kılıcın çekilmesi kalmıştı. 
Habersiz olarak dağ arasındaki dereden ilk gelen kişinin adaletine razı olduk. Bu 
Muhammedü’l-emin bize şaşırdı. Ve biz Muhammedü’l-emin’den razı olduğumuzu 
söyledik. O, bütün Kureyş’in en hayırlısı ve düzgün karakterlisi idi. Ve bugün de yarın da 
Allah ne hadiseler getirecek? O, hiç kimsenin benzerini görmediği bir iş yaptı. Başından ve 
sonundan, bütün insanları razı etti. Bizi bir kumaşın etrafına aldı. Ve hepimiz de onun bir 
tutam parçasını kaldırdık. Bize ‘Onu avuçlarınızı kaldırabildiğiniz kadar yükseltin.’ dedi. 
Destekçilerin hayırlısı [olan Hz. Muhammed] de yardım etti. Hepimiz onun yaptığından 
ve buluşundan râzı olduk. O zaman onun doğru yolu gösteren fikri ve rehberliği için onu 
yücelt. Bu onun bizim üzerimizdeki, zamanın kendisiyle gelip geçtiği yüce elidir. | 
Nüshalarda görülen imla hataları manzumenin Abdülaziz bin Muhammed bin 
Abdülmuhsin es-Selman neşri doğrultusunda tashih edildi (Mevâridü’z-zamân li-Dürûsi’z-
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Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince bu1 ḳażiyye, ya‘nī ta‘mīr-i Mekke ve vaż‘-ı 
rükne müte‘alliḳ [211b MV] olan [450b E] ef‘āl-i marżiyye zamān-ı 
ba‘ẟden on beş yıl evvel idi, diyü ḳavl-i Mücāhid’e iḳtidā iderler. Ve niçeler 
İbn İsḥāḳ’ı pīşvā idinüp ba‘ẟden ancaḳ beş yıl muḳaddem idi, dirler. ‘Āmme-i 
fużalā-yı aṣḥāb āẟārı ise ol zamāndan, ya‘nī ki Ḳureyş ḳavmi2 Beyt-i Şerīf’i 
ta‘mīr itdükleri evānda3 sinn-i şerīf-i Seyyidü’l-mürselīn ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem otuz beşde idügini ta‘yīn eylerler. 

Ba‘de-mā bünyān-ı Ka‘be’de Ḥażret-i Ḫalīl bināsından ṭūlen ṭoḳuz 
ẕirā‘ izdiyād muḳarrer iken ‘arżen vaż‘-ı ḳadīminden bir ẕirā‘ noḳṣānını 
nafaḳa-i ḥelālinden olan mālüñ nihāyet bulmasından olmış idi, dirler. 
Nihāyet ba‘de-zamānin gelenlere resm-i ḳadīmi ma‘lūm olmaḳ içün bir 
direk pāresi dikilüp ‘alāmet-i noḳṣān bildürilmiş idi, diyü ḫaber virürler. 

 

 

Faṣl fī binā’i’t-tāsi‘ ‘alā yed-i ‘Abdu’llāh bin Zübeyr 

Mezbūr ‘Abdu’llāh bin Zübeyr ki ‘aşere-i mübeşşerenüñ biri ve Ebū 
Bekr-i Ṣıddīḳ raḍiya’llāhu ‘anh ḥażretlerinüñ duḫter-zādesidür, Yezīd-i 
fāsıḳa bī‘atden ibā idüp Medīne-i Münevvere’den Mekke-i Mükerreme’ye 
ki firār eyledi, ehl-i Ḥicāz u Yemen ü ‘Irāḳ u Ḫorāsān kendüden4 bī‘at idüp 
ancaḳ ehl-i Mıṣr u Şām, Yezīd’üñ bī‘atine raġbet gösterdi.  

Vaḳtā ki Yezīd-i pelīd helāk oldı, anlar daḫı İbn Zübeyr’e mütāba‘at 
iḫtiyār eyledi ki tafṣīli maḥallinde mesṭūrdur. Ammā zamān-ı Yezīd’de ki 
Ḥuṣayn bin Nümeyr ṭalib-i izāle-i İbn Zübeyr olup Mescid-i Ḥarām’ı 
muḥāṣara ḳıldı. Ve mencenīḳ naṣb idüp büyük büyük ṭaşlar atmaġla ba‘żısı 
ṭoḳınup Ka‘be-i Mükerreme dīvārlarını hedm itdi. Ḥattā kisvesi ve ba‘żı 
aḫşābı5 ṭutuşup yandı, gitdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, ol eẟnālarda Yezīd’üñ helāki ḫaberi geldi. 
Ḥuṣayn daḫı münhezim olup yıḳıldı, gitdi. Ba‘dehu ‘Abdu’llāh bin Zübeyr, 

 
zemân Hutab ve Hikem ve Ahkâm ve Kavâ’id ve Mevâ’iz ve Âdâb ve Ahlâku Hisân, ? 2004, 
c. 4, s. 415). 

1  ḳavlince bu: - MV, N1 
2  ḳavmi: - N1, E 
3  evānda: zemānda N1 
4  kendüden: - N1 
5  ba‘żı aḫşābı: aḫşābı ṭutuşup MV | ba‘żı aḫşābı düşüp ṭutuşup N1 
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Ka‘be’nüñ ol ḥālle ṭurmasını münāsib görmeyüp ta‘mīrine ṣarf-ı cell-i 
himmet itdi.  

Ṣaḥīḥayn-ı Şeyḫayn’de ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā rivāyeti ile mesṭūr olan 
ḥadīẟ-i şerīf daḫı vaḳ‘a-i İbn Zübeyr’e delālet itmiş idi ki Faḫr-i ‘Ālem 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışlar idi ki  عهد    و «� عائشة لوال ان قومك حديث

قضت الكعبة وادخلت فيها سّتة اذرع من احلجر وجلعلت هلا �بني ��ً يدخل الناس  �لكفر لن 
منه و��ً خيرجون  وأللزقتها   �الرض   أ مّ ا � عائشة فاّن قريشاً اق ت صر�ا 1  حني بنت الكعبة فان  
  [225b N1] بد القومك من بعدى ان يب ن وه فهّلمى الريك ما تركوا منه »2

Ya‘nī [451a E] ki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
buyurmışlardur ki “Yā ‘Ā’işe, eger senüñ ḳavmüñ küfr ü şirk cihetinden 
ḥādiẟü’l-‘ahd olmaya idi, ben Ka‘be’yi yire ber-ā-ber idüp Ḳureyş ḳavmi ḳaṣr 
itdükleri altı ẕirā‘ noḳṣān bināyı yine ‘imāretine idḫāl ḳılurdum. Ve 
Beytu’llāh’a iki ḳapu vaż‘ iderdüm ki ḥüccāc u züvvār birinden gireler ve 
birinden çıḳalardı. Ammā yā ‘Ā’işe, benden ṣoñra senüñ ḳavmüñden biri 
ẓuhūr idüp Ka‘be bünyādına mübāşeret 3  iderse gel, sana ol maḥalli 
göstereyin ki ol zamānda anlara bildüresin.” buyurup vaḳ‘a-i Zübeyr’i işāret 
itmişler idi. 

Vaḳtā ki Ḥażret-i ‘Ā’işe’nüñ hem-şīre-zādesi olan ‘Abdu’llāh bin 4 
Zübeyr ‘imāret-i Beyt-i Şerīf’e mübāşeret eyledi, ḥażretden işitdügi üzere 
[212a MV] bu ḥadīẟ-i şerīfi naḳl idüp baḳiyye-i aṣḥāb ile müşāvere ḳıldı. 
Tā ki hezār ḫavf u ḫaşyetle baḳiyye-i binā hedm olındı. Ve eṭrāfına perdeler 
aṣılup dīvārları bināsı ol estāruñ ṭaşrasından yapdurıldı. Beytu’llāh 
maḥallinüñ açuḳ ḳalması münāsib görilmedi. Ve esās-ı ḳadīmi bulınup 
vaṣiyyet-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem üzere ol ḳaṣr olınan yirine 
idḫāl ü ilḥāḳ ḳılındı. Ḥattā Ḳureyş ḳavmi ‘imāret itdükleri zamānda ‘alāmet 
vaż‘ olınan ṭaş ki bir ‘amūd pāresi idi, giderildi.5 Bāb-ı Ka‘be daḫı arża 
mülāṣıḳ ḳılınup şarḳī ve ġarbī iki ḳapu açdurıldı. Bu kerre ṭūl-i binā-yı Beyt-i 

 

 MV استقصر�ا   : استصغر�ا   1
2  “Ey Â’işe, eğer senin kavmin sapkınlıktan yeni vazgeçmiş bir kavm olmasaydı Ka‘be’yi yıkar 

Kureyşlilerin kısalttıkları altı zirâ’ı taşlarla eklerdim. İki kapı oluştururdum. Kapılardan 
birinden insanlar girer birinden çıkarlardı. Onu yerle bir ederdim. Kureyşliler onu inşa 
ederken kısaltmıştı. Ey Ayşe, eğer senin kavmin benden sonra yeniden inşa ederse, gel sana 
onların ne bırakacaklarını göstereyim.” ǀ Metinde ilgili hadisin kaynağı bildirildiği için 
burada ayrıca bildirilmedi. 

3  mübāşeret: - N1 
4  ‘Abdu’llāh bin: - N1 
5  giderildi: görildi N1 
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Şerīf yigirmi yedi ẕirā‘ idügi taḥaḳḳuḳ buldı. Ve şol zamān ki binā 
mühimmātı tamām oldı, Beyt-i Şerīf’üñ ḫāric ü dāḫili misk ü ‘anber ile 
taṭyīb olındı. A‘lāsından esfeline dek tebḫīr1 ü taṭyīb emri yirin buldı. 

Ba‘dehu dībāc kisve ile örtildi. Binādan fażlā ḳalan ḥicāreler Beytu’llāh 
eṭrāfınuñ ferşine döşendi. On ẕirā‘ miḳdārı maḥalle dek kifāyet itdi.2 Ve 
ferāġatları tārīḫ-i hicretüñ sene erba‘a ve sittīn recebinüñ üç güni ḳalduḳda 
vuḳū‘ buldı.  

Bu vechle taṭyīb ü terġībden ṣoñra İbn Zübeyr ve sā’ir ṣaḥābe-i kirām 
secdāt-ı şükr eyleyüp ‘umūmen ehl-i Mekke ile mu‘ammer olduḳları ḥālde 
ten‘īm niyyetine çıḳılup yüz re’s ḳurbān kesdürildi. Ve ol rūz-ı pīrūz ‘īd u 
nev-rūzdan ziyāde i‘tibār ile geçdi. Ḥattā ẕikr olınan ‘umre ehl-i Mekke 
miyānında “ ‘Umre-i Recebiyye” diyü iştihār buldı. Ve seneden seneye ol 
güne raġbetleri müteḥaḳḳıḳ oldı. 

 

 

Faṣl fi’l-binā el-‘āşir el-aḫīre ‘alā yed-i Ḥaccāc bin Yūsuf  
es-ẞeḳafī el-mübīre 

Tārīḫ-i hicretden [451b E] sene erba‘a ve seb‘īn ki dāḫil oldı, Ḥaccāc-ı 
mezbūr iki yıl muḳaddem İbn Zübeyr’i Ḥarem-i Şerīf’de muḥāṣara idüp 
Cebel-i [Ebū] Ḳubeys’den mencenīḳ ḳurup Beytu’llāh-ı Şerīf’üñ ba‘żı 
yirlerin yıḳup ḫarāb itmiş olmaġla ba‘de-zamānin tecdīd ü ta‘mīrini murād 
idindi. Lākin kendüsi taḫrīb itdügini añmayup ‘Abdu’llāh bin Zübeyr’üñ 
nāmına ta‘mīr-i aḫīr devletini lā’iḳ görmeyüp bi-ṭarīḳi’l-ḥīle ‘Abdü’l-Melik 
bin Mervān’a mektūb gönderdi. [226a N1] “Bundan aḳdem İbn Zübeyr, 
Beyt-i3 Şerīf’i yıḳup resm-i ḳadīmine muḫālif vaż‘ ve izdiyād-ı bünyād ile 
bildügi gibi yapdurmışdur. Ḥālā vaż‘-ı sābıḳı üzere ta‘mīri ve kendü ḫōd-
rāylıġı ile iḥdāẟ eyledügi ḳapusınuñ sedd-i dil-peẕīri mühimmāt-i dīn ü 
devletdendür.” diyü bildürdi. ‘Abdü’l-Melik bu mażmūnı beyān-ı vāḳi‘ 
ẓann itmekle yıḳup, “Anun muḥdeẟātını giderüp vaż‘-ı sābıḳı üzere 
yapdurasun.” diyü Ḥaccāc’a ruḫṣat virdi.  

 
1  tebḫīr: be-te’ḫīr N1 
2  itdi: idüp döşendi N1 
3  Beyt-i: Ka‘be-i E 
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Mezbūr daḫı altı ẕirā‘ ve bir ḳarış miḳdārı yirini yıḳdurdı. Esās-ı 
‘imāret-i Ḳureyş üzere ol dīvārını tekrār yapdurdı. Ve ol ḫālī ḳalan çuḳur 
yirleri ṭoldurup āẟār-ı bināda fażla1 ḳalan ṭaşlar ile döşetdi. Ve bāb-ı şarḳīsini 
açdurup ġarbī olan ḳapusını sedd itdürdi. Ġayrı yirlerine cidden ta‘arruż 
eylemedi. Ve kendü zu‘mınca ke-ennehu iḫtitām-ı ‘imāret-i Beytu’llāh 
kendü mübāşeretiyle encām bulmış oldı.  

Ve ol sene ki Ḥaccāc-ı ẞeḳafī binā-yı beyti itmām itdi, ḫalīfe nāmındaki 
‘Abdü’l-Melik ol yıl ḥacc-ı şerīf niyyetiyle Mekke-i Müşerrefe’ye yitdi ki 
birgün Ḥāris bin ‘Abdu’llāh bin Ebī [212a MV] Rebī‘a-i Maḫzūmī ile 
muṣāḥabet eẟnāṣında İbn Zübeyr’üñ Beyt-i Şerīf’i ‘imāreti ve ol ḥadīẟ-i şerīf-i 
sābıḳı Ḥażret-i ‘Ā’işe’den rivāyeti ẕikr olındı. “Ben şöyle ẓann iderin ki ol 
ḥadīẟ ṣaḥīḥ olmaya ve İbn Zübeyr’üñ ‘Ā’işe’den rivāyeti ḫilāf-ı vāḳi‘ ola.” 
diyü ‘Abdü’l-Melik ki Ḥāriẟ’e ḫiṭāb eyledi, Ḥāriẟ raḍiya’llāhu ‘anh “Ben daḫı 
ol ḥadīẟ-i şerīfi Ḥażret-i ‘Ā’işe’den işitmiş idüm. Ḥażret-i Resūl’den 
rivāyetini taḥḳīḳ itmiş idüm.” ḫaberin ki söyledi, ‘Abdü’l-Melik’e ḥicāb ‘ārıż 
olup başını aşaġa itdi. Elindeki ḳaḍīb ile bir miḳdār taḥarrükden ṣoñra tekrār 
Ḥāriẟ cānibine ḫiṭāb eyledi. “Eger İbn Zübeyr ‘alā ḥālihi ḳala idi, kimse 
andan ötüri baña sū’-i ẓann itmeye idi, v’allāhi yeg isterdüm.” diyü söyledi.  

Ammā ḳaçan ki Velīd bin ‘Abdü’l-Melik’üñ emāreti zamānı oldı, 
[A452a2 E] kendü cānibinden Mekke’de vālī olan Ḫālid bin ‘Abdu’llāh el-
Ḳasrī’ye otuz biñ dīnār gönderdi. Tā ki ol ẕeheb-i ḫāliṣden levḥalar dökildi.3 
Ka‘be-i Müşerrefe’nüñ iki ḳapusı ve mīz-ābı ol ẕehebī taḫtalar ile ḳaplandı. 
Altun oluḳ ıṭlāḳı andan ṣoñra vuḳū‘ buldı. Ve ol ẕeheb-i ḫāliṣuñ mā-‘adāsı 
bāṭın-ı Ka‘be’deki esāṭīn ü erkāna ṣarf olındı ki ol zer-i ṣāfī Ṭuleyṭule 
fetḥinde Cezīre-i Endülüs’de bulınan mā’ide-i zerrīn ü sīmīnden ḥāṣıl itmiş 
idi ki Ḥażret-i Süleymān bin Dāvūd ‘aleyhimā es-selāmuñ ḫāṣ mā’idesi idi. 
Ḥattā zeberced ü yāḳūtdan ṭavḳları var idi. Ba‘de’l-iġtinām bir güçlü, 
ḳuvvetlü ḳatır güçle götürmiş idi. Ḥaḳ budur ki ḫalīfe-i mezbūr ol maṣrafı 
ġāyetle maḥalline eylemişdür.  4«تقّبل هللا خرياته»   

 
1  ḳalan//fażla: - N1, E 
2  Varaklara 452 rakamı mükerrer verilmiştir. İki varağı birbirinden ayırmak için ilkine A, 

ikincisine B sembolü yazılmıştır.  
3  levḥalar dökildi: lūce gördükleri MV 
4  “Allah onun hayırlarını kabul etsin.” | Bu dua MV nüshasında “Yüce Allah kabul etsin.” 

şeklindedir. 
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Tenbīh:1 Egerçi ki bu maḥalde lāzım olan ancaḳ Beyt-i Şerīf’i İbrāhīm 
Ḫalīl [226b N1] ‘imāret itdügini beyān idi. Ġayrıları maḥallü maḥallinde 
ġayrı müverriḫler gibi yazılmaḳ gerek idi. Lākin bu ḥaḳīrüñ murādı aḥvāl-i 
‘imāret-i beyti cümleten bir maḥalde tafṣīldür. Tā ki ṭālibine derk ü fehmi 
āsān ola. Her bir ‘imāretini bir cüz’den, belki bir mücelledden2 tetebbu‘ 
ḳılmaḳ semtine gitmeyeler. 3  Zīrā ki aṣlda ‘imāret-i Beytu’llāh, İbrāhīm 
Ḫalīl’e nisbet olınmaġın anlaruñ bināsı aṣl gibi olup4 sā’irlerüñ inşāsı fürū‘ 
mertebesindedür. Bu taḳdīrce fürū‘uñ aṣl ile ma‘an beyānı ḳā‘ide-i ḥasene 
idüginde reyb yoḳdur.   5«العلم عند هللا»   

 

 

Tafṣīl-i ‘imāret-i Ḫalīl-i celīl ‘aleyhi ṣalātu’llāhi’l-cemīl 

Ḥażret-i Ḫalīl’üñ inşāsı ki dördinci mertebede vāḳi‘dür, mücmelen 
maḥallinde işāret olınmış iken bu maḥalde tafṣīli ile beyānı aḥsen-i 
muvāfıḳdur.  

Vaḳtā ki fermān-ı Rabbü’r-raḥīm, Ḥażret-i İbrāhīm cenābına vārid 
oldı, “Li’llāhi’l-ḥamd binā-yı Beytu’llāh bu ‘abd-i ḫullet-güvāh ve bende-
zāde-i ḫulūṣ-iştibāhlarına buyurıldı.” diyü kemāl-i6 şevḳ u ġarām ile vilāyet-i 
Şām’dan Ḥicāz-ı vālā-maḳām7 ṣavbına revāne oldı. Ve eẟnā-yı rāhda gūyā ki 
ārzū-yı Beyt-i Şerīf ile bu beyt-i laṭīf kendülere vird-i zebān oldı. 

 

 

 

 

 

 
1  tenbīh: - N1 
2  mücelledden: maḥalden N1, E 
3  semtine gitmeyeler: itmeyeler N1 | ḳılagitmeyeler MV 
4  aṣl//olup: - N1 
5  “[Gerçek] bilgi Allah’ın katındadır.”   
6  kemāl-i: - N1 
7  maḳām: ni‘ām N1 



1006 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

li-Mü’ellifihi [213a MV] 

  خارهاى مغيالن حرير مى آيد كه      چنان مى دواندم بنشاط   ه هواى كعب  
   1ايد ز بعّز خدمت حّق روزمي ميف     دست كوته من   هم ز   ر گ ا دال بر آيد    

‘Ale’l-ḫuṣūṣ bu müjde-i celīleyi Cibrīl-i emīn sābıḳda daḫı virmiş idi. 
Hācer ve İsma‘īl ile kendüleri Mekke-i Mükerreme cānibine iletüp reh-
nümālıḳ itdükde “İşbu beyt-i laṭīfi bu kūdek-i [A452b E] celīlü’l-ḳadr ile 
siz binā ideceksüz.” dimiş idi.  

Pes ḳaṭ‘-ı mesāfe ile Ḥażret-i Ḫalīl ki ol maḳām-ı celīle vāṣıl oldı, 
ferzend-i aṣīli Ḥażret-i İsma‘īl’i ṭaġ eteginde teber terāş ider iken buldı. 
Mu‘ānaḳa ve müsāfaḥa lāzımesi yirin bulduḳdan ṣoñra fermān-ı İlāhī 
ḫuṣūṣını beyān ḳıldı. Anlara daḫı şevḳ-ı tamām ṭārī olup dāmen-der-miyān 
edā-yı ḫidmet-i ilāhiyye’ye şitābān oldılar. 

Fe-lā-cerem Ḥażret-i Cibrīl-i ekrem, mi‘mār-vār gösterdi. Ḥażret-i 
İsma‘īl müzdūr gibi2 seng ü gil ṭaşurdı. Ḥażret-i Ḫalīl bennā miẟāl yirlü 
yirine ḳordı. Bu ṭarīḳla ki ḳavā‘id-i ḫāne tamām oldı, irtifā‘ına binā’en 
Ḥażret-i İsma‘īl bālā-yı dīvāra gil ü seng çıḳarmada ‘acz-i küllī buldı. Bi’l-
āḫire ol maḥalle bir büyük ṭaş getürdiler. Anuñ3 üstine çıḳup ulaşdurmasını 
münāsib gördiler ki el-ān ol seng-i muḥterem daḫı maḥallindedür. Üstinde 
ḳadem-i şerīfleri eẟeri besbellüdür. “Maḳām-ı İbrāhīm” diyü ḥüccāc-ı ẕevi’l-
ibtihāc yüz sürdükleri yirdür.  

Vaḳtā ki şuġl-i binā Ḥacerü’l-esved ḳonacaḳ maḥalle müntehī oldı, 
vaḳt-ı ṭūfānda emānet ṭarīḳıyla Cebel-i Ebū Ḳubeys maġāresinde ḥıfẓ 
olınmış olmaġın melā’ike-i kirām emr-i Melik-i ‘Allām ile Ḥacerü’l-esved’i 
[227a N1] çıḳarup getürdiler. Ḥażret-i İbrāhīm’üñ ‘izz-i ḥużūrına 
yitürdiler. Tā ki mevżi‘ine vaż‘ olındı. Ol lāzıme daḫı Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ 
irādet-i ezeliyyesi üzere yirin buldı. 

 

 

 
1  “Ka‘be’nin arzusuyla mutlu bir şekilde ne zaman koştursam deve dikenleri bana ipek gibi 

gelir. Ey gönül, benim kısa elime kederler geçerse [üzülme]. Allah’a hizmet etmenin şerefiyle 
rızkım artmıştır.” 

2  müzdūr gibi: - N1 
3  Anuñ: - MV, N1 
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Bedīhe 

  Cenāb-ı Ḥaḳḳa ḫalīl-i celīl olan mürsel 
  Cemāda1 luṭf-ıla ḫidmet buyursa nāṭıḳ olur 
 
  Belī ‘imāret-i Beyt-i Şerīf-i Yezdānı 
  Tekellüm itse ḥacer cāy-ı rükne lāḥiḳ olur 
  
  Ebū Ḳubeyse ḳabes düşse yār şevḳından 
  Cemāl-i Ka‘beye ḳarşu ḳonılsa lā’iḳ olur 

Ya‘nī bir rivāyetde ki ‘imāret-i beyt Ḥacerü’l-esved maḥalline vardı, 
Ḥażret-i Ḫalīl, İsma‘īl cānibine iltifāt idüp “Bu maḥalle münāsib bir mevzūn 
u maṭbū‘ ṭaş buluñ ki nişāne-i merdüm-i2 ‘ālem ve ziyāretgāh-ı ekẟerīn-i 
ādem ola.” didükde ferzend-i celīl, sa‘y-i cemīl idüp bir seng buldı, getürdi. 
Lākin pesendīde-i Ḫalīl olmadı. Bir ġayrısını tetebbu‘a gitdükde cānib-i Ebū 
Ḳubeys’den sem‘-ı Ḫalīl’e bir ṣadā geldi ki “Yā İbrāhīm, bende senüñ içün 
vedī‘at-i Rabb-i kerīm bir ṭaş vardur. Şimdiki ḥālde alup maḥalline ḳomañuz 
lā’iḳ ü sezāvārdur.” didi.3 İbrāhīm ki bu ṣadāyı işitdi, varup Ḥacerü’l-esved’i 
bulup getürdi ve maḥalline vaż‘ [B452a E] itdi. Ba‘de-zamānin Ḥażret-i 
İsma‘īl gelüp gördi. Ḥāle vāḳıf olduḳda ta‘accüb ḳıldı.    

Ḥāṣıl-ı kelām bi-ṭarīḳi’l-ihtimām binā-yı Beytu’llāh ki tamām oldı, 
Ḥażret-i Ḫalīl ve ferzend-i celīl4 ḥamd u şükr-i cemīl idüp   رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك﴿
 didiler. Ṣudūra gelen ḫidmetleri şeref-i ḳabūl-i ilāhīye  أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾5
ḳarīn olmasını recā eylediler.6 

Ol ān Cibrīl-i emīn nāzil oldı. “Ḫidmetiñüz ḳarīn-i ḳabūl oldı.” müj-
desini virdi. Ve peder ü ferzendüñ öñlerine [213b MV] düşüp menāsik-i 
ḥacc u ṭavāfı ve remy ü sa‘y u ḳurbān ve ġayrıdan ile’l-ān müte‘ārif olan 
levāzım-ı ḥaccı bilā-ẕiyādetin ve-lā-noḳṣān gösterdi. Anlar daḫı delālet-i 
Cibrīl ile edā-yı ḥacc itdiler. Ve şerā’iṭ-ı menāsiki ḫāṭırlarında ṭutup ḥıfẓ 
eylediler. Ma‘lūm oldı ki āḫir-i mübāşeret-i ‘imāret mevsim-i ḥacc-i şerīfe 

 
1  Cemāda: Ḥimāda N1 
2  merdüm-i: merd-i E 
3  didi: - MV, N1 
4  ve//celīl: - MV, E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/127, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen 

hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”  
6  Ṣudūra//eylediler: - N1 
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rāst gelmişdür. Ve ol iki peyġāmber-i celīlden ṣudūr iden ḫidmet şimdiki 
ḥisāba muvāfıḳ zamānda āḫir olmışdur. Ve illā sā’ir zamānda ḥacc-ı mebrūr1 
mümkin degül idügi müttefaḳun ‘aleyh-i cumhūrdur. Ḥālā ki müfessirīn ü 
müverriḫīnden kimse bu nükteye müte‘arrıż olmamışdur.  

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ḫalīl ‘imāret-i Beytu’llāh’ı tamām idüp 
tevliyetini Ḥażret-i İsma‘īl’e ıṣmarladı. Dā’imā ṭahāret ü neẓāfet2 üzere ḥıfẓ 
itmesini iḥtiyāṭda mübālaġalar eyledi. Ba‘dehu vedā‘ ile diyār-ı Şām’a 
‘azīmet niyyetin idüp Kūh-ı ‘Arafāt’uñ ẕirve-i ‘ulyāsına çıḳdı. Def‘aten Şām 
cānibine, merreten Mekke ṭarafına naẓar ḳıldı. 

Fe-lā-cerem ḫāṭır-ı ‘āṭırına vilāyet-i Şām’uñ leṭāfet-i āb u hevāsı ve ẟimār 
u fevākihinüñ envā‘ u ecnāsı ve zemīn-i Ḥicāz’uñ ḫuşk u yābisligi ve 
sengistānī vü ẓulmānī vādīlerinüñ sibā‘-ı bī-pāyānı ḫalecān itmekle 
kendülere riḳḳat-i ḳalb ṭārī oldı. Ferzend-i necībine acıyup “Yā İlāhī, ba‘de-
mā İsma‘īl ḳuluñı tevālüd ü tenāsül ṭarīḳıyla bu maḳūle şūre-būm yirde 
temekkün idüp evlād u ‘iyāli üreyüp ziyāde olduḳça bu senglāḫ arasında 
[227b N1] ne vechle ma‘āş idecekdür? Bārī Ḫudāvendā, Beyt-i Şerīf’üñ 
ḥürmetine3 bu vādīleri anlara ve sā’ir gelenlere miẟāl-i cennetü’l-me’vā eyle. 
Fī-mā-ba‘d ṣularını ve nebātātını ve fevākihe-i mütenevvi‘asını mütekāẟire 
vü müstevfā eyle.” diyü du‘ālar itdükden ṣoñra pāyını rikāba baṣup gitmek 
ḳaṣdın eyledi.  

Lākin Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ irādet-i ezeliyyesi bir miḳdār dāmen-
gīr oldı. Ya‘nī ki vaḥy-i İlāhī nāzil olup ehl-i ‘ālem ve ḳıyāmete dek gelecek 
benī Ādem zümresini Beytu’llāh’a da‘vet itmesi buyurıldı. Pes Ḫalīlü’r-
Raḥmān iẓhār-ı ‘acz-i firāvān [B452b E] idüp “Yā Rabbī, benüm gibi pīr-i 
ża‘īfüñ āvāzesi anlara nice vāṣıl olacaḳdur?” didükde tekrār ḫiṭāb-ı semāvī 
geldi ki “Biz anı işitdürebilürüz. Gelmiş ve gelecek maḫlūḳātuñ sem‘ine vāṣıl 
idebilürüz. ‘Aleyke’l-eẕān ve ‘aleyna’l-belāġ.4” buyurıldı. Ya‘nī ki “Hemān sen 
emr olınduġı üzere ‘amel eyle.” diyü emr olındı.  

Ḫalīl-i Ḫālıḳu’n-nās daḫı güçi yitdükçe āvāzla  ّكم قد بىن «أيّها الناس إّن رب
 diyü nidā itdi. Ḥaḳ celle ve ‘alā  بيتاً و أ مركم أن حتّجوه فحّجوه و أ جيبوا داعى هللا»5

 
1  mebrūr: mürūr N1 
2  neẓāfet: leṭāfet N1 
3  ḥürmetine: ṭarafına N1 
4  “Söylemek senin uhdendedir, ulaştırmak bizim bizim uhdemizdedir.” | el-belāġ: el-iblāġ E 
5  “Ey insanlar, şüphesiz ki Allah bir ev yaptırmış ve size hac etmenizi emretmiştir. Bu yüzden 

hac edin ve sizi çağıran Allah’ın davetçisine icabet edin.” 
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ol ṣadāyı cümle mevcūdāta ve aṣlāb-ı ābā ve erḥām-ı ümmehātdaki 
ẕürriyyāta ve rūz-ı ḥaşre dek dünyāya gelecek maḫlūḳāta işitdürdi. Şunlara 
ki ḥacc-ı şerīf naṣīb olacaġ-ıdı, “lebbeyk” didiler. Ḥattā müte‘addid ḥacc 
idecekler ḳaç kerre “lebbeyk” didiler ise ol ‘aded miḳdārı ḥacc eylemek 
sa‘ādetine vāṣıl ḳılındılar. Ammā ol zamānda ḥayvān gibi ḫāmūş u dem-
beste duranlar kerāmet-i ziyāretden maḥrūm ḳılındılar.  من اجعلنا  «اللهّم 

دعوة خليلك �لتلبية ل بنا يجت ان و السالم الصالة و  يه حّجاج بيتك وزّوار تربة نبّيك حمّمد عل
   واالكرام»1

Vaḳtā ki bu cümle [214a MV] mühimmāt encām u ġāyāt2  buldı, 
Ḥażret-i İbrāhīm ‘aẓīmetle Şām diyārına vāṣıl oldı. Sene-i ātiye mevsim-i 
ḥacc-i şerīf yitdi. Ḥażret-i Ḫālīl ve Sāre ve İsḥāḳ bi-kemāli’l-ittiḥād ve’l-
ittifāḳ ziyāret-i Beytu’llāh’a muvāṣalat itdi. Ḥażret-i İsma‘īl bunlaruñ 
żiyāfetinde, ḫuṣūṣā Sāre’nüñ ikrām u ri‘āyetinde ṣarf-ı maḳdūr ḳıldı. Ya‘nī 
bir derecede ḫidmet eyledi ki Sāre kendüden küllī ḥicāba düşdi. Mā-
beynlerinde muṣāfāt3 ḳavā‘idi mer‘ī ve müstaḥkem ḳılındı. 

Ba‘de ḥusūli’l-merām yine çekildiler. Vilāyet-i Şām-ı şerīf niyyetine 
İsma‘īl’e vedā‘ ḳıldılar. Ba‘de ẕālik Sāre’nüñ ‘ömr-i ‘azīzi yüz yigirmi sāle4 ve 
‘inde’l-ba‘ż yüz otuz yıla5  vardı. ‘Azīmet-i dārü’l-ḳarār idüp mütemellikāt-ı 
Ḫalīl’den mezra‘a-i Ceyrūn6 ki ḫātūn-ı ‘azīzeye iḫtiṣāṣ bulmış idi, anuñ arżında 
defnine raġbet7 ḳılındı.   8«اللهّم ارمحها وادخلها جبنّتك املأوى»   

Kitāb-ı Ünsü’l-celīl’de mesṭūrdur ki Sāre vefāt eyledükde Ḥażret-i 
Ḫalīl, Filisṭīn sulṭānı ‘Aḳrūn9 nām cebbāra vardı. “Baña bir miḳdār arż-ı 
ḫālī bey‘ eyle ki ehl ü ‘iyālimüñ mevtāsını anda defn ideyin.” buyurdı. 
Cebbār-ı mezbūr iẓhār-ı kerem-i mevfūr ḳılup “Ey şaḫṣ-ı ṣāliḥ,10 her nereyi 
begenürseñ, saña baġışladum.” didi. Ya‘nī ki “Aḳçesi lāzım degüldür. Saña 
hibemüz olsun.” diyü söyledi. [453a E] Lākin Ḥażret-i Ḫalīl ḳabūl 

 
1  “Ey Allah’ım, bizi senin evine gelen hacılardan ve Resûl’ünün (Allah’ın selamı onun üzerine 

olsun.) mezarını ziyaret edenlerden eyle. Halîl’inin telbiye ve ikram ile yaptığı davetinde 
bize icabet et.”  

2  ġāyāt: nümāyān MV, E 
3  muṣāfāt: müżāfāt N1 
4  sāle: yaşına MV 
5  yıla: sāle N1 
6  Ceyrūn: Cebrūn E 
7  raġbet: ‘azīmet MV, E 
8  “Ey Allah’ım, ona merhamet kıl ve onu cennet-i me’vana dahil et.” 
9  ‘Aḳrūn: ‘Afrūn MV, E 
10  ṣāliḥ: ḫāliṣ-i ṣāliḥ MV 
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eylemedi. “Ben bilā-ẟemen virilen yirde mevtāmı defn idemezin.” didi.1 
[228a N1]  

Sulṭān-ı mezbūr daḫı zu‘mınca ḳıymetini muḥāle ta‘līḳ itdi. Ya‘nī ki 
“İstedügüñ maġāreyi ki Ceyrūn2 dimekle ma‘rūfedür, saña dört yüz dirheme 
virürin ki her biri dört dirhem çeke ve her yüz dirhem bir meliküñ sikkesiyle 
ola.” diyü taḥḳīḳ itdi. Ḥażret-i İbrāhīm ise “Bolay ki Rabb-i kerīm beni ol 
didügüñ nuḳūda mālik eyleye.” diyü menziline gitdi.  

Der-ḥāl maṭlūb olan dirhemler ile Cibrīl-i emīn nüzūl itdi. Dört 
pādişāhuñ sikkesi ile her dānesi dörder dirhem çeker nuḳūdı ‘izz-i ḥużūrına 
virdi. Vaḳtā ki Ḥażret-i Ḫalīl meblaġ-ı merḳūmı getürüp ‘Aḳrūn’a virdi, 
ta‘accüb idüp “Ey şeyḫ-i ṣāliḥ, sen bunları ḳanda bulduñ.” diyü ṣordı. Ol 
daḫı “Ḫālıḳ’um virdi.” cevābını virdi. Ḥālā medfen-i Ḫalīl olan maġāre ol 
zamānda bu ṭarīḳla iştirā olındı.  

Ve bi’l-cümle Sāre ki vefāt eyledi, ba‘dehu her sāl ki mevsim-i ḥacc oldı, 
Ḥażret-i İbrāhīm ve İsḥāḳ terk itmeyüp ziyāret-i Beytu’llāh ile müstes‘ad 
oldı. Ḥażret-i Ḫalīlu’llāh vefātından ṣoñra yine her senede Ḥażret-i İsḥāḳ 
ḥacc-ı şerīfe gelürdi. Ḥażret-i İsma‘īl ile ‘ahd-i rü’yeti tecdīd ḳılurdı. Mā-
beynlerindeki maḥabbet ü muṣāfāt 3  sāl-be-sāl efzūn olmaḳda idi. Ve 
birbirlerine iltifāt u ikrāmları nihāyet bulmış idi. 

li-Münşi’ihi 

  İki birāder idi devlet-i risālete yār 
  İkisine daḫı ḫulḳ-ı Ḫalīl idi kirdār 
 
  Birisi Şāma meh-i bedr-i nūr-baḫşādur 
  Biri Ḥicāz diyārına mihr-i pür-envār 
 
  Birinde Sāre cemāli sirāyetinden kām 
  Birinde hicret-i Hācer ṣafāsı mu‘cizekār 
 
  Birisi Seyyid-i Kevneyne cedd-i mācid-i pāk 
  Biri sa‘ādet-i esbāṭa menşe’-i muḫtār4 

 
1  söyledi//didi: cevābın virdi N1, E 
2  Ceyrūn: Cebrūn E 
3  muṣāfāt: müżāfāt N1 
4  menşe-i muḫtār: minşār N1 
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  Ṣalātunā bi-kemāli’l-ḫulūṣ ṣādıretin  
  ‘Aleyhimā bi-zamāni’l-‘aşiyyü ve’l-ebkār1 [214b MV] 

 

Ḥażret-i İbrāhīm’üñ ‘imāret-i Beyt-i Şerīf’de ba‘żı ḥālātı  
ve Sāre’den ṣoñra tekrār te’ehhül buyurması ve ḥālet-i vefātı  

ve tefāṣīl-i mu‘cizātı bu vechledür 

Ḫafī olmaya ki Ḥażret-i Sāre’nüñ vefātı ve riyāż-ı cināna riḥleti vāḳı‘ātı 
muḳarrer olduḳdan ṣoñra Ḥażret-i Ḫalīl tekrār te’ehhül eyledi. 
Ken‘ānīlerden birinüñ duḫter-i cemīlesi ile izdivāca raġbet2 gösterdi. Ve ol 
‘afīfeden beş oġlı daḫı vücūda geldi ki evlād-ı İbrāhīm ma‘a İsma‘īl ü İsḥāḳ-ı 
ḥalīm on üç nefer oldı. Ve ṣoñraki ḫātūnından olan evlādına Yoḳşān3 ve 
Zimrān [453b E] ve Midyān ve Yişbaḳ4 ve Şūḥā5 nām ḳonılduġı taḥḳīḳ-ı 
müverriḫle ta‘ayyün buldı.  

Nice ki Ḥażret-i İsḥāḳ, Şām’da ve Ḥażret-i İsma‘īl, Mekke-i 
Mükerreme’de temekkün itdi, babaları vefātından ṣoñra sā’ir evlādı eṭrāf-ı 
‘arża ṭaġıldılar. Her biri bir memleketde mütemekkin oldılar. Ve ekẟer-i 
ḳabā’il ü aḥfād anlardan tevellüd oldı. Ammā devlet-i nübüvvet ve sa‘ādet-i 
risālet6 ancaḳ İsma‘īl ve İsḥāḳ ḫānedānına müyesser olduġı ta‘ayyün7 buldı.  

Ba‘de-mā Ḥażret-i Bārī Ḫudā, Ḫalīl-i celīle ol ḳadar māl-i dünyā ve 
żıyā‘ u ‘aḳār ve mezāri‘-i bī-hem-tā ve aġnām u mevāşī ve ‘ibād u cevārī 
ḳısmından temellükāt-ı bī-intihā virmiş idi ki farażā ḥadd u ‘add u iḥṣādan 
müberrā idi. Meẟelā şobān-ı aġnāma [228b N1] maḫṣūṣ dört biñ kelābe 
nafaḳa virilür idi. Sā’ir mā-meleki andan ḳıyās olınurdı.  رخني و «العهدة على امل
     والرواة على النقله من الثقات»8

 
1  “Tam bir içtenlikle ortaya çıkan selamlarımız sabah ve akşam o ikisinin üzerine olsun.” 
2  raġbet: revā N1 
3  N1 nüshasında “Yo‘ān”, MV nüshasında “Yoġsān” şeklinde yazılan bu isim “Yoḳşān” 

olarak metne alındı. bk. İbn Hazm Ebû Muhammed Ali bin Ahmed el-Kurtubî, el-Fasl 
fi’l-Milel ve’l-Ehvâ’ ve’n-Nihal, Mektebetü’l-hancî, Kahire, C. 1, s. 107. 

4  Nüshalarda “Sebaḳ” şeklinde yazılan bu isim “Yişbāḳ” olarak metne alındı. bk. İbn Hazm, 
age, C. 1, s. 107. 

5  Nüshalarda “Veṣūḥ” şeklinde yazılan bu isim “Şūḥā” olarak metne alındı. bk. İbn Hazm, 
age, C. 1, s. 107. 

6  risālet: - MV, N1 
7  ta‘ayyün: taḥaḳḳuḳ N1 
8  “Sorumluluk, güvenilir şahıslardan nakleden tarihçi ve râvilere aittir.” 
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Vaḳtā ki sinn-i ‘azīzi yüz elli yıla vardı, maḥāsin-i hümāyūnında āẟār-ı 
şeyb ẓāhir olup bir iki mūy-i benefşe-būyı aġardı. Çün ki ol zamāna dek 
ṣaḳal aġarmaḳ vuḳū‘ı nā-ma‘lūm idi.1 Zīrā ki ümem-i güẕeştede ol gūne 
‘alāmet-i vaḳār ma‘dūm idi. Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i Ḫalīl ḫaylī ġamgīn 
oldı. Emāret-i saḫaṭ-ı İlāhī ṣanup niçe günler aġladı, ṭurdı.  

‘Āḳıbet ceza‘-ı bisyār ile münācāt eyledi. “Yā Rabbī, bu ne ‘alāmetdür ki 
bu ḥaḳīr ḳuluñda ẓuhūr itmişdür?” diyü söyledi. Ba‘de-mā ḫiṭāb-ı İlāhī vārid 
oldı ki “Yā İbrāhīm, ol ‘alāmet-i vaḳāruñdur ki saña erzānī görildi.” Tā ki 
ḥażret, bu ḫāṭırasını izāle itdi. Ḥattā  2« أ للهّم زدىن وقارً ا»  buyurdı.  

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i İbrāhīm’den ki Sāre ḥāmil oldı, 
müsinn ü müsinne olduḳları ḥālde ki kendülerden İsḥāḳ’uñ tevellüdi taḥḳīḳ 
buldı, müşrikīnüñ sū’-i ẓanlarını def‘ içün Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā İsḥāḳ’ı 
Ḥażret-i İbrāhīm’e şol deñlü şebīh ḫalḳ itmiş idi ki mülteḥī olduḳdan ṣoñra 
ḫalḳ ikisinüñ ta‘rīfinde ‘āciz olmışlar idi. Ḳanġısı İbrāhīm ve ḳanġısı ferzend-i 
ḥalīmdür, bilemezler idi. Binā’en ‘alā ẕālik Ḥażret-i Ḫalīl’de ‘alāmet-i şeyb 
peydā oldı. Ol ṣaḳal aġarması ile ferzend-i ‘izzetmendinden min vechin 
imtiyāz buldı. 

Menḳūldür ki Ḥażret-i Ḫalīl, Ḫallāḳ-ı Celīl ṭarafından bu iḥsānı recā 
itmiş idi ki kendüsi ṭālib olmayınca mevt çāşnīsini ṭatmaya. Ḳābıż-ı ervāḥ 
kendüden ruḫṣat olmayınca rūḥ-ı şerīfini ḳabż eylemeye. Egerçi ki bu du‘āsı 
maḳbūl oldı,3 lākin ezel-i āzālde [454a E] muḳadder4 olan müddet-i ‘ömri 
encāma irişüp inḳıżā-yı eyyām-ı ḥayātı ki nihāyetin buldı, melekü’l-mevt 
emr-i İlāhī ile bir rūzgār-dīde, pīr-i ża‘īf-i bisyār-şenīde ve ra‘şeye mübtelā 
şeyḫ-i fānī ṣūretinde [215a MV] gelüp simāṭ-ı Ḫalīl’e mihmān oldı.  

Eẟnā-yı tenāvül-i ṭa‘āmda evżā‘-ı ġarībeye başlayup gāh ḳaşıḳla şūrbāyı 
döke döke aldı, gāh aġzına īṣāl yirine burnına ve ḳulaġına ṣalup egñüne 
ṭoḳundurdı.  

Bedīhe 

  Seri ve iki desti lerze-künān 
  Cismi hem teb-girifte-veş lerzān 

 
1  nā-ma‘lūm idi: yoġ-ıdı MV 
2  “Ey Allah’ım, olgunluğumu arttır.” 
3  oldı: - N1 
4  muḳadder: taḳdīr N1 
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  Zeḳan u bīnīsin dehānı ṣanup 
  Ḳaşuġın ḳıldı ikisine revān 
 
  Āşa ġarḳ oldı cümle ser-tā-ser 
  Yimek üstinde ceyb ile dāmān 
 
  Beñzedüp meste anı didi Ḫalīl 
  ‘Āfini min ma‘āyibi’s-sekrān1                  

Ve bi’l-cümle İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām ki bu aḥvāli gördi, “Ey pīr-i2 ‘alīl, 
ḳaç yaşındasun? Ve ne ġarīb evżā‘a mübtelāsun? Beñzer ki ra‘şe marażına 
giriftārsun.” didükde ol pīr “ ‘Ömr-i Ḫalīl’den iki sāl ziyāde eyle ‘ömri.” 
cevābını virdi. Ya‘nī ki sinn-i İbrāhīm [229a N1] yüz ṭoḳsan yaşında iken 
anlar “Yüz ṭoḳsan iki yaşındayın.” ḫaberin beyān ḳıldı.3 “Ke-ennehu iki 
yıldan ṣoñra sen de benüm gibi olacaḳsun.” mażmūnını silk-i taḳrīre 
getürdi.  

Ḫalīl ki evżā‘-ı pīri ve yaşını taṣavvur ḳıldı, kendüsinüñ ‘ömri daḫı aña 
ḳarīb idügin mülāḥaẓa buyurdı. “İki yıldan ṣoñra ben de böyle mi olsam 
gerekdür?” diyü pīre ṣordı. Anlar daḫı “Belī, böyle olacaḳsuz. Elbette 
irādetu’llāhda bu yüzden ża‘f-ı pīrī melāletini göreceksüz.” diyü taḥḳīḳ 
eyledi. Ḥażret-i Ḫalīl bilā-tevaḳḳuf Rabb-i Celīl4 cenābına münācāt eyledi. 
“Yā Rabbī, beni bu pīr-i żarīr gibi maraż-ı ża‘f ile ‘alīl itmeyüp hemān 
rūḥumı ḳabż itdür.” diyü söyledi. Ol ḥīnde pīr-i rencūr şeklindeki melekü’l-
mevt me’mūr-ı cüst ü çālāk ve serī‘u’l-mürūr oldı. Sā‘atiyle rūh-ı Ḫalīl’i ḳabż 
idüp mekān-ı laṭīfine īṣāl ḳıldı.  

Menḳūldür ki melekü’l-mevt ḳabż-ı rūḥ-ı Ḫalīl’e geldükde “Ey ‘Azrā’īl, 
hīç sen bir dūstı gördüñ mi ki dūstınuñ rūḥı ḳabżına resūl göndere?” didi. 
Ḳābıż-ı ervāḥ ki risāletle bu mażmūnı Cenāb-ı Kibriyā’ya ‘arża ḳıldı, ‘ale’l-
fevr bu cevābla vārid oldı ki “Yā İbrāhīm, yā sen hīç bir dūstı gördüñ mi ki 
dūstınuñ liḳāsını görmegi mekrūhātdan ‘add eyleye? Ve da‘vet olınduḳda 
tereddüd idüp [454b E] müsāra‘at eylemeye?” Ḥażret-i Ḫalīl ki ‘Azrā’īl’den 
bu ḫaberi aldı, fi’l-ḥāl gerden-i teslīmini ḳabża-i melekü’l-mevte ṭapşurdı. 

 
1  “Beni sarhoşluğun ayıplarından koru.” 
2  pīr-i: - N1 
3  beyān ḳıldı: virdi MV 
4  Rabb-i celīl: Rābbü’l-‘ālemīn E 
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‘Ömr-i şerīfinde iḫtilāf vardur. Eṣaḥḥı Mes‘ūdī rivāyet eyledügi üzere 
yüz ṭoḳsan beş yıl ‘ömr sürmişdür. Ammā vilādetleri arż-ı Ahvāz’dan Sūs 
nām medīnede olmışdur. Ve ba‘żılar ḳavlince yuḳaruda beyān1 itdügümüz 
üzere Ḥarrān’da vuḳū‘ bulmışdur. Ammā eṣaḥḥı budur ki masḳaṭ-ı re’s-i 
şerīfleri zemīn-i Bābil’den Kūẟā nām ḳaryede vāḳi‘dür.  

İsm-i şerīfi Āb Rāhīm’dür2 ki “peder-i müşfiḳ” ma‘nāsınadur. Laḳabı 
Ḫalīlu’llāh ve Ḫalīlü’r-Raḥmān’dur. Nitekim künyeti Ebü’l-enbiyā ve 
Ebü’z-żīfān’dür. Ebū Muḥammed daḫı dinilmişdür. 

Ravżatü’l-aḥbāb’da mesṭūr olduġı üzere vefātları baġteten, ya‘nī 
füc’eten olmışdur. Ammā Cāmi‘-i A‘ẓam ḳavlince yigirmi beş gün ṣāḥib-i 
firāş olduḳdan ṣoñra muḥarrem ayınuñ ṭoḳuzıncı güni rūz-ı penc-şenbede 
[215b MV] vuḳū‘ bulmışdur.  

Ṣan‘at-ı şerīfleri zirā‘at u dihḳanet idi. Dā’imü’l-evḳāt ekin ekmedin ve 
biçmedin ve dögmedin ḫālī olmazlardı. Ve büldān u müdün ü emṣār 
‘imāretine raġbetleri her zamān muḳarrer idi.  

Menḳūldür ki Ḥażret-i Ḫalīl, āḫir ḥaccında ki Mekke-i Mükerreme’ye 
vardılar, ṭavāf-ı Beytu’llāh iderken i‘āde-i rūḥ ḳıṣṣasını düşündiler. 
“Nihāyetsiz bunca maḫlūḳātuñ her biri bir vādīde fevt olup lüḥūm u ‘iẓāmı 
çüriyüp eczā vü a‘żāsı birbirinden ayrılup perākende olduḳdan ṣoñra ne 
ṭarīḳla bir yire gelür ki?” diyü tefekkür ḳıldılar. Ya‘nī ki her cihetden iḥyā-yı 
emvāt melekesini ta‘accüb idüp “Yā Rabbī, bu ḳudretüñi [229b N1] baña 
bi’l-mu‘āyene göster.” diyü münācāt itdiler.  

Vaḳtā ki  3«أمل تؤمن»  dinildi, ya‘nī “İnanmaz mısun, bizüm 
ḳudretimüzi gerçek ṣanmaz mısun?” buyurıldı, 4  « أ�  مؤم ن ولكن  ليطمئّن قل ىب »  
didi. Rabb-i ‘İzzet daḫı emr eyledi ki “Ṭuyūrdan dört cins murġı eline ala. 
Cümlesini boğazlayup her birini pāre pāre ḳıla. Ba‘dehu maḫlūṭan dört 
bölük idüp birbirinden ayıra. Ve her birini bir depeye vaż‘ idüp  
 diye. Tā ki ḳudret-i  «أجيبوا اىل ابراهيم حبّق» 6  ﴿َمْن  ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم﴾5 
ilāhiyye ne mertebede idügini temāşā eyleye.” 

 
1  beyān: ẕikr N1 
2  Āb Rāhīm’dür: Eb Rāhem’dür N1 
3  “İnanmıyor musun?” 
4  “Ben inanıyorum. Ancak kalbimin tatmin olması için [bunu istiyorum].” ǀ Nüshalarda 

“Ben iki nurum.” şeklinde yazılan ilk cümle anlam gereği tashih edilerek metne alındı. 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yasin Sûresi, 36/78, “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek.”  
6  “İbrahim’e hakkıyla icabet edin.” 
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Pes Ḫalīl-i ekrem buyurılduġı üzere ‘amel ḳıldı. Ṭavşancıl ve ṭurna ve 
kerkes ve çaylaḳ cinsinden dört nev‘ ṭuyūr alup ve boġazlayup rīze rīze itdi. 
Ve her birinüñ [455a E] pārelerini ḫalṭ itdükden ṣoñra dört bölük idüp birer 
depeye ḳodı. Ve ‘izz-i hużūrına da‘vet buyurdı. Hemān-dem bi-ḳudreti’llāh 
her birinüñ eczā-yı müteferriḳası bir yire gelüp kemā-kāne fi’l-evvel, 1 
ḫilḳatleri mükemmel, ṭuyūr-ı ḳavī-heykel olduḳdan ṣoñra da‘vet-i Ḫalīl’e 
icābet itdiler. Ḥattā ṭayerān iderek gelüp ‘izz-i ḥużūrına yitdiler. Ya‘nī ki 
vaḥşetleri muḳteżāsınca mübā‘ade lāzım iken muḳārenet ve muvāṣalat 
semtini ṭutdılar.  

Ba‘de-mā bir ḫiṭāb-ı İlāhī daḫı vārid oldı ki “Yā İbrāhīm, istifsār 
itdügüñ āẟār-i ḳudret ü ḥikmetimüzden bunlar bir ẕerredür ki müşāhede 
ḳılduñ. ‘An-ḳarīb İsrāfīl nefḫ-i ṣūr idüp bu ‘ālemlerüñ çār-gūşesinden ve heft 
ıḳlīmüñ dervāzesinden2 nihāyetsiz maḫlūḳātı bir yire getürdükde baḥr-i 
ḳudretimüzüñ sāḥilini seyr idersün. Bu gördügüñ aḥvāl güneşden ẕerre ve 
baḥrden ḳaṭre idügini ol zamānda bilesün.” buyurdılar.  

Temẟīl-i şu‘arā-yı ḥükemādan Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev i‘āde-i ma‘dūm-ı 
bi-‘aynihi sırrında zu‘m-ı fāsidince şübhe çeküp mażmūn-ı i‘tiḳād-ı fāsidini 
bu ṭarīḳla naẓma ḳoymış: 

Şi‘r 

  زو خبوردند کرکس و داالن      مردکی را به دشت گرگ دريد  
  ن دگر ريست بر سر ويران آ   و      بن چاهی   اين يکی ريست در   
  �3دان   م د ر ريش مر ب   ز تي     اين چنني کس به حشر زنده شود   

Ammā İmām Faḫr-i Rāzī raḥmetu’llāhi ‘aleyh ḳudret-i Ḥaḳḳ’a ḥavāle 
itmişlerdür. Ya‘nī ki bu ebyātla ol münkirüñ irşādına göre sa‘y 
göstermişlerdür. 

 

 

 
1  kemā//evvel: ke’l-evvel N1, MV 
2  dervāzesinden: devrānesinden E 
3  “Bir adamı çölde kurt parçaladı. Ondan kalanı kerkes ve tavşancıl kuşları yedi. Birisi 

kuyunun dibine battı. Öteki bir viranenin başına gömüldü. Bu kişiler haşir günü nasıl 
canlanacaklar? Bilgisiz adam işkembeden sallamaktadır.” | Nüshalardaki imla hataları 
bağlam doğrultusunda tashih edilerek metne alındı.  
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Naẓm 

  قادر آمد بر آفرينش نو     ع لطيف صن حبكم و   و ك   1رى د قا  
  و ر گ نزد اوست  ب   مجع كردن       ن اجزا  آ   پراكنده كرد ر  گ  
  وجو ج ود  ى او ب رچه اجزا گ         �هم آوردن  آن پراكنده    
 [216a MV]  �2صر خسرو   يش ر ر  ب   تيز         اّول �ر   نيست دشوارتر ز   

Ya‘nī ki mezbūruñ reddinde böyle dimişlerdür. Ammā bu ḥaḳīr cādde-
i ḳudreti meşā‘il-i temẟilāt ile anlardan ziyāde rūşen göstermiş idüm. Ya‘nī 
bu ebyātla münkirāna cevāb-ı bā-ṣavāb virmiş idüm ki ẕikr olınur: 

li-Mü’ellifihi 

  مرده از شري پنچه يك دلريش     ن دشىت شنيدم كه در � مى   
 [230a N1]  ٔه درويش يم ن   شد متام از دو       طعمٔه شري و لقمٔه سيمرغ   
  از پس و پيش   افكنده   را حبر و بر        ار دراز گ روز   ش استخوا�ا    
  كى بود زنده آن خيال انديش       ديقى ن وى ز گ   فت ترزيق گ   
  غافل از سّر آفرينش خويش     فتمش اى حكيم ىب اذعان گ   
  رهامن ترا ازين تشويش  وا     خاك شد � مباند عظم رميم   
  پيش   ن شود كم و آ كل از   ت خلق       كه بود   جا اصلى �رك   ؤ جز   
  مرو از قعر �ر � بعريش   [455b E]   فتٔه عاىل گ   پند بشنو ز   
     3يش منكر بد كيش ر  ر ب تيز        ر منيكىن �ور گ بعد ازين    

 

قارى :   قادرى  1  MV 
2  “Zarif bir sanat ve bilgiye sahip bir kudretli varlığın, yoktan var etmeye gücü yeter. Eğer o 

parçaları dağıtırsa onları toplamak onun tasarrufundadır. O parçalar zerre zerre olsalar da 
onları bir araya getirmek onu yoktan yaratmasından zor değildir. Nâsır-ı Hüsrev 
işkembeden sallamaktadır.”  

3  “Duydum ki bir gönlü yaralı kişi, geniş bir ovada aslan pençesiyle ölmüş. Aslanın yemeği 
ve yırtıcı kuşun lokması dervişin iki yarısıyla tamamlanmış. Onun kemikleri uzun zamanla 
arkadan, önden karaya ve denize saçılmış. Saçma sapan sözler söyleyen, hayalperest bir 
zındık ‘Nasıl canlı olur?’ dedi. Ben de ona ‘Ey akılsız bilgin, sen kendi yaratılış sırrından 
gafilsin.’ dedim. Toprak olup çürümüş kemiklerinin kaldığı [düşüncesinden] seni 
kurtarayım. Aslın parçaları her nerede olursa olsun bütünün yaratılışı az çok ondan olur. 
Âlî’nin söylediklerinden nasihat al. Ateşin dibinden ta uzağa gitme. Bundan sonra eğer 
inanmazsan [bil ki] kötü karakterli münkir işkembeden sallamaktadır.” 
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Egerçi ki bu tafṣīl maḥalle münāsib ḳāl ü ḳīl degüldür, lākin ṣonra yine 
şāmilesi cihetinden ṣadedden ḫāric ‘add olınması daḫı semt-i ḫilāfa ẕāhib1 
sebīl degüldür.  

Ġıbbu ẕālik biz yine aḥvāl-i Ḥażret-i Ḫalīl beyānına salik olalum ki 
‘ādet-i me’lūfelerinden bilā-żayf2 ni‘met tenāvül ṭarīḳ-ı mürüvvetden ḫāric 
‘add olınmaġla birgün Ḥażret-i Ḫalīl mihmān tecessüsine gitdiler. Eẟnā-yı 
rāhda bir pīr bulup mihmān-serālarına getürdiler. Ba‘de’l-mücālese ve’l-
muṣāḥabe ma‘lūm oldı ki pīr-i mesfūr bed-kīşān zümresinden ma‘dūd3 idi. 
Aña binā’en naẓar-ı Ḫalīlu’llāh’da kerāhet ẓāhir olup iṭ‘āmında müsāhele 
gösterdi.  

Pīr-i Naṣrānī4 ki nā-murād u merdūd u cev‘ān meclis-i Ebū Żayfān’dan 
ṭaşra gitdi, ‘aḳabince daḫı vaḥy-i sübḥānī ile 5  peyk-i Celīl olan Cibrīl 
‘aleyhi’s-selām geldi, yitdi. Ve ‘izz-i ḥużūr-ı Bārī’den bu kelām-ı müsteṭābı 
taḳrīr itdi ki “Ey Ebü’z-żīfān, vāy bende-i nā-fermān, bā-vücūd-ı keẟret-
temerrüd ü ‘iṣyān ol Naṣrānī müddet-i ‘ömrinde ki bizüm simāṭımuzdan bī-
behre vü nā-kām ḳalmamış mihmānımuzdur. Daḫı bir gün in‘ām u 
iṭ‘āmında imhāl olınmamışdur. Bugün ki ṣabāh yimegini senden ḥavāle 
itdük. Derdmendi maḥrūm u me’yūs ḳoyup gönderdüñ.” buyurılduḳda 
Ḥażret-i Ḫalīl, ḳatı şermende vü ḫacīl oldı. Ardınca varup pīr-i Gebr’i6 hezār 
tażarru‘la döndürdi. Getürüp murād üzere yidürüp içürdükden ṣoñra yolına 
gönderdi.  

Naẓm 

 گرب و ترسا وظيفه خور داری       غيب   خزانهٔ ای کرميی که از   
 7نظر داری   ان تو که � دمشن       دوستان را کجا کنی حمروم 

 

 
1  ẕāhib: ẕāhib olmaḳ E 
2  żayf: ża‘īf N1 
3  ma‘dūd: ma‘ẕūr N1 
4  Pīr-i Naṣrānī:  Pīr anı MV, E 
5  vaḥy-i//ile: - N1 
6  Gebr’i: kebīri N1 
7  “Ey kerem sahibi [Allah’ım], senin gayb hazinenden Hristiyanlar ve ateşe tapanlar 

rızıklanırlar. Düşmanları bile böyle gözeten sen, nasıl olur da dostları [nimetinden] 
mahrum bırakırsın.” | Bu beyitler Sa‘dî-i Şirâzî’nin Gülistân adlı eserinden iktibas 
edilmiştir. bk. Sa‘dî-i Şirâzî, Gülistān, Dârü’t-tıbâ‘ati’l-âmire, İstanbul 1299, s. 7. 
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Ġālibā Şeyḫ Muṣliḥi’d-dīn Sa‘dī ḳuddise sırruhu bu iki beyti ol 
mażmūna binā’en edā itmişdür. Ḥattā maḳṣūd-ı bi’z-ẕātları bu ḳıṭ‘a idügi 
ekābir-i selefden birinüñ ta‘yīni ile taḥḳīḳa yitmişdür.  

Pes Gebr-i kebīr1 muḳaddemā naẓar-ı iltifātdan dūr olup dergāh-ı luṭf 
u ri‘āyetden sürildügini, ba‘dehu i‘zāz u iltifātla yoldan döndürilüp iṭ‘ām u 
ikrāmı vācib görildügini birbirine muḫālif vaż‘-ı ġarīb2 gördi. Sırrı ne idügini 
Ḥażret-i Ḫalīl’den ṣordı. Peyġāmber-i büzürgvār ki fermān-ı Celīl ü Cebbār 
ol yüzden [456a E] āşkār olduġını söyledi, bā‘iẟ-i żiyāfet ü ri‘āyet fermān-ı 
Velī-i Ni‘met ile olduġını beyān eyledi.  

Hemān-dem pīr-i Naṣrānī maẓhar-ı luṭf-ı sübḥānī olup “Zihī Kirdgār-ı 
[230b N1] mün‘im ki düşmeni içün dōstına [216b MV] ‘itāb eyleye. Beẕl-i 
ni‘met ü ‘ināyet ve vaḥdāniyyetine münkir ü mu‘terif olanları bir ḥisāb 
eyleye.” diyü aġladı. Āteş-i rıfḳ-ıla Ḥażret-i Ḫalīl’üñ yüregin ṭaġladı. Ve ol 
ḥīnde telḳīn-i peyġāmber-i celīl ile īmāna gelüp zümre-i mü’minīn ü 
muvaḥḥidīne dāḫil oldı.  

Ba‘de-mā müstemi‘īn-i ẕü’n-nühā fırḳasına ḫafī olmaya ki Ḥażret-i 
İbrāhīm cānibine3 nāzil olan on ṣaḥīfenüñ meżāmīn-i laṭīfesi bi’l-külliyye 
mevā‘iẓ ü neṣā’iḥdür. Ṣarāḥaten emr ü nehy ma‘ānīsini müştemil degüldür. 
Ol cümleden biri  » عثك لتجمع بعضها على بعض  ب � أيّها امللك املسّلط املغرور اّىن مل ا
 Ya‘nī “Ey ḫalḳ-ı  ولكّىن بعثتك لرتّد عىن دعوت املظلوم فاّىن الرادها   ولو كان من كافرٍ » 4
‘āleme musallaṭ olan pādişāh-ı maġrūr ve fermān-revā-yı maḫlūḳāt olan 
melik-i cebbār-ı mürtefi‘u’l-ḳuṣūr, ben5 seni māl-i dünyā cem‘in itmege 
göndermedüm. Ḫazīneler yıġup ellerüñ māl ü menālin almaġa me’mūr 
ḳılmadum. Lākin seni gönderüp āyīn-i salṭanatla mü’eyyed ḳıldum ki 
maẓlūmīnüñ meṣāliḥini görüp benüm cānibümden vekāletümle da‘vetini 
redd idesün. Zīrā ki ben redd-i da‘vet itmezin. Farażā ki ẓālim olan kāfir 
daḫı olsa.” dimekdür. 

Bā‘iẟ budur ki sulṭān u ḥākime vācibdür ki umūr-ı cumhūrı bi’z-ẕāt 
göreler. Vükelā iḫtiyārında ḳatı emr-i dīn ile muḳayyed, rāst-ḳavl ü 

 
1  Gebr-i kebīr: pīr-i kebīr N1 
2  ġarīb: ‘aẓīm ġarīb N1 
3  cānibine: cenābına E 
4  “Ey mağrur ve güçlü hükümdar, ben seni bir şeyler toplaman için göndermedim. Velâkin 

ben seni mazlumların benden isteklerini karşılaman için gönderdim. Ben [o mazlumlar] 
inkar edenlerden de olsa [böyle davranmanı] istiyorum.” 

5  ben: ben binā N1 
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perhīzkār ve ġaraż u ṭama‘dan ḫālī vü1 ‘ārī, ehl-i ḥaḳḳ u dīndār kimesneleri 
istiḫdām ideler. Tā ki ‘inda’llāh mes’ūl olmayalar. Ve dīvān-ı maḥşerde 
beyne’l-aḳrān ḥicāb çekdükden mā‘adā ḥisāb-ı mīzāna giriftārlıġla maġfiret-i 
ilāhiyye’den kendüleri maḥrūm bulmayalar. 

Bu daḫı Ṣuḥuf-ı İbrāhīm’de mesṭūr olan umūr-ı me’ẟūredendür ki  
“ ‘Āḳıluñ ḥareketi üç nesnenüñ2 taḥṣīline münḥaṣır gerekdür ki evvelā zād-ı 
āḫirete, ẟāniyen intiẓām-ı umūr-ı ma‘āşa, ẟāliẟen leẕẕāt-ı ġayr-ı muḥarremeye 
ki ḥelāli ile mücāma‘at u mülā‘abe ve muḥassenāt-ı dünyeviyyeden isti‘māli 
ḥelāl olan ‘ayş u tena‘‘uma3 ruḫṣat u murāġabe[dür].” diyü buyurılmışdur. 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ‘iẓam-ı şānına söz yoḳdur. Ḫil‘at-i ḫullet ile 
teşrīfine delālet iden āyāt-ı Ḳur’āniyye ve eḥādīẟ-i nebeviyye me’mūl olandan 
çoḳdur.  

Menḳūldür ki birgün aṣḥābdan biri ḥabīb-i Ḫudā, Muḥammed 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem cenābına “yā ḫayra’l-beriyye” diyü ḫiṭāb 
eyledi. Cevābına iltifāt itdükde “Ḫayrü’l-beriyye [456b E] İbrāhīm el-
Ḫalīl’dür.” buyurdı. Ve yine birgün Ḥażret-i Peyġāmber ḥużūrında Ḥażret-i 
İbrāhīm’üñ  4﴾َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى﴿  ḳıṣṣası teẕekkür olınduḳda 
Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem bir miḳdār tefekkür 
buyurdılar.   5«حنن  أحّق �لشّك من  أ بينا ابراهيم»  cevābını virdiler. Bu ẕikr 
olınan eḥādīẟ-i şerīfenüñ delāleti Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ‘iẓam-ı şānına ve Sulṭān-ı 
Enbiyā ṭarafından medḥ u ẟenā-yı bāhirü’l-bürhānına müte‘alliḳdur.  

Ḫˇāce-i Kā’ināt ‘aleyhi efḍalü’s-ṣalāt eşref-i enbiyā vü mevcūdāt [231a 
N1] iken  6﴾فَاتَِّبُعوْا ِملََّة إِبْـَراِهيَم َحِنيًفا﴿  ḳıṣṣası buyurıldı.  

Ekẟer-i sünen-i seniyye anlardan ḳalup me’mūlün bihā oldı. Rūz-ı 
ḳıyāmetde cümleden evvel ḥulleyi anlar giyse gerekdür. İmāmü’l-beşer olup  
 .anlaruñ ḥaḳḳında vārid olmışdur  ﴿ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما﴾7

Ve bi’l-cümle ḳısmet-i ġanīmet ve ḳaṭ‘-ı mūy-ı leb, ḫuṣūṣā isti‘māl-i 
misvāk ve mażmaża ve ḳoltuḳ ḳıllarını ve mūy-i ‘āneyi terāş itdürmek, 

 
1  ḫālī vü: - N1, E 
2  nesnenüñ: şey’üñ N1 | nesne E 
3  tena‘‘uma: ni‘mete E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/260, "Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster."  
5  Hadîs-i Şerîf, “Biz şüphe etmeye babamız İbrahim’den daha layığız.” (Buhârî, Enbiya, 11) 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/95, "Öyle ise hakka yönelen İbrahim'in dinine uyun."  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/124, “Ben seni insanlara önder yapacağım.”  
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ṭırnaġı kesüp degşürmek [217a MV] ve ṣuyla istincā itmek ve dā’imü’l-
evḳāt mihmānsız olmayup mesākīni iṭ‘ām u żiyāfet anlaruñ sünnetleridür.  

Tārīḫ-i Yehūd’da mesṭūr ve bu ḥaḳīre manẓūr olmışdur ki Ḥażret-i 
Ḫalīl zamānına gelince ortaya süfre ḳonup ittifāḳla yimeklenmek cidden 
olmaz imiş. Herkes ḥiṣṣesini eline alup ġıdāsını yimege gider imiş. Fe-lā-
cerem bu sünnet-i seniyyeleri ḫod bā‘iẟ-i cem‘iyyet-i benī Ādem ve māni‘-ı 
tefriḳa-i ümem, kemāl-i imtizācı müstelzem ü1 müstevcib bir vaż‘-ı laṭīf-i 
mebẕūlü’n-ni‘amdür ki ḳā‘ide-i külliyyesi rūz-ı ḥaşre dek ma‘mūl ü 
müstaḥkemdür. 2«رمح ه   هللا تعاىل و أ وال د ه وجعل اجلّنة مثواه»                

 

Mu‘cizāt-ı Ḫalīl-i celīl ṣalātu’llāhi ‘aleyhi ve ‘alā nebiyyinā el-cemīl 

Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā nām kitābda Ḥażret-i İbrāhīm’den yedi 
mu‘cize ṣudūr bulduġı 3  yazılmışdur. Evveli vilāyet-i Bābil’den hicretle 
diyār-ı Şām’a giderken yol üstinde bir buñara ḳonduḳda ṣuyı ġāyetde az iken 
keẟret-i cereyānına cell-i himmet itdükleridür. Ve ol maḥalde odun 
bulınmayup sükkān-ı eṭrāf ḳıllet-i ḫaṭabdan şikāyet itdüklerinde vāfir ṭaşları 
yıġup kendü eliyle āteş urduḳda odun gibi yanup ṭabḫ-ı ṭa‘ām itdügini gören 
müşriklerüñ niçesi īmāna geldügidür.  

İkinci: 4  Dā’imā Şām’dan Mekke’ye ki giderdi, Ḥażret-i İsma‘īl’üñ 
ziyāreti ḫāṭırasın iderdi. Niçe günlik yolı bir gün bir gicede alurdı. Ve eẟnā-yı 
rāhda behā’im ü sibā‘ ḥażretüñ yanına düşüp söyleşe söyleşe mürāfaḳat 
ḳılurdı.  

Üçinci: Her ḳanġı evde ki sākin olurdı, kendülerden ṣoñra ol [457a E] 
ḫāne ḳırḳ yıla dek misk gibi ḳoḳardı. Ḥattā Fārs vilāyetinde ḳavm-i Mecūs 
ḥażretüñ ḳonduġı ḫānelerden birini almışlar idi. Bu ḫāṣṣasına binā’en 
‘ibādetgāh idinmişler idi. 

Dördinci: Sulṭān-ı Mıṣr Sāre’yi ḫalvet-i ḫāṣṣına götürdükde mā-
beyninde ḥā’il nesne5 ḳalmayup ḥażretüñ ol mu‘āmeleye ıṭṭılā‘ bulması ve 
ıżṭırābı anuñla mündefi‘ ḳılınmasıdur. 

 
1  müstelzem ü: - MV, E 
2  “Yüce Allah ona ve evladına merhamet etsin. Onun meskenini cennet kılsın.”  
3  ṣudūr bulduġı: ṣudūrı E 
4  İkinci: ẞāniyen E  
5  nesne: - N1 
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Beşinci: Bir yek-pāre seng-i ḫāreden dıraḫt-ı tāze bitürmesidür ki 
Ḥażret-i Ḫalīl emr-i Celīl ile vilāyet-i Şām’a ki vardı, ḫalḳını dīn-i mübīne 
da‘vet ḳıldı. Bir yek-pāre ṭaşı gösterdiler. “Bundan bir aġaç bitürüp bize 
mu‘cize göster.” didiler. Hemān ki İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām “bi’smi’llāhi’l-
‘allām” diyü ol seng üzerine ayaḳ baṣup ḳıyām itdi. Baṣduġı yirden bir dıraḫt 
ẓāhir olup müşrikīnüñ gözlerine ḳarşu bitdi. Ḥattā Ḥażret-i Mūsā, Bārī 
Ḫudā cenābına münācāt itdükde ıṣġā-yı kelimāt eyledügi dıraḫt ol dıraḫt 
idügi menḳūldür.  

Altıncı: Nemrūd-ı merdūd 1  [231b N1] kendülerini āteşe atup 
yanmaduġı ol nār-ı fürūzānı gülzār-ı cinān ve eṭrāfını āb-ı revān ver her 
cānibini tāze gülistān eyledügi mu‘cizesidür. 

Yedinci: Ḥażret-i Ḫalīl, Hācer ve İsma‘īl ile zemīn-i Mekke’ye ṭoġrı 
giderken eẟnā-yı rāhda ḳoyup kendüsi Şām-ı şerīfe gitdükde anlara ki bir 
müżāyaḳa vāḳi‘ oldı, İsma‘īl peder-i celīl cānibine feryād eyledi. Mā-
beyndeki bu‘d-i mesāfe māni‘ u ḥā’il olmayup ol ṣadāyı işitdügi ve cevābını 
[217b MV] virüp yine anlara işitdürdügidür. 

 

Faṣl Der-bi‘ẟet-i İsma‘īl bin İbrāhīm el-Ḫalīl ‘aleyhimā es-selām  
Ursile ilā Ḳabā’ili’l-Yemen ve’l-‘Amālīḳ fe-De‘āhum  

ilā Evżaḥi Minhec ve Aḳvemi Ṭarīḳ 

Bundan aḳdem ki Ḥażret-i İsma‘īl’üñ sa‘ādet-i vilādeti ve vālidesi Hācer 
ile Mekke-i Mükerreme arżına hicreti ve zemīn-i Beyt-i Şerīf’de2 iḳāmeti, 
ba‘dehu binā-yı Beytu’llāh’a3 vālid-i büzürgvārı ile mübāşereti ve itmām-ı 
binādan ṣoñra eẟnā-yı vefāt-ı Ḫalīl’de Beyt-i Şerīf’üñ kendüye sipāriş-i 
tevliyeti, ḥattā ḳabl-ez-‘imāret Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ṣıla-i raḥm içün beyt-i 
İsma‘īl’e muvāṣalatı ki bi’t-tafṣīl yazılmış idi, ḥattā ṭab‘-ı insānīye ġınā 
virecek mertebelerde taḥḳīḳ olınmış idi.  

Fe-ammā bu maḥalde tekrār īrādı lāzım geldi. Ḥālā ki tekerrür ü 
istidrāk cihetinden i‘tirāżı müstelzem oldı. Bu ṭarīḳla ki Ḥażret-i İsma‘īl ser-
i Çāh-ı Zemzem’de temekkün-i cemīl itdükde evvelā kendülere muḳārenet 
iden ṭā’ife-i ‘Amāliḳa’dan [475b E] bir zümre oldı. Ba‘dehu ḳabīle-i Benī 

 
1  merdūd: ‘aleyhi’l-la‘ne N1 | merdūd ‘aleyhi’l-la‘ne E 
2  Beyt-i Şerīf’de: Beytu’llāh’da N1 
3  Beytu’llāh’a: Beyt-i Şerīf’e N1 
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Cürhüm, Yemen vilāyetinden gelüp anda tavaṭṭun itmekle anlar ile 
muḫālaṭası taḥaḳḳuḳ buldı. Ḥattā anlar ḥażrete yedi dāne dişi ḳoyun 
baġışladılar. Südinden ve ḳuzısından intifā‘ını irāde ḳıldılar.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Ḥażret-i Bārī te‘ālā Ḥażret-i İsma‘īl’e ol ḳadar 
miknet ü ḳudret virdi ki ḳoyunları degül,1 sürisini iḥṣā itmede niçeler ‘āciz 
oldı. Ve kendüler tīr-endāzlıġa ve binüp, inüp ḫayyāl-i heycā-sāzlıġa raġbet 
itmeleri ta‘ayyün buldı. Evvelā te’ehhül idüp tezevvüc itdükleri 
‘Amāliḳa’dan ‘Amre bint Esed bin Usāme nām ‘afīfe idi ki şerā’iṭ-ı 
mihmān-nevāzlıḳda ḳuṣūrına binā’en Ḥażret-i Ḫalīl ‘atebe-i bābı tebdīl 
işāretin virmiş2 idi. İsma‘īl, vaṣiyyet-i Ḫalīl ile ‘amel-i cemīl idüp aña ṭalāḳ 
virmiş idi. 

Ba‘dehu Surre bint Muḍāḍ bin ‘Amr nām muḫaddireyi almış idi. 
Ḥażret-i İbrāhīm’üñ mizāc-ı laṭīfine muvāfıḳ ḫidmeti anlar edā idüp du‘ā-
yı cemīlin ḥāṣıl ḳılmış idi.  

Kitāb-ı Ḫamīs ve niçe tārīḫ-i nefīsde bu vechle mesṭūrdur ki İsma‘īl’i 
evinde bulamayup evvelki ḫātūnına “Ḥāliñüz nicedür?”3 diyü ṣorduḳda aṣlā 
aġzından ḥamd u şükri müş‘ir bir söz ṣudūr itmedi. Anlar rıfḳ-ıla4 ṣorduḳça 
ol ‘unf ile cevāb virdi. Bā-ḫuṣūṣ cidden mihmān-nevāzlıḳ ṭarīḳına raġbet 
itmedi. 

Ammā menḳūḥa-i ẟāniye her cevābında ḥamd-i firāvān ve şükr-i cezīl-i5 
bī-pāyān iş‘ār itdükden ġayrı żiyāfet-i İbrāhīm’e iḳdām itmiş idi. Atından 
inmemekle mübārek maḥāsinini yuyup edhān-ı mu‘aṭṭara ile ālūde ḳılmış 
idi. Tā ki “Ḳapu ‘atebesini bulmış.” [232a N1] diyü ıṣmarlayup gitmiş idi. 
Ḥattā  6﴾َواْرزُقـُْهم ّمَِن الثََّمَراِت﴿  naṣṣ-ı kerīmi mūcibince ḫayr-du‘ālar eyleyüp 
beled-i emīnde ve ḥavālīsinde ẟemerāt-ı vefreti Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ol du‘ā-yı 
cemīlinden ṣudūr bulmış idi. Ya‘nī ki ḳurṣ-ı nān dāḫil olmayup müverriḫīn 
ḳavlince żiyāfet-i ḫātūnda ekmekden ġayrısı bulınup du‘ā-yı Ḫalīl mevcūd 
olan erzāḳuñ ikẟārına müte‘alliḳ [218a MV] olmaġın fī-mā-ba‘d vefret ü 
izdiyādı müteḥaḳḳıḳ olmış idi. 

 

 
1  ḳoyunları degül: ḳoyunlarını MV, N1 
2  virmiş: buyurmış N1 | buyurmışlar E 
3  nicedür: ne vechledür N1 
4  rıfḳ-ıla: rifḳatle N1 
5  cezīl-i: - N1 | cezīle-i E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 14/37, “Onları ürünlerden rızıklandır.”  
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[Ḥilye-i şerīfleri] 

Ḥilye-i şerīfleri vālid-i mācidleri Ḫalīlu’llāh ḥilyesi gibi idi. A‘żā vü 
beşerede ve evżā‘-ı beşeriyyede cidden muġāyeret müşāhede olınmazdı. 
İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām vefātından ṣoñra ‘azīmet-i diyār-ı Şām ḳıldılar. 
Varup, gelüp bir miḳdār zamān mürūrından ṣoñra mīrāẟ-ı nübüvvetle daḫı 
müstes‘ad ḳılındılar.  

Ḥaḳ celle ve ‘alā kendüsini vilāyet-i Yemen ‘uṣātına gönderdi. Niçe 
rūzgār ol ḥavālīde renc-i bisyār çeküp ol ṭuġāt-ı ḍalālet-kirdārdan cüz’ī [458a 
E] kimesneyi īmāna getürdi.  

 

[Evlād-ı emcād-ı mu‘teberleri] 

Evlād-ı emcād-ı mu‘teberleri on iki nefer1 ferzend-i reşīd-i nāmver idügi 
muḳarrer olup Nābit ve Ḳaydār Ḥarem-i Şerīf-i muḥterem ḫidmetinde 
ẟābit-kadem oldılar. Sā’ir evlādı vilāyet-i Yemen’de yirleşüp zirā‘at u ḥirāẟete 
iştiġāl ḳıldılar.  

Ve kitāb-ı Sīretü İbn Hişām’da evlād-ı İsma‘īl on iki ferzend-i celīldür 
ki ismleri Nābit ve Ḳaydār ve Eẕbil ve Menşā ve Mişma‘ ve Māşī ve Nāfis ve 
Tema ve Ḳaṭūr ve Duma ve Redām ve Ḥaẕām’dur2 ki cümlenüñ vālidesi 
Surre bint Muḍāḍ-ı Cürhümī’dür. Bunlaruñ ekẟeri ḫayyāl ve silāḥ-şōr-ı 
ṣāḥib-kemāl olup ‘ilm-i remy ve raġbet-i ṣayd u şikār, Ḥażret-i İsma‘īl’den 
kendülere irẟle intiḳāl itmiş idi. A‘lā oḳlar yonarlardı. Tīr-endāzlıḳda 
ḳabżaları müşārün ileyh bi’l-benān olmışlar idi.  

Menḳūldür ki birgün Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
bir ṭā’ifeye uġradılar3 ki oḳ atmaġa kūşiş iderlerdi. Ve kemāl-i ihtimāmla oḳ 
yarışup nişān gözedürlerdi. Ḥażret anlaruñ ef‘ālini pesend ü taḥsīn buyurdı.    
 diyü taḳlīdleri ḥażrete idügini  «ار م ى بىن  إ مسعيل فان  أ � كم يعىن  إ مسعيل كان راميًا» 4
ṭuyurdı.  

 
1  nefer: - MV, N1 
2  Nüshalarda “ẞābit, Dīndār ve Adīl ve Menşī ve Mesma‘ ve Māş ve Mādil, Dez ve Ṭamā ve 

Ayṭūr ve Nīş ve Ḳayẕehā” şeklinde yazılan bu isimler tashih edilerek metne alındı. bk. 
Muhammed bin Ahmed el-Mekkî el-Hasenî el-Fâsî, Şifâ’ü’l-ğarâm bi-Ahbâri’l-beledi’l-
harâm, Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye, 2000, C. 2, s. 23. 

3  birgün//uġradılar: - N1 
4  Hadîs-i Şerîf, “Ey İsmailoğulları, ok atın. Çünkü babanız İsmail de ok atardı.” (Buhârî, 

Enbiya, 12) 
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Laḳab-ı şerīfleri Ebü’l-‘Arab’dur. Bir daḫı A‘rāḳu’s-ẟerā 1  lafẓı gibi 
kelām-ı müheẕẕebdür ki …2 ma‘nāsınadur. 

Ve’l-ḥāṣıl Ḥażret-i İsma‘īl ki yüz otuz yedi yıl ‘ömr sürdi, ṭoḳsan yaşına 
girince Ḥażret-i İbrāhīm ḳayd-ı ḥayātda bulınup ḳırḳ yedi yıl anlardan ṣoñra 
rāḥat u zindegānī gördi. Ve emr-i da‘vete ve iẓhār-ı nübüvvete babası 
vefātından ṣoñra me’mūr ḳılındı ki ḳavl-i eṣaḥ budur.3  

Zīrā4 ba‘żı müverriḫīn Ḥażret-i Ḫalīl’üñ ḥāl-i ḥayātında ve kemāl-i 
sıḥḥatinde5 ba‘ẟ olınup elli yıl nübüvvet itdi, diyü naḳl ü tasṭīr itmişlerdür. 
Ḥālā ki rivāyet-i Ṭaberī’ye muḫālifdür. Ve bi’l-cümle ‘ömr-i şerīfleri6 āḫir 
olup da‘vet-i ilāhīye ki icābet ḳıldı, cesed-i mübāreki Ḥicr’de7 mezār-ı Hācer 
ḳurbında defn olındı ki miyān-ı rükn ü maḳāmdadur, diyü ḫaber virildi.  

 

Ammā mu‘cizātuhu ‘aleyhi’s-selām 

Kitāb-ı Mu‘cizāt’da ẕikr olınduġı üzere üç mu‘cizedür. Evveli daḫı 
kendüler ṣabāvet [232b N1] ‘āleminde iken mübārek ökçesi ile eşindügi 
yirden Zemzem nām ṣuyuñ cereyānıdur. Ba‘żılar ḳavlince ṣuyuñ ẓuhūrı, 
ya‘nī ki Hācer mā’-i cārī ṭalebinde iken Ḥażret-i [218b MV] İsma‘īl’üñ 
maḳdem-i mübāreki berekātında Zemzem’üñ seyelān-ı mevfūrı māh-ı 
şa‘bānuñ on beşine rāst [458b E] gelmişdür. Ya‘nī ki ol vaḳt-i mübārek 
teyemmün-i maḳdem-i şerīfine maḳrūn8 olmaġla Zemzem ẓāhir olmış idi.  

İkinci: Bir cengelistān içinde otururken ba‘żı küffār gelüp bir şecer-i 
ġayr-ı müẟmiri gösterüp “Eger peyġāmber iseñ bunuñ gibi ḳara çalıdan, lezīz 
mīveler bitürmeñ gereksün.” didükleri ḥīnde du‘ā idüp laṭīf mīveler ve 
sükkerīn nevbāveler bitürmiş idi. 

Üçinci: Bir südsüz ḳoyundan süd ṣaġduġıdur ki ba‘żı küffārı dīn-i 
İslām’a9 da‘vet itdükde nübüvvetine inanmadılar. “Sözüñde ṣādıḳ iseñ bize 

 
1  ẟerā: serāy N1 
2  N1 ve MV nüshalarında burada bir iki kelimelik boşluk vardır. E nüshasında boşluk yoktur, 

ancak ikame edilen bir kelime de bulunmamaktadır. 
3  ḳılındı//budur: ḳılınduġı ḳavl-i eṣaḥdur N1 
4  Zīrā: - MV 
5  kemāl-i sıḥḥatinde: - MV, N1 
6  ‘ömri şerīfleri: ‘ömri MV, N1 
7  Ḥicr’de: Ḥicāz’da E 
8  maḳrūn: meveddet N1 
9  dīn-i İslām’a: dīne N1 
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bu ḳoyundan süd ṣaġup mu‘cize göster.” diyü söylediler. Ḥażret daḫı 
mübārek elini ol ḳoyunuñ arḳasına sürdi.1   2 «بسم هللا اّلذى  أ رسلىن رسوًال»  
buyurdı. Fi’l-ḥāl ol ḳoyuncaġızuñ memeleri südlenüp vāfir südini ṣaġdı. 
Niçe bed-kīşüñ İslām’a gelmesine sebeb oldı.  

 

Keyfiyyet-i ẓuhūr-ı aṣnām der-miyān-ı evlād-ı İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i İsma‘īl icābet-i da‘vet-i Rabb-i 
Celīl itdükden ṣoñra evlādı çoġaldı. Ḥavālī-i Mekke’ye ve ol eṭrāfdaki 
ḳaryelere ṣıġmaz oldı. Bi’z-żarūre Yemen vilāyetine ve ba‘żılar medā’in-i 
Şām’a müteferriḳ oldılar. Lākin her naḳl iden teberrüken ve teyemmünen 
birer ḥicāreyi Ḥarem-i Şerīf’den alup götürdiler. Varduḳları yirde bir pāk ü 
ṭāhir maḥalle ḳoyup raġbetle ṭutdılar. Giderek “Ol ḥicāre Ḥarem’den olmaḳ 
lāzım degüldür.” didiler. Hemān naẓara merġūb olanları getürüp ta‘ẓīmine 
ṣarf-ı maḳdūr ḳıldılar. Bu ṭarīḳla yoldan çıḳup bulduḳları ṭaşları ziyāret ve 
gāh u bī-gāh ṭavāfına raġbet eyler oldılar. 

Bi’l-āḫire İblīs-i pür-telbīs ki bunları gördi, māddeleri ḳābil-i iḍlāl 
ancaḳ, diyü ol aḥcārı evẟāna mübeddel ḳıldı. “Sāde ṭaşlara ṭapacaġıñuza 
muṣavver ṣanemlere ṭapsañuza.” diyü iġvā virdi. Taḥrīk-i ḍalālet-nümāsı ile 
kendülere bütler düzdürdi. Bu ṭarīḳla ‘ibādet-i aṣnāma başladılar. Ṣuḥuf-ı 
İbrāhīm aḥkāmını nisyān ṭāḳçesine bıraḳdılar. Ḳatı żarūret düşmeyince 
aḥkāmına mürāca‘at itmediler.  

Ba‘żılar ḳavlince İsāf ve Nā’ile nām zānī ve zāniye ki Benī Cürhüm’dan 
idiler, ġaleyān-ı şehvet eẟnāsında nefs-i Beytu’llāh’da zinā eylediler. Pes 
Ḫallāḳ-ı cihān-āferīn berāy-ı ‘ibret3 İsāf ve Nā’ile’yi mesḫ itdi. İkisi daḫı 
‘aynıyla ṭaş olup ṣanem gibi miyān-ı Ka‘be’de bulındı. Benī Cürhüm bunları 
çıḳardılar. [459a E] İsāf’ı Ṣan‘a Ṭaġı’nuñ ṭorusına, Nā’ile’yi Kūh-ı Merve 
depesine yirleşdürdiler. Mürūr-i ezmānla ki evlād-ı İsma‘īl peydā oldı, 
taḥrīk-i İblīs ile niçe bed-kīş anlaruñ ‘ibādetlerine müdāvemet4 ḳıldı.  

Bu daḫı ba‘żı tevārīḫde mesṭūrdur ki ‘Amr bin el-Ḥayy5 Ḫuzā‘ī, [233a 
N1] Hubel nām ṣanemi Şām’dan getürdi. Cibāl-i Mekke’den Kūh-ı Aḫşeb 

 
1  arḳasına sürdi: üzerine ḳoyup E 
2  “beni peygamber olarak gönderen Allah’ın adıyla...” 
3  ‘ibret:  ‘ibret-i müşrikīn E 
4  müdāvemet: mürāfaḳat N1 
5  el-Ḥayy: - N1 
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depesine vaż‘ idüp ḫalḳı anuñ ‘ibādetine me’mūr itdi. Tā ki mezbūr 
müfsidüñ vaż‘-ı nā-meşkūrından ṣoñra ḳabā’il-i ‘Arab’da büt-perestlik 
ṭarīḳası şöhret buldı. Ḳabīle-i Ezd ve Ġassān, Menāt nām ṣanemi der-kenār 
eyleyüp sevāḥil-i deryāda bir büt-ḫāneye ḳoyup ṭapduḳları gibi Enṣār ḳavmi 
daḫı [219a MV] zamān-ı cāhiliyyetde Menāt’a raġbet gösterdiler. Benī 
Ḫuzā‘a ve Ḳureyş ḳavmi Beytu’llāh’a raġbet itdügi gibi bir büt 1 -ḫāne 
düzdiler. ‘Uzzā nām büti aña vaż‘ idüp ‘ibādet itmege başladılar. Ḥattā bu 
şīve-i nā-maḥmūdı tā efḍal-i mevcūd ve eşref-i enbiyā-yı ẕevi’l-cūd olan 
Ḥażret-i Muḥammed-i maḥmūd zamān-ı şerīfine2 gelince pīşe idindiler.  

 

Faṣl Der-ẕikr-i3 Ba‘ẟ-i İsḥāḳ bin Ḫalīl ‘aleyhimā es-selām 

‘Ābid ü ṣāliḥ ü müşfiḳ u raḥīm, dil-nevāz u ḫāṭır-sāz u kerīm peyġāmber 
idi. Ḥażret-i İbrāhīm’üñ ḥāl-i ḥayātında meb‘ūs olup sükkān-ı vilāyet-i 
Ken‘ān da‘vetine me’mūr ḳılınmışdı. 

 

Ḥilye-i şerīfesi 

Bālāda mesṭūr olduġı üzere Ḥażret-i İbrāhim’e kemāl-i müşābehetle 
şebīh, tamām-ḳāmet ve siyāh-çeşm ve sümret-i rūy ile vecīh nebiyy-i mürsel 
idi ki kitāb-ı müsteṭāb-ı risāletine mā-ṣadaḳ mażmūn-ı lā-raybe fīh4 idüginde 
şübhe yoġ-ıdı. Duḫter-i ḫāli, ya‘nī dayısı ḳızı Refeḳā nām cemīle-i pür-ḫāli 
ḥibāle-i nikāḥına almış idi. Ve anuñ raḥm-i pākinden bir şikemde ‘Ayṣ5 ve 
Ya‘ḳūb nām veledeyn-i ekremeyn vücūda gelmiş idi. Ḥattā Ḥażret-i ‘Ayṣ 
muḳaddemce ṭoġup mevlid-i ẟānī anı ta‘ḳīb itmegin Ya‘ḳūb nāmı ta‘yīn 
olınmış idi.  

Pes ol iki maḫdūm-ı ‘izzetmend ve peyġāmber-zāde-i ercümend ki 
giderek şāḫsār-ı ḳāmet-i bālāları neşv ü nemā bulup her biri bāġ u rāġ-ı risālet 
ü hidāyetde bir serv-i ser-efrāz oldı. Ḥażret-i İsḥāḳ’uñ maḥabbet-i kāmilesi 

 
1  büt: naḫle MV 
2  zemān-ı şerīfine: zemānına N1, E 
3  Der-ẕikri: - N1 
4  “Bunda şüphe yoktur.” | Bu ifade Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2. âyet ve Âli İmrân Sûresi 

9. âyette geçmektedir. 
5  Burada kastedilen “Esav” olmalıdır. bk. Ömer Faruk Harman, "İSHAK", Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/ishak (15.06.2019). 
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‘Ayṣ-ı merġūba ve vālideleri Refeḳā’nuñ meveddet-i şāmilesi Ḥażret-i 
Ya‘ḳūb’a ‘ayn-ı ta‘alluḳla ta‘ayyün buldı. Bu minvāl üzere rūzān u şebān 
vilāyet-i Ken‘ān’daki aḳvām-ı keẟīreyi dīn-i mübīne da‘vet-künān ve evḳāt-ı 
‘ömr-i ‘azīzleri ẕühd ü ṭā‘at u ‘ibādetle güẕerān iken kiber-i sinn 
muḳteżāsınca [459a E] Ḥażret-i İsḥāḳ ‘aleyhi’s-selām remed ‘ārıżāsına 
mübtelā oldı. Metā‘-ı dünyeviyyeyi ‘ayn-ı baṣīretle göze göstermedükleri gibi 
dīde-i baṣarla daḫı manẓūrları olmaduġı taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ol eẟnālarda birgün ḥażret-i pīr ṣayd u şikār etlerinden bişmiş büryān 
ārzū ḳıldı. ‘Ayṣ’uñ ṣayd u naḫcīre raġbet-i tāmmı olmaġın bu ḫidmetüñ 
edāsını anlara sipāriş buyurdı. “Niçe rūzgārdur ki nefsimüz1  ol maḳūle 
ṭu‘me ārzūsına bī-ḳarārdur. Şöyle ki bu def‘a bu mühimmi2 itmām idüp 
getüresün. Kendü ḥaḳḳuñda yümn ü bereket içün du‘ā-yı ḫayrumı 
muḳarrer bilesün.” edāsın idüp mihr ü şeġaf-ı3 tamāmını ‘Ayṣ’a ṭuyurdı.  

Peyġāmber-zāde-i mesfūr kemāl-i ibtihāc u sürūr ve sa‘y u diḳḳat-i 
mevfūr ile [233b N1] tīr ü kemānını ele aldı. Bir şīr-i jiyān gibi naḫcīrgāh 
olan bīşe-zāra ‘azīmet ḳıldı.  

Ammā Refeḳā ki bu kelāmı4 işitdi, meyl-i tāmmına binā’en du‘ā-yı 
yümn ü berekāt Ya‘ḳūb ḥaḳḳında olmasını ḳaṣd idüp ḫuṣūṣ-ı mezbūrı aña 
taḳrīr itdi. Ḥattā üslūb-ı firīb ü ḥīleyi bile ta‘līm ü taṣvīr itdi ki bilā-te’ḫīr bir 
gūsāleyi boġazlayup büryān eyleye ve ḥużūr-ı pīre iletdükde kendüyi 
bildürmeyüp kelimātını ‘Ayṣ’a taḳlīd iderek söyleye. Tā ki bu ḥīle ile pīr-i 
mübāreküñ 5  du‘ā-yı ḫayrı Ya‘ḳūb’a ola. Rütbe-i ‘āliye-i nübüvvetden 
behremend olup i‘tilā-yı şān bula.  

Bu minvāl üzere Ya‘ḳūb işāret-i vālide ile [219b MV] bir gūsāleyi 
büryān idüp ‘izz-i ḥużūr-ı pīre iletdükde kendüyi bildürmeyüp kelimātını 
‘Ayṣ’a taḳlīd iderek söyleye. Tā ki bu ḥīle ile ḥażret-i pīrüñ du‘ā-yı ḫayrı 
Ya‘ḳūb’a ola. Rütbe-i ‘āliye-i nübüvvetden behremend olup i‘tilā-yı şān bula.  

 
1  nefsimüz: ṭab‘ımuz N1 
2  mühimmi: laḥmı N1 
3  Nüshalarda “şūr u şeġab” şeklinde yazılan bu terkip anlam gereği “mihr ü şeġaf” olarak 

metne alındı. 
4  bu kelāmı: bunı MV, N1 
5  pīr-i mübāreküñ: pīrüñ N1, E 
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Bu minvāl üzere Ya‘ḳūb gūsāleyi büryān idüp ‘izz-i ḥużūr-ı pīr-i 
mübāreke 1  getürdi. “Buyurduġıñuz ṭa‘āmdur ki iḥżār eyledüm.” diyü 
kelimāt-ı ‘Ayṣ’a müşābih edā ile ‘arż-ı meskenet itdi. 

Fe-ammā ḥażret-i pīre mā-fi’z-żamīr ma‘lūm oldı. “Allāh Allāh, gūyā ki 
‘Ayṣ’uñ sā‘idini ṭutarın. Ve ammā Ya‘ḳūb’uñ kelimātını ıṣġā iderin.” 
buyurdı. İrādetu’llāhda ḫayr-du‘āsı ol ḥīnde Ya‘ḳūb ḥaḳḳında olmaḳ idügini 
bilüp yine tecāhül yüzinden yümn ü himmetle du‘ā ḳıldı. Ve ḫitām-ı 
tenāvül-i ṭa‘āmda  2 «رك هللا فيك وىف  أ والدك وجعل فيهم النبّوة والكتاب�»  lafẓ-ı 
şerīfini edā ḳıldı. Be-ḳavl-i ekẟer-i erbāb-ı tevārīḫ ez-şāḫsār tā-bīḫ ḥadīḳa-i 
vücūd-ı Ya‘ḳūb’dan neşv ü nemā bulup hezārān hezār şāḫ-ı berūmend ile 
behredār olan evlād-ı kirām ki rütbe-i nübüvvet ve mertebe-i risāletde 
mu‘cize mīveleri ile kāmkār ve kerāmāt nevbāveleri ile ẕevi’l-iḳtidār [460a 
E] olmışlardur. Yetmiş biñ peyġāmber ‘idādında maḥsūb olup i‘tilā-yı şān 
ve meziyyet-i sa‘ādet ü ‘unvān bulmışlardur. 

Ammā Ḥażret-i ‘Ayṣ ki hezār zaḥmet ü renc ile bir ġazāle ṣayd itdi. Ve 
bişürüp büryān itdükden ṣoñra ḫidmet-i peder-i büzürgvārına ‘arża ḳıldı. 
“Bundan aḳdem bu bendeye buyurılan ṭu‘me-i şikārdur ki ‘izz-i ḥużūrıñuza 
getürdüm.” diyü söyledi. Ḥażret-i pīr bu kerre kemā-yenbaġī vāḳıf-ı remz-i 
setīr olup ta‘accüb-künān ‘Ayṣ’a ḫiṭāb ḳıldı. “Muḳaddemā ma‘hūd olan 
netīce-i du‘ā birāderüñ Ya‘ḳūb’a ve evlādına naṣīb oldı. Ekẟer-i ẕürriyyātı 
ḫānedān-ı nübüvvet olmaḳ üzere du‘ā ḳılındı. Lākin saña daḫı bir du‘ā 
eyleyeyin ki ekẟer-i mülūk ü şāhān senüñ evlāduñdan vücūda gele. Ma‘a 
ẕālik içlerinde bir peyġāmber-i ṣabūr daḫı ẓuhūr idüp Ḥaḳ celle ve ‘alā senüñ 
ṣabruñ berekātında ol nebiyy-i ṣābiri ẕürriyyetüñden bedīdār ḳıla.” buyurdı.  

Bu minvāl üzere du‘ā-yı ḫayr idüp mā-cerā-yı sābıḳı ‘Ayṣ’a bu vechle 
ṭuyurdı.3 Fī nefsi’l-emr niçe şehryār-ı merġūb ve mülūk-i ḫōş-sülūk-i nā4-
merġūb5 ‘Ayṣ’uñ ālinden peydā olmışdur. Ḫuṣūṣā Ḥażret-i Eyyūb-i mürsel 
daḫı şeref-i ṣabr u [234a N1] nübüvvetle ol ḫānedāndan vücūda gelmişdür. 

Fe-lā-cerem mekr-i zamān ve ḥīle-i nisvān ki niçe maḥalde pāy-bend-i 
ricāl ü merdān olmışdur. Ḥażret-i Ḥavvā’dan tā āḫir-i hengāma dek 

 
1  ‘izz-i//mübāreke: - N1 
2  “Allah seni ve evladını mübarek kılsın. [Evladına] nübüvvet ve kitap versin.” 
3  ṭuyurdı: ṣordı N1 
4  nā: - N1 
5  ve//merġūb: - E 
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zenlerden ẓuhūr itmesi ta‘ayyün bulmışdur. Binā’en ‘alā ẕālik Mevlānā 
Ḥamdī bu maḥalde; 

Naẓm 

  Arā’isüñ ‘avrete inanma aḫī 
  ‘Avret āl itdi enbiyāya daḫı 

beytini ḫūb edā itmişdür.  

Bu daḫı menḳūldür ki Ḥażret-i ‘Ayṣ mā-cerāya vāḳıf olup derūnında 
ḥıḳd u ḥased ve buġż u ‘adāvet-i müşedded1 peydā olduḳdan ṣoñra birgün 
Ḥażret-i Ya‘ḳūb’ı żiyāfet içün ḫānesine da‘vet ḳıldı. Tenāvül-i ṭa‘āmdan 
ṣoñra ‘arż-ı ṭuḥaf u hedāyā ve esb ü ester ü şütür ve gāv-ı māde vü ner ve 
gūsfend ü ma‘z-ı bī-mer2 maḳūlesi baḫşiş-i bī-intihā eyleyüp eẟnā-yı vedā‘da 
ki ol zamānda ‘ādet olduġı üzere gerden-i birāderi öpmek istedi ki ol bahāne 
ile dendān-ı [220a MV] tīzini işledüre ve baḳiyye-i ḥayātını ḥulḳūmından 
izāle ḳıla idi. 

Lākin be-emr-i Ẕü’l-celāl dendānelerinde ḳuvvet ü fer ḳalmadı. Ḥattā 
dişleri mūm gibi aġzında nerm oldı. Bu ḳażiyye ḥikmet-i Ḳādir-i pür-kemāle 
binā’en idügini bildi.   3«أستغفر هللا وأتوب إليه»  diyü inābetle ferāġat [460b 
E] eyledi. Ve Ya‘ḳūb’a ḫiṭāb idüp “Ey birāder, daḫı şimdi bildüm ki 
ḥaḳḳuñda ṣudūr eyleyen du‘ā-yı peder Ḫālıḳ-ı cihān-āferīnden irādet-i 
‘ināyet-güster ile ṣudūr eylemiş. Ve ol gelicek enbiyā-yı ‘iẓām senüñ ṣulb-i 
pāküñden gelmesine meşiyyet-i lem-yezeliyyesi müte‘alliḳ olmış. Min ba‘d 
Ḫudā-yı te‘ālānuñ emānında olasun. Ve sālimen ve ġānimen ḥarem 4 -
serāyuña ‘avdet ḳılasun.” didi. Ya‘ḳūb daḫı bunca baḫşiş ü hedāyā ile ‘izzet-
ḫānesine ‘azīmet ḳıldı. Ve bu ḳażiyyeyi müverriḫ Ḥāfıẓ-ı Ebrū ve Ṭaberī gibi 
müverriḫīne āb-rū olan imām-ı hümām yazmışdur. Sā’ir aḥvāl ve ‘Ayṣ’uñ 
diyār-ı Rūm’a riḥlet eyledügi ḥāl, ātiyede mesṭūr olacaḳdur.  

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i İsḥāḳ yüz seksen yıl ‘ömr sürdi. Āḫir da‘vet-i ilāhīye 
“lebbeyk” ile icābet idüp civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a vuṣūl buldı. Ḥażret-i 

 
1  müşedded: müşted MV, E 
2  mer: ser N1 
3  “Allah beni bağışlasın. Ona tövbe ettim.” 
4  ḥarem: - N1 
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‘Ayṣ techīz ü tekfīn ve sā’ir mühimmātını görüp Ḳuds-i Ḫalīl nām medfende 
mā-beyn-i vālideynde defn itdürdi. 1«رمحة هللا عليه»     

   

Ammā mu‘cizātuhu 

Şol ki Mecmū‘a-i Mu‘cizāt’da mütebādirdür, üç mu‘cize idügi 
bāhirdür.2 Birisi ehl-i Şām’ı īmāna da‘vet itdüklerinde “Mu‘cize iẓhār eyle.” 
didiler. “Ḳoyunlarımuz ḳatı az ḳalmışdur. Anuñ ikẟārına müte‘alliḳ bir 
kerāmetüñ recā eylerüz.” diyü söylediler. Pes ol nebiyy-i muṭlaḳ keyfe mā-
ittafaḳ bir dişi ḳoyun getürtdi. Mübārek eliyle arḳasını ṣıġayup bi’smi’llāhi 
bi-bereketihi 3  du‘āsını itdi. Fe-lā-cerem sā‘ati ile ol ġānem 4  yükli oldı. 
Ḥamlini vaż‘ idüp yetmiş dāne ḳuzı ṭoġurdı. Bu ṭarīḳla niçe müşrikler şeref-i 
İslām’la şād-kām ḳılındı. Ve ḳoyunları üreyüp ol du‘ādan ṣoñra her biri 
ḫilāf-ı ‘āde me’mūlinden ziyāde ḳuzılar ḥāṣıl ḳıldı. 

İkinci: Cild-i baḳar ḫuṣūṣıdur ki ba‘żı müşrikler “Biz senüñ 
nübüvvetüñe inanmazuz.” didiler. “Bizi İslām’a gelsün, [234b N1] dir iseñ 
şu derileri zinde ḳılmaḳ gereksün.” diyü niçe zamāndan berü ḳurımış ḳalmış 
birḳaç ḳıṭ‘a deriler getürdiler. Fe-lā-cerem Ḥażret-i İsḥāḳ-ı mükerrem ol 
cülūdüñ yırtıḳlarını dikdi. İçlerini ḳumla doldurdı.5 Ba‘dehu   سبحان احملىي»
 .diyü du‘ā idüp mübārek eliyle ol derileri ṣıġadı  اّلذى حيىي العظام وهى رميم»6
Cümlesi dirilüp ḥayāt-ı nev bulup niçe müşrikīnüñ İslām’ına7 sebeb oldı. 

Üçinci: Küffāruñ ibrāmları, “Elbette bize mu‘cize göster.” diyü ilḥāḥ-ı 
tāmları, ḫuṣūṣā “Yırtıcı cānverler ile [461a E] muṣāḥabet eyle ve biz 
işidelüm. Ḥużūrımuzda sen söyle.” diyü ihtimāmları ḥālinde Ḥażret-i İsḥāḳ 
du‘ā ve teveccühle ba‘żı derendelere söyledi. “Sizi kim ḫalḳ eylemişdür.” 
diyü su‘āl eyledi. Anlar daḫı  8«هو هللا الواحد القّهار»  diyü cevāb [220b 
MV] virdügini ḥāżır olan müşrikīn işitdi. 

 
1  “Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.” 
2  bāhirdür: ẓāhirdür N1, E 
3  “Allah’ın ismi ve bereketi ile…” 
4  ġanem: ḳoyun N1 
5  doldurdı: pür ḳıldı N1, E 
6  “Çürümüş kemikleri dirilten, hayat veren [Allah] her türlü noksanlıktan münezzehtir.” | Bu 

duada Yâsîn Sûresi, 78. âyetten iktibas yapılmıştır. 
7  İslām’ına: İslām’a gelmesine N1 
8  “O, Vâhid ve Kahhâr olan Allah’tır.” | Kahhâr: Kâdir E 
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Faṣl Der-ẕikr-i Bi‘ẟet-i1 Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ ‘aleyhimā es-selām 

Bir peyġāmber-i celīlü’l-ḳadrdür ki ḳarındaşı ‘Ayṣ ile bir baṭnda 
tev’emeyn ṭoġup eẟnā-yı tevellüdde bunlar ki ‘Ayṣ’uñ ardınca ṭoġup ta‘ḳīb 
itmegin Ya‘ḳūb dinilmişdür. Ve ‘inde’l-ba‘ż ‘Ayṣ lafẓı ‘iṣyāndan ṭutılmışdur 
ki ḥadd-i ẕātında büyügi Ya‘ḳūb olup vilādetde taḳaddüm itdügi içün 
‘iṣyānına binā’en ‘Ayṣ dinilmişdür.  

Ammā Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ bir ismi daḫı İsrā’īl’dür. İşrāḳu’t-tevārīḫ 
ḳavlince İsrā’īl “ṣafvetu’llāh” dimekdür. Ve ba‘żı müverriḫīn zu‘mınca ikisi 
daḫı büyüyüp nihāl-i ḳāmetleri serv-i ser-firāz olduḳda Ḥażret-i İsḥāḳ 
büryān ṭaleb itmesi ve Ḥażret-i Ya‘ḳūb bu bābda taḳaddüm itmekle mā-
beynlerinde ‘adāvet vāḳi‘ olup vālid-i büzürgvārınuñ vaṣiyyeti ve māder-i 
merḥamet-kirdārınuñ ḥüsn-i tedbīr ü delāleti ile bir gice Ḥażret-i Ya‘ḳūb 
celā-yı vaṭan ḳıldı. Yine Şām vilāyetinde Feddān nāḥiyesinde sākin Albā2 bin 
Nebvīl nām ṭayısı, ya‘nī ki vālidesinüñ karındaşı yanına vardı ki ba‘żı 
müverriḫīn ḳavlince ismi Labān3 bin Nāhid idi.  

Ol şeb ki vaṭanından çıḳup gitdi, yolda rāst gelenler ki “Ḳanda 
gidersün?” dirdi, “ ‘Ayṣ’uñ mekrinden ḳaçup Allāhu Te‘ālā’nuñ luṭfı 
ümmīdine sefer iderin.” dimekle kendüye “İsrā’īl” ‘alem oldı. Ya‘nī ki “Gice 
içindeki seyrinden Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a teveccüh ḳıldı.” diyü şöhret buldı. Zīrā 
ki Īl, esmā-yı  ilāhiyye’dendür.  İsrā  ise  4﴾ ُٰسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ﴿  naṣṣı mūci-
bince gice içindeki seyrden ‘ibāretdür. 

Ve bi’l-cümle Ḥażret-i Ya‘ḳūb ki mezbūr ṭayısı yanına vardı, Leyā ve 
Rāḫīl nām iki ḳızınuñ birini tezevvüc murād idindi. Faḳr u fāḳasına binā’en 
Ya‘ḳūb’a anlaruñ tezevvücini tecvīz5 itmedi. Bi’l-āḫire mehr-i mü’eccel-i 
mu‘teber muḳābelesinde yedi yıl ḳoyunlarını sürüp çūbānlıḳ itdi. Andan 
ṣoñra büyük ḳızı Leyā’yı Labān6 kendüye virdi. Lākin Ya‘ḳūb’uñ aṣlında 
murādı Rāḫīl olmaġın Leyā’yı ḳabūl itmemek şeklini gösterdi. Büyügini 
ḳabūl itmeyince küçügini tezvīce rıżā virmedi. ‘Āḳıbet anuñ mehri 
muḳābelesinde daḫı [461b E] yedi yıl şobānlıḳ idüp ol şerī‘atde iki hem-şīre 
bir şaḫṣuñ taḥt-ı nikāḥında cem‘ olmaḳ cā’iz olmaġın Rāḫīl’i daḫı [235a 

 
1  Bi‘ ẟet-i: - N1 | Ba‘ ẟ-i E 
2  Albā: İlyā MV, E 
3  Labān: Leyyān E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/1, "[Muhammed’i] bir gece yürüten Allah’ın şânı yücedir."  
5  tecvīz: - N1 
6  Labān: - MV | Leyyān E 
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N1] tezevvüc idüp1 ḫātūn idindi. Andan daḫı maṭlūb-ı mīvelerine dest-res 
buldı.  

Bundan mā‘adā Leyā’nuñ Bilha2 nām bir cāriyesi var idi. Rāḫīl’üñ daḫı 
Zilfa nām bir perestārı ḫidmet-i Ya‘ḳūb’a sezāvār idi. Pes ol iki ‘arūs-ı ‘iffet-
me’nūs cāriyelerinüñ taṣarrufını zevc-i ‘iffetmendlerine baġışladılar. Ya‘nī ki 
“İsterseñüz ḫidmet-i firāşları size ḥelāl olsun.” didiler. Tā ki anlar daḫı 
ḥażretden niçe evlād getürdiler.  

Kitāb-ı Cāmi‘-i A‘ẓam’da mesṭūrdur ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb, Leyā bint 
Labān’dan3 altı ferzend-i merġūb getürdi. Rūbīl ve Şem‘ūn ve Yehūdā ve 
Lāvī ve Zebulūn4 ve Yisāḫar nāmları ile cümlesi iştihār buldı. Ve ba‘żılar 
Zebulūn’a Reyūn ve Yisāḫar’a Yarḫūn ıṭlāḳın eylediler. 

Ve ammā Rāḫīl’den ancaḳ Yūsuf ve Bünyāmīn tevellüd itdi. Ya‘nī ki bu 
iki ferzend-i ‘izzetmendüñ her biri  5«رّب واحد يوزن  أ لفًا»  mażmūnına [221a 
MV] mā-sadaḳ idügi taḥḳīḳa yitdi. Keẕālik Bilha6 nāmındaki cāriyeden 
Dān ve Neftālī 7  nām iki veled-i reşīd vücūda geldi. Niteki Zilfa nām 
kenīzekden Kād ve Āşer nām iki püser-i sa‘īd daḫı tevellüd ḳıldı ki bu cümle8 
on iki ferzend-i benāmdur. 

Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de esbāṭ ıṭlāḳ olınmaġla ẕikr-i cemīlleri tamāmdur. 
‘Arab ḳavminde ḳabā’il ve ‘Acem zümresinde şu‘ūb9 ve Benī İsrā’īl içinde 
esbāṭ cemī‘an bir ma‘nāyadur. Ve sıbṭ şecere-i mülteffeye, ya‘nī ki dalı ve 
budaḳları ve yapraḳları birbirine ṣarılmış ṣıḳ dıraḫta ıṭlāḳ olınagelmişdür. 
Bunlaruñ daḫı her birinden evlād u ‘iyāl üreyüp mütekāẟir olduġı içün sıbṭ 
dinilmişdür. 

Ammā Ma‘ārif-i Ḥaṣībī’de āḫar vechle meẕkūrdur. Ya‘nī ki dört sıbṭ 
Leyā’dan mütevellid olmışdur ki anlar Rūbīl ve Yehūdā ve Şem‘ūn ve Lāvī 

 
1  tezevvüc idüp: - MV, N1 
2  Nüshalarda “Filhad” şeklinde yazılan bu isim “Bilha” olarak tashih edildi. bk. Ömer 

Faruk Harman, "YA‘KŪB", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/yakub#1 (15.06.2019). 

3  Labān’dan: Leyyān’dan E 
4  Nüshalarda “Reyālūn” şeklinde yazılan bu isim “Zebulūn” olarak tashih edildi. bk.  
5  “Nice bir vardır ki bine denktir.” 
6  Bilhā: Ḳalemine MV, E 
7  N1 nüshasında “Baġşān”, MV ve E nüshalarında “Yaġşāl” şeklinde yazılan bu isim 

“Neftālī” olarak tashih edildi. bk. Ying, age, s. 138. 
8  cümle: vechle N1 
9  şu‘ūb: Ya‘ḳūb N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  1033 

 

nāmı ile şöhret bulmışdur. Rāḫīl’den ise ḳavl-i sābıḳ üzere ancaḳ Yūsuf ve 
Bünyāmīn ṭoġmışdur. Üçer sıbṭ daḫı ol iki kenīzekden vücūda gelmişdür. 

Vaḳtā ki bu mertebede keẟret-i tevālüd ü tenāsül muḳarrer oldı, Ḥażret-i 
Ya‘ḳūb zemīn-i Fezzān’dan1 göçüp vilāyet-i Ken‘ān’da yirleşmege ‘azīmet 
ḳıldı. Lākin ḫāl-i nāmdārı olan Labān2 ol maḳūle maḳdemi maḥż-ı yümn ü 
bereket olan ‘azīzü’l-vücūddan müfāraḳata cevāz göstermedi. Bir yılcaġız 
[462a E] daḫı3 kendüsi ile bile olmasını recā ḳıldı. Anlar daḫı berāy-ı ḫāṭır-ı 
ḫāl gelicek sāl āḫirine dek anda ḳaldı.  

Ol daḫı anuñ ḫāṭırını ri‘āyet ḳaṣd idüp ol yıl ḳoyunlardan ne miḳdār 
ḳuzı ṭoġarsa Ya‘ḳūb’a virecek oldı. Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, bir seḥer Ḥażret-i 
Cibrīl vaḥy-i cemīl ile nüzūl itdi. “Fülān dıraḫtuñ evrāḳını ki yanuñca bile 
getürmişdüñ, ol yapraḳları Labān’uñ4 aġnāmı çerāgāhına dök. Anı ġıdā 
idinen ḳoyunlardan ne miḳdār ḳuzılar ḥāṣıl olacaḳdur, naẓar it.” diyü 
Ya‘ḳūb’a ta‘līm itdi.  

Ḥażret daḫı ber-mūcib-i fermūde5 ‘amel ḳıldı. Tā ki ol evrāḳı ġıdā 
idinen ġanemlerden elbette müte‘addid ḳuzıcıḳlar tevellüd itdi. Bu ṭarīḳla 
ḥażretüñ ḳuzıcıḳları bir büyük süri oldı. İttifāḳ sene-i ātiyede daḫı [235b 
N1] Labān,6 yine Ya‘ḳūb’a minnet-künān ve ol senede ṭoġacaḳ ḳuzıları 
minvāl-i sābıḳ üzere baḫşiş-i bī-pāyān idecek oldı. Ṭarafeynüñ rıżāları ile ol 
ma‘nā muḳarrer olup bu kerre Ya‘ḳūb’uñ aġnāmı niçe vech ile izdiyād buldı.  

‘Āḳıbet destūr-ı ḫāl-i mesrūr ile düstūr-ı sābıḳ üzere vedā‘-künān ber-
mūcib-i ḥubbu’l-vaṭan mine’l-īmān7 ārzū-yı diyār-ı Ken‘ān idüp bunca ehl ü 
‘iyāl ve gūsfendān u māl ü menāl ile yola revāne oldı.  

Meger Labān8 iḫfā ile bir cevherī9 büte ṭapardı. Duḫteri olan Leyā anuñ 
ḳanda idügini bilürdi. Eẟnā-yı riḥletde evlādından birini gönderdi. Tā ki ol 
ṣanemi uġurlayup bilesince getürdi. Vaḳtā ki Labān10 ol veẟen-i ḍalālet-
nişānı maḥallinde bulmadı, atlanup Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ menzil-i 

 
1  Fezzān’dan: Furāt’dan N1 
2  Labān: Leyyān E 
3  Bir//daḫı: - N1 
4  Labān’uñ: Leyyān’uñ E 
5  fermūde: emre N1 
6  Labān: Leyyān E 
7  “Vatan sevgisi imandan gelir.” 
8  Labān: Leyyān E 
9  bir cevherī: - N1 
10  Labān: Leyyān E 
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mübārekine1 vardı. “Bunca iḥsānuma isā’et ve ilāh-ı ma‘būdımuñ sirḳasına 
sa‘y u diḳḳat saña düşer mi?” diyü yandı, yaḳıldı.  

Ḥażret ise bu mācerānuñ aṣlını bilmezdi. Ḥattā ḫālinüñ ol āna dek büt-
perestlik itdügini idrāk ḳılmazdı. Gāh “Ben bu ḫuṣūṣı bilmezin.” diyü cevāb 
virdi, gāh “Dest-i [221b MV] düzde düşmesi cā’iz olan ma‘būddan ne 
umarsun?” diyü naṣīḥat ḳıldı. İslām’a gelmesine her cihetle2 sa‘y-i belīġ itdi. 
Fe-ammā Labān3 “Ba‘de hāẕe’l-ān taġyīr-i dīne meyelān4 baña ‘ayb-ı bī-
gümāndür. Elbette ma‘būdumı baña vir. Çün ki sen bilmezsün, ẓuhūrına 
bir du‘ā idüp sārıḳ u mesrūḳı baña göster.” diyü iltimās eyledi.  

Ḥażret-i Ya‘ḳūb daḫı teveccühini ḥüsn-i ḳabūl-i du‘āya esās itmek 
ṣadedinde ol ṣanemi alup, ḳoynına ḳoyup ketm eyleyen oġlı [462b E] 
merkebinden yoḳladı. ‘Aynıyla ol veẟen-i nā-müstaḥseni bürūz u ẓuhūr 
ḳıldı. Labān5 yine ḳabūl-i īmān6 itmedi. Ve bütini öpüp,7 yüzine gözine 
sürüp ḫānesine ‘avdet itdi. 

li-Münşi’ihi 

  Maẓhar olmazsa luṭf-ı Yezdāna 
  Ḳoca kāfir gelür mi īmāna 

Vaḳtā ki vilāyet-i Ken‘ān’a bir menzil yaḳın ḳaldı, Ya‘ḳūb’uñ dil ü 
dīdesine envār-ı meserret ü şādmānī müstevlī oldı. Lākin yine ‘Ayṣ 
mekrinden daḫı üşenürdi. “ ‘Acabā ‘adāvet-i sābıḳası mūcibince ḥareket 
idüp bize ḳaṣd-ı mażarrat eyleye mi?” diyü fikr iderdi.  

Ḥālā ki ‘Ayṣ daḫı niyyet-i şikārla süvār-ı esb-i rehvār iken bunca kār u 
bār ve aġnām u ḫuddām-ı bī-şümārla Ya‘ḳūb’uñ ḳaraltısını gördi. “Āyā 
bunlar kimler ki, nereden gelürler ki?” diyü tecessüs itmek niyyetine ṭoġrıldı. 
Ḥālā ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb iḥtimāl-i fitne vü āşūbla ‘Ayṣ’ı gördügi gibi gizlendi. 
“Gelüp size ‘Bu kār u bār kimüñdür?’ didükde ‘ ‘Ayṣ’uñ Ya‘ḳūb nām bir ḳulı 

 
1  menzil-i mübārekine: menziline MV, N1 
2  cihetle: vechle N1 
3  Labān: Leyyān E 
4  Nüshalarda bu kelimeden sonra “idüp” sözcüğü gelmektedir. Anlam ve seci gereği “idüp” 

kelimesi metinden çıkarıldı. 
5  Labān: Leyyān E 
6  ḳabūl-i īmān: īmān ḳabūli N1 
7  öpüp: - N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  1035 

 

var idi ki sābıḳan firār itmekle perīşān-rūzgār idi, anuñdur.’ diyesüz. Ne 
cevāb virürse yine baña bildüresüz.” diyü görinmedi.  

Fe-lā-cerem ‘Ayṣ-ı muḥterem ki menzilgāh-ı Ya‘ḳūb’a yitdi, ol taḫmīn 
üzere “Bunlar kimüñdür?” su’ālin itdi. “ ‘Ayṣ’uñ Ya‘ḳūb nām ‘abdinüñdür.” 
cevābını ki işitdi, hemānā riḳḳat-i bisyār ve ceza‘ u feza‘-ı bī-şümār iẓhār1 
idüp “Ḥāşā ki Ya‘ḳūb, ‘Ayṣ’uñ ḳulı2 ola. Muḳarrerdür ki birāder-i [236a 
N1] e‘azz u ekremi idügi taḥaḳḳuḳ bula.” diyü iştiyāḳını beyān itmek 
ṣadedinde iken Ḥażret-i Ya‘ḳūb ẓāhir oldı.  

Cān u ten gibi birbirleriyle mu‘ānaḳalar ve muṣāfaḥalar ve muṣādaḳalar 
vuḳū‘ından ṣoñra evlād-ı kirāmı bir bir geldiler. Dest-būs-ı ‘amm-ı 
büzürgvāra raġbet gösterdiler. Ve ol gice ol menzilde ḳaldılar. İrtesi ittifāḳla 
dārü’l-mülk-i Ken‘ān’a ṭoġrıldılar.3 Niçe rūzgār kemāl-i4 maḥabbet ve ḥüsn-i 
ülfet ile geçindiler.  

Ba‘żı müverriḫīn ḳavlince Ken‘ān’a varılup bir yıl tamām iḳāmetden 
ṣoñra Bünyāmīn vücūda geldi. Ḥattā vaż‘-ı ḥaml ṣadedinde vālidesi Rāḫīl 
ser-menzil-i beḳāya rāḥile-i emvātla rāḥile oldı. Ya‘nī ki ṣadā-yı er-raḥīl er-
raḥīl vāṣıl-ı gūş-i Rāḫīl olmaġla riḥleti taḥaḳḳuḳ buldı.  

Ḥattā Bünyāmīn vālidesinüñ hem-şīresi Leyā’nuñ ḫidmetinde neşv ü 
nemā buldı. Ammā Ḥażret-i Yūsuf māderi vefātında iki yaşında bul[ın]dı. 
‘Ammesi Dina5 anı cānı pāresi gibi aḥabbü’n-nās bilüp ḫānesine aldı. Tā 
büyüyince ḫidmet ü ri‘āyetine ṣarf-ı maḳdūr ḳıldı. 

li-Münşi’ihi 

  Şöyle meyl eyledi o serve tamām [463a E] 
  Ansız itmezdi bir nefes ārām  
 
 

 
1  iẓhār: - N1 
2  ḳulı: ‘abdi N1 
3  ṭoġrıldılar: ṭoġrı vardılar N1 
4  kemāl-i: ki N1 
5  Nüshalarda “Elyās (N1), Enbās, Eynās (MV), ve ebnāsı (E)” şekillerinde muğlak yazılan bu 

isim tashih edilerek metne alındı. bk. Tevrat, Yaratılış, 30: 21; 46: 1 ve Caroline Blyth, “ 
‘Listen to My Voice’:  Challenging Dinah’s Silence in Genesis 34”, The Expository Times, 
2009, 120(8), pp.385-387. 
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  Gice me’vāsı idi āġūşı 
  Gündüzin meskeni idi dūşı 

Ba‘de-zamānin Ḥażret-i Ya‘ḳūb ki meb‘ūs ḳılındı, hidāyet ü irşād-ı 
Ken‘āniyyān kendülere fermān olındı. Birāderleri ‘Ayṣ,1 [222a MV] Ḥażret-i 
İsma‘īl’üñ Nesīme2 nām duḫterini ḫalīle idinüp anuñ raḥm-i pākinden beş 
ferzend-i ercümendi vücūda geldi ki anlardan birinüñ nāmı Rūm3 ve ṣufret-i 
vechle beyne’l-iḫvān ma‘lūm idi. Ehl-i Rūm’a cedd-i mācid olup ṣulbüñden 
Rūmiyān ki mütevellid oldı, cümlesi Benu’l-aṣfer şöhretiyle iştihār-ı küllī 
buldı.  

Bu minvāl üzere mütekāẟir evlād u ‘iyāl peydā idüp ‘ömr-i ‘azīz-i ‘Ayṣ 
yüz ḳırḳ beş sāle varduḳda ve ‘inde’l-ba‘ż yüz ḳırḳ yedi yıl olduḳda da‘vet-i 
ilāhīye icābet itdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ daḫı va‘desi vilāyet-i 
Mıṣr’da ol gün nihāyete yitdi. Ya‘nī ikisi de bir günde ve ekẟer-i müverriḫīn 
ḳavlince ikisi de4 bir sā‘atde ‘azm-i gülzār-ı cinān idüp ‘ālem-i beḳāya gitdi. 
Nice ki bir günde ṭoġdılar, yine mihr ü māh gibi bir günde ṭolundılar.  

Bedīhe 

  İttifāḳ ile ‘ālemi teşrīf  
  Eyledi ol iki vücūd-ı şerīf5  
 
  Oldılar ba‘d ez-īn cināna revān  
  Eyledi cānların Ḫudā şādān  

Fe-ammā Ḥażret-i ‘Ayṣ diyār-ı ġurbetde defn itmediler. Rūm’dan 
na‘şını naḳl itdürüp Ceyrūn’a getürdiler. Ya‘nī ki ābā vü ecdādı merḳad-i 
muṭahharında defn eylediler. 

Egerçi ki ekẟer-i müverriḫīn ‘Ayṣ’üñ defnini merāḳıd-ı ābā vü ecdādları 
ḳurbında ta‘yīn itmişlerdür, lākin mezār-ı ‘Ayṣ nāmına dārü’l-ḫilāfe-i 
Baġdād’da bir merḳad-i şerīf görilmişdür. Ḥattā bu ḥaḳīr, ya‘nī mü’ellif-i 

 
1  “Ḥażret-i//‘Ayṣ” kısmı MV nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
2  Nesīme: Yetīme E 
3  Rūm: Lām N1 | Rūm idi E 
4  ikisi de: - N1, E 
5  şerīf: laṭīf E 
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keẟīrü’t-taḳṣīr sene ẟelāẟe ve tis‘īn ve tis‘a mi’e tārīḫīnde ki defterdār-ı 1 
ḫizāne-i Baġdād oldum. Ol emākin-i laṭīfede maẓānn-ı icābet-i da‘avāt olan 
merāḳıd-ı şerīfeyi bir bir ziyāret ḳılup güşāyiş-i ḫāṭır buldum. Ḫāric-i sūr-ı 
Baġdād’da Ḥażret-i [236b N1] İmām Mūsā Kāẓım raḥmetu’llāhi ‘aleyh 
türbe-i muṭahharasına hem-civār olan buḳ‘a-i bihişt-ābādda ki merḥūm 
Sulṭān Süleymān Ḫān bin Selīm Ḫān-ı Rūmī sene erba‘īn ve tis‘a mi’e 
tārīḫinde ki ol vilāyeti Ḳızılbaş ṭā’ifesinden2 alup fetḥ eylemişler, imām-ı 
a‘ẓam ve hümām-ı muḥterem Ebū Ḥanīfe-i Kūfī hażretlerinüñ mezārını 
bulup merḳad-i şerīflerini 3  ta‘mīr ü taṭhīr ile iḥyā ḳılmışlar. Ve anlara 
mülāṣıḳ bir mezār-ı lāḥiḳ 4  daḫı bulmışlar. [463b E] “ ‘Ayṣ bin İsḥāḳ 
merḳadıdur.” diyü ziyāretgāh-ı sükkān-ı dār u diyār olmaġla ḳabrinüñ5 
inşāsına cell-i himmet itmişler.  

İlā hāẕe’l-ān ol iki gülzār-ı maġfiret6-nişān ziyāretgāh-ı Müslimīn idügi 
müşāhed ü ‘ayāndur. Ḥālā ki anlardan ġayrı bir ‘Ayṣ daḫı olmaḳ veyāḫūd 
evlād-ı kirāmından ol ismle müsemmā kimesne iştihār bulmaḳ, farażā ki 
‘Ayṣ7 mükerrer olduġı taḳdīrce ibn İsḥāḳ olması muvāfıḳ bulınmaḳ işidilmiş 
degüldür. Eṣaḥḥını ‘Ālimü’l-ḫafiyyāt bilür.  

 

Bu maḥal Ḥażret-i Yūsuf’uñ ḥüsn ü cemāli beyānındadur ve Ḥażret-i 
Ya‘ḳūb’uñ anlara maḥabbet-i ber-kemāli i‘lānında, ḫuṣūṣā ki Ḥażret-i 

Ṣıddīḳ’uñ taḥḳīḳ-ı rü’yāsında ve birāderlerinüñ ol ḥażrete reşk ü 
ḥasedleri müdde‘āsında vāḳi‘ aḥsen-i ḳaṣaṣ ve eşher-i vaḳāyi‘dür  

ki tafṣīli ‘ayn-ı ‘ibret ü menāfi‘dür 

Kitāb-ı Ḫamīs’de ve Ravżatu’s-ṣafā nāmındaki tārīḫ-i nefīsde mesṭūrdur 
ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ sinn-i şerīfi ṭoḳsan yıla vāṣıl ve ḳurre-i ‘aynınuñ sinn-
i güzīni on yedi sāl ḥudūdına dāḫil olduḳda şiddet-i [222b MV] kürbet ü 
firāḳ ve ḥayret ü melālet-i iştiyāḳ meşhūr-ı8 sükkān-ı āfāḳ olup ol pīr-i żarīr 
ki Ḥażret-i Yūsuf’dan9 cüdā düşdi, ḳırḳ yıl tamām ol muṣībet-i dil-sūzla 

 
1  defterdār-ı: defter-i MV, N1 
2  ṭā’ifesinden: ṭā’ifesi yedinden N1 
3  merḳad-i şerīflerini: merḳadini MV, N1 
4  lāḥiḳ: - N1 
5  ḳabrinüñ: meremmātınuñ MV | merḳadinüñ E 
6  gülzār-ı maġfiret: mezār-ı ma‘rifet N1 
7  ‘Ayṣ: - N1 
8  meşhūr-ı: menḳūldür ki N1 
9  Yūsuf’dan: Yūsuf’uñ dīdārından E 
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ḳıyām ve Külbe-i Aḥzān’ı kendülere maḳām u cāy-ı ārām idüp feryād u enīn 
ve nevḥa vü ḥanīn āteşinden1 bir ān ḫālī olmadı. Her çend ki sükkān-ı mele’-
i a‘lā ve perde-nişīnān-ı beşāret-nümā; 

Naẓm 

  2لستان غم خمور گ شود روزى    كلبٔه احزان    غم خمور شته �ز آيد بكنعان  گ م  گ يوسف  

diyü tesliyet iderlerdi. Ol maḳūle beşāreti evhām u ḫayālāt ḳıyās idüp 
inanmazdı. Gāh ebnāsı ḳavlince ciger-gūşesini “Ḳurd yidi.” ṣanup, gāh 
“Öldürdiler.” taḫayyülin3 idüp tekrār dīdār-ı yār bedīdār olacaġını gerçek 
ṣanmazdı. 

Vaḳtā ki Yūsuf’uñ sinn-i ‘azīzi on dördine vardı, ayuñ on dördi gibi 
kemāl-i ḥüsn ü cemālle bedr olup āftāb-ı ‘ālem-tāb-ı ruḫsārı Ken‘ān diyārına 
şa‘şa‘alar ṣalup nūr u żiyā virdi. Leṭāfet-i yāl ü bāl ve melāḥat-i ġunc u delāl 
ve her ‘użv-ı laṭīfinde i‘tidāl ve ḳāmet-i mevzūn u maṭlūbı bir ber-güzīde 
nihāl olup mübārek ṣaġ yañaġında bir müşgīn ḫāl ve iki ġazālāne gözleri 
miyānında bir meşāmme-i ‘anberīn-timẟāl olduḳdan ġayrı reng-i rūyı [237a 
N1] ġāyetle beyāż ve mūy-i benefşe-būyı jülīdelikde mānend-i sünbül-i 
beyāż,4 ma‘a ẕālik nergis-i şehlāları [464a E] ġāyetle siyāh ve ġammāzāt-ı 
‘iẕār-ı verd-āẟārı āb-ı ḥayātla memlū iki nühüfte çāh idügi müfessirīnüñ 
şīrāne-meşrebi Mevlānā ẞa‘lebī naḳl-i ṣaḥīḥı ile kitāb-ı Ḫamīs’de mesṭūrdur.  

Niteki sā’ir nāsa göre Ḥażret-i Yūsuf’uñ ḥüsn cihetinden fażlı leyle-i 
bedrde ḳamerüñ sā’ir nücūmdan farḳı gibi olduġı Tefsīr-i Medārik’de bu 
aḥḳara manẓūrdur. 

Naẓm 

  Çünki yedi yaşı tamām oldı 
  Ḥüsn ü ḫulḳ ehline imām oldı 
 

 
1  nevḥa//āteşinden: nevḥa-i āteşīnden E 
2  “Kaybolan Yûsuf, Ken‘ân iline döner, gam çekme. Külbe-i Ahzân birgün gül bahçesine 

döner, gam çekme.” | Bu dizeler Hâfız-ı Şirâzî’nin meşhur bir gazelinin matla beytidir. 
3  taḫayyülin: ḳıyās N1 | ḫayālātın tekrār E 
4  beyāż: riyāż N1 | bir beyāż E 
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  Ḥüsni māt itdi māh-ı çār-dehi 
  Ḳaddine bende oldı serv-i sehī 
 
  Yüzi āyīne gibi ṣāfī idi 
  Sözi cān ḫastesine şāfī idi 
 
  Aṣmasa burḳa‘ını dīdāra  
  Şu‘lesi düşer idi dīvāra 
 
  Arasañ gövdesinde mūdan eẟer 
  Mūya beñzer miyān olaydı meger 
 
  Dürr-i manẓūm esīr-i dendānı 
  Cāna zindān idi zenaḫdānı  
 
  Ol ki yoḳdan1 cihānı var itdi 
  Dehenini2 şeker-niẟār itdi 

Menḳūldür ki Ḥażret-i Ṣıddīḳ ḳaçan ki Mıṣr’uñ zuḳāḳlarına uġrardı, 
āftāb-ı dīdārınuñ dıraḫş-ı envārı dīvārlara mün‘akis olup leme‘ān olurdı. 
Ḥattā genc-ḫānede olanlar izāle-i ẓalām u tārīk, ol miyān u lebleri bārīk 
vücūd-ı şerīfüñ güẕerān olmasından idügini bilüp seyr ü temāşāsına şitāb 
ḳılurlardı.  

Ve bi’l-cümle ḥadīẟ-i şerīf-i nebevīde ḥüsnüñ bir şaṭrı Ḥażret-i Yūsuf’da 
ve şaṭr-ı āḫarı ‘āmme-i maḫlūḳātda olmasına işāret olınmışdur. Ve bir ḥadīẟ-i 
şerīf-i Muṣṭafāvī’de daḫı kemāl-i ḥüsn ü cemāl üç ḳısm olup ẟülüẟi ḫilḳat-i 
Ādem’den inḳırāż-ı ‘āleme dek gelecek maḫlūḳāta ve ẟülüẟānı Ḥażret-i 
Ṣıddīḳ-ı ber-güzīde-ṣıfāta virildügi beyān buyurılmışdur. 

li-Münşi’ihi 

  Zihī kemāl-i melāḥat zihī cemāl-i cemīl 
  Bulınmaya aña ḥüsn ü ‘adālet içre ‘adīl 
 

 
1  yoḳdan: yoḳdur N1 
2  Dehenini: Vaṣfını N1 
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  Nihāl-i ḳāmet-i bā-i‘tidāl-i mevzūnı 
  Ḥaḳīḳaten ne ḳaṣīr idi sevdigüm ne ṭavīl 

Ammā Vehb bin Münebbih ḳavlince māhiyyet-i ḥüsn ü cemāl on 
ḳısma münḳasım ḳılındı. Ṭoḳuz ḥiṣṣesi ol māh-ı bedre ve yalıñuz bir ḥiṣṣesi 
‘āmme-i1 beşere erzānī görildi.  

Kitāb-ı ‘Arā’is’de [223a MV] taḥḳīḳ olınmışdur ki Ḥażret-i Ṣıddīḳ 
kemāl-i behcete cedd-i mācidi İsḥāḳ Peyġāmber’den min ciheti’l-irẟ mālik 
oldı. Niteki Ḥażret-i İsḥāḳ’uñ melāḥati Sāre’den, Sāre’ye daḫı Ḥażret-i 
Ḥavvā’dan sārre mīrāẟ idügi ta‘ayyün buldı.  

Ve ba‘żı müfessirīn ḳavlince Ḥażret-i Ādem ḫalḳ olınup dāḫil-i cinān 
olduġı [464b E] ḥālde ne gūne ḥüsn ü cemāl ile bedīdār oldı ise Ḥażret-i 
Yūsuf dār-ı dünyāda anlaruñ kemāl-i behcetine nümūdār ḳılınmışdur. Ya‘nī 
ki Ṣıddīḳ’uñ Ebü’l-beşer’e müşābeheti cümleden ziyāde bulınmışdur.  

Vaḳtā ki sinn-i ‘azīzi on iki sāle vardı, bir şeb rü’yāsında on bir kevkeb-i 
münevver ve şems ü ḳamer kendüye secde itdügini gördi. İrtesi Ḥażret-i 
Ya‘ḳūb’a    2﴾أَبِت ِإّينِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْـتُـُهْم ِيل َساِجِديَن �َ﴿
diyü taḳrīr ḳıldı. [237b N1]  

Naẓm 

  Didi Ya‘ḳūb aña ki cān-ı peder 
  Şem‘-i ḫandān-ı ḫānedān-ı peder 
 
  Ḫūbdur ḫˇābuñı ‘ayān itme 
  Ehl-i destāna dāsitān itme 
 
  Açma rāzuñı zār olmayasun3 
  Miḥnet ü derde yār olmayasun 
 
  Ṣaḳla sırruñı ser selāmet ola 
  Sırrın iẓhār iden melāmet ola 
 

 
1  ‘āmme-i: tamāme-i MV | tāmme-i E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/4, “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yılduz, 

güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı.” 
3  olmayasun: itmeyesün N1 | olınmayasun E 
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  Dime iḫvāna ḫˇābuñı zinhār 
  Ḫˇābdān fitne olmasun bīdār 
 
  Ḥaḳ te‘ālā seni güzīde ide 
  Ṣadef-i ‘āleme ferīde ide 
 
  İkiye1 itmegin sirāye bu sırr 
  Līk iḫvānı ṭuydılar bir bir 

Egerçi ki ba‘żı müfessirīn bu vāḳı‘ayı gördükde sinn-i şerīfi ziyāde ve 
nāḳıs idüginde iḫtilāf itmişlerdür. Müfessir Ḥaddādī ve niçeler ḳavlince on 
iki yaşında iken görmişdür. Lākin yedisinde görmeleri ve on yedisinde ol 
rü’yāyı müşāhede ḳılmaları daḫı muṣarraḥdur. Ḥālā ki evveli eṣaḥdur.  

Ve “On bir yılduz ki ḥażrete secde itmişlerdür, ḳanġı nücūm idi, ve ne 
maḳūle ismlerle mersūm idi?” diyü aḫyār-ı Yehūd’dan Sinān nām Cehūd,2 
Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem cenābından su’āl eyledükde 
Cābir raḍiya’llāhu ‘anh rivāyetiyle ta‘yīn buyurılan esāmī bunlardur ki ẕikr 
olınur: Cerbān,3 Ṭārıḳ, Ẕeyyāl, Ḳābis, ‘Amūdān, Felīḳ, Muṣbaḥ, Ṣarūḥ,4 
Ẕū-fer‘, Ẕū-ẟāb, Ẕü’l-ketefeyn. 

Bir rivāyetde Ḥażret-i Peyġāmber ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem su’āl 
olınduġı günde cevāb virmediler. İrtesi Cibrīl ‘aleyhi’s-selām gelüp beyān 
itmekle taḳrīr buyurdılar. Ve ol Cehūd,  5 «هكذا ىف التوراة»  diyü taṣdīḳ 
eyledi. Ḥattā “Ḥaḳ peyġāmber idügüñ baña rūşen oldı.” diyü īmāna geldi. 
Bu tafṣīl Tefsīr-i Keşşāf’da daḫı beyān [465a E] olındı.  

Ammā fużalā-yı müneccimīn; Cerbān ki bir żiyādur, żiyādan daḫı 
murād Simāk-ı Rāmiḥ’dur, didiler. Niteki Ṭārıḳ, Müşterī; Ẕeyyāl, Esed; 
Ḳābis, Zühre; ‘Amūdān, Zubāneyān; Felīḳ, ‘Ayyūḳ; Muṣbaḥ, Süheyl; 
Ṣarūḥ, ‘Uṭārid; Ẕū-fer‘, Delv; Ẕū-ẟāb, 6  Şi‘rā-yı Yemānī; Ẕü’l-ketefeyn, 

 
1  İkiye: İki bir N1 
2  Cehūd: Yehūd MV | Yehūdī E 
3  Cerbān: Ceryān MV 
4  Nüshalarda “Ḫarūc” şeklinde yazılan bu kelime aşağıda “Ṣarūḥ” biçiminde yazıldığından 

yazım birliği sağlamak adına tashih edilerek metne alındı. 
5  “Tevrat’ta da böyledir.” 
6  N1 nüshasında “Veyān”, MV nüshasında “Zūbān” şeklinde yazılan bu kelime yukarıda 

“Ẕū-ẟāb” olarak yazıldığı için yazım birliği adına tashih edilerek metne alındı. 
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Cevzā’dur, diyü beyān eylediler. 1  Ya‘nī ki lisān-ı ‘İbrānī’deki esmāyı 
‘Arabī’deki esāmī ile īżāḥ ḳıldılar.  

 

Ammā ṣūret-i vāḳı‘a-i Ṣıddīḳ ‘aleyhi’s-selām 

Ḫulāṣa-i kelām, bir şeb Ḥażret-i Yūsuf-ı cemīl, firāş-ı İsrā‘īl ve bālīn-i 
vālid-i mācid-i celīl üzere zünūde ve kemāl-i istirāḥatle ġunūde iken ‘ālem-i 
rü’yāda gördi ki bir kūhsār-ı bülend ve burc-ı eflāke kemer-bend bir cebel-i 
şāmiḫ-i felek-peyvend üzere kendüler ṭurmışlar ki eṭrāfında niçe yirden āb-ı 
firāvān revān ve ṭaraf ṭaraf besātīn ü ḥadā’iḳ nümāyān ve envā‘-ı gül ü 
yāsemīn ve eṣnāf-ı [223b MV] ezhār u reyāḥīn her cānibinde ẓāhir ü ‘ayān 
iken māh u āftāb ve on bir ‘aded encüm-i pür-tāb bir vechle ‘acele vü şitāb, 
farḳ-ı semādan inerler. Ve ẕāt-ı şerīfine karşu gelüp ḫāk-i pāyuña secde 
eylerler.  

Ferzend-i ercümend-i nāmdār ki keyfiyyet-i rü’yāsını peder-i büzürgvār 
cenābına taḳrīr idüp buyurdı,2 Ḥażret-i Ya‘ḳūb ta‘bīr-i menām-ı merġūb ne 
yüzden idügini bildi. Ve nūr-ı dīdesine mesned-i ‘izzetde temkīn müyesser 
olup āẟār-ı luṭf u iḥsānı ol görinen ḥadā’iḳ u reyāḥīnüñ ezhār u eşcārı gibi 
bī-şümār olup esbāṭ-ı ma‘dūmü’l-inbisāṭ ve vālideyn-i ma‘lūmü’l-irtibāṭ 
ber-vech-i ta‘ẓīm ü tekrīm kendüye [238a N1] secde ideceklerini taḥḳīḳ 
ḳıldı. Lākin sā’ir ebnāsınuñ ṭabī‘atlerinde merkūz olan ḥıḳd u ḥasede binā’en 
َعُدوٌّ   ِلِإلنَساِن  الشَّْيطَاَن  ِإنَّ  َلَك َكْيًدا  فـََيِكيُدوْا  ِإْخَوِتَك  َعَلى  ُرْؤَ�َك  تـَْقُصْص  َال  ُبَينَّ   �َ﴿
 buyurdı. Ḥaḳīḳat-i rü’yāyı ṭuyduḳları gibi evvelden olan ḥasedleri  مُِّبٌني﴾3
müştedd olacaġını Ḥażret-i Yūsuf’a ṭuyurdı.  

Zīrā ki Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ ḥüsn ü cemāline ve leṭāfet-i aḫlāḳ4 ü ḫiṣāline 
ve şān-ı şerīfinde müteḥaḳḳıḳ olan kelimāt-ı ‘aẕb u kemāline binā’en ḥażret-i 
pīr maḥabbet-i ta‘aşşuḳ-peẕīr üzere idi. Übüvvet ü nübüvvet ‘alāḳasından 
mā‘adā ‘āşıḳ u ma‘şūḳ mu‘āmelātı mā-beynlerinde cārī olmış idi. Sā’ir-i 
iḫvān ise [465b E] ḥıḳd u ḥased-i bī-kerān iderler idi. “Yūsuf’ı bizden ziyāde 
sevmege bā‘iẟ nedür?” diyü söylerlerdi.  

 
1  diyü beyān eylediler: didiler N1 
2  buyurdı: ṣordı N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/5, "Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa, 

sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır." 
4  aḫlāḳ: - N1 
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Ḥattā vāḳı‘a ḳıṣṣasını ki bildiler,   1 «كّل سّر جاوز االثنني شاع»  feḥvāsınca 
bir  ṭarīḳla  işitdiler, 3«ما   ر ضى 2    أن سجد له إخوته    حّىت   يسجد له أبوينه»    didi-
ler. Ya‘nī ki “Yalıñuz ḳarındaşları secdesine rāżī olmayup babası ve anası 
secdesine müte‘alliḳ rü’yā peydā eyledi.” diyü niçe güftügūlar ḳıldılar.  

Naẓm 

  Dirler idi çü aṣlımuz birdür 
  Cinsimüz belki fażlımuz4 birdür 
   
  Nice ḥadde yitişdi kim bu yetīm 
  Ki atamuz ḳatında oldı kerīm 
 
  Bunca oldı ḳarındaş ile ‘aceb 
  Olalar atamuza bizden eḥabb 
 
  Çün ḳodı bizi anı sevdi hemīn 
  Oldı pīrüñ işi ḍalāl-ı mübīn 

‘Ale’l-ḫuṣūṣ Yūsuf’uñ rü’yāsını fikr itdüklerince gözlerine ḫˇāb-ı rāḥat 
ḥarām olmış idi. “ ‘An-ḳarīb bir küllī devletle ẓuhūr iderse ve cümlemüz aña 
secde itmek lāzım gelürse ḥālimüz nice olacaḳdur?” diyü ıżṭırāb u infi‘ālleri 
taḥaḳḳuḳ bulmış idi. Ḥattā birgün ittifāḳla birāder-i erşedleri olan Rūbīl 
ḥużūrına vardılar. “Rāḫīl oġlınuñ rü’yā-yı sāḫtesi bize küllī elem virdi. 
Mücerred peder-i ‘azīzüñ ḳalb-i şerīfini ceẕb içün böyle dürūġ ḳıṣṣa peydā 
itmişdür.” didiler. Zu‘mlarınca Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ izālesine andan naṣīḥat u 
mu‘āvenet recā eylediler.  

Lākin Rūbīl bunlaruñ kelimātını ta‘accüb ḳıldı. Ṣıddīḳ’uñ ṣadāḳatini 
beyān eyleyüp  5«إّىن ال  أ رى وجهه وجه الكاذبني»  kelāmı ile anlara cevāb virdi. 
Ya‘nī ki “Nāṣiyesinde envār-ı devlet ü iḳbāl yābende vü ber-kemāl ve 
dıraḫşende-i lā-yezāl iken ‘acībdür ki hilāl-i ẕātı ‘an-ḳarīb bedr-i evc-i ‘izz ü 
celāl ola. Ve nihāl-i sa‘ādeti ravża-i kerāmet ü kām-rānīde bir dıraḫt-ı [224a 

 
1  “İki kişiden çok kişinin bildiği sır, ortaya çıkar.” 
 N1رضى :   رحىت   2
3  “Anne ve babası ona secde etmeden, sadece kardeşlerinin ona secde etmesine razı olmadı.”  
4  fażlımuz: neslimüz N1 
5  “Onun yüzünde yalancı birinin yüzünü görmüyorum.” 
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MV] pür-berg ü bār ola.” diyü söyledi. İḫvān-ı Yūsuf’ı dibelik ġamnāk ve 
ta‘bīr-i vāḳı‘anuñ vuḳū‘ı fikri her birini verem-nāk ü helāk eyledi.  

 

Vāḳı‘a-i ẟāniye 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki vāḳı‘a-i ūlādan bir yıl miḳdārı zamān 
geçdükden ṣoñra Ḥażret-i Yūsuf bir rü’yā daḫı gördi. Vāḳı‘asında her 
engüşt-i mübāreki ser-çeşme-i ‘ināyet ü hidāyetde bir lūle-i āb-ı ḥayāt olup 
āb-ı nebāt1 aḳıtdı. Ve her nebātı bir mīz-āb-ı pür-nāb görinüp mā’-i ‘aẕb ve 
cüllāb-ı ḥikmet revāne ḳıldı. Ma‘a ẕālik hevā bulutlı [466a E] görinüp 
[238b N1] ġamām-ı āsmāndan bārān yirine āteş-pāreler yaġardı. Mā-beyn-i 
zemīn ü āsmān şerāre-i bī-kerān ile pür olmış idi. 

Vaḳtā ki Ṣıddīḳ bu rü’yāsını daḫı Ḥażret-i Ya‘ḳūb’a taḳrīr ü taḥḳīḳ 
eyledi, ezmine-i ātiyede ẓāhir olacaḳ ḳaḥṭ u ġalā ve Ḥażret-i Yūsuf’uñ dest-i 
iḥsānından birāderlerine müte‘alliḳ olan selāmet-i bī-intihā ve mekārim-i 
gūn-ā-gūn u i‘ṭā ẓuhūr u2 ṣudūr idecegini tedḳīḳ eyledi. Lākin izdiyād-ı 
keyd3 ü ḥased iḫvāna bādī olmasını muḳarrer bilüp ta‘bīrini mevḳūf ḳıldı.  

Ḫuṣūsā ki “Zinhār4 ey ciger-gūşe-i sa‘ādet-yār, bu vāḳı‘ayı birāderlerüñe 
bildürme.” diyü ıṣmarladı. Ḥālā ki bu rü’yā daḫı ṭuyıldı. Ġamları ve ḥıḳd u 
ḥasede müte‘alliḳ olan elemleri evvelkiden efzūn olup “İbn Rāḫīl’üñ 
vāḳı‘aları bizi helāk itdi.” diyü güftügūlarına bā‘iẟ oldı.  

 

Tafṣīl-i āḫar ve töhmet-i düzdīden-i kemer der-ḥaḳḳ-ı ān zübde-i beşer 

Ba‘żı müverriḫīn ser-encām-ı Ṣıddīḳ’ı bu ṭarīḳla tebyīn5 eylemişlerdür 
ki vālide-i ‘azīzesi Rāḫīl ki Bünyāmīn’i ṭoġırup nifāsı ḥālinde icābet-i emr-i 
Celīl idüp dünyāsını degişdi. Ḥażret-i Yūsuf iki yaşında bulınup Ḥażret-i 

 
1  nebāt: nāy MV | nāb E 
2  ẓuhūr u: - N1 
3  keyd: kibr N1 
4  Zinhār: - N1 
5  tebyīn: ta‘ayyün N1 
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Ya‘ḳūb’uñ Dina1 nām hem-şīresi ol ferzend-i ‘izzetmendüñ ḥiṣānet ü ḥüsn-i 
terbiyetine me’mūr olup muḳayyed2 düşdi.  

Meẟelā ol ‘amme-i büzürgvār Yūsuf-ı bülend-iştihārı vālidinden ziyāde 
severdi. Maḳdūrını ḫidmet ü ri‘āyetine ṣarf idüp kendü cānından ‘azīz 
ṭutardı. Niçe zamāndan ṣoñra ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb ol ferzend-i merġūbı 
maṭlūb idindi, “Yiter senüñle oldı, min ba‘d benümle olsun.” diyü hem-
şīresinden recā ḳıldı. Ol ḫˇāher-i mihrbān her çend ki Yūsuf’uñ firāḳuñı 
taṣavvur eyledi, dem-be-dem dīdeleri ḳan aġlayup bir ān añsuz olmaġa ḳādir 
degül idügini bildi. Ḥażret-i pīre bu ṭarīḳla cevāb gönderdi ki “Yūsuf’ı 
benden ayırmaḳ cesed-i mecrūḥumı rūḥ-ı revānumdan cüdā itmekdür.” 
diyü ḫaber gönderdi.  

Ammā Ḥażret-i Ya‘ḳūb aña cevāb-ı nā-ṣavābdan giriftār-ı miḥnet ü 
āşūb oldı. Ḫˇāherine ḫiṭāben bu maḳūle maḳāleleri3 ṣudūr buldı.  

Naẓm 

  Didi Ya‘ḳūb aña līnet ile 
  Beni ṭab yaḳ firāḳ u ḥasret ile 
 
  Nice ditrersün üstine çün bīd 
  Bostānımuza yaraşur o ferīd 
 
  Beni ṭab eyle Yūsufumdan dūr 
  Şimdiden ṣoñra aña vir destūr 

Bi’l-āḫire kendü yanında ibḳāsına bā‘iẟ bir ḥīle tedārükinde mücidd 
oldı. Ya‘nī ki Ḥażret-i Ḫalīl ki bi-ciheti’l-irẟ Ḥażret-i İsḥāḳ’a [466b E] ve 
anlardan evvel ‘afīfe-i müştāḳa degmiş idi. Yūsuf’ı cenāb-ı Ya‘ḳūb’a teslīm 
idecegi gün [224b MV] ol kemer-i mükerremi 4  ferzend-i muḥtereme 
pīrāhen altından ḳuşatdı. Ya‘nī ki cāme-i laṭīfi altından miyānına bend idüp5 

 
1  Nüshalarda “Elyās (N1)”, “Eynās (MV, E),” şekillerinde muğlak yazılan bu isim tashih 

edilerek metne alındı. bk. Tevrat, Yaratılış, 30: 21; 46: 1 ve Caroline Blyth, “ ‘Listen to My 
Voice’:  Challenging Dinah’s Silence in Genesis 34”, The Expository Times, 2009, 120(8), 
pp.385-387. 

2  muḳayyed: muḳadder N1 
3  maḳāleleri: cevābları N1 
4  kemer-i mükerremi: kemeri N1 
5  bend idüp: - N1 
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pinhān itdi. Ve eẟnā-yı vedā‘da “Ḥażret-i pederden ḳalan kemer şunda idi. 
Nice olmışdur?” diyü bir zemzeme peydā eyledi. Her çend ki gūşe-be-gūşe 
yoḳlandı, kemer bulınmadı. Ol gencüñ miyānını pīçīde ejder gibi ṭolanduġı 
bilinmedi. 

Naẓm 

  Yoġ-iken Yūsufuñ kemer ḫaberi 
  Mekr ü āl1 ile ḳuşadup kemeri 
 
  Çün ki girdi miyān-ı ḫānesine [239a N1]               
  Ḳoçdı belin kemer baḥānesine 
 
  Didi ḳanġı kemerdedür bu meger2 
  Āh kim gitdi yādgār-ı peder 
 
  Anca teftīş ü bunca diḳḳatle 
  Geldi Yūsuf miyāna nevbetle 
 
  Yoġ-iken ḳılca fitne cānında  
  Kemeri buldılar miyānında 

Ḫulāṣa-i kelām ḫˇāher-i rūşen-peyām Ḥażret-i Yūsuf’ı ṣoyup tefaḳḳud-ı 
bī-mer ḳıldı. Ol nā-būd olan miyānda der-miyān olan kemeri ẓuhūra 
getürdi. Fe-lā-cerem ber-mūcib-i şerī‘at-i Ḫalīlü’r-Raḥmān düzd olan cān, 
ṣāḥib-i māl-i mesrūḳa müşterā ḳul ḥükminde olması ‘ayān ve bir yıla dek 
ḫidmetinde dāmen-der-miyān olup ḳalması lāzıme-i ḥüccet ü bürhān 
olduġından ġayrı bir ḳavlde3 mü’ebbed ḳul olması, ya‘nī ki māl-i mesrūḳ 
ṣāḥibi ḳayd-ı ḥayātda olduḳça ḫidmetinde ta‘ayyün bulması muḳarrer idi.  

Ḥażret-i Ya‘ḳūb bu ḫuṣūṣa nizā‘ı cā’iz görmedi. Şer‘-i Ḫalīl üzere Yūsuf-ı 
Ṣıddīḳ ol vechle ḫidmet-i ‘ammeye refīḳ olup ḳaldı. Tā vefāt itmeyince 
vālid-i mācidi ḫidmetine gelmesi müyesser olmadı. Eẟnā-yı vefātında ol 
kemer-i laṭīfi ve Ḥażret-i İsḥāḳ’a Vāhibü’l-‘aṭāyāt cenābından mevhūb olan 
cāme-i şerīfi ve Ḥażret-i İbrāhīm içün Cibrīl-i kerīm bihiştden getürdügi 

 
1  āl: ḥīle N1 
2  meger: kemer N1 
3  ḳavlde: ḳulın E 
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ḳaḍīb-i münīfi cemī‘an Yūsuf-ı Ṣıddīḳ’a baġışladı. Ve ḥüsn-i terbiyetinde ne 
gūne kūşişler itdügi meziyyeti bu ṭarīḳla daḫı āşkāre ḳıldı. Bu kerre hased-i 
birāderān müşted ve kemer ü ḳaḍīb ü cāme bir uġurdan Yūsuf’a virildügine 
‘adāvetleri bünyānı1 mümehhed2 oldı. Fe-ammā ‘ammesi ḥayātında Ḥażret-i 
Yūsuf3 bir rü’yā daḫı gördi.  

 

Vāḳı‘a-i ẟāliẟe 

Bir şeb yine bir ‘aceb rü’yā gördiler. İrtesi ḫˇāher-i Ya‘ḳūb’a bu vechle 
taḳrīr ḳılurlar ki “Ke-ennehu birāderler ile odun cem‘ine varmışuz. Her 
birimüz bir püşte heyzüm yıġup temāşāsını ḳılmışuz. Ḥālā ki anlaruñ 
degşürdükleri odun yıġınları siyāh idi. Ve ben ḥāṣıl itdügüm yıġınlar beyāż 
olup şecere-i kāfūr-gūn gibi ḥüsn-i ḥālüme4 güvāh idi. Ve bu eẟnāda şöyle 
gördüm ki [467a E] birāderlerimüñ püşteleri benüm püşteme secde 
eylediler. Ya‘nī ki anlara müte‘alliḳ olan hīmeler benüm cem‘um olan 
heyzüm yıġınına teba‘iyyet gösterdiler. Ba‘de ẕālik bir şaḫṣ-ı nūrānī peydā 
oldı ki pāyı pāye-i ġabrāda ve farḳ-ı seri gūyā ki fevḳ-ı semāda idi. Bā-ḫuṣūṣ 
arḳasında bir sepīd cāmesi ‘ayān, elinde bir laṭīf ü mevzūn mīzān, evvelā 
baña ta‘ẓīmle selām virdi. ẞāniyen benüm püşte-i heyzümümle birāderlerüñ 
yıġınlarını muvāzene ḳıldı. Bir keffeye anlaruñ mecmū‘ını ve bir keffeye 
benüm püştemi ḳoyup vezn itdi. Benüm yıġınlarumı sengīn buldı. Ve ol 
ḥīnde birāderler baña secde eyleyüp her biri meskenet gösterdi.”  

Vaḳtā ki [225a MV] ḫˇāher-i Ya‘ḳūb bu rü’yā-yı ḫūb ḳıṣṣasını işitdi ve 
ḥażret-i pīre taḳrīr eyledi, te’vīli ne idügini bildi. Lākin “Mekr-i iḫvāndan 
iḥtiyāṭ lāzım olmaġın ifşā olınmasın.” diyü tenbīh itdi.  

Ḥikmet Ḫudā’nuñdur, bir yıl miḳdārı zamān mürūrından ṣoñra bir 
‘aceb rü’yā daḫı ẓāhir oldı.5 [239b N1] Bunuñ ta‘bīrinde imtiyāz-ı şān-ı 
Yūsuf ‘izzet ü sa‘ādet cihetinden nümāyān idügi taḥaḳḳuḳ buldı.  

 

 

 
1  bünyānı: tibyānı N1 
2  mümehhed: mümted N1 
3  ḥayātında//Yūsuf: ḥażret N1 
4  ḥālüme: ü cemāli N1 
5  ẓāhir oldı: gördi E 
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Vāḳı‘a-i rābi‘a 

Bu menāmuñ keyfiyyet-i rü’yeti bu vechle oldı ki Ḥażret-i Yūsuf kendü 
ḳaḍībini bir ṣaḥrāda naṣb itmiş. Ḳarındaşları daḫı ‘aṣālarını ol ḳaḍībüñ 
eṭrāfına dikmiş. Bunlar bu aḥvāle nigerān ve ‘aṣālar ile ḳaḍībi teferrüc-künān 
iken Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ ‘aṣāsı bir köklü dıraḫt şeklini mütemeẟẟil olur. 
Dalları ve budaḳları ṣalup çaḳ nihāyetindeki şāḫsārı Sidretü’l-müntehā gibi 
āsmāna çekilüp i‘tilā bulur.  

Ve bi’l-cümle bir şecere-i nūrānī ve dıraḫt-ı mevzūn-ı cāvidānī oldı ki 
mābeyn-i maġrib ü maşrıḳı envārı ile iḥāṭa eyledi. Ve şāḫlarında şīrīnter ü 
leẕīẕ mīveler peydā ḳılup iḫvānınuñ farḳına nevbāveler niẟār eyler. Ḥattā 
anlar tenāvüle meşġūl olup her biri ṣafā kesb eyler. Ba‘dehu ferden-ferdā 
Yūsuf’a secde eylerler. Ya‘nī ki ol yidükleri şekkerīn mīvelerüñ şükrin iderler.  

Yūsuf-ı Ṣıddīḳ ki bu ḫˇābdan uyandı, vālid-i mācid ve sā’ir iḫvānını 
eṭrāfında oturur gördi. Bilā-te’ḫīr gördügi rü’yānuñ ḫaberin virdi. Evvelki 
rü’yālaruñ fikrin idüp yidükleri ġam u ġuṣṣa[ya] rü’yā-yı tenāvül-i mīve derd 
üstine derd olup her biri ḳasāvet çekmege başladı. “Senüñ vāḳı‘alaruñ 
dükenmedi.” diyü gūyā ki her biri ol nihāl-i mīvedārı ṭa‘nla ṭaşladı.  

Egerçi ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb delā’il-i rü’yādan [467b E] Yūsuf’uñ devlet ü 
‘izzetine ḥaẓẓ iderdi. Lākin birāderleri gitdükçe ḥıḳd u ḥased peydā idüp 
kendüye żarar ḳaṣd itmelerinden ḳatı1 iḥtiyāṭ eylerdi.  

Ba‘żı müfessirīn ḳavlince cümleden evvel ẕikr olınan vāḳı‘a, ya‘nī ki 
şems ü ḳamer ü nücūmuñ secdesine müta‘alliḳ olan rü’yā-yı nāfi‘a bu dıraḫt 
menāmından ṣoñra oldı. Ḥattā şeb-i cum‘ada vuḳū‘ buldı.2  

El-ḳıṣṣa ‘ale’t-tevālī görilen menāmāt beyne’l-iḫvān reşk ü ḥased ü 
mu‘ādāt peydā ḳıldı. Cümlesi nifāḳda ittifāḳ idüp Ḥażret-i Yūsuf’uñ vücūd-ı 
pür-cūdını nā-būd ḳılmaġı muḳarrer itdiler. Fe-lā-cerem ‘izz-i ḥużūr-ı pīre 
vardılar. “Yūsuf’ı bize hem-rāh idüp teferrücimüze icāzet vir.” diyü 
yalvardılar. Lākin Ḥażret-i Ya‘ḳūb müfāraḳata rıżā virmedi. “Ansuz 
varursañuz varuñ. 3  Ve illā ki Yūsuf benden ayrılmaġa rıżām yoḳdur.” 
cevābını virdi.  

 
1  ḳatı: ziyāde E 
2  MV nüshasında burada “Li-mü’ellifihi” başlığı yazılmış, alt tarafında üç satırlık bir boşluk 

bırakılmıştır. E nüshasında aynı başlığın altında bir satırlık boşluk bulunmaktadır. 
3  Ansuz//varu: Siz seyre varursañuz n’ola N1, E 
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Egerçi ki siyāḳ u sibāḳ-ı menāmāta [225b MV] müte‘alliḳ olan reşk ü 
ḥased ü nifāḳ Ḥażret-i Ya‘ḳūb’uñ ‘adem-i rıżāsına bā‘iẟ idügi ẓāhirdür. Fe-
ammā Ravżatu’s-ṣafā mü’ellifi ḳavlince sebeb-i muḫālefet-i pīr bu gūne bir 
vāḳı‘adan ṣādır idügi ma‘lūm-ı ehl-i tefsīrdür.  

 

Vāḳı‘a-i hā’ile-i Ya‘ḳūb ba‘d-ez-menāmāt-ı Ṣıddīḳ-ı maḥbūb u1 merġūb 

Muḥaḳḳıḳīn-i aḫbār taḥḳīḳı2 üzere Ḥażret-i Ya‘ḳūb bir gice bir ḫˇāb-ı 
merġūb görür ki yiryüzi ‘ayn-ı insān gibi giryān olup yaşlar döker. [240a 
N1] Ba‘dehu “Yā eşrefe’l-maẓlūmīn, benüm yanuma gel.” diyü Ḥażret-i 
Yūsuf’ı kendüye żamm ider. “Yazıḳlar ki ehl-i beytüñ saña ẓulm-ı ṣarīḥ 
itdiler. Ve ẕāt-ı laṭīfüñ gibi maḫdūma cevr-i ḳabīḥ itdiler.” diyürek Ḥażret-i 
Ṣıddīḳ’ı yudup bī-nişān eyler.  

Ya‘ḳūb ki bu maḳūle vāḳı‘a gördi, ba‘żı ‘alā’im ü rümūzla ebnāsınuñ 
Yūsuf’a ḳaṣd-ı fāsidlerini taḥḳīḳa irgürdi. Bā‘iẟ bu idi ki anlaruñla seyre 
gitmesine icāzet virmemiş idi. ‘İzz-i ḥużūrından bir ān dūr olmasını münāsib 
görmemiş idi.  

Menḳūldür ki birāderān-ı Yūsuf, ḥażret-i pīrden seyre ruḫṣat 
olmaduġına3 te’essüf idüp “ ‘Acabā ne çāre eylesek? Āyā ol māhı ne ṭarīḳla 
babamuzdan tefrīḳ eylesek?” taṣavvurında iken İblīs-i pür-telbīs4 ki elbette 
bu maḳūle fesāda mübāşeret idenlere mūnis ü enīs ve ḫānedān-ı nübüvvete 
ḳaṣd eyleyenlere mu‘āvin ü celīsdür, der-ḥāl bir pīr-i nāṣıḥ şeklinde 
çıḳageldi. “Ḥālā söz söyleşdügiñüz nedür? Melāmet ü perīşān-ḫāṭır 
olmañuza bā‘iẟ ü5 bādī nedür?”6 diyü ṣordı.  

Anlar ki vāḳi‘-ı ḥāli didiler, [468a E] “Bizüm şu maḳūle bir niyyetimüz 
vardur. Ḥālā ki icāzet-i pīr nev‘an muḫālefetle bedīdārdur.” cevābın 
eylediler. Fe-lā-cerem şeyṭān-ı meẕmūmu’ş-şiyem ‘arż-ı vaḳār u sekīneden 
dem urup “Bī-vaḳt recā itmekle mültemesiñüze vāṣıl olmamışsuz ancaḳ.” 
cevābın virdi. “Bir müddetcik 7  ṣabr eyleñ ki rūy-i zemīn nev-bahār ve 

 
1  maḥbūb u: - N1 
2  taḥḳīḳı: taḥḳīḳ MV, N1 
3  olmaduġına: olmaduġına ‘arẓ-ı MV 
4  pür-telbīs: - N1 
5  bā‘iẟ ü: - N1, E 
6  nedür: ne nesnedür N1 
7  müddetcik: mertebecik N1 
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ṣaḥrālar başdan başa lālezār u benefşezār ola. Ve her ṭabī‘atda gül-geşt-i seyr 
ü kenār ārzūsı āşkār olup ḫāṭır-ı bernā vü pīr ārzū-yı teferrüc-i1 dil-peẕīr 
hevāsı ile ḫurrem olup güşāyiş bula.  

li-Münşi’ihi 

  Ferḫunde-dem ü mevsim-i pīrūza yitişsek 
  ‘Ālem yeñilense yine nev-rūza yitişsek 
  
  Ol demde kenār itmek olur ol boyı servi 
  Ṣaḥrāları gül-geşt idecek rūza yitişsek2 
 
  Elden çıḳarup pīr-i kühen-sāl-i şitāyı 
  Gül gibi cüvān-baḫt-ı dil-efrūza yitişsek  
 
  Tā ki şeref-i şemse ḳarīn olsa sitāre  
  Baḫt aça gözin ṭāli‘-i fīrūza yitişsek 

“ ‘Ale’l-ḫuṣūṣ cānib-i pīre ibrām ol nev-cüvān-ı gül-endām cānibinden 
gerekdür ki murādıñuz ḥuṣūle mevṣūl ola. Ve sa‘y u iḳdām mücerred sizden 
olmaġla bu cā’izdür ki ḫāṭır-ı ‘āṭır-ı pīr ba‘żı evhām u ḫayālāta düşüp 
muḫālefet itmesi ta‘ayyün bula.”  

Ve bi’l-cümle iḫvān-ı Yūsuf, İblīs’üñ pendine uydılar. Tuḫm-ı şerr ü 
şūr ekmegi evvel-bahār eyyāmına ḳodılar. Vaḳtā ki āftāb ḥamel burcına 
vardı,  ‘azīz ān māh-ı Çāh-ı Naḫşeb’i delv burcında ḳıyās3 itdi. Ol eẟnāda 
ittifāḳla ‘izz-i ḥużūr-ı Yūsuf’a vardılar. Kemāl-i mülāyemetle4 deprenüp bir 
faṣl ‘arż-ı maḥabbete ḳoyıldılar. Ba‘dehu basṭ-ı muḳaddemāt idüp “Li’llāhi’l-
ḥamd, bāġ-ı ‘ālem nümūdār-ı gülzār-ı [226a MV] irem oldı. Ve āftāb-ı pür-
tāb beyt-i şerīfini teşrīf idüp sa‘ādet-i kāmile ile incilā buldı. Pes senüñ gibi 
ṭıfl-i gül-rū ve ġonce-i sünbül-gīsū niçeye dek [240b N1] genc-ḫānede 
maḥbūs ve temāşāgāh-ı ṣaḥrādan me’yūs olasun. Zamānıdur ki ḥażret-i 
pedere bizümle ma‘an5 ibrām idüp ḥüsn-i icāzetin alasun ki ġazāl-i ḫōş-
ḫırām gibi bizümle eṭrāfı seyr eyleyesün. Göñlüñ gözüñ açılup nergis-miẟāl 

 
1  teferrüc-i: - N1 
2  Bu beyit MV ve E nüshalarında manzumenin sonuna alınmıştır. 
3  ḳıyās: münāsib N1 
4  mülāyemetle: belāġatle MV, E 
5  ma‘an: bile N1 | - E 
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cām-ı şād-kāmīden ṣafālar kesb idesün.” didiler. Yūsuf’uñ ṭab‘-ı laṭīfini 
meyyāl itmege mūcib niçe sözler söylediler.  

Ḫulāṣa-i aḳvāl ṭabāyi‘-i nāzük-i 1  eṭfāl ki be-her-ḥāl seyr ü bāzīçeye 
meyyāl idükleri bilā-mirā’ u işkāldür.2 [468b E] Ḥażret-i Yūsuf’ı kendülere 
uydurdılar. İttifāḳla ‘izz-i ḥużūr-ı Ya‘ḳūb’a vardılar. ‘Azm-i teferrüc ḳıṣṣasını 
‘ayān ve Yūsuf’uñ bile gitmesini recā ile beyān eylediler. 

Naẓm 

  Didi Ya‘ḳūb söylemeñ bu sözi 
  İstemem dūr ola gözüme yüzi 
 
  Görmez isem cemālini bir dem 
  Tār olur çeşmüme ruḫ-ı ‘ālem 
 
  Baña añsuz ne cān gerek ne cihān 
  Tende ṣıḥḥat olur mı olmasa cān 

Ḥālā ki bir ṭarafdan iḫvānı ve bir cānibden māh-ı Ken‘ānī niyāz u 
tażarru‘a āġāz itdiler. “Elbette nüzhetgāha revān olmaḳ murādımuzdur.” 
diyü niyāz3 itdiler.  

Naẓm 

  Didiler vaḳt-i seyr-i ṣaḥrādur 
  Ṣaḥn-ı ṣaḥrā ṭolu temāşādur  
 
  Göñül açmaḳ içün açıldı çeçek  
  Ḳo bu nev-rūzı görsün ol kūçek  
 
  Nice bir ola ġonceveş mestūr  
  Gül gibi gülsün aña vir destūr  

Ma‘a ẕālik Ḥażret-i Ya‘ḳūb bu ḥāle rıżā virmedi. “Yūsuf’ı ki benden 
cüdā ḳılasuz, ḥālet-i firāḳında vücūdumı mün‘adim bilesüz.” cevābını virdi. 

 
1  nāzük: - N1 
2  işkāldür: āşkārdur E 
3  niyāz: - N1 
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“ ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ḳorḳarın ki gürg-i gürisne aña ẓafer bula. Cānum pāresi olan 
ġazālümi yiyüp nā-būd u nā-peydā ḳıla.” muḳaddemesin beyān eyledi. Min 
vechin uġrıya ṭaş añdurdı. Gūyiyā ki evlādına mekr ü firīb ṭarīḳını gösterdi. 

Naẓm 

  Didiler olma ey peder ġamnāk 
  Bizüm ile olınca aña ne bāk 
 
  Sen bilürsün bizüm şecā‘atimüz 
  Ḳuvvet ü heybet ü ṣalābetimüz 
 
  Nice gürg olsa şīr-i merdüm-ḫˇār 
  Cengimüz görse gürbeden ola ḫˇār 

Fe-ammā Yūsuf-ı dil-ārā rāġıb-ı seyr-i ṣaḥrā olup “Niçün baña ruḫṣat 
buyurmazsun? Birāderlerüm ile teferrücgāha ‘azīmetümi revā görmezsün.1 
Bir günlik firāḳ ne cüz’ī zamāndur. Gūyā ki bir sā‘at veyāḫūd bir āndur.” 
diyü yalvardı. Ḥażret-i pīrüñ boynına ḳulaġına ṣarılup tażarru‘ u zārīye 
āġāz ḳıldı.  

Naẓm 

  Didi ey baḥr-i luṭf u kān-ı kerem 
  Şem‘-ı ḫandān-ı ḫānedān-ı kerem 
 
  Ṭoyladuñ ḫalḳı çün şefḳat ile  
  Beni şād it bugün icāzet ile 
 
  Varayın iḫvānumla geşt ideyin 
  Seyr-i ṣaḥrā vü kūh u deşt ideyin 
 
  Didi Ya‘ḳūb aña cān-ı peder [469a E]  
  Gül-i ḫāndān gülsitān-ı peder 
 
 
 

 
1 Birāderlerüm//görmezsün: - E 
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  Serv-i bālāña eyle sāye beni 
  Gitme1 luṭf it ḳoma belāya beni 
 
  Olma ey nūr-ı dīde dīdeme dūr 
  Tā ṭola sīnemüñ serīri sürūr  

Ve bi’l-cümle ol gül-‘iẕār-ı serv-endām devḥa-i ḫuşke ṣarılmış yāsemīn 
gibi pīr-i ḥazīne ṣarıldı. Nā-çār ḳażāya rıżā gösterüp ruḫṣatını ḥāṣıl ḳıldı. 

Naẓm [226b MV]  

  Bir2 ḳażā kim ola murād-ı nigār 
  Aña ‘āşıḳ rıżā virür3 nā-çār 
 
  Dil-berüñ çün murādı oldı firāḳ 
  Cevre ṣābir gerek dil-i müştāḳ 

 

Vāḳı‘a-i ẟāniye-i Ya‘ḳūb ve tafṣīl-i ān-rü’yā-yı merġūb 

Ravżatu’s-ṣafā’da mesṭūrdur ki ol gün ki ḥażret-i pīr evlādına i‘tiẕār-ı 
keẟīr idüp “Ḳorḳarın Yūsuf’umı ḳurd yir.” dimiş idi. [241a N1] Cānib-i 
şerīflerinden bu gūne taṭayyura bā‘iẟ ol eẟnālarda gördügi rü’yā-yı ḥādiẟ 
olmış idi ki Ḥażret-i Ya‘ḳūb kendüyi bir kūh-ı bülend üzere ṭurmış, 
ẟemeretü’l-fu’ād olan ġazāl-i ḫōş-ḫırāmı bir vādīde gül-geşte meşġūl olmış 
ḥālinde görmiş. İttifāḳan on miḳdārı gürg-i gürisne āşkār oldı. Ve her biri 
ṭu‘me-i şikār gibi Yūsuf’uñ ḳaṣdına ṭoġrıldı. Ḥażret-i pīr ki bu ḥāleti gördi, 
ciger-gūşesini ḫalāṣ niyyetine ol vādīye ṭoġrı yüridi. Lākin varup vāṣıl 
olmadın yir yarıldı. Yūsuf-ı nāzenīn4 ol ortalıḳda nā-bedīd oldı. Fe-lā-cerem 
ol nebiyy-i pür-ġam “Ḳorḳarın gürg yir.” dimege bā‘iẟ bu idi. Zīrā ki gördügi 
ḫˇāb mażmūnına ol güftārı muvāfıḳ idi. 

El-ḳıṣṣa ol gün ki Benī İsrā’īl destūr emrine müte‘alliḳ ḳāl ü ḳīl itdi, 
gicesi bu mażmūnı fikr itdükçe ṣad bār ‘aḳlı başından gitdi. “Yā İlāhī, bu ne 

 
1  Gitme: İtme MV 
2  Bir: Her MV, E 
3  virür: virmez N1 
4  Yūsuf-ı nāzenīn: Ḥażret-i Yūsuf ‘aleyhi’s-selām MV 
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güftār-ı bī-ma‘nā idi ki benden ṣādır oldı. Ve ne gūne ḳavl-i mā-lā-ya‘nī idi 
ki aña ruḫṣatum ta‘alluḳı ta‘ayyün buldı. Āyā bu gice āḫir-i leyālī-i viṣāl 
midür? ‘Acabā yarından ṣoñra yine cenāb-ı yāra viṣāl iḥtimāl midür?  

Naẓm 

  Yüzini bir daḫı görem mi ‘aceb 
  Yüzümi rūyına sürem mi ‘aceb 
 
  İşbu fürḳat1 ṣoñında cānāna [469b E]  
  Bir daḫı cānı irgürem mi ‘aceb” 

diyü ṣabāḥa dek nihānī aġladı. Taṣavvur-ı nār-ı hicrānla cān ü 2  cigerin 
ṭaġladı.  

Naẓm 

  Yatdı3 Ya‘ḳūb o gice Yūsuf-ıla 
  İtdügi va‘deye te’essüf-ile 
 
  Yummadı ikisi de gözlerini 
  Sürdiler4 birbirine yüzlerini 
 
  Birinüñ ‘aḳl ü fikri ṣaḥrāyı 
  Biri gözden aḳıtdı deryāyı5 
 
  Biri pür-şevḳ-ı lu‘bet ü seyrān 
  Biri destūrı emrine ḥayrān 
 
  Biri dir vā firāḳ-ı ḳurret-i ‘ayn 
  Biri bilmez nedür ḥikāyet-i beyn 
 
 
 

 
1  fürḳat: vaḳt MV | vaḳtüñ E 
2  cān ü: - MV, N1 
3  Yatdı: Yandı MV 
4  Sürdiler: Urdılar N1, E 
5  N1 nüshasında bu beyit bulunmamaktadır. 
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  Biri dirdi ki şeb dırāz oldı 
  Biri dir ‘ömr1 gibi az oldı 
 
  Bir yaña cem‘ olup birāderler  
  Cümlesi ḫışm-ıla pür-āẕerler 
 
  Şādīlıḳdan ḳamusı itmedi ḫˇāb 
  Ḳahr u ẓulmla iderler idi şitāb 
 
  Ṭatlu söze çü Yūsuf aldandı 
  Anlaruñ itmegi bala bandı 

 

Der-beyān-ı rūz-ı firāḳ ve ibtidā-yı melālet ü iştiyāḳ 

Ki Ya‘ḳūb, Yūsuf’a dūr ve nūr-ı dīdenüñ mekānı ḳa‘r-ı çāh-ı deycūr oldı 
ve birāderān-ı bī-raḥm u ġayūr2 ise āmāl-i bī-me’āllerine vuṣūl buldı. Bir 
sepīde-dem ki āftāb-ı ‘ālem-tāb miyān-ı şafaḳda ālūde-dem ve pīr-i gerdūn 
bu ıżṭırāb-ı şeb-i firāḳ taṣavvurı ile mübtelā-yı ḥasret ü nedem oldı. 

Naẓm 

  Olmaya bundan özge müşkil dem 
  Anda yārinden ayrıla ādem 
 
  Firḳat-i dūst āfet-i dildür 
  Ḥasret-i dūst zehr-i ḳātildür 

Ḥażret-i pīr ve Yūsuf-ı dil-peẕīr cāme-ḫˇābdan ḳalḳdılar. Ṣalāt u vużū’ 
muḳaddemātına mübāşeret ḳıldılar. Ba‘de-mā mühimmāt-ı teferrüce āġāz 
ve Yūsuf’uñ zīb ü zīneti ile [227a MV] behre-perdāz3 olup pīr-i ‘azīz-i seḥer-
ḫīz, rūz-ı firāḳ-ı yār-ı ‘azīz ‘alāmet-i ḳıyāmet ü rūstāḫīz idügine ḥayrān, 
birāderān-ı ḫışm-engīz ise gerdūn-ı dūn4 gibi bī-raḥm u ḫūn-rīz ü fettān,5 

 
1  ‘ömr: ‘umre N1 
2  raḥm u ġayūr: teraḥḥum u ‘anūd N1 
3  behre-perdāz: behremend-i pür-zār E 
4  dūn: - MV, N1 
5  idügine//fettān: - N1 
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Ḥażret-i Yūsuf daḫı ‘ālem-i ṭufūliyyet muḳteżāsınca “Teferrüce giderüz.” 
diyü şādān;  

li-Mü’ellifihi 

  Bī-ḫaberdür ki çerḫ-ı şu‘bede-bāz 
  Özge bir lu‘be eyledi āġāz 
 
  Rāḥatın ḳıldı miḥnete tebdīl 
  Mihrini burc-ı naḥsa hem taḥvīl 

El-ḳıṣṣa Ḥażret-i Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām yirinden ṭurdı. Nūr-ı dīdesinüñ 
zīneti tedārükini gördi. [470a E]  

Naẓm1 

  Nergisini mükaḥḥal itdi anuñ 
  Zīnetini mükemmel itdi anuñ 
 
  Güli üzre ṣalup külālesini 
  Öpdi bir dem gül ile lālesini 
  
  Didi ey çeşmüme żiyā Yūsuf 
  Yüregüm derdine devā Yūsuf [241b N1]   
    
    Bilmezin bir daḫı görem mi yüzüñ 
  Bir daḫı gūş idem mi ṭatlu sözüñ 
 
  Ey yüzi şu‘le-i çerāġ-ı peder 
  Ḫāl-i ḫaddi firāḳı dāġ-ı peder 
 
  Saña pend eylerüm oñat gūş it 
  ‘İlm ü ḥikmet şarābıdur nūş it 
 
  Di bunı gelse bir belā nā-gāh 
  Ḥasbiya’llāh lā ilāhe sivāh2 

 
1  Bī-ḫaberdür//Naẓm: - N1 
2  “Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur.” 
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  Oḳudı bunı ceddüñ İbrāhīm 
  Gülsitān oldı aña nār-ı ‘aẓīm 
 
  Ben unutmam seni gözüm nūrı 
  Sen daḫı dā’im añ bu mehcūrı 
 
  Ḫande1 sensiz bulınmaya bende 
  Sen daḫı bensiz eyleme ḫande 

Evvelā kākül-i müşg-būyını gül-āb ile ālūde ḳılup ṭaradı. Ḥażret-i Cibrīl 
berāy-ı İsma‘īl cennetden getürdügi nūrānī ḳamīṣı giyürdi. Ve farḳ-ı Ferḳad-
sāyesine ridā-yı İsḥāḳ’ı ṣardı. Miyān-ı nāzükine ḫod sābıḳan ẕikr olınan 
mübārek kemeri ḳuşatdı. Ve bāzū-yı laṭīfine birāderlerinden nihān, maḥż-ı 
ḥırz-ı cān bir heykel-i laṭīf baġladı. “Mādām ki bu heykel senüñledür, Ḥaḳ 
celle ve ‘alā senüñ ḥāfıẓ u nāẓıruñdur.”2 buyurdı.  

El-ḳıṣṣa ten-i zībāsına cāme giyürdi. Pāy-ı ‘ālī-pāyesine Ādem-i ṣafīye 
müte‘alliḳ olan na‘līn-i mevṣūfı münāsib gördi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Nūḥ-ı necī 
getürdügi ‘aṣā-yı maḫṣūṣı eline virdi. Ve yanlarına düşüp şehr kenārına dek 
göndereçıḳdı.3 Ve kendüsi girüye dönüp āh u enīn ü girye vü zār ile ḳarār 
eyledi.4  

 

 

 

 

 

 

 
1  Ḫande: Cennetde N1 
2  nāẓıruñdur: nāṣıruñdur MV, E 
3  MV nüshası burada sona ermektedir. 
4  Ve kendüsi//eyledi: - MV, N1 | E nüshası burada sona ermektedir. Ancak kronolojik olarak 

akabinde gelmesi gereken hadiseler 248b varağında yer almaktadır. Bu durum varakların 
koptuğu, tekrar bir araya getirilirken ortada olması gereken kısmın sona alındığı 
düşüncesini akla getirmektedir.  
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Ẕikr-i Yūsufu’s-Ṣıddīḳ ‘aleyhi’s-selām1 

Ya‘ḳūb’uñ oġlıdur. Ve Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ ṣādıḳ 
peyġāmberidür. Ḥattā aṣḥāb-ı güzīn rıḍvānu’llāhi te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn 
birgün Sulṭānü’l-enbiyā ve’l-mürselīn ḥużūrında “Nāsuñ ekremi, ya‘nī 
ġāyetle kerīmi kimdür?” diyü ṣordılar. Ve Faḫr-i Kā’ināt ‘aleyhi’s-ṣalāt 
 diyü buyurdılar. Ya‘nī “Ḥaḳ te‘ālā ḳatında  ﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد ا�َِّ أَتْـَقاُكْم﴾2 
sizüñ ġāyetle kerīmiñüz Allāh’dan muḥkem ḫavf eyleyenlerdür. Ve 
nefsinüñ leẕẕetinden Bārī Te‘ālānuñ ḫaşyetini taḳdīm eyleyenleriñüzdür.” 
diyü taḥḳīḳ itdiler. Fe-ammā aṣḥāb-ı bā-ṣafā bu ḫuṣūṣı tekrār istifsār 
eyleyüp “Bizüm ṣorduġımuz maḫlūḳātuñ birbirlerine göre eñ kerīmi kim 
idügidür?” diyü cevāb itdüklerinde Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 
« إ ّن الكرمي  إ بن الكرمي  إ بن الكرمي  إ بن الكرمي يوسف بن يعقوب  إ بن  إ سحق بن  إ براهيم»3  
diyü buyurdılar. Ya‘nī ābā vü ecdādından berü keremle mevṣūf olan kerīm, 
Yūsuf bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ bin İbrāhīm olduġını taḥḳīḳ itdiler.  

Ve andan mā‘adā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā, Server-i Enbiyā’ya 
 Ya‘nī “Yā Muḥammed, biz .[buyurdı]  ﴿َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص﴾4 
saña ḳıṣṣalaruñ eñ laṭīfini ve ḥikāyelerüñ ġāyetle şerīfini söyleyelüm.” diyü 
yüz on bir āyetle Sūre-i Yūsuf’ı gönderdi. Ve ne ṭarīḳla vāḳi‘ olduġını 
evvelinden āḫirine beyān eyledi.  

Pes tevārīḫ ‘ulemāsı ve müfessirīnüñ fużalāsı ittifāḳ itmişlerdür ki Ādem 
‘aleyhi’s-selāmdan Server-i Enbiyā zamānına gelince vāḳi‘ olan 
peyġāmberlerüñ menāḳıbından Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ ḳıṣṣası gibi güzel 
ḥikāyet ve göñüllere te’ẟīr ider rivāyet görilmiş ve oḳınmış ve kimsenüñ 
gözine ṭoḳınmış degüldür.  

 
1  Buradan itibarenki kısım Künhü’l-ahbâr’ın 1. rüknünün mevcut nüshalarından sadece N1, 

E ve R1 yazmalarında bulunmaktadır (Suat Donuk, “Fazla Sayıda Yazma Nüshası Bulunan 
Hacimli Bir Eserin Nüsha Ailesinin ve Tenkitli Metninin Kurulması Hakkında 
Değerlendirmeler:  Künhü’l-ahbâr Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 
21, İstanbul 2018, s. 124). Bu yüzden bu kısmın tenkitli metni N1, E ve R1 nüshalarının 
mukayesesiyle kurulmuştur. | 248b E, 241b N1, 343a R1 | Hz. Yûsuf’un bu kısımdaki hal 
tercümesinin başından kuyuya atılmasına kadarki iki varaklık bölüm ise sadece E 
nüshasında bulunmaktadır. 

2  Kur’ân-ı Kerîm, Hucurat Sûresi, 49/13, “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır.” 

3  “Erdemli oğlu erdemli oğlu erdemli oğlu erdemli, İbrahim oğlu İshâk oğlu Ya‘kūb oğlu 
Yûsuf’tur.” 

4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/3, “Sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz.” 
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‘Ale’l-ḫuṣūs ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Yūsuf’a bir vechle melāḥat virdi 
ki zamānında ḥüsn ü bahā ile gevher-i yek-tā olduġından mā‘adā tā bu 
zamāna gelince vücūda gelen maḫlūḳāt mābeyninde ke’l-bedr fi’s-semā ve 
beyne’n-nücūm ke’s-Sühā,1 leṭāfet ü melāḥati āşkāre ve hüveydādur. Ya‘nī ki 
gökyüzinde bedr olmış ay gibi meşhūr ve yılduzlar içinde Sühā didükleri 
yılduz gibi pür-nūr vāḳi‘ olmışdur.  

Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām sā’ir evlādından ziyāde Yūsuf’a maḥabbet eylerdi. 
Ve yanına geldügince cümleden aña artuḳ raġbet eylerdi. Ve bi’l-cümle oġlı 
olduġı cihetle maḥabbet itdüginden mā‘adā ḥüsn ü cemāline ‘āşıḳ olmış idi. 
Ve Yūsuf’uñ [249a E] ṭal‘ati āftābından Ya‘ḳūb’uñ göñli ḫānesi günden 
güne nihāyetsiz nūr u żiyā bulmış idi.  

Bu ḥāl ile geçinmek üzere iken birgün ḳız ḳarındaşı Ya‘ḳūb’ı ziyārete 
geldi. Ve evlād u ‘iyāline, ḫuṣūṣā Yūsuf’uñ ḥüsn ü cemāline maḥabbetle 
naẓar ḳıldı. Ve illā ḳāmeti servini göñli bāġında ḫāṭır-nişān itdi. Ve anuñ 
maḥabbeti tuḫmı kiştzār-ı sīnesinde ḥabbetü’s-sevdā gibi bitdi. Ve ḥüsn-i 
edā ile cevāba gelüp Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selāma eyitdi: “Li’llāhi’l-ḥamd ki 
‘ömrüñ dıraḫtınuñ tāze mīveleri vāfirdür. Ve ümmīdüñ nihālinüñ 
nevbāveleri kemāl-i ṭarāvetle ẓāhirdür. Ne var bu gülzāruñ ġoncelerinden 
birini baña iḥsān eyleseñ? Ve yanuñdaki eglencelerüñden göñlüm begendügi 
ile ḫāṭırumı ḫandān itseñ? Ki hem ḫātūnuñuñ ḫidmeti ve evlāduña olan 
ri‘āyeti bir ma‘nāda āsān olurdı. Ve hem baña virdügüñ oġlancıġuñ ḥużūr u 
refāhiyyeti saña daḫı bā‘iẟ-i şükrān olurdı. Ve bi’l-cümle gözüm nūrı gibi bir 
naẓar gözümi andan ayurmazdum. Ve sīnem sürūrı, diyü bir sā‘at yanumdan 
ayurmazdum.”  

Çün ki Ya‘ḳūb bu sözleri işitdi, “Ḳanġısın dilerseñ yanuña al.” diyü 
işāret itdi. Pes ol ḫātūn içlerinden Yūsuf’ı çıḳardı. Ve ümmīdi bāġından 
maḳṣūdı ġoncesini ḳopardı. Bunuñ üzerine niçe zamānlar geçdi. Yūsuf 
‘aleyhi’s-selām ḫālesi yanında yidi, içdi. Ve lākin Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām gāhī 
hem-şīresinüñ evine varurdı. Yūsuf’uñ cemāline naẓar ḳılmaġla eglenürdi.  

Vaḳtā ki Yūsuf büyüdi, nihāl-i ḳāmeti ser-firāz olup yedi yaşına girdi, 
Ya‘ḳūb’uñ aña maḥabbeti artdı. Ve ta‘alluḳı kemerini heves miyānında 
muḥkem itdi. Ya‘nī yüzini gāhī görmege rāżī olmadı. Ve sözlerini aḥyānen 
işitmekle tesellī bulmadı. Pes murād idindi ki Yūsuf’ı ḫālesinden ala. Ve 
cemāli nūrından anuñ ḫānesini ḫālī ḳıla.  

 
1  “gökyüzünde dolunay, yıldızlar arasında Sühâ gibi” 
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Ḫālesi ise [bunı] ṭuydı. Yūsuf’uñ firāḳı ḳorḳusı cānına ḳoydı. Yanından 
ayrılmamasına bir ḥīle tedārükine mübāşir oldı. Meger ki ol şerī‘atde bir kişi 
bir kişinüñ rızḳın uġrılasa ve uġrılanan metā‘ ‘aynı ile ẓuhūra gelse ol 
uġrılayan kişi māl ṣāḥibine ḥükm olınurdı. Ḳulı meẟābesinde olup niçe 
zamān ḫidmetinde ḳarār ḳılurdı.  

Pes ol ḫātūn Ḥażret-i İsḥāḳ’uñ kemerini ḥīle ve murādı gencīnesine 
vesīle idüp Yūsuf’a göñlek üzerinden anı [249b E] ḳuşatdı. Ya‘nī ta‘alluḳı 
kemerin bir muraḫḫam kemer gibi muḥkem itdi. Ve yine üstine ḳaftānını 
giyürdi. Ve ol kemer genc-i nihān gibi Yūsuf’uñ miyānına ṭolandı, ṭurdı.  

Ḳaçan ki Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām anuñ evine vardı, “Şimden girü 
Yūsuf’umı baña virmek gereksün.” diyü yalvardı. Hem-şīresi ġāyetle ġamgīn 
ve gözlerini seḥer zamānındaki nergis gibi nemgīn buldı. Ya‘ḳūb daḫı anuñ 
bu ḥālini gördi. “Melūllıġuña sebeb nedür?” diyü ṣordı. Hemān-dem ol 
ḫātūn derd ile aġlamaġa ve Ya‘ḳūb’uñ merḥamet āteşiyle cigerin ṭaġlamaġa 
başlayup “Nice yaş dökmeyeyin? Ve ne vech ile ġam çekmeyeyin ki 
ceddimüz Ḥażret-i İbrāhīm’üñ mübārek kemerini ki teberrüken genc-i 
nihān gibi ṣaḳlardum. Ve şāyed uġrılana, diyü ikide birde ṣandūġumı 
yoḳlardum. Pes bugün ol kemeri ḳoduġum yirde bulmadum. Ve ne deñlü 
ki yoḳladum, nice miyānda olduġını bilmedüm. Ve ḫayāline daḫı maḥrem 
olmadum. Şöyle ki ol kemer żāyi‘ olup gide, ābā vü ecdādımuzdan ḳalan 
yādgāra pīr-zen-i rūzgār bu ṭarīḳla mekr ide, rāḥatum ḫānesinüñ kemeri 
yıḳılmaḳ ve ma‘īşetüm serāyı temelinden ḫarāb olmaḳ muḳarrerdür.” diyü 
derd ile āh eyledi. Ve “Ev içinde olanlaruñ billerini yoḳlamaḳ gerekdür.” 
diyü söyledi.  

Bu taḳrīble ol evde kim var ise ṣoydılar, yoḳladılar. Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmı 
teftīş āḫirine ṣaḳladılar. Pes cümlesi görildi. Ve kemer fesānesi ol ortalıḳda 
ṣorıldı. Nevbet Yūsuf’a geldi. Ve lākin “Ol oġlancıḳdur.” diyü ḫālesi ihmāl 
ṣūretini gösterdi. Ve ammā Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām ibrām eyledi. “Elbette 
Yūsuf’ı daḫı ṣoyuñ, yoḳlañ.” diyü söyledi.  

Vaḳtā ki ḳaftānını çıḳardılar, genc-i nihānında ṭılısm olmış bir yılan 
gördiler. Ya‘nī ki ince bilinde ol mübārek kemeri buldılar. Ve mekrleri 
kemer gibi muḥkem olduġına şādān oldılar. Ve hem-şīresi Ya‘ḳūb’a eyitdi: 
“Ceddimüz şerī‘atine ḳābil olur mısun? Ve Yūsuf benüm mülküm gibi 
olduġına ‘inād ḳılur mısun?” 
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Pes Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām nizā‘ eylemedi. Ve iki yıla dek Yūsuf’[uñ] 
ḫālesi ḫidmetinde olmasına rıżā virüp gitdi. Ve üslūb-ı sābıḳ üzerine gāhī 
varup ziyāret iderdi. Tā şol zamāna dek ki ol iki yıl daḫı tamām oldı. Yūsuf 
‘aleyhi’s-selām ayuñ on dördi gibi benām oldı.  

Ḥikmet [250a E] Allāh’uñdur, ḫālesi Dina1 daḫı öldi. Artuḳ Ya‘ḳūb’uñ 
ḳarārı ḳalmadı. Varup Yūsuf’ı aldı, getürdi. Cemāli bāġına baḳduḳça şādān 
olmaġa ve ḳāmeti servini gördükçe ġamdān āzād olmaġa başladı.  

Bu ḥāl üzere geçinürlerken bir gice Yūsuf ‘aleyhi’s-selām bir düş gördi.   
 diyü  ﴿ َ� أَبِت ِإّينِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتُـُهْم ِيل َساِجِدينَ ﴾2
ta‘bīrini babasından ṣordı. Ya‘nī ki “Ey ata, ben düşümde gördüm ki on bir 
yılduz ile güneş düpdüz baña secde eylediler. Ve beni ta‘ẓīm ü tekrīmle 
beklediler.” [didi].  

Pes Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām bu rü’yānuñ şerefini bildi. “Sen ‘izzete ve 
sa‘ādete iresün. Ve ḳarındaşlaruñı ḳapuña muḥtāc göresün.” diyü ta‘bīr 
ḳıldı. Ve lākin  ًا ِإنَّ الشَّْيطَاَن  ﴿َ� ُبَينَّ َال تـَْقُصْص ُرْؤَ�َك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوْا َلَك َكْيد
 Ya‘nī “Ey benüm oġlancıġum, zinhār bu .[buyurdı]  ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبٌني﴾3
düşüñi ḳarındaşlaruña dime. Ve bunca yılduzlarla ay ve gün öñüñde secde 
itdügini söyleme ki saña mekr iderler. Ve şeyṭānuñ iġvāsıyla ‘adāvet semtine 
giderler.” diyü söyledi.  

Andan ṣoñra   ﴿  وََكَذِلَك َجيَْتِبيَك رَبَُّك َويـَُعلُِّمَك ِمن َ�ْوِيِل اَألَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه
-Ya‘nī “Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā seni cümle ḳarındaş .[didi]  َعَلْيكَ ﴾ 4
laruñdan güzīde ḳıla. Ve senüñ ḥālüñ anlaruñ ḥāllerinden yeg ola. Ve saña 
düş ta‘bīr itmenüñ ṭarīḳını ögrede ve senüñ üzerüñe in‘ām u iḥsānuñı 
tamām ide. Ya‘nī ki devlet ü sa‘ādetüñe nihāyet olmaya. Ve ‘izzet ü 
sa‘ādetüñe ḥadd u ġāyet olmaya.” diyü naṣīḥat eyledi. Ve gördügi düşüñ 
ta‘bīrini bu ṭarīḳla rivāyet eyledi. 

Egerçi ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selām Ya‘ḳūb’uñ pendini ṭutdı ve bu vāḳı‘asını 
kimseye söylemeyüp bi’l-külliyye unıtdı. Ve lākin 5«كّل سّر جاوز االثنني شاع»

 
1  Nüshada “Eynāş” şeklinde yazılan bu isim tashih edilerek metne alındı. bk. Tevrat, 

Yaratılış, 30: 21; 46: 1 ve Blyth, agm, s.385-387. 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/4, “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yılduz, 

güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/5, "Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa, 

sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır." 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/6, "İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada 

görülen) olayların yorumunu öğretecek ve nimetlerini sana tamamlayacaktır." 
5  “İki kişiden çok kişinin bildiği sır, ortaya çıkar.” 
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  feḥvāsınca nice düş gördügi ve babası ne vechle ta‘bīr eyledügi ṭuyıldı. 
Ḥattā cemī‘-i ḳarındaşları bu ḳıṣṣadan āgāh olup her birisi mekr ü ḥased 
eylemege ḳoyıldı. Ve eyitdiler ki “Biz Yūsuf’ı ḳoduḳ, uyur. Daḫı bunuñ gibi 
düşler de görür. Atamuzuñ aña ve ḳarındaşına olan maḥabbeti bizüm 
cümlemüze olan meveddetden ziyādedür. Ve gitdükçe babamuz yanında 
bizüm baḫtımuz nuḥūsetde ve anlaruñ ṭāli‘leri ‘izzet ü sa‘ādetle güşādedür. 
Çāre budur ki [250b E] Yūsuf’ı öldürevüz. Ve babamuzı andan dūr eyleyüp 
kendümüze döndürevüz.” diyü müşāvereye ve birbirleriyle münāza‘a ve 
mükābereye başladılar.  

Ḥattā içlerinden birisi  أَبِيُكْم َوْجُه  َلُكْم  َخيُْل  أَْرًضا  اْطَرُحوُه  أَِو  يُوُسَف  ﴿اقـْتُـُلوْا 
 ya‘nī “Siz Yūsuf’ı ḳatl idüñ. Veyāḫūd  َوَتُكونُوْا ِمن بـَْعِدِه قـَْوًما َصاحلَِِني﴾1
babasından ayırup, bir yirde bıraġup gidüñ ki babañuz anuñ yüzin görmez 
olsun. Ve her nereye naẓar ḳılursa anuñ yirine sizi görsün. Nihāyet ṣoñra 
tevbe eyleyesüz. Babañuz ḥużūrında ṣalāḥiyyet üzere olasuz.” diyü söyledi. 
Ve Yehūdā nām ulu ḳarındaşı daḫı cevāba gelüp    َال تـَْقتُـُلوْا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِيف﴿
ّبِ يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّاَرِة﴾ 2  ya‘nī “Yūsuf’ı öldürmeñ. Ve göz göre ḳatl-i  َغَيابَِة اجلُْ
nefs idüp vebāle girmeñ. Fe-ammā bir ḳuyunuñ dibine atuñ. Ve siz daḫı 
ḥużūr idüp arḳañuz üstine yatuñ. Nihāyet ol ḳuyuya yolcılar uġrayalar. Ve 
anı bulurlarsa çıḳarup, āḫar memlekete alup gideler.” diyü taḳrīr eyledi.  

Pes bu ṭarīḳı muḳarrer itdiler. Ve ḳavl ü ḳarārı bunuñ üzerine 
berkitdiler. Andan Ya‘ḳūb’a vardılar.   َلُه َوِإ�َّ  يُوُسَف  َعَلى  َ�َْمنَّا  َال  َلَك  ﴿َما 
 Ya‘nī “Sen Yūsuf’ı bize inanmazsun. Ve anuñ ḳāmeti .[didiler]  لََناِصُحوَن﴾3
servine nigāhımuzı ṭoġrı ṣanmazsun. Ḥālā ki biz aña naṣīḥatler eylerüz. Ve 
kendüsine ḫayrlu niçe sözler söylerüz.   َلُه َوِإ�َّ  َويـَْلَعْب  يـَْرَتْع  َغًدا  َمَعَنا  ﴿أَْرِسْلُه 
 İmdi ne vardur, bi-ḥamdi’llāh ki eṭrāf-ı ‘ālem sebzezārdur. Ya‘nī  َحلَاِفظُوَن﴾4
yarın bizümle Yūsuf’ı gönder. Ve ol çeşm-āhūyı çemenzāra çıḳmış ġazāle 
dönder ki bizümle gülsün, oynasun. Ruḫlarını gören güller ḥased āteşine 
yansun. Nergis gibi gözi göñli açılsun. Ve sünbül ṣaçlarınuñ bendi çözilüp 
cemāli bāġına ṣaçılsun ki bād-ı vezān gibi segirtsün. Ve gāh āb-ı revān miẟāli 
āheste āheste ṣaḥrāyı seyr eylesün. Gāh zümürrüd ferş üzerinde nūrdan serve 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/9, “Yûsuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız 

sadece size yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih kimseler olursunuz.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/10, “Yûsuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın 

ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın." 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/11, "Yûsuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki 

biz onun iyiliğini isteyen kişileriz." 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/12, "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. 

Şüphesiz biz onu koruruz." 
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dönsün. Gāh zeberced firāş üstinde billūrdan dökilmiş tezerve dönsün. Ve’l-
ḥāṣıl genc-i nihān gibi ortaya alalum. Ve kendüsini eser yilden bile ṣaḳınup 
cemāl-i bā-kemāline naẓarlar ṣalalum.” diyü söyledüklerinde Ya‘ḳūb 
‘aleyhi’s-selām eyitdi:   ُْم َعْنُه ﴿ِإّينِ لََيْحزُُنِين َأن َتْذَهُبوْا ِبِه َوَأَخاُف َأن َ�ُْكَلُه الذِّْئُب َوأَنت
  .[didi]  َغاِفُلوَن﴾1

Ya‘nī “Ol sizüñle gidecegine taḥḳīḳ [251a E] ben şimdiden 
ġuṣṣalanurın. Ve andan siz ġāfil iken anı ḳurd yiye, diyü ḫavf eylerin.” 
didüginde  2 ﴾َاِسُروَن  Ya‘nī .[didiler]  ﴿قَاُلوْا لَِئْن َأَكَلُه الذِّْئُب َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإ�َّ ِإًذا خلَّ
“Eger anı ḳurd yiyecek olursa biz mücrim olalum. Ve senüñ ḥużūruña 
günehkār u ziyānkār gelelüm.” diyü cevāb virdüklerinde Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-
selām inandı. Ve irtesi ‘ale’s-ṣabāḥ Yūsuf’ı anlaruñla teferrüce gönderdi.3      

Pes cümle ḳarındaşı Yūsuf’ı aldılar. Şām’dan Ḳuds-i Şerīf’e giden yol 
üzerindeki ḳuyu yanına geldiler. Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ tamām ‘aḳlı başında 
ve kendüsi ol tārīḫde on yedi yaşında idi. Andan göñlegiñi çıḳardılar. Ve 
Settār’uñ ḳudretini āşkār kıldılar. Ve niçe dürlü ta‘n itmek ile ḳuyuya 
ṣarḳıtdılar. Ve göñlegiñi yanlarınca götürüp yine geldükleri cānibe çekilüp 
gitdiler.  

Meger ol ḳuyunuñ ortasında bir ṭaş var idi ki ṣudan yuḳaruca ḳalmış 
idi. Ve eṭrāfını ol ḳuyunuñ ṣuyı iḥāṭa idüp bir ḳıymetī ḳaşlu, gümüşden4 
ḫāteme dönmiş idi. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ol ṭaş üzerine indi. Gözlerine 
Ḥacerü’l-esved gibi görindi. Ḫuṣūṣā eṭrāfını ṭurmayup ol ṣu, ṣafā ile ṭavāf 
iderdi. Ve Yūsuf’uñ cemāli Ka‘be’sine meyyāl olup ayaġın öpmege sa‘y-i tām 
[343b R1] ile giderdi. Fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Yūsuf’a ḫalāṣını 
bildürmiş idi. Ve bu miḥneti bā‘iẟ-i sa‘ādet olmasını vaḥy ile beyān itmiş idi.  

Ba‘de ẕālik Yūsuf’uñ ḳarındaşları vardılar. Ol götürdükleri göñlegi 
ḳurbān ḳanına bulaşdurdılar. Ve aḫşam zamānında babalarına gelüp vāh5 u 
nāle ile Ya‘ḳūb’uñ cigerin delüp  َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا ﴿َ� َأَ�َ� ِإ�َّ َذَهبـْ

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/13, “Doğrusu onu götürmeniz beni üzer, siz ondan 

habersiz iken onu kurt yer, diye korkuyorum.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/14, “Onlar da, ‘Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken 

onu kurt yerse (o takdirde) biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz.’ dediler.” 
3  Ẕikr-i Yūsuf//gönderdi: - N1, R1 
4  gümüşden: - N1 
5  vāh: āh R1 
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 didiler. Ya‘nī ki “Ey bizüm  فََأَكَلُه الذِّْئُب َوَما أَْنَت ِمبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَني﴾1
atamuz, taḥḳīḳ biz yarışmaġa gitmiş idük. Ve Yūsuf’ı esbābımuzı gözetmege 
emīn itmiş idük. Biz ıraḳ gitdükde ḳurd gelmiş, yimiş. Ve göñlegini ḳanlara 
[242a N1] ġarḳ eylemiş. Egerçi ki sen bize inanmazsun ve ne ḳadar ṭoġrı 
söylesek sözümüzi gerçek ṣanmazsun.” diyü söylediler.   َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه﴿
 Ve daḫı yalan ḳan ile göñlegini getürdiler. Ve Ya‘ḳūb’uñ  ِبَدٍم َكِذٍب﴾2
öñinde feryād u fiġānların arturdılar.  

Vaḳtā ki Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām göñlegi gördi, “N’olaydı, [251b E] 
göñlege olan iḥsān Yūsuf’a olaydı.” didi, ṭurdı. Ve Yūsuf’ı perī gibi ḳurd 
yiyüp göñlegi büsbütün ḳalduġından şübhesini arturdı. Ve ammā     ٌَفَصْرب﴿
 diyü ṣabr eylemegi evlā gördi. Ve lākin derd ile aġlamasını ve ḥüzn  مجَِيٌل﴾3
ile ciger ṭaġlamasını, ḫuṣūṣā iñlemesini ve Yūsuf’uñ ḫaberi ümmīdine yollara 
ḳulaḳ ṭutup diñlemesini kesmedi. Nihāyet bu ḳadar var ki āhı ṣarṣarı vücūdı 
naḫlini ṣarṣar gibi esmedi. Ya‘nī her işi te’ennīde ve cümle teşvīşi ṣabr ile 
tedennīde oldı. 

Ve ammā oġullarından Yehūdā, Yūsuf’ı sā’irlerinden ziyādece severdi. 
Ve çāha atduḳlarında nev‘an bī-ḥużūr olup derūn-ı dilden ġuṣṣa yirdi. İrtesi 
Yūsuf’ı görmege ve ḥāl ü ḫāṭırını ṣormaġa geldi. Ve bir miḳdār yiyecek 
getürüp Yūsuf’a ṣarḳıtdı. Ve “Ġam çekme. Seni ḳardaşlaruñdan dilek 
iderin.” didi ve gitdi. Dördinci [344a R1] gün olduḳda bir ḳāfile ki 
re’īslerinüñ adı Mālik idi ve Şām-ı şerīfden gelüp Mıṣr ṭaraflarına sālik idi, 
ittifāḳ ol ḳuyunuñ eṭrāfına ḳondılar. Ve Mālik kendüsi Büşrā nām ḳulı ile 
ḳuyudan ṣu çekmege yöneldiler.  

Vaḳtā ki ḳuyunuñ aġzına vardılar ve ḥāżır ḳoġalarını çāh içine ṣaldılar, 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ol ipe yapışdı. Ya‘nī ki ḫalāṣ olmasına çalışdı. Pes Mālik 
yalıñuz çıḳaramadı. Ve Büşrā daḫı bile mübāşeret idüp çekmege el urdı. 
Ammā “Ne ki?” diyü4 Mālik ḳuyunuñ içine baḳınca Yūsuf’uñ māh cemāli 
ile ol ḳuyunuñ içini Çāh-ı Naḫşeb gibi münevver gördi. Ve sevindüginden  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/17, “Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yûsuf'u da 

eşyamızın yanında bırakmıştık. (Bir de ne görelim) onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru 
söylesek de sen bize inanmazsın.” 

2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/17, “Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini 
getirdiler.” 

3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/17, “güzel bir sabır...” 
4  Mālik//diyü: - N1 
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 ya‘nī “Ey Büşrā, saña beşāret olsun ki ḳuyunuñ içinde  «� بشرى هذا غالم»1
bir bedr-i tamām ve bir ḥüsn issi ġulām vardur.” diyü ḫaber virdi.  

Ve bi’l-cümle Yūsuf’ı çıḳardılar. Ṣuya el ṣunmış iken ḥayāt ābına el 
ḳardılar. 2  Ve getürüp metā‘ları yanında oturdıḳodılar. Ba‘d-ez-ān 
ḳarındaşları Yūsuf’ı yoḳlamaġa geldiler. Ve ḳuyunuñ aġzında ṭurup vāfir 
çaġırdılar. Ve ammā gördiler ki Yūsuf’dan ḫaber ve ḳuyu dibinde 
varlıġından eẟer yoḳ. Sürüp kārbān ḫalḳına geldiler. Ve Yūsuf’ı içlerinde 
bulup “Ḳaçġun ḳulımuzdur.” diyü ol zamānuñ aḳçesiyle Mālik’e yigirmi 
aḳçeye ṣatdılar. Ve her birisi ikişer aḳçe üleşüp, ya‘nī ki Yūsuf’uñ behāsını 
ḥiṣṣeleşüp [252a E] menzillerine gitdiler. 

Egerçi ġanīler ve ol aḳçeden müstaġnīler idiler, ve lākin mücerred 
Yūsuf’dan [242b N1] ḳurtılduḳlarına sevindiler. Ve teberrüken anuñ 
bahāsından kīselerine aḳçe ḳoydılar. Ve Yūsuf’a bahā yitişmeyecegini 
bilürler idi. Ve ḳadr u ḳıymeti ne mertebede idügini idrāk ḳılurlar idi. Aña 
binā’en ṣatduḳlarında ziyāde bahā istemediler. Ve Mālik ne virdi ise 
azırġanup redd itmediler. Ba‘dehu ol ḳāfile göçüp gitdi. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām 
gözyaşların döke döke ol vilāyetüñ ṭopraġına vedā‘ itdi.  

Vaḳtā ki Mıṣr’a yitdiler, [344b R1] a‘yān-ı memleket [Mālik’üñ] bu 
maḳūle ġulāma mālik olduġını işitdiler. Ve’l-ḥāṣıl Yūsuf’uñ cemāli māhı 
Mıṣr şehrinde şöhret buldı. Ve bāy u gedā ve vezīr ü pādişā anı seyr eylemege 
rāġıb oldı. Ḥattā Sām bin Nūḥ neslinden Reyyān bin Velīd ki ol zamānda 
sulṭān-ı Mıṣr idi, anuñ ‘Azīz dimekle meşhūr Poṭifar3 nām ḫazīnedārı daḫı 
Yūsuf’ı ṣatun almaġa ṭālib4 oldı. Egerçi ṭālibler geldiler ve mā-meleklerini ve 
cānları naḳdini Yūsuf içün der-miyān eylediler.  

Fe-ammā ol, ‘izzet-i ‘Azīz’e ve Yūsuf gibi pāk-dāmen anuñ gibi ehl-i 
temyīze müyesser olup nihāyetsiz bahā ve ḥadd u ḥaṣrı yoḳ dīnār5 ile 
Yūsuf’ı aldı ve evine getürüp    6﴾َأْكرِِمي َمثْـَواُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا أَْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا ﴿
diyü Züleyḫā nām ḫātūnına ḫaber virdi. Ya‘nī ki “Bu ġulāmı bir ḫōş ṭut ki 

 
1  “Ey Büşrâ/Müjdeler olsun, bu bir çocuk.” 
2  ḳardılar: ḳandılar R1 
3  Nüshalarda “Ḳaṭifīr” şeklinde yazılan bu isim “Poṭifar” olarak metne alındı. bk. Ömer 

Faruk Harman, “Yûsuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/yusuf (21.06.2019). 

4  ṭālib: rāġıb R1 
5  dīnār: dünyā N1, E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/21, "Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat 

ediniriz." 
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bir vaḳt ola bize fā’idesi ṭoḳına. Veyāḫūd oġlımuz yirinde eglencemüz1 ola.” 
didükde meger Züleyḫā ki maġrib sulṭānı Ṭaymūs’uñ gülistān-ı ‘ömri ṭāvusı 
idi. Ve Ḥażret-i Yūsuf’ı sābıḳan vāḳı‘asında görmek ile cemāl-i bā-kemāline 
‘āşıḳ olup ḫayāli meclisinüñ me’nūsı idi. “Āyā düşümde gördügüm ayı ḳaçan 
seyr idem ki?” diyü aydan aya derd ü fürḳati ziyāde olmaḳda idi. “ ‘Acabā 
rü’yā ‘āleminde gördügüm ve2 seyr itdügüm ḫūrşīde ne zamānda vāṣıl olam 
ki?” diyü günden güne bāġ-ı ruḫsārı ṣararup ṣolmaḳda idi. Ḫuṣūṣā ‘Azīz, 
‘ınnīn olmaḳ ile dünyāya veled getürmemiş idi. Pes Yūsuf’ı gördi, şād u 
ḫandān olup yüzini yirlere sürdi.     

Rivāyet iderler ki ol tārīḫde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām yigirmi üç yaşına girmiş 
idi.   3﴾َناُه ُحْكًما َوِعْلًما  naṣṣ-ı şerīfinde ‘aḳlı ve ḳuvveti  ﴿َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَُّه آتـَيـْ
kemāline irmiş idi. Ya‘nī ki “Yūsuf ‘aleyhi’s-selām [252b E] kemāline 
yitişdükde biz aña ‘ilm ü ḥikmet virdük. Ve mühr-i nübüvvet ve tāc-ı risālet 
gönderdük.” diyü Ḥaḳ te‘ālā buyurmışdur.  

Pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ [345a R1] cüvānlıġı kemālinde ve ḳuvveti 
serv-i bāġ-ı mu‘āşeret olan nihālinde iken Züleyḫā anı hevā ve hevese 
yilterdi. Ve ol maḳūle peyġāmber-zādeye zinā itdürmek isterdi. Ḥattā birgün 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmı göñlekcek yatup uyurken gördi.4  Züleyḫā ḳapuları 
berkidüp dāmenine taḥassür ile el urdı. [243a N1] Vaḳtā ki Yūsuf ‘aleyhi’s-
selām uyandı, Züleyḫā5   6﴾َهْيَت َلَك﴿  ya‘nī “Ben senüñ içün kendümi 
ḥāżırladum. Ve zīb ü zīnet ile yanuña geldüm.” diyü iştiyāḳ āteşine bir 
miḳdār yaḳıldı, yandı. 

Fe-ammā Yūsuf ‘aleyhi’s-selām  7﴾ِ�َّمَعاَذ ا﴿  didi. “Rabb’üm 8  naṣīb 
itmesün ki ben o işi irtikāb idem.” diyü söyledi. Ve lākin Züleyḫā’nuñ ṣabr 
u ḳarārı ḳalmadı. Ve Yūsuf’uñ bu maḳūle ‘öẕrini ve yemīnini ‘aynına 
almadı. 9﴾َوَلَقْد َمهَّْت ِبِه﴿    Ya‘nī taḥḳīḳ, Yūsuf’a ḳaṣd eyledi. Ve mücāma‘at 

 
1  eglencemüz: - N1, R1 
2  gördügüm ve: - E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/22, "Olgunluk çağına erişince, ona hikmet ve ilim 

verdik." 
4  gördi: - R1 
5  Züleyḫā: - N1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/23, "Haydi gelsene." 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/23, "Allah’a sığınırım." 
8  Rabb’üm: Tañrı’m E 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/24, "Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu." 
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niyyetini1 murād idindi.   2 ﴾َوَهمَّ ِ�َا َلْوال َأن رََّأى بـُْرَهاَن رَبِِّه﴿  Ya‘nī Yūsuf 
daḫı aña uyardı ve ‘inān-ı iḫtiyārı elinden giderdi, eger Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ 
bürhānını görmese idi. Ve Allāhu Te‘ālā ‘ināyetinden bir ‘alāmet bilürmeye 
idi.  

Ba‘żılar dirler ki ol görinen bürhān Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām idi ki Yūsuf’a 
ḳarşu barmaġın ıṣırmış idi. Ve oġlına bu maḳūle ḥayret ‘alāmeti ile görinmiş 
idi. Ve ba‘żılar dirler ki ol  3« ّيوسف  أ تزىن و أ نت نيب �»  ya‘nī “Yā Yūsuf, sen 
zinā ider misün ve anuñ gibi ‘iṣyān4 ṭarīḳına gider misün? Ḥāl bu ki sen 
nebīsün.” diyü bir āvāz işitmiş idi. 

Ve bi’l-cümle Züleyḫā ne ḳadar ki iḳdām eyledi, Yūsuf rıżā virmedi, 
ḳaçdı. Ve ol ne deñlü pīrehenin ḳarvardı ve “El benüm, etek senüñ.” diyü 
yalvardı, Yūsuf firār eyleyüp Züleyḫā’nüñ gizlü ‘aybını açdı. Pes bu ḥāl ile 
Yūsuf ḳaçardı, Züleyḫā’nuñ şerrinden segirdüp öñine geçerdi. Murādı 
andan evvel ḳapuya varmaḳ idi. Ve ṭaşraya evvelce çıḳup ḳurtılmaḳ idi. Fe-
ammā  5﴾َواُستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمن ُدبٍُر﴿  ya‘nī ikisi bile ḳapuya 
segirtdi. Ve Züleyḫā, Yūsuf’uñ göñlegini ard eteginden yırtdı.   َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها﴿
 Ya‘nī bunlar ki ḳoşaraḳ ḳapudan ṭaşra oldılar, ‘Azīz ki  َلَدى اْلَباِب﴾6
efendileri idi, ḳapunuñ öñinde buldılar.  

İkisine daḫı ḫavf u ḫaşyet [253a E] ve kemāl ile ḥayret [345b R1] ü 
dehşet vāḳi‘ olduḳda Züleyḫā kendü ‘aybını setr itmek içün söyledi. 
وءًا﴾ 7   didi. Ya‘nī ‘Azīz’e ḫiṭāb idüp “Senüñ  ﴿َما َجزَٓاُء َمْن اَرَاَد ِ�َْهِلَك سُٓ
ḫātūnuña yaramaz ḳaṣd idenüñ cezāsı nedür?” diyü şikāyet eyledi. Ve yine bu 
sözine nādim olup “ ‘Azīz, Yūsuf’uñ ḳatline emr eyleye.” diyü ḳorḳup ‘Azīz’den 
evvel yine kendüsi cevāb virüp  8 ﴾ِإالَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم﴿  ya‘nī ki “Bu-
nuñ cezāsı zindāna ḳoyılup ḥabs olınmaḳdur. Veyāḫūd dögilüp ta‘zīr ḳılın-
maḳdur.” diyü cezāsını daḫı ta‘yīn eyledükde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām daḫı 
ḳāmeti gibi ṭoġrı söylemegi evlā gördi.  

 
1  niyyetini: ni‘metini MV, E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/24, "Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da 

ona istek duyacaktı." 
3  “Ey Yûsuf, sen bir peygamber iken zina mı edeceksin?” 
4  ‘iṣyān: ṭuġyān R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/25, “İkisi de kapıya koştular. Kadın, Yûsuf'un gömleğini 

arkadan yırttı.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/25, “Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/25, “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası nedir?” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/25, “Ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.” 
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 Ya‘nī “Ben buña ḳaṣd eylemedüm. Belki bu  ﴿ِهَي رَاَوَدْتِين َعن نـَّْفِسي﴾1
baña ḳaṣd eyledi.” diyü ḫaber virdi.  ﴿ ِاْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ    َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن اَْهِلَها

َوُهَو ِمَن   َفَصَدَقْت  قـُُبٍل  َوُهَو ِمن ِمْن  َفَكَذَبْت  ُدبٍُر  ِمن  َقِميُصُه ُقدَّ  َوِإْن َكاَن  الَكاِذِبَني ۞ 
 Ya‘nī Züleyḫā’nuñ aḳribāsından biri ki dayısı [243b N1]  الصَّاِدِقَني﴾2
Yemlīḫā idi, ve bunlar segirdişüp ḳapuya çıḳduḳlarında ol ‘azīz ile 
muṣāḥabetde tenhā idi.  

Pes ol demde3 ba‘żılar dirler ki iki heftelik bir ṭıfl gūyā bu vechle şehādet 
eyledi ki “Eger Yūsuf’uñ göñlegi öñinden yırtılmış ise Züleyḫa sözinde 
ṣādıḳdur. Ve Yūsuf’uñ kiẕbi anuñ da‘vāsına muvāfıḳdur. Ve eger ard 
eteginden yırtılmış ise Züleyḫā kāẕibdür. Yūsuf andan müteneffir ve ol 
Yūsuf’a ṭālibdür.   4﴾فـََلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر﴿  Çünki ‘Azīz göñlege 
naẓar ḳıldı, ardından yırtılduġını görüp günāh Züleyḫā’nuñ idügini bildi. 
Ve lākin ‘ırżını ṣaḳınup “Bu sözi bir daḫı kimseye söyleme.” diyü Yūsuf’a 
ıṣmarladı. Ve Züleyḫā’ya “Sen ḫaṭā eylemişsün. Var günāhuña istiġfār eyle.” 
diyü ‘itāb itdi. 

  فـََتاَها َعن نـَّْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحب�ا ِإ�َّ لَنَـرَاَهاَل ِنْسَوٌة ِيف اْلَمِديَنِة اْمرََاُت اْلَعزِيِز تـُرَاِوُد  ﴿َوقَا 
 Ya‘nī ki bu ḳıṣṣadan ṣoñra birgün şehr-i Mıṣr’uñ ‘avretleri  ِيف َضَالٍل مُِّبٍني﴾5
Züleyḫā’yı añdılar. Ve “ ‘Azīz’üñ bir ḳulını cān u göñülden sevmiş, ḥattā 
maḥabbeti cānına kār eylemiş. Ve envā‘-ı raġbet ile kendü döşegine da‘vet 
eylemiş.” diyü [346a E] söylediler. Ve “Biz ol ‘avreti ḳatı ḍalāletde ve 
Yūsuf’uñ maḥabbeti ile melāmetde6 görürüz.” diyü vāfir ẕemm eylediler.  

َعْت ِمبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ﴾7  Ya‘nī ki [253b E] şol vaḳt ki  ﴿فـََلمَّا مسَِ
Züleyḫā anlaruñ bu sözlerini işitdi, ve bu ṭarīḳla kendüyi müsāvī itdüklerini 
istimā‘ itdi, anları ḫānesine da‘vet ve ẓarāfetle żiyāfete niyyet eyledi. Ve bir 
sepet a‘lā turunc getürüp her ‘avretüñ eline bir turunc ve bir bıçaḳ virdi. Ve 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/26, “O, benden arzusunu elde etmek istedi.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/26-27, “Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti:  

Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o (Yûsuf) yalancılardandır. 
Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O (Yûsuf) ise, doğru 
söyleyenlerdendir.” 

3  demde: Yemlīḫā N1, E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/28, “…kadının kocası Yûsuf'un gömleğinin arkadan 

yırtıldığını görünce...” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/30, “Şehirde birtakım kadınlar, ‘Azîz’in karısı, (hizmetçisi 

olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz 
onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz’ dediler.” 

6  melāmetde: melāletde N1, R1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/31, “Kadın, bunların dedikodularını işitince haber 

gönderip onları çağırdı.” 
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anlara turuncların kesecekleyin ruḫṣat virmeyüp kendüsi1 sözini kesmedi. 
Tā şu zamāna dek ki nāz u şīve ile Yūsuf görindi. Ve ‘avretlerüñ gözleri ḳıble-
nümāsı anuñ cemāli Ka‘be’sine döndi. Ḫuṣūṣā būy-ı iştihāları tā rencelerine 
çıḳdı. Ve cemāl-i Yūsuf’a ārzūları ṣabr u ḳarārları bünyādını yıḳdı.  

Ve bi’l-cümle ruḫsārı mihri bir vechle ṭulū‘ eyledi ki ol zenlerüñ meclisi 
envāra müstaġraḳ oldı. Ve dīdārı māhı bir ṭal‘at ile ṭoġdı ki ‘avretlerüñ 
perde-i ‘iffetlerin ḥicāb-ı ẓulmet gibi ber-ṭaraf ḳıldı.   فـََلمَّا رَأَيْـَنُه َأْكَربْنَُه َوَقطَّْعَن﴿
 Ya‘nī hemān ki ol zenler Yūsuf’ı gördiler ve aña muḥkem ta‘ẓīm  أَْيِديـَُهنَّ﴾2
ḳıldılar. Ve turuncları keselüm, dirken ḥayretlerinden ellerin kesdiler. Ve 
yine dehşetlerinden ol ḥāleti idrāk itmediler,   َوقـُْلَن َحاَش ِ�ِّ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن﴿

  

 ve eyitdiler ki “Ḥāşā ki bu beşer ola ve hīç olur mı ki  َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرٌِمي﴾3
insānda bu maḳūle rūḥ-ı muṣavver ola. [244a N1] Bu [beşer] degüldür, illā 
firiştedür. Ve bunuñ ẕātı envār ile siriştedür.” 

 Züleyḫā eyitdi “Bu bedr-i tamām ol  ﴿قَاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُـنَِّين ِفيِه﴾ 4
ġulām-ı benāmdur ki bunuñ ‘aşḳı ile beni melāmet eylediñüz. Ve maḥabbet 
sırrından ḫaberiñüz yoġ iken bilüp bilmedügiñüz sözleri söylediñüz. Ve ol 
gevher-i yek-tādan ki beni gözyaşı deryāsına ṣaldı, yine kendü ile āşnālıḳ 
müyesser olmadı. Ve bu ol serv-i dil-ārādur5 ki gözlerüm cūybār üstindeki 
ḥabāb gibi ḳāmetine baḳdı, ḳaldı. Yine bir güncegiz6 hem-sāyesi olmaġa çāre 
bulmadı. Bir şeh-bāzdur ki ben çaġırduḳça istiġnā evcine ḳaçar. Ve bir 
bülend-pervāzdur ki benüm ḳaddüm nihālinde ārām eylemegi iḫtiyār 
eylemez, geçer. Ve bi’l-cümle [346b R1] sözümi diñlemez ve murādumı 
ḳabūl eylemez. Fe-ammā   7﴾َولَِئْن ملَْ يـَْفَعْل  َما آُمرُهُ   لَُيْسَجَننَّ َولََيُكو�ً ِمَن الصَّاِغرِيَن﴿
eger şimden ṣoñra 8  da ben didügüm yirde olmazsa ben bunı zindāna 
bırakdururın. Ve kendüsini ḫōr u ḥaḳīr itdürürin.” diyü söyledi. Ya‘nī ki 
kendüsinüñ hevāsını ve Yūsuf’uñ istiġnāsını anlara beyān eyledi.  

 
1  kendüsi: - N1, R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/31, “Kadınlar Yûsuf'u görünce, onu pek büyüttüler ve 

şaşkınlıkla ellerini kestiler.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/31, “ ‘Haşa! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli 

bir melektir.’ dediler.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/32, “Bunun üzerine kadın onlara dedi ki:  ‘İşte bu, beni 

hakkında kınadığınız kimsedir.’ ” 
5  ārādır: āverdür E 
6  güncegiz: nice gün N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/32, “Andolsun, eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka 

zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak.” 
8  ṣoñra: girü E 
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Zenler1 daḫı Yūsuf’a naṣīḥate [254a E] ve Züleyḫā’nuñ ḥüsn ü cemālini 
ḥikāyete, ḫuṣūṣā mu‘āşeret leẕẕetini taḳrīre ve mücāma‘at leẕẕetini ḥüsn-i 
edā ile ta‘bīre başladılar. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ise     ِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ  ﴿قَاَل َرب الّسِ
 ya‘nī “Yā Rabb, bu ‘avretler beni da‘vet eyledügi ṣoḥbetden  ِممَّا يَْدُعوَنِين إِلَْيِه﴾2
zindāndaki meşaḳḳati yeg isterin. 3  Ve bunlaruñla olacaḳ ‘işretden ḥabs 
içinde olan ‘usreti taḳdīm eylerin.” didükde Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
Yūsuf’uñ du‘āsını ḳabūl eyledi. Az zamān geçmedin Züleyḫā’nuñ ḥīlesi ile 
ḥabs u zindāna giriftār oldı.  

Fe-ammā ol zindān kendüsine gülzār-ı cinān olup gāh namāz u tā‘atde 
ve maḥbūsları dīn-i İslām’a da‘vetde ve gāh ḫalḳuñ vāḳı‘alarını ta‘bīrde ve 
ḫastelerüñ devālarını tedbīrde zindān içinde zamān geçürüp düş ta‘bīr itmek 
ile tamām şöhret bulup ṭururken mekr-i zehr ile ba‘żı ḫıyānet ve sulṭān-ı 
Mıṣr’uñ ḳatline ḳaṣd u niyyet itdükleri eclden bir şarābdārı ve bir ḫˇān-sālārı, 
ya‘nī ki çāşnigīri ol zindānda ḥabs olınmışlar idi. Ve Yūsuf’uñ düş ta‘bīr 
itdügini ve ne maḳūle töhmet ile habs olınduġını bilmişler idi. 

Birgün ol ikisi ḳavl eylediler. Ve Yūsuf’uñ ta‘bīrini imtiḥān içün  
birer düzme düş söyleyecek oldılar. Pes şarābdār olan cüvān   ِإّينِ أَرَاِين أَْعِصُر﴿
 .ya‘nī “Düşümde ben kendümi şarāb ṣıḳarken gördüm.” diyü söyledi  َمخْرًا﴾4
Ve ol çāşnigīr olan nā-dān5 6﴾ًزا َ�ُْكُل الطَّْريُ ِمْنُه   ﴿ِإّينِ أَرَاِين َامحُِْل فـَْوَق رَْأِسي ُخبـْ
didi. Ya‘nī “Ben de düşümde başum üzerinde bir sini itmek götürürdüm. 
Ve hevādan ḳuçcaġızlar inüp itmegi yidüklerini gördüm.” diyü taḳrīr eyledi. 
[244b N1] Ve ikisi de Yūsuf’a ḫiṭāb itdiler.    ِمَن نـَرَاَك  ِإ�َّ  َنا  بَِتْأوِيِلِه  ﴿نـَبِّئـْ
 Ya‘nī “Bizüm düşlerimüzi ta‘bīr eyle ki biz seni ululardan  اْلُمْحِسِنَني﴾7
görürüz.” diyü cevāb itdiler.  

Hemān-dem Yūsuf ‘aleyhi’s-selām [347a R1] zindāndaki maḥbūslara ve 
ol ḫalāṣ olmadın me’yūslara niçe pend ü naṣīḥat ve İslām yollarına delālet ve 
īmān meclisine her birini da‘vet ve cehennem ‘aẕābını ḳat ḳat rivāyet ve 
cennet ni‘metlerini ṭatlu ṭatlu ḥikāyet itdükden ṣoñra bu iki düş ṣā- 

 
1  Zenler: Anlar R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/33, “Yûsuf, ‘Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni 

davet ettiği şeyden daha sevimlidir.’ dedi.” 
3  isterin: sezerin N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/36, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm.” 
5  cüvān//nā-dān: - N1, R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/36, “Ben de rüyamda başımın üzerinde, kuşların yediği 

bir ekmek taşıdığımı gördüm.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/36, “Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni 

iyilik yapanlardan görüyoruz.” 
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ḥiblerine ḫiṭāb eyleyüp  1﴾ْجِن أَمَّا َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبَُّه مخَْ رًا  ya‘nī  ﴿َ� َصاِحيبَِ الّسِ
“Ol biriñüz ki kendüyi ḫamr [254b E] ṣıḳarken görmiş idi, yine sulṭān anı 
şarābdār idinüp günāhından geçecekdür. Ve evvelki üslūb üzerine yine  
anuñ elinden  şarāb  içecekdür.   2 ﴾ َِوأَمَّا اآلَخُر فـَُيْصَلُب فـََتْأُكُل الطَّْريُ ِمن رَّْأِسه ﴿
Ve ammā biriñüz ki başında bir sini itmek götürmişdür, hevādan ḳuçcaġızlar 
inüp ol itmegi yidügini görmişdür, ol kişi aṣılur; günāhına göre ber-dār 
ḳılınur. Ve kellesinüñ beynisini ḳuşcaġızlara ġıdā olmaġa sezāvār ḳılınur.” 
diyü düşlerini ta‘bīr eyledi.  

Ve ammā onlar gülüşdiler. Ve “Bu düşlerimüz hemān bir düşinmedür, 
gerçek degüldür.” diyü birbirine baḳışdılar. Ve lākin māh-ı Ken‘ān    ُقِضَي﴿
 diyü buyurdı. Ya‘nī Yūsuf ‘aleyhi’s-selām cevāb  اْالَْمُر الَِّذي ِفيِه  َتْستَـْفِتَياِن﴾3
virüp “Sizüñ fāliñüze göre ta‘bīr olındı. Ve bu ta‘bīr üzere ser-encāmıñuz 
muḳarrer oldı.” [didi]. 

Pes bu ḳıṣṣadan ma‘lūm oldı ki kişi kendüye şerri fāl eylememek 
gerekdür. Ve ṣoñı ḫayr olmayacaḳ sözi laṭīfe ile söylememek gerekdür. Zirā 
aġız fāli ādemüñ ḥasb-i ḥāli olacaḳdur.  

Muḥaṣṣal-i kelām Yūsuf ‘aleyhi’s-selām didügi gibi az zamān içinde 
şarābdār, sulṭān yanında evvelki mertebesin buldı. Ve ol çāşnigīr ṣalb u 
siyāset ile ber-dār oldı. Ve Yūsuf ‘aleyhi’s-selām müfessirīn ḳavlince, ḫuṣūṣā  
ْجِن ِبْضَع ِسِنَني﴾4  naṣṣ-ı şerīfince yedi yıl miḳdārı zindānda  ﴿فـََلِبَث ِيف الّسِ
ḳaldı. Aṣlā rencīde-ḫāṭır olmadı. Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭā‘at u ‘ibādet deryāsına 
ṭaldı.  

Ve bi’l-cümle “biḍ‘a” beş yıl ile on sene5 arasına dirler. Bu taḳdīrce 
yediden eksik ve artuḳ olmaḳ da cā’izdür. Ve lākin ekẟer-i müfessirīn ve 
tevārīḫ ‘ulemāsından olan kāmilīn yedi yıl maḥbūs olduġına ittifāḳ 
itmişlerdür.  

Egerçi ki düş ta‘bīr itdüreñ şarābdār sulṭānuñ bezm-i ḫāṣṣında ber-ḳarār 
olduḳda Yūsuf’uñ ḥālini ve töhmetinüñ me’ālini ‘arż eylemege [247b R1] 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/41, “Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna 

gelince,) biriniz efendisine şarap sunacak.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/41, “Diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/41, “Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/41, “Birkaç yıl daha zindanda kaldı.” 
5  sene: yıl E, N1 
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‘ahd eylemiş idi. Fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ ḥikmeti1 ile tā yedi 
yıla dek [245a N1] añması mümkin olmayup ḫāṭırından gitmiş idi.  

Āḫirü’l-emr bir gice sulṭān-ı Mıṣr bir düş görüp vüzerāsına ve meclisine 
dāḫil olan ‘ulemā ve fużalāsına,2 ḫuṣūṣā mu‘abbirlere ve her fende kāmil olan 
müfessirlere düşini ḥikāyet idüp  ِإّينِ أََرى َسْبَع بـََقَراٍت ِمسَاٍن َ�ُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف﴿
 ya‘nī “Vāḳı‘amda görürin ki yedi baş  َوَسْبَع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر �َ ِبَساٍت﴾3
semüz ṣıġırlar Nīl ṣuyından berü çıḳarlar. Ve eṭrāf u cevānibe [255a E] döne 
döne baḳarlar. Ve yedi baş arıḳ ṣıġırlar daḫı ardlarınca çıḳup anları görürler. 
Ve fi’l-ḥāl yitişüp ol semüz ṣıġırları yudarlar. Semüzler nā-bedīd olur, gider. 
Ve arıḳları anlaruñ yirinde ḳalup eṭrāfı seyr ider. Ve andan ṣoñra yedi baş 
tāze buġday göririn ki dāneleri içlerinde kāmil ṭurur. Ve yedi baş ḳurı4 
buġday daḫı çıḳup ol tāze buġday başlarını ortadan götürür. Ve’l-ḥāṣıl tāze 
buġday başları gider, yirlerinde ḳurı buġday başları ẓuhūr ider.   ُأَيـَُّها اْلَمأل َٓ�﴿
 Pes imdi ey bunda ḥāżır olan ‘ālimler  أَفـُْتوِين ِيف ُرْؤَ�َي ِإن ُكنُتْم لِلرُّْؤَ� تـَْعُربُوَن﴾5
ve müfessirler, ve bu vāḳı‘ayı istimā‘ iden fāżıllar ve mu‘abbirler, eger düş 
ta‘bīr idebilürseñüz ve bu rü’yānuñ ta‘bīrini ve6 te’vīlini idrāk ḳılursañuz bu 
ḥīnde ta‘bīr eyleñ. Ve neye işāret idügini söyleñ.” diyü sulṭān emr eyledükde 
her biri ‘āciz oldılar. 

 Ya‘nī “Bu vāḳı‘a  ﴿قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َحنُْن بَِتْأوِيِل اَألْحَالِم ِبَعاِلِمَني﴾7
i‘tibār idecekleyin degüldür. Ve aḳarṣu üstindeki çörçöp gibi ẟebātı 
olmaduġı ẓāhirdür. Bu taḳdīrce biz bunı ta‘bīr8 idemezüz. Ve ḳarış ḳatış 
olan i‘tibārsız vāḳı‘anuñ te’vīlini taḳrīr idemezüz.” diyü cevāb virdüklerinde 
sulṭān perīşān-ḥāl oldı. Ve ḳasāvetinden yimegi ve içmegi terk idüp bir nice 
gün münkesirü’l-bāl oldı.  

Pes sulṭānuñ bu ḳasāveti ve düşi ta‘bīr olınmaduġına ġuṣṣası ve melāleti9 
cümle ḳullarına daḫı sirāyet itdükde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām irādetu’llāh ile ol 

 
1  ḥikmeti: ḥikmeti şerefi R1 
2  ‘ulemā//fużalāsına: ‘ulemāsına N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/43, “Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin 

yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum.” 
4  buġday//ḳurı: - R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/43, “Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı 

bana yorumlayın.” 
6  ta‘bīrini ve: - E, N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/43, “Dediler ki:  ‘Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz 

böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.’ ” 
8  ta‘bīr: - E 
9  melāleti: melāmeti E 
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şarābdāruñ ḫāṭırına düşdi. Hemān-dem ‘acele [348a R1] ile sulṭān ḥużūrına 
yitişdi. Evvelā Yūsuf’uñ ṭā‘at u ‘ibādetini ve ḥabsine sebeb olan töhmetini ve 
ḫalḳuñ vāḳı‘alarını ta‘bīrini ve kendüler tecribe içün söyledükleri düzme 
ḳoşma düşlerinüñ ta‘bīri te’ẟīrini ve Yūsuf ‘aleyhi’s-selām vilāyet-i 
Ken‘ān’dan olduġını ve gülzār-ı cemāli ile zindān, cennet-i gülistānī gibi 
şeref bulduġını bir bir sulṭāna söyledi. Ve sulṭānuñ emri ile ol vāḳı‘ayı daḫı 
ta‘bīr itdürmege zindāna ‘azīmet eyledi.  

Vaḳtā ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmı gördi, mübārek ellerin öpüp ḫāk-i pāyına 
yüz sürdi. Andan sulṭānuñ düşini tafṣīli ile taḳrīr eyledi. Ve kendüsini 
sulṭān-ı Mıṣr gönderüp ta‘bīrini murād idindügini1 [245b N1] künhi ile 
söyledi. Pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selām aṣlā te’ḫīr eylemedi. [254b E] Ve “Beni 
sulṭān ḥużūrına alup git ki anda ta‘bīr ideyin.” dimedi. Hemān-dem ol 
rü’yāyı te’vīle başladı.   2 ﴾�ًقَاَل تَـْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَني َدَأ﴿  Ya‘nī “Ol görilen yedi 
baş semüz ṣıġırlar oldur ki yedi yıl bir biri ardınca ekinler ekesüz. Ve 
murādıñuzca ḥāṣıllar alup enbārlarıñuza yük yük çekesüz.     َُّْحَصدمت ﴿َفَما 
َّا َ�ُْكُلوَن﴾3  Fe-ammā tarlalarıñuzdan buġdayı ancaḳ  َفَذُروُه ِيف ُسنُبِلِه ِإالَّ قَِليًال ممِّ
yiyecegiñüz miḳdārı biçüp dögesüz. Mā‘adāsını başından, ya‘nī4 ḳılçıġından 
ayırmayup ḥāli üzere ḳoyasuz.  ْمُتْم ﴿ُمثَّ َ�ِْيت ِمن بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َ�ُْكْلَن َما َقدَّ
َّا ُحتِْصُنوَن﴾5  Ya‘nī andan ṣoñra ol yedi baş aruḳ ṣıġırlar  َهلُنَّ ِإالَّ قَِليًال ممِّ
delāleti ile yedi yıl daḫı gele ki muḥkem ḳaḥṭ u ḳıllet ve her kişiye ma‘āşında 
müżāyaḳa ve żarūret vāḳi‘ ola. Ve ol geçen yedi yıl içinde lūlesinde, ya‘nī 
ḳılçıḳlı başında ḳalan buġday dānelerinden her kişi menfa‘atler bula. Ve bi’l-
cümle yedi semüz ṣıġır, ucuzlıġa gelecek yedi yıla ve yedi baş tāze buġday ol 
yedi yılda ekin vāfir olmasına delālet ider. Ve ol yedi baş arıḳ ṣıġır, yedi yıl 
ḳaḥṭ u ġalā ile [mürūr itmesine] ve yedi baş ḳurı buġday daḫı ol yedi yılda 
ḥāṣıl olmamasına işāret ider.” diyü sulṭān-ı Mıṣr’uñ düşini tamām ta‘bīr ve 
te’vīlini ol şarābdāra işāret ü taḳrīr itdükden [348b E] ṣoñra 
 ya‘nī ki “Ol on  ﴿ُمثَّ َ�ِْيت ِمن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن﴾6 
dört yıl geçdükden ṣoñra bir yıl daḫı gele ki gökden bārān-ı raḥmet ve 

 
1  idindügini: idindügi düşi N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/47, “Yûsuf dedi ki:  ‘Yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz.’ ” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/47, “Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi 

başağında bırakın.” 
4  ya‘nī: - N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/48, “Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, 

saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/49, “Sonra bunun ardından insanların yağmura 

kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman (bol rızka kavuşup) şıra ve yağ sıkacaklar.” 
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yiryüzinden ẟemerāt-ı ni‘met keẟret ü vefret üzere ẓuhūr eyleyüp cümle 
maḫlūḳāta ḥużūr u rāḥat ve kemāl-i ẕevḳ u tena‘‘umla refāhiyyet ü istirāḥat 
müyesser ola.” diyü ta‘bīr eyledi.  

Egerçi sulṭānuñ vāḳı‘asında bu bir yıla müte‘alliḳ nesnesi yoġ-ıdı. Ve 
illā mu‘abbirlerüñ ādābı üzere anlara bu maḳūle beşāret ve Ḥaḳ’dan 
ümmīdlerini kesmesinler, diyü istimālet lāzım olmaġla Yūsuf ‘aleyhi’s-selām 
bunı daḫı beşāret ṭarīḳı ile söyledi.  

Vaḳtā ki şarābdār sulṭāna vardı ve tafṣīli ile ta‘bīrden ḫaber virdi, 
 hemān-dem pādişāh-ı Mıṣr emr eyledi. “Varuñ  ﴿َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـُتوِين ِبِه﴾1 
ol mu‘abbiri baña getürüñ.” diyü söyledi. Pes yine şarābdār ve sulṭānuñ 
muḳarreblerinden birḳaç ḫidmetkār kimesneler ile zindāna vardılar. Ve 
“Sulṭān-ı Mıṣr istemişdür.” diyü Yūsuf’a2 ḫaber virdiler. Egerçi ki añlanan3 
bu idi ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selām bu ḫaberi işitdükde [256a E] isti‘cāl ideydi ve 
“Bundan ṣoñra ḥabsden ḫalāṣ olırın.” diyü sevine sevine gideydi.  

Ve illā çıḳmaḳda te’ḫīr itdi. Ve şarābdāra eyitdi:   َْلُه َما ﴿اْرِجْع ِاٰىل رَبَِّك َفْسـٔ
 Ya‘nī “Efendüñ olan [246a N1] sulṭāna var  َ�ُل النِّْسَوِة الالَِّيت َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ﴾ 4
ve benüm aġzumdan kendüsine yalvar ki evvelā ol ‘avretleri ṣorasun ki ellerin 
kesdükleri meclisde5 benüm ḥaḳḳumda ne işitmişlerdür? Ve ol nā-kesler 
ellerin kesince6 baña ne maḳūle mekr itmişlerdür? Künhi ile bilsün ve aṣlı ile 
ḫaber alsun ki ẟāniyen benüm ma‘rifetümi ve ta‘bīre müte‘alliḳ olan ‘ilm ü 
ḥikmetümi ma‘lūm idine. Ve ben bī-günāh iken töhmet ile ḥabs 
olınduġumı ḥaḳīḳati ile añlayup bile.” diyü anları sulṭāna gönderdi. Kendüsi 
te’ḫīr ile çıḳmaġı evlā gördi. 

Pes cemī‘-ı enbiyā, ḫuṣūṣā server-i aṣfiyā ve ḥażret-i ḥabīb-i Ḫudā, 
Muḥammed Muṣṭafā ‘aleyhi ve ‘aleyhimü’s-selām Yūsuf’uñ bu te’ḫīrin 
istiḥsān eylemişlerdür. Ve Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ ḳażāsına ṣabr-ı tām ile rıżā 
virdügini ta‘rīf ü tavṣīf itmişlerdür.7 Ḥattā Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem ḥażretlerinden ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/50, “Kral, ‘Onu bana getirin.’ dedi.” 
2  Yūsuf’a: - N1, R1 
3  añlanan: añılan E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/50, “Efendine dön de, ellerini kesen o kadınların derdi ne 

idi, diye sor.” 
5  kesdükleri meclisde: kesdüklerince R1 
6  benüm//kesince: - R1 
7  Ve//itmişlerdür: - R1 
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itmişdür ki Yūsuf Sūresi ḳırā’at olınduḳda ḥattā irci‘ ilā rabbike 1  āyeti 
oḳunduḳda Peyġāmber Ḥażretleri   هللا مكانه  أ «رحم  أ�  لو كنت  يوسف  خى 
 buyurmışlardur. Ya‘nī “Bārī Ḫudā [249a R1]  لبادرت اىل الباب»2
ḳarındaşum Yūsuf Peyġāmber’e raḥmet eylesün ki sulṭān-ı Mıṣr’uñ ādemi 
geldükde ve kendüsini zindāndan çıḳarmaġa teklīf eyledükde ivmedi. İrci‘ 
ilā rabbike diyü ol ādemleri yine sulṭāna gönderdi. Ve ol ḳıṣṣanuñ 
ṣorılmasını ıṣmarladı ki niçe günler daḫı te’ḫīre sebeb olmaḳ cā’iz idi. Ve 
ammā eger anun yirinde ben olaydum ve maḥbūs olduġum ḥālde sulṭān-ı 
Mıṣr’dan ol ruḫṣatı ben bulaydum, 3  ḳapuya segirdürdüm. Ve bir ayaḳ 
öñürdi4 çıḳmaġı evlā görürdüm.” diyü ḫaber virmişlerdür.  

Bundan murād mücerred Ḥażret-i Yūsuf’uñ ṣabrını mübālaġa ile 
tavṣīfdür. Yoḳsa “Ben anuñ gibi ṣabr itmege ḳādir olmazdum.” dimek 
degüldür. Zīrā Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemüñ derecātı sā’ir 
nebīlerüñ merātibinden yücedür. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ki ol te’ḫīrde fesād lāzım 
gelmedügi daḫı ma‘lūmdur. Pes neden ki isti‘cāl eyleyelerdi? İmdi ma‘lūm 
oldı ki hemān murād-ı şerīfleri Ḥażret-i Yūsuf’uñ ol maḥalde ṣabr itdügini 
mübālaġa ile ta‘rīf [256b E] ü tavṣīfdür.  

Ba‘de ẕālik Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ bu ḫaberleri ki sulṭāna vāṣıl oldı, 
tedārükine ve ferāsetine taḥsīn ve derūn-ı dilden Yūsuf’a maḥabbet ḥāṣıl 
oldı. Andan Züleyḫā’yı ve ol meclise varan ‘avretleri getürtdi. Ve Yūsuf 
‘aleyhi’s-selām ile Poṭifar evindeki meclisde ne söyleşilmiş ise naḳīr ü ḳıṭmīr 
su’āl itdi. Anlar daḫı ṭoġrusın söylediler. Ve Yūsuf’uñ ḳāmeti servine egrilik 
ile nigāh itdüklerini ḥikāyet eylediler. 5﴾قـُْلَن َحاَش ِ�ِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن سُ وٍء﴿
  Ya‘nī “Ma‘āẕa’llāh [246b N1] biz Yūsuf’uñ yaramazlıġını görmedük. 
Ve ḳaşlarından ġayrı egri yirin bulmaduḳ.” didiler. Vaḳtā ki Yūsuf’uñ 
ṣadāḳati gün gibi ẓāhir oldı, iftirā ile ḥabs olınduġına her kişi vuḳūf buldı. 
Andan sulṭān-ı Mıṣr  6﴾ائْـُتوِين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـ ْفِسي﴿  didi. Ya‘nī “Yūsuf’ı baña 

 
1  “Efendine dön.”, Yûsuf Sûresi, 50. Âyet. 
2  Hadîs-i Şerîf, “Allah, kardeşim Yûsuf’a rahmet eylesin. Ben onun yerinde olsaydım kapıya 

doğru hamle yapardım.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XI, 199) 
3  bulaydum: bulaydum diyü N1, R1 
4  önürdi: evvel N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/51, “Kadınlar, ‘Haşa! Allah için, biz onun bir kötülüğünü 

bilmiyoruz.’ dediler.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/54, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım.” 



1076 | TENKİTLİ METİN - 1. Rükün    

 

getürüñ. Kendü ḫidmetüm içün maḫṣūṣ u mümtāz ideyin.1 Ve min ba‘d 
anuñ şeref-i ṣoḥbetini kendüme taḫṣīṣ ideyin.” diyü söyledi.  

Pes yine şarābdār ve me’mūr olan sā’ir ḫuddām zindāna vardılar. Ve 
envā‘-ı ta‘ẓīm ü tekrīm ile Yūsuf’ı çıḳardılar. Fe-ammā ehl-i zindān nālān u 
giryān [349b R1] ve ayrılıḳ āteşine büryān olup maḥbūs idüklerini 
Yūsuf’dan ayrılduḳları gün bildiler. Ve ḳayd u bend içinde olduḳlarını bend-i 
zülfinden cüdā düşdükleri sā‘at ṭuydılar. Gūyā ki gülistāndan çıḳup zindāna 
girdiler. Ve bāġ-ı cināndan ayrılup ḳa‘r-ı nīrāna irdiler. Ve cümlesi feryād u 
fiġān ile Yūsuf’dan du‘ā istediler. Andan Yūsuf ‘aleyhi’s-selām deheni dürcini 
açdı. Ve ol maḥbūslaruñ üstine güherler ṣaçdı. Ve eyitdi:       اعطف « أ للهّم 
 Ya‘nī “Yā Rabbī, ṣuleḥānuñ  قلوب الصاحلني عليهم وال تسّر االخبار منهم»2
ḳulūbını bunlara şefḳatlü eyle. Ve bunlardan ḫaberleri ṣaḳlama.” diyü du‘ā 
itdi. Sebebi oldur ki zindān ehline her kişi şefḳat u merḥamet eyler. Ve 
ekẟeriyyā ba‘żı ḫaberler ve ḥādiẟeler evvelā maḥbūslar içinden ḫalḳa sirāyet 
eyler.  

Andan Yūsuf’ı ḥammāma iletdiler. Taṭhīrinde ve laṭīf ḫil‘atler ile 
tevḳīrinde mümkin olduġı mertebelerden ziyāde diḳḳatler itdiler. Ve sulṭān-ı 
Mıṣr ḥużūrına getürüp şeref-i ṣoḥbeti3 ile pādişāhı müşerref eylediler. Ol 
dem ki sulṭān-ı Mıṣr cemāl-i Yūsuf’ı gördi, ṣadāḳat u emānetini bilüp aña 
maḥabbet ü meveddetin arturdı. Ḥattā 4﴾ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديْـَنا مَ ِكٌني أَِمٌني ﴿  didi. 
Ya‘nī “Hemān bugünden ṣoñra5 sen benüm mālüme ve ḫazīnelerüme emīn 
[257a E] ve i‘tibār u i‘tiḳādüme ḳarīn olasun.” diyü söyledi.  

Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ol zamānda tamām otuz yaşında idi. Zīrā on yedi 
yaşında iken çāha atıldı. Ve altı yıl ‘Azīz-i Mıṣr evinde oldı. Yedi yıl zindānda 
ḥabs olındı. Bu taḳdīrce tamām otuz yaşında ḫazīnedār oldı. Andan ol 
düşünüñ ta‘bīri ve gelecek ḳaḥṭ u ḳılletüñ6 tedbīri ẕikr olınduḳda Yūsuf 
‘aleyhi’s-selām “Ol ucuzlıḳ yıllarda ‘ādetden ziyāde buġday ekdürilüp ve 
re‘āyādan ‘öşr alınurken niẓām-ı millet ve żarūret-i ḳaḥṭ u ḳıllet içün ḫums 
alınup ve muḥkem emānet ü istiḳāmet ile ḥıfẓ olınup ve ḳaḥṭ olan yıllarda 
ḫalḳuñ ma‘āşına kifāyet idecekleyin virilüp ve alınan bahāları daḫı beytü’l-

 
1  maḫṣūṣ//ideyin: üründileyüm E 
2  “Ey Allah’ım, salihlerin kalplerini bunlara şefkatli kıl. Onlara haberleri gizli kılma.” 
3  şeref-i ṣoḥbeti: ṣoḥbeti şerefi E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/54, “Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi 

ve güvenilir bir kişisin.” 
5  ṣoñra: - E, N1 
6  ḳılletüñ: ḳılletüñ ve ġalānuñ R1 
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māl içün [247a N1] żabṭ ḳılınup1 bu ṭarīḳla hem ra‘iyyete rāḥat ve hem 
beytü’l-māle vüs‘at muḳarrerdür.” diyü beyān eyledükde sulṭān-ı Mıṣr 
[350a R1] her sözini ḳabūl eyledi. Ve lākin “Bu ḫidmetüñ ‘uhdesinden kim 
gelebilür?” diyü söyledi.  

Pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ murādı sulṭānuñ iḥsānına göre ḫidmet, 
ḫuṣūṣā re‘āyānuñ mühimmātına ṣadāḳat u istiḳāmet ile sa‘y u diḳḳat 
olmaġın  2﴾اِ ْجَعْلِين َعَلى َخَزآِئِن اَألْرِض ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليٌم﴿  didi. Ya‘nī “Beni 
ẕaḫīre enbārlarına emīn eyle ki ben bu ḫidmeti göreyin. Ve murādıñuza 
muvāfıḳ emānet ile nihāyete irgüreyin.” didükde sulṭān geregi gibi şād u 
ḫandān olup Yūsuf’ı ġalle tedārükine emīn eyledi. Ve “Senüñ münāsib 
gördügüñ benüm daḫı maḳbūlümdür.” diyü ta‘yīn eyledi.  

Pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selām zindāndan çıḳduḳdan ṣoñra tamām iki yıl 
geçdi. Sābıḳan efendisi olan ‘Azīz-i Mıṣr ecel kāsesinden ölüm3 şerbetini 
içdi. Anuñ ḫazīnedārlıġı daḫı bi’l-külliyye Yūsuf’a virildi. Ve gitdükçe 
emānet ü istiḳāmetle sulṭānuñ vekīl-i muṭlaḳı oldı. Ḥattā ol sulṭān ki Velīd 
oġlı Reyyān idi, Yūsuf’uñ da‘veti ile īmāna geldi. Ve her ne re’y eyledi ise 
“Sem‘an ve ṭā‘aten”4 diyüp tābi‘ oldı.  

Ve birgün Yūsuf’ı tenhā çaġırup ve ‘Azīz’üñ ḫānedānına itdügi ṣadāḳati 
beyāna getürüp minnet eyledi ki Züleyḫā’yı ḥelāllıġa ala. Ve ḥaḳḳ-ı nān u 
nemeki yirine getürüp5 ḳayd-ı ḥayātda olduḳça ḥużūr u refāhiyyet ile ḳala. 
Pes Yūsuf, sulṭān emrine iṭā‘at itdi. Ve ol tāze nihāli ārāyiş-i ḫānedān 
idinmesi göñlinden [257b E] bitdi. 6  Andan ḫuṭbe-i nikāḥ oḳundı. Ve 
dügün tedārüki görildi. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām Züleyḫā’nuñ ḫalvet-ḫānesine 
dāḫil oldı.  

Egerçi ki Züleyḫā, Yūsuf’uñ vuṣlatine ṭālib ve anuñ ile mücāma‘ata 
müsta‘cil ü rāġıb idi, fe-ammā ḫāṭırına bu lā’iḥ oldı ki “Sābıḳan ben Yūsuf’ı 
firāşuma 7  da‘vet ve genc-i nihānumı ḥużūrında beẕl itmege niyyet 
eyledügümden şimdi benüm ol ḥālümi añduḳda her kişiye öyle ṭālib 
añlamaḳ ve bi’l-cümle baña ḫıyānet ile i‘tiḳād eylemek muḳarrer ü 

 
1  żabṭ ḳılınup: alınup R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/55, “Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. 

Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim.” 
3  ölüm: ecel N1, R1 
4  “İşittik ve kabul ettik.” 
5  getürüp: ḳoyup E 
6  bitdi: yitdi R1 
7  firāşuma: ḳarşuma N1, R1 
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muḥaḳḳaḳdur.” diyü bunı tedārük itdi ki evvelā Yūsuf’a [350b R1] ‘öẕr 
beyān eyleye. Andan ṣoñra gencīnesin der-miyān eyleye. Ve muḳaddemā 
‘Azīz’üñ süst-endāmlıġını ve Yūsuf’uñ bedr-i tamāmlıġını ve kendünüñ serv-
endāmlıġını, ḫuṣūṣā Yūsuf’a ‘aşḳ u maḥabbetini ve anuñ gibi nev-cüvān ile 
ḫalvet olmaḳdaki ruḫṣatını ve bu zamāna gelince kendüsinüñ ‘iffet ü 
‘iṣmetini ve mihri mehri gibi dürüst olduġınuñ beşāretini bir bir söyleye ki 
Yūsuf kendüsine sū’-i ẓann eylemeye. Ve ikide birde [247b N1] ḫıyānet 
iḥtimālin virüp nefret eylemeye.  

Pes bu tedbīr ile evvelā Yūsuf’a kendüyi teslīm itmedi. Ve ol buña el 
uzatmaduḳça bu andan būs u kenār leẕẕetini gözetmedi. Ya‘nī her ne ḳadar 
ki Yūsuf el urdı, bu istiġnā ṭarīḳını ṭutup çekindi, ṭurdı. Andan ṣoñra ẕikr 
olınan ‘öẕrlerini bir bir söyledi. Mihri dürüst olduġını beşāret ile Yūsuf’ı şād 
u ḫandān eyledi. Ba‘dehu murādları ḥāṣıl ve tīr-i maḳṣūd hedef-i murāda1 
vāṣıl oldı.  

Ve bi’l-cümle tā ölince dirildiler, zinde olduḳça ḥayāt ābına el 
irgürdiler. Ḥattā Efrā’im ve Meneşşā nām iki oġulları daḫı vücūda geldi. Ve 
nihāl-i ḳāmetleri serv-i bālā gibi günden güne yüceldi.  

Ammā Yūsuf ‘aleyhi’s-selām gice ve gündüz terekenüñ ḥıfẓ u ḥirāsetinde 
ve sā’ir yıllardan ziyāde zirā‘at u ḥirāẟetinde daḳīḳa fevt eylemeyüp eger 
daḳīḳı ve eger buġdayı ve arpayı bir vechle żabṭ itmiş idi ki zamān-ı emāne-
tinde bir dāne buġday telef olmadı. Ḥattā ḳarıncacıḳlar bile buġday uġrı-
lıġına bir yol bulmadı.  

Ve sulṭān-ı Mıṣr’uñ düşini ta‘bīr itdügi üzere yedi yıldan ṣoñra Mıṣr ve 
Şām vilāyetinde bir derecede ḳaḥṭ u ḳıllet oldı ki bir yük buġday bir yük 
ḳumāşa virildi. Ol daḫı arada minnetler ile alınurdı. Ve’l-ḥāṣıl ġalle ḳılleti 
Şām vilāyetlerinde daḫı belürdi. Anuñ ḫalḳı daḫı Mıṣr’dan [258a E] tereke 
getürmege muḥtāc oldı. Ve Yūsuf’uñ ‘adālet ü emāneti ve fuḳarāya 
merḥamet ü şefḳati ve İbrāhīm şerī‘ati üzere ṭā‘at u ‘ibādeti her yirde ma‘lūm 
u meşhūr olmaḳ ile Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām bunı tedārük itdi ki sulṭān-ı 
Mıṣr’uñ ḫazīnedārına oġulların göndere ve kendüsi evlād-ı İbrāhīm’den 
[351a R1] olup peyġāmber idügini bildüre. Tā ki Yūsuf’uñ şefḳat u 
merḥametine maẓhar düşüp oġullarına ucuzca bahā ile tereke iḥsān eyleye.  

Bu tedbīr ile on oġlını gönderdi. Ve Bünyāmīn’i kendü yanında alıḳodı. 
Vaḳtā ki oġulları Mıṣr’a vardılar, Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ ḥużūrıña varup  

 
1  tīr//murāda: maḳṣūd okı menziline E 
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 ya‘nī ki ḳarşusına  ﴿َوَجاء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوْا َعَلْيِه فـََعَرفـَُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن﴾1
varduḳlarında Yūsuf anları bildi. Ve ammā anlar Yūsuf’ı bilmedi. Ba‘dehu 
kendülerin bildürdiler. Ve buġday recāsına geldüklerini beyān eylediler. Ve 
babaları pīr ü ḍarīr ve kendüleri ṣaġīr ü kebīr on bir ḳardaş idüklerini bir bir 
söylediler.  

Egerçi ki Yūsuf evvelā kendüleri kemān gibi çeküp çevirdi. [248a N1] 
Ve “Yad vilāyetden ḫaber ü żarar ḳaṣdına gelmiş cāsūsa beñzersüz.” didi. Ve 
illā yine sa’irlerden ziyāde ri‘āyet ile her birine bir yük buġday virdi. Ve “Ol 
bir ḳarındaşıñuz sizüñ ile bile gelmemege sebeb nedür?” diyü ṣordı. Fe-
ammā anlar cevāb virüp “Ol cümlemüzden küçürekdür. Ve babamızuñ 
maḥabbeti aña cemī‘ımuzdan ziyāderekdür. Aṣlı oldur ki yanında ḳalmış-
dur. Ve sā’irlerimüzi bu ḫidmete ṣalmışdur.” didüklerinde Yūsuf ‘aleyhi’s-
selām eyitdi: “Çün ki babañuz peyġāmberdür, aña her ḫuṣūṣında i‘tidāl 
üzere2 olmaḳ ḫōşterdür. Pes sebebi nedür ki küçürek oġlını büyüklerinden 
artuḳ seve. Ve büyüklerine maḥabbeti noḳṣān üzere olup küçügini cüm-
leñüzden çoḳ seve.3 Meger ki bunda bir ḥikmet ve ol ḳarındaşıñuzda ziyāde 
sevilmege liyāḳat var ola.” didükde anlar eyitdiler: “Aṣlı budur ki anuñ vāli-
desinden sābıḳan Yūsuf adlu bir oġlı var idi. Dā’imā yanında serv gibi 
sāyedār u ber-ḳarār idi. İttifāḳ anı ḳurd yidi. Ol zamāndan berü babamuz 
ḳarındaşcuġı yirine eglence idindi.”  

Andan Yūsuf ‘aleyhi’s-selām “İmdi bir daḫı geldügiñüzde elbette ol 
ḳarındaşıñuzı bile getürmek gereksüz ki görelüm, babañuz ziyāde sevdügine 
ḥikmet ne idügini bilelüm. Ve hem cümleñüzi buġdaya ġanī idüp gönde-
relüm.   4﴾فَِإن ملَّْ َ�ْتُوِين ِبِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َوَال تـَْقَربُوِن﴿  [258b E] Ya‘nī eger 
getürmezseñüz size buġday virmemek ve biriñüzi ḥużūruma getürmemek 
muḳarrerdür.” didi. Ve bunlardan alduġı buġday bahāsını kendülerüñ 
ḫaberi yoġ-iken [351b R1] yine yükleri içine bıraḳdurup ẓarāfet ile in‘ām 
eyledi. “Zīrā ḥāżır ḫarclıḳları bulınmayup bir daḫı gelmege egleneler.” diyü 
ḳarındaşına iştiyāḳan bu vech ile ihtimām eyledi.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/58, “Yûsuf'un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. 

Yûsuf onları tanıdı, onlar ise Yûsuf'u tanımıyorlardı.” 
2  üzere: - N1, R1 
3  Pes//seve: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/60, “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda 

size verilecek tek ölçek (zahire) bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın.” 
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Vaḳtā ki anlar Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām ḥużūrına vardılar, 1  Yūsuf ne 
maḳūle kimesne idügini ve kendülere murādlarınca buġday virmedügini 
ḥikāyet itdiler. Ba‘de-zamānin çuvallarını boşaltdılar. Ve tereke bahāsına 
virdükleri aḳçeyi bulup Yūsuf’uñ iyülügine taḥsīn eylemege başladılar.2 An-
dan babalarına 3  ﴾َحلَاِفظُوَن َلُه  َوِإ�َّ  َنْكَتْل  َأَخاَ�  َمَعَنا   ya‘nī “Bizümle  ﴿فََأْرِسْل 
Bünyāmīn’i bile gönder ki varalum. Ḫazīnedāruñ ‘ahdi üzere vāfir buġday 
alalum. Ve anı Yūsuf gibi żāyi‘ itmeyüp yolda, izde muḥkem ṣaḳınalum.”4 
didüklerinde Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām  َعَلى أَِمنُتُكْم  ِإالَّ َكَما  َعَلْيِه  آَمُنُكْم  َهْل  ﴿قَاَل 
 ya‘nī “Ḳarındaşıñuzı size inanmazın ve Yūsuf’ı inanduġum  َأِخيِه ِمن قـَْبُل﴾5
gibi anı daḫı 6  size ḳoşup ayrılıġı āteşine yanamazın.” didüginde 
Bünyāmīn’üñ ḥıfẓına her biri muḥkem yemīn eylediler. Ve “Ansuz varduġı-
muz taḳdīrce buġdaysız gelecegimüz muḳarrerdür.” diyü söylediler.  

Ya‘ḳūb daḫı  7﴾فَاّ�ُ َخْريٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحَِني﴿  didi. [248b N1] Ya‘nī 
“Allāhu Te‘ālā ṣaḳlayıcılaruñ ḫayrlusıdur. Ve esirgeyicilerüñ ziyāde 
merḥamet ile esirgeyicisidür.” diyü Bünyāmīn’i Allāh’a ıṣmarladı. Ve cüm-
lesini Mıṣr’a gönderüp  8 ﴾َال َتْدُخُلوْا ِمن َ�ٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن أَبْـَواٍب مُّتـََفرِّقَ ٍة﴿  
diyü naṣīḥat eyledi. Ya‘nī “Benüm oġlancıḳlarum, cümleñüz bir ḳapudan 
girmeñ. Ve her biriñüz ayru ayru ḳapulardan girüñ. Ba‘dehu yine bir yire 
gelüñ.” diyü söyledi. Ya‘ḳūb’uñ bundan murādı evlādını yavuz gözden 
ṣaḳınmaḳ idi. Ve bir āfet yitişecek olursa cümlesine bir uġurdan yitişmesün 
dimek idi.  

Vaḳtā ki cümlesi Mıṣr’a geldiler ve babalarınuñ ol naṣīḥati ile ‘āmil olup 
ayru ayru ḳapulardan girdiler, andan bir yire gelüp Yūsuf ḥużūrına vardılar. 
Ve kiçi9 ḳarındaşlarını daḫı bile getürdüklerini bildürdiler. Ve “İşte budur.” 
diyü işāret ḳıldılar. Ve çuvallarına bıraḳduġı aḳçeyi yine ‘aynı ile Yūsuf’a 

 
1  vardılar: yitdiler E 
2  Ve tereke//başladılar: - N1, R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/63, “Kardeşimizi (Bünyamin’i) bizimle gönder ki zahire 

alalım. Onu biz elbette koruruz.” 
4  ṣaḳınalum: ṣaḳlayalum R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/64, “Ya‘kūb onlara, ‘Onun hakkında size ancak, daha 

önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim!’ dedi.” 
6  anı daḫı: - N1, R1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/64, “Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en 

merhametlisidir.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/67, “Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin.” 
9  kiçi: küçük N1, R1 



Künhü’l-Ahbâr  |  1081 

 

virdiler. Tā ki Yūsuf anlaruñ istiḳāmetini bile ve terekeye iḥtiyācları olup 
faḳr u fāḳaları var idügini añlaya. [352a R1] 

Ve’l-ḥāṣıl Yūsuf ‘aleyhi’s-selām [259a E] ḳarındaşı Bünyāmīn’i1 gördügi 
gibi derūnından şād u ḫandān olup yine aḥvālini nihān ḳıldı. Pes “Bunları 
ikişer ikişer birer mihmān-ḫāneye ḳonduruñ ve ıraḳ yirden gelmişlerdür, 
bunları hep bir yire ḳoyup müżāyaḳa virmeñ.” diyü ḫādimlerine ıṣmarladı. 
Ve sā’irleri ikişer ikişer olup Bünyāmīn yalıñuzca ḳalduḳda “Sen benüm 
mihmānum ol.” diyü kendü yanına aldı. Ya‘nī ki Bünyāmīn’üñ tenhāca 
ḳalduġına maḥzūn olduġın görüp nezāketle tesellī ḳıldı.  

Ve ammā gördi ki ḳarındaşlarından ayrılduġına Bünyāmīn ḫaylīce 
maḥzūn u ġamgīndür, fi’l-ḥāl serāyını ḫalvet itdi. Ve Bünyāmīn’e   َِْإّينِ َأ�﴿
َتِئْس ِمبَا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن﴾2  didi. Ya‘nī “Taḥḳīḳ ben senüñ  َأُخوَك َفَال تـَبـْ
ḳarındaşuñam. Zinhār ġuṣṣalanma ve sā’ir ḳarındaşlaruñ baña itdüklerine 
ḳasāvet çekme ki li’llāhi el-ḥamdu Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā baña bunuñ gibi 
‘izzet virdi. Ve anları müżāyaḳa ve iḥtiyāc ile benüm ḥużūruma getürdi. Ve 
lākin ṣaḳın beni anlara bildürme. Ve senüñ ile söyleşdügimüz ḫuṣūṣı 
ḳarındaşlaruña ḥikāyet ḳılma ki gider olduġıñuzda bir ẓarāfet ile ben seni 
alıḳoymaḳ muḳarrerdür.” diyü beşāret ḫaberlerin virdi. 

Pes ḳarındaşları gider olduḳda her birine başḳa yük ta‘yīn idüp 
buġdaydan ve sā’ir tereke ḳısmından3 virdürdüp ve ammā zaḫīre üzerinde 
olan ḫādimlerine ıṣmarlayup, bir ẓarāfet ile Bünyāmīn’üñ yüki içine buġday 
ölçdükleri gümüş ṭası bıraḳdurup, aṣlā ḳarındaşları ṭuymayup, ba‘de-zān 
cümlesi yüklerin baġlayup, Ken‘ān’a ṭoġrı çekildüklerinde ardlarınca [249a 
N1] ādemler yitişüp, 4﴾أَيـَّتُـَها اْلِعُري إِنَُّكْم َلَسارُِقوَن﴿  diyü çaġırup, ya‘nī “Ey 
ḳāfile, siz uġrılarsuz. Begüñ gümüş ṭası var idi. Uġrılamışsuz. Ṭuruñuz ki 
yoḳlayalum.” didüklerinde  َِنا لِنُـْفِسَد ِيف اَألْرِض َوَما ُكنَّا ﴿قَاُلوْا َ�ّ�ِ َلَقْد َعل ْمُتم مَّا ِجئـْ
 ya‘nī Yūsuf’uñ ḳarındaşları eyitdiler: “Ol Allāh ḥaḳḳı-çün biz uġrı  َسارِِقَني﴾ 5
degülüz. Ve fesād itmege daḫı gelmemişüz. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ siz bilürsüz ki 
bundan aḳdem tereke bahāsını [352b R1] size virmiş iken yine yükimüz 
içinde bulduġımuzda tā vilāyetimüzden getürüp yine sizlere edā 

 
1  ḳarındaşı Bünyāmīn’i: - E, N1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/69, “Haberin olsun ben senin kardeşinim, artık onların 

yaptıklarına üzülme.” 
3  tereke ḳısmından: terekeden N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/70, “Ey kervancılar! Siz hırsızsınız.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/73, “Dediler ki:  ‘Allah'a andolsun, siz de biliyorsunuz ki 

biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz.’” 
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eylemişüzdür.” diyü cevāb virdüklerinde  1﴾ِإن ُكنُتْم َكاِذِبَني َجَزآُؤُه  َفَما  ﴿قَاُلوْا 
  ya‘nī Yūsuf cānibinden ol gümüş ṭası aramaġa gelenler cevāb idüp “Eger 
sizüñ yalancılıġıñuz ẓāhir olup uġrılanan yükleriñüzde bulınursa cezāsı 
[259b E] nice olmaḳ gerekdür?” didüklerinde cümlesi ittifāḳ itdiler ki 
“Ceddimüz İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām2 şerī‘ati üzere cezāsı bu olsun ki ol ṭas 
ḳanġımuzuñ yükinde bulınursa ol bunda ḳalsun. Tā iki yıla dek sulṭāna ḳul 
olsun.”  

Pes bu ḳavl ile yükleri yıḳdılar. Ve her birini “Ṭas bunda mı?” diyü 
yoḳladılar. Çaḳ ṣoñra ki Bünyāmīn’üñ yükini açdılar, buġdayuñ içinden ol 
araduḳları ṭası bulup çıḳardılar. Ve cümlesini sürüp Yūsuf’uñ ḥużūrına 
getürdiler. Ya‘ḳūb’uñ oġulları ise ḫaclet ile ḳaldı. Ve cümlesi ṭa‘n ile 
Bünyāmīn’i ele aldılar. Bünyāmīn ise “Ben bilmezin ve bu ṭası bunda kim 
ḳoduġını idrāk ḳılmazın. Ẓāhir budur ki geçende sizüñ yüküñüze aḳçeyi 
ḳoyan kim ise benüm yüküme daḫı ṭası bıraḳduran oldur. Fe-ammā 
ḳarındaşımuz Yūsuf ve eger ben sizüñ eliñüzden ṭas ṭas zehrler yudup 
bundan evvel ol ḳarındaşumı ḳurd yidi, diyü güm eylediñüz. Ve şimdi  
beni bir ṭas içün bu yad illerde boynı baġlu ḳul eylediñüz. Eger siz şerī‘at-i 
İbrāhīm üzerine ḳavl itmeseñüz Mıṣr sulṭanınuñ ‘ādeti üzere nihāyet  
iki ṭasuñ bahāsını virürdük. Hele kendümüzi ḳulluḳdan ḫalāṣ  
iderdük.” diyü ‘itāb eyledükde sā’ir ḳarındaşları Yūsuf’a ḫiṭāb idüp 
 ya‘nī “Bu karındaşımuz uġrılıḳ eylese  ﴿ِإن َيْسرِْق فـََقْد َسَرَق َأٌخ لَُّه ِمن قـَْبُل﴾3 
‘aceb degüldür ki muḳaddemā bunuñ evvel Yūsuf adlu ḳarındaşı uġrılıḳ 
itmiş idi.” didiler. Ya‘nī ki Yūsuf ḫālesi evinde iken vāḳi‘ olan kemer  
ḳıṣṣasını ve Şām-ı şerīfden Ken‘ān’a gitdüklerinde vālidesi Rāḫīl [353a R1] 
ögretmesi ile dedesinüñ bütini alduġı ḳażiyyeyi daḫı bu ṭarīḳla iş‘ār eylediler. 
[249b N1] 

-Ya‘nī egerçi Yūsuf ḳarındaş  ﴿ َفَأَسرََّها يُوُسُف ِيف نـَْفِسِه َوملَْ يـُْبِدَها َهلُمْ ﴾ 4
larınuñ bu iftirālarını ve bu maḳūle bārid edālarını işitdi, fe-ammā  
göñlinde ṣaḳladı. Ve işitmezlenivirdi. Ve ḫāṭırı āyīnesinde aṣlā ḳarındaş- 
larınuñ birisi keder görmedi. Ve yine nev-bahār gibi gülüp açıldı.5 Ḥattā  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/74, “Onlar, ‘Eğer yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir?’ 

dediler.” 
2  ‘aleyhi’s-selām: Ḫalīl R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/77, “Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de 

çalmıştı.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/77, “Yûsuf, bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi.” 
5  gülüp açıldı: açılup güldi R1 
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gül-i ḫandān deñlü de yüzin devirmedi. Andan cümlesi tażarru‘a başlayup  
 ya‘nī “Ey2 şehr-i Mıṣr’uñ  ﴿َ� أَيـَُّها اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُه َأً� َشْيًخا َكِبريًا َفُخْذ َأَحَدَ� َمَكانَُه﴾1
‘azīzi, taḥḳīḳ bunuñ bir pīr-i fānī babası vardur ki bunı ol kurd yiyen ġazālüñ 
yirine ṭutmışdur. Ve Yūsuf’ı elden çıḳarıldın berü göñlini bunuñ ile 
avutmışdur. Şimdi bu da bunda [260a E] ḳalursa pīrüñ ḥāli dīger-gūn 
olmaḳ muḳarrerdür. Ḥattā aġlamaḳ ile nūrı gidüp gözleri ṣoġılmaḳ 
muḳarrerdür. Münāsib olan budur ki birimüzi bunuñ yirine alıḳoyasuz. Ve 
bu edā idecek ḫidmeti aña itdüresüz.” didüklerinde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām fi’l-
ḥāl and içdi.    3 ﴾ ََمَعاَذ اّ�ِ َأن �َُّْخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدَ� َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإ�َّ ِإًذا لَّظَاِلُمون ﴿  
Ya‘nī “Allāh göstermesün ki İbrāhīm şerī‘atine muḫālefet idüp metā‘ımuz 
uġrılayan kimseyi ḳoyup ġayrısın alavuz. Ve biz bu ṭarīḳla ẓālimlerden 
olavuz.” diyü ḳaṭ‘ī cevāb virdükde ulu ḳarındaşları Rūbīl ki ziyāde ġażabnāk 
idi, ve tehevvür eyledügi zamānda hemān bir āteş-i sūznāk idi, ḫuṣūṣā 
gövdesinüñ ḳılları ḫār-püşt gibi ḳalḳar idi. Esbābını4 delüp ṭaşraya çıḳardı. 
Ve ol ḥīnde bir na‘ra ile niçe ādemi helāk itse ve bir ḥamle ile şīr gibi bir 
gürūhı çāk çāk eylese cā’iz idi. Meger ki evlād-ı Ya‘ḳūb’dan birisi arḳasını 
ṣıġayaydı ve bu ṭarīḳla tehevvüri ve ġażabı sākin olaydı.  

Pes Bünyāmīn’üñ alıḳonılması muḳarrer olduḳda Rūbīl ġażaba geldi. 
[353b R1] Ve gövdesinüñ her bir ḳılı bir tīr-i cān-güẕere döndi. Ve 
Bünyāmīn’i ḍarb ile ḫalāṣ itmegi muḳarrer eyledi. Fe-ammā Yūsuf ‘aleyhi’s-
selām anuñ ḥālini bilürdi. Ve tehevvüri nice idügini idrāk ḳılurdı. Vaḳtā ki 
ġażabını ṭuydı ve küllī fesād idecegini bildi, ẓarāfet ile oġlı Efrā’im’i 
gönderüp Rūbīl’üñ ḫaberi yoġ-iken arḳasına el ḳoydı. Hemān-dem ġażabı 
gitdi ve tehevvüri āteşi söyindi. Her ne ḳadar ki ġażab itmek istedi, mümkin 
olmadı. Ve ne deñlü ki “Tehevvür ideyin.” didi, kendüsinde ḳuvvet 
bulmadı. Ve Yūsuf’a ḫiṭāb idüp “Ey ‘azīz, yoḳsa evlād-ı Ya‘ḳūb’dan eviñüzde 
kimesne mi vardur?” diyü ṣordı. Ya‘nī ki tehevvüri sākin olduġından 
şübheye vardı. 

Ve bi’l-cümle [250a N1] Yūsuf ‘aleyhi’s-selām Bünyāmīn’i alıḳodı. 
Anlar daḫı ittifāḳ ile Rūbīl’i Mıṣr’da ḳoyup mā‘adāsı Ken‘ān’a ṭoġrı çekildi. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/78, “Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun 

yerine bizden birini alıkoy.” 
2  Ey: - E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/78, “Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını 

tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz.” 
4  Esbābını: Giysilerini E 
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Vaḳtā ki babalarına vardılar ve Bünyāmīn içün “Uġrılıḳ itdi.” diyü ḫaber 
virdiler, hergiz inanmadı. Ve sözlerini gerçek ṣanmadı. “Anı daḫı Yūsuf gibi 
żāyi‘ itdiñüz.” diyü aġlamaġa başladı. Ve lākin   ﴿  ِ�ِْم َ�ْتَِيِين  َأن  اّ�ُ  َعَسى   
يًعا﴾ 1  ya‘nī “Ümmīdüm budur ki Ḥaḳ celle ve ‘alā cümlesini bir yire  مجَِ
getüre.” didi. Ve beyt-i aḥzānına girüp2     َوقَاَل َ� َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْـَيضَّْت﴿
َناُه ِمَن اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيٌم﴾3  ya‘nī “Vay baña Yūsuf derdinden.” diyü  َعيـْ
aġlayuraḳ [460b E] gözleri aġardı. Nūr u żiyāsı gidüp dünyāyı görmez oldı.  

Evlādı ise anuñ bu ḥāline incindiler.   ﴿  ََّحىت يُوُسَف  َتْذُكُر  تـَْفَتأُ   ��َ قَاُلوْا 
 Ya‘nī “Va’llāhi sen Yūsuf’ı unudacaḳ  َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْهلَاِلِكنيَ ﴾4
degülsün. Ve Yūsuf ḳanda gitmişdür ki sen anı niceye dek añarsun. Uşda bir 
pīr-i ża‘īf olduñ. Ve gözlerüñ görmez olup anuñ derdinden helāk olmaġa 
yaḳlaşduñ.” diyü söylediler.  

Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām ise  5﴾ِ�َّا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا  didi. Ya‘nī  ﴿ِإمنَّ
“Ben kendü ġuṣṣamı [354a R1] ve derdümi Allāh’a aġların ki aña 
ma‘lūmdur.   6﴾َوأَْعَلُم ِمَن اّ�ِ َما َال تـَْعَلُموَن﴿  Daḫı ben Allāhu Te‘ālā’nuñ 
‘ināyeti ile sizüñ bilmedügüñüzi bilürin.” diyü cevāb eyledi.  

Ba‘żılar dirler ki Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām bir gice ‘Azrā’īl’i düşinde görmiş 
idi. Ve “Yūsuf’uñ rūḥını ḳabż eyledüñ mi?” diyü ṣormış idi. Ol daḫı ḳabż 
itmedügini ḫaber virmiş idi. Ve Yūsuf daḫı ḥayātda idügine ol cihetden 
ümmīd ṭutmış idi. Ve muḳaddemā Yūsuf’uñ gördügi düşden daḫı ümmīd 
idinür idi ki Yūsuf bir ulu devlet ile ẓāhir ola. Ve bir ‘aẓīm sa‘ādetle cemī‘-i 
ta‘alluḳātı anı varup bula. Aṣlı bu idi ki 7﴾َوأَْعَلُم ِمَن اّ�ِ َما َال تـَْعَلُموَن﴿ dimiş 
idi. 

Ve bi’l-cümle Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām kendü ṣabr eylemegi evlā gördi. Ve 
sā’ir evladını  8﴾َبِينَّ  اْذَهُبوْا فـََتَحسَُّسوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه �َ﴿  ya‘nī “Yūsuf’ı da 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/83, “Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir.” 
2  girüp: - E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/84, “ ‘Vah! Yûsuf'a vah!’ dedi ve üzüntüden iki gözüne 

ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/85, “Oğulları, ‘Allah'a yemin ederiz ki, sen hala Yûsuf'u 

anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın.’ dediler.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/86, “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/86, “Ben, Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri 

bilirim.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/86, “Ben, Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri 

bilirim.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/87, “Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araştırın.” 
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ḳarındaşını da tecessüs idüñ.” diyü söyledi. Ve bu edāsından ikisi de bir yirde 
bulınmaġı remz eyledi.  

Andan evlād-ı Ya‘ḳūb yine Mıṣr’a geldiler.   َوأَْهَلَنا َمسََّنا  اْلَعزِيُز  أَيـَُّها   �َ﴿
 Ya‘nī “Ey ‘azīz, bize açlıḳ ġalebe eyledi. Kendimüz ve ehl ü  الضُّرُّ﴾1
‘iyālimüz açlıḳdan buñaldı.   2﴾َنا بِِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة  Ve evvelki gibi küllī  ﴿َوِجئـْ
metā‘ ile gelmege ḳudretimüz olmayup cüz’ī ḳumāş ile geldük.   فَاَْوِف لََنا﴿
َ َجيْزِي اْلُمَتَصدِِّقَني﴾3 َنا   ِانَّ ا�ّٰ  Ya‘nī “Metā‘ımuza baḳma ve  اْلَكْيَل َوَتَصدَّْق َعَليـْ
bıḍā‘ımuza naẓar ḳılma. Bize buġdayı vāfirce buyur. Ve ṣadaḳātuñ ile 
faḳrımuz zaḥmına4 merhem ur ki [250b N1] Allāhu Te‘ālā ṣadaḳa idenlere 
mükāfāt ider.5 Ve ẟevābların ṣadaḳalarından ziyāde iḥsān ider.” didüklerinde 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ta‘alluḳātınuñ böyle açlıḳdan zebūn olduḳlarına acıdı. 
Ve merḥamet āteşi ile derūn-ı dilden cigeri yandı. Ve artuḳ kendüsini 
ṣaḳlamaġa ṣabr u ḳarārı ḳalmayup mābeyndeki ḥicābı ref‘ olınmasını evlā 
gördi. Ve cümlesine [261a E] ḫiṭāb idüp  6﴾َهْل َعِلْمُتم مَّا فـََعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه﴿
  ya‘nī “Yūsuf’a ve ḳarındaşuña ne itdiñüz, bilür misüz?” diyü söyledi. Pes 
bu sözden ḳarındaşları gümāna düşdiler. [354b R1] Ve ḥayretle birbirlerine 
baḳışdılar.   7﴾أَإِنََّك َألَنَت يُوُسُف﴿  [Ya‘nī] “Sen gerçekden Yūsuf mısun?” 
diyü ṣordılar. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām  8﴾قَاَل َأ�َْ يُوُسُف َوَهَذا َأِخي﴿  ya‘nī “Ben 
Yūsuf’ın ve bu ḳarındaşum Bünyāmīn’dür.” diyü buyurdı. Ve andan   َقْد﴿
 ya‘nī “Allāhu Te‘ālā baña bu devleti ve ḳarındaşuma  َمنَّ اّ�ُ َعَليـَْنا﴾9
benümle vuṣlatı iḥsān eyledi.”   َّفَِإن َوَيْصِربْ  يـَتَِّق  َمن  َأْجَر  ا ﴿إِنَُّه  ُيِضيُع  َال   ََّ�
 Ya‘nī “Her kim ki Allāh’dan ḳorḳa ve andan gelene ṣabr  ا ْلُمْحِسِنَني﴾10
eyleye, Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anuñ ecrini żāyi‘ eylemez.” diyü cevāb 
virdüginde cümlesi ḳorḳdılar. Ve “Yūsuf bize ḫışm eyleye.” diyü ġuṣṣa 
çekdiler.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/88, “Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı 

dokundu.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/88, “Değersiz bir sermaye ile geldik.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/88, “Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz 

Allah, sadaka verenleri mükafatlandırır.” 
4  faḳrımuz zaḥmına: faḳrımuza R1 
5  mükāfāt ider: - R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/89, “Siz Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor 

musunuz?” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/90, “Yoksa sen, sen Yûsuf musun?” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/90, “Ben Yûsuf’um, bu da kardeşim.” 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/90, “Allah, bize iyilikte bulundu.” 
10  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/90, “Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse, 

şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.” 
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Ba‘de ẕālik ‘öẕrlenmege başlayup    1﴾َنا َوِإن ُكنَّا َخلَاِطِئَني ﴿َلَقْد آثـََرَك اّ�ُ َعَليـْ
ya‘nī “Ḥaḳ celle ve ‘alā seni bizüm üzerimüze ‘azīzledi.2 Ve devlet ü sa‘ādet 
ve mülk ü māl ü ni‘met ile cümlemüzden yegledi. Lā’iḳ olan budur ki 
bizüm ḫaṭāmuza ḳalmayasun. Ve bize intiḳām ḳılıcını ḥiddet ile 
çalmayasun ki ma‘nen devletüñe sebeb olmış gibiyüz.” diyü ‘acz 
gösterdüklerinde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām ḳorḳduḳlarını bildi. Ve cümlesini 
bu ṭarīḳla tesellī ḳıldı. Ve luṭf ile cevāba gelüp  َال تـَثْـَريَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر﴿
 ya‘nī “Ḳorḳmañ ve üşenmeñ ki ben bugün sizüñ  اّ�ُ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحَِني﴾3
itdügüñüzi añmazın. Ve size hīç bir vechle intiḳām ḳaṣd eylemezin. Ve recā 
iderin ki Allāhu Te‘ālā sizi yarlıġasun ve raḥmet4  ü maġfireti deryāsına 
müstaġraḳ eylesün.” diyü söyledi.  

Andan babasınuñ melālini ve sā’ir ta‘alluḳātınuñ aḥvālini başḳa başḳa 
su’āl eyledi. Ve Bünyāmīn Mıṣr’da alıḳonılduḳdan ṣoñra aġlamadan gözleri 
bozarduġını 5  ṭuyup vāfir ġuṣṣalandı. Ve kendünüñ bir göñlegini 
ḳarındaşlarına virüp    6 ﴾اْذَهُبوْا    ِبَقِميِصي َهَذا    فَأَْلُقوُه    َعَلى َوْجِه َأِيب َ�ِْت َبِصريًا ﴿
ya‘nī “Varuñ benüm göñlegümi babamuñ yüzi üzerine irgürüñ. İnşā’allāh 
ḳoḫusı dimāġına girdükde ve bu göñlegi mübārek yüzine sürdükde gözleri 
yine açılur. Ve nūr u żiyāsı evvelki gibi seçilür.” didi. Andan ṣoñra   َوأْتُوِين﴿
 Cümle evlād u ‘iyāliñüz ile [251a N1] ve cemī‘-i“ [ya‘nī]  ِ�َْهِلُكْم َأْمجَِعَني﴾7
ta‘alluḳāt u ensābıñuz ile baña gelüñ. Ve pīr-i ‘azīzi tamām ri‘āyet [355a R1] 
ü iḥtirām ile getürüñ.” diyü cümlesini gönderdi. Ve murād idindüklerince 
buġday [261b E] ve sā’ir ẕaḫīre ile her birini ġanī itdi.  

Vaḳtā ki Yūsuf’uñ göñlegi ile kārbān Mıṣr’dan çıḳdı ve Ken‘ān’a ṭoġrı 
teveccüh itdi, mābeyni yüz seksen fersaḫ yir iken Yūsuf’uñ rā’iḥası ol göñlek 
sebebi ile Ya‘ḳūb’uñ dimāġına yitişdi. Fi’l-ḥāl ehlini ve ta‘alluḳātını yanına 
getürüp  8﴾ِإّينِ َألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوَال َأن  تـَُفنُِّدوِن﴿  ya‘nī “Yūsuf’umuñ ḳoḫusını 
ṭuyayorın. Eger baña ‘Dīvāne oldı, ‘aḳlı başından gitdi.’ dimezseñüz.” diyü 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/91, “Gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz 

suç işlemiştik.” 
2  ‘azīzledi: ‘azīz eyledi R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/92, “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, 

merhametlilerin en merhametlisidir.” 
4  raḥmet: merḥamet E 
5  bozarduġını: görmez olduġını N1, R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/93, “Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun 

ki, gözleri açılsın.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/93, “Ve bütün ailenizi bana getirin.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/94, “Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf'un 

kokusunu alıyorum.” 
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söyledi. Anlar daḫı  1 ﴾اْلَقِدِمي َلِفي َضالَِلَك  ِإنََّك   ِ�ّ�َ﴿  didiler. “Yūsuf gideli 
bunca zamān oldı. Ammā sen daḫı eski azġunlıġuñdasun.” diyü ṭa‘n 
eylediler.  

Pes Ken‘ān ḳāfilesi yaḳlaşduḳda Yehūdā ki Yūsuf’uñ ḳanlu göñlegini 
Ya‘ḳūb’a ol iletmiş idi, ve pīrüñ sīnesini2 melāmet ü ḥasret eli ile sābıḳda ol 
çāk itmiş idi,3 bu def‘a beşāret göñlegini daḫı ol iletdi. Evvelki firḳat u 
melāmet ḫaberlerine bu müjde ile mükāfāt itdi.  فـََلمَّا َأن َجاء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى﴿
 Ya‘nī Yehūdā ki geldi, Yūsuf’uñ göñlegini Ya‘ḳūb’uñ  َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصريًا﴾4
yüzi üzerine bıraḳdı. Fi’l-ḥāl gözlerinüñ nūrı yirine geldi. Ve gülleri tāze 
yāsemen ile münevver oldı. Andan ta‘alluḳātına ḫiṭāb idüp   ﴿  ِأَملَْ أَُقل لَُّكْم ِإّين
 didi. Ya‘nī “Allāhu Te‘ālā’nuñ ‘ināyeti ile sizüñ   أَْعَلُم ِمَن اّ�ِ َما الَ   تـَْعَلُموَن﴾5
bilmedügiñüzi ben bilürin, dimedüm mi?” diyü söyledi. Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālānuñ nihāyetsiz luṭfına ve ḥadd u ġāyetsiz iḥsānuña şükrler eyledi. Sā’ir 
evlādı ise yanına derildiler. Ve babalarınuñ gözlerine nūr gelüp tāze ḥayāt 
bulmaġla her birisi ölmiş meẟābesinde iken dirildiler.6 Ve tażarru‘ u niyāza 
başlayup 7﴾َأَ�َ� اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا ِإ�َّ ُكنَّا َخاِطِئَني �َ﴿  ya‘nī “Ey bizüm atamuz, 
Bārī Ḫudā’dan bizüm günāhımuzı dile. Ve Yūsuf ḥaḳḳında itdügimüz 
ḫaṭānuñ maġfiretini recā eyle.” diyü iḳdām eyledüklerinde    َسْوَف َأْستَـْغِفُر﴿
َ إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾8  didi. Ya‘nī “Bu yaḳında Ḥaḳ celle ve ‘alādan  َلُكْم َريبِّ
sizüñ maġfiretiñüzi recā eyleyeyin.” diyü ‘ahd eyledi.  

Andan cümle aḳribā ve ta‘alluḳāt yol tedārükini gördiler. Ve Ya‘ḳūb 
‘aleyhi’s-selām yetmiş nefer ḳabīlesi ile Mıṣr’a yöneldiler.9  َعَلى َدَخُلوْا  ﴿فـََلمَّا 
 Şol vaḳt ki Mıṣr’a vardılar ve Yūsuf’uñ [355b R1]  يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبـََوْيِه﴾10

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/94, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski 

şaşkınlığındasın.” 
2  sīnesini: - E 
3  ve pīrüñ//itmiş idi: - R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/96, “Müjdeci gelip gömleği Ya‘kūb'un yüzüne koyunca 

gözleri açılıverdi.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/96, “Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz 

şeyleri bilirim demedim mi?” 
6  Ve babalarınuñ//dirildiler: - N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/97, “Ey babamız! Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını 

dile. Biz gerçekten suçlu idik.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/98, “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. 

Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 
9  yöneldiler: teveccüh eylediler N1, R1 
10  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/99, “Yûsuf'un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını 

bağrına bastı.” 
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serāyına dāḫil oldılar,   1﴾َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا﴿  [251b N1] 
pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selām babasını ve analıġını, ya‘nī [262a E] ḫālesini taḫtı 
üzerine çıḳardı ve sā’ir aḳribāsı ve ḳarındaşları şükr ü taḥiyyet içün yir öpüp 
secdeye vardılar ki ol secde secde-i taḥiyyetdür. Ve tā bu zamāna gelince 
pādişāhlara varanlara ‘ādetdür.  

Andan Yūsuf ‘aleyhi’s-selām babasına ḫiṭāb ve sözlerini şehd-i nāb idüp  
 ya‘nī “Ey ata, bunlaruñ ﴿ َ� أََبِت َهَذا َ�ِْويُل ُرْؤَ�َي ِمن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها   َرىبِّ َحق�ا﴾2
baña secdesi sābıḳda gördügüm düşüñ ta‘bīridür ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
baña ‘ināyet eyledi. Ve nice ta‘bīr eyledüñ, ‘aynı ile iṣābet eyledi.” diyü bir 
cānibde Ya‘ḳūb’uñ şükr ü ẟenāsı Nīl gibi cārī ve bir ṭarafda Yūsuf’uñ taḥiyyet 
ü du‘āsı bād-ı ṣabā gibi yedi ḳat göklere ve sekiz ḳat cennete sārī olmaḳda ve 
bir yaña ḳarındaşları itdükleri işlere nedāmetde ve Ḥaḳ celle ve ‘alā dergāhın-
dan ṭaleb-i ‘ināyet ü maġfiretde ve bir yaña sā’ir aḳribā vü ta‘alluḳāt sürūr u 
şādmānīde ve Yūsuf’uñ cemāl-i bā-kemāline baḳduḳlarınca istirāḥat u zin-
degānīde ve bunlara baḳan ehl-i dīvān ve sā’ir ḫuddām-ı sulṭān kesb-i ẕevḳ 
u ṣafā ile ḥużūr u āsāyiş bulmaḳda, andan Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām  بّين حدثىن �»
 ya‘nī “Ey oġul, ḳarındaşlaruñ seni nice żāyi‘ itdüklerini  عن ضيع  إ خوتك»3
söyle.” diyü ḫiṭāb itdükde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām cevāb emrinde ihtimām idüp 
 ya‘nī “Ey  «�  أ بت ال تسئلىن عن ضيع  إ خوتى ولكن س ئلىن عن صنع هللا  إّىل» 4 
ata, beni ḳarındaşlarum nice żāyi‘ itdüklerini ṣorma ve ol ḥikāyenüñ tekrār 
añılmasını revā görme. Ve lākin Allāhu Te‘ālā’nuñ baña olan ḍiya‘-ı5 pākini 
ve ḥaḳḳumda ẓuhūra gelen luṭf u iḥsānını su’āl eyle ki Ḥaḳ celle ve ‘alāya 
ziyāde şükr itmemüze sebeb ola.” diyü bir daḫı ol mācerānuñ ṣorılmasını 
ḳaṭ‘ idüp ve ḳarındaşlarını ḥicāba düşürmege rıżā virmeyüp, fe-ammā [356a 
R1] sā’ir ser-encāmını ve bunca zamān maḥbūs olduḳdan ṣoñra sulṭān-ı 
Mıṣr’uñ ta‘bīr-i menāmını ve kendüsi ol sebeb ile ḫazīnedār olup ḥuṣūl-i 
merāmını bir bir taḳrīr ü beyān eyledi.  

Vaḳtā ki cemī‘-i aḳribāsı kendüye vāṣıl ve murādāt-ı dünyeviyyesi istedügi 
gibi ḥāṣıl oldı, bundan ṣoñra āḫiret yaraġını ve dünyādan intiḳāl ü riḥlet 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/99, “Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona 

(Yûsuf'a) saygı ile eğildiler.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/100, “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın 

yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi.” 
3  “Ey oğulcuğum, kardeşlerinin seni nasıl kaybettiklerini bana anlat.” 
4  “Ey babacığım, bana kardeşlerimin beni nasıl kaybettiklerini sorma. Bana Allah’ın beni 

nasıl bu hale getirdiğini sor.” 
5  ḍıya‘-ı: ṣun‘-ı E 
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tedārükini evlā görüp  1 ﴾َربِّ َقْد آتَـيـَْتِين ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِين ِمن َ�ْوِيِل اَألَحاِديِث﴿  
ya‘nī “Ya Rabb, sen baña bunca ‘izzet ü sa‘ādet ü devlet virdüñ. Ve rü’yā 
ta‘bīr eylemenüñ ṭarīḳını 2  ṭarīḳınuñ ta‘bīrin gösterdüñ. Ve bunlardan 
mā‘adā [262b E] aḳribām ile buluşdurduñ. Ve göñlüm murādı her ne ise 
yitişdürdüñ.   3﴾تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين ِ�لصَّاحلَِِني﴿  İmdi şimden girü beni dīn-i 
İslām üzerine öldür. Ve ṣoñ nefesde īmānumı kemāl-i ḳudret ü ‘ināyet ile 
kendüme ḥıfẓ itdür. [252a N1] Ve daḫı beni ṣāliḥlere ulaşdur.” diyü du‘ā 
eyledi.  

Ammā Yūsuf ‘aleyhi’s-selām çāha atılduġı zamāndan4 Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-
selām ile buluşınca ba‘żılar dirler ki tamām ḳırḳ yıl geçdi. Ve ba‘żılar rivāyet 
iderler ki seksen yıl olmış idi. Ve lākin eṣaḥḥı budur ki ḳırḳ yıl geçmiş ola. 
Ve gördügi vāḳı‘asınuñ ta‘bīri tamām ḳırḳıncı yılda vāḳi‘ ola.  

Andan ṣoñra Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām, Yūsuf’uñ şeref-i muṣāḥabeti ile yedi 
yıl daḫı ‘ömr sürüp yüz ḳırḳ yedi yaşında vefāt eyledi. Yūsuf ‘aleyhi’s-selām 
vaṣīsi vaṣiyyeti ile olup, meyyitini andan götürüp İsḥāḳ ve İbrāhīm ‘aleyhimā 
es-selām yanında defn eyledi. Andan ṣoñra Yūsuf ‘aleyhi’s-selām yigirmi üç yıl 
daḫı ‘ömr sürüp başına tāc-ı risālet ve arḳasına ḫil‘at-i nübüvvet gelüp niçe 
azmışları īmāna getürüp, ḥattā Mıṣr’uñ fir‘avn-ı evveli olan sulṭān-ı5 sa‘īd, 
ya‘nī Reyyān bin Velīd anuñ da‘veti ile īmāna gelüp, ba‘dehu Ḳābūs bin 
Muṣ‘ab bin Reyyān Mıṣr mülkine fir‘avn-i ẟānī olup, keẕālik Yūsuf’ı 
ḫazīnedārlıġında ibḳā eyledi. Ve lākin ziyāde cebbār olmaġın Yūsuf’uñ 
da‘veti ile īmāna gelmedi.  

 

 

 

 

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/101, “Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana 

sözlerin yorumunu öğrettin.” 
2  ta‘bīr//ṭarīḳını: ta‘bīrinüñ ṭarīḳını N1, R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, 12/101, “Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere 

kat.” 
4  zemāndan: zemāndan Yūsuf ile N1 
5  sulṭān-ı: - N1, R1 
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[Ammā mu‘cizātı] 

Ve egerçi ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmuñ mu‘cizātına nihāyet yoḳdur, fe-
ammā Mu‘cizāt-ı Cemī‘-i Enbiyā nām kitābda üç mu‘cizesi daḫı beyān 
[356b R1] olınmışdur. Evvelkisi budur ki birgün Mıṣr ümerāsından 
birinüñ iki oġlı Yūsuf ‘aleyhi’s-selāma ḳonuḳ oldılar. Pes Yūsuf ‘aleyhi’s-selām 
bunları küfr üzerine gördi. Īmāna gelmelerine ihtimām eyledi. Fe-ammā 
bunlar mu‘cize istediler. Ve serāy-ı Yūsuf’daki aġaçlardan birini gösterüp 
“Du‘ā eyle ki bunuñ yapraḳları ḥarīrden ḳumāş olsun.” didiler. Hemān-dem 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi. Ol aġacuñ cümle yapraḳları ḥarīrden ḳumāş 
oldı. Ve anlar daḫı bu mu‘cizeyi görüp īmāna geldi.  

İkincisi: A‘yān-ı Mıṣr’dan birinüñ bir a‘mā oġlı var idi. Birgün Yūsuf 
‘aleyhi’s-selāma geldi. “Eger du‘āñ ile benüm a‘mālıġumı giderebilürseñ ve 
gözlerümi nūr u żiyā ile rūşen ḳılursan peyġāmberligüñe inanurın. Ve 
Allāh’a īmān getüririn.” didükde Yūsuf ‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi. Fi’l-ḥāl 
anuñ a‘mālıġı gidüp gözleri nūr u żiyā buldı. Ve kendüsi daḫı mu‘cize ile 
[263a E] īmāna geldi.  

[Üçincisi]: Üçincisi budur ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selām Züleyḫā’nuñ bikr 
olmasına du‘ā eyledi. Anuñ du‘āsıyla tekrār bikr oldı. Egerçi ki Züleyḫā’nuñ 
evveli bekāreti zā’il olduġında iḫtilāf itmişlerdür. Ve lākin hele ẕikr olınan 
risālede bu vechle yazılmışdur. Fe-ammā münāsib olan budur ki bu 
mu‘cizesi iḫtilāfı olmaġla ‘alā ḥālihi terk olınup bunuñ yirine Ya‘ḳūb 
‘aleyhi’s-selāma göñlegin gönderüp yüzi üzerine örtilmekle a‘mālıġı gidüp 
gözlerinüñ nur u żiyāsı kāmil olduġı beyān olına.  

Ve’l-ḥāṣıl Yūsuf ‘aleyhi’s-selām [252b N1] babasından ṣoñra yigirmi üç 
yıl daḫı ‘ömr sürüp, yüz yigirmi yaşına varduḳda 1  Mıṣr’da Ḳābūs bin 
Muṣ‘ab zamānında vefāt idüp, ḳarındaşı Yehūdā’yı vaṣī naṣb idüp, oġulları 
Efrā’im ve Meneşşā ve mezbūr Yehūdā tābūtı ile Yūsuf ‘aleyhi’s-selāmı 
Mıṣr’da ṣaḳladılar. Ve anuñ vaṣiyyeti ile anlaruñ daḫı evlādına ḳarnen-ba‘de-
ḳarnin vaṣiyyet idüp Mūsā ‘aleyhi’s-selām zamānı olduḳda ki Benī İsrā’īl 
cümleten Mıṣr’dan göçdiler, Yūsuf’uñ tābūtını [357a R1] bile götürüp, ābā 
vü ecdādı medfūn olduḳları maḥalle iletüp defn eylediler. 

 

 

 
1  varduḳda: varduḳda, ya‘nī yüz yigirmi yıl tamām ‘ömr sürdükde E 
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Ẕikr-i Eyyūbu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

Ḥażret-i Eyyūb1 peyġāmberdür. Babasınuñ adı Revāḥ idi ki ‘Ayṣ bin 
İsḥāḳ’uñ oġlıdur. Ve ḫātūnı Raḥīme idi ki Yūsuf oġlı Efrā’im’üñ ḳızıdur. 
Ya‘nī ki 2  Eyyūb ‘aleyhi’s-selām Efrā’im’üñ güyegüsi idi. Şām ile Remle 
mābeyninde ẞeniyye3 dimekle meşhūr bir yirde sākin olurdı.  

Ve ‘ibādet ü ṭā‘ati bir dereceye yitişdi ki firişteler bile anuñ namāz u 
niyāzını ta‘accüb iderler idi. Ve “Bir4 peyġāmberde bu ṭā‘ati görmedük.” diyü 
birbirlerine5 söylerlerdi. Ve nefsine cebri ve derd ü belāya ṣabrı bir mertebede 
idi ki Ḥaḳ celle ve ‘alā anuñ ḥaḳḳında  6 ﴾ِإ�َّ َوَجْدَ�ُه َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد﴿  dimiş 
idi. Ya‘nī “Biz Eyyūb’ı belāya ṣabr idicilerden bulduḳ. Eyyūb iyü ḳuldur.” 
diyü buyurmışdur. Pes bir peyġāmberi ki Allāhu Te‘ālā ni‘me’l-‘abd diyü vaṣf 
eyleye, bundan ṣoñra7 anuñ medḥinde ādem ne ṭarīk ile söyleye.  

Ve ammā derde mübtelā olduġınuñ sebebi bu idi ki evvelā Cenāb-ı 
Ḥaḳ8 ṭā‘at u ‘ibādetine göre Eyyūb’e9 bir derecede māl ü rızḳ virmiş idi ki 
zamānında ol eṭrāfda andan10 ġanī kimesne yoġ-ıdı. Ve bi’l-cümle biñ süri 
ḳoyunı ve beş yüz cüft [263b E] ṣıġırı ve her bir cüftüñ bir ḫidmetkārı ve 
her ḫidmetkāruñ bir merkebi var idi. Ve bunlardan ġayrı sā’ir ḥayvānāt u 
devāb ḳısmından nihāyetsiz ṭavarları, ḫuṣūṣā a‘lā tarlaları ve bāġ u bāġçeleri 
vāfir idi. ‘İbādet ü ṭā‘ati her ne ḳadar ki arturur idi, māl ü ṭavarları daḫı 
ziyāde olurdı. Ve ne deñlü ‘ibādetin ziyāde ḳılurdı, mā-meleki ve ḳoyunları 
daḫı artuḳ olurdı.11  

Pes İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne Cenāb-ı Bārī te‘ālāya12 ḫiṭāb idüp Eyyūb’uñ bu 
ḥāline ve bu deñlü māl ü menāline13 ḥased eyleyüp “Eger beni anuñ rızḳ u 
māline ve evlād u ‘iyāline ve kendünüñ nefsine ve ḥasb-i ḥāline musallaṭ 

 
1  Ḥażret-i Eyyūb: Eyyūb ‘aleyhi’s-selām E 
2  Ya‘nī ki: - N1, R1 
3  ẞeniyye: ẞīne N1 
4  Bir: Bir daḫı bir E 
5  birbirlerine: - N1, R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/44, “Gerçekten biz Eyyub’u sabreden bir kimse olarak 

bulduk. O ne güzel bir kuldu!” 
7  bundan ṣoñra: - N1, R1 
8  Cenāb-ı Ḥaḳ: Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā E 
9  Eyyūb’e: - N1, R1 
10  andan: - N1 | Ḥażret-i Eyyūb’den R1 
11  Ve ne//olırdı: - N1, R1 
12  Cenāb-ı//te‘ālāya: Ḥaḳ celle ve ‘alāya E 
13  ve bu//menāline: - N1, R1 
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ideydüñ, anı ‘ibādetden döndürürdüm. Ve belāya mübtelā itmek ile ṭā‘atden 
uṣandururdum.” dimekle Allāhu Te‘ālā İblīs’i musallaṭ idüp “Azdırabilürseñ 
azdur, yā mel‘ūn.” didi.  

Pes İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne evvelā ṭavarlarına girüp cümlesini ḳırdı.1 Yine 
Eyyūb ‘ibādetini kesmeyüp “Māl ü rızḳum gitdi.” [357b R1] diyü ḫāṭırına 
getürmedi. 2  Ba‘dehu evlād u ‘iyāline varup içinde Ṣuḥuf-ı İbrāhīm’i 
ögrendikleri evi zelzele ile üzerlerine yıḳdı. [253a N1] Yedi oġlı ve üç ḳızı 
helāk oldı. Yine Eyyūb ‘aleyhi’s-selām ‘acz itmedi.3 Andan ṣoñra göñli ve dili 
ve ‘aḳlından ġayrı a‘żāsına musallaṭ olup, birgün secdede iken yir altından 
varup Eyyūb’uñ aġzına “üf” didi. Cümle a‘żāsını od gibi yaḳup başından ve 
gözinden ve dilinden ve yüreginden ġayrı ṣaġ yiri ḳalmadı.  

Ve’l-ḥāṣıl gövdesi şişüp ve yir yir yarılup, ṣaru ṣular aḳup, ḫuṣūṣā 
çüriyen etlerinden bir ‘aceb4 rā’iḥa peydā olmaġın köylüsi daḫı kendüden 
nefret idüp, ḳaryeden ṭaşra bir süpründilik 5  yirde ḳoyup, ḫātūnı 
Raḥīme’den ġayrı kimse yanına gelmeyüp ḫidmetine ancaḳ ol iḳdām iderdi. 
Birḳaç def‘a İblīs-i la‘īn tebdīl-i ṣūret ile6 anuñ daḫı yolına gelüp, dūstāne 
niçe naṣīḥatler idüp, ḫātūn gelüp Eyyūb’a 7  diyü virdükde İblīs idügini 
bildürüp, “Bir daḫı anuñla söyleşme.” diyü tenbīh eyledi. Ve lākin dürlü 
dürlü şekller ile gelmegin8 Raḥīme yine ġāfil bulınup sözlerine cevāb virüp 
ve gelüp9 üçinci def‘a Eyyūb’a ḥikāyet itdükde “Ben saña ‘Söyleşme!’ diyü 
tenbīh eylemedüm mi idi? Ṣıḥḥat bulduḳda [264a E] yüz dögünüñ urayın.” 
diyü yemīn ḳıldı. 

Ve’l-ḥāṣıl hīç bir vechle 10  İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne Eyyūb’ı ‘acz ḥāline 
getüremeyüp ve ḫātūnını daḫı iḍlāl ile yoldan çıḳaramayup, tamām yedi yıl 
bu belā ve meşaḳḳati çeküp bir kerre11 iñlemek ve derd ile āh eylemek vāki‘ 
olmadı. Ve bunca zamān renc ü ‘anā ile müşevveşü’l-ḥāl ve münkesirü’l-

 
1  cümlesini ḳırdı: cümlesini başdan başa ḳırup E 
2  ḫāṭırına getürmedi: incinmeyüp E 
3  itmedi: göstermeyüp E 
4  ‘aceb: - N1 
5  süpründilik: - N1, R1 
6  la‘īn//ile: - N1, R1 
7  ḫātūn//Eyyūb’a: ve illā Eyyūb’a E  
8  gelmegin: nümāyān olup N1, R1 
9  bulınup//gelüp: bulınmaġla iġvā virürdi N1, R1 
10  “hīç bir vechle” ibaresi N1 ve R1 nüshalarında “Eyyūb’ı” kelimesinden sonra gelmektedir. 
11  bir kerre: - N1, R1 
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bāl1 iken yine bir nefes derdine dermān istemek ve “Bu zaḥmeti niçeye dek 
çekerin?” dimek ḫāṭırına bile ḫuṭūr eylemedi.  

Ve cümle ḳavminden ki ancaḳ üç nefer kimesne kendüye īmān 
getürmişler idi, birine Belyā ve birine Lenġar ve birine Ṣābir dirler idi.2 Pes 
birgün Eyyūb’a geldiler. Ve bir miḳdār ḫāṭırın ele aldılar. Muḳaddem daḫı 
gāhī gāhī gelürler idi. Ve Eyyūb’uñ ḥāl ü ḫāṭırın ṣorarlar idi. Pes bu def‘a 
gelüp ḥāl ü [358a R1] ḫāṭırın ṣorduḳda ba‘de zamānin birbirleri ile söyleşüp 
“ ‘Acebdür ki bu kişi bu zamāna dek bunca zaḥmet ü meşaḳḳatler çeke, 
Cenāb-ı Ḥaḳ’dan buña bir dermān irişmeye. Bu taḳdīrce şöyle fehm olınur 
ki bunuñ bir vaż‘ı Bārī Ḫudā’ya ḫōş gelmeyüp nübüvvet mertebesinden 
düşmiş ola. Ve peyġāmberler dīvānından adı ḥakk olınmış ola.” 
didüklerinde bu sözleri Eyyūb’uñ ḳulaġına degüp ziyāde bī-ḥużūr oldı. Ve 
bunlaruñ bu ṭa‘nı Eyyūb’a derd üstine derd oldı.  

Andan Cenāb-ı Ḥażret’e teveccüh idüp  3 ﴾َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِمحَِني﴿
  ya‘nī “Yā Rabb, bunlaruñ bu ṭa‘nı ve nübüvvet derecesinden düşüp 
senden kesilmek ġuṣṣası baña żarar virdi. İlāhī, sen esirgeyicilerüñ 
esirgeyicisisün.” diyü du‘ā [253b N1] idüp ve lākin yine derdine dermān 
istemeyüp, ancaḳ ayrulıḳ ḫaberini işitdüginden incindi. Ve bu 
münācātından ṣoñra ebsem oldı. Ve rūzgārı kesilmiş deñiz gibi ditredi, ṭurdı.  

Pes Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā  4﴾ٍَّنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضر  diyü  ﴿فَاْسَتَجبـْ
buyurdı. Ya‘nī “Biz ol zamānda Eyyūb’uñ du‘āsını ḳabūl eyledük. Ve daḫı 
ol ayrulıḳ iḥtimāli ile çekdügi ġuṣṣadan ve bedenine ‘ārıż olan marażlardan 
ḳurtarduḳ.” diyü beyān eyledi. Andan Rabb-i ‘İzzet’den Eyyūb’a ḫiṭāb gelüp  
ya‘nī “Ayaġuñı yire dep ﴿ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َ�رٌِد َوَشرَاٌب﴾5 6  ki bir 
ṣovuḳ ṣu çıḳsun.” dinildükde Eyyūb ‘aleyhi’s-selām yatduġı yirden ökçesiyle 
yir üzerine depüp, hemān-dem bir leẕīẕ ṣovuḳ ṣu çıḳup, emr-i Ḥaḳ ile ḫātūnı 
Raḥīme ol ṣudan Eyyūb’ı yayḳayup, andan Eyyūb ‘aleyhi’s-selām ol ṣudan 
içüp, ẓāhirinde ve bāṭınında [264b E] marażı ḳalmayup ve yine Ḥaḳ 

 
1  ve//bāl: - N1, R1 
2  E nüshasında, iki cümle sonra gelen “Muḳaddem//ṣorarlar idi” kısmı burada yer 

almaktadır. 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/83, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise 

merhametlilerin en merhametlisisin.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/84, “Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert 

namına ne varsa gidermiştik.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/42, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir 

su.” 
6  dep: depret R1 
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sübḥānehu ve te‘ālā rızḳını ve ṭavarlarını ve evlādını evvelki gibi arturup, 
َنا َلُه أَْهَلُه َوِمثْـَلُهم مََّعُهْم َرْمحًَة ّمِنَّا َوذِْكَرى ِألُْوِيل اْألَْلَباِب﴾1  buyurup, ya‘nī  ﴿َوَوَهبـْ
“Biz Eyyūb’a ehlini ve oġlını ve ḳızını ve māl ü ṭavarını bir eksiksiz yine 
baġışladuḳ. Ve daḫı niçe [358b R1] anlaruñ gibi iḥsān eyledük. Tā ki 
kimesnenüñ ṭā‘at u ‘ibādeti yanımuzda żāyi‘ olmaduġını bileler. Ve aña göre 
şükrlerin ve ‘ibādetlerin arturalar.” diyü beyān eylemişdür.  

 

Ve Eyyūb ‘aleyhi’s-selāmuñ mu‘cizātı 

Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā nām risālede üç mu‘cizesi beyān olınmışdur. 
Evvelkisi budur ki marażından şifā bulduġı zamānda2 faḳr u fāḳasına ve māl 
ü ṭavarından ayrılup ḳıllet-i bıḍā‘asına binā’en Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anuñ 
sākin olduġı maḥalle altun çekirgeler yaġdurmış idi. Ve bu mu‘cizesini görüp 
niçeler īmāna gelmişdür. 

[İkincisi]: İkincisi budur ki birgün vilāyetinüñ begini īmāna da‘vet 
eyledi. Ve mezbūr beg Eyyūb’dan mu‘cize istedi. Ve “Benüm evimüñ 
üsṭüvāneleri yıḳılup yine evim üsṭüvānesiz yıḳılmasun, ṭursun.” didi. Pes 
Eyyūb ‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi. Ol begüñ evinüñ dört üsṭüvānesi bile 
yıḳıldı. Ve yine ev yıḳılmayup yirinde ḳaldı.3  

[Üçincisi]: Üçincisi budur ki Eyyūb ‘aleyhi’s-selāmuñ kūyına ḳarşu bir 
serāb var idi. Ya‘nī ṣu gibi görinür idi. Pes ḳavmi recā eylediler. Ol serābuñ 
ṣu olmasını istediler. Pes Eyyūb ‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi. Ve ol serābı vardı, 
ṭolaşdı. Anuñ du‘āsıyla gerçekden ṣu oldı. 

Ve bi’l-cümle Eyyūb ‘aleyhi’s-selām marażlarından şifā bulduḳdan ṣoñra 
otuz yıl ‘ömr sürüp andan ṣoñra vefāt eyledi. [254a N1] Oġlı Ẕi’l-kifl ki adı 
Fīl idi, vaṣīsi olup yetmiş yıl ḥayātda oldı. 

 
 
 

 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/43, “Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir 

öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.” 
2  zemānda: - N1, R1 
3  ḳaldı: ṭurdı N1, R1 
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Ẕikr-i Şu‘aybu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

Mürsel peyġāmberdür. Babası Şem‘ūn bin ‘Anfān bin Medyen bin 
İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdur. Egerçi ki bu vechle nesebinde iḫtilāf itmişlerdür. 
Ve ammā eṣaḥḥı budur ki nesebi İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām oġlı Medyen’e çıḳa. 
Ve peyġāmberlerde1  bunuñ gibi ẓāhir gözi yapılmış ve bāṭın gözi beḳā 
cānibine açılmış nebī görilmemişdür. Ve ziyāde sözi ṭatlu ve kelāmı leẕẕetlü 
olmaġla Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem “ḫaṭībü’l-enbiyā” diyü ta‘rīf 
itmişlerdür.  

Ve Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām Şām vilāyetinde Medyen şehrinde sākin olup 
emr-i Ḥaḳ ile ol şehrüñ [359a R1] ḫalḳını īmāna da‘vet iderdi. [265a E] Ve 
keylleri ve terāzūları ikişer olup, ḫalḳa ḥubūbātı alduḳları keyl ile ṣatmayup, 
ve sā’ir metā‘ı iştirā itdükleri terāzū ile ṣatmayup, elbette nāḳıṣını ḳullanup ve 
aḳçe alduḳları zamānda vezn ile alup ve eṭrāfını kendüler ḳırḳup, illere 
virdükleri zamānda vezn itdürmeyüp, mücerred ṣayu ile virüp, bunuñ gibi 
ḥīlelerini ve büte ṭapduḳlarını her çend ki Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām men‘ eylerdi, 
aṣlā diñlemezlerdi. Ve sözlerine ‘amel itmezlerdi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  
 ya‘nī “Medyen ḫalḳı peyġāmberlerini  ﴿َكذََّب َأْصَحاُب اْألَْيَكِة اْلُمْرَسِلَني﴾2
tekẕīb eylediler. Ve sözlerine inanup ‘amel eylemediler.” dimekdür. Ve ol 
ḳavme “aṣḥāb-ı Eyke” dimege sebeb budur ki Medyen’üñ eṭrāfı mişelü yirler 
idi. “Eyke” dinilmege sebeb ol idi. 

Ve bi’l-cümle aṣlā ol ḳavm Şu‘āyb’uñ sözin ṭutmazlar idi. Ḥattā ba‘żı 
evḳātda  3﴾َنا ِبَعزِيٍز  dirler idi. Ya‘nī “Eger  ﴿َوَلْوَال َرْهُطَك  َلَرَمجَْناَك َوَما   أَنَت َعَليـْ
senüñ ḳavmüñ ve ḳabīleñ ḫāṭırı olmasa seni ṭaşlarla depelerdük. Ve sen 
bizüm içimüzde çaḳ şöyle4 ‘izzetlü ve ḥürmetlü kişi degülsün.” diyü söylerler 
idi. Ve kendüler īmāna gelmedüklerinden ġayrı Şām cānibinden Şu‘ayb’ı 
işidüp īmāna gelmege gelenlerüñ yolların beklerler idi. Ve her birini 
ḳorḳıdup “Şu‘ayb’uñ yanına varmañ.” diyü mümkin olduḳça men‘ iderler 
idi.  

Her çend ki [Şu‘ayb], Nūḥ ve Lūṭ ve Hūd ve Ṣāliḥ ‘aleyhimü’s-selām 
ḳavmine olan ‘aẕābı añardı Ve “Allāh’ı bir bilüp peyġāmberine īmān 
getürüñ.” diyü söylerdi,   اَْو لَتَـُعوُدنَّ   آَمُنوْا َمَعَك ِمن قـَْريَِتَنا ﴿ُخنْرَِجنََّك َ� ُشَعْيُب َوالَِّذيَن

 
1  peyġāmberlerde: peyġāmberlerde bundan ġayrı gelmemişdür ve E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/176, “Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Hud Sûresi, 11/91, “Eğer kabilen olmasaydı, seni taşa tutardık. Zaten sen 

bizce itibarlı biri değilsin.” 
4  şöyle: şu ḳadar R1 
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 diyü cevāb iderlerdi. Ya‘nī “Yā Şu‘ayb eger sen bizden sözüñi  ِيف ِملَِّتَنا﴾1
kesmezseñ seni de ve saña īmān getürenleri de şehrimüzden çıḳarup ḳovaruz. 
Meger ki siz de bizim milletimüze dönesüz. Ve bizüm ṭarīḳımuzı iḫtiyār 
idesüz.” diyü ‘unf ile söylerler idi.  

Āḫirü’l-emr Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām bunlaruñ ‘iṣyānından ‘āciz ḳalup, 
 2﴾ نَـَنا َوَبْنيَ قـَْوِمَنا ِ�حلَْقِّ  ,diyü du‘ā idüp [254b N1 | 359b R1]  ﴿رَبـََّنا افـَْتْح بـَيـْ
ya‘nī “Yā Rabb, bizüm ile ḳavmimüzüñ mābeynini fetḥ eyle. Ve ḥaḳḳı 
ḥükmüñle anlara āşkāre eyle.” dimekle Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā anlaruñ 
şehrine issilik gönderüp ve iki fersaḫ yir miḳdārı ıraḳda bir bulut daḫı ẓāhir 
olup, Medyen ḫalḳı issilikden ṭarılup, gāh ol bulut altına cān atup ve lākin 
anda daḫı ḫalāṣ bulmayup, şöyle oldı ki yirden ḥarāret peydā [265b E] olup, 
bu ḳavmi tābe içindeki balıḳ gibi ḳaynadup, bu ṭarīḳla cümlesi helāk olup 
ve evleri içine girüp, ḳapuların ḳapayup, “Ḫalāṣ olduḳ.” diyenlere daḫı emr-i 
Ḥaḳ ile Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām bir ṣayḥa urup, ya‘nī ki bir heybetlü āvāz 
yitişüp, anlar daḫı cümleten helāk olup, ancaḳ Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām ve ehl 
ü ‘iyāli ve aña īmān getürenler ḫalāṣ bulup, andan ṣoñra niçe zamān daḫı 
‘ömr sürüp, gitdükçe māl ü menāli ve evlād u ‘iyāli üreyüp, ḥattā Mūsā 
‘aleyhi’s-selām Mıṣr’dan geldügi zamānda Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām ḳızın virüp 
Mūsā’yı güyegü3 idindi.4  

 

[Ammā mu‘cizātı] 

Ve mu‘cizātından bu üç mu‘cizesi daḫı meşhūrdur. Evvelkisi budur ki 
sākin olduġı şehr-i Medyen eṭrāfında bir ḳumlı yir var idi. Ve ol ḳumdan 
ḳavmi bī-ḥużūrlar idi. Pes birgün Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām ol ḳumlıġa eli ile 
işāret eyledi. Ol maḥalden göçüp āḫar yire vardı. 

[İkincisi]: İkincisi budur ki yine şehr-i Medyen eṭrāfında ba‘żı ṭaşlu 
yirler var idi. Birgün Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām ol ṭaşlıġı ṭolaşdı. Ve du‘āsı ile 
cümlesi baḳır olup ḳavminüñ ġınāsına sebeb oldı. 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, A’raf Sûresi, 7/88, “Ey Şu‘ayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize 

dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, A’raf Sûresi, 7/89, “Ey bizim Rabb’imiz kavmimizle bizim aramızı hakk 

ile fetih buyur.” 
3  güyegü: dāmād N1, R1 
4  Nüshalarda “idinüp” şeklinde yazılan bu kelime metin kompozisyonu gereği “idindi” 

olarak metne alındı. 
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[Üçincisi]: Üçincisi budur ki birgün Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām bir ṭaġuñ 
ṭorusına çıḳmaḳ istedi. Pes ol ṭaġ fi’l-ḥāl alçaldı. Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām üstine 
çıḳduḳdan ṣoñra yine ḳalḳup evvelki gibi yükseldi. Ve çöküp ḳalḳmaḳda bir 
deve gibi teslīm ile deprendi. 

 

Ẕikr-i Mūsā ‘aleyhi’s-selām 

Ulü’l-‘azm peyġāmberdür. Ḥażret-i Ādem’üñ vefāt itdügi zamāndan üç 
biñ yıl ve dört yüz on sekiz yıl olınca Mūsā ‘aleyhi’s-selām vilāyet-i [360a R1] 
Mıṣr’dan şehr-i İskenderiyye’de dünyāya geldi. Babası Benī İsrā’īl’den 
‘İmrān bin Yeṣhur bin Ḳāhat bin Lāvī bin Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selāmdur. Ve 
vālidesi Nüceyb1 bint Uşmū’il bin Keyān bin Yaġşān bin İbrāhīm ‘aleyhi’s-
selāmdur. Ve bir rivāyetde anasınuñ adı Nūḥā’il ve laḳabı Nüceyb’dür.  

İmdi āgāh ol ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selām zamānında pādişāh olan Reyyān 
bin Velīd ki fir‘avn-i evvel idi ve Yūsuf’a īmān getürmiş idi, ba‘dehu vefāt 
idüp salṭanat fir‘avn-ı ẟānī olan Ḳābūs bin Muṣ‘ab bin Reyyān’a degüp 
Yūsuf ‘aleyhi’s-selām anı daḫı2 İslām’a da‘vet itdükçe ‘inād idüp küfr [255a 
N1] üzerine ḳalmış idi. Ve Yūsuf ‘aleyhi’s-selām anuñ zamānında vefāt 
eylemiş idi.  

Niçe zamāndan ṣoñra Ḳābūs daḫı küfr üzerine olup salṭanatı fir‘avn-ı 
[266a E] ẟāliẟ olan Velīd bin Muṣ‘ab bin Reyyān’a degmiş idi ki fir‘avn-ı 
ẟānīnüñ ḳarındaşıdur. Ve künyeti Ebü’l-‘Abbās’dur. Ve Ḥażret-i Mūsā ile 
mācerāsı olan fir‘avn-ı meşhūrdur.  

Pes mezbūr Fir‘avn bir derecede cebbār ve bir mertebede mu‘ānid-i 
murdār idi ki Yūsuf ‘aleyhi’s-selām zamānından ṣoñra ol vilāyete peyġāmber 
gelmemekle geregi gibi ḍalālete düşüp,   3 ﴾َأَ� رَبُُّكُم اْألَْعَلى﴿  diyü nihāyetsiz 
maḫlūḳı kendüye secde itdürüp, bu ṭarīḳla dört yüz yıl salṭanat sürüp ve 
zamān-ı salṭanatında bir gice düşinde bir mehīb āvāz işidür ki “Bu yıl şa‘bān 
ayında, Cum‘a gicesinde, gicenüñ üç sā‘ati geçdükden ṣoñra ḥaḳāret ile ḳul 
idüp ḳullandıġuñ Benī İsrā’īl’den bir oġlan vücūda gelecekdür. Ve senüñ 
zevāl-i ni‘metüñ ve helāküñ anuñ elinde olacaḳdur.” [dinilür]. 

 
1  “Necīb” biçiminde de okunabilen bu isim E nüshasında “Nüceyb” şeklinde 

harekelenmiştir. 
2  daḫı: - E, N1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Nâziat Sûresi, 79/24, “Ben sizin en yüce Rabbinizim!” 
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Vaḳtā ki Fir‘avn uyandı, cümle müneccimleri ve kāhinleri, ḫuṣūṣā vezīri 
Hāmān’ı ve sā’ir ümerā ve erkānı yanına getürtdi. Bu düşüñ ta‘bīrini her 
birine su’āl eyledi. Müneccimler daḫı ḳırḳ gün mühlet isteyüp, her biri 
biyābāna ve ıssızlıḳ yirlere gidüp, ‘ifrītlerden ve şeyāṭīnden bu düşüñ 
ta‘bīrine dermān dileyüp, ‘āḳıbet şeyāṭīn şa‘bān ayında ve Cum‘a gicesinde 
ve gicenüñ [360b R1] üç sā‘ati geçdükde Mūsā vücūda gelecegin gök 
melā’ikesi birbirlerine muştular iken şeyāṭīn işidüp, kāhinlere ve 
müneccimlere ḫaber virüp, anlar daḫı Fir‘avn’a ḫaber getürüp, pes Fir‘avn 
vüzerāsıyla ve müneccim ü ḥükemāsıyla muḥkem tedbīr idüp, ol beyān 
olınan gice geldükde Mıṣr’uñ ve İskenderiyye’nüñ cümle ḫalḳını bir ṣaḥrāya 
çıḳarup, “Bu gice cimā‘ itmesünler.” diyü ‘avretlerinden ayırup ve kendüsi 
tenhāca İskenderiyye’de serāyına gidüp, pes Mūsā’nuñ babası ‘İmrān ki 
ḥiṣāruñ kilīdi anuñ żabṭında idi, ancaḳ Fir‘avn ile ol içerüde ḳalup, fe-ammā 
aña daḫı muḥkem tenbīh idüp, “Bu gice serāyuñ ḳapusında yatup, evüñe 
varmayup beni bekleyesün.” dimekle ‘İmrān evine varmayup ve lākin ḫātūnı 
‘İmrān’ı yoḳlayup, serāy ḳapusına gelüp, buluşup ittifāḳ nefsleri teḳāżā 
itmekle ol ḥīnde mücāma‘at idüp, irādet-i Ḥaḳ ile Mūsā ana raḥmine 
düşdükde hemān gökyüzinde ziyāde nūr ile ve sā’ir nücūmdan artuḳ heybet 
ile yılduzı ṭoġup, gören müneccimler yılduzı gördükde feryād u fiġān idüp, 
ṣabāḥa dek [266b E] cemī‘-i [255b N1] ḫalḳa velvele düşüp, ‘İmrān ile 
ḫātūnı ise birbirlerine buluşduḳların kimesneye dimeyüp ve Fir‘avn bu 
zemzemeden uyanduḳda yine ‘İmrān’ı serāy ḳapusında uyur bulup ve lākin 
müneccimler “Elbette ol oġlan bu gice anası raḥmine düşmişdür. Ve uşda 
yılduzı da ṭoġmışdur.” diyü yüzlerin yırtup ve ṣaçların ve ṣaḳalların yolup, 
āḫir anlaruñ tedbīri ile ol ay Benī İsrā’īl’den vücūda gelen oġlancıḳlardan bir 
rivāyetde yetmiş biñ ve1 ba‘żılar ḳavlince yigirmi biñ ma‘ṣūma bir günde 
bıçaḳ urılup, cümlesi boġazlanup ve Mūsā’nuñ anasına Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālādan vaḥy irişüp, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de gelmişdür:  ﴿  ِّأُم ِإَىل  َنا  َوأَْوَحيـْ

ُلوُه عِ إِلَْيِك َوَجا   ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َوَال َختَاِيف َوَال َحتَْزِين ِإ�َّ رَادُّوهُ 
 Ya‘nī “Biz Mūsā’nuñ vālidesine vaḥy ile bildürdük ki  ِمَن اْلُمْرَسِلَني﴾2
Mūsā’yı ṭoyınca emzür. Ve Fir‘avn cānibinden Mūsā yoḳlamalu olup [361a 
R1] sen andan ḳorḳduġuñ zamānda Mūsā’yı deñize bıraḳ. Ve sen hergiz 

 
1  ve: ve bir rivāyetde N1, R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/7, “Mûsâ'nın annesine, ‘Onu emzir, başına bir şey 

gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nîl'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu 
sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız.’ diye ilham ettik.” 
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ġuṣṣalanma. Ve ‘Oġlum nice oldı ki?’ diyü ġam çekme ki biz anı yine saña 
yitişdürürüz. Ve anı mürsel peyġāmberlerden ḳıluruz.” 

Pes bu ḫuṣūṣ Mūsā vālidesinüñ göñline düşdükde aṣlā şübhe çekmeyüp, 
pāk niyyet ile bāzāra varup, Ḳıbṭīlerden bir müsāfir dülgeri bulup,1 Benī 
İsrā’īl’den ṣanup Mūsā içün bir tābūt ıṣmarlayup, ol daḫı “N’eylersün bu 
tābūtı?” diyü su’āl eyledükde “Oġlancıġum vardur. Fir‘avn ḳorḳusından 
deñize bıraġurın.” didükde ol Ḳıbṭī tābūtı virdügi gibi ‘ale’l-fevr Fir‘avn 
ādemlerine, ya‘nī oġlancıḳlar teftīşine me’mūr olan ẓālimlere varup, 
Mūsā’nuñ vālidesi tābūt alduġını ve deñize bıraġacaḳ oġlı var idügini 
söylemek istedükde irādetu’llāh ile dili ṭutıldı. Aṣlā söylemege ḳādir olmadı.2 
Elleriyle işārete başladı. Bunı bu ḥālde göricek Fir‘avn ādemleri ḳodılar. 
“Dīvāne ancaḳ.” diyü ḳapudan ṭaşra sürdiler. Hemān ki dükkānına vardı, 
yine dili söylemege başladı. Fi’l-ḥāl yine ol ẓālimlere yitişdi. Tābūt ḳıṣṣasını 
söylemege sa‘y itdi. Ve lākin tekrār dili ṭutıldı. Tābūtdan rāz açamayup 
tekellümden ḳalan ölüye döndi. Bu def‘a daḫı ḳodılar. “Nice bir gelürsün?” 
diyü başına3 urdılar.  

Pes ol [267a E] Ḳıbṭī bu ḥāli gördi, dükkānına varup, yine söz 
söylemege ḳādir olup oturdı. Bunda ḥikmet var idügini bilüp “Bu oġlan hīç 
degülse ol peyġāmber olacaḳ oġlandur. Yā Rabb, anı baña göster. Beni anuñ 
ümmetinden idüp [256a N1] şeref-i ṣoḥbeti 4  ile baña īmān vir.” diyü 
Ḥaḳḳ’a yalvarmaġla du‘āsı maḳbūl oldı. Ve Mūsā zamānına yitişüp aña 
īmān getürdi. Ḥattā “Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 5﴾َوقَاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن ّمِْن آِل ِفْرَعْوَن﴿  
āyet-i kerīmesinde āl-i Fir‘avn’dan olan recül ol Mūsā’ya tābūt düzen Ḳıbṭī 
idi.” diyü müfessirīn beyān eylemişlerdür.  

Bu cānibde Mūsā vālidesi tābūtla evine ṭoġrı giderken Fir‘avn’uñ vezīri 
Hāmān’ı oġlancıḳlar teftīşi ile kendü evinden [361b R1] berü gelürken 
görüp, “Mūsā’yı buldı, öldürdi.” ẓann eyleyüp, feryād u fiġān eylemekden 
kendüyi güçle żabṭ eyleyüp, meger Hāmān ḥadd-i ẕātında ‘İmrān’uñ 
evinden çıḳup ve lākin Mūsā anası tābūta gitdükde itmek bişürmek içün 
tennūrın yaḳup, pes Hāmān ol maḥalleye varduḳda Mūsā’nuñ büyücek ḳız 
ḳarındaşı ḥayrete ṭalup, ġayrı tedārük idemeyüp, Mūsā’yı beşigi ile ol yanan 
tennūr içine ṣalup ve ḳapusını ḳapayup, Hāmān ise ol eve girdükde her 

 
1  bulup: - N1 
2  söylemege//olmadı: söyleyemedi E 
3  başına: başına başına E 
4  ṣoḥbeti: naṣīḥati N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Mümin Sûresi, 40/28, “Firavun ailesinden mü'min bir adam” 
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birini yoḳlayup, tennūrda olmaḳ iḥtimāli ba‘īd olmaġla ḫāṭırına düşmeyüp, 
çıḳup ġayrı evleri daḫı yoḳlayuraḳ gitmiş idi.  

Vaḳtā ki vālidesi geldi, “Mūsā’yı n’eyledüñ?” diyü ṣordı. Hem-şīresi 
vāḳı‘ayı bildürüp ol nūrı tennūra ṣalduġını ḫaber virdi. Pes vālidesi “Ciger-
gūşemi yaḳmışsun ve benüm ḫānmānuma od bıraḳmışsun.” diyü feryād 
iderek tennūrı açdı. Ve içerüsine baḳup āteşi teskīn içün gözyaşlarını ṣaçdı. 
Anı gördi ki Mūsā beşigi ile ṭurur. Ol tennūr içinde mübārek teni nūr gibi 
berḳ urur. Ḫuṣūṣā alnı derilmiş ve eline bir pāre āteş alup oynamaġı ḫōş 
görüp hemān-dem vālidesi şād oldı. Ve Mūsā’yı tennūrdan çıḳarup vāfir 
emzürdi. Ve bu ḥālleri görmek ile Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālāya tevekküli ziyāde 
olup giysicikleri1  ile tābūta ḳoydı. Ve “bismillāh” diyü i‘tiḳād-ı pāk ile 
deryāya bıraḳdı.  

Hemān-dem ol baḥr-i bī-kerān Mūsā’nuñ tābūtını ṣadef gibi baġrına 
baṣup ḥimāyet eyledi. Ve tābūt içindeki mübārek gövdesini ṣadefdeki dürr-i 
şehvār gibi ṣıyānet eyledi.  

Bu cānibde ol müneccimler ki gice ṣabāḥa dek uyumayup, [267b E] 
Mūsā’nuñ yılduzını gözedüp ṭururlar idi. Mūsā deryāya atılduḳda yılduzı 
daḫı yirinden ġā’ib oldı. Müneccimler bu ḥāli görüp ve “Ol oġlan öldi.” diyü 
Fir‘avn’a muştulayup Ḳıbṭīlerüñ niçe günler ẕevḳ u ṣafāları ġālib oldı. 

Fe-ammā Fir‘avn’uñ dār-ı dünyāda ancaḳ bir ḳızı var idi ki anı cān-ı 
ḫabīẟinden artuḳ severdi. Ve lākin ol ḳız bir oñılmaz uyuza mübtelā olmış 
idi ki eṭıbbā [256b N1 | 362a R1] anuñ ‘ilācına ḳādir olamamışlar idi. Ve 
beẕl-i māl ü menāl ile def‘ine bir çāre bulamamışlar idi. Āḫirü’l-emr 
müneccimlere mürāca‘at olınup, anlar bu derdüñ devāsı ġayrı vech ile 
mümkin degül idügin bilüp, fe-ammā “Düşenbe gün Nīl kenārında tābūt 
ile bir oġlan çıḳsa gerekdür. Ol oġlancıġuñ aġzı yarı, ya‘nī salyarı bu ḳızuñ 
marażına şifā olsa gerekdür.” diyü Fir‘avn’a ḥikāyet itmişler idi.  

Ve “Bu ẕikr olınan müneccimler eger bu ḫuṣūṣı ve eger Mūsā ne sā‘atde 
ṭoġacaġını ve büyüdükde ne olacaġını neden bilmişler idi?” diye su’āl iderseñ 
cevābı budur ki tā bizüm peyġāmberimüz Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem zamānına gelince şeyāṭīnüñ gökyüzinden ‘alāḳaları 
kesilmeyüp ol zamānlarda göge çıḳarlardı. Ve ẓuhūra gelecek ḥādiẟeleri 
firişteler birbirleri ile söyleşürken işidürlerdi. İnüp müneccimlere ve şeyṭānī 

 
1  giysicikleri: esbābı N1, R1 
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kāhinlere ḫaber virürlerdi. Aṣlı bu idi ki bu maḳūle umūrı Fir‘avn’a 
bildürürlerdi.  

Fe-ammā Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem du‘ā itmek ile 
şeyāṭīn göge çıḳmaġa yol bulmaz olup ve çıḳmaḳ istedükde melā’ike anlaruñ 
üzerlerine āteş bıraġup, ḥattā gice ile yılduz düşer gibi görinen şihāb 
didükleri andan ötüri olup  1﴾َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِّلشََّياِطِني﴿  ya‘nī “Biz ol şihābı 
şeyṭānları recm içün atdururuz.” diyü beyān olınduġından daḫı murād bu 
idügi ẓāhir ü āşkārdur.  

Pes Fir‘avn ki tābūt ḳıṣṣasından ḫaber aldı, ‘avreti Āsiye ve ḳızı ve sā’ir 
yaḳın olan ādemleri ile düşenbe güni Nīl kenārındaki ḳaṣrına vardı. Eṭrafı 
seyr iderken gözi tābūta rāst geldi. Fi’l-ḥāl gemiler ṣaldılar. Ve ol tābūtı 
çıḳarup Fir‘avn’uñ öñine getürdiler. Vaḳtā ki Fir‘avn açdı, baḳdı, Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā Mūsā içün göñline maḥabbet bıraḳdı. Andan Āsiye eline 
aldı. Mūsā’nuñ cemālinde nübüvvet nūrını görüp [268a E] deryā-yı ḥayrete 
ṭaldı. Ammā ol nūr ancaḳ Āsiye’ye görindi. Fir‘avn’a ve ġayrısına aṣlā 
görinmedi. [362b R1]  

Ba‘dehu Mūsā’yı Fir‘avn ḳızı eline aldı. Mübārek aġzından aḳan 
salyarları merhem gibi yaralarına çaldı. Her nice ki Mūsā’nuñ aġzı yarı 
degerdi, ol ḳızuñ yaraları sā‘ati ile oñar, biterdi. Pes Fir‘avn’uñ ḳızı 
marażından ḳurtıldı. Ve Mūsā sebebi ile rencine şifā buldı. Cümlesi elden 
ele ḳapuşdılar. Ve maḥabbet ü meveddet ile Mūsā’nuñ üstine üşdiler.2 Fe-
ammā müneccimler “Elbette3 ol didügümüz oġlan budur. Ve bunı ḳatl 
eylemek senüñ devletüñe sebebdür.” diyü Fir‘avn’a [257a N1] ibrām 
eyledüklerinde Fir‘avn daḫı Mūsā’nuñ ḳatlini cā’iz görüp,  اْمَرَأُت ﴿َوقَاَلِت 
 Fir‘avn’uñ  ِفْرَعْوَن قـُرَُّت َعْنيٍ يلِّ َولَ َك َال تـَْقتُـُلوُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا أَْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا﴾ 4
‘avreti Āsiye Ḫātūn, Fir‘avn’a yalvarup “Bu oġlancıġı öldürme, baña baġışla 
ki gözimüz nūrı ve göñlimüz sürūrı olup şāyed ki bundan menfa‘atler 
görevüz.” didükde Fir‘avn-ı bī-dīn “Bundan gelecek menfa‘ate benüm ne 
iḥtiyācum vardur?” diyü kibr ṣūretin gösterüp, ḥattā Server-i Enbiyā 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden rivāyet olınmışdur ki “Eger ol ḥīnde Fir‘avn 
‘Benim ne iḥtiyācum vardur?’ dimeye idi, ol daḫı Āsiye Ḫātūn gibi söyleye 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Mülk Sûresi, 67/5, “Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık.” 
2  üşdiler: düşdiler R1 
3  Elbette: - N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/9, “Firavun'un karısı şöyle dedi:  ‘Bana da, sana da göz 

aydınlığı (bir çocuk)! Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur, ya da onu evlat 
ediniriz.’ ” 
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idi, veyāḫūd sükūt idüp ṭınmaya idi, Allāhu Te‘ālā aña daḫı īmān rūzī 
ḳılaydı.” diyü buyurmışlardur. 

Ve Āsiye içün Server-i Enbiyā’dan su’āl olınduḳda “Dünyā 
ḫātūnlarınuñ ḫayrlusı dört ḫātūndur ki biri ‘İmrān ḳızı Meryem ve biri 
Ḫuveylid ḳızı Ḫadīcetü’l-kübrā ve biri Ḥasan ve Ḥüseyn vālidesi 
Fāṭımatü’z-zehrā ve biri Muzāḥim1 ḳızı Āsiye’dür.2” diyü buyurmışlardur.  

Vaḳtā ki Fir‘avn Mūsā’yı Āsiye’ye baġışladı, Āsiye Ḫātūn ziyāde şād u 
ḫandān oldı.3 Ve Mūsā’ya dāye tedārükine mübāşeret itdi. Ve lākin her 
ḳanġı ‘avreti getürdiler ise emmedi. Ve ne ḳadar sa‘y itdiler ise kimsenüñ 
memesin aġzına almadı. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  اْلَمَراِضَع ِمن ﴿َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه 
 buyurılmışdur. Ya‘nī “Anasından ġayrı cemī‘-i ‘avretlerüñ südüni biz  قـَْبُل﴾4
Mūsā’ya ḥarām eyledük.” dimekdür.  

‘Āḳıbetü’l-emr Mūsā tābūt ile Nīl’den ṭaşra çıḳduġını ve Fir‘avn anı 
bulup [363a R1] oġlı gibi ri‘āyet ile ṭutduġını ve lākin cümle Mıṣr ‘avretleri 
emzürmege varup Mūsā emmedügini ve bu ḥāl ile ḳalup Mūsā’yı emzürür 
bulınmaduġını vālidesi işitdükde ḳalḳup Fir‘avn serāyına gelüp, fe-ammā 
kendü oġlı idügini dimeyüp, [268b E] “Ben de ol oġlancıġı tecribe ideyin.” 
diyüp, Mūsā’yı eline alup ve memesin aġzına ṣalup, tecribe ṣūretin 
gösterürken Mūsā elleri ile pek ṣarıldı. Ve ṭoyınca memelerinüñ südin 
emmeyince ṣalıvirmedi. Cümle ‘avretler ta‘accüb eylediler. “Bunuñ ḥikmeti 
ne ola?” diyü birbirleri ile söyleşdiler. Āsiye Ḫātūn ise Mūsā vālidesini ḫōş 
gördi. Gūn-ā-gūn ḫil‘atler ile kendüye maḥrem idindi. Fir‘avn daḫı gitdükçe 
Mūsā’ya maḥabbetde ve yüzine baḳduḳça rıfḳ u şefḳatde daḳīḳa fevt 
eylemezdi.  

Bu ḥāl ile Mūsā büyüdi. Tamām dört yaşına girdi. Birgün Fir‘avn-ı bī-
dīn dīvān-ḫānesinde oturmış idi. Mūsā’yı öpüp, ḳoçup dizi üstine ḳomış idi. 
Anda ḥāżır olan müneccimler Mūsā’nuñ yüzine baḳarlar idi. Niçe ḥikmet 
müşāhede idüp birbirlerine diz ḳaḳarlar idi. Bu ḥāletde Mūsā ṣol elini uzatdı. 
Fir‘avn’uñ ṣaḳalına yapışup kendüye ṭoġrı [257b N1] çekdi. Nübüvvet 
ḳuvveti ile başını ḍarb ile yire indürdi. Ve ṣaġ eli ile yüzine5 bir a‘lā ṭabanca6 

 
1  Muzāḥim: Muzā E | Ḫuzā R1 
2  Hadîs-i Şerîf, Ahmed B. Hanbel, Müsned, C. 1, s. 36 ; Hakim, Müstedrek, C. 2, s. 594. 
3  oldı: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/12, “Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü 

emmemesini sağladık.” 
5  yüzine: ṣūretine E 
6  a‘lā ṭabanca: ṭabanca-i a‘lā R1 
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çaldı. Ve şaḳırdısı dīvān-ḫāne içine velvele ṣaldı. Fir‘avn Mūsā’nuñ zūrına 
ta‘accüb eyledi. 1  Ve ḳasāvetinden dizinden aşaġa bıraḳdı. Gören 
müneccimler ise söylemege furṣat buldılar. Ve “Bizüm didügümüz oġlan işte 
budur.” diyü başına cem‘ oldılar.  

Fir‘avn bir dereceye vardı ki Mūsā’nuñ ḳatline emr eyledi. “Her ne ḥāl 
ise varuñ öldürüñ.” diyü söyledi. Fe-ammā Āsiye bu ḳıṣṣadan ḫaber aldı. Ve 
isti‘cāl iderek Fir‘avn’uñ yanına vardı. “Bunı ḫod baña baġışlamaduñ mı?” 
diyü yine Mūsā’yı ḳatlden ḳurtardı. Ve “Nā-resīde oġlancıḳdur, 
bilmedügindendür. Ve saña el uzatduġı kendüyi idrāk ḳılmaduġındandur.” 
diyü ‘öẕr eyledi. Ḥattā tecribe içün bir tebsinüñ bir cānibine yanar ḳor ve 
bir ṭarafına vāfir altun ḳodurdı. Ve Mūsā’nuñ öñine ḳoyup “Altuna ṣunarsa 
‘aḳlı başındadur, [363b R1] āteşe yapışursa kendüsini bilmedügindendür.” 
diyü söyledi.  

Pes Mūsā diledi ki altuna ṣuna ve Fir‘avn’uñ i‘tiḳādı bir muḥkem 
bināya döne. Fi’l-ḥāl emr-i Ḥaḳ ile Cebrā’īl yitişdi. Mūsā’nuñ elini āteşden 
yaña ḳaḳıyuvirdi. Hemān-dem Mūsā bir pāre yanar ḳorı aldı. Tereddüd 
eylemeyüp aġzına ṣaldı. Ḥattā dilinüñ ucını ḫaşladı.  

Ve ba‘żılar rivāyet ider ki Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ dilinde bir miḳdār 
lüknet var idi. [269a E] Ya‘nī söyledügi zamānda ṭutḳun ṭutḳun söylerdi. 
Aṣlı ol zamānda āteş ile dilini ḫaşladuġı idi, diyü beyān eylemişlerdür.  

Ve bi’l-cümle Mūsā yine ḳatlden ḳurtıldı. Tamām raġbet ü ri‘āyet ile 
ṭutıldı. Ve gitdükçe serv-i ḳāmeti ser-efrāz oldı. Fir‘avn’uñ bu maḳūle 
maḥabbeti ile tā otuz yaşına vuṣūl buldı. Fe-ammā Mıṣr içinde gezerdi. Ve 
Benī İsrā’īl’e ri‘āyet2 ile naẓar iderdi. Ve Ḳıbṭīleri bulduġı yirde başlarını 
cüz’ī bahāne ile deper idi. Aṣlā söyleyemezler idi. Ve Fir‘avn’uñ ḫāṭırın 
ṣaḳınup Mūsā’ya ṭa‘n eyleyemezler idi. Ḥattā Mūsā’nuñ heybetinden 
ḳorḳarlar idi. Ve ba‘żı ‘alāmetlerin görüp peyġāmber olacaġına iḥtimāl 
virürler idi. 

Cümleden biri Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ edebi ve ḥicābı bir derecede idi ki 
yüzinden ġayrı bir ‘użvını açuḳ ṭutmaz idi. Dā’imā ḥicāb altında ṭutup kimseye 
a‘żāsını göstermez idi. Pes Ḳıbṭīler bundan şübheye düşüp “Elbette Mūsā’nuñ 
gövdesinde yā baraṣ veyāḫūd bir ġayrı ‘illet olmasa ol daḫı iller gibi yürürdi. Ve 
bu vechle bürinmez idi.” diyü müsāvī itdükleri eclden Ḥaḳ celle ve ‘alā 

 
1  zūrına//eyledi: zūrını ‘acebledi E 
2  ri‘āyet: raġbet N1 
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Mūsā’nuñ cismindeki nūrāniyyeti göstermek içün birgün1  bir tenhā yirde 
ṣoyınup, göñlegin bir ṭaş üzerinde ḳoyup, [258a N1] kendüsi ‘uryān olup, Nīl 
ṣuyında yayḳanup, ba‘de zamānin çıḳmalu olduḳda ol ṭaş göñlegini götürüp 
ḳaçdı. Mūsā ardınca segirdüp,   2«حجر ثوىب �»  diyü çaġırup, ya‘nī 
“Esbābumı vir.” diyüp, ol ṭaşa feryād idüp, bu ḥāl ile ṭaşı ḳovaraḳ 
Ḳıbṭīlerden bir cem‘iyyet üzerine uġrayup, her birisi Mūsā’nuñ gövdesini ve 
nūrāniyyetini [364a R1] görüp ve maraż u baraṣdan beri idügi ẓāhir olup, 
andan ṭaş ṭurup Mūsā giysisin3 alup, giyüp ve ġażabından birḳaç def‘a ol ṭaşı 
urup, el-ān daḫı ḍarbınuñ eẟeri bellü ṭurup, her kişi Mūsā’nuñ bu 
kerāmetini görüp ta‘accüb eylemişler idi.  

Ammā Benī İsrā’īl, Mūsā’yı añlamışlar idi. Ve peyġāmber olacaġını 
‘alāmetlerinden fehm eylemişler idi. Ve lākin Fir‘avn’uñ oġlı gibi olduġını 
ta‘accüb eylerler idi. “ ‘Acabā peyġāmberimüz olacaḳ bu degül mi ki?” diyü 
şübheye düşerler idi. Ve yine Mūsā’yı tenhā düşürdüklerinde Fir‘avn’uñ 
ḍalāletini ve kendülere ihānetini derd ile söylerler idi. Mūsā bunlara “Ṣabr 
eyleñ.” diyü cevāb virür idi. Zīrā Yūsuf ‘aleyhi’s-selām zamānından ṣoñra 
[269b E] Benī İsrā’īl ḳavmi azup peyġāmberlerin tekẕīb eylemek ile Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā anları fir‘avnlar elinde,4 ya‘nī Ḳıbṭīlerüñ elinde ẕelīl ü 
zebūn eylemiş idi.  

Şöyle ki Benī İsrā’īl’i ḳuldan artuḳ ḳullanurlar idi. Ve dünyā 
meşaḳḳatini cümleten anlara çekdürürler idi. Aṣlı bu idi ki anlar Mūsā’ya 
yanar yaḳılurlar idi. Ve “Biz bu ẓālimden ḳaçan ḫalāṣ oluruz.” diyü 
aġlaşurlar idi. Aṣlā Mūsā’dan ġayrı mu‘īnleri yoġ-ıdı. Ve Ḳıbṭīlerüñ anlara 
eẕāları ṣaçları ṣaġışından artuḳ idi.  

Ḥattā birgün bir Ḳıbṭī Benī İsrā’īl’den birini yaḳasından ṭutmış idi. Ve 
“Bu, tañrımuz Fir‘avn’a la‘net eyledi.” diyü serāya ṭoġrı sürmiş idi. Vaḳtā ki 
Mūsā bunı gördi, ol Benī İsrā’īl’den olan Müslimān bildügi kimse olmaġla 
merḥamet eyleyüp ṭurdı. Andan evvel Ḳıbṭī’ye “Ṣalıvir şunı.” diyü ibrām 
eyledi. Ve illā ol Ḳıbṭī ‘inād idüp “Bu bizüm tañrımuza sögmişdür.” diyü 
söyledi. Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām yitişdi. “La‘net Fir‘avn’a da saña da.” diyü 
sögdi. Ve ol Müslimān’ı elinden ḳurtarup Ḳıbṭī’yi bir iki dögdi.  

 
1  birgün: - N1 
2  “Ey taş, elbisemi [ver].” 
3  giysisin: esbābın N1 
4  elinde: - N1, R1 
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Fe-ammā ol mel‘ūn bellü başlularından olmaġla Mūsā’ya ṣarıldı. “Seni 
Fir‘avn’a iledeyin.” diyü herzeler 1  yidi. 2  Andan Mūsā ‘aleyhi’s-selām 
 anı yumruḳ ile urdı. Fi’l-ḥāl mürd olup  ﴿فـَوََكزَُه ُموَسى فـََقَضى   َعَلْيهِ ﴾3 
cānını cehenneme irgürdi. [364b R1] Fe-ammā Mūsā bunuñ öldügine 
maḥzūn oldı.   4﴾َذا ِمْن َعَمِل  ا لشَّْيطَِٰن  didi, turdı. Ya‘nī “Tehevvürüme  ﴿هَٰ
şeyṭān bā‘iẟ oldı.” diyü ġuṣṣalandı. Ve tevbe vü istiġfār ile Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a 
yüz urdı. Fe-ammā bu ḫuṣūṣ bir tenhā yirde olmaġla Ḳıbṭīlerden [258b N1] 
kimesne görmedi. Ve bunı kim ḳatl eyledügi bilinmedi.  

İrtesi yine Mūsā ‘aleyhi’s-selām çārşūlarda gezerken ol Benī İsrā’īl’den 
olan kimesneyi gördi. Yine bir Ḳıbṭī ile yaḳa yaḳaya olmış, dögüşürdi. Vaḳtā 
ki Mūsā’yı gördi, meded isteyüp yalvardı. Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām dünki 
ḥarīf idügini bildi.   5﴾إِنََّك َلَغِوىٌّ مُِّبٌني﴿  didi. Ya‘nī “Sen bir āşkāre 
azġunsun ki dünki gün daḫı benüm ḳatl-i nefs itmeme sebeb olduñ. Ve yine 
bugün de feryāduña yitişecek beni mi bulduñ?” diyü söyledükde ol Ḳıbṭī 
işitdi. Ve ḫāṭırında Mūsā’nuñ sözini ḥıfẓ itdi. Andan Mūsā ol Müslimān’uñ 
dögüldügine ḳatlanamadı. Yitişüp Ḳıbṭī’nüñ elinden ḳurtardı.  

Hemān-dem ol mel‘ūn  6﴾270] ﴿أَتُرِيُد َأن تَـ ْقتُـَلِىن َكَما قـَتَـْلَت نـَْفسً ا �ِ ْألَْمِسa 
E] ya‘nī “Yā Mūsā, dünki gün birisin öldürdügüñ gibi şimdi beni de ḳatl 
eylemek mi istersün?” diyü feryād eyledi. Ve ‘ale’l-fevr Fir‘avn’a yitişüp bu 
ḳıṣṣayı bir bir söyledi. Ve Mūsā’dan bu söz ṣādır olduġına niçesi şehādet 
eyledi. Pes dünki gün ölen mel‘ūnı kim öldürdügi bilinmemiş idi.7 Ve niçe 
teftīşler olınup hīç bir vechle bulınmamış idi.  

Vaḳtā ki bilindi ve Mūsā idügi muḳarrer oldı, “Ḳanda bulursañuz 
Mūsā’yı öldürüñ.” diyü8 fir‘avnīlerüñ bir bölügine ruḫṣat virildi. Hemān-
dem Benī İsrā’īl’den birisi Mūsā’ya geldi.   َّْخرُْج ا ْلَمَألَ َ�ْمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتُـُلوَك فَ ا ﴿ِإن
 Ya‘nī “Yā Mūsā, Fir‘avn bir bölük kimesneye senüñ  ِإىنِّ َلَك ِمَن  النَّاِصِحنيَ ﴾9

 
1  herzeler: zehreler E 
2  yidi: söyledi R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/15, “Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. ” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/15, “Bu, şeytanın işidir.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/18, “Belli ki sen azgın bir kimsesin.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/19, “Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi 

istiyorsun.” 
7  bilinmemiş: ma‘lūm olınmamış R1 
8  diyü: - N1 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/20, “İleri gelenler seni öldürmek için aralarında senin 

durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim.” 
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ḳatlüñi emr eyledi. Ve her biri seni öldürmek 1  içün arayıgitdi. Bizüm 
naṣīḥatimüz budur ki şehrden çıḳup gidesün.” diyü söyledi.    َها ِمنـْ ﴿َفَخرََج 
ِين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني﴾2  Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām  َخائًِفا َيَرتَقَُّب قَاَل َربِّ جنَِّ
ḳorḳaraḳ ve ṣaḳınaraḳ Mıṣr’dan ṭaşra3 [365a R1] çıḳdı, gitdi. Ve “Yā Rabbī, 
beni bu ẓālimlerden ḳurtar.” diyü münācāt itdi.  

Egerçi ki yol, iz bilmez idi ve ḳanda gitdügin idrāk ḳılmaz idi. Fe-ammā 
irādetu’llāh ile yolı Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām sākin olduġı Medyen şehrine 
ṭoġrıldı.   4﴾َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َريبِّ َأن يـَْهِدَيِين َسَواء السَِّبيِل﴿  Ya‘nī 
ḳaçan ki Mūsā’nuñ yolı Medyen şehrine ṭoġrıldı, “Ben Allāh’dan dilerin5 ve 
ümmīd iderin ki beni yoluñ ṭoġrısına ḳulaġuzlaya.” diyü tevekkül itdi. 
Yoldaşsuz ve zād u zevādesüz ḫavf6 u ḫaşyet çekerek gitdi.  

Bu ḥāl üzerine aḫşam irişdi. Ve Mūsā’nuñ taḥayyüri deryāsı başından 
aşdı. Fi’l-ḥāl emr-i Ḥaḳ ile Cebrā’īl ve Mīkā’īl ‘aleyhimā es-selām iki yaluñ 
yüzli cüvān ṣūretinde geldiler. Ve Mūsā’dan ilerü söyleşürek çekildiler. Mūsā 
ki anlaruñ āvāzını işitdi, “Müslimānlar ancaḳ.” diyü vardı, [259a N1] 
yitişdi. “Nereden gelürsüz?” diyü su’āl eyledi. Anlar eyitdiler: “Yad illiyüz 
ammā ġāyetle ıraḳdan gelürüz.” Andan ismlerin ṣordı. Cebrā’īl eyitdi: 
“Benüm adum ‘Abdu’llāh’dur.” didi. Ve Mīkā’īl eyitdi: “Benüm ismüm7 
‘Abdu’r-Raḥmān’dur. Ve ikimüz de bir efendinüñ ḳulıyuz.” diyü ḫaber 
virdi. Ba‘dehu bunlar da Mūsā’nuñ adını ve ḳandan geldügini ṣordılar. Ol 
daḫı adı Mūsā idügini ve Fir‘avn’uñ şerrinden ḳaçduġını beyān eyledi.  

Fe-ammā anlar Mūsā’nuñ 8  ḳorḳusını def‘ içün “Zinhār üşenme ki 
Fir‘avn’dan [270b E] ḳurtılduñ.” didiler ve gitdiler. Yol Medyen şehrine 
ṭoġrı idügin ve Medyen’üñ ıraḳlıġı ve yaḳınlıġı yüriyişe baġlu idügin 
söylediler.  

Vaḳtā ki gicenüñ bir sā‘ati geçdi, yolları bir ulu aġaç dibine yitdi. Pes 
Mūsā’yı oralıḳda ḳodılar. “Şimdi gelürüz.” diyü çekilüp gitdiler. Mūsā her 

 
1  öldürmek: ḳatl itmek R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/21, “Mûsâ, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı 

ve ‘Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar.’ dedi.” 
3  ṭaşra: - E, N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/22, “(Şehirden çıkıp) Medyen'e doğru yöneldiğinde, 

‘Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.’ dedi.” 
5  dilerin: dilerin ve ḳorḳarın R1 
6  ḫavf: sūz u ḫavf E 
7  ismüm: adum N1, R1 
8  Mūsā’nuñ: - E 
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ne ḳadar ki “yā ‘Abda’llāh!” diyü çaġırdı, cevāb gelmedi. Ve ne deñlü ki “yā 
‘Abde’r-Raḥmān!” diyü feryād itdi, kimse oy virmedi. Egerçi ki1 anlaruñ 
gitdügini bilmedi. Ve kimler idügini añlamadı.2 Ve daḫı ilerü gitmeyüp 
anda yatdı, diñlendi.  

Çün ki [365b R1] ṣabāḥ zamānı3 oldı, ḳarşudan Medyen şehrinüñ 
ḳal‘ası görindi. Mūsā daḫı yap yap çekildi. Ve bir buñar yanına varup bir 
miḳdār ḳarār ḳıldı. Andan ol şehrüñ ṭavarları ve ḳoyunları süri süri geldi. Ve 
ol ḳuyudan ṣulanmaġa başladı. Ve illā içlerinden iki ḳızlar ḳoyunların ve 
ṭavarların ayırdılar. Cümle ḫalḳuñ ṭavarı ṣulanınca anlar tevaḳḳuf itdiler. 
Mūsā ilerü vardı. Bunlara  4﴾َما َخْطُبُكَما﴿  diyü ṣordı. Ya‘nī “Siz niçün eller 
gibi ṭavarlarıñuzı ṣuvarmazsuz.” diyü söyledi.   قَالََتا َال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الّرَِعاء﴿
 Anlar eyitdiler ki “Bizüm ‘ādetimüz budur ki bu ḫalḳuñ  َوأَبُوَ� َشْيٌخ َكِبٌري﴾5
cümlesi ṭavarların ṣuvarup gitmeyince biz ṭavarımuzı ṣuvarmaġa 6  ḳādir 
degülüz. Ve bir pīr-i ża‘īf babamuz vardur ki adı Şu‘ayb’dur. Anuñ da 
ḳudreti yoḳdur ki sā’irler gibi gele ve bizüm ḳoyunlarımuz da vaḳti ile 
ṣulana.” 

Pes Mūsā bunlaruñ sözin işitdi, ziyāde merḥamet ü şefḳat itdi. Ve 
“Bundan ġayrı yirde ṣuyıñuz yoḳ mıdur?” diyü ṣordı. Anlar eyitdiler: “Bir 
buñar daḫı vardur. Ve illā aġzı bir büyük ṭaş ile ḳapanmışdur. Kimesne 
açmaġa ḳādir degüldür.” Andan Mūsā “Ol buñarı baña gösterüñ. ‘İnāyet-i 
Ḥaḳ ile aġzı açılur mı, açılmaz mı görüñ.” didükde Mūsā’ya ol buñarı 
gösterdiler. Ve kendüler ıracıḳdan ṭurup baḳdılar.  

Fi’l-ḥāl Mūsā ‘aleyhi’s-selām “bi’smi’llāhi’l-ḳavī” diyü el ṣundı. Ol ṭaşı 
yirinden ḳoparup ḳuyu aġzından giderdi. Egerçi ḳuvvet-i insāniyye ile 
ḳopacaḳ nesne degül idi. Ve illā nübüvvet ḳuvveti ile [259b N1] Mūsā’ya 
ḳolay geldi. Andan Şu‘ayb’uñ cümle ḳoyunlarını ṣuvardı. Ve cümleden evvel 
ḳızlarını evlerine gönderdi. Ve kendüsi bir aġaç gölgesinde yatup istirāḥat 
itdi.  

Vaḳtā ki Şu‘ayb Peyġāmber bu mācerāyı ṭuydı, ol iki ḳızuñ biri ki 
Ṣafūrā idi, “Var [271a E] ol yigidi getür.” diyü gönderdi. Ḳaçan Ṣafūrā ḥicāb 

 
1  cevāb//Egerçi ki: - N1 
2  añlamadı: bilmedi E, N1 
3  zemānı: - N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/23, “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/23, “Onlar, ‘Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz 

koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır.’ dediler.” 
6  ṣuvarmaġa: ṣuvarup gitmege R1 
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iderek Mūsā’ya geldi,1   2 ﴾366] ﴿قَاَلْت ِإنَّ َأِيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََناa 
R1] ya‘nī “Babamuz seni ister ki ṭavarlarımuz ṣuvarduġuñdan ötüri ücret 
vire ve saña ri‘āyet eyleye.” diyü söyledi. Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām yirinden 
ṭurdı. Çekilüp Şu‘ayb’uñ evine vardı. Ser-encāmını tafṣīl ile bildürdi. Şu‘ayb 
daḫı  3﴾َال َختَْف َجنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني﴿  didi. Ya‘nī “Ḳorḳma ki ol 
ẓālimlerden ḳurtılduñ.” diyü söyledi.  

Ba‘dehu Mūsā’nuñ ḥüsn-i ḫulḳını, ḫuṣūṣā melāḥatini ve diyānetini 
görüp  4﴾ِِإّينِ أُرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابْـَنَيتَّ َهاَتْني﴿  ya‘nī “Ben bu iki ḳızımuñ 
birisini saña nikāḥ eylemek isterin.” didükde Mūsā kendünüñ faḳrını ve 
evlenmege ve mehr virmege ḳudreti yoġduġını beyān eyledi. Ve lākin Şu‘ayb 
‘aleyhi’s-selām  5﴾ِىنَ ِحَجٍج فَِإْن أَْمتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك

 ya‘nī ﴿َعَلىٰٓ َأن َ�ُْجَرِىن َمثَٰ
“Ḳızımuñ mehrine ṭuta sekiz yıl baña ḫidmet itmek ve ḳoyunlarumı görüp 
gözetmek şarṭı ile saña ḳızumı virürin. Ve eger on yıla tekmīl idersen daḫı 
laṭīfdür.6 Ve ol iki yıl senüñ kendü iyüligindendür.” didükde Mūsā bu ḳavle 
rıżā virüp sekiz yıl tamām Şu‘ayb’uñ ḳoyunların güdüp, ḳızınuñ kābīnine 
ṭuta ḫidmet itdüginden mā‘adā ivmeyüp, ol iki yılı daḫı ḫidmet ile tekmīl 
idüp, tamām on yıla varduḳda Şu‘ayb’uñ büyük ḳızı Ṣafūrā’yı alup, niçe 
zamān ḳayınatası yanında ḳalup, ba‘dehu aḳribā ve ta‘alluḳātı ṣıla itmek 
içün Mıṣr’a gitmege icāzet istedükde “Ḥālā elüñ yufḳadur. Bir yıl daḫı 
bunda ṭur ki ḳoyunlarumuñ bu yıl ḥāṣıl olacaḳ ḳuzıları senüñ olsun.” diyüp, 
ol yıl Şu‘ayb’uñ her ḳoyunı ikişer erkek ḳuzı ṭoġurup, ba‘dehu Şu‘ayb yine 
icāzet virmeyüp, “Bu yıl daḫı ṭur ki ḳuzılarımuzuñ dişilerin saña virelüm. 
Tā ki ma‘īşetüñ anlaruñ ile ola. Dişisiz erkek ḳoyunlardan ādem ne fā’ide 
bula.” didükde Mūsā ‘aleyhi’s-selām bir yıl daḫı oturup, ol yılda Şu‘ayb’uñ 
her ḳoyunı ikişer dişi [366b R1] ḳuzılayup, bu vechle Mūsā’nuñ ḳoyunları 
Şu‘ayb’uñ ḳoyunından artuḳ olup, andan Şu‘ayb ile esenleşüp, gitmelü 
olduḳda “İçerüye gir. ‘Aṣālarumdan bir ‘aṣā al, götür.” dimekle Mūsā içerüye 
girüp, ‘aṣālardan bir başı çatal ‘aṣāyı [260a N1] getürüp, ṭaşra çıḳduḳda 
Şu‘ayb “Ol ‘aṣā emānetdür. Ġayrısını al.” diyüp, Mūsā tekrār içerüye girüp, 

 
1  geldi: geldi ẟümme E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/25, “ ‘Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini 

vermek üzere babam seni çağırıyor.’ dedi.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/25, “Korkma, o zalim kavimden kurtuldun.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/27, “Şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/27, “Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık… Eğer sen 

bunu on yıla tamamlarsan, o da senden olur.” 
6  laṭīfdür: luṭfdur N1, R1 
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bir ġayrı ‘aṣā almaḳ istedükde yine eline1 [271b E] ol ‘aṣā gelüp, Şu‘ayb yine 
‘inād itdükde Mūsā muḳayyed olmayup ve ‘aṣāyı virmeyüp yola 
çekildüklerinde2 Şu‘ayb ardlarınca varup, “Ol ‘aṣā bize emānetdür.” diyüp, 
mābeynlerinde muḥkem nizā‘ olup, āḫir “Yolda her kime rāst gelürsek ḳāżī 
idinelüm. Anuñ ḥükmine rāżī olalum.” diyü giderken Ḥaḳ te‘ālā ādem 
ṣūretinde bir firişte gönderüp, pes Şu‘ayb ile Mūsā ‘aṣāyı da‘vā 
eyledüklerinde “Yire bıraġuñ. Her ḳanġıñuz alabilürse ‘aṣā anuñdur.” 
dimekle Mūsā ‘aṣāyı yire bıraġup, Şu‘ayb ḳuvvet ile yapışup, lākin yirden 
ayırup almaġa ḳādir olamayup, fe-ammā Mūsā ‘aleyhi’s-selām ṣunduġı gibi 
‘aṣāyı yirden ḳaldurup, bu ṭarīḳla ‘aṣā Mūsā’ya ḥükm olınup, Şu‘ayb yine 
Medyen’e dönüp, fe-ammā “Emānetdür.” didügi bu idi ki bir firişte ṣūret-i 
beşerde Şu‘ayb’uñ evine gelüp, ol ‘aṣāyı getürüp, “Bunda emānet ṭursun. 
Elbette bunuñ bir ṣāḥibi vardur. Ol geldükde viresün.” dimiş idi.  

Ve ba‘żılar “Mıṣr’dan çıḳduḳda yol üzerinde Cebrā’īl ve Mīkā’īl ile 
buluşduḳda ol ‘aṣāyı virmişler idi.” diyü beyān eylemişlerdür. Ve bir 
rivāyetde Şu‘ayb Mūsā’yı ḳoyunların gütmege gönderdükde ol ‘aṣāyı 
virmişler idi. Ve “Bunuñ ile ḳoyunları sürüp gözedesün.” diyü ıṣmarlamış 
idi.  

Ve bi’l-cümle Mūsā ‘aleyhi’s-selām ḫātūnı ile ve tevābi‘i ve ḳoyunları ile 
Mıṣr’a ṭoġrı çekildi. Beşinci günde Ṭūr-i Sīnā ṭaġınuñ etegine yitişdi. Aḫşam 
olınca anda eglendiler. Ve ol gice muḥkem ḳarañulıḳ ve ḳatı ṣovuḳ olup 
furtınalar ve heybetlü yiller esmekle Mūsā ‘aleyhi’s-selām her ne ḳadar ḳaṣd 
eyledi ki çaḳmaḳ çaḳa, çaḳması ve çaḳmaġından od çıḳması mümkin 
olmayup [367a R1] ve bu ḥāletde ve bunuñ gibi müżāyaḳada ve ḥayretde 
iken  3﴾آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َ�رًا﴿  ya‘nī Ṭūr-i Sīnā ṭaġınuñ bir cānibinde 
āteş görindi. Ve ḫātūnı Ṣafūrā’ya   َها ِخبََربٍ أَْو َجْذَوٍة نـْ ٓ آَنْسُت َ�رًا لََّعلِّٓى آتِيُكم ّمِ ﴿ِإىنِّ
 didi. Ya‘nī “Ol maḥalde5 yā çūbānlar durmışdur  ّمَِن  ا لنَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن﴾4
ve yāḫūd kārbān ḳonmışdur. Varayın bir miḳdār āteş getüreyin. Veyāḫūd 
yolcılar ise yolımuz ḳanda gitdügini ṣorayın.” diyü ‘aṣāsını eline aldı. Ve ol 
āteşe ṭoġrı çekilüp gitdi. 

 
1  eline: - N1 
2  Şu‘ayb//çekildüklerinde: - R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/29, “Tur tarafında bir ateş görmüş.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/29, “Ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım 

oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm.” 
5  maḥalde: cebelde N1 
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Vaḳtā ki yaḳın vardı, āteşi bir tāze aġaç üzerinde gördi ki ba‘żılar 
“Mersin aġacı idi.” dirler. Ve niçeler “Bögürtlen aġacı idi ki dünyā yüzinde 
evvel biten aġaç bögürtlen idi.” diyü ḫaber virürler.  

Çün ki [272a E] Mūsā ‘aleyhi’s-selām āteşi yeşermiş aġaç üzerinde gördi, 
göñline ḳorḳu ġalebe idüp [260b N1] girüye dönmegi evlā gördi. Fe-ammā 
ol aġaçdan bir āvāz geldi ki  1﴾ِإّينِ َأَ� رَبَُّك﴿  ya‘nī “Yā Mūsā, ben senüñ 
Ḫālıḳ’uñam.   2﴾فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك إِنََّك  ِ�ْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى﴿  Pes imdi 
ayaḳḳablaruñı çıḳar ki pāk yirdesün. Ve Ṭūr-i Sīnā gibi maḳāmdasun. Ve 
baña yaḳınsun.  َال إَِلَه ِإالَّ َأَ� فَاْعُبْدِين َوأَِقِم الصََّالَة ِلذِْكرِي ۞ ِإنَّ السَّاَعَة ُ ﴿إِنَِّين َأَ� ا�َّ
 Ve bi’l-cümle taḥḳīḳ seni ḫalḳ  ءاَتِ َيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى﴾3
eyleyen tañrı benüm ki benden ġayrı bir Ḫālıḳ daḫı yoḳdur. İllā cemī‘-i 
mevcūdātuñ ṣāni‘i benüm. İmdi baña ‘ibādet eyle. Ve namāz ḳılup dā’imā 
beni ẕikr eyle ki taḥḳīḳ ḳıyāmet güni gelecekdür. Ve her kişi ḫayr ve şerr 
itdügiñün cezāsını bulacaḳdur.” diyü Rabb-i ‘İzzet’den ḫiṭāb4 yitişdükde 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām ayaḳḳablarını çıḳardı. Ve ḫużū‘ u ḫuşū‘ ile secdeye 
vardı.  

Fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Mūsā’ya tecellī eyledükde evvelā 
kendünüñ birligini ve kendüden ġayrı ḫālıḳ yoġduġını bildürdi ki bu ‘ilme 
‘ilm-i tevḥīd dirler. ẞāniyen şerī‘at ṭarīḳını beyān eyleyüp “Baña ‘ibādet eyle. 
Ve namāza müdāvemet eyle. Ve beni dā’imā ẕikr eyle. Ve bunca iḥsānuma 
şükr eylemegi [367b R1] fikr eyle. Ve ḳıyāmet gelecegini bil. Ve her kişi 
‘ameline göre cezāsın bulacaġını idrāk ḳıl.” diyü bildürdi. ẞāliẟen kerāmet ü 
ḥükūmet5 ṭarīḳını beyān eyledi. 

 Ya‘nī “Ṣaġ elindeki  ﴿َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك َ� ُموَسى ۞ قَاَل ِهَي َعَصاَي﴾6
nedür, yā Mūsā?” diyü buyurdı. Ol daḫı “ ‘Aṣādur.” diyü cevāb virdi. 
Ba‘dehu bir ḫiṭāb daḫı gelüp “Ol ‘aṣāyı n’eylersün?”, ya‘nī “Anda olan 
mu‘cizeleri bilür misün?” dinildükde    َها َوَأُهشُّ ِ�َا َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها ﴿أَتَـوَكَّأُ َعَليـْ

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/12, “Şüphe yok ki ben senin Rabb’inim.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/12, “Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes 

vadi Tuva'dasın.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/14-15, “Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir 

ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka 
gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek 
(geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.” 

4  ḫiṭāb: ḫaber R1 
5  ḥükūmet: ḥikmet R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/17-18, “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ? Mûsâ dedi ki:  ‘O 

benim değneğimdir.’ ” 
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 ya‘nī “Yürüdügüm yirlerde buña ṭayanurın. Ve bunuñla  َمآِرُب ُأْخَرى﴾ 1
ḳoyuncıḳlaruma aġaçlardan yapraḳlar silkelerin. Ve maḥallinde yaraḳ yirine 
daḫı götürürin. Ve bunlardan mā‘adā ol ‘aṣāda niçe fā’ideler daḫı görürin.” 
didükde Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘aṣādaki mu‘cizeyi bildürmek dileyüp   
  .ya‘nī “ ‘Aṣāyı yire bıraḳ, yā Mūsā.” diyü ḫiṭāb geldi  ﴿أَْلِقَها َ� ُموَسى﴾2
 Pes Mūsā ‘aṣāyı yire bıraḳdı. İrādet-i Ḥaḳ ile  ﴿فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى﴾3
‘aṣā bir yürür ejderhā oldı.   

Vaḳtā ki Mūsā ‘aṣāyı bu ḥāl ile gördi, göñline ḳorḳu ġalebe idüp girüye 
döndi. Ve lakin  4﴾ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريََ�َا اْألُوَىل﴿  ḫiṭābı geldi. Ya‘nī 
“İlerü var ve yine ‘aṣāyı elüñe al. Ḳorḳma [272b E] ki yine biz anı evvelki 
gibi ‘aṣā eylerüz.” diyü buyurıldı. Fī nefsi’l-emr Mūsā ki ‘aṣāyı eline aldı, 
ejderhālıġı gidüp yine evvelki şekline girdi.  

Ba‘dehu Cenāb-ı ‘İzzet’den bir emr daḫı vārid olup  ِإَىل يََدَك  ﴿َواْضُمْم 
 ya‘nī “Elüñi [261a N1] ceybüñe ṣoḳ ki çıḳardıġuñ zamānda  َجَناِحَك﴾5
nūra müstaġraḳ görüp bir kerāmet ve bir gūne ‘alāmet daḫı göresün.” 
dinildükde Mūsā ‘aleyhi’s-selām elini ceybine ṣoḳdı. Ve çıḳarduġı zamānda 
ol eli nūr gibi berḳ urdı.  

Pes bu iki kerāmet ve bunlardan evvel beyān olınan ‘ilm-i tevḥīd ve 
şerī‘at Mūsā’yı nübüvvet ile Fir‘avn’uñ da‘vetine göndermek içün ve bu 
mu‘cizelere gözi ögrenmek içün ve kāfirler içinde itdügi zamānda ḫavf 
itmemek içün olup bunlardan ṣoñra  6﴾368]  ﴿اِ ْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن إِنَُّه طََغىa 
R1] ḫiṭābı geldi. Ya‘nī “Var imdi ol azġun Fir‘avn’ı ḥaḳ dīne da‘vet eyle. Ve 
mu‘cizelerüñi gösterüp aṣlā ḳorḳmadan söyle ki anlar saña żarara ḳādir 
degüllerdür.” diyü ḫaber virildi.  

Andan Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ nübüvveti muḳarrer olup  َربِّ اْشرَْح ِيل ﴿
ْر ِيل أَْمِري ۞ َواْحُلْل ُعْقَدًة ّمِن  لَِّساِين ۞ يـَْفَقُهوا قـَْوِيل﴾7  didi. Ya‘nī  َصْدِري ۞ َوَيّسِ

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/18, “Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak 

silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/19, “Onu yere at ey Mûsâ!” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/20, “Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir 

yılan olmuş!” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/21, “Tut onu. Korkma! Biz, onu yine eski durumuna 

döndüreceğiz.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/22, “Elini koynuna sok.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/24, “Firavun'a git, çünkü o azmıştır.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/25-28, “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana 

kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” 
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“Yā Rabb, çün beni Fir‘avn’a gönderdüñ, baña göñül açuḳlıġı vir. Ya‘nī 
bendeki tīzligi gider. Ve ṣabr u taḥammül ile o kāfirlerüñ da‘vetini baña 
müyesser ḳıl. Ve daḫı dilümde olan ṭutḳunlıġı gider ki fir‘avnīler añlamada 
tereddüd eylemesünler.” diyü du‘ā eyledi.  

Zīrā ki Mūsā ‘aleyhi’s-selām tīz ṭarılurdı. Ve küffāruñ aḳvāl ü ef‘āline ṣabr 
idemeyecegin bilürdi. Ve daḫı oġlancıḳ iken Fir‘avn ḥużūrında aġzına āteş 
alduḳda dili yanup, ḫaşlanup andan ṣoñra ṭutḳun ṭutḳun söylemek üzere 
olmaġın “Kāfirler sözüm añlamada tereddüd itmesünler.” diyü ol ṭutḳunlıġı 
daḫı zā’il olmasın diledi.   1﴾َواْجَعل يلِّ َوزِيرًا ّمِْن أَْهِلي ۞ َهاُروَن َأِخي﴿  Ya‘nī 
“Baña kendü ehlümden ḳarındaşum Hārūn’ı daḫı mu‘āvin eyle ki 
fir‘avnīleri da‘vetde ihtimām idevüz. Ve saña ṭā‘at u ‘ibādetimüzi muttaṣıl 
arturavuz.” didükde  2﴾َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك َ� ُموَسى﴿  ya‘nī “Diledügüñ saña 
virildi, yā Mūsā.” diyü cevāb geldi. Ve bu ẕikr olınan ḥācetleri Ḥaḳ ḳatında 
maḳbūl oldı. 

Ba‘dehu Mūsā ‘aleyhi’s-selām Mıṣr’da iken ol Ḳıbṭī’yi öldürdügini yād 
eyleyüp  3﴾ ُِهْم نـَْفًسا فََأَخاُف َأن يـَْقتُـُلون  ,ya‘nī “Yā Rabb  ﴿ َربِّ ِإّينِ قـَتَـْلُت ِمنـْ
sābıḳan fir‘avnīlerüñ birisini ḳatl eylemiş idüm. Ḳorḳarın ki anlar beni 
gördükde [273a E] öldüreler. Ve emrüñi yirine getürmege māni‘ olalar.” 
didükde  4﴾إِلَْيُكَما  ِ�َ�تَِنا َيِصُلوَن  َفَال  ُسْلطَاً�  َلُكَما  َوَجنَْعُل  َعُضَدَك �َِِخيَك  ﴿َسَنُشدُّ 
  ya‘nī “Yā Mūsā, ol kāfirler seni öldüremezler. Ve sen ḳarındaşuñla anlara 
ġālib olursuz. Ve bizüm āyātımuz ile bir vechle [368b R1] ḳuvvet bulursuz ki 
anlar size ulaşamazlar.”   5﴾أَنُتَما َوَمِن اتـَّبَـَعُكَما اْلَغالُِبوَن﴿  Ya‘nī “Eger siz ve eger 
size tābi‘ olanlar ol ḳavme ġāliblersüz. Zinhār ḳorḳmañ ve üşenmeñ.  
 İmdi sen de ḳarındaşuñ da  ﴿اْذَهْب أَنَت َوَأُخوَك ِ�َ�ِيت َوَال تَِنَيا ِيف ذِْكرِي﴾6
Fir‘avn’a varuñ. Benüm ‘alāmetlerümi gösterüñ. Ve emrümi yirine 
getürmege süstlik eylemeñ.   7 ﴾261]  ﴿فَـُقوَال َلُه قَـْوًال لَّيًِّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو َخيَْشىb 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/29-30, “Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim 

Hârûn'u.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/36, “İstediğin sana verildi ey Mûsâ!” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/33, “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini 

öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/35, “Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar 

vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Sûresi, 28/35, “Siz ve size uyanlar, galip gelecek olanlardır.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/42, “Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) 

gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/44, “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut 

korkar.” 
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N1] Ve Fir‘avn’a varduġıñuz zamānda sözüñüzi mülāyemetle söyleñ. 
Serdlik ile da‘vet idüp ol mütekebbirüñ ‘inādına sebeb olmañ. Ve bu ṭarīḳla 
peyġāmberlik bābında taḳṣīr eylemeñ.” diyü emr olındı.1  

Ve ol tecellīde Ḫālıḳ ile maḫlūḳ mābeyninde daḫı niçe mülāṭafa vāḳi‘ 
olduḳdan ṣoñra Mūsā, ehli yanına gelüp, ḳoyunların sürüp, menzil-be-
menzil Mıṣr’a yitişüp, ṭoġrı kendü evlerine varup, ḳonup, babası ‘İmrān’ı 
ṣaġ bulmayup ve lākin vālidesi ve ḳarındaşı Hārūn’ı ve ḳız ḳarındaşı 
Meryem’i anda bulup, ba‘de-zān görişüp ve bilişüp, irtesi emr-i Ḥaḳ ile 
Mūsā ve Hārūn, Fir‘avn ḳapusına varup, bir rivāyetde hemān ol gün 
bulışup, ve ba‘żılar ḳavlince iki yıl mülāzemet ile güç ile Fir‘avn’a girüp ve 
meclisine dāḫil olduġı zamānda Fir‘avn Mūsā’yı seçüp ve Mıṣr’dan gitmedin 
mācerāları ve ol ḳatl ḳıṣṣasını açup, anda Mūsā ‘aleyhi’s-selām kendü 
peyġāmberligini ve emr-i Ḥaḳ ile Fir‘avn’ı da‘vete geldügini bildürüp, “Ey 
Fir‘avn, bu enāniyyetden çekil. Ve ulūhiyyet da‘vāsından ferāġat ḳıl. Ḫuṣūṣā 
tañrınuñ birligini ve benüm peyġāmberligümi bil.” diyü ḫaber virdükde 
“Sen kimüñ peyġāmberisün ve seni baña kim göndermişdür?” diyü 
temesḫur idüp, Mūsā ‘aleyhi’s-selām daḫı  2﴾رَبُُّكْم َوَربُّ آَ�ِئُكُم اْألَوَِّلَني﴿  ya‘nī 
“Beni gönderen bir Ḫālıḳ’dur ki andan ġayrı ṣāni‘3 u rāzıḳ4 yoḳdur. Ve sizi 
ve atalarıñuzı ve dedeleriñüzi yoḳlıḳdan varlıġa getüren oldur.” diyü cevāb 
virüp, andan Fir‘avn-ı la‘īn “Yā Mūsā, sen dīvāne olmışsun. Bu ḥāl ile 
ḳalursañ [369a R1] saña zencīr ururın. Ve uṣlanınca zindāna ḳoydururın.” 
diyü niçe mühmelāt söyleyüp ve masḫaralıġa almaḳ şekli ile “Mu‘cizeye 
ḳādir iseñ göster.” [273b E] didi. 5  

Hemān-dem Mūsā ‘aleyhi’s-selām ‘aṣāyı yire bıraġup, bir ‘aẓīm ejderhā 
olup, ve ehl-i ‘iṣyān ‘aṣā ejderhā olduġından ḳorḳuya düşüp, cümlesi ḳaçup 
ve ol ejderhā Fir‘avn’a ṭoġrı aġız açup, ol daḫı taḫtından inüp, altına girüp, 
gizlenüp, hīç bir kimseden meded yitişemeyüp, āḫir “Yā Mūsā, bizi bunuñ 
şerrinden ḳurtar. Murāduñ ne ise görilmesine mühlet vir.” diyüp, andan 
Mūsā ‘aṣāyı eline alup, yine ‘aṣā şeklinde ḳalup, ba‘dehu elini ceybüñe ṣoḳup 
ve çıḳarduġı zamānda ol eli nūra müstaġraḳ çıḳup, fir‘avnīlerüñ gözleri 

 
1  Nüshalarda “olınup” şeklinde yazılan bu kelime cümlenin anlam karışıklığına sebebiyet 

verecek kadar uzaması nedeniyle “olındı.” olarak metne alındı. 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/26, “O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da 

Rabbidir.” 
3  ṣāni‘: ḫālıḳ R1 
4  rāzıḳ: rezzāḳ N1 
5  didi: diyü E, N1 
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ḳamaşup ve bu iki mu‘cizeden ‘aḳlları şaşup ve her biri   َلَساِحٌر َهَذا  ﴿ِإنَّ 
 diyü çaġrışup, ya‘nī “Bu bir çoḳ bilür sāḥirdür ki bizi vilāyetimüzden  َعِليٌم﴾1
ṭaşra sürmek ister.” diyü re’y-i tedbīre düşüp ve “Bunuñ def‘ine çāre2 vāfir 
cāẕūlar ve seḥḥārlar getürmekdür. Ve anlaruñ siḥri ile Mūsā’nuñ siḥrini ibṭāl 
eylemek gerekdür.” diyü va‘deleşüp, az zamān içinde, bir rivāyetde on beş biñ 
ve ba‘żılar ḳavlince üç biñ cāẕū ve seḥḥāre cem‘ idüp, “Bolay ki Mūsā’nuñ 
siḥrini ibṭāl idesüz.” diyü her birine va‘deler [262a N1] idüp ve mābeynde 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām niçesini İslām’a getürüp, Fir‘avn’a ṭapmaḳdan döndürüp, 
ḫalḳ bölük bölük Mūsā’ya varmaġa başlayup, Fir‘avn ise men‘ idemeyüp, 
ḥayretinden ve kemāl-i dehşetinden “Ol cāẕūlardan meded yitişe.” diyü 
ḳatlanup, bu ḥāl üzere bayramları geldükde cümle fir‘avnīler bir yire gelüp ve 
Fir‘avn-ı la‘īn sā’ir zamānlardan ziyāde şevket ü zīnet ile taḫtına geçüp, Mūsā 
ve Hārūn ‘aleyhimā es-selām ve fir‘avnīler bulduġı cāẕūlar bi’t-tamām ol 
meydāna gelüp, yüz yük iplerini ve aġaçlarını bıraġup, andan efsūnlar ile her 
biri bir ejder gibi görinüp, ḫalḳı ṭaġıdup, [369b R1] “Mūsā’nuñ ejderi bir 
idi. Bunlaruñ vāfirdür.” diyü mel‘ūnlar ögünmege başlayup, ba‘dehu Mūsā 
‘aleyhi’s-selām ‘aṣāsını yire bıraġup, fi’l-ḥāl bir ‘aẓīm ejderhā olup, ḳuyruġını 
Fir‘avn’uñ otaġı ḳapusına ṭolaşdurup ve ol cāẕūlar ejderhā gösterdügi 
aġaçları ve ipleri3 bi’l-külliyye yudup,   4﴾فـَُغِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن﴿  ya‘nī 
cāẕūlar maġlūb ve fir‘avnīler rüsvāy u ma‘yūb oldılar.  

Ve ammā ba‘de zamānin ‘aṣāyı eline alduḳda yine ‘aṣā olup ve lākin ol 
[274a E] iplikler 5  ve aġaçlar ortalıḳda nā-bedīd olmaġla cādūlar siḥr 
degüldügini bildiler. Ve mu‘cize idügini idrāk itdiler.  فَأُْلِقَي السََّحرَُة َساِجِديَن﴿
 Ya‘nī ol cādūlaruñ cümlesi  ۞ قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني ۞ َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن﴾6
Mūsā’nuñ ayaġına dökildiler. Ve “Cemī‘-i ‘ālemleri yaradan ve Mūsā ile 
Hārūn’ı ḫalḳ iden tañrıya īmān getürdük.” diyü İslām’a geldiler. Ve 
Fir‘avn’uñ dīninden kemāl-i nefretle çekildiler.  

Pes Fir‘avn anlaruñ çekildügini gördi. “Nedür ki Mūsā ile ittifāḳıñuz 
vardur?” diyü cümlesini siyāset ile öldürdi. Andan ḳasāvetle serāyına 
ḳapanup ḳırḳ gün kendüye kimseyi bulaşdurmadı. Ve mābeynde ḫalḳ bölük 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/26, “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır.” 
2  çāre:  çāre içün N1, R1 
3  ipleri: iplikleri E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/119, “Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.” 
5  ipler: iplikler E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/46-48, “Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye 

kapandılar. ‘Alemlerin Rabbine inandık.’ dediler. Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbine.” 
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bölük Mūsā’ya varmaḳda ve Allāh’ı bir bilüp resūline inanmaḳda idi. 
Fir‘avnīler men‘ idemez idi. “Bizüm Mūsā ile sözimüz yoḳdur.” diyü 
söylerler idi.  

Ba‘dehu Fir‘avn-ı bī-dīn vezīri olan Hāmān-ı la‘īni çaġırdı.  َهاَماُن �َ﴿
بْـُلُغ اْألَْسَباَب ۞ َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإَىل إَِلِه ُموَسى َوِإّينِ َألَظُنُُّه  اْبِن ِيل َصْرًحا لََّعلِّي أَ 

 Ya‘nī “Ey Hāmān, benüm içün bir yüksek köşk binā eyle ki anuñ  َكاِذً�﴾1
üstine çıḳayın. Ve ben Mūsā’yı sözinde kāẕib añların. Ve lākin hele göge 
ṭoġrı varayın. Benden ġayrı tañrı var mıdur, göreyin.” didükde vezīri Hāmān 
iki yıl tamām maḳdūrını ṣarf itmek ile bir yüksek köşk ve anuñ üzerine bir 
‘ālī menāre yapup [262b N1] tamām olduḳda Fir‘avn ol menāreye çıḳup, 
gökyüzine [370a R1] baḳup, yirden nice görinürse yine öyle görmekle 
“Mūsā zā’id söylermiş. Gökde kimesne yoḳdur. Ve benden ġayrı yirde ve 
gökde tañrı vardur, diyenüñ sözi yañlışdur.” diyü küfr ü ‘inādı daḫı artuḳ 
olup ve gāhī Mūsā ve Hārūn, Fir‘avn’a varup, ḥaḳ dīne da‘vet itdüklerince 
diñlemeyüp, yıldan yıla fesādı ziyāde olup, ḥattā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 2   َوَلَقْد﴿
َنا ُموَسى ِتْسَع آَ�ٍت بـَيَِّناٍت﴾   ya‘nī “Biz Mūsā’ya Fir‘avn’ı da‘vet içün ṭoḳuz  آتـَيـْ
dürlü āyet virdük. Ve anı īmāna getürmek niyyetine ṭoḳuz ‘alāmet 
gösterdük. Yine İslām’a gelmedi. Ve şirki nihāyet bulmadı.” 

Ve bi’l-cümle gāhī iki üç yıl ḳaḥṭ u ḳılletden ḥālleri dīger-gūn oldı. Ve 
gāhī yaġmur yaġmamaḳ ile ve gökden çekirge ve bit ve ḳurbaġa ve ḳan 
yaġmaḳ ile içdükleri ṣuları ṣırf ḳan oldı. Ve Benī İsrā’īl içinde ḳan içdükleri 
‘ayān oldı.  

Şöyle ki bir bardaḳdan Benī İsrā’īl içse ṣu idi, ve artanını3 anlara virse 
[274b E] yine ḳanlıġı muḳarrer idi. Yine ‘ibret alamadılar. Kendülerin 
küfrden ḳurtaramadılar. Ve gāh oldı ki “Mūsā’yı öldürelüm.” didiler. Yine 
Benī İsrā’īl’üñ keẟretine ve Mūsā’nuñ ḳuvvetine baḳup cür’et idemediler. 
Ḥattā birgün Mūsā ‘aleyhi’s-selām anlaruñ inṣāfa gelmedügine incindi.   
 Ya‘nī “Yā Rabb, bu kāfirlerüñ  ﴿رَبـََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواِهلِْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوِ�ِْم﴾4
māllarını ṭaş eyle. Ve göñüllerini baġla.” diyü du‘ā eyledi. Ḥaḳ sübḥānehu ve 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Mümin Sûresi, 40/36-37, “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki 

yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ'nın İlâh’ını görürüm(!) Çünkü ben, onun 
yalancı olduğuna inanıyorum.” 

2  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/101, “Andolsun, biz Mûsâ'ya apaçık dokuz mucize verdik.” 
3  artanını: artuġını R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yunus Sûresi, 10/88, “Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve 

kalplerine darlık ver.” 
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te‘ālā Mūsā’nuñ du‘āsını ḳabūl idüp cümle mālların ve rızḳların ṭurduġı 
yirde ṭaş itdi.  

Ve bi’l-cümle Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  1﴾ِتْسَع آَ�ٍت بـَيَِّناٍت﴿  feḥvāsınca ol 
ṭoḳuz ‘alāmet ki biri ‘asā, ikinci yed-i beyżā, üçinci ḳaḥṭ u ġalā, dördinci 
ṭūfān, beşinci çekirge, altıncı bit, yedinci ḳurbaġa, sekizinci ḳan yaġduġı, 
ṭoḳuzıncı mā-melekleri ṭaş olduġıdur. Her biri ki vāḳi‘ olurdı, yine Mūsā’ya 
varurlar idi. “İnṣāfa gelürüz.” diyü yalvarurlar idi. Ḫuṣūṣā gitdükçe Benī 
İsrā’īl’e ‘aẕāb eylemege [370b R1] ve oġlancıḳların ḳırup dürlü dürlü ‘iḳāb 
itmege başlamışlar idi. Ve anlar Mūsā’ya gelüp aġladuḳça  »هللا  أ� ستعينوا 
 ya‘nī3 “Allāh’dan yardum ṭaleb idüñ. Ve bunlaruñ cefālarına ṣabr  و أ صربوا »2
eyleñ. Ümmīddür ki Allāhu Te‘ālā Ḳıbṭīleri helāk eyleye. Ve salṭanatlarını 
size müyesser ḳıla.” diyü tesellī virür idi. 

Fir‘avn-ı la‘īn ise Benī İsrā’īl’i Mūsā’dan ṣormaḳ ḳaṣdına ve yalıñuz 
düşürdükde öldürmek niyyetine iki yıl bir yol uġraġı yirde, aḳarṣu 
üzerindeki köşkinde oturup, gelüp [263a N1] geçen Benī İsrā’īl ḳavmine 
kendünüñ māl ü rızḳını ve salṭanatını ve Mūsā’nuñ faḳr u fāḳasını ve ḳıllet-
i ma‘īşetini söylerdi. “Andan ne umarsuz? Eger ḳādir imişse anuñ māl ü rızḳı 
olurdı.” diyü naṣīḥat eylerdi. Ve illā Benī İsrā’īl aṣlā sözin diñlemezler idi. 
Ve Mūsā’dan i‘tiḳādların gidermezler idi.  

Āḫirü’l-emr cümle Ḳıbṭīler ile ittifāḳ idüp   َوَنْسَتْحِيي أَبْـَناءُهْم  ﴿َسنُـَقتُِّل 
 ya‘nī “Biz yaḳıncacıḳda Benī İsrā’īl’üñ evlādını  ِنَساءُهْم َوِإ�َّ فـَْوقـَُهْم قَاِهُروَن﴾4
ḳıraruz. Ve ‘avretlerine işkence iderüz. Ve biz her cihetle5 anlara ġālibüz. Bu 
yaḳında cümlesini ḳahr eylerüz.” diyü tedārük üzere iken Cenāb-ı Ḥaḳ’dan 
Mūsā  ‘aleyhi’s-selāma  vaḥy  gelüp   6﴾فََأْسِر ِبِعَباِدي لَْيًال إِنَُّكم  مُّتـَّبَـُعوَن﴿  ya‘nī 
“Yā Mūsā, benüm ḳullarum Ḳıbṭīlerden yiter ‘aẕāb çekdiler. İmdi bir gice 
anları al. [475a E] Ve erden ve ‘avretden ve ṣaġīr ü kebīrden kimesne ḳoma. 
Ḳıbṭīler görmedin cümlesini uydurup çekil, git.” diyü emr olınmaġla Mūsā 
‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’i cem‘ idüp ve iş görmiş, rūzgār geçürmiş pīrlerle 
tedbīr eyleyüp ve Yūsuf ‘aleyhi’s-selām vaṣiyyet itdügi üzere tābūtın bulup, 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi, 17/101, “apaçık dokuz mucize.” 
2  “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin.” 
3  ya‘nī: - N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/127, “Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ 

bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz.” 
5  Ve//cihetle: - N1, R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Duhan Sûresi, 44/23, “Allah da şöyle dedi:  "O halde kullarımı geceleyin 

yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.” 
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bile götürmeleri muḳarrer olup, muḥarrem ayınuñ ṭoḳuzıncı gicesi hep bir 
yire gelüp, ‘avretden ve oġlandan ve ża‘īf pīrlerden ġayrı Benī İsrā’īl’den üç 
yüz yigirmi biñ ḳılıca ḳādir, yarar atlu ve niçe piyāde ve genc oġlan ve bi’l-
cümle ol ṭā’ifeden Mıṣr içinde [371a R1] bir kimesne ḳalmayup cemī‘isi 
ḳavl yirinde cem‘ olup, Hārūn ‘aleyhi’s-selām öñlerince ve Mūsā ‘aleyhi’s-
selām ardlarınca Nīl kenārın ṭutup, bir uġurdan çekilüp gitmede iken irtesi 
ṣabāḥ olduḳda Fir‘avn bu ḥāli ṭuyup, “İyü, ḳurtılduḳ.” diyü gitdüklerine şād 
olup ve lākin cümle Ḳıbṭīler Fir‘avn’uñ ḳapusına varup, “Bizüm şimdiye dek 
ḫidmetimüzi gören Benī İsrā’īl ḳavmi olup erler ḳulımuz ve ‘avretleri 
cāriyelerimüz meẟābesinde iken anlar bir uġurdan çıḳup gideler. Senüñ 
devletüñde bizi ḫidmetkārsuz ḳoyalar.” diyü şikāyet itdüklerinde Benī 
İsrā’īl’üñ bu vaż‘ ile göçdügi Fir‘avn’a daḫı güç gelüp, ol gün ve gicesi ‘asker 
cem‘ idüp, ‘āşūrā güni ‘ale’s-ṣabāḥ elli kerre yüz biñ atlu ve yedi kerre yüz 
biñ yaya ile Benī İsrā’īl’üñ ardlarına düşüp, vezīri Hāmān leşker öñince ve 
kendüsi bu ẕikr olınan ‘askerden yigirmi kerre yüz biñ güzīde atlu ile leşker 
ortasında yüriyüp, muḥkem ılġar itmekle öyle zamānına dek Fir‘avn 
leşkerinüñ ḳaravulı Benī İsrā’īl’üñ dümdārına yitişüp, pes Mūsā ‘aleyhi’s-
selāma ḫaber virdüklerinde  1﴾َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِديِن﴿  ya‘nī “Ḳorḳmañ 2 
ki Allāh’uñ ‘ināyeti bizüm iledür. Ve bize nuṣret yolın göstermesi 
muḳarrerdür.” diyü tesellī virüp, andan [263b N1] Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
“ ‘Aṣāñ ile deñizi ur.” diyü Mūsā’ya vaḥy idüp, Mūsā ‘aleyhi’s-selām daḫı 
‘aṣāsı ile deñizi urduḳda deryā on iki bölük olup, her bölüginüñ arası bir 
büyük yol açılup,   3﴾فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم﴿  feḥvāsınca deñiz 
açılduġı gibi her bölügi bir ‘aẓīm ṭaġ gibi ṭurup, ṣu ise hevā yüzine ṭoġrı ḳat 
ḳat yıġılup, aṣlā ol açılan yollara ṣu uġramayup, ve Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ 
[275b E] du‘āsı ile ān-ı vāḥidede yiller esüp ve güneş ıssısı daḫı [371b R1] 
sā’ir zamānlardan ziyāde olmaġla her yol ḳurıyup, bataḳlıġı gidüp, aṣlā ṭavar 
ayaġına zaḥmet virmemesi muḳarrer olduḳda Mūsā ‘askeri hemān ol yolları 
ṭutup, çekilüp, deryānuñ ḳarşu yaḳasına ‘azm itdüklerinde fir‘avnīler daḫı 
ġayrete gelüp, “Anlar geçdi. Biz geçemez miyüz?” diyü ardlarına düşüp, 
cümlesi deryādan açılan yollara yüriyüp, varmaġa ḫavf idenleri emr-i Ḥaḳ 
ile Cebrā’īl ve Mīkā’īl ve niçe firişteler diler dilemez ol yollar içine sürüp ve 
bu cānibde Benī İsrā’īl ḳavmi ol deñiz içindeki yollara bölük bölük gitmek 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/62, “Hayır! Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol 

gösterecektir.” 
2  Ḳorḳmañ: Üşenmeñ E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Şuara Sûresi, 26/63, “Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ 

gibiydi.” 
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ile ḥayrete düşüp, “Yā Mūsā, biz senüñle bu yolda gideyoruz. Fe-ammā ol 
bir bölüklere giden ḳavmimüzüñ ḥālleri nice ki?” 1  diyü ġamnāk 
olduḳlarında Mūsā ‘aleyhi’s-selām du‘ā idüp, fi’l-ḥāl deryā yirinden ḳalḳup, 
bir mu‘allaḳ ḳubbe gibi hevā yüzinde ṭurup, pes Benī İsrā’īl cümlesi 
birbirlerini ṣaġ ve esen görüp, bu ṭarīḳla cümlesi deryānuñ öte yaḳasına 
geçdüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-selām baḥr kenārında ṭurup, “Şimdi Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā Fir‘avn’ı ‘askeri ile ma‘an 2  helāk eylese gerekdür. 
Ḳorḳmañ, temāşā eyleñ. Ve her biriñüz ḳudretu’llāhdan ‘ibret aluñ.” diyü 
Benī İsrā’īl’e söyleyüp ve Fir‘avn ‘askeri3 tamām deryā ortasına geldüklerinde 
Fir‘avn’a ḳorḳu ġalebe idüp, “Hevā yüzinde mu‘allaḳ ṭuran deryāyı görmez 
misüz?” diyü Hāmān’a söyleyüp, ol mel‘ūn ise “Mūsā bu baḥri cādūlıġı ile 
geçdi. Sen tañrılıġuñ ile geçemez misün?” diyü ṭa‘n eyleyüp, bu ḥīnde Mūsā 
‘aleyhi’s-selām bir kerre ‘aṣāsını deñiz kenārına urup, hemān-dem mu‘allaḳ 
ṭuran deryā yine eski maḳāmına inüp, Fir‘avn ve cümle ‘askeri ġarḳ olup, fe-
ammā Fir‘avn kendü ġarḳını muḳarrer bildükde   ﴿  ِإالَّ الَِّذي   إِلَٰهَ آَمنُت أَنَُّه ال
 ya‘nī “Ben īmān getürdüm ol  آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوَأ�َْ ِمَن اْلُمْسِلِمَني﴾4
Allāh’a ki Benī İsrā’īl daḫı aña īmān getürmişdür. Ve ben yirde ve gökde 
andan ġayrı ḫālıḳ yoġduġını [372a R1] bildüm. Ve Müslimānlardan 
oldum.” didükde Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā cānibinden   آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل﴿
 ya‘nī “Yā Fir‘avn, ḳanı bunca zamāndan berü ‘iṣyān  وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴾5
idüp ve ‘Ben tañrıyın.’ diyü fesād eyleyüp, salṭanatuña ve ‘askerüñe maġrūr 
olduñ. Pes şimdi ġarḳ [276a E] olacaġuñı bildükde mi īmāna gelürsün.” 
diyü cevāb [264a N1] virilüp, ḥattā Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām bu ḥīnde deryā 
dibinden bir miḳdār balçıḳ alup, Fir‘avn’uñ boġazına ṣoḳup, “Ḥaḳ celle ve 
‘alā Fir‘avn’a merḥamet eyleye.” diyü ḳorḳup, “Bir daḫı böyle dimesün.” 
diyü tekellümine māni‘ oldı.  

Ve’l-ḥāṣıl Fir‘avn’uñ īmānı īmān-ı ye’s olmaġla ḳabūl olınmayup küfr 
ile ve ḍalālet üzere ‘askeri ile ġarḳ olduḳdan ṣoñra Benī İsrā’īl ḳavmi şübheye 
düşüp, “Yā Mūsā, egerçi Fir‘avn gözümüz öñinde ġarḳ olmışdur. Ve lākin 
dört yüz yıl ‘ömr sürüp, pādişāhlıḳ idüp, ‘ömrince ḫastelik görmeyüp, baş 
aġrısına bile mübtelā olmayup, yimekde ve içmekde sā’ir maḫlūḳāta 

 
1  nice ki: nicedür R1 
2  Fir‘avn’ı//ma‘an: ‘askeri ile Fir‘avn’ı E 
3  ‘askeri: - N1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Yunus Sûresi, 10/90, “İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah 

olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Yunus Sûresi, 10/91, “Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve 

bozgunculardan olmuştun.” 
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beñzemeyüp, heftede bir kerre efşāna çıḳup, her ḥāli illere muḫālif olmaġla 
ḳorḳaruz ki şimdi daḫı ġarḳ olmamış ola. Ve bir ṭarīḳla çıḳup1 bizüm 
üzerimüze ẓafer bula.” didüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-selām du‘ā idüp, ol deryā 
ḥarekete gelüp, Fir‘avn’uñ ve cümle leşkerinüñ ölülerini kenāra bıraġup, 
ḫalḳuñ bu şübhesi zā’il olup ve her kişi bunlaruñ mālların ve silāḥların 
ṣoymaġa başlayup, egerçi ol şerī‘atde ġanīmet māli ḥarām olmaġla Mūsā 
‘aleyhi’s-selām men‘ eylemiş idi.  

Ve lākin sözin eslemeyüp2 ölüleri ṣoymışlar ve mālların ve rızḳların 
yaġmālamışlar idi. İrtesi olduḳda Mūsā ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl ḳavmi ile 
oralıḳdan göçdi. Yine fir‘avnīlerden ‘Amālīḳ neslinden bir maḳāma yitişdi 
ki cümlesi büt-perestler idi. Altundan ve gümüşden ṣıġır başı şeklinde bütler 
düzüp anlara ṭapmaġı ‘ādet idinmişler idi.  

Vaḳtā ki Benī İsrā’īl ṭā’ifesi [372b R1] bunları gördiler,  ﴿  اْجَعل َ� ُموَسى
 ”.ya‘nī “Bunlaruñ bütleri gibi bize de bütler düzivir  لََّنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلٌَة﴾3
diyü Mūsā’ya yalvardılar. Hemān ki Mūsā ‘aleyhi’s-selām anlardan bu sözi 
işitdi, göñline bir ḳorḳu düşüp azacaḳlarını gümān  itdi ve eyitti:    ِإنَُّكْم قـَْوٌم﴿
َوُهَو   ”.Ya‘nī “Siz bir cāhil ṭā’ife imişsüz  َجتَْهُلوَن﴾4 ِإَهلًا  أَْبِغيُكْم  اّ�ِ  ﴿أََغْريَ 
 Ya‘nī ma‘nāsı “Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā size bunca luṭf idüp  َفضََّلُكْم﴾5
fir‘avnīlerüñ elinden ḳurtarmış iken şimdi ben size ġayrı tañrı mı 
isteyüvirsem gerek!” diyü men‘ eyledi.  

Egerçi sükūt eylediler. Ve ammā ol maḳūle bütlere ṭapmaḳ sevdāsını 
göñüllerinde gizlediler. Bu ḥāl üzere cümle Benī İsrā’īl [476b E] ḳavmi tā 
ẕi’l-ḳa‘denüñ ġurresine varınca ki on bir ay olur, Mıṣr’a girmeyüp deryā 
kenārında ḳarār eylediler. Vaḳtā ki ẕi’l-ḳa‘denüñ ġurresi geldi, Mūsā eyitdi: 
“Ḫālıḳ’umuñ benüm ile va‘desi vardur ki Fir‘avn’ı helāk itdükden ṣoñra 
otuz gice ‘ibādete meşġūl olam. Andan münācāta çıḳup tañrum ile söyleşem 
ve size kitāb getürem. Ve şerī‘at ḥükmini beyān eyleyem.” diyü ol ṭā’ifeyi 
oralıḳda ḳodı. Ve Hārūn’ı üzerlerine ḫalīfe dikdi.6 Ve kendüsi yine “Ben bir 
aya dek [264b N1] size gelürin.” diyü gitmegi muḳarrer itdi.  

 
1  çıḳup: - R1 
2  eslemeyüp: diñlemeyüp R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/138, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilahları (putları) 

olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana.” 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/138, “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/140, “Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah'tan başka ilah 

mı araştırayım size?” 
6  dikdi: naṣb itdi N1 
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Ve va‘desi ḳırḳ gün idügini unutmış idi. “Bir ayda gelürin.” dimege 
bā‘iẟ bu idi. Zīrā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de   َلًة َوأَْمتَْمَناَها ِبَعْشٍر ﴿َوَواَعْدَ� ُموَسى َثالَِثَني لَيـْ
 ya‘nī “Biz Mūsā’ya otuz gice va‘de eyledük. Ve  فـََتمَّ ِميَقاُت رَبِِّه أَْربَِعَني لَيـَْلًة﴾1
ol otuzı on gice ile daḫı tamām eyledük. Pes Mūsā’ya va‘demüz ḳırḳ gice ile 
tamām oldı.” dimekdür.  

Ve bu cānibde Benī İsrā’īl ḳavmi “Yā Mūsā, çünki gidersün ve bize 
kitāb-ı şerī‘at getürürsün, bize i‘tiḳād u yaḳīn gelmek içün pīrlerimüzden 
birḳaç kimesne bile alıgit ki anlar da tañrınuñ kelāmın işitsünler. Ve bize 
geldükleri zamānda gördüklerini ve işitdüklerini taḳrīr itsünler.” 
didüklerinde  [373a R1]   2﴾َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال لِِّميَقاتَِنا﴿     Mūsā 
‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’den yetmiş nefer pīri iḫtiyār eyledi. Ve “Ben bir 
aya dek yine size gelürin.” diyü ḳavmine istimālet virüp ol pīrler ile çekildi, 
gitdi.  

Vaḳtā ki Ṭūr-i Sīnā’ya vardılar, evvelā bir ay ve tekrār on gün daḫı ṣavm 
üzere oldılar. Ve bi’l-cümle ẕi’l-ḳa‘de ayını tamām ve ẕi’l-ḥicce ayınuñ on 
günini oruç ṭutdılar.  

Berü cānibde Benī İsrā’īl ḳavmi otuz güne dek ḳatlandılar. Gördiler ki 
Mūsā gelmedi, ol iḫtiyārlarınuñ ġuṣṣasın çekmege başladılar. Ve “Mūsā 
va‘desine gelmemege sebeb ne ola ki?” diyü ṭanışıḳ eylediler. Āḫirü’l-emr 
sözi bunuñ üzerine muḳarrer ḳıldılar ki “ ‘Fir‘avnīlerüñ ġanīmeti ḥelāl 
degüldür.’ diyü Mūsā bizi men‘ itmiş iken eslemedük ve çıḳan meyyitlerüñ 
mālların yaġmāladuḳ. Ekẟer iḥtimāl budur ki Mūsā andan ötüri bize 
incinmiş ola. Bu zamāna dek eglenüp va‘desine gelmeye. Pes münāsib olan 
budur ki ol alduġımuz māl ü menāli bir yire cem‘ eyleyevüz. Kendümüzde 
andan nesne ḳomayup Mūsā’nuñ naṣīḥatini ṭutavuz ki bizden yüz 
çevirmeye.” [277a E] diyü ġanīmet mālini bi’l-külliyye devşürdiler. Ve 
Hārūn ḳarşusında bir yire yıġaḳodılar.  

Ve lākin içlerinde Sāmirī adlu bir kimesne var idi ki aṣlı ‘Irāḳ zemīninde 
Mācrī nām büt-perestler kūyından idi.3 Egerçi ki kendüsi Mıṣr’da büyüyüp 
ve Mūsā’ya īmān getürmiş idi, fe-ammā vaṭanı olan kūy ḫalḳı buzaġu başı 
şeklinde bütlere ṭapmaḳ üzere olmaġın bunuñ daḫı büte ṭapmaġa meyli var 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/142, “Mûsâ’ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece) daha 

kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı.” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/155, “Mûsâ, kavminden, belirlediğimiz yere gitmek için 

yetmiş adam seçti.” 
3  Ki//idi: - N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  1121 

 

idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ Benī İsrā’īl ḳavmi ‘Amāliḳa üzerine gelüp, bütlerin görüp, 
“Bize de böyle bütler düzivir.” diyü Mūsā’ya iḳdām eyledüklerinde Sāmirī 
işidüp ḥaẓẓ eylemiş idi. Ve “Bunları azdurmaḳ ḳolay ancaḳ.” diyü ḫāṭırında 
ṣaḳlamış idi.  

Ve kendüsi [265a N1] Mıṣr’da ṭoġup Mūsā vücūda geldügi zamānda 
ḳırılması emr olınan oġlancıḳlardan idi. Fir‘avn ḳorḳusından [373b R1] 
anası bir maġāreye bıraġup gitmiş idi. Ve Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ emri 
ile Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām varup, ḳanadı ucını Sāmirī’nüñ aġzına virüp tā 
büyüyince bu vechle ġıdāsını virmiş idi. Pes kāmil yigit olduḳdan ṣoñra 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmuñ izinden bir avuç ṭopraḳ alsa cemādātdan her neye 
ki ṣaçsa ḥayāt bulup ẕī-rūḥ olacaġını Mūsā’dan işitmiş idi. Ve “Kim bile, bir 
zamānda gerek ola.” diyü Cebrā’īl izinden bir avuç ṭopraḳ alup yanında ḥıfẓ 
eylemiş idi. Ve kendüsi bir derecede üstād ḳuyumcı idi ki ṣan‘atında 
mahāreti ve ġayrılardan ziyāde ḳudreti muḳarrer idi.  

Vaḳta ki Mūsā va‘desine gelmedi, Sāmirī “Furṣāt ġanīmetdür.” diyü 
Benī İsrā’īl bir yire cem‘ eyledügi ġanīmet mālini āteş ile yaḳdı. Ve altunını 
ve gümüşini ayru ayru ṣızurup buzaġu endāmında bir büt peydā eyledi. Ve 
Cebrā’īl izinden alduġı ṭopraḳdan üzerine ṣaçup ol büti ḥarekete getürdi. 
Ḥattā sā’ir buzaġular gibi bögürmege başladı. Ve Benī İsrā’īl’e    َهَذا ِإَهلُُكْم﴿
 .didi. Ya‘nī “Sizüñ de Mūsā’nuñ da tañrısı işte budur  َوإَِلُه ُموَسى فـََنِسَي﴾ 1
Nihāyet Mūsā bunuñ maḳāmın unıdup aramaġa başladı. Bu ise kendüsi size 
gelüp cemāli ile teşrīf itdi. İmdi buña secde eyleñ ki Mūsā’yı ve sā’ir 
pīrleriñüzi size ṣaġ ve esen getüre.” diyince Benī İsrā’īl cümlesi buzaġuya 
secde idüp, ancaḳ Hārūn’a tābi‘ olan on iki [biñ] ādem ḳalup, anlar secde 
eylemeyüp, mā‘adāsı cemī‘an kāfir olduḳda Hārūn ‘aleyhi’s-selām bunlar ile 
cenge ve naṣīḥate başlayup ve lākin kimesne eslemeyüp    َلن نَّْربََح َعَلْيِه َعاِكِفَني﴿
َنا ُموَسى﴾2  ya‘nī “Tā Mūsā gelince biz bu ḥāl üzere [277b E] َحىتَّ يـَْرِجَع إِلَيـْ
ṭururuz.” diyü Sāmirī siḥri3 ol ḳavmi ḍalālete düşürmiş idi. Ol buzaġuya 
secde eylemege müdāvemet eylemişler idi.  

Bu cānibde Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ [374a R1] ḳırḳ gün ṣavmı ve 
‘ibādeti tamām olduḳdan ṣoñra muḳaddemā āteş gördügi münācāt yirine 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/88, “Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ'nın da ilahıdır. Öyle 

iken Mûsâ, (ilahını burada) unuttu (da onu Tur’da aramaya gitti).” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/91, “Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye 

devam edeceğiz.” | N1 ve R1 nüshalarında âyetin ilk iki kelimesi yanlış yazılmıştır.  
3  siḥri: suḫrı E 
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gidüp, ardınca ol yetmiş kişi daḫı bile sa‘y idüp, pes Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālānuñ emri ile Mūsā’yı bir aḳ bulut ḳaplayup, şöyle ki ḥicāb altında 
ḳalup, ba‘dehu Sāmirī’nüñ itdügi siḥri 1  ve Benī İsrā’īl’üñ buzaġuya 
ṭapduḳlarını Ḥaḳ celle ve ‘alā beyān idüp, andan   ُتَك َعَلى النَّاِس ﴿ِإّينِ اْصطََفيـْ
 ya‘nī “Ben seni ḫalḳ üzerine peyġāmberlik [265b N1] ِبرَِساَالِيت َوِبَكَالِمي﴾2
içün iḫtiyār eyledüm. Ve seni Kelīm idindüm. Senüñle söyleşdüm.   َفُخْذ﴿
 İmdi saña virdügüm nesneyi ṭut ve muḥkem ṣaḳla. Ve ḥükmi َما آتـَيـُْتَك﴾3
ile ‘amel eyle. Ve ḳavmüñe daḫı ‘amel itdür.” diyü birḳaç levḥ üzerinde 
Tevrāt’ı Mūsā’ya virdi ki yüz biñ ve yigirmi āyet idi.  

Fe-ammā ẕikr olınan levḥlerüñ ne idüginde iḫtilāf vāḳi‘ olup İşrāḳu’t-
tevārīḫ yazduġı üzere zümürrüdden ve Ṭaberī ḳavlince yā altun veyāḫūd 
ḳırmızı yāḳūtdan üzerlerinde Tevrāt yazılmış idi.  

Ba‘dehu Mūsā ‘aleyhi’s-selām  4﴾َربِّ أَِرِين أَنظُْر  إِلَْيَك﴿  ya‘nī “Yā Rabb, 
baña kendüñi göster ki saña naẓar ḳılayın. Kelāmuñ ile ṣafā bulduġum gibi 
rü’yetüñle daḫı müşerref olayın.” didükde  5﴾َلن تـَرَاِين﴿ “Yā Mūsā, sen beni 
göremezsün. Ve benüm tecellüme ṭāḳat getüremezsün.”  ِِاَىل    ﴿َوٰلِكن اْنظُْر 
 Ya‘nī “Ḳarşuñdaki ṭaġa tecellī eyleyeyin. Sen aña naẓar ḳıl. Ve اْجلََبِل﴾6
benüm tecellüme ṭāḳat getürebilür mi, evvel anı bil.   فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف﴿
 Eger ol ṭaġ yirinde ṭurursa ve tecellī nūrına ṭāḳat getürür ise sen de تـَرَاِين﴾7
beni görebilürsün. Ve benüm rü’yetümi heves ḳılursun.” diyü ḫiṭāb  
olınup andan ṣoñra   8﴾فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَك�ا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا﴿   ya‘nī 
hemān-dem ki Ḥaḳ celle ve ‘alā ol ṭaġa tecellī eyledi ve ‘aẓameti nūrınuñ bir 
pertevini ‘arż eyledi, ol ṭaġ pāre pāre oldı. Ve Mūsā ‘aleyhi’s-selām 
heybetinden hayḳırup [374b R1] düşdi. Ve ‘aḳlı bi’l-külliyye başından 
gitdi.  

Rivāyet iderler ki ol ṭaġ altı pāre olup Şām vilāyetinden ḳalḳdı. Ve 
Ḥicāz ṭaraflarına naḳl itdi ki biri Yeẟrib ve biri Ġānūr ve biri Ḥarrān9 

 
1  siḥri: suḫrı E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/144, “Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar 

üzerine seçkin kıldım.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/144, “Öyleyse sana verdiğimi al.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/143, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/143, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/143, “Fakat (şu) dağa bak.”  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/143, “Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.”  
8  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/143, “Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. 

Mûsâ da baygın düştü.”  
9  Ḥarrān: Ḫarān N1, R1 
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ṭaġlarıdur. Ve evvel pāresi Medīne cānibine düşdi ki biri Uḥud ve biri Emevī 
[278a E] ve biri Deḳān1 ṭaġlarıdur. Pes ṭaġa olan tecellī Mūsā’ya olaydı, 
yanup kül olmaḳ muḳarrer idi.   

Ve’l-ḥāṣıl ba‘de zamānin Mūsā’nuñ ‘aḳlı başına geldi. Tevbe ve istiġfār 
idüp ve tecellī ṭaleb eyledügine nādim olup, Tevrāt ile levḥlerini götürüp, ol 
pīrlere geldükde “Yā Mūsā, egerçi ki senüñ münācātuñ işütdük ve lākin Ḥaḳ 
te‘ālānuñ cevābın işitmedük. Ve cemālini temāşā itmedük. Bu taḳdīrce 
bizüm bunda geldügimüzden murād ḥāṣıl olmadı.” didüklerinde hemān ol 
aḳ bulut yine geldi. Mūsā’yı ve ol pīrleri ḥicāb içine aldı. Cümlesi Ḥaḳ 
te‘ālānuñ emr ü nehyini işitdiler. Ve Mūsā’nuñ münācātına luṭf ile cevābını 
istimā‘ itdiler. 

Andan ṣoñra  2﴾ُموَسى َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى ا�ََّ َجْهَرًة �َ﴿ ya‘nī “Egerçi 
ki biz bu āvāzı işidürüz, ve lākin Allāhu Te‘ālā’yı āşkāre görmeyünce saña 
inanmazuz.” diyü nizā‘ itdüklerinde fi’l-ḥāl [266a N1] bir heybetlü āvāz 
işidildi. Ve cihānda ḳarañulıḳ ve gök gürlemesi ẓuhūr eyledi. Bu heybetden 
ol yetmiş kişi bir uġurdan helāk oldı, cānları çıḳdı.  

Mūsā ‘aleyhi’s-selām daḫı buzaġuya ṭapduḳları içün Cenāb-ı Ḥaḳ’dan 
Benī İsrā’īl’e ḫışm oldı, añlayup “Yā Rabbī, Benī İsrā’īl’den birḳaç sefīhler 
bilmezlik eylemekle bizi bile mi helāk idersün?” diyü münācāt idüp ve 
bunlaruñ tekrār ḥayāt bulmaların isteyüp, āḫir du‘āsı berekātında ol yetmiş 
kişi yine ḥayāt bulup ve itdükleri güstāḫlıġa her biri peşīmān olup, tevbe ve 
istiġfār iderek gitdiler. Ve ṭaġdan aşaġa inüp yollarına çekildiler. 

Vaḳtā ki Benī İsrā’īl’e geldiler, cümlesini Sāmirī düzdügi buzaġuya secde 
eylemekde buldılar. Mūsā ‘aleyhi’s-selām ġażaba geldi. [375a R1] Hārūn’uñ 
ṣaḳalına yapuşdı, çekdi. Ve niçe dürlü ṭa‘nlar ve ‘itāblar itdi. Hārūn ‘aleyhi’s-selām 
daḫı kendünüñ günāhı yoġduġın ve sözi ḳabūl olınmaduġın3 bildürdükde Mūsā, 
Hārūn’a acıyup, maġfireti içün du‘ā eyleyüp, andan Benī İsrā’īl ḳavmine ḫiṭāb 
idüp,   4 ﴾قـَْوِم أََملْ يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا �َ﴿ “Tañrıñuz  size va‘de eylemedi mi 
idi?   5﴾اََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد﴿  Ben sizi ḳoyup gideli çoḳ zamān mı oldı ki 

 
1  Deḳān: Veḳān E, R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/55, “Ey Mûsâ! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana 

asla inanmayız”  
3  olınmaduġın: itmedüklerin R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/86, “Ey kavmim! Rabbiniz, size güzel bir vaadde 

bulunmadı mı?” 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/86, “(Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti?” 
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bunuñ gibi ‘iṣyān idesüz. Bir buzaġuya secde idesüz.” didükde her biri ḫˇār 
u ḫacīl olup, tevbe vü istiġfāra başlayup ve lākin “Bize Sāmirī’den oldı.”  
diyü cevāb virmeleri ile Ḥażret-i Mūsā   1﴾ َُّفَما َخْطُبَك َ� َساِمرِي﴿  ya‘nī “Ey 
Sāmirī, saña n’oldı ki bu ḳavmi böyle iḍlāl eylemişsün.” didükde [278b E] 
 ya‘nī “Ġayrılar    ﴿قَاَل َبُصْرُت ِمبَا ملَْ يـَْبُصُروا ِبِه فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ّمِْن أَثَِر الرَُّسوِل﴾2
görmedügi Cebrā’īl’i ben gördüm idi. Ve anuñ izinden bir avuç ṭopraḳ 
aldum idi. Vaḳtā ki buzaġuya ṣaçdum, ḥayāt buldı. Ve ḫalḳuñ aña secde 
eylemesi andan oldı.” diyü cevāb virdükde “Yā Sāmirī, ben seni öldürmezin. 
Ve lākin    3 ﴾فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف احلَْ َياِة َأن تـَُقوَل َال ِمَساَس﴿  yüri var, ḥayātda 
olduḳça ‘Lā misās.’4 diyü gez. Benī Ādem’e yaḳlaşma.” diyü du‘ā itmekle 
Sāmirī ṭaġlara düşüp, gidüp aṣlā kimseye yaḳlaşmayup ve ādem gördükçe 
“Lā misās.” diyü çaġırup, ya‘nī “Yanuma gelme ve baña yapuşma.” diyü 
tenbīh idüp, andan Mūsā ‘aleyhi’s-selām ol buzaġuyı yaḳup, külini deryāya 
ṣavurup, cümle ḫalḳ anuñ bāṭıl idügini bilüp, tevbeye başlayup, 
yarlıġanmalarına Mūsā’dan du‘ā istedüklerinde Rabb-i ‘İzzet’den ḫiṭāb 
gelüp “Yā Mūsā, ben ḳavmüñüñ günāhlarını ol zamānda baġışların ki 
cümlesi diz üzerine oturalar. Ve buzaġuya ṭapmayan on iki biñ kişi gelüp 
anları ḳılıçdan geçüreler.” buyurdı.5 

Pes Benī İsrā’īl bu ḥāle rıżā virüp, birbiriyle esenleşüp, bir ṣabāḥ cümle 
meydāna çıḳup, dizlerin çöküp, ol ṭapmayan [266b N1 | 375b R1] on iki 
biñ kişi ḳılıçları ile gelüp, ana oġula ve oġul babaya baḳmayup, ḳırmaġa 
başladuḳlarında içlerinden muḥkem ġırīv ḳopup, yir gök ditreyüp, āḫir Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālānuñ emri ile bir bulut gelüp, anları ḳaplayup, kimse 
kimseyi seçemeyüp, tā zevāl zamānına dek ḳılıç şaḳırdısı ‘ayyūḳa çıḳup, bu 
ḥāli gören pīrler ve oġlancıḳlar ṭopraġa yüz urup, Mūsā’dan meded 
istedüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ du‘āsı ile Ḥaḳ celle ve ‘alā günāhların 
baġışlayup, bundan ṣoñra ḳırılmaları men‘ olınup ve lākin günāhları 
baġışlanınca yetmiş biñ kişi ḳılıçdan geçüp, andan ṣoñra ol bulut açılup, 
‘ālem münevver olduḳda Mūsā ol ḳavme Tevrāt’uñ aḥkāmını bildürmege 
başlayup, cümlesini i‘lām eyledükde Benī İsrā’īl ḳavmi o ḥükmleri 
çoḳsunup, “Biz bunları edā idemezüz.” diyü göñüllerinden geçürüp, “Çāresi 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/95, “Ya senin derdin neydi ey Sâmirî?” 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/96, “Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden 

bir avuç avuçladım da onu attım.” 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Taha Sûresi, 20/97, “Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) 

‘Bana dokunmak yok!’ diyeceksin.” 
4  “Bana dokunmayın.” 
5  buyurdı: - E, N1 



Künhü’l-Ahbâr  |  1125 

 

bunı Mūsā’dan bilmekdür.” diyüp, “Yā sen bize incinüp ṭurursun. Şimdi bu 
ḥükmleri kendü kendüñden söylersün.” diyü ‘ināda başlayup, Mūsā 
‘aleyhi’s-selām ise kendü ile bile giden yetmiş kişiyi getürüp, “Nice işitdüñüz 
ise ḫaber virüñ.” diyü iḳdām idüp, anlar daḫı cevāba gelüp, fe-ammā bu 
aḥkāmuñ edā eylemesi anlara daḫı müşkilrek gelmekle “Egerçi [279a E] 
Mūsā didügini Allāhu Te‘ālā buyurmışdur, ve lākin ‘Ḳullarumdan bunlaruñ 
edāsına ḳādir olan edā eylesün. Ḳādir olmayanlar kendü ḥālinde olsun.’ diyü 
ruḫṣat virmişdür.” diyü yalan şehādet eyleyicek Mūsā ‘aleyhi’s-selām ziyāde 
incindi. 

Ve du‘āsı ile Şām vilāyetinden bir büyük ṭaġ yirinden ḳopup, ol ḳavmi 
iḥāṭa idüp üzerlerinde sāyebān gibi ṭurdı. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de   َوِإذ﴿
 ya‘nī “Biz bir ṭaġı yirinden نـَتَـْقَنا اْجلََبَل فـَْوقـَُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوْا أَنَُّه َواِقٌع ِ�ِْم﴾1
ḳoparup ve sāyebān gibi ol ḳavmüñ başları üstinde ṭutduḳ. Pes anlar 
üzerlerine düşer ṣandılar. Çār u nā-çār Tevrāt ḥükmini ḳabūl eylediler. Fe-
ammā hemān ol ṭaġ üzerlerinden ayrılınca [376a R1] ve kendüler ḫalāṣ 
yaḳasına çıḳınca rıżā virmek üzere oldılar. Yine göñüllerinde ‘inād ve 
“Bizüm aña ṭāḳatimüz yoḳdur.” diyü fesādı muḳarrer eylediler. 

Ḥattā ṣaġ yañaḳları üstine secde idüp ṣol gözleri ile ṭaġ ayrılur mı, diyü 
göge baḳarlar idi. Ḥattā şimdi daḫı Yehūdā’nuñ secdeleri bu üslūb üzerine 
olmaḳ ol zamāndan ḳalmışdur. 

Ve bi’l-cümle ol ṭaġ Mūsā’nuñ du‘āsı ile üzerlerinden gitdi. Andan 
Mūsā anları alup Mıṣr şehrine teveccüh itdi. Vaḳtā ki Mıṣr’a gitdiler,2 
Ḳıbṭīlerüñ serāylarına ḳondılar. Ve Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ in‘ām u 
iḥsānı baḥrine müstaġraḳ oldılar. Az zamān geçmedin maġrib ve maşrıḳ ve 
Māzenderān ve Endülüs şehrlerine varınca ta‘mīr eylediler. Ve Mūsā 
‘aleyhi’s-selām [267a N1] salṭanatla naṣīḥatde ve ol ḳavme “Allāh’a şükr 
eyleñ.” diyü delāletde ve Tevrāt’uñ aḥkāmını edā itdürmekde sa‘y u 
diḳḳatde3 daḳīḳa fevt eylemezdi. 

Ve bi’l-cümle bu ḥāl üzere Mūsā ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’e Tevrāt ile 
ḥükūmet ve mābeynlerinde icrā-yı şerī‘at eylerken birgün iki kūy 
mābeyninde bir pīr kişi maḳtūl bulındı. Meger ki ġāyetde māldār kimesne4 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/171, “Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne 

kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı.”  
2  gitdiler: girdiler R1 
3  sa‘y ü diḳḳarde: - R1 
4  kimesne: - E, N1 
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olmaġla vāriẟleri olacaḳ kimesneler ki ḳarındaşı oġulları idi, bir gice ikisi de 
ittifāḳ idüp ‘ammilerinüñ ḳapusına vardılar. Ve āvāz idüp ṭaşra çıḳardılar. 
Andan emān virmeyüp boġazladılar idi. Ve iki kūy mābeyninde bir ḫālī yire 
bıraġup irtesi ḳan bahāsını da‘vā iderek Mūsā ḥużūrına geldiler idi.  

Ve’l-ḥāṣıl her ne ḳadar ki teftīş olındı, kim öldürdügi bulınmadı. Ve 
ḳātili şer‘ ile ẓuhūra çıḳup bilinmedi. Āḫirü’l-emr Mūsā ‘aleyhi’s-selām ol iki 
kūyuñ ḫalḳına diyet ḥükm eyledi. “Vāriẟlerini ḳan bahā ile rāżī eylemek 
gereksüz.” diyü söyledi. [279b E] Bu ḥāletde iki kūylu birbirlerine düşdi. 
“Ḳātil sizdendür, yoḳ sizdendür.” diyü birbirine girişdi. Muḥkem ceng ü 
cidāl olup bir niçe kimesneler daḫı ḳatl olındı. Vāriẟler [376b R1] ise 
meyyiti defn eylemeyüp “Elbette ḳātil bulınmayınca biz bunı gömemezüz.” 
diyü feryād iderler idi.  

Pes ol kūylaruñ ḫalḳı Mūsā’ya geldiler. Du‘ā ṭaleb eylediler ki içlerinde ḳātil 
kim ise ma‘lūm ola. Ve iki kūylu birbiriyle ceng itmedin ḳurtıla. Vaḳtā ki Mūsā 
‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi,   1﴾ِإنَّ اّ�َ َ�ُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوْا بـََقرًَة﴿ ya‘nī “Ey ḳavm, 
Allāhu Te‘ālā size emr eyledi ki bir ṣıġır alup boġazlayasuz. Ve bir pāresi ile 
ol ölüyi urasuz ki dirilüp söyleye ve kendüsini kim depeledügini beyān 
eyleye.” didükde  2﴾قَاُلوْا ادُْع لََنا رَبََّك يـَُبنيِّ لَّنا َما ِهَي﴿ ya‘nī “Yā Mūsā, 
Allāh’a du‘ā eyle ki ne ṣıfatlu ṣıġır boġazlayacaġımuzı bize bildürsün.”     قَاَل ﴿
َا بـََقرٌَة الَّ فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن َبْنيَ  ٰذِلكَ ﴾3 -Andan Mūsā ‘aleyhi’s إِنَُّه يـَُقوُل ِإ�َّ
selām eyitdi: “Allāh’uñ emri budur ki ol ṣıġır ḳatı yaşamış olmaya. Ve ḳatı 
genc olmaya. Orta yaşlu ola.”  

Andan ol ḳavm 4  eyitdiler: “Bu didügüñ gibi ṣıġır olur. Ve lākin 
 ya‘nī Allāh’a du‘ā eyle ki ol ṣıġır nice renglü  ﴿ادُْع لََنا رَبََّك يـَُبنيِّ لََّنا َما َلْوُ�َا﴾ 5 
gerek idügin bize bildürsün.”6   َُّتُسر لَّْوُ�َا  فَاِقٌع  َصْفرَاء  بـََقرٌَة  ِإّ�َا  يـَُقوُل  ِإنَُّه  ﴿قَاَل 
 Andan Mūsā ‘aleyhi’s-selām eyitdi: “Allāh’uñ emri budur ki ol  النَّاِظرِيَن﴾7

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/67, “Allah, size bir sığır kesmenizi emrediyor.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/68, “ ‘Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır 

olduğunu bize açıklasın.’ dediler. ”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/68, “Mûsâ şöyle dedi:  ‘Rabbim diyor ki:  O, ne yaşlı, ne 

körpe, ikisi arası bir sığırdır.’”  
4  ḳavm: - E, N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/69, “Bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiş? 

Açıklasın.”  
6  Andan//bildürsün: - N1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/69, “Mûsâ şöyle dedi:  ‘Rabbim diyor ki, o, sapsarı; rengi, 

bakanların içini açan bir sığırdır.’ dedi.”  
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didügümüz orta yaşlu ṣıġıruñ rengi ṣaru ḳısmınuñ güzeli ola. Ve her kim anı 
görür ise renginüñ leṭāfetinden sürūr ḥāṣıl ide.” 

Pes ol ḳavm bir yire geldiler. Kendüler ṣorduḳça ṣıġıruñ ‘alāmeti ziyāde 
olup bulması müşkil olduġından ḥayrete ṭaldılar. ‘Āḳıbet didükleri gibi ṣıġırı 
[267b N1] bir faḳīre ḳarıcıḳda buldılar ki dār-ı dünyāda andan ġayrı bir 
mā-meleki yoḳ idi. Ve bir yetīmi ve kendüsi anuñ südi ile geçinürler idi.  

Vaḳtā ki “Bize bu ṣıġırı ṣat.” diyü söylediler, ol ḳarıcıḳ biñ aḳçe bahā 
ṭaleb eyledi. Bunlar bī-ḥużūr olup Mūsā’ya gitdiler. “Biñ aḳçeye ṣıġır mı 
olur?” diyü1 söylediler. Mūsā ‘aleyhi’s-selām [377a R1] eyitdi ki “Güç ile 
alursañuz murād ḥāṣıl olmaz. İyülik ile her niçeye dir ise almaḳ gereksüz.”  

Çünki ḳarı Mūsā’nuñ bu sözini ṭuydı, ṣıġırı almaġa geldüklerinde iki 
biñ aḳçe ṭaleb eyledi.2 Andan yine Mūsā’ya gelüp  ادُْع لََنا رَبََّك يـَُبنيِّ لََّنا َما ِهَي﴿
ُ َلُمْهَتُدوَن﴾3 َنا َوِإ�َّ ِإن َشاء ا�َّ  ya‘nī “Allāh’a du‘ā eyle ki bize ol  ِإنَّ البَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ
ṣıġırı daḫı eyüce beyān [280a E] eylesün. Ve şübhemüzi ḥall eylesün ki aña 
göre çalışavuz. Her niçeye olırsa ṣıġırı alavuz.” didüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-
selām eyitdi:   َا بـََقرٌَة الَّ َذُلوٌل تُِثُري اَألْرَض َوَال َتْسِقي اْحلَْرَث ُمَسلََّمٌة الَّ ِشَيَة  ﴿ِإنَُّه يـَُقوُل ِإ�َّ
 Ya‘nī “Bir ṣıġır gerekdür ki yir sürmemiş ola. Ve boyunduruḳ  ِفيَها﴾4
görmemiş ola. Ve ḳuyudan ṣu çekmemiş ola. Ve kimse anı ḳullanmamış ola. 
Ve aṣlā anda kimse ‘ayb bulmaya. Ve renginde bir ġayrı reng daḫı maḫlūṭ 
olmaya.”5 

Ve’l-ḥāṣıl eger Mūsā evvelā kendülere “Ṣıġır boġazlañ.” diyü emr 
eyledükde “Nice ṣıġır gerekdür?” diyü ṣormasalar, her ḳanġı ṣıġırı 
boġazlasalar murādları ḥāṣıl olurdı. Ve lākin anlar diḳḳat idüp ṣorduḳça 
Cenāb-ı Ḥaḳ’dan daḫı teklīf ziyāde olup kendülere müşkilrek görindi. Ve 
ḥikmet bu idi ki bu sebeb ile ol ḳarıcıḳ ve yetīmi māl ü menāle mālik olmaġa 
irādetu’llāh müte‘alliḳ olmış idi.  

 
1  diyü: diyü Mūsā’ya N1, R1 
2  ṭaleb eyledi: istedi E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/70, “Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır 

olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah 
dilerse elbet buluruz.” | E ve R1 nüshaslarında âyetin başına “yā Mūsā” yazılmıştır. Ancak 
âyetin aslında bu ibare yoktur. 

4  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/71, “Rabbim diyor ki; o, çift sürmek, ekin sulamak için 
boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.”  

5  Son iki cümle N1 ve R1 nüshalarında “boyunduruḳ görmemiş ola” cümlesinden sonra 
gelmektedir. 
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Ve’l-ḥāṣıl ḳarıdan ṣıġırı istedüklerince biñer aḳçe daḫı arturur idi. Ve 
“Ṣaṭılıġum degüldür.” diyü ‘öẕr eyledi, ṭurdı. Pes tā şol zamāna dek ki ol 
ṣıġırı derisi ṭolusı altuna aldılar. Ve “Tek şübhemüz zā’il olsun.” diyü 
boġazladılar. Ve bir uyluġı ile ol yigirmi günlik kararmış ve şekli bozılmış 
meyyite urdılar. Der-ḥāl ḳalḳdı, oturdı. Ve boġazlanduġı yirden yine ḳanı 
aḳmaġa başladı. Ve kendüyi öldürenler ḳarındaşı oġulları idügini adları ile 
Mūsā’ya ḫaber virdi. Cümle ḥāżır olanlar işitdiler. Ve bu vechle ölü 
dirildügine ta‘accüb itdiler.  

Hemān-dem Mūsā buyurdı, ol ḳātillere ḳıṣāṣ olınup emr-i şer‘-i şerīf 
icrā olındı. Ba‘dehu meyyit yine arḳası üzerine düşüp öldi. Evvelki şekline 
[377b R1] girüp ḳanı aḳmaz oldı. Ve her kişi defnine mübāşeret eyledi.  

Ba‘de ẕālik Mūsā Peyġāmber dā’imā Benī İsrā’īl’e naṣīḥat ve Tevrāt 
aḥkāmını kendülere rivāyet ḳılurken meclisinde birgün bir kişi yirinden 
ṭurdı. “Yā Mūsā, ‘aceb senden ‘ālim [268a N1] kişi var mı ola?” diyü ṣordı. 
Mūsā cevāb virüp “Egerçi ki Allāhu Te‘ālā’nuñ ‘ālim ü fāżıl ḳulları çoḳdur. 
Ve lākin añlanan budur ki şimdilik benden ‘ālimi yoḳdur.” didügi gibi 
Cenāb-ı ‘İzzet’den vaḥy geldi ki “Yā Mūsā, iki deñiz ḳavuşduġı yirde benüm 
bir ḳulum vardur. Ol senden kāmildür. Ve anuñ ‘ilmi bir baḥr-i bī-pāyān 
gibidür1 ki senüñ ‘ilmüñ ol baḥr içinde bir dildür. Ve ol ḳulumuñ adı 
Ḫıżr’dur. Ve sen anı bulmaġa götürecegüñ ẕaḫīre saña [280b E] delīldür.” 
[buyurdı]. 

Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām bunı ki vaḥy ile bildi, muḳarreb dūstlarından 
olan Yūşa‘ bin Nūn’a ḫiṭāb idüp, 2﴾َال أَبْـرَُح  َحىتَّ أَبْـُلَغ َجمَْمَع اْلَبْحَرْيِن﴿  ya‘nī 
“Yā Yūşa‘, ben mecma‘u’l-baḥreyni bulmayınca ve Ḫıżr’ı görüp muṣāḥabet 
ḳılmayınca olamazın. Hemān yaraḳ gör ki senüñ ile gidelüm. Mecma‘u’l-
baḥreyne ṭoġrı āb-ı revān gibi pāk niyyet ile ‘azm idelüm.” didi.  

Yūşa‘ daḫı bir zinbīl içine ṭa‘ām ḳoydı. Ve bir ṭuzlanmış ḳurı balıḳ 
götürdi. Mūsā ile Mıṣr’dan çıḳup gitdiler. Ve üç günlik yol olan mecma‘u’l-
baḥreyne ‘azīmet itdiler. Tā ki varup Ḫıżr’ı bulalar. Ve şeref-i ṣoḥbeti ile 
müşerref olalar.  

Ba‘żılar dirler ki “Ḫıżr peyġāmber degüldür, ve lākin 
evliyā’u’llāhdandur”. Fe-ammā ‘ulemānuñ ekẟeri ittifāḳ itmişlerdür ki 

 
1  pāyān gibidür: pāyāndur N1, R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/60, “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar 

durmayacağım.”  
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peyġāmberdür. Ve ammā adı Ḫıżr mıdur, yoḫsa İlyās mıdur veyāḫūd 
Eremiyā mıdur, iḫtilāf eylemişlerdür. Zīrā ba‘żılar ḳavlince adı Eremiyā, 
laḳabı Ḫıżr’dur. Ve her ḳanda otursa ve yürürse eṭrāfı tāze çemenler 
bitmegin ve dört yanı ser-sebz-i ḫażrā olmaġın Ḫıżr dimişlerdür. Ḥattā bir 
ṭaş üzerinde otursa sā‘atiyle çemenler bitmek muḳarrerdür.  

Ve ba‘żılar “Adı Elyesa‘’dur. Ḥattā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع﴿
 .āyetinden murād Ḫıżr’dur.” diyü ḫaber [378a R1] virmişlerdür َويُوُنَس﴾1
Ve yine Benī İsrā’īl’den ve Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ aḳribāsındandur. Ḥaḳ 
te‘ālā aña ḥayāt ābını naṣīb eylemişdür ki İsrāfīl’üñ ṣūrı āvāz virince ol 
ḥayātda olup deryā cānibindeki ḳażālardan Müslimānları ḫalāṣ itmege 
mü’ekkel ḳılınmışdur. Ve İlyās daḫı ḳara cānibinde ve ṭaġlarda ve tenhā 
yirlerde benī Ādem’i belālardan ḳurtarmaġa ḫidmeti ile ḳıyāmete dek 
ḥayātdadur.  

Ve ammā İlyās’uñ peyġāmberliginde iḫtilāf yoḳdur. Zīrā Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’de  2﴾َوِإنَّ إِْلَياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلَني﴿  vāḳi‘ olmışdur.  

Pes Mūsā ve Yūşa‘ Mıṣr’dan çıḳup yola düşdiler. Ve üçinci gün diyince 
öyle zamānında mecma‘u’l-baḥreyne ḳavuşdılar.3 Fe-ammā azıḳlarını hep 
yimişler idi. Ancaḳ zinbīllerinde ol ṭuzlı balıḳları ḳalmış idi. Mūsā ‘aleyhi’s-
selām bir miḳdār yorġun düşüp ol maḥalde bir yaṣṣı ṭaş var idi. Ol ṭaşuñ4 
üzerine çıḳup yatdı, uyudı. [268b N1] Yūşa‘ zinbīli yanına ḳoyup oturdı, 
bekledi. Ba‘de zamānin bir yil çıḳup deryāyı ṭalaslandurdı. Ol balıġa bir 
ḳaṭre ṣu ṭoḳınmaġla fi’l-ḥāl dirilüp [781a E] ṣıçrayu ṣıçrayu deryāya atıldı, 
gitdi. Deñize indügi gibi deryā iki bölindi. Şöyle ki dibi görindi.  

Yūşa‘ bu ḥāli görüp bunca günlik ḳurı balıḳ dirildügini ta‘accüb itdi. 
Ammā unıdup Mūsā’ya diyüvirmedi. Meger ki āb-ı ḥayāt didükleri oralıḳda 
idi. Ve balıġa ṭoḳınan anuñ ḳaṭresi idi ki ḥayātına sebeb oldı. Ba‘dehu Yūşa‘ 
daḫı yatdı, uyudı. İrtesi ṣabāḥ oldı. Ḳalḳdılar, namāzların edā idüp yollarına 
çekildiler. Yūşa‘ balıḳ ḳıṣṣasını unıtdı. Ammā Mūsā bir menzil gitdükden 
ṣoñra Yūşa‘’a eyitdi: 5﴾آتَِنا َغَداءَ� َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرَِ� َهَذا َنَصًبا﴿ Ya‘nī “Yā 
Yūşa‘, bugünki seferimüzden ḳatı zaḥmet çekdük. Ḫuṣūṣā ki yorılduḳ. İmdi 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Enam Sûresi, 6/86, “İsmail ve Elyesa ve Yûnus”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/123, “Şüphesiz İlyâs da peygamberlerden idi.”  
3  ḳavuşdılar: ulaşdılar E, N1 
4  Ol ṭaşuñ: - N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/62, “Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı 

çok yorgun düştük.”  
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ol balıġı getür ki yiyelüm. Ḥaḳ celle ve ‘alāya şükrini diyelüm.” didügi gibi 
Yūşa‘ balıḳ ḥikāyetini añdı.  1﴾أَرَأَْيَت ِإْذ أََويْـَنا ِإَىل الصَّْخرَِة﴿ Ya‘nī ki [378b R1] 
“Yā Mūsā, ḳaçan biz ol ṭaşa yitişdük ve bir miḳdār diñlenelüm diyü 
yatadüşdük,2 3﴾فَِإّينِ َنِسيُت اْحلُوَت َوَما  أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن﴿ ben balıḳ ḳıṣṣasını 
saña dimege unıtdum. Anı baña unıtdurmadı, illā şeyṭān unıtdurdı.” diyü 
balıġuñ dirildügini ve bir ḳaṭre ṣu ṭoḳınmaġla ṣıçrayup deñize girdügini 
beyān eyledi. 

Hemān-dem Mūsā’nuñ ḫāṭırına geldi ki Ḥaḳ celle ve ‘alā “Sen Ḫıżr’ı 
bulmaḳda azuġuñ saña delīl olur.” dimiş idi. Der-ḥāl girüye döndiler. Ḳaçan 
ki ol maḥalle geldiler, Mūsā ‘aleyhi’s-selām ol balıġı deñiz dibinde gördi. Ve 
deñiz iki cānibe bölinmiş ṭurur idi. Pes Mūsā ‘aleyhi’s-selām balıġa ṭoġrı 
yürüdi. Balıḳ daḫı içerüye çekildi. Mūsā anuñ ardınca vardı. Namāz 
ḳılurken Ḫıżr’ı maḳāmında gördi. Namāzdan fāriġ olduḳda “es-Selāmu 
‘aleyke yā ‘abda’llāh.”4 didi. Ol daḫı “ ‘Aleyke’s-selām yā Kelīma’llāh.”5 didi.  

Andan Mūsā ‘aleyhi’s-selām cevāba gelüp,   َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأن تـَُعلَِّمِن ِممَّا﴿
  ya‘nī “Beni yoldaşlıġa ḳabūl ider misün  ki senüñle ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾6
yoldaş olam. Ve Ḥaḳ te‘ālā saña ögretdügi ‘ilmlerden ben daḫı ögrenüp 
ta‘līmüñ ile menfa‘atler bulam.” didükde Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām cevāb virüp, 
 ya‘nī “Yā Mūsā, sen benümle olmaġa ṣabr ﴿إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربًا﴾7 
idemezsün.” didi.  

Ve lākin Mūsā ‘aleyhi’s-selām  8 ﴾َصاِبرًا َوَال أَْعِصي َلَك أَْمرًا ُ ﴿َسَتِجُدِين ِإن َشاء ا�َّ
 “Yā Ḫıżr, inşā’allāh sen beni ṣābirlerden bulursun. Ve emrüñe 
iṭā‘atumdan rāżī olursun.” diyü cevāb virdükde Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām [269a 
N1] tenbīh idüp [281b E]  فَِإِن اتـَّبَـْعَتِين َفَال َتْسأَْلِين َعن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه﴿
 İmdi yā Mūsā, eger baña tābi‘ olup benümle yoldaş olursañ zinhār“  ذِْكرًا﴾9

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/63, “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada...”  
2  yatadüşdük: yanadüşdük R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/63, “…balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi 

bana ancak şeytan unutturdu.”  
4  “Ey Allah’ın kulu, selam senin üzerine olsun.” 
5  “Ey Kelimullah, selam senin üzerine olsun.” 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/66, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir 

bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?”  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/67, “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla 

sabredemezsin.”  
8  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/69, “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana 

karşı gelmeyeceğim.”  
9  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/70, “O halde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana 

söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın.”  
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tā ben saña diyüvirmeyince sen ‘N’içün bunı böyle eyledüñ?’ diyü baña 
ṣormayasun.1 Veyāḫūd ‘Bunuñ aṣlı nedür?’ diyü üstüme ṭurmayasun.” diyü 
ḳavl ü ḳarārı muḥkem idüp Ḫıżr ve Mūsā ve Yūşa‘ ‘aleyhimü’s-selām yola 
[379a R1] düşdiler.  

Deryā kenārında bir gemi bulup ve gemici kendülerden nāvlūn 
almayup ri‘āyetle bile içerü girdiler. Ba‘de zamānin Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām eline 
bir keser aldı. Ol geminüñ bir taḫtesini istedügi gibi deldi. İçine ṣu girmege 
başladı. Mūsā ‘aleyhi’s-selām ḳatlanmayup “Sebebi nedür ki bunlara bu 
vechle ziyān ḳaṣd eyledüñ?” diyü ṣordı. Tekrārına Ḫıżr’uñ tenbīhin işidüp 
ebsem oldı, ṭurdı.  

Ba‘dehu gemiden çıḳup yola girdiler. Bir kūya yitişüp oyun oynar bir 
bölük oġlancıḳlar gördiler. Der-ḥāl Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām anlaruñ birini yanına 
çaġırdı. Ve bir ṭaş urup sā‘atiyle öldürdi. Mūsā yine ṣabr idemeyüp “Bu bī-
günāhı niçün öldürdüñ? Ḥaḳḳā budur ki iyü iş işlemedüñ.”2 diyü ṣorduḳda 
“Ben saña ‘Ṣabr idemezsün.’ dimedüm mi idi?” diyü Ḫıżr tekrār ‘itāb itdi. 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām söyledügine nādim olup sükūt iḫtiyār eyledi.  

Andan üçi bile çekilüp bir kūya daḫı geldiler. Ve ol kūylı bunlara zād u 
zevāde virmediler. Ḥattā ḳonuḳlıġa daḫı ḳabūl eylemediler. Pes Ḫıżr 
‘aleyhi’s-selām kūy içine girdi. Bir egilmiş, yıḳılması muḳarrer olmış dīvār 
gördi. Fi’l-ḥāl barmaġı ile işāret eyledi. Ol dīvār ṭoġrılup yıḳılmaḳdın 
ḳurtıldı. Mūsā ‘aleyhi’s-selām bu ḥāli ta‘accüb idüp “Yā Ḫıżr, bize iyülik iden 
gemicilerüñ gemilerin deldüñ. Ve kendü ḥālinde oynayan oġlancıḳlaruñ 
birini öldürdüñ. Ve bize yimek virmeyüp ḳonıḳlıġa almayan ṭā’ifenüñ 
ücretsiz dīvārlarını ṭoġrıltduñ. Ḥaḳḳā budur ki cümlesini ‘aḳla muḫālif 
itdüñ.” didükde Ḫıżr ‘aleyhi’s-selām   ََْهَذا ِفرَاُق بـَْيِين َوبـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأوِيِل َما مل﴿
 ya‘nī “Yā Mūsā, senüñle yoldaşlıḳ tamām oldı. Ve َتْسَتِطع عََّلْيِه َصْربًا﴾3
şimdiden ṣoñra mābeynimüze fürḳat düşdi. Ve lākin ṣabr idemeyüp 
ṣorduġuñ ḫuṣūṣların saña ḥikmetini bildüreyin. Evvelā gemi deldügüm bu 
idi ki birḳaç faḳīrüñ mülki idi. Ve kār u kesbleri hemān ol gemi ile idi. Ve 
ammā vilāyetlerinde bir ẓālim pādişāh var idi ki gözi begendügi gemiyi güç 
ile çeker alurdı. Fuḳarānuñ [379b R1] ma‘īşeti ber-ṭaraf olur idi. Zād u 
zevādesiz ḳalurlar idi. [282a E] Pes ol gemiyi deldüm ve ‘ayblu eyledüm ki 

 
1  ṣormayasun: su’āl itmeyesün N1, R1 
2  işlemedüñ: eylemedüñ R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/78, “İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir. Şimdi 

sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım.”  
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ol pādişāh gördükde almaya. Ve ol faḳīr gemiciler kesbsüz ḳalmaya. Ve 
öldürdügüm oġlanuñ vechi bu idi ki büyüdükde kāfir olacaḳ idi. [269a N1] 
Ve ṣalāḥ üzere olan atası ve anası daḫı anuñ ucından ḍalālete düşecek idi. 
Pes anı öldürdüm ki ol ṣāliḥler ṣalāḥlarında ḳala. Ve oġlan daḫı kāfir 
olmadın ölüp ḳurtıla. Ve ol dīvārı doġrıltduġımuñ sebebi bu idi ki iki yetīm 
oġlancıġuñ mülki idi. Ve ataları anlar içün ol dīvār altında māl gizlemiş idi. 
Eger ol [dīvār] yıḳılsa ol yetīmler küçük bulınurlar idi. Ve mālcaġızları elden 
ele düşüp żāyi‘ olur idi. Pes ben dīvārı ṭoġrıltdum ki mālcaġızları ẓuhūra 
gelmeye. Ve anlar büyüyüp kāmil ādem olınca mā-melekleri ol vechle 
maḥfūẓ ola. Ve bi’l-cümle yā Mūsā,   1 ﴾َوَما فـََعْلُتُه َعْن أَْمرِي﴿ ben bu nesneleri 
kendü kendümden itmedüm. Her birisini Allāh’uñ emri ile işledüm.” diyü 
ġā’ib oldı. 

Mūsā ve Yūşa‘ dönüp gitdiler. Ve Mıṣr’a gelüp duḫūl itdiler. Vaḳtā ki 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām Mıṣr’a geldi, az zamān geçmedin Cenāb-ı Ḥaḳ’dan emr 
olındı ki Benī İsrā’īl’i uydura. Şām vilāyetine varup Beytü’l-maḳdis eṭrāfında 
Belḳā ve Erīḥā ve Īliyā nām üç pāre şehrüñ kāfirleri ile ṣavaş eyleye. Meger 
anlar ‘Ād ḳavminden idi. Ve her birinüñ kendü arışları ile otuz arış boyları, 
aña göre ḳuvvetleri ve çirkīn ḫūyları var idi. Ḥattā “cebbārīn” diyü meşhūr 
olmışlar idi. Ve serdārları ‘Avc bin ‘Unuḳ ki kendü arışı ile yüz seksen arış 
ḳāmeti ve aña göre heybet ü ṣalābeti var idi. Ṭūfān-ı Nūḥ’da deryā ancaḳ 
dizine çıḳmış idi. Ve ḳarnı acıḳduḳda deryānuñ ḳa‘rındaki balıḳları ṭutardı. 
Ve güneşe ḳarşu2 ṭutup, bişirüp yir idi. Ve bi’l-cümle ḳadd u ḳāmeti ve 
heybeti vaṣf [380a R1] u beyāndan müberrā idi. 

Andan Mūsā ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’i cem‘ eyledi. Ve Allāh’uñ 
emrini bildürüp “Sefer yaraġını görüñ” diyü ıṣmarladı. Ve bi’l-cümle beş yüz 
biñ yarar ve nāmdār cengci ile Mūsā ‘aleyhi’s-selām Mıṣr’dan çıḳdı. Ve Beyt-i 
Maḳdis’e ṭoġrı menzil-be-menzil çekildi.  

Vaḳtā ki cebbārīnüñ vilāyetine on günlik yol yaḳın vardılar, Benī İsrā’īl 
ḳavmi bunlaruñ evżā‘ u eṭvārını ve ne maḳūle ādem idüklerini bilmek içün 
her bölükden bir naḳībi iḫtiyār idüp cümle on iki kişiyi ilerüye gönderdiler. 
Zīrā cümle Benī İsrā’īl, Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selāmuñ on iki oġlından ḥāṣıl 
olmaġla nesl nesl [282b E] ayrılup on iki bölük olmışlar idi. Ve gönderilen 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Kehf Sûresi, 18/82, “Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım.”  
2  ḳarşu: ṭoġrı R1 
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on iki naḳīblerinüñ biri Yūşa‘ bin Nūn ve birisi Kālib bin Fetā idi ki 
Mūsā’dan ṣoñra ol ḳavmüñ ıṣlāḥı1 anlara ıṣmarlanmış idi. 

Ve bi’l-cümle bu ẕikr olınan on iki kişi gitdiler. Ol şehrüñ eṭrāfına 
yitişdiler. Meger ‘Avc, ‘asker gelecegini işitmiş idi. Her gün eṭrāf u cevānibi 
gezüp tecessüs eylemegi ‘ādet itmiş idi. Egerçi bunlar ‘Avc’ı gördiler, [270a 
N1] ammā endāmını ve hīç bir ‘użvını seçemeyüp muḥkem ḳorḳu çekmege 
başladılar. ‘Avc ise el ṣunup, bunları divşürüp, hevāya ḳaldurup ve 
ḫurdeliklerine baḳup, gülüp, “Siz kimsüz?” diyü su’āl idüp, anlar daḫı vāḳi‘-i 
ḥāli beyān eyledüklerinde cümlesini götürüp, şehr içine getürüp, sā’ir ‘askeri 
daḫı bunları görüp, ‘Avc bin ‘Unuḳ “Öldürürin.” didükçe her biri māni‘ 
olup, “Bunları ḳoyıvir, gitsünler. Varup leşkerlerine bizüm ḳudretimüz 
beyān itsünler.” dimekle ‘Avc bunları ṣalıvirüp ve bu ẕikr olınan on iki 
naḳīb ‘askere yaḳlaşduḳda vāḳi‘-i ḥāli beyān itmeyüp ve anlara ḳorḳu 
virmeyüp, berāy-ı maṣlaḥat gördüklerinüñ ḫilāfın söylemegi muḳarrer 
itmişler iken leşkere varduḳlarında Yūşa‘ ile Kālib’den ġayrısı yine ‘Avc’uñ 
heybetini ve ṣalābetini naḳl idüp ve ammā Yūşa‘ ile Kālib [380b R1] 
 .ya‘nī “Ḳorḳmañ ve üşenmeñ ﴿اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن﴾2
İnşā’allāhu te‘ālā ḳapudan içerü girdügüñüzde siz ġālib olursuz.” diyü beyān 
idüp ve lākin Benī İsrā’īl’üñ ḳavmi naḳīblerinüñ sözleri ile ‘amel itdiler. 

 Ya‘nī “Yā Mūsā, sen ﴿فَاْذَهْب أَنَت َورَبَُّك فـََقاِتال ِإ�َّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن﴾3
tañrıñ ile var, ol cebbārlar ile ṣavaş eyle.4 Biz bu aralıḳda otururuz. Anlaruñ 
üzerine varmaġa ḳādir degülüz.” didüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-selām bunlaruñ 
sözlerine incinüp,  َوَأِخي نـَْفِسي  ِإالَّ  أَْمِلُك  ال  ِإّينِ  اْلَقْوِم   ﴿َربِّ  َوَبْنيَ  نَـَنا  بـَيـْ فَافـُْرْق 
 ya‘nī “Yā Rabbī, ben ancaḳ kendü nefsüme ve ḳarındaşum اْلَفاِسِقَني﴾5
Hārūn’a māliküm. Ve bu ẓālim ḳavmi kendüm ile alup gitmege6 ḳādir 
degülin. Yā Rabbī, senden dilerin ki beni bu fāsıḳlardan ayurasun.” diyü 
du‘ā eyleyüp, ‘aṣāsını eline ve Hārūn’ı yanına alup cebbārīn vilāyetlerine 
ṭoġrı çekildiler. 

 
1  ıṣlāḥı: - R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Maide Sûresi, 5/23, “Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi 

artık siz kuşkusuz galiplersiniz.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Maide Sûresi, 5/24, “Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada 

oturacağız.”  
4  eyle: - E, N1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Maide Sûresi, 5/25, “Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz 

geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır.”  
6  gitmege: gelmege N1, R1 
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Beni İsrā’īl ḳavmi daḫı “Biz bunda zā’id ṭururuz. Ve ol maḳūle ‘ifrīṭler 
ile varup ṣavaş idecek degülüz.” diyü Mıṣr cānibine dönüp, üç gün üç gice1 
gidüp, [283a E] kendülerini ol göçdükleri menzilde bulup, āḫirü’l-emr 
müteḥayyir ḳalup, Mūsā ve Hārūn gelince bi’z-żarūre oturaḳ idüp, 
ḳatlanup, Mūsā ve Hārūn ise ‘Avc bin ‘Unuḳ’uñ vilāyetine yaḳlaşduḳlarında 
‘Avc da Benī İsrā’īl ḳaṣdına şehrden ṭaşra gezer bulınup ve bir ‘aẓīm ṭaşı 
yirinden ḳoparup, Benī İsrā’īl ‘askerinüñ üzerine bıraġup, helāk itmek 
niyyetine gelürken Mūsā ‘aleyhi’s-selām görüp, zevāli içün du‘ā eyleyüp, 
hemān-dem emr-i Ḥaḳ ile bir ḳuşcaġız varup, ol ṭaşuñ üzerine ḳonup ve 
ortasından burnı ile delüp, Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ ‘ināyeti ile ol delük büyüyüp, 
ṭaş inüp,2 ‘Avc’uñ boynına geçüp, silkindükçe baş ḳurtaramayup, bu ḥāletde 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām yirinden ṣıçrayup, nübüvvet ḳuvveti ile ‘Avc’uñ 
ṭopuġına bir ‘aṣā urup, ‘ale’l-fevr depesi üzerine yıḳılup, helāk olup, fe-
ammā boyınuñ uzunlıġı bundan ḳıyās olına ki Ḥażret-i [270b N1] 
Mūsā’nuñ ḳaddi on [381a R1] arış ve ‘aṣāsınuñ uzunlıġı on arış iken yirden 
daḫı on arış ṣıçrayup, yine bu cümle otuz arışla ancaḳ ‘Avc’uñ ṭopuġına 
urabilüp ‘ināyet-i Ḥaḳ ile depelemiş idi.  

Ba‘dehu yine Benī İsrā’īl’e geldiler. Cebbārlaruñ serdārlarını 
öldürdüklerini beyān ḳıldılar. Ve göçüp anlaruñ üzerlerine varmaġı 
muḳarrer itdiler. Ve lākin Ḥaḳ celle ve ‘alā ol vādīde ve bi’l-cümle on iki 
ferseng yirde ḫışm ile Benī İsrā’īl’i ḥabs idüp, Mıṣr cānibine gitmek 
istedüklerince çıḳamayup, cebbārlar vilāyetine daḫı yol virilmeyüp, Mūsā 
‘aleyhi’s-selām ol vilāyetlerüñ fetḥi içün ve bunlaruñ maḥbūslikden ḫalāṣı 
içün du‘ā eyledükde  َْا ُحمَرََّمٌة َعَلي ِهْم أَْربَِعَني َسَنًة يَِتيُهوَن ِيف اَألْرِض َفَال َ�َْس َعَلى  ﴿فَِإ�َّ
 ya‘nī ki “Ol cebbārīn vilāyetleri ḳırḳ yıla dek Benī İsrā’īl’e اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني﴾3
ḥarām olmışdur. Ve bunlaruñ ḳırḳ yıl tamām bu ṣaḥrāda ser-gerdān olmaları 
muḳarrerdür. İmdi yā Mūsā, sen bu fāsıḳlardan ötüri melūl olma.” diyü 
cevāb geldükde Mūsā ‘aleyhi’s-selām murādu’llāhı bilüp, artuḳ ṭınmayup ve 
ḳavmi ḫāṭırı içün kendüsi de Hārūn da Mıṣr’a gitmeyüp, yanlarında ḳalup, 
pes ol ḳavm niçe zamāndan ṣoñra açlıḳdan zebūn olup, ṭa‘ām içün 
Mūsā’dan du‘ā ṭaleb eyledüklerinde Mūsā ‘aleyhi’s-selām du‘ā idüp, ol 
vādīlerde nebātātdan eẟer yoġ-iken, ancaḳ bī-nef‘ dikenler var iken Ḥaḳ celle 

 
1  gice: gice dönüp N1 
2  ṭaş inüp: - R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Maide Sûresi, 5/26, “O halde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu 

süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme 
üzülme.”  
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ve ‘alā ol du‘ā berekātında dikenlerden [283b E] vāfir Baṣra balı bitürüp, ol 
ṭā’ife niçe zamān ġıdālarını bal eyleyüp, geçinüp, ba‘dehu baldan uṣanup, 
“Et ḳısmından ṭa‘ām ṭaleb eylerüz.” diyü du‘ā istedüklerinde yine Ḥaḳ 
sübḥānehu ve te‘ālā Mūsā’nuñ du‘āsı ile ol ṣaḥrālara nihāyetsiz selvā 
yaġdurup, Benī İsrā’īl muttaṣıl ṭutup, bişürüp, şikār etleri ile ārzūların def‘ 
eylemişler idi. 

Selvā didükleri bir ḳızılraḳ ḳuşcaġızdur ki bıldırcın ile ḳarışıḳ uçarlar. 
Ḥālā anlara “belve” dirler. Etleri keklik eti gibi leẕīẕdür. Ba‘de zamānin Benī 
İsrā’īl [381b R1] ḳavmi Mūsā’dan1 “Ṣuyımuz yoḳdur.” diyü ṣu daḫı ṭaleb 
idüp, ḥadd-i ẕātında ol vādīlerüñ aḳarṣuyı yoġ-iken Ḥaḳ te‘ālā Mūsā’nuñ 
du‘āsın ḳabūl idüp,  َِقْد َعل َم ﴿اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانْـَفَجَرْت ِمْنُه اثْـنَـَتا َعْشرََة َعْيناً 
 ya‘nī “Yā Mūsā, ‘aṣāñ ile ol ṭaşı ur ki andan on iki çeşme ُكلُّ اَُ�ٍس َمْشَرَ�ُْم﴾2
cārī ola. Ve her ṭā’ife cemā‘ati ile her birinden ṣulana.” diyü ḫiṭāb geldükde 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām ol ṭaşı ‘aṣāsı ile urup, on iki çeşme peydā olup, Benī 
İsrā’īl’üñ on iki ḳabīlesine ta‘yīn idüp, her ṭā’ife maḫṣūṣ olan çeşmesinden 
ṣulanup Allāh’a şükr eylemişler idi.  

Ba‘żılar dirler ki ol ṭaşı Mūsā ‘aleyhi’s-selām münācāt yirinden bile 
getürüp namāzgāh idinmek içün [271a N1] getürmiş idi. Ve ba‘żılar dirler 
ki ol beriyyede bulınmış idi.  

Ba‘de ẕālik Benī İsrā’īl issilikden şikāyet idüp def‘i içün Mūsā’dan du‘ā 
ṭaleb eylemeleri ile Mūsā ‘aleyhi’s-selām daḫı du‘ā idüp,  َعَلْيُكُم ﴿َوظَلَّْلَنا 
 ,feḥvāsınca Allāhu Te‘ālā4 anlaruñ üzerlerine bir buluṭ gönderüp اْلَغَماَم﴾3
her gün ṭoġduġı zamāndan ṭulunduġı vaḳte varınca anlara gölgelik iderdi. 
Ve ol bulutuñ sāyesinde ḫōş geçerlerdi.  

Ve’l-ḥāṣıl Benī İsrā’īl ḳavmi ḳırḳ yıla dek anda maḥbūs ḳaldılar. On 
ferseng yiri ṭolaşup andan ṭaşra adım atmaġa ḳādir olmadılar. Ammā 
otuzıncı yıl olduḳda Ḥaḳ te‘ālā Hārūn’uñ vefātını Mūsā’ya bildürüp, ikisi 
bile Benī İsrā’īl’den ṭaşra bir miḳdār gidüp, bir ‘aẓīm gölgelü ve yapraḳları 
heybetlü aġaç dibine gelüp ve ol dıraḫtuñ sāyesinde bir a‘lā, ḳurılmış taḫt 
görinüp, Hārūn Mūsā’nuñ icāzeti ile çıḳup ve yatup, bir miḳdār uyuyup, 
istirāḥat idüp, Mūsā ‘aleyhi’s-selām daḫı ol aġaç gölgesinde yatup, uyuyup, 

 
1  Mūsā’dan: - R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/60, “ ‘Asanı kayaya vur’ demiştik, böylece kayadan on iki 

pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/57, “Bulutu üstünüze gölge yaptık.”  
4  Mūsā//te‘ālā: - R1 
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ba‘de zamānin uyanup, ol dıraḫtı ve Hārūn’ı ve taḫtı yirinde bulmayup, 
[284a E] Cenāb-ı Ḥażret’e vāṣıl olduġını bilüp ve dönüp, Benī İsrā’īl’e 
gelüp, vāḳi‘ olduġı üzere ḫaber virüp, fe-ammā anlar inanmayup, “Hārūn’a 
[382a R1] bizüm ri‘āyetimüz görüp, ḥased idüp öldürmişsündür.” diyü 
iftirā ve bühtān itmeleri ile Mūsā ‘aleyhi’s-selām bunlaruñ iftirāsına incinüp, 
Hārūn’uñ ẓuhūra gelmesi içün Bārī Ḫudā’ya du‘ā idüp, der-ḥāl taḫtı ile 
Hārūn’uñ ölüsi ẓāhir olup, Benī İsrā’īl’üñ cümlesi görüp, ta‘accübe ḳalup, 
Mūsā ‘aleyhi’s-selāmdan eksikliklerin dileyüp, tevbe ve istiġfār eylemişler idi. 

 

[Ammā mu‘cizātı] 

Egerçi ki Ḥażret-i Mūsā’nuñ bu maḳūle kerāmātına ve gūn-ā-gūn 
mu‘cizātına nihāyet yoḳdur, ve lākin ba‘żı resā’ilde beyān olınduġı üzere on 
üç mu‘cizesi eṣaḥ rivāyetle ẟābitdür. Evvelkisi ‘aṣāsınuñ ejderhā olmasıdur. 
Risālet gencīnesine bunuñ gibi mu‘cize nādir vāḳi‘ olur.  

İkincisi yed-i beyżā ḫuṣūṣıdur ki mübārek elleri ceybinden çıḳduḳça 
nūr u żiyāda lā-eḳal niçe āftāba bedel, belki nūr u bahāsı daḫı mükemmel1 
vāḳi‘ olurdı.  

Üçincisi ‘aṣā ile baḥri urup, bölüp, deryā içinde on iki ṭarīḳ ẓāhir olup 
Benī İsrā’īl’üñ her sıbṭı bir ṭarīḳına revān olduḳlarıdur. 

Dördincisi ‘aṣāsı ile ṭaşı urup, on iki çeşme cārī kılup ve Benī İsrā’īl her 
ḳanda giderler ise ol ṭaşı bile götürüp, ṣuya müżāyaḳa çekdükleri demlerde 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām ‘aṣāsıyla urup, ber-ḳarār-ı sābıḳ on iki çeşme revān 
eyledügidür.  

Beşinci ol maḳtūl ḫuṣūṣıdur ki kim öldürdügi bilinmeyüp, aranduḳça 
ḳātili bulınmayup, āḫirü’l-emr Mūsā ‘aleyhi’s-selām du‘ā idüp, ol ṭā’ifeye bir 
ṣıġır boġazlatdurup, uyluġı ile [271b N1] yigirmi günlik maktūle urup, ol 
meyyit ḥayāt bulup ḳātilleri kim idüginden ḫaber virdügidür.  

Altıncısı Benī İsrā’īl beriyyede maḥbūs olduḳları yirde açlıḳdan şikāyet 
idüp, Mūsā ‘aleyhi’s-selām du‘ā idüp, ol ḳavm üzerine “menn”2 didükleri bal 
yaġdurup ve çalı üzerlerinde divşürildügi ḥikāyetdür. 

 
1  mükemmel: tekmīl R1 
2  menn: - R1 
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Yedincisi keẕālik Benī İsrā’īl beriyyede iken et ḳısmından ṭa‘ām özleyüp 
ve lākin ol yirlerde laḥm bulınmaz iken Mūsā’nuñ du‘āsı [382b R1] ile 
gökden selvā didükleri ḳuşcaġızlar yaġmur gibi yaġup ol ḳavmüñ ārzūların 
def‘ itdükleridür. 

Sekizinci Sāmirī, Benī İsrā’īl’i azdurup altundan ve gümüşden buzaġu 
şeklinde büt düzüp, ba‘dehu Mūsā ‘aleyhi’s-selām [284b E] ol bütüñ üzerine 
elin ḳoduḳda ḳurı çalı şekline girüp, fi’l-ḥāl āteşe yaḳup ve külini deryāya 
ḳarşu ṣavurduġı ḳażiyyedür.  

Ṭoḳuzıncısı Mūsā ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl ḳavmi ile bir ḳaryeye 
teveccüh idüp ve bunlar ḳaryeye girerken ol kūy ḫalḳı Mūsā’yı ve ḳavmini 
ḫōrlamaḳ içün söyledükleri dillerini degişdürüp, bunlar her ne söylerler ise 
“semi‘nā”1 diyüp ve lākin Süryān dilince “semi‘nā” dimek “ḳızıl buġday” 
dimek olup, keẕālik kūy içine girdüklerinden ṣoñra daḫı Mūsā’yı ve ḳavmini 
istihzā’en ġayrı dil söyleyüp, pes Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol kūyluya ḫışm 
idüp, cümle ekinlerini ve çayırlarını ḳurutduḳda Mūsā ‘aleyhi’s-selām ol 
kūyluya bu ḥāl olduġına ḳasāvet ile Ḥaḳ celle ve ‘alāya du‘ā idüp, fi’l-ḥāl 
du‘āsı maḳbūl olup, emr-i Ḥaḳ ile bir avuç ḳum alup, ol kūyuñ eṭrāfına 
ṭoġrı ṣaçup, hemān-dem yir ditreyüp, yine ol kūylunuñ ekinleri ve çayırları 
sā‘ati ile yişerüp ḥāṣıl olduġıdur.  

Onıncısı Benī İsrā’īl, Sāmirī düzdügi büte ṭapup, ba‘dehu Mūsā 
geldükde her biri ḫacīl düşüp, itdükleri2 işe nedāmet ‘arż idüp, ‘āḳıbet emr-i 
Ḥaḳ ile ol büte ṭapanları büte ṭapmayanlar ḳılıçdan geçürmesi lāzım 
olduḳda günāhları ‘afv olınca yetmiş biñ kişi ḳılıçdan geçüp ve bunlaruñ 
aḳan ḳanı ol maḥalli nā-pāk eyledükde Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ du‘āsıyla ol 
sā‘at Ḥaḳ celle ve ‘alā yaġmur yaġdurup sākin olduḳları meydānı aḳan 
ḳanlardan pāk eyledügi ḫuṣūṣıdur.  

On birincisi Mūsā ‘aleyhi’s-selām bir beriyyede olan ḳavminüñ ġuṣṣasın 
çeküp, “Nice oldılar?” diyü ġamnāk iken [383a R1] emr-i Ḥaḳ ile bir ḳurd 
gelüp lisān-ı faṣīḥ ile Mūsā’ya ḳavminden ḫaber virdügidür. 

On ikincisi Mūsā ‘aleyhi’s-selām muḳaddemā Fir‘avn’dan ḳaçup, ya‘nī 
ki Mıṣr’dan çıḳup, Medyen’e ṭoġrı giderken Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā aña 
ṭayy-i menāzil itdürüp yiryüzi devşürilüp niçe günlik yolı bir gicede ḳaṭ‘ 
itdügidür. 

 
1  Bu ibare Arapçada “İşittik.” anlamına gelmektedir. 
2  itdükleri: - R1 
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On üçincisi Mūsā ‘aleyhi’s-selām Bārī Ḫudā’ya faḳrından şikāyet idüp 
Ḥaḳ celle ve ‘alā daḫı du‘āsı ile ḳara çalıyı ṣāfī altun eyledügidür. Ve bu ḫaber 
Ḳārūn’a yitişüp melūl ü maḥzūn olduġıdur. [272a N1]  

Fe-ammā bunlardan mā‘adā beş mu‘cize daḫı ki 1  Fir‘avn üzerine 
yaġmışdur. Ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 2 َواْلُقمََّل   َواْجلََراَد  الطُّوفَاَن  َعَلْيِهُم  ﴿فََأْرَسْلَنا 
 ya‘nī “Biz ol fir‘avnīlerüñ [285a E] üzerine ṭūfān  َوالضََّفادَِع َوالدََّم﴾3
gönderdük ve çekirge yaġdurduḳ ve bit indürdük ve ḳurbaġa gönderdük ve 
gökden yaġmur gibi ḳan yaġdurduḳ.” dimekdür. Bu beş mu‘cize ile 
yukaruda ẕikr olınan mu‘cizātı cümle on sekiz mu‘cizedür.  

Ve zamān-ı nübüvvetinden vefātı tārīḫine varınca4 Ḥażret-i Mūsā’ya 
Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām dört yüz seksen kerre nāzil olmışdur ki Faḫr-i 
‘Ālem’den ġayrı enbiyādan bir peyġāmbere Cibrīl’üñ bu deñlü nüzūli vāḳi‘ 
olmamışdur.  

 

[Vefātı] 

Ba‘de ẕālik Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ vefātı ne ṭarīḳ ile olduġını iki vech 
ile beyān eylemişlerdür. Birisi budur ki Benī İsrā’īl ḳavmi ol beriyyede ḳırḳ 
yıl tamām ser-gerdānlıḳ çeküp, otuz üçinci yıl olduḳda Mūsā ‘aleyhi’s-
selāmuñ va‘desi yitüp, vaḥy ile vefātını ma‘lūm idinmegin Yūşa‘ bin Nūn’ı 
yanına alup, Benī İsrā’īl’den ṭaşra bir tenhāca yire çıḳup, Yūşa‘’ı yirine vaṣī 
naṣb idüp, ba‘dehu maşrıḳ ṭarafından bir yavuz yil esüp, ‘ālemi ẓulümāt 
ḳaplayup, Yūşa‘’uñ göñline muḥkem ḳorḳu düşüp, Mūsā ile ḳucaḳlaşup, 
ba‘de zamānin yil diñdi ve ẓulmet5 götürildi.  

Yūşa‘ gördi ki Mūsā’nuñ göñlegi elinde ḳalmış ve kendüsi maḳām-ı 
ḳurb-ı Ḥażret’e güẕer ḳılmış, pes ḥāl ne idügin ma‘lūm idindi. [383b R1] 
Ve göñlegini götürüp Benī İsrā’īl’e geldi. Ve her ne vāḳi‘ oldı ise tafṣīl üzere 
ḫaber virdi. Ve illā inanmadılar. “Sen öldürdüñ.” diyü Yūşa‘’ı ḳatl itmek 
istediler.  

 
1  mu‘cize//ki: mu‘cizesi daḫı var ki R1 
2  Ve//‘Aẓīm’de: - R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, 7/133, “Biz de başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşarat), 

kurbağalar ve kan gönderdik.”  
4  varınca: dek N1, R1 
5  ẓulmet: ẓulümāt R1 
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Āḫirü’l-emr üç gün va‘de istedi ki Allāh’a du‘ā ide ve Mūsā’nuñ ölüsi 
Benī İsrā’īl’e ẓāhir ola. Anlar daḫı Yūşa‘’ı ḥabs itdiler. Ve üzerine on iki 
naḳībi ta‘yīn itdiler. İttifāḳ ol gice on iki naḳīb daḫı gördiler ki gökden bir 
firişte indi. Yūşa‘’uñ günāhı olmayup1 Mūsā ḳurb-ı Ḥażret’e vāṣıl olduġınuñ 
ḫaberin virdi. Çünki ṣabāḥ olup uyandılar ve düşlerini bu üslūb üzere 
buldılar, pes2 Yūşa‘’uñ günāhı yoġduġını3 bilüp ḥabsden ṣalıvirdiler.  

Bunuñ üzerine yedi yıl daḫı geçüp, ḳırḳ yıl tamām olduḳda Yūşa‘ 
‘aleyhi’s-selām ve sā’ir Benī İsrā’īl ḳavmi cebbārīn vilāyetlerine varup, fetḥ 
idüp, ol ‘āṣī ḳavmi ḳılıçdan geçürüp, ba‘dehu yine Mıṣr’a ‘azm4 eylediler.  

Ve ammā ba‘żı ‘ulemā Mūsā ‘aleyhi’s-selāmuñ vefātını bu ṭarīḳla beyān 
eylemişlerdür ki birgün Mūsā ‘aleyhi’s-selām Yūşa‘ ile gideyorurlar idi. 
Gökden bir bölük firişteler indiler. Fevrī bir maḳbere ḳazup ḥāżırladılar. 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām uġraduḳda anları [285b E] Benī İsrā’īl’den ṣandı. Selām 
virüp “Bu maḳbere kimüñdür?” diyü ṣordı. [272b N1] Anlar ise “Tañrınuñ 
bir ḫāṣ ḳulınuñdur. İçini ṭışını gör, iyü olmış mıdur, bize ḫaber vir.” 
didüklerinde Mūsā içine girdi ki göre. Ve çıḳup yine anlara ḫaber vire. Fi’l-
ḥāl ‘Azrā’īl rūḥını ḳabż eyledi. Ve hümā-yı vücūdı pervāz-ı ḳudse bu ṭarīḳla 
uçdı, gitdi. 

Ve bi’l-cümle yüz yigirmi yıl ‘ömr sürdi. Ve ol ṣaḥrāda bir ḳırmızıya 
mā’il ḳumlı depecikde defn olındı. İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāmdan Mūsā 
zamānına gelince beş yüz altmış beş yıl geçmiş idi. Ve bu ḥaḳīre mezār-ı 
şerīflerini ziyāret vāḳi‘ oldı.5  

 

 

 

 

 

 

 
1  olmayup: yoḳ idügin ve N1, R1 
2  pes: - E 
3  yoġduġını: olmaduġın N1, R1 
4  ‘azm: ‘azīmet R1 
5  oldı: - R1 
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Ẕikr-i Yūnus bin Mettā1 ‘aleyhi’s-selām 

Benī İsrā’īl’den gelen peyġāmberlerdendür. Fe-ammā ne zamān geldügi 
yaḳīnen bilinmemek ile Ṭaberī ṣāḥibi bunı cild-i ẟāliẟüñ evvelinde 
yazmışdur ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ile Faḫr-i [384a R1] ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi 
ve sellem mābeyninde vāḳi‘ olmışdur. Ḥālā ki anlar mābeyninde geldüginde 
şübhe olmaġla Ḥażret-i Eyyūb yanında yazılması münāsib görilmişdür. 
Mettā oġlıdur. Ve lākin Mettā’nuñ nesebi Benī İsrā’īl’den kime müntehī 
olduġı ṣıḥḥati ile ma‘lūm degüldür. Aña binā’en beyān olınmamışdur. 

Pes Ḥaḳ celle ve ‘alā Yūnus’ı Nīnevā şehrinüñ ḫalḳını da‘vet içün 
peyġāmber göndermiş idi ki cümlesi büt-perestler idi. Ve yüz biñ miḳdārı 
ādem idi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de    2 ﴾َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن﴿   ya‘nī 
“Biz Yūnus’ı bir ḳavme gönderdük ki yüz biñ var idi. Yāḫūd ziyāde idi.” 
diyü ḫaber virilmişdür. 

Vaḳtā ki Yūnus ‘aleyhi’s-selām bunları dīne da‘vet eyledi, aṣlā īmāna 
gelmediler. Āḫirü’l-emr Bārī Ḫudā’ya du‘ā idüp anlara ‘aẕāb gelmesini 
diledi. Ve ne gūne ‘aẕāb gelecegini bilüp yine anları āgāh eyledi. Ve illā yine 
inanmadılar. Yūnus’uñ sözini gerçek ṣanmadılar.  

Āḫirü’l-emr Yūnus ḫaber virdügi gün geldükde Ḥaḳ celle ve ‘alā ol 
şehrüñ üzerine iḥāṭa eyleyecekleyin bir buluṭ gönderdi ki āteşden ḳırmızı 
idi. Ve eṭrāf u cevānibine ‘alevler ṣalmada idi. Ol buluṭ geldi ve şehrüñ 
üzerinde ṭurdı. Aṣlā yirinden ayrılmadı. Yūnus ‘aleyhi’s-selām ne ḥāl idügin 
bildi. Ve kendüsi deryā kenārına ṭoġrı sefer ḳıldı. Ammā bir vechle gitdi ki 
ardından yitişmeyeler ve kendüden du‘ā istemeyeler. Tā ki cümlesi helāk ola, 
gide.  

Fe-ammā irādetu’llāha muḫālif idügin bilmedi. Ve kendüye bu vechle 
gitmesi günāh ‘add olınacaġı ḫāṭırına3 gelmedi. [286a E] Bu cānibdeki şehr 
ḫalḳı buluṭı gördiler. ‘Aẕāb içün geldügini bildiler. Yūnus’ı aramaġa 
başladılar. Ve cümlesi īmāna gelmegi muḳarrer eylediler. Ve illā Yūnus 
bulınmadı. Ve ḳanda gitdügi hīç bir vechle bilinmedi.  

Āḫirü’l-emr ol vilāyetüñ pādişāhı cümle ḫalḳı [273a N1] ve ḥayvānātı 
şehrden ṭaşra bir ṣaḥrāya çıḳardı. Evvelā bütlerini getürdüp ḳırdurdı. Hīç 

 
1  bin Mettā: - R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/147, “Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber 

olarak gönderdik.”  
3  ḫāṭırına: ḫāṭırına bile R1 
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bir bütün büt ḳomadı. Bütlerin ṣındurdı. 1  Ve ḳuzıyı ḳoyundan ve 
oġlancıḳları analarından [384b R1] ayırdı. Pes bu ayrılıḳdan her biri 
iñlediler. Ve feryād u fiġān2 eylediler. Ve cümle ḫalḳ başını açup, yüzin 
yirlere sürüp ṣıdḳ-ıla īmāna geldiler. “Yā Rabbī, Yūnus bizden yüz çevirdi 
ise sen bizi unıtma. Ve ol gitdi ise sen bizi ‘aẕābuñ āteşine yaḳma.” diyü 
feryād u fiġān eyleyüp üç gün üç gice yalvardılar. Ammā 3  ol buluṭı 
üzerlerinde ẟābit ü ber-ḳarār gördiler.  

‘Āḳıbet Ḥaḳ celle ve ‘alā du‘āların ḳabūl eyledi. Ve ‘aẕāb buluṭını 
üzerlerinden giderdi. Bunlara olan raḥmet hīç bir ümmete olmadı. Zīrā 
‘aẕābı gördüklerinde ġayrılar daḫı īmāna gelürler idi. Ve ammā īmān-ı ye’s 
olmaġla ḳabūl olınmaz idi. Bunlaruñ īmānı maḳbūl oldı.  

Yūnus ‘aleyhi’s-selām ise deryā kenārına varduḳda bir gemiye rāst gelüp, 
içine girüp ve çekilüp, deryānuñ ortasına varduḳlarında bir balıḳ ol gemiyi 
ṭutup, yürimege ḳomayup, Yūnus ‘aleyhi’s-selām mācerā ne idügin bilüp, ol 
gemi içindeki Müslimānlara “Bu belā size bendendür.” diyü ḫaber virüp ve 
kendü kim idügini4 bildürüp ve “Beni deñize atuñ, ḳurtıluñ.” diyü anlara 
söyleyüp, ol Müslimānlar ise “Biz peyġāmbere el uzatmaġa ḳādir degülüz.” 
diyüp, ba‘dehu her biri ḳur‘a atup, üç def‘a ḳur‘a Yūnus nāmına çıḳdı. 

Āḫirü’l-emr Yūnus kendüyi deryāya bıraġup, ol balıḳ Yūnus’ı  
yudup, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de   5﴾فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو  ُمِليٌم﴿ ya‘nī Yūnus’ı 
büsbütün 6  yudup, gemi ise balıḳdan ḫalāṣ bulup, yolına gidüp, Yūnus 
‘aleyhi’s-selāmı yutduḳdan ṣoñra ol balıḳ ḳırḳ güne dek aṣlā yimek yimeyüp, 
“Yūnus’a żarar olmasun.” diyü ṣaḳınup, Yūnus ise aṣlā namāzın terk 
itmeyüp, balıḳ ḳarnında kendü ḳolayınca deprenüp, ḥattā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  
َعثُوَن﴾7 -ya‘nī “Eger Yū  ﴿فـََلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمنَ  اْلُمَسبِِّحَني ۞ لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
nus namāz ḳılıcılardan olmasa tā ḳıyāmet günine dek balıḳ ḳarnında 
ḳalurdı.” [486b E] diyü buyurılmış idi. 

 
1  Bütlerin ṣındurdı: - N1, R1 
2  fiġān: fiġānlar peydā E 
3  Ammā: Daḫı E 
4  kendü//idügini: kendüyi N1 ǀ kendüñi R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/142, “Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken balık onu 

yuttu.”  
6  Yūnus’ı büsbütün: büsbütünle E 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Saffat Sûresi, 37/143-144, “Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden 

olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.”  
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Vaḳtā ki tamām ḳırḳ gün balıḳ ḳarnında ḳaldı, Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālāya münācāt eyledi. [385a R1]   اَْن الظُُّلَماِت  ِيف  ِإالَّ ﴿فَـَناٰدى  ِإلََٰه  اَْنَت   َال 
 Ya‘nī Yūnus ‘aleyhi’s-selām balıḳ ḳarnındaki  ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني﴾ 1
ẓulümātda Allāhu Te‘ālā’ya tażarru‘ eyledi ki “Yā Rabbī, senden ġayrı ḫālıḳ 
yoḳdur. Ben nefsüme ẓulm eyledüm. Ve ol ḳavmüñ helāk olmasını istedüm. 
Ve anlardan sür‘at ile ḳaçdum.” diyü niyāz itmekle Allāhu Te‘ālā du‘āsını 
ḳabūl eyledi. Bir melek gönderüp [273b N1] ol balıġı deñiz dibinden 
götürtdi. Yine Nīnevā şehrine üç günlik yol2 yaḳın olan kenāra bıraḳdı.  

Yūnus ki balıḳ ḳarnından ṣabāḥ ile çıḳdı, ol nūn içinde noḳṭa deñlü 
vücūdı ḳalmış idi. Ve bir baḳmada ṣabāḥa ḳalmış hilāle dönmiş idi. Ve’l-
ḥāṣıl Yūnus ‘aleyhi’s-selām hemān bir oġlancıġa dönmiş idi. Aṣlā ḳuvveti ve 
ṭāḳati ḳalmamış idi. Ḫuṣūṣā ol ḳırḳ gün içinde aṣlā ṭa‘ām yimemiş idi. Ve 
bir ḳaṭre ṣu içmemiş idi.  

Vaḳtā ki balıḳ aġzından kenāra düşdi, aṣlā deprenmege mecāli ḳalmadı. 
Ve yanı üzerine yatdı, ḳaldı. Ve illā emr-i Ḥaḳ ile bir geyicek ṣabāḥ ve aḫşam 
gelür idi. Yatduġı yirde Yūnus’ı emzürür idi. Ḳaçan ki güneş ṭoġdı, 
Yūnus’uñ bedeni güneş issisinden müte’ellim oldı. Pes Ḥaḳ celle ve ‘alā 
kemāl-i ḳudretinden Yūnus’uñ üzerine bir ulu aġaç bitürdi. Ve ṣarmaşıḳ 
yapraḳları ol aġacı büriyüp bir ḳavī3 gölge peydā itdi.  

Andan ṣoñra Yūnus ‘aleyhi’s-selām ḳırḳ güne dek ḳuvvetlendi. Ve yirden 
ḳalḳup, āb-dest alup namāzın ḳıldı. Andan4 ol aġacı ve ṣarmaşıġı ḳurımış 
görince melūl oldı. Hemān-dem Ḥaḳ celle ve ‘alā Yūnus’a vaḥy idüp “Sen 
bir aġacuñ ḳurıduġına melūl olursun. Ve ammā benüm yüz biñden ziyāde 
maḫlūḳum ve ḳullarum helāk olacaġını añmaduñ, gitdüñ.” diyince Yūnus 
günāhını bildi. Ve kendüyi tevbe ve istiġfāra meşġūl ḳıldı. Andan emr-i Ḥaḳ 
ile Nīnevā şehrine varup ol ḫalḳı da‘vete ve iẓhār-ı şerī‘ate iḳdām eyledi.  

Ve bi’l-cümle Yūnus’uñ ululıġına nihāyet yoḳdur. Niteki Server-i 
Enbiyā buyurmışlardur:  »  ّىن خري من يونس بن مّىت وقال  إ ما ينبغى لعبد أن يقول

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/87, “Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir 

ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden 
oldum" diye dua etti.” | E nüshasında âyetin ilk kelimesi yazılmamıştır. 

2  yol: - N1, R1 
3  ḳavī: ḳurı R1 
4  Andan: Andan ṣoñra R1 
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 ya‘nī “Hīç bir ḳula [385b R1] من قال أ� خري من يونس بن مّىت فقد كذب »1
lā’iḳ degüldür ki ‘Ben Yūnus Peyġāmber’den ḫayrluyın.’ diye.” Ve bir ḥadīẟ-i 
şerīfde daḫı buyurmışlardur ki “Bir kimesne ‘Yūnus bin Mettā’dan iyüyin.’ 
diye, taḥḳīḳ kiẕb eylemişdür.” diyü buyurmışlardur. [287a E]  

 

[Ammā mu‘cizātı] 

Ve Yūnus ‘aleyhi’s-selāmuñ bu üç mu‘cizesi daḫı meşhūr u ma‘rūfdur. 
Evvelkisi budur ki ḳaçan Yūnānīlerden olan Nīnevā şehri ḫalḳını dīne 
da‘vet eyledi, her biri Yūnus ‘aleyhi’s-selāmuñ 2  nübüvvetini inkār idüp 
“Peyġāmber iseñ mu‘cize göster.” diyü söyledi. Pes Yūnus ‘aleyhi’s-selām 
emr-i Ḥaḳ ile bir ṭaġa işāret eyledi. Aġaçları 3  içinden bir keler çıḳup 
Yūnus’uñ peyġāmber idügini lisān-ı faṣīḥ ile söyledi. 

İkincisi ḳaçan ki Yūnānīlerüñ begini İslām’a da‘vet eyledi, ol beg 
mu‘cize ṭaleb idüp “Benüm ḳapumdaki demür ḫalḳayı altun itmek 
gereksün.” diyü söyledi. Pes Yūnus ‘aleyhi’s-selām ol ḫalḳaya elini degürdi. 
Der-ḥāl altun oldı. 

Üçincisi [274a N1] budur ki4 Yūnus ‘aleyhi’s-selām ḳavmini īmāna 
da‘vet eyledükde “Eger bu ṣunuñ içinden bir yaluñ5 āteş çıḳarup yaḳacaḳ 
olursañ saña6 īmān getürelüm.” diyü mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde Yūnus 
‘aleyhi’s-selām ṣuyuñ içinden bir yaluñlu āteş çıḳardı. Ve7 odun yoġ-iken 
murādı üzere yaḳdı. Cümle Yūnānīler ta‘accübe ḳaldı. 

 

 

 

 

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Hiçbir kula ‘Ben Mettâ oğlu Yunus’tan daha hayırlıyım.’ demek yaraşmaz. 

[Peygamber Efendimiz] şunu da demiştir ‘Ben Mettâ oğlu Yunus’tan daha hayırlıyım diyen 
yalan söylemiştir.’ ” (Buhârî, Enbiyâ, 24, 35, Tevḥîd, 50.) 

2  “Yūnus//selāmuñ” ibaresi E nüshasında “ḳaçan” kelimesinden sonra gelmektedir. 
3  Aġaçları: Ve E 
4  budur ki: - N1, R1 
5  bir yaluñ: bize E 
6  saña: saña inanalum ve E 
7  ve: ve āteş ve E 
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Ẕikr-i Dāvūdu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

Ḥażret-i Dāvūd ‘aleyhi’s-selām peyġāmberdür. Atası Īşā bin ‘Uveyd bin 
Yā‘ir bin Selmūn bin Mecūn bin A‘mā bin Rebāb bin Rāḳıd bin Ḥaṣrūn bin 
Ḳāreż bin Yehūdā bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ bin İbrāhīm1 ‘aleyhimü’s-selāmdur. 
Īşā’nuñ on iki oġlı var idi. Her biri ḳadd u ḳāmetde ve şekl ü şemā’il ü 
ṭal‘atde Dāvūd’dan ziyāde idi. Zīrā Dāvūd ‘aleyhi’s-selām alçaḳ boylu, çatıḳ 
ḳaşlu,2 ṣaru ṣaḳallu idi. Ve söbi yüzli, ḫuṣūṣā kūsec yigit idi. Aña binā’en sā’ir 
ḳarındaşları at ile ve ṭon ile, ḫuṣūṣā silāḥ ile muḳayyedler idi. Fe-ammā 
Dāvūd ‘aleyhi’s-selām atasınuñ ḳoyuncıḳların güdüp gice ve gündüz 
çūbānlıḳ iderdi.3  

Evvelā ẓuhūrına sebeb olan Cālūt ḳatlidür ki Ṭālūt ‘askeri ile muḳābil 
olduḳda [386a R1] yüz arış ḳadd ile ve ṭaġ gibi gövde ile ve ḳat ḳat  
zırhlar ile, ḫuṣūṣā4 beş yüz baṭmān pūlād ṭuġulġa ile meydāna çıḳup ve  
yüz biñ miḳdārı giyimlü ve zırhlu ‘askeri ḳafāsında iken Dāvūd ‘aleyhi’s-
selām meydāna girüp, ṣapan ṭaşı ile Cālūt’ı urup, 5 beynisini ṭaġıdup helāk 
eylemiş idi. 

Ba‘dehu Ṭālūt kendüsine maḥabbet idüp,6 ḳızın virüp güyegü idinmiş 
idi. Pes cümle Benī İsrā’īl Dāvūd’a muḥkem mütāba‘at ve her ḫuṣūṣda iḳtidā 
idüp ba‘de zamānin Ṭālūt [287b E] fevt olduḳda pādişāhlıġı Dāvūd’a naḳl 
eyledi. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā, çūbān iken Dāvūd’a7 salṭanat u nübüvvet 
virüp tafḍīl eyledi. Ve zamān-ı salṭanatında her ḳanġı düşmen leşkeri ki aña 
muḳābil oldı, münhezim olmış idi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 8   �ََواذُْكْر َعْبَد﴿
 .vāḳi‘ olmışdur ki “ẕa’l-eydi” dimek ḳuvvet ṣāḥibi dimekdür  َداُووَد َذا اْألَْيِد﴾ 
Pes Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Dāvūd ḥaḳḳında “Ḳuvvet ṣāḥibidür.” diyü9 
öyle vaṣf itdüginden ṣoñra aña düşmeni nice10 muḳābil olsa gerekdür? 

 
1  Güncel bilgilere göre bu silsile şu şekildedir:  Davud, Yesse, Obad, Boaz, Salmon, Nahşon, 

Aminadab, Ram, Hetsron, Perets, Yahuda, Ya‘kūb, İshâk, İbrahim (Ömer Faruk Harman, 
"DÂVÛD", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/davud [29.06.2019]).   

2  ḳaşlu: gözlü E 
3  iderdi: üzere idi E 
4  ḫuṣūṣā: ve N1, R1 
5  Cālūt’ı urup: Cālūt’uñ N1, R1 
6  idüp: ile N1, R1 
7  Dāvud’a: - N1, R1 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/17, “Güçlü kulumuz Davud'u hatırla.”  
9  sübḥānehu//diyü: te‘ālā öyle N1, R1 
10  nice: - E 
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Bundan mā‘adā Benī İsrā’īl’i Tevrāt aḥkāmı ile ıṣlāḥ idüp icrā-yı 
şerī‘atde ve faṣl-ı ḥükūmetde tamām ‘adālet üzere idi. Niteki Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’de  1﴾ َِّداُووُد ِإ�َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم َبْنيَ النَّاِس ِ�ْحلَق �َ ﴿ vārid 
olmışdur. Ma‘nāsı “Yā Dāvūd, biz seni yiryüzinüñ ḫalīfesi, ya‘nī pādişāhı2 
eyledük. İmdi nās mābeyninde ḥaḳ üzere ḥükm eyle. ‘Adālet ile icrā-yı şer‘ 
eyle.” dimekdür.  

Egerçi nübüvveti tārīḫinden ṣoñra sekiz biñ āyet ile Zebūr nāzil 
olmışdur, ve lākin Zebūr’da emr ü nehy olmayup mücerred Bārī Ḫūdā’nuñ 
tevḥīdi ve taḥmīdi olmaġla yine Tevrāt aḥkāmı ile ḥükm eyler idi. Ve 
pādişāhlıġınuñ [274b N1] şevketi bir derecede idi ki gicede on iki biñ ādem 
serāyınuñ ḳapusını bekler idi. Ve irtesi gice gelen on iki biñ, anlaruñ ġayrı 
idi. Bu ṭarīḳla niçe günde bir anlara nevbet düşmez idi.  

Ve bu ḳadar devlet ü sa‘ādet içinde iken yine kesb-i ḥelāldür, diyü eli 
emegi ile geçinüp ġazā niyyetine zırhlar işleyüp ve ṣatup kendü nafaḳasına ve 
kisvesine andan ḥarcanur3 idi. Ve dā’im ḫōş āvāz ile Zebūr oḳuduḳça ṭaġ ve 
ṭaş, ṣadāsına āheng idüp bile iñleşürler idi. Ve hevā [386b R1] yüzindeki 
ḳuşcaġızlar Dāvūd, Zebūr oḳurken4 ṣaf ṣaf ḳanadların açup ve ṭurup āvāzını 
diñleşürler idi. Ve niçe def‘a müşāhede olınmışdur ki Dāvūd’uñ5 ṣadāsı eser 
yili diñdürür idi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de    ُيَسبِّْحَن َمَعُه  اْجلَِباَل  َسخَّْرَ�  ﴿ِإ�َّ 
ْشرَاِق ۞ َوالطَّْريَ َحمُْشورًَة ُكلٌّ لَُّه أَوَّاٌب﴾6   .vāḳi‘ olmışdur ِ�ْلَعِشيِّ  َواْإلِ

Ve cemī‘-i7 evḳātını üç baḫş idüp bir bölügini8 meṣāliḥ-i Müslimīn 
içün ve bir baḫşını ‘ibādet ü ṭā‘at ve tilāvet-i Zebūr ve umūr-ı āḫiret içün 
ta‘yīn ve baḫş-ı ẟāliẟi9 daḫı kesb-i ḥelāle mübāşeret ve ḫātūnları ile mu‘āşeret 
içün iḫtiyār itmiş idi. Zīrā [288a E] ḫātūnlarına ġāyet ile mā’il idi. Ḥattā 
cāriyeleri ile ṭoḳsan ṭoḳuz ‘avreti var idi, diyü10 rivāyet olınmışdur.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/26, “Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife 

yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver.”  
2  ya‘nī pādişāhı: - N1, R1 
3  andan ḥarcanur: ṣarf ider N1, R1 
4  Dāvud//oḳurken: - N1, R1 
5  Dāvud’uñ: - R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/18-19, “Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları 

ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.”  
7  cemī‘-i: - N1 
8  bir bölügini: birini N1, R1 
9  tilāvet-i//ẟāliẟi: Zebūrı tilāvet içün ve bi’l-cümle umūr-ı āḫiret içün ta‘yīn eylemiş idi ve bir 

ṣınfını N1 
10  var//diyü: var olduġı N1, R1 
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Pes Ḥaḳ celle ve ‘alā Dāvūd’a bu ḳadar devlet ü salṭanat ve nübüvvet ü 
‘adālet müyesser eyledi. Birgün Bārī Ḫudā’ya kendüye olan luṭf u iḥsān 
muḳābelesinde vāfir şükr 1  idüp sā’ir peyġāmberlere, ḫuṣūṣā İbrāhīm ve 
Ya‘ḳūb ve Eyyūb ve Yūsuf ve Mūsā ‘aleyhimü’s-selāma virdügi derecelere 
yitişmesin recā eyledükde Ḥaḳ celle ve ‘alā cānibinden ḫiṭāb-ı ‘izzet2 gelüp 
“Yā Dāvūd, ben anlaruñ her birini bir belā ile tecribe idüp ṣabr u 
taḥammüllerini gördüm. Fe-ammā daḫı seni bir belā ile tecribe 
eylemedüm.” diyü vaḥy olınduḳda Dāvūd ‘aleyhi’s-selām “Yā Rabbī, beni 
anlar gibi bir belāya giriftār eyle.” diyü du‘ā itmegin niçe zamāndan ṣoñra 
birgün Dāvūd, ‘ibādet-ḫānesinde oturup3 evrādına meşġūl iken İblīs-i la‘īn 
bir gügercin şeklinde içerü girüp düşdi. Ya‘nī ölmek ṣūretini gösterdi.  

Vaḳtā ki 4  Dāvūd bunı gördi, ṭutayum, diyü üstine yüridi. Fi’l-ḥāl 
gügercin uçdı. Pencereden ṭaşra ḳaçdı. Dāvūd daḫı pencereye varup 
ṭaşrasına naẓar ṣaldı.5 Meger öte cānibde Ūriyā nām kimesnenüñ evi var idi. 
Ol ḥīnde Sābine6 nām ḫātūnı ṣaçların yanaḳlarına döküp ve bir legen içine 
diz çöküp ‘uryān olduġı ḥālde yayḳanmaḳ7 üzere idi. Ḳaçan ki Dāvūd ol 
ḫātūna naẓar ḳıldı, göñli anuñ cemāline meyyāl olup derūnında ‘aşḳ u 
maḥabbetini ber-ḳarār gördi. Ne ḳadar ḳaṣd eyledi, [387a R1] ḫāṭırından 
çıḳaramadı. Ve ne8 deñlü ki sa‘y eyledi, cemāli naḳşını levḥ-i dilden9 ber-
ṭaraf idemedi.  

Āḫirü’l-emr her ne semte ‘asker gönderilür ise Ūriyā’yı bile gönderüp 
ve Ṭālūt 10  öñindeki ṣafda ṭurmasını [275a N1] emr eyleyüp 11  şehīd 
olmasını murād idindi. Bu ṭarīḳla dördinci ġazāda Ūriyā’ya şehādet 
müyesser olup ḫātūnuñ12 ‘iddeti tamām olduḳdan ṣoñra Dāvūd ‘aleyhi’s-

 
1  kendüye//şükr: vāfir şükr idüp ve kendüye luṭf u iḥsānını beyāna getürüp E 
2  ḫitāb-ı ‘izzet: ḫiṭāb E 
3  oturup: - N1, R1 
4  Vaḳtā ki: Çün N1 
5  ṣaldı: itdi N1, R1 
6  Sābine: Sāyine R1 ǀ Burada kastedilen “Bat-Şeba” olmalıdır. bk. Ömer Faruk Harman, 

"DÂVÛD", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: 
//islamansiklopedisi.org.tr/davud (29.06.2019).  

7  yayḳanmaḳ: ġusl itmek N1, R1 
8  ne: şu R1 
9  dilden: ḫāṭırdan E 
10  Ṭālūt: tābūt E 
11  eyleyüp: ve R1 
12  ḫātūnuñ: - E 
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selām nikāḥ ile aldı.1 Ve andan gelecek evlādını velī-‘ahd idinmege ‘ahd 
eyledi.2  

Ba‘de zamānin birgün Dāvūd ‘aleyhi’s-selām ḫalvet-ḫānesinde ‘ibādet ü 
ṭā‘ata meşġūl olup erbāb-ı meṣāliḥe icāzet virilmezdin muḳaddem anı gördi 
ki iki kimesne içerü girmiş. Ḳapular baġlu iken ḫalvet-i ḫāṣṣına3 yol bulmış. 
Vaḳtā ki Dāvūd bunları gördi, kendüsine ḫavf ġalebe eyledi.  

Meger bunlar iki firişte idiler. Ve Dāvūd’uñ ḫavf itdügini gördiler. 
[288b E]  نَـَنا ِ�ْحلَقِّ َوَال ُتْشِطْط ﴿َال َختَْف َخْصَماِن بـَٰغى بـَْعُضَنا َعٰلى بـَْعٍض فَاْحُكْم بـَيـْ
رَاِط﴾4  Ya‘nī “Yā Dāvūd, ḳorḳma bizden. Üşenme ki ikiَواْهِد�َٓ ِاٰىل َسوَٓاِء الّصِ
ḫaṣmuz. Biri birimüze ẓulm itmek isterüz. İmdi bizüm ḳażiyyemüzi diñle. 
Ve mābeynimüzi ḥaḳ üzere faṣl eyle. Hīç birimüze meyl eyleme. Ve şerī‘at 
yolını bize göster.” diyü taḳrīr-i kelām itdüklerinde Dāvūd ‘aleyhi’s-selām 
“Da‘vāñuz nedür?” diyü ṣorup, ol firiştenüñ birisi cevāb virüp,   ِإنَّ َهَذا َأِخي﴿
 ya‘nī “Bu  َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعو َن نـَْعَجًة َوِيلَ نـَْعَجٌة َواِحَدٌة فَـَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّين ِيف اخلِْطَاِب﴾ 5
benüm ḳarındaşumdur ki bunuñ ṭoḳsan ṭoḳuz ḳoyunı vardur. Ve benüm 
bir ḳoyuncıġum vardur. Yine de ḳanā‘at itmeyüp ol benüm bir ḳoyuncıġum 
daḫı almaḳ ister. Emriñüz nedür, ne buyurursuz?” didükde Dāvūd ‘aleyhi’s-
selām  6﴾َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نِ َعاِجِه﴿ ya‘nī “Taḥḳīḳ ol ḳarındaşuñ 
saña ẓulm eylemişdür. Bir ḳoyuncıġı saña çoḳ görüp kendü ḳoyunlarına 
ḳatmaḳ istemişdür.” diyü cevāb virdükde ikisi bile ġā’ib oldılar. Ve Dāvūd 
‘aleyhi’s-selāmı kendü ḥālinden āgāh idüp müteḥayyir ḳodılar.  

Hemān-dem itdügi işe [387b R1] peşīmān oldı. Ve istiġfār u inābet ile 
yüzin ṭopraġa sürdi. Bir derecede vāfir aġladı ki eṭrāfında çemenler peydā 
oldı. Ve dökdügi gözi yaşından kāseler ṭoldı. Ḥattā ḳırḳ gün başını secdeden 
ḳaldurmadı.7 Tā Cenāb-ı Ḥaḳ’dan ‘ināyet olup8 günāhı yarlıġanmayınca ve 
Ūriyā’yı Allāhu Te‘ālā cennet-i a‘lāsında ḳat ḳat mükāfāt ile rāżī idüp 

 
1  nikāḥ ile aldı: nikāḥlandı E 
2  idinmege/eyledi: eyledi R1 
3  ḫalvet-i ḫāṣ ṣına: Dāvud ḫalvet-ḫānesine E 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/22, “Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine 

haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/23, “Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu 

var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken 'Onu da bana ver' dedi ve tartışmada beni 
bastırdı.”  

6  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/24, “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak 
istemek suretiyle sana zulmetmiştir.”  

7  ḳaldurmadı: götürmedi E 
8  ‘ināyet olup: - E 
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da‘vāsından ferāġat itdürmeyince Dāvūd ‘aleyhi’s-selām rāḥat u ḥużūr ile 
oturmadı.  

Ve zamān-ı salṭanatından on iki yıl geçdükden ṣoñra Ḥaḳ te‘ālā Benī 
İsrā’īl ḳavmine vebā ve ḳaḥṭ u ġalā gönderüp cümlesi helāk olmaḳ muḳarrer 
iken Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Dāvūd’uñ du‘āsı ile ol belāyı üzerlerinden def‘1 
idüp, pes du‘āsı ḳabūl olınduġı yirüñ şerefine ve mübārekligine binā’en 
Dāvūd ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’i cem‘ idüp, Beytü’l-maḳdis bināsına el 
urup, ve lākin tamām olmadın ecel yitişüp 2  Dāvūd ‘aleyhi’s-selām vefāt 
itmekle oġlı Süleymān Nebī ‘aleyhi’s-selām dīvler ḳuvveti ile ol bināyı tamām 
eyledi. [275b N1] Ve ammā Dāvūd’uñ nübüvvetinden on iki yıl geçicek 
Eyle3 şehrinden Loḳmān Ḥakīm ẓuhūr eyleyüp, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة﴾4  ya‘nī “Biz Loḳmān’a ḥikmet virdük.” diyü ḫaber  ﴿َوَلَقْد آتـَيـْ
virilmişdür.5 Pes Loḳmān Ḥakīm otuz üç yıl [289a E] Dāvūd ‘aleyhi’s-
selāmuñ meclisinden ḫālī olmayup Dāvūd’a niçe ḥikmet ü ma‘rifet6 ögretdi. 

Ve bi’l-cümle Mūsā ‘aleyhi’s-selām zamānından Dāvūd ‘aleyhi’s-selāma 
gelince beş yüz altmış ṭoḳuz yıl olup ve ba‘żılar ḳavlince beş yüz yetmiş ṭoḳuz 
yıl olmış idi. Dāvūd ‘aleyhi’s-selām yüz yıl tamām ‘ömr sürüp, andan oġlı 
Süleymān’ı yirine vaṣī naṣb idüp vefāt itdükden ṣoñra arż-ı muḳaddesde 
defn olınmışdur ki mezār-ı şerīfleri Ḳuds-i Şerīf’üñ sınurından ṭaşradur. Ve 
bu ḥaḳīre ziyāreti daḫı vāḳi‘ olmışdur. 

 

[Ammā mu‘cizātı] 

Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā nām risālede mesṭūr olduġı üzere beş 
mu‘cizesi vardur. Evvelkisi budur ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā demüri aña 
musaḫḫar idüp elinde āteşsiz ve āletsiz7 demür ḫamīr gibi olup, ḥattā Benī 
İsrā’īl nübüvvetine inanmayup mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde [388a R1] 
‘ināyet-i Ḥaḳ ile bu ḫuṣūṣ vāḳi‘ olmış idi. 

 
1  def‘: ref‘ R1 
2  ecel yitişüp: - N1, R1 
3  Eyle: Ubulle N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Lokman Sûresi, 31/12, “Andolsun, biz Lokman’a hikmet verdik.”  
5  Biz//virilmişdür: buyurmışdur N1, R1 
6  ḥikmet ü ma‘rifet: ma‘rifet ü ḥikmet N1, R1 
7  ve āletsiz: - N1, R1 
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İkincisi budur ki Zebūr oḳuduġı zamānda āvāzına ṭaġlar musaḫḫar 
olup kendü ile bile tesbīḥ iderler idi.  

Üçincisi Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de meẕkūr olan iki firişte ḫuṣūmet iderek 
geldiler. Ve da‘vālarını beyān ḳıldılar. Dāvūd ‘aleyhi’s-selām daḫı ḥaḳḳı 
bāṭıldan farḳ eyledi. Ve şer‘-i şerīfe muvāfıḳ olduġı üzere söyledi.  

Dördincisi birgün Dāvūd ‘aleyhi’s-selām bir ṭaġ üzerinde ṭurur idi. Ve 
ḳuşcaġızlar eṭrāfına gelüp, ṣaf baġlayup çaġrışur ṭurur idi.  

Beşincisi budur ki her zamānda yırtıcı cānverler Dāvūd ‘aleyhi’s-selāma 
gelürler idi. Ve şeref-i ḫidmetine mülāzemet ḳılurlar idi. Ve her ḳaçan ki 
murād idinse yanına cem‘ olurlar idi. 

 

Ẕikr-i Süleymānu’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām 

Dāvūd Peyġāmber’üñ oġlıdur ki Ūriyā vefāt itdükden ṣoñra alduġı 
Sābine bint Sābe‘1 nām ḫātūndan ṭoġup şarṭ-ı sābıḳ üzere velī-‘ahd idinmiş 
idi. Ḥattā Dāvūd ‘aleyhi’s-selām zamānında daḫı ekẟer-i evḳātda meclisde 
Süleymān daḫı ḥāżır olup ba‘żı zamānda Dāvūd’uñ ḥükmini döndürüp ken-
dünüñ ḥükmi daḫı ḳavī olmaġla Dāvūd ‘aleyhi’s-selām daḫı gāh olurdı ki 
ba‘żı müşkil da‘vālar gelse anuñla danışurdı. “Nice idelüm?” diyü meşveret 
ḳılurdı. 

Ve bi’l-cümle salṭanatı ve nübüvveti   2﴾َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد﴿  naṣṣ-ı şe-
rīfinüñ feḥvāsınca babasından verāẟetle alup, fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve 
te‘ālā aña Dāvūd’dan ziyāde salṭanat ve ḳudret virüp   َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل﴿
ْن بـَْعِدي﴾3

 ya‘nī “Yā Rabbī, [289b E] baña bir vechle  ُمْلًكا الَّ يَنَبِغي ِألََحٍد ّمِ
pādişāhlıḳ vir ki benden ṣoñra ol salṭanat kimseye lā’iḳ olmasun. Ya‘nī kimse 
benüm salṭanatum gibi şevketle ‘unvān bulmasun.” [276a N1] diyü du‘ā 
itmegin Ḥaḳ celle ve ‘alā cinn ü insi ve vuḥūş u ṭuyūrı, ḫuṣūṣā yili emrine 
musaḫḫar itmiş idi. Süleymān Nebī her nice ister ise bu cümleyi istiḫdām 

 
1  Burada kastedilen “Bat-Şeba” olmalıdır. bk. Ömer Faruk Harman, "DÂVÛD", Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/davud (29.06.2019).  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Lokman Sûresi, 27/16, “Süleymân, Davud'a varis oldu.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Sad Sûresi, 38/35, “Süleymân, "Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden 

sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet!” | R1 nüshasında âyet-i 
kerîmenin ilk cümlesi bulunmamaktadır. 
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iderdi. Yile taḫtın götürdürdi. Ve cinni ve ‘ifrītleri ve dīvleri ḫātem-i 
nübüvvetle istedügi gibi żabṭ1 eylemişdi. [388b R1]  

Ve ol daḫı babası gibi Tevrāt aḥkāmı ile icrā-yı şer‘ iderdi. Ve’l-ḥāṣıl tā 
Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām zamānına dek cārī şerī‘at Tevrāt aḥkāmı idi. Ve 
cümle yırtıcı cānverlerüñ ve ḳuşlaruñ ve dīvlerüñ ve cinnüñ ve perīlerüñ 
dillerin bilürdi. Ve her ne ḫidmet emr eylese edāsına her biri beẕl-i maḳdūr 
ḳılurlar idi. Ḥattā Dāvūd ‘aleyhi’s-selām vefāt idüp Beytü’l-maḳdis bināsı nā-
tamām ḳalduḳda Süleymān Nebī zamān-ı2 salṭanatında dīvlere emr idüp 
Beytü’l-maḳdis bināsını āḫir-i ‘ömrine dek nihāyetine irgürmiş idi. Ve bir 
vechle ‘aẓīm binā idi ki aṣlā direklerinde eñ ve yiv yoġ-ıdı. Ve ol maḳūle aġır 
bināya insān ḳādir degül idügi besbellü idi. 

Ve her gün Süleymān Nebī iki nevbet ‘aẓīm simāṭ çeküp vuḥūş u ṭuyūr 
ve cümle ins ü cinn ü ‘afārīt ol ṭa‘āmı yirler idi. Yine vefā eyler idi. Ve kendü 
içün bir taḫt yapmışlar idi ki dört direk üstinde idi. Her biri ḳızıl yāḳūtdan 
ve küngüreleri zümürrüdden ve la‘l ü cevāhirden olduġından mā‘adā 
üzerinde iki muraṣṣa‘ kerkes düzmişler idi ki ḳanadların açarlardı. Süleymān 
Nebī’nüñ üzerine gün ṭoḳınmasun, diyü gūyā ki sāyebān çekerler idi. Ol 
cānverleri görenler cānı var ṣanurlar idi.  

Ve Süleymān Nebī dīvlere beş yüz ferseng uzunı bir3 döşek düzdürmiş 
idi. Her gāh ḫalḳı żiyāfet ḳaṣd eylese ol bisāṭı yayarlar idi. Ve üzerine ‘ālimler 
içün altı yüz altun kürsī ḳorlar idi. Ve sā’ir nās aşaġıda bisāṭ üstinde otururlar 
idi.  

Ve ḳuşlar Süleymān emri ile hevā yüzinde4 ṣaf ṣaf ṭurup, ḳanadcıḳların 
açup, baş başa çatup, Süleymān ‘askerine gün ṭoḳındurmazlar idi. Ve 
perdedārlıḳ ḫidmetine sa‘y iderler idi. Ve her ḳaçan ki bir vilāyete sefer 
itmelü olsa ‘askerini ol bisāṭ üzerine cem‘ iderdi. Ve yile emr idüp ol bisāṭı 
‘askeri ile götürür, giderdi.  

Ve şöyle rivāyet iderler ki Süleymān Nebī’nüñ üç yüz ḫātūnı ve yedi 
yüz5 [389a R1] cāriyesi [290a E] var idi ki cümlesi biñ olur. Her biri içün 
bir ṣırça serāy yapdurmış idi. Ve ekẟer-i evḳātda Dımaşḳ’da ve Beytü’l-

 
1  żabṭ: - R1 
2  zemān-ı: - N1, R1 
3  bir: beş N1, R1 
4  yüzinde: üzerinde R1 
5  yüz: yüz taṣarruf E 
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maḳdis’de sākin olurdı.    1 ﴾َشْهٌر َوَرَواُحَها  َشْهٌر  ُغُدوَُّها  الرِّيَح  ﴿َوِلُسَلْيَماَن 
feḥvāsınca Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā yili Süleymān’uñ emrine musaḫḫar ḳılup 
ṣabāḥ bir aylıḳ yir seyr itmek ve aḫşam bir aylıḳ yolı ḳaṭ‘ eylemek vāḳi‘ 
olurdı. [276b N1]   2 َعَمًال﴾   َويـَْعَمُلوَن  َلُه  يـَُغوُصوَن  َمن  الشََّياِطِني   Ya‘nī ﴿َوِمَن 
dīvlerden niçe ‘ifrītler var idi ki emrine rām olup deryānuñ dibine ṭalarlardı. 
Ġavvāṣlıḳ idüp incüden ve sā’ir cevāhirden çıḳarurlardı. Ve Süleymān 
Nebī’ye getürüp teslīm iderlerdi.  

Ve taḫtını ṭılısm ile dīvler peydā idüp dört pāyesini ḳırmızı yāḳūtdan 
arslan şeklinde düzüp bir vechle tertīb eylemişler idi ki Süleymān’dan ġayrı 
ol taḫta çıḳmaḳ istese arslanlar yol virmezler idi. Ḥattā Buḫtunnaṣr, 
Süleymān Nebī’nüñ taḫtını Beytü’l-maḳdis’de bulduḳda üzerine çıḳmaḳ 
isteyüp nerd-bānına ayaḳ baṣduḳda ol arslanlaruñ biri pençesi ile çarpup 
ayaḳlarını ṣındurmış3 idi. Ba‘de zamānin hezār mu‘āleceler ile güçle ḫalāṣ 
olmış idi. 

Egerçi ki ṣaḫr cinni ol taḫt üzerine çıḳup, Süleymān şekline girüp ḳırḳ 
gün pādişāhlıḳ eylemişdür. Ve illā ḫātem ḳuvvetiyle çıḳmışdur ki üzerinde 
ism-i a‘ẓam yazılmış idi. İns ü cin ve vuḥūş u ṭuyūr Süleymān’a anuñ 
berekātıyla musaḫḫar idi. Pes Süleymān Nebī her ḳaçan ki ḫelāya varsa ol 
ḫātemi Cerāde nām ḫātūnına virür idi. Ve yine çıḳduġı gibi alup barmaġına 
geçürür idi. Andan taḫt üzerine çıḳup, ins ü cinn ü vuḥūş u ṭuyūr emrine 
rām olup ‘adālet iderdi.4 

Birgün Süleymān Nebī ḫelāda iken ṣaḫr cinni Süleymān ṣūretine girdi. 
Ve ḫelādan berü gelüp Cerāde’den ḫātemi alup barmaġına geçürdi. Andan 
taḫt üzerine çıḳup ins ü cin ve vuḥūş u ṭuyūr5 anuñ emrine rām olup 
pādişāhlıġa başladı. Ammā yine Süleymān ṣūretinde oturur idi. Dīv idügini 
kimseye bildürmez idi. Ḳaçan ki Süleymān6 Nebī ḫelādan çıḳdı, Cerāde’den 
ḫātemi istedi. “Ben ḫātemi Süleymān’a [389b R1] virdüm. Sen Süleymān 
degülsün.” diyü der-hemler itdi. Her ne ḳadar “Ben Süleymān’um.” didi, 
inanmadılar. Serāydan ṭaşra sürüp sözini gerçek ṣanmadılar.  

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Sebe Sûresi, 34/12, “Süleymân'ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi 

de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 21/82, “Bir de şeytanlardan, Süleymân için dalgıçlık eden 

ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik.”  
3  ṣındurmış: ḳırmış N1, R1 
4  Andan//iderdi: - E 
5  ṭuyūr: ṭayr E 
6  ṣūretinde//Süleymān: - R1 
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Şöyle oldı ki Süleymān Nebī ‘aleyhi’s-selām bir dilim itmek istedi, 
virmediler. “Ben Süleymān’um.” didügi içün aṣlā sözine inanmadılar. 
Aḫirü’l-emr nā-çār olup şehrden ṭaşra [290b E] gitdi. Ve günde iki balıḳ 
vaẓīfe ile bir alay balıḳçılara yanaşdı. Tā ḳırḳ güne dek bu üslūb üzere 
geçinüp, ol balıġuñ birini ṣatup, itmege virüp ve birini ġıdā idinüp Bārī 
Ḫudā’ya şükr itmek üzerine oldı.  

Berü cānibde ṣaḫr cinni Tevrāt’a muḫālif ḥükmlere başlayup, Benī 
İsrā’īl ‘ulemāsı, ḫuṣūṣā Āṣaf bin Beraḫyā bunuñ ḥükmlerini işitdükçe 
şübheye düşüp, yañlış ḥükm itdüginden Süleymān degüldügini bilüp, ve 
ḫātūnlarına su’āl itdüklerinde anlar daḫı “Biz Süleymān’ı çoḳdan 
görmedük.” diyü cevāb virüp, ‘āḳıbet Āsaf bin Beraḫyā dört yüz Tevrāt-ḫˇān 
cem‘ idüp, ṣaḫr cinniye ḳarşu āvāz ile oḳuyup, pes [277a N1] dīvüñ 
gitdükçe ḳuvveti eksilüp, Zebūr oḳunduġına ṭayanmayup ve ṭarılduġını1 
bilüp ve elinden ḫātem alınup, benī Ādem kendüyi helāk idecegini muḳarrer 
bilüp, ‘ale’l-fevr deryā kenārına çıḳup, ḳorḳusından ḫātemi deñize bıraġup 
ve kendüsi deryā-yı ‘ummān dibinde bir ṭaş altına girüp gizlendi.  

Berü cānibde Süleymān ‘aleyhi’s-selām yine ‘ādet üzere balıḳçılara 
ḫidmet idüp, aḫşam olduḳda iki balıḳ vaẓīfesin alup, birini ṣatup, ol birini 
ġıdā idinüp, yimege başladuḳda fi’l-ḥāl ḫātemi ol balıġuñ ḳarnından çıḳup, 
Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a vāfir şükrler idüp, ḫātemin barmaġına ṭaḳınup, tekrār 
gelüp, taḫta geçüp ve bu ḳıṣṣadan evvel yigirmi yıl ve bundan ṣoñra daḫı 
yigirmi yıl pādişāhlıḳ idüp, ins ü cin ve vuḥūş u ṭuyūra ḥükm eylemiş idi. 

Ammā ḳaçan ki Ḥaḳ celle ve ‘alā Süleymān Nebī’ye yine mülkini virmek 
diledi, dīv ḫātemini deryāya bıraḳduġı gibi ol balıcıġa yutdurup, anı 
Süleymān Nebī’nüñ ġıdāsı eyleyüp, kemāl-i ḳudretini [390a R1] iẓhār ve 
meşiyyet-i ‘acībesini āşkār eylemiş idi. Ba‘de zamānin Süleymān Nebī 
‘aleyhi’s-selām ṣaḫr cinniyi bir ḥīle ile ele getürüp, iki ṭaş arasına muḥkem 
demürler ile berkidüp deryānuñ dibine bıraḳdurdı.  

Ba‘de ẕālik Süleymān Nebī ġāyet ile ġazāya mā’il idi. Ve her ḳanġı 
vilāyetde ki müşrikler var idügin işitse ‘askerin çeker, giderdi. Ya anları 
īmāna getürürdi veyāḫūd cümlesini helāk iderdi. Birgün ḫaber aldı ki 
Yemen vilāyetinüñ ḫalḳı cemī‘an büt-perest olup ne‘ūẕu bi’llāh şirk bi’llāh 
iderlermiş.2 Ve Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ vaḥdāniyyetinde dā’imā şübhe 

 
1  ṭarılduġını: ṭuyılduġını N1, R1 
2  olup//iderlermiş: olmışlar idi N1, R1 
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çekerlermiş.1 Fi’l-ḥāl Süleymān ‘aleyhi’s-selām ‘askerini bisāṭ üzerine [291a 
E] cem‘ eyledi. Ve yile emr idüp, bisāṭı götürdüp Yemen vilāyetine ṭoġrı 
çekildi.  

Vaḳtā ki Sebā memleketine yaḳlaşdılar ve cümle leşker güneşüñ 
ḥarāretinden ve issilikden ṣuṣayup “ ‘Acabā bu aralarda2 ṣu var mı ki?” diyü 
yoḳlamaġa başladılar, ol ḥīnde hüdhüd ḥāżır bulınmadı. Ve ne deñlü ki 
gözetdiler, ṭuyūr arasında görinmedi. Süleymān Nebī bī-ḥużūr olup “Meger 
ki bir müferriḥ ḫaber getüre, yoḫsa ben hüdhüdi boġazlamaḳ veyāḫūd aña 
bir muḥkem ‘aẕāb eylemek muḳarrerdür.” diyüp, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 
بـَنَُّه َعَذاً� َشِديًدا أَْو َألَْذَحبَنَّهُ  أَْو لََيْأتَِيينِّ ِبُسْلطَاٍن مُِّبٍني﴾3

 .vāḳi‘ olmışdur  ﴿َألَُعذِّ

Meger ki ol ḥīnde hüdhüd Sebā şehrine varup, pādişāhı olan Belḳīs’üñ 
serāyına girüp, anda kendü aḳrānı bir hüdhüd bulup, Belḳīs’üñ ḳudretinden 
ve perī ḳızından ḥāṣıl olup bu zamāna gelince bikr ṭurduġından ve güneşe 
ṭapduḳlarından tafṣīli ile ḫaber alup, andan Süleymān Nebī’ye gelüp,   ِِإّين﴿
 ya‘nī “Ben Sebā َوَجدْ ُت اْمَرأًَة َمتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوَهلَا َعْرٌش َعِظيٌم﴾4
şehrine vardum. Bir ḳız oġlan pādişāhı var imiş, gördüm. Ve ḥüsn ü cemāli 
ġāyetde ve ‘aẓamet5 ü celāli nihāyetde, Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā aña her 
nesneyi murādınca virmiş ve bir ‘ālī taḫt üzerine [277b N1] şevket ile 
oturmış.” 6﴾  Ya‘nī “Eger ol ḳız ﴿َوَجْدُ�َا َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن ا�َِّ
ve eger kendüye tābi‘ olan leşkeri Ḥaḳ sübḥānehu [390b R1] ve te‘ālāyı 
ḳoyup güneşe ṭaparlar. Ve ṭarīḳ-ı müstaḳīmi bıraġup 7  ḍalālet yollarına 
ṣaparlar.” diyü beyān eyledükde Süleymān Nebī  8 ﴾َهَذا بِِّكَتاِيب  ﴿اِ ْذَهب 
 ya‘nī “Sen benüm bu mektūbum ile aña var.” diyü hüdhüde emr idüp ve 
mektūbuñ ‘unvānında  َِّإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ۞ َأالَّ تـَْعُلوا َعَلي﴿
 ,ya‘nī “Benüm cānibümden ki Süleymān bin Dāvūd’ın َوأْتُوِين ُمْسِلِمَني﴾9

 
1  dā’imā//çekerlermiş: iḳrār itmezlerdi N1, R1 
2  aralarda: vādīlerde R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/21, “Bana (mazeretini gösteren) apaçık bir delil 

getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım, ya da kafasını keseceğim.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/23, “Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, 

kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.”  
5  ‘aẓamet: ‘azametde R1 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/24, “Onun ve kavminin, Allah'ı bırakıp güneşe 

taptıklarını gördüm.”  
7  bıraġup: ḳoyup E 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/28, “Benim şu mektubumu götür.”  
9  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/30-31, “Mektup, Süleymân'dan gelmiştir. O, 

'Bismillahirrahmanirrahim' diye başlamakta ve içinde 'Bana karşı büyüklük taslamayın ve 
teslimiyet göstererek bana gelin' denilmektedir.”  
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senüñ ḳatuña1 ki Sebā sulṭānı Belḳīs’sün, pes bu nāme vāṣıl olduḳda ululıġı 
ve tekebbürligi ḳoyasun. Ve cümle ‘askerüñle benüm ḥużūruma gelüp 
Müslimān olasun.” diyü beyān eyledükde, hüdhüd nāmeyi Belḳīs’üñ 
serāyına irgürüp,2  pes cümle beglerini ve vezīrlerini cem‘ idüp tedbīr ü 
tedārük müşāveresin3 itdüklerinde, Belḳīs ceng itmege iḳtidārı yoġduġını 
bilüp, evvelā Süleymān’a ilçi gönderüp, ḳudreti ne derecede 4  idügini 
ma‘lūm idinüp, ba‘dehu cümle ‘askeriyle Süleymān Nebī’ye ‘azīmet eyledi.5 

Süleymān Nebī ise ‘ifrītlere emr idüp Belḳīs’den evvel taḫtını getürtdi. 
[291b E] Ve kendü meclisinde ḳurdurup Belḳīs geldügi gibi 
﴿قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو﴾ ya‘nī “Taḫtuñ bu degül mi?” diyü ṣordı.   7 ﴿َأَهَكَذا َعْرُشِك﴾ 6 
 Ol daḫı “Ke-ennehu oldur.” diyü cevāb virdi. Ba‘dehu cümle ‘askeri ile 
īmāna geldi. Süleymān ‘aleyhi’s-selām Belḳīs’i ḥelāllıġa ḳabūl eyledi. Ḥattā 
andan bir oġlı dünyāya gelüp niçe zamān rūzgār geçürmişler idi.  

Fe-ammā melāḥati bir derecede8 idi ki “Ḥażret-i Yūsuf’dan küçicek 
güzellik Belḳīs’e virilmiş idi.” diyü ta‘bīr iderler. Pes Süleymān Nebī Yemen 
vilāyetini ıṣlāḥ eyledi. Ba‘dehu yine Şām vilāyetine 9  geldi. Birgün 
ḥużūrında10 ‘ulemā-yı Benī İsrā’īl ḳażā ve ḳaderden baḥẟ idüp, ‘Anḳā daḫı 
ol meclisde ḥāżır olup, āḫirü’l-emr Süleymān “11﴾ِ�ُّقْل ُكل� ّمِْن ِعنِد ا﴿  
feḥvāsınca her nesne Allāhu Te‘ālā’nuñ irādetine göredür. Taḳdīri maḫlūḳ 
taġyīr idemez. Ḥattā bugün maşrıḳ cānibinde fülān vilāyetde ve fülān 
maḥallede ve fülān evde bir oġlancıḳ vücūda gelüp ve maġrib ṭarafında fülān 
şehrde, fülān yirde bir ḳız daḫı vücūda gelüp, Allāhu Te‘ālā birbirlerine 
anları naṣīb eylemişdür. Bu taḳdīr bozılmaġa çāre ve imkān yoḳdur.” diyü 
taḥḳīḳ eyledükde ‘Anḳā cebriyyeden olup, evvelden daḫı bu ḫuṣūṣa i‘tiḳādı 
olmamaġla kendüsi taḳdīri taġyīr eylemek [391a R1] ve Süleymān Nebī’yi 
tekẕīb eylemek murād idinüp, birḳaç günden ṣoñra ‘Anḳā pervāz idüp 

 
1  senüñ ḳatuña: - N1, R1 
2  irgürüp: getürdükde N1, R1 
3  müşāveresin: - E 
4  derecede: mertebede N1, R1 
5  eyledi: eyleye E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/42, “Senin tahtın böyle mi?”  
7  Kur’ân-ı Kerîm, Neml Sûresi, 27/42, “Sanki o!”  
8  derecede: mertebede N1, R1 
9  yine//vilāyetine: Şām’a N1, R1 
10  ḥużūrında: - E 
11  Kur’ân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 4/78, “De ki:  ‘Hepsi Allah'tandır.’ ”  
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maġrib vilāyetine vardı. Ve Süleymān Nebī ḫaber virdügi ḳızı evlerinden 
uġrılayup kendü āşiyānına getürdi.  

Bu ḥāl ile ol ḳız Sī-murġ’uñ yuvasında büyüdi. Ve gitdükçe naḫl-i 
ḳāmeti serv gibi ser-efrāz oldı. Maşrıḳ canibindeki oġlan daḫı yigit olup, 
ticāret ile deryā seferine gidüp, ittifāḳ birgün bir muḫālif rūzgār gemilerini 
pāreleyüp, ol yigit bir taḫte pāresine ṣarılup, ḥikmet Allāh’uñdur, ve 
‘Anḳā’nuñ yuvası olan cezīreye düşüp, [278a N1] ba‘de zamānin eṭrāf u 
cevānibi ṭolaşurken bir ulu aġaç dibine gelüp, yuḳarusında ‘Anḳā’nuñ 
yuvasını ve ol āşiyānede burc-ı melāḥat Hümā’sını, ya‘nī ol ḳızı gördi. 
“Kimüñ nesisün? Ve bu āşiyānede n’eylersün?” diyü ṣordı.  

Ol daḫı yigit cānibine naẓar ḳılup benī Ādem olduġına sevindi. Ve “Bu 
cezīreye neden düşdüñ?” diyü su’āl idüp ve kendüsi Sī-murġ’uñ ḳızı idügini 
söyleyüp, der-ḥāl mābeynlerinde bir vechle ‘aşḳ u maḥabbet peydā oldı ki 
gūyā ki yigit Vāmıḳ ve ol ḳız ‘Aẕrā oldı. Veyāḫūd ol [292a E] cüvān 
Mecnūn ve ol nigār Leylā mertebesin buldı.  

Pes kemend-i gīsūsı ile cüvānı kendüye çekdi. Ya‘nī Sī-murġ’uñ 
āşiyānesi üstine çıḳardı. Der-ḥāl murādlarınca mu‘āşerete ve dürlü dürlü būs 
u kenār ile mücāma‘ata başlayup ıraḳdan Sī-murġ görindükçe ol cüvān 
āşiyānedeki ḥayvānāt derilerinüñ birisine girüp, maḥabbet1 bīşe-zārınuñ şīri 
gibi pōst-pūş olup, aṣlā ‘Anḳā bunı ṭuyamayup ve āşiyānesinde ġayrı ādem 
var idügini bilemeyüp, āḫirü’l-emr ḳız yüklü olup, cüvāndan bir ḳızcaġız 
ṭoġırup ve ammā Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām Süleymān’a bu ḳıṣṣanuñ tafṣīli ile 
ḫaberin virüp, ‘Anḳā ise “Taḳdīri taġyīr itdüm.” ṣanup, birgün Süleymān 
Nebī’ye gelüp, “Yā nebiyya’llāh, sābıḳan şu maḳūle bir nesne beyān 
eylemişdiñüz. Henüz ol ḳız benüm yanumda ve ol oġlan aña vāṣıl 
olmamışdur.” didükde Süleymān Nebī “Var, ol ḳızı2 getür.” diyü ‘Anḳā’ya 
emr idüp, ol daḫı pōst ile getürüp, [391b R1] ḳızı ḥālā ki ol cüvān ve ṭoġan 
ḳız daḫı pōst içinde bile olup, Süleymān Nebī ḥużūrına geldüklerinde pes 
“Bu ḳażiyye ben didügüm gibidür.” diyü ‘Anḳā’ya taḳrīr idüp, ol daḫı 
“Degüldür.” diyü inkār 3  eyledügi gibi “Ṭaşra çıḳuñ” diyü Süleymān 
‘aleyhi’s-selām emr itmekle fi’l-ḥāl pōstuñ içinden ol nigār ve eri olan cüvān 
ve ṭoġan ḳızcaġızları bir uġurdan ṭaşra çıḳup, ‘Anḳa ḫacīl ü şermsār olup, 
Süleymān Nebī ise “bire (?) ḳaderī” diyü Sī-murġ’a ṭa‘n idüp, cümle vuḥūş u 

 
1  maḥabbet: - R1 
2  ḳızı: oġlanı E 
3  Degüldür//inkār: āşikāre R1 
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ṭuyūr ‘Anḳā’yı melāmet idüp, “Peyġāmberi tekẕīb ideyin.” didügi ẓāhir 
olup, ol zamāndan berü Sī-murġ insāna görinmeyüp ve ṭuyūr arasına 
girmeyüp, ḫalḳdan vaḥşet ve Ḳāf-ı istiġnāda ‘uzlet iḫtiyār eylemişdür. Ve 
bi’l-cümle andan ṣoñra kimseye görinmemişdür.           

 

[Ammā mu‘cizātı] 

Ve’l-ḥāṣıl Süleymān ‘aleyhi’s-selāmuñ bunuñ gibi kerāmātına, ḫuṣūṣā 
gūn-ā-gūn mu‘cizātına nihāyet yoḳdur. Ḥattā Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā 
nām risālede sekiz mu‘cizesi beyān olınmışdur. Evvelkisi yil, ḥükmine 
musaḫḫar olduġıdur ki taḫtını götürürdi. Her ḳanġı vilāyete ḳasd eylese 
sā‘ati ile yitürürdi. 

İkincisi ḫātemidür ki üzerinde1 ism-i a‘ẓam mektūb olmaġla cemī‘-i 
eşyā emrine musaḫḫar ve kendüsi ins ü cin ve ṭuyūr u vuḥūş üzerine 
muẓaffer olmış idi. 

Üçincisi [278b N1] ḳuşlar kendüye söyler idi. Cümlesinüñ [292b E] 
dilini bilüp sözlerine göre cevāb eyler idi. 

Dördincisi altundan taḫtı var idi ki pāyeleri yāḳūtdan idi. Ve her ḳanda 
dilerse yile götürdür idi.2 

Beşincisi deryālarda ve ṭaġlarda ve defīnelerde ve yir altında ve bi’l-
cümle her ḳanda incü ve sā’ir cevāhir, ḫuṣūṣā defīne ḳılınmış altun ve gümüş 
var ise Süleymān ‘aleyhi’s-selām anı görür idi. Aṣlā andan gizlü nesne yoḳ idi. 

Altıncısı, birgün kendüler ḳarıncalara maḫṣūṣ olan vādīye indiler. Aṣlā 
yaş ot ve çayırı yoġduġını gördiler. Der-ḥāl ol vādīyi ṣuladılar. Hīç bir 
zamānda ekin ve çayır ḥāṣıl olmış yir degül iken ‘ale’l-fevr tāze otlar ve ekin 
bitmesine sebeb oldılar.  

Yedincisi kendüler ḳanda gitseler yanlarınca dīvārlar ve aġır binālar 
yürür idi. Kendüler ṭurduḳça3 sāyesinden ayrılmazlar idi. [392a R1]  

 
1  üzerinde: - R1 
2  Ve her//idi: - R1 
3  ṭurduḳça: ṣorduḳça R1 
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Sekizincisi cin ve dīv ve ‘ifrītler emrine iṭā‘at itmişler idi. İstedügi gibi 
binālar yapdurup 1  ve ġarīb şekller ve ṭılısmlar düzdürüp murādlarınca 
istiḫdām iderler idi. 

Ve bi’l-cümle bu deñlü şevket ü miknet ve sa‘ādet ü salṭanat ile Ṭaberī 
ḳavlince elli beş yıl ‘ömr sürüp, anuñ da2 ḳırḳ yılı salṭanat u celālet ile geçüp, 
ammā İşrāḳu’t-tevārīḫ yazduġı üzere Süleymān Nebī elli yıldan ziyāde ‘ömr 
sürüp ve ziyādesi ne miḳdār idügi ma‘lūm olmayup, zīrā   فاً ومخسني اش نيّ ع «و
 diyü ta‘bīr eylemişlerdür.4 Pes “neyyif” diyü ‘aḳdden ziyāde olana سنة» 3
dirler ki ba‘żılar birden üçe varınca ve ba‘żılar ona varınca, diyü ta‘bīr 
itmişlerdür. Bu taḳdīrce Süleymān Nebī’nüñ sinn-i şerīfleri elliden 
ziyādedür. Ammā eṣaḥḥı, ya‘nī5 ne ḳadar ziyāde idügi ma‘lūm degüldür.  

Ve kendüler vefāt itdügi zamānda Beytü’l-maḳdis bināsı nihāyete 
irişmeyüp nā-tamām ḳalmaġla Ḥaḳ te‘ālādan vefātı ḫaberi şāyi‘ olmamasına 
du‘ā idüp, bir yıla dek meyyiti ‘aṣāsına ṭayanup, ṭurup, görenler namāz 
içinde, ḳıyās idüp, āḫir emr-i Ḥaḳ ile bir ḳarınca ol ‘aṣāya mü’ekkel olup, 
hergün bir miḳdār yiyüp, yıl tamām olduḳda ‘aṣā ḳırılup,6  meyyit yire 
düşüp, berü cānibde 7  Beytü’l-maḳdis bināsı da dükenüp, dīvler 
Süleymān’uñ vefātı ḫaberin işidince ṭaġılup, ḳaçup,8 pes ‘ulemā ol ḳarıncayı 
‘aṣā içinde bulup, ol ‘aṣāya mu‘ādil bir ‘aṣā içinde9 tekrār ḥabs idüp, günde 
ne miḳdār yidügini ma‘lūm idinüp, andan ḳıyās idüp, [293a E] Süleymān 
Nebī ‘aleyhi’s-selām vefāt itdükden10 ṣoñra karınca ‘aṣāyı bir yıla dek yiyüp, 
ṣoñradan ẓāhir olduġını taḥḳīḳ itmişler idi. 

Ba‘dehu Benī İsrā’īl ‘ulemāsı Süleymān Nebī’nüñ meyyitini taḫtı 
üzerine yaturup ve ḫātemin barmaġına ḳoyup, Baḥr-i Ḳulzüm’den öte bir 
cezīreye iletüp, [279a N1] bir büyük ṭaşı serāy gibi oyup içinde ḳomışlar 
idi. Ḥattā ‘Affān ve Belḳıyā ol ḫātem ḳaṣdına varup, ol maḥalde11 ‘Affān 

 
1  yapdurup: yapdurup ve miḥrāblar E 
2  anuñ da: - N1, R1 
3  “Elli seneden daha fazla yaşadı.” 
4  diyü//eylemişlerdür: - N1, R1 
5  ya‘nī: - N1, R1 
6  ḳırılup: ufanup E 
7  berü cānibde: ve ol zemāna dek N1, R1 
8  ḳaçup: gitdiler N1 | ṭaġılup, ḳaçup: ṭaġlara gitdiler R1 
9  ol//içinde: - E 
10  ‘aleyhi’s//itdükden: öldükden E 
11  ol maḥalde: anda E 
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helāk olmış idi. Benī Ādem’den anlardan ġayrı kimesne [392b R1] ol 
cezīreye yol bulmamış idi. 

Bālāda mesṭūr olduġı vech üzere Beytü’l-maḳdis’üñ bināsı1 tekmīline 
bir sene ḳalduḳda ṭaraf-ı Bārī’den ‘ömrleri āḫire irdügi ḫaberi kendülere 
işāret ü i‘lān olınduḳda der-ḥāl rūy-i niyāzı dergāh-ı Çāre-sāz’a ṭutup 
Beytü’l-maḳdis’üñ bināsı kendü yüzinden tekmīl olınmasını recā eyledükde 
itmām-ı bināya dek vefātı şuyū‘ bulmaduġı, du‘āsı dergāh-ı eḥadiyyetde 
maḳbūl olduġına dāldür.2  

 

Ẕikr-i Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām 

Peyġāmberdür. Benī İsrā’īl’den Beraḫyā oġlıdur ki nesebi Recī‘am bin 
Süleymān bin Dāvūd ‘aleyhimü’s-selāma çıḳar. Pes niçe zamān olmış idi ki 
Benī İsrā’īl’den peyġāmber3 gelmeyüp, salṭanat ise Eşkānīler ile Rūmīler 
mābeyninde nizā‘ üzere devr idüp, Benī İsrā’īl ḳavmi gice ve gündüz Allāh’a 
yalvarup, peyġāmber recā eyledükleri eclden Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
Ẕekeriyyā’ya nübüvvet virdi.  

Zīrā ol zamānda Beytü’l-maḳdis bir derecede ma‘mūr idi ki yimez, 
içmez ve ‘ömrince mescidden çıḳmaz biñ ‘ābid var idi ki içlerinden birisi 
Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām idi. Ve ol ‘ābidlerüñ ekẟeri Beytü’l-maḳdis 
mescidine neẕr ile gelmişler idi. Ya‘nī ki Benī İsrā’īl ‘ulemāsınuñ ve murṭāż 
‘ābidlerinüñ ‘ādetleri bu idi ki ḳaçan ‘avretleri ḥāmile olsa “Yā Rabbī, eger 
bu ṭoġan erkek oġlan olursa senüñ ‘ibādetüñ içün āzād eyledük. Ve biz anuñ 
ḫidmetinden geçdük.” diyü ‘ahd idüp erkek ṭoġarsa4 o mescide getürürler 
idi. Eger ḳız ṭoġarsa yine ḫidmetlenmeyüp, evlerinde ṭutup,5 ‘ibādet ṭarīḳını 
gösterürler idi.  

Ẕekeriyyā daḫı ol ‘ālimlerden ve āzādlulardan idi. Ve yine Benī İsrā’īl 
‘ulemāsından Ḳāḳūr nām ‘ābidüñ ḳızı Īşā‘’ı ḥelāllıġa almış idi. Ammā 
kendüsi yetmiş beş yaşına varınca Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā aña evlād leẕẕetini 
müyesser itmeyüp, pes kendüsi pīr olup, ve ḫātūnı ḥayżdan ḳalup, her vechle 
evlāddan ümmīd kesmişler iken Allāhu Te‘ālā anuñ göñline ilhām idüp,   

 
1  bināsı: - R1 
2  Bālāda//dāldür: - E 
3  peyġāmber: - N1, R1 
4  erkek ṭoġarsa: - N1 
5  erkek//ṭutup: - R1 
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 ya‘nī “Yā Rabb, baña  ﴿َربِّ َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة إِ نََّك مسَِيُع الدَُّعاء﴾1
‘ālem-i ġaybdan bir erkek oġul rūzī eyle ki du‘ālar ḳabūl idici ve ḥācetler revā 
eyleyici2 sensün.”  ًِّبا َوملَْ َأُكن  ِبُدَعاِئَك َرب ﴿َربِّ ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
 ,ya‘nī “Yā Rabb, pīrlik ‘ālemine yitişdüm [293b E | 393a R1] َشِقي�ا﴾3
ḳocadum.4 Ṣaçum ṣaḳalum aġardı. Bu āna gelince5 itdügüm du‘ālardan ve 
diledügüm 6  recālardan beni maḥrūm itmedün.”  ِمن اْلَمَواِيلَ  ِخْفُت  ﴿َوِإّينِ 
 Ya‘nī “Şimdiki ḥālde ben ṣoñumdan ḳorḳup ḳavmümden iḥtiyāṭ َورَاِئي﴾7
eyledüm. Ve sā’ir peyġāmberlerüñ her ḳanġısından evlād gelmedi, ol ḳavm 
anuñ dīnini ve şerī‘atini taġyīr idüp kitābını żāyi‘ eyledi. [279b N1] Çünki 
benüm evlādum olmadı,8 pes benden ṣoñra ḳavmüm bu şerī‘ati taġyīr ideler, 
diyü ḫavf eylerin.” dimekdür. 

 ,Ya‘nī “Yā Rabbī ﴿فـََهْب ِيل ِمن لَُّدنَك َولِي�ا ۞ يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب﴾9
baña bir oġul vir ki benden ve Āl-i Ya‘ḳūb’dan peyġāmberlik aña mīrāẟ 
ḳalsun.” diyü Bārī Ḫudā dergāhına10 tażarru‘ u du‘ā eyledükde Ḥaḳ te‘ālā 
Ẕekeriyyā’nuñ du‘āsını ḳabūl eyledi. Ve miḥrābında ‘ibādete meşġūl iken 
Cebrā’īl’i gönderüp Yaḥyā’nuñ vücūda gelecegini muştuladı. Niteki Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’de  11﴾ُرَك ِبُغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي ملَْ َجنَْعل لَُّه ِمن قـَْبُل مسَِي�ا  ya‘nī “Biz ﴿َ� زََكرِ�َّ ِإ�َّ نـَُبشِّ
Ẕekeriyyā’ya12 bir oġul muştuladuḳ ki anuñ adı Yaḥyā idi. Ve andan evvel 
kimseye bu maḳūle ad virilmemiş13 idi.” [buyurıldı]. 

Pes “yaḥyā” dimek “diri” dimekdür. Atası anası pīrler olup iki ölü 
meẟābesinde iken vücūda gelmegin “Yaḥyā” diyü ad virilmiş idi.14 Ve Yaḥyā 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Âli İmran Sûresi, 3/38, “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. 

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.”  
2  revā eyleyici: devā idici N1, R1 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/4, “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım 

sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”  
4  yitişdüm, ḳocadum: irişdüm N1, R1 
5  āna gelince: ḥālle yitişince E 
6  diledügüm: - N1, R1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/5, “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek 

akrabalarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum.”  
8  benüm//olmadı: benden daḫı evlād gelmedi R1 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/5-6, “Bana kendi tarafından; bana ve Ya‘kūb 

hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla.”  
10  Bārī//dergāhına: Bārī Ḫudā’ya N1, R1 
11  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/7, “(Allah, şöyle dedi: ) ‘Ey Zekeriyyâ! Haberin olsun 

ki biz sana Yahyâ adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.’”  
12  Ẕekeriyyā’ya: Yaḥyā’ya N1 
13  virilmemiş: ḳonılmamış R1 
14  ad//idi: tesmiye olınmışdur N1, R1 
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vücūda geldükden ṣoñra, bir rivāyetde1 altı ay ve ba‘żılar ḳavlince üç yıl 
ṣoñra ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām dünyāya geldi. Bir aylıḳ olduḳda ilhām-ı Rabbānī 
ile Meryem anı Beytü’l-maḳdis’den ḳaçurdı. Ya‘nī ki Mıṣr vilāyetine göçüp 
ta otuz yıla dek anda ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmı terbiyet eyledi.  

Fe-ammā bu cānibde Benī İsrā’īl ḳavmi “Elbette Meryem ile ‘Īsā’yı 
Ẕekeriyyā ḳaçırdı.”2 diyü Yūnānīlerden Şām vilāyetinde oturup pādişāhlıḳ 
iden Hirodūs’a3 ḫaber virdiler. Ol daḫı ‘Īsā’yı ḳatl itmek içün birḳaç def‘a 
Ẕekeriyyā’ya4 ādem gönderüp, isteyüp ve bu vechle nā-bedīd olduḳlarını, 
cümlesini Ẕekeriyyā’dan bilüp, Ẕekeriyyā’yı 5  ḳatl eylemegi muḳarrer 
itdüklerinde Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām daḫı Mıṣr’a ṭoġrı firār idüp, ve lākin 
[393b R1] Benī İsrā’īl ardlarına düşüp, yitişmeleri muḳarrer olduḳda bir 
ulu aġaç altına gelüp, eliyle işāret idüp, fi’l-ḥāl ol aġaç iki yarılup, Ẕekeriyyā 
‘aleyhi’s-selām içine girüp, gizlenüp, aġaç yine büsbütün olup, aṣlā ḳovuġı 
olmayup, pes Ẕekeriyyā’nuñ izin izleyürek anda geldüklerinde aġacı 
büsbütün görmeleri ile [294a E] içinde olmaḳ iḥtimāli virilmeyüp,6 lākin 
İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne gelüp, “Siḥr ile içine girmek vardur. Bıçḳu7 ile biçiñüz. 
Maṣlaḥatdur.” diyü ta‘līm itmekle ‘ale’l-fevr bir bıçḳu getürüp, Benī İsrā’īl 
ol aġacı biçüp, ba‘dehu ḳanı yire ṭamlayup, Ẕekeriyyā aġaç içinde idügi 
ma‘lūm olup, Yaḥyā ‘aleyhi’s-selām ise ḳaçup, gizlenüp, niçe zamānlar ṭaşra 
çıḳmayup, Beytü’l-maḳdis’de ṭā‘at u ‘ibādete meşġūl olmış idi.  

Egerçi ki Ẕekeriyyā’ya Ḥaḳ te‘ālā Yaḥyā’yı virdükde yetmiş beş yaşında 
idi. Ṣoñra ne miḳdār yaşaduġı ma‘lūm degüldür. Ve lākin ekẟer-i iḥtimāl 
müddet-i ‘ömri yetmiş ile seksen mābeyninde iken helāk itmişler idi. 

  

 

 

 

 
1  ṣoñra//rivāyetde: - N1, R1 
2  Ẕekeriyyā ḳaçırdı: sen ḳaçurduñ E 
3  Burada kastedilen “Hirodes” olmalıdır. bk. Ömer Faruk Harman, "ÎSÂ", Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/isa#1 (30.06.2019). 
4  Ẕekeriyyā’ya: - E 
5  Ẕekeriyyā’yı: - E, N1 
6  virilmeyüp: olmayup R1 
7  Bıçḳu: Bıçaḳ N1 
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[Ammā mu‘cizātı] 

Fe-ammā Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selāmuñ mu‘cizātından bu üç mu‘cizesi 
daḫı eṣaḥ rivāyet ile ẟābitdür. Evvelkisi bu idi ki ḳalemsiz kitābet iderdi. Ve 
her ḳaçan ehl-i Hind’e mektūb yazmalu [280a N1] olsa ḳalemsiz yazardı. 

İkincisi bu idi ki ṣu üzerinde yürürdi. Aṣlā ayaḳları ṣuya batmazdı.  

Üçincisi ḳaçan küffār nübüvvetine inanmadılar, kendüsinden mu‘cize 
ṭaleb eylediler, aġaçlara işāret ḳıldı. Gözleri öñinde her biri yirinden yıḳıldı. 

 

Ẕikr-i Yaḥyā ‘aleyhi’s-selām 

Mürsel peyġāmberdür. Daḫı Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām ḥayātda iken 
nübüvvet tācını giydi. Ve risālet ḫil‘atini urındı1 idi. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 
anuñ ḥaḳḳında  2﴾ْكَم َصِبي�ا َناُه احلُْ  ya‘nī “Biz Yaḥyā’ya daḫı oġlancıḳ ﴿َوآتـَيـْ
iken ḥikmet ü ma‘rifet virdük ki Ḫālıḳ’ını bildi. Ve peyġāmberlere inandı. 
Ve ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmı taṣdīḳ eyledi. Ve daḫı ben Yaḥyā’yı pāk yaratdum. Ve 
esirgeyici ḫalḳ itdüm. Ve benden ḳorḳıcı ve atasına ve anasına [394a R1] 
muṭī‘ olıcı yaratdum. Ya‘nī her cihetle perhīzkār idi. Aṣlā cebbārlıġı yoġ-ıdı.” 
dimekdür.  

Bundan mā‘adā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  َويـَْوَم َميُوُت َويـَْوَم ﴿َوَسَالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد 
 ya‘nī “Benüm selāmum anuñ üzerine olsun, ṭoġduġı günde ve يـُبـَْعُث َحي�ا﴾3
vefāt eyledükde ve ḳabrinden dirilüp çıḳacaġı zamānda.” dimekdür.  

Pes Yaḥyā ‘aleyhi’s-selām Bārī te‘ālānuñ bu vechle memdūḥı olduġından 
mertebesi ve derecesi nice ‘āliye idügi ma‘lūmdur. Ve zamān-ı nübüvvetinde 
Tevrāt aḥkāmı ile ‘amel iderdi. Egerçi ‘ulemā iḫtilāf idüp    َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب �َ﴿
 āyet-i kerīmesinden5 ya‘nī “Yā Yaḥyā, bu kitābı ḳuvvet ile ṭut. Ve ِبُقوٍَّة﴾4
ḥükmini icrā eylemege diḳḳat it.” diyü emr olınduġından aña müstaḳil kitāb 
inmişdür, diyü beyān eylemişlerdür. [294b E] Ammā eṣaḥḥı budur ki 
kitābdan murād Tevrāt’dur. Ya‘nī “Tevrāt’ı ḳuvvet ile ṭut ve ḥükmini icrā 
eylemege sa‘y u diḳḳatler it.” dimekdür. 

 
1  urındı: ber-dūş itmiş N1, R1 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/12, “Biz, ona daha çocuk iken hikmet vermiştik.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/15, “Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona 

selam olsun!”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/12, “Ey Yahyâ, kitaba sımsıkı sarıl.”  
5  kerīmesinden: kerīmesinden murād R1 
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Ve bi’l-cümle Yaḥyā ‘aleyhi’s-selām otuz yıl peyġāmberlik eyledi. Egerçi 
evā’ilinde Tevrāt ḥükmi ile ‘amel eyledi. Ve illā Ḥażret-i ‘Īsā’ya bulışup 
nübüvvetini taṣdīḳ idüp ve ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām kendüyi ḫalīfe naṣb itdüginden 
añlanan budur ki evāḫirinde İncīl aḥkāmı ile icrā-yı şer‘ eylemişdür. Ve 
Hirodūs nām pādişāhları ki bālāda1 ẕikr olınmışdur, Yaḥyā Peyġāmber’i 
ġāyetle severdi. Ve her ne işlerse anuñ meşvereti 2  ile işlerdi. Zīrā ki 
Müslimān olmış idi. Ve Yaḥyā’nuñ peyġāmber idügini bilmiş idi.  

Meger Hirodūs’uñ Herdānā3 dirler bir ḳarındaşı ḳızı var idi ki ḥüsn ü 
cemāl ṣāḥibi idi. Ve ba‘żılar dirler ki Hirodūs’uñ ügey ḳızı idi. Pes her 
zamānda melāḥatine ve behcet ü leṭāfetine baḳup ḳıza derūn-ı dilden 
maḥabbet eyleyüp, alup ḫātūn idinmek isterdi. Ve lākin Yaḥyā’ya 
ṭanışduḳda “Ol saña ḥarāmdur.” diyü men‘ itmekle Hirodūs daḫı ol 
sevdādan ferāġat itmiş idi. Ve lākin ol ḳızuñ murādı Hirodūs’a kendüyi 
[280b N1] ḫātūn itmek olduġı eclden bunı fikr eylemiş idi ki Yaḥyā ḳatl 
olmayınca bunuñ murādı müyesser4 [394b R1] olmaya. Bu mekr üzerine 
birḳaç def‘a Hirodūs’uñ beşāşeti zamānında ki “Benden murāduñ ne ise 
maḳbūlumdür.” diyü ḳıza söyler idi. Ḳız ol ḥīnde Yaḥyā’nuñ başı 
kesilmesini recā eyler idi. Ve lākin Hirodūs “Bu olacaḳ maṣlaḥat degüldür. 
Yaḥyā tañrınuñ peyġāmberidür. Böyle teklīfi ḳo.” diyü cevāb virür idi.  

Āḫirü’l-emr birgün Hirodūs şarāb meclisin ḳurup, simāṭ çeküp, inbisāt 
üzere oturup, ‘ayş u nūşa meşġūl iken Herdānā daḫı kendüyi tezyīn idüp, 
nāz u şīve ile meclise gelüp, ḳadeḥi eline alup, kemāl-i sürūr u ṣafā ile sāḳīlik 
idüp, tamām meclis germ ve Hirodūs’uñ ṭabī‘ati nerm olduḳda belki 
Herdānā’yı ḫalvet düşürüp, mücāma‘at ṣafāsına ruḫṣat bulduḳda yine Yaḥyā 
Peyġāmber’üñ başı kesilmesini recā idüp, ol daḫı ser-ḫōşlıḳ ḥālinde rıżā 
virüp, fi’l-ḥāl Yaḥyā ‘aleyhi’s-selāmuñ mübārek başı kesilüp, bir altun tebsi 
içine ḳonılup, Hirodūs’uñ meclisine getürdiler.  

Hemān ol kesik5 baş tebsi içinde lisāna gelüp6 “Yā Hirodūs, bu ḳız saña 
ḥarāmdur. Zinhār buña el ṣunma.” diyü tenbīh eyledi. Vaḳtā ki Hirodūs ol 

 
1  bālāda: yuḳaruda E 
2  meşvereti: ṭanışıġı E 
3  Burada kastedilen “Herodias” olmalıdır. bk. Mahmut Aydın, "YAHYÂ", Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https: //islamansiklopedisi.org.tr/yahya (30.06.2019). 
4  müyesser: ḥāṣıl N1, R1 
5  kesik: - N1, R1 
6  lisāna gelüp: söyledi E 
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[295a E] başuñ cevāba geldügini işitdi,1 müteḥayyir olup itdügi işe nedāmet 
itdi. 2  Ve ol ḳızı yanından ḳovdurup 3  redd eyledi. Ve lākin Ḥażret-i 
Yaḥyā’nuñ başı4 gövdesinden ayrılduḳdan ṣoñra iki ṭamarlarınuñ ḳanı aṣlā 
diñmedi. Üzerine ṭopraḳ yıġa yıġa bir ṭaġ gibi depe peydā oldı. Yine 
Yaḥyā’nuñ5 ḳanı iki ḳuvvetlü buñar gibi aḳup diñmesine çāre olmadı.  

Pes ‘Acem pādişāhlarından, ya‘nī Eşkānīlerden bir pādişāh var idi ki 
ismine Ḫardūs dirler idi. Benī İsrā’īl bu vechle ‘iṣyān ve tañrınuñ 
peyġāmberlerine ihānet idüp, Ẕekeriyyā’yı biçdürüp ve ‘Īsā’yı ṣalb itmek 
isteyüp ve Yaḥyā’nuñ başını kesüp, her birinden niçe mu‘cize görmişler iken 
yine inanmayup küfr üzere olduḳlarını işitdi. ‘Asker çeküp Beytü’l-maḳdis’e 
‘azm itdi.  

Vaḳtā ki Dımaşḳ’a geldi, daḫı Yaḥyā’nuñ ḳanı diñmemiş idi. Ve ol 
da‘vā ile gelmiş idi ki anlar nice Yaḥyā’nuñ ḳanını seyl-i revān [395a R1] 
itdilerse bu daḫı Benī İsrā’īl’üñ ḳanını otaġı öñinde aḳarṣu gibi aḳıtmaduḳça 
el çekmeye. Bu ṭarīḳla ekẟerini ḳılıçdan geçüre.6 Bu niyyet ile şehr-i Dımaşḳ 
kenārına ḳondı. Ve Bīver-zāde 7  nām ser-leşkerini Benī İsrā’īl’i ḳırmaġa 
gönderdi.  

Bir rivāyetde yetmiş biñ kişinüñ başın kesüp ol maḥalde ḳanın aḳıtdı. 
Tā ki Yaḥyā’nuñ ḳanı diñdi. Ve ba‘żılar ḳavlince öldüren Hirodūs’ı buldılar. 
Getürüp8 ol maḥalde başın kesdiler. Andan ṣoñra Yaḥyā’nuñ9 ḳanı sākin 
oldı.  

Ammā Yaḥyā ‘aleyhi’s-selāmuñ müddet-i ‘ömri ne miḳdār idügi 
yazılmamışdur. Aña binā’en biz daḫı beyān eylemedük.  

 

 

 

 
1  Vaḳtā//işitdi: Hirodūs N1, R1 
2  itdügi//itdi: kendüye nedāmet geldi N1, R1 
3  yanından ḳovdurup: - N1, R1 
4  Ḥażret-i//başı: başını E 
5  Yaḥyā’nuñ: - N1, R1 
6  Bu//geçüre: - N1, R1 
7  Bīver-zāde: Beyūzrāde- N1, R1 
8  getürüp: - R1 
9  Yaḥyā’nuñ: - E 
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[Ammā mu‘cizātı] 

Ve mu‘cizātından bu mu‘cizesi eṣaḥ rivāyet ile ẟābitdür ki Ẕekeriyyā 
‘aleyhi’s-selām vefāt itdükden ṣoñra Yaḥyā Peyġāmber [281a N1] Şām 
vilāyetine çıḳup ḫalḳı dīne da‘vet eyledükde nübüvvetine kimesne 
inanmayup kendüsinden mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde ve “Eger peyġāmber 
iseñ gübegündüzin bize cümle 1  nücūmı göster.” didüklerinde Yaḥyā 
‘aleyhi’s-selām du‘ā eyledi. Fi’l-ḥāl güneş mevcūd iken cümle yılduzlar 
gökyüzinde ẓāhir olup ḫalḳ-ı ‘ālem gice içindeki gibi temāşā eyledi. 

 

Ẕikr-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām 

 Ulü’l-‘azm peyġāmberdür. Adı Mesīḥ’dür. Vālidesi Meryem bint 
‘İmrān bin Māẟān’dur. Ve ba‘żılar ḳavlince Meryem bint ‘İmrān bin Yāşhem 
bin Amūz bin Mīşā bin Ḥazeḳiyā bin Aḥrīḳ bin Yūẟām bin Ġarād bin 
Amżiyā bin Yāveş bin Dīhū2 bin Bārem3 bin Behfāşāṭ bin Ebyā bin Ercī‘ām 
bin Süleymān bin Dāvūd ‘aleyhi’s-selāmdur. 

Ve bi’l-cümle be-her-taḳdīr Meryem’üñ nesebi Ḥażret-i Süleymān 
‘aleyhi’s-selāma çıḳar. [295b E] Nihāyet ‘İmrān, Yāşhem oġlı mıdur, yoḳsa 
Māẟān oġlı mıdur, hemān iḫtilāf bundadur.  

Ve ammā Meryem’üñ ṭoġduġı bu vechle vāḳi‘ olmışdur ki ḳaçan  
ki vālidesi Ḥanna ki Ḳāḳūr’uñ4 ḳızı idi, ‘İmrān’dan yüklü oldı, ol zamānda 
‘ādetleri5  üzere ḳarnındaki erkek olmaḳ ümmīd eyleyüp Beytü’l-maḳdis 
mescidine neẕr eyledi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de [395b R1]       ِإْذ قَاَلِت  اْمَرأَُة﴿
6﴾  ya‘nī ḳaçan ki ‘İmrān’uñ ِعْمَراَن َربِّ ِإّينِ نََذْرُت َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ
ḫātūnı Ḥanna ḥāmile oldı, “Yā Rabbī, bu ḳarnumdaki oġlanı senüñçün āzād 
eyledüm. Dilerin ki ḳabūl eyleyesün.” dimiş idi.    َِها قَاَلْت َربِّ ِإّين ﴿فـََلمَّا َوَضَعتـْ

 
1  cümle: - E 
2  Dīhū: Dīmū N1, R1 
3  Bārem: Bāzem N1, R1 
4  Ḳāḳūr’uñ: Fāḳūr’uñ E 
5  ‘ādetleri: evlā geldügi E 
6  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/35, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet 

etmek üzere adadım. Benden kabul et.”  
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 Şol vaḳt ki ḥamlini vaż‘ eyledi, “Yā Rabbī, ben erkek َوَضْعتُـَها أُنَثى﴾1
ṭoġurmadum.” [didi]. 

Ya‘nī ki ol zamāna gelince ḳızlardan kimesne mescide neẕr olmış degüldi. 
Pes ṭoġurduġı erkek olmayup Meryem olduḳda neẕri rāst gelmedügine 
ġuṣṣalanup ‘öẕr eyledükde  2 ﴾َا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنـبَـتََها نَـَباً� َحَسًنا  ya‘nī Ḥaḳ  ﴿ـفَـتََقـبََّلَها َر�ُّ
sübḥānehu ve te‘ālā Meryem’i ḥüsn-i ḳabūl ile ḳabūl eyledi. Ya‘nī erkek 
yirine maḳbūl gördi. Ve aña ṣalāḥiyyet ü diyānet müyesser eyledi. Ve 
Ẕekeriyyā Peyġāmber’e vaḥy idüp Meryem’i mescide aldurdı.3 Ve kendü 
ḫātūnınuñ ḳız ḳarındaşı ḳızı olmaġla āḫar kimesneye virmeyüp terbiyeti ile 
kendüsi muḳayyed oldı.  

Vaḳtā ki Meryem beş yaşına vardı, Ẕekeriyyā anuñ için ḥücresinde bir 
miḥrāb düzdürdi. Ve aña Tevrāt’ı ta‘līm idüp gice ve gündüz ‘ibādete meşġūl 
oldı. Ve kendüsi ṭaşra gitmelü olsa ḥücreyi kilīdler idi. Miftāḥını yanında 
götürür idi.  

Pes birgün Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām ṭaşradan geldi. Meryem’üñ 
ḥücresini açdı. Ve ḳış günleri iken yanında tāze mīveler buldı ki bir rivāyetde 
tāze üzüm ve ba‘żılar ḳavlince incīr idi. Ta‘accüb eyleyüp    4﴾َأىنَّ َلِك َهَذا﴿
ya‘nī “Bu yimiş saña ḳandan gelmişdür?” diyü ṣordı.   5﴾ِ�ّقَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد ا﴿
Meryem daḫı cevāb virüp “Ḥaḳ te‘ālā gönderdi.” diyü beyān eyledi.  

Pes Ẕekeriyyā ḳış güninde yaz yimişi olduġından [281b N1] bu  
remzi añladı ki kendüsi ve ḫātūnı evlāddan ḳalmışlar iken yine ‘ināyet-i 
Ḥaḳ ile veled recā eyleseler vücūda gelmesi mümkin ola. Ḥattā bu ḳıṣṣadan 
ṣoñra Bārī Ḫudā’ya du‘ā idüp oġlı 6  Yaḥyā’yı Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām 
muştulamışdur. 

Ve bi’l-cümle Meryem gice ve gündüz ‘ibādet ü ṭā‘at ile, [396a R1] 
ḫuṣūṣā ḳufl altında żabṭ olınup ḥıfẓ u ḥirāset ile on yaşına vardı. Andan ṣoñra 
[296a E] iki def‘a ḥayż ḥāli olup üçinci def‘a ḥayżdan pāk olduġı gibi 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/36, “Onu doğurunca, ‘Rabbim!’ dedi, ‘Onu kız 

doğurdum.’ dedi.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/37, “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul 

buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi.”  
3  aldurdı: iletdürdi N1, R1 
4  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/37, “Bu sana nereden geldi?"  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/37, “O da ‘Bu, Allah katından’ diye cevap verirdi.”  
6  oġlı: Ḥażret-i R1 
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Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām geldi.   1﴾  Aña beşer ṣūretinde ﴿فـََتَمثَّ َل َهلَا َبَشرًا َسِو��
görindi. Ve Meryem’üñ ḳaftānı yeñine nefes eyledi.  

Ammā Meryem’üñ babası ‘İmrān’uñ Ya‘ḳūb nām ḳarındaşınuñ Yūsuf 
adlu bir oġlı var idi ki ol daḫı ṭoġduḳda mescide neẕr olınup, ba‘dehu 
büyüyüp, neccārlik ṣan‘atın ögrenüp ve eline girincesini mesciddeki 
‘ābidlere ḫarc2 idüp, ṣalāḥ u diyānet ile rūzgārın geçürür idi. Ve ḳaçan ki 
Ẕekeriyyā’nuñ bir mühimmi olup Meryem’üñ ḥücresini açmaġa ve ṣuyını 
getürmege eli degmese miftāḥı ol Yūsuf’a virüp Meryem’üñ ṣuyın ol getürür 
idi. Edeb ile ḳapuyı açup, ṣuyını içerüye ḳoyup, aṣlā Meryem’üñ yüzine ṭoġrı 
baḳmayup, yine ḳapuyı berkidüp gider idi. Ve bu vechle Ẕekeriyyā’nuñ 
māni‘i olup Yūsuf ol ḫidmeti edā eylemek bir iki def‘a ancaḳ vāḳi‘ olmış idi.  

Pes şol zamān ki Cibrīl ‘aleyhi’s-selām beşer ṣūretinde Meryem’e görindi, 
ba‘żılar dirler ki Yūsuf ṣūretinde görinmiş idi. Ḥattā Yehūdīler Meryem’e 
töhmet idüp, ḥāşā “Görinen Yūsuf kendü idi, Cebrā’īl degül idi.” 
didüklerinden3 ḍalālete düşüp kāfir olmışlardur.  

Vaḳtā ki Meryem ḥücresini berkidüp, başını yayḳayup, andan esbābın4 
giyüp oturdı, Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām ṣūret-i beşerde pencereden içerü girdi. 
Meryem ḳorḳup  5﴾ ِإّينِ َأُعوُذ ِ�لرَّْمحَن ِمنَك ِإن كُ نَت َتِقي�ا ﴿ ya‘nī “Ben Allāh’a 
senden ṣıġınurın. Eger Müslimān iseñ, Allāh’dan ḳorḳarsuñ. Ve bunda 
yaramaz fi‘l ḳaṣdına gelmiş iseñ.” didükde Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām 
Meryem’üñ ḳorḳduġını gördi. 

َا َأَ� َرُسوُل رَبِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما زَِكي�ا﴾ 6  Ya‘nī “Ben Allāh’uñ ﴿ِإمنَّ
resūliyin. Anuñçün geldüm ki saña bir pāk oġul vireyin ki ata bilinden 
inmemiş ola. Ve nuṭfeden ḥāṣıl olmamış, [396b R1] belki hevā-yı laṭīfden 
yaradılmış olup Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālānuñ ḳudreti gülzārında bir ġonce-i 
mümtāz ve irādeti bāġında bir serv-i ser-efrāz oldı ki būyı ḫalḳ-ı ‘ālemi 
mu‘aṭṭar ve enfās-ı müteberrikesi ḳulūb-ı benī Ādem’i kendüye musaḫḫar 
eyleye. Ḫuṣūṣā nesīm-i luṭf u iḥsānı ḫār-ı siyāhı buḫurumeryem ve şemīm-i 
aḫlāḳı bī-kerān ḫāk u ḫāreyi girān-māye gevher gibi mükerrem ḳıla.” diyü 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/17, “Ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.”  
2  ḫarc: ṣarf R1 
3  didüklerinden: didükleri bundandur ki E 
4  esbābın: giysisin E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/18, “Senden, Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan 

çekinen biri isen (bana kötülük etme).”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/19, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir 

çocuk bağışlamak için gönderildim.”  
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ḫaber virdükde Cibrīl-i emīnüñ sözinden Meryem’üñ göñli emīn olup 
 ya‘nī “Benden [282a N1]  ﴿قَاَلْت َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم َوملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر َوملَْ َأُك بَِغي�ا﴾ 1
nice oġul ḥāṣıl olur ki ḥelālden ve ḥarāmdan kimesne benüm [296b E] 
dāmenüme el ṣunmamışdur.” didükde Cibrīl ‘aleyhi’s-selām cevāb virüp 
مَّْقِضي�ا﴾ 2 أَْمرًا  وََكاَن  ّمِنَّا  َوَرْمحًَة  لِلنَّاِس  آيًَة  َولَِنْجَعَلُه   ٌ َهنيِّ َعَليَّ  ُهَو  رَبُِّك  قَاَل  ﴿َكَذِلِك 
 ya‘nī “Gerçek dirsün. Saña ḥelālden ve ḥarāmdan ḳaṭ‘ā 3  kimesne 
yapışmamışdur. Ve lākin Ḥaḳ te‘ālāya bu nesne āsāndur.4 Niteki Ādem 
Peyġāmber’i atası ve anası yoġ-iken yaratmışdur. Bunun ḫod anası var, 
nihāyet atası yoḳdur. Ve irādetu’llāh bunuñ üzerinedür ki ol oġlan Ḥaḳḳ’uñ 
kemāl-i ḳudretinden bir ‘alāmet ola. Ve benī Ādem Ḫālıḳ’uñ ṣun‘-i pākini 
bu vechle daḫı müşāhede eyleye. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ol senden ṭoġacaḳ 
oġlana iki ad virmişdür ki biri Mesīḥ’dür ve biri ‘Īsā’dur. Ṭoġduġı zamānda 
sen daḫı ol vech ile ism ḳoyasun.” diyü tenbīh eyledi.  

Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de  ﴿ ْنُه ُرِك ِبَكِلَمٍة ّمِ ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة َ� َمْرَميُ ِإنَّ اّ�َ يـَُبشِّ
,ya‘nī “Yā Meryem اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ ﴾5 6  Allāhu Te‘ālā saña bir 
kelime ile beşāret eyledi ki anuñ ismi Mesīḥ’dür.” [buyurılmışdur]. 
Kelimeden murād lafẓ-ı kün’7dür. ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām Allāhu Te‘ālā’nuñ bir 
kerre “Ol.” dimesi ile olmışdur.  

Andan Cibrīl ‘aleyhi’s-selām ‘Īsā’nuñ evṣāfından beyān idüp   َوِجيًها ِيف﴿
نْـَيا َواْالِٰخرَِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَني﴾8  ya‘nī “Ḥaḳ te‘ālā saña virdügi oġul dünyāda ve  الدُّ
āḫiretde ‘izzet ü devlet ṣāḥibi ve daḫı Ḥaḳ te‘ālānuñ muḳarreb 
ḳullarındandur.   9﴾َويَُكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمَن الصَّاحلَِِني﴿  Daḫı ṣabīligi 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/20, “Meryem, ‘Bana hiçbir insan dokunmadığı ve 

iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?’ dedi.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/21, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki:  ‘O benim için çok 

kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. 
Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir.’ ”  

3  ḳaṭ‘ā: - N1 
4  te‘ālāya//āsāndur: te‘ālā böyle fermān eyledi N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/45, “Hani melekler şöyle demişti:  "Ey Meryem! Allah, 

seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu Îsâ Mesih'tir.’ ” | E 
nüshasında âyetteki “Hani melekler şöyle demişti” ibaresi yazılmamıştır. 

6  Yā Meryem: - E 
7  “Ol.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/45, “Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok 

yakın olanlardandır.” | E nüshasında âyetteki “çok yakın olanlardandır” ibaresi mealden 
sonra gelmektedir. 

9  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/46, “O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla 
konuşacak, salihlerden olacaktır.” | E nüshasında âyetteki “salihlerden olacaktır” ibaresi 
yazılmamıştır. 
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ḥālinde iken gehvāresinde1 ḫalḳa söyler. [397a R1] Ve nāsı ḥaḳ dīne da‘vet 
eyler. Ve pīrligi vaḳtinde gökden nüzūlinde kelām-ı ḥikmet ü ‘ibret söyler. 
Ve cennetde ṣāliḥler ile olur.”2 [diyü buyurmışdur]. 

Vaḳtā ki bu ṣıfatları Meryem, Cibrīl’den işitdi, ‘Īsā’nuñ peyġāmber 
olacaġını taḥḳīḳ itdi. Ve’l-ḥāṣıl bu sözlerden ṣoñra Cibrīl ‘aleyhi’s-selām 
Meryem’ün yeñine “üf” didi ve gitdi. Andan ‘Īsā’ya ḥamli ẓuhūr itdi.  

Egerçi ki ba‘żı mel‘ūnlar Ẕekeriyyā ile ve ol neccār Yūsuf ile Meryem’e3 
töhmet eylediler. Fe-ammā kāfir olduḳlarını ve Meryem ol töhmetden berī 
idügini4 Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’inde beyān idüp  ََوَمْرَمي﴿

فـَْرَجَها  َأْحَصَنْت  الَِّيت  ِعْمَراَن  وَُكتُِبِه   ابْـَنَت  َا  َر�ِّ ِبَكِلَماِت  َوَصدََّقْت  رُّوِحَنا  ِمن  ِفيِه  فـَنَـَفْخَنا 
-ya‘nī “ ‘İmrān ḳızı Meryem ki fercini ṣaḳladı. Ken  وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتَني﴾5
düsini nā-maḥremden ṣaḳındı. 6  Pes biz kendü rūḥımuzdan kemāl-i 
ḳudretimüz ile7 aña nefḫ eyledük. Ya‘nī zevci yoġ-iken ‘Īsā’yı aña oġul8 
virdük. Ol daḫı iḥsānımuzı bildi. Ve tañrısınuñ kelāmını taṣdīḳ eyledi. Ve 
kitāblarına inandı. Emrine muṭī‘ olıcılardan oldı.” [diyü buyurdı]. 

Ve bi’l-cümle Meryem ‘Īsā’yı ṭoḳuz ay ḳarnında götürüp ve kendü 
namāza ṭurduġı zamānda ḳarnında ‘Īsā’nuñ tesbīḥ [282b N1] itdügini 
işidürdi. [297a E] Vaḳtā ki va‘desi yitdi, ‘Īsā’nuñ ṭoġması muḳarrer oldı, 
burısı ḥālinde 9  Meryem ḥücresinden çıḳdı. Ve ṣaḥrāya ṭoġrı çekilüp, bir 
ḳurımış ve mīveden ḳalmış ḫurmā aġacınuñ altına varup vaż‘-ı ḥaml eyledi. 
Ve ḫalḳuñ töhmet ideceklerin bilüp   10 ﴾َتِين ِمتُّ قَـْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسًيا مَّنِسي�ا ﴿َ� لَيـْ
didi. Ya‘nī “N’olaydı, ben bundan evvel ölmiş ve unudılmış, gitmiş 
olaydum.” diyü derūn-ı dilden āh eyledi. 

Ammā ayaġı altından bir āvāz işitdi ki “Yā Meryem, ġuṣṣalanma ve 
incinüp üşenme ki taḳdīr-i Rabbānī böyle eyledi. İmdi ayaġuñ altında çıḳan 

 
1  gehvāresinde: beşiginde iken E 
2  Ve pīrligi//olur: - E 
3  Meryem’e: - N1 
4  Meryem//idügini: Meryem’üñ berāretini R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Tahrim Sûresi, 66/12, “Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim 

de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan 
İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.”  

6  fercini// ṣaḳındı: nefsini maḥrem ve nā-maḥremden ṣaḳınup ṣaḳladı N1, R1 
7  kemāl-i//ile: - N1 
8  oġul: - R1 
9  yitdi//ḥālinde:  tamām ve ṭoġması muḳarrer oldı, vilādeti maḥallinde N1, R1 
10  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/23, “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş 

olsaydım!”  
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buñardan iç.   1 ﴾ْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِني�ا Ya‘nī ﴿َوُهّزِي إِ لَْيِك ِجبِ 2  “Bu 
ḫurmā aġacını depret ki üzerüñe ḫurmā dökilsün. Ve ol ḫurmādan yi.” diyü 
işāret olındı.  

Ba‘żılar dirler ki ayaġı altından söyleyen [397b R1] ‘Īsā idi. Ve ammā 
bir rivāyetde Cibrīl ‘aleyhi’s-selām idi.  

Pes Meryem ol ḳurımış ḫurmā aġacını silkeledi. Fi’l-ḥāl yeşerüp, 
yapraḳlanup tāze yimişler aşaġa düşdi. Meryem ol ṣudan içdi. Ve 
ḫurmālardan yidi. Gövdesindeki ża‘fı gidüp Bārī Ḫudā’ya şükr eyledi. Aṣlı 
budur ki ol zamāndan berü vaż‘-ı ḥaml iden3 ‘avretler ḫurmā yimek, ol 
olmazsa ḫānegī ḥelvā isti‘māl itmek ‘ādetdür. Ve ḳuvvetlerine ve 
istirāḥatlerine sebebdür. 

Andan4 Meryem, Mūsā şerī‘ati üzerine ṣavm-ı ṣamt ile ‘ibādete, ya‘nī ol 
gün söylememege niyyet idüp, ba‘dehu ‘Īsā’yı alup,5 mescid içine girüp,6 
gören ‘ābidler töhmete ve Ẕekeriyyā’ya “Bunı ḥıfẓ itmemişsün.” diyü ṭa‘n u 
şemātete başlayup, andan  ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك �َ﴿
 ya‘nī “Ey Hārūn’uñ ḳız ḳarındaşı, sen Süleymān Nebī’nüñ8 neslinden بَِغي�ا﴾7
olup senüñ aṣluñda bu töhmetli kimesne yoġ-ıdı. Daḫı senüñ babañ 
yaramaz kişi degül idi. Ve senüñ anañda daḫı azġunlıḳ görinmemişdi. Pes 
sen bu oġlanı nereden bulduñ?” didüklerinde Meryem kendüsi ṣavm-ı ṣamta 
niyyetlü olmaġın söylemegi iḫtiyār eylemeyüp,    فََأَشاَرْت إِلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم﴿
ya‘nī10  َمن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبي�ا﴾9  “Buña ṣoruñ.” diyü remz ile ‘Īsā’ya işāret 
eyledükde ol ‘ābidler Meryem’i temesḫur idüp “Şimdi ṭoġan oġlan söylese 
mi gerekdür?” diyü gülüşdüklerinde Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘Īsā’ya nuṭḳ 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/25, “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze 

hurma dökülsün.”  
2  Ya‘nī: Daḫı E 
3  vaż‘-ı//iden: loḥusa olan E 
4  Andan: İmdi R1 
5  alup: götürüp E 
6  girüp: götürüp R1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/28, “Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir 

kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.” | E nüshasında bu âyet üç parçaya bölünüp meali 
verilmiştir. 

8  Süleymān nebīnüñ: Süleymān’uñ N1 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/29, “Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) 

ona işaret etti. ‘Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?’ dediler.” | Bu âyet E nüshasında 
bulunmamaktadır. 

10  ya‘nī: - E 
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virüp hemān yatduġı yirden  1﴾  ya‘nī “Ben [297b E] ﴿قَاَل ِإّينِ َعْبُد ا�َِّ
Allāhu Te‘ālā’nuñ ḳulıyın.   2﴾آَ�ِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبي�ا﴿ Ol Allāhu Te‘ālā 
baña kitāb virdi. Ya‘nī İncīl’i ögretdi ki sekiz biñ dört yüz yigirmi bir āyetdür. 
Daḫı beni peyġāmber ḳıldı. Ya‘nī hemān ﴿َوَجَعَلِين نَِبي�ا﴾ 3 4  ṣabāvet 
‘āleminde baña nübüvvet virdi.   5 ﴾َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت﴿ Daḫı beni 
mübārek eyledi. Her ḳanda olursam ḳademümde yümn ḳodı. [283a N1]  
ِبَواِلَدِيت﴾6 َوبـَر�ا   ۞ َحي� ا  ُدْمُت  َما  َوالزََّكاِة  ِ�لصََّالِة  ﴿َوأَْوَصاِين    Ḳayd-ı ḥayātda 
olduġumca namāz ḳılmaġı ve zekāt virmegi7 ve daḫı anama muṭī‘ olmaġı 
muḳarrer8  [398a R1]  ve  emr  eyledi.    9﴾َوملَْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقي�ا﴿ Li’llāhi’l-
ḥamd ki beni bed-baḫt ve şaḳī yaratmadı.  َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت﴿
 ,Daḫı Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ selāmı benüm üzerüme  َويـَْوَم أُبْـَعُث َحي�ا﴾10
ṭoġduġum günde ve öldügüm günde ve tekrār ḥayāt bulup ḳalḳduġum 
zamānda.” diyü tafṣīl üzere söyledi.  

Vālidesi Meryem’i töhmetden berī eyledi. Fe-ammā evvel sözi 
‘ubūdiyyetini beyān eylemek oldı ki “ ‘Īsā -ḥāşā- tañrınuñ oġlıdur.” diyenleri 
tekẕīb eyledi. İkinci sözi “Baña kitāb virdi.” didügidür ki Ḥaḳ te‘ālā aña 
anası ḳarnında iken İncīl’i ögretdügine delīldür. Üçinci sözi “Beni nebī 
ḳıldı.” didügidür ki “Sā’irlere nübüvvet ḳırḳından ṣoñra virilüp Ḥażret-i 
Ādem’e ḫalḳ olınduġı ḥīnde ve ‘Īsā’ya hemān raḥme düşdügi zamānda risālet 
virildi.” diyenlerüñ sözleri bunuñla ẟābitdür.  

Fe-ammā ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ṭoġduġı gibi11 birḳaç ‘alāmet ẓāhir olmış idi 
ki her biri nübüvvetine delālet itdügi muḳarrerdür. ‘Alāmet-i evveli bu idi 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/30, “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum.”  
2  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/30, “Bana kitabı (İncîl'i) verdi ve beni bir peygamber 

yaptı.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/30, “Beni bir peygamber yaptı.” | Bu âyet N1 ve R1 

nüshalarında bulunmamaktadır. 
4  hemān: - N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/31, “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli 

kıldı.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/31-32, “Bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı 

emretti. Ve beni anama saygılı kıldı.”  
7  zekāt virmegi: oruç ṭutmaġı E 
8  muḳarrer ve: - E 
9  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/32, “Beni azgın bir zorba kılmadı.”  
10  Kur’ân-ı Kerîm, Meryem Sûresi, 19/33, “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim 

gün bana selam (esenlik verilmiştir).”  
11  gibi: gibi ba‘żı R1 
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ki ṭoġduġı gibi cümle kenīselerdeki bütler yüzi üstine yıḳıldı. Ruhbānlar ve 
keşīşler bu ḥāleti ta‘accüb ḳıldılar. 

İkinci ‘alāmet bu idi ki ol zamāna gelince dīvler benī Ādem’e ḳarışurlar 
idi. Ve mābeynlerinde vaḥşet olmayup insān ile bulışurlar idi. Pes ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām ki ṭoġdı, cümle dīvler anuñ ululıġını görüp ḳasāvetlerinden 
her biri ṭaġlara ve berr ü biyābāna ṭaġıldı.  

Üçinci faḫr-i enbiyā, Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve 
sellemden rivāyet olınur ki İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne sā’ir peyġāmberler ṭoġduḳları 
ḥālde yitişüp bir ṭarīḳla fitne ve fesād eylemege çalışur idi. Fe-ammā ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām ṭoġduḳda firişteler bir vechle ṣıyānet itdiler ki aṣlā şeyṭān 
[298a E] uġrayamadı. Hīç bir vechle fesāda mübāşeret idemedi.  

Bu ḥāl üzerine ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām tamām1 bir aylıḳ oldı. Ve otuz günlik 
iken 2  bedr olmış ay gibi yüzi nūrı ile kā’ināt ṭoldı. Pes birgün Yūnān 
ṭarafından bir niçe ‘ālimler muḳaddemā [398b R1] zīce naẓar ḳılup, 
‘Īsā’nuñ şeref-i ṭāli‘ını bilüp, pādişāhları cānibinden bir ḳıṭ‘a altun ve bir 
miḳdār tuḫm-ı ṣabir ve bir pāre günlik hediyyesi ile ‘Īsā’yı ziyāret içün 
Beytü’l-maḳdis’e gelmişler idi. Ve anlaruñ geldügi ol zamānda pādişāh olan 
‘Arṭūs’a ḫaber virilüp ol daḫı ol müsāfirleri getürüp, ‘Īsā’nuñ şeref-i ṭāli‘ını 
bilüp ve getürdükleri hediyyelerden murādları ne idügin ṣorup, anlar da 
“Altun, cevherlerüñ a‘lāsıdur. Niteki ‘Īsā cemī‘-i maḫlūḳātuñ bī-hem-
tāsıdur. Ve tuḫm-ı ṣabir niçe şikesteleri dürüst idicidür, [283b N1] niteki 
‘Īsā daḫı3 marīżleri ve ḫasteleri ṣıḥḥate irgüricidür. Günlik āteşe urılduġı 
zamānda ḳoḫusı göge ṭoġrı gidicidür. Niteki ‘Īsā büyidükden ṣoñra göge 
çekilse gerekdür.” diyü cevāb virdüklerinde ‘Arṭūs, ‘Īsā’nuñ kerāmetin 
añladı. ‘Īsā büyiyüp, ḫalḳı kendüye uydurup salṭanatı elden gide, diyü 
ḫavfından öldürmegi muḳarrer eyledi.  

Fe-ammā Meryem bu ḥāleti ve ‘Arṭūs’daki niyyeti ṭuydı. “Hicret 
eylemek lāzımdur.” diyü Mıṣr’a ‘azīmet ḳıldı. Ancaḳ ‘ammisi oġlı Yūsuf 
yanınca bile idi. Ve kendüsi merkebine binüp, ‘Īsā’yı ḳoltuġına alup, ḫarclıġı 
ve zād u zevādesi yoġ-iken Bārī Ḫudā’ya tevekkül ḳılup, yolda başaḳ 
divşürerek ve anı ġıdā idinüp geçinerek vilāyet-i Mıṣr’a vardılar. Anda bir 
a‘lā kūyda4 faḳr u fāḳa ile temekkün ḳıldılar. Niteki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā 

 
1  tamām: tamām tamām N1 
2  ve//iken: ol vaḳtde N1, R1 
3  idicidür//dahı: idici ise ‘Īsā N1 
4  kūyda: günde R1 
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Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’inde ol kūyı vaṣf idüp  1 ﴾َوَمِعٍني قـَرَاٍر  َذاِت  رَبْـَوٍة  ِإَىل    ﴿َوآَويْـَناُمهَا 
ya‘nī “Biz oġlı ile Meryem’i bir göz açuḳlıġı ve ni‘meti ve ṣuyı bol yire 
iletdük.” dimekdür.  

Ve ba‘żılar dirler ki ol kūy Şām vilāyetinden Ġūṭa idi ki Dımaşḳ’a 
yaḳındur. Rivāyet iderler ki cihānda dört kūyuñ āb u hevāsı memdūḥdur: 
Semerḳand’uñ Ṣoġd’ı ve Dımaşḳ’uñ Ġūṭa’sı ve Ubulle Nehri ve Şi‘bu 
Bevvān… Ve bi’l-cümle bu dört pāre kūyuñ şerefiyyeti ve leṭāfeti kitāb-ı el-
Memālik’de2 beyān olınmışdur. 

Vaḳtā ki Meryem ve ‘ammisi oġlı Yūsuf ol kūyda ḳarār eylediler, kūy 
[298b E] ketḫudāsı olan kimesne anları ḫōş ṭutdı. Ve “Ġarīblerdür.” diyü 
[399a R1] in‘ām u iḥsānını dirīġ eylemedi. Bu ḥāl üzerine ‘Īsā on iki yaşına 
girdükde bir gice ol ketḫudānuñ evine ḫırsız girdi. Ve cemī‘-i mā-meleki 
uġrılanup ketḫudāyı ve tevābi‘ını ve Meryem’i perīşān-ḫāl itdi.  

Pes ‘Īsā bunlaruñ ḳasāvetlerini gördi. “Ġuṣṣalanmañuza sebeb nedür?” 
diyü ṣordı. Anlar daḫı vāḳi‘-i ḥāli beyān eyledüklerinde ‘Īsā kūy ketḫudāsına 
ḫiṭāb eyledi. “Dün gice evüñde ḳonuġuñ olan kimesneleri getür.” diyü 
söyledi. Ḳaçan ki ol ḳonuḳlar geldiler, ‘Īsā’nuñ ḳarşusında ḫavf u ḫaşyet ile 
ṭurdılar. Meger içlerinde biri gözsüz ve biri kötürüm idi. Andan ‘Īsā 
kötürüme söyledi. “Gözsüzüñ boynına bin. Andan yuḳaru pencereye çıḳup 
esbāb uġrılanan ḥücreye in.” diyü işāret eyledi. Anlar eyitdiler: “Biz ikimüz 
de saḳaṭlaruz. Anuñ gibi işe ḳādir degülüz.” didiler.3 

‘Īsā ise “Gice ne ḫōş ḳādir oldıñuz. Ve esbāb uġrılamaġa ne güzel furṣat 
buldıñuz.” didükde artuḳ inkāra mecālleri ḳalmadı. Ve uġrıladuḳları māl ü 
menāli her biri iḳrār eyledi. Hemān-dem ādem ṣaldılar. Ve ketḫudānuñ mā-
melekini bir eksiksiz getürdiler. Ketḫudā ve ehl-i ḳarye bundan ḳatı ḥaẓẓ 
eylediler. ‘Īsā’ya ve Meryem’e ri‘āyeti arturdılar. Ḥattā uġrılanan mālüñ 
[284a N1] nıṣfını ‘Īsā’nuñ levāzımına ta‘yīn eylediler.  

Ba‘de zamānin yine ol ketḫudā birgün dügün eyledi. Dīnlerinde şarāb 
içmek ḥelāl olmaġla gelenleri vāfir yidürüp içürdi. Şöyle oldı ki küpleri 
boşaldı. Ve ṭulumları tehī oldı.4 Bu ḥāletden ṣoñra evine bir ‘izzetlü ḳonuḳ 
geldi. Ortaya şarāb getürilmesi lāzım oldı. Ve illā ne ḳadar ki yoḳladılar, 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Müminun Sûresi, 23/50, “Her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu 

yüksek bir yere yerleştirdik.”  
2  el-Memālik: el-Mesālik N1, R1 
3  didiler: - E 
4  tehī oldı: boş ḳaldı E 
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şarāb bulınmadı. Ve küpleri dibinde bir ḳaṭre bāde görinmedi. Kūy 
ketḫudāsı 1  bu ḥāle ṭaraldı. Şöyle ki fuçı gibi yüregi yarıldı. ‘Īsā anuñ 
ġuṣṣasını gördügi gibi şarāb-ḫāneye girdi. Her ḳanġı fuçıya el urdıysa ṭopṭolı 
buldı.  

Ve bi’l-cümle gün günden ‘Īsā’nuñ kerāmātı ve nübüvvetinüñ ‘alāmātı 
ẓāhir olmaġa başlayup tā otuz yaşına varınca anda ṭurdı. Āḫar yire ḥareket 
eylememegi evlā gördi. Andan ṣoñra Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā cenābından 
[399b R1] emr olındı ki yine Beytü’l-maḳdis’e vara. İncīl aḥkāmı ile ḫalḳı 
dīn-i İslām’a da‘vet ḳıla. Ve kendünüñ nübüvvetini ve ṣāḥib-i kitāb olduġını 
ve risāletini āşikār eyleye.  

Pes ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām [299a E] Beytü’l-maḳdis’e geldi. Ve mescid içre 
oturup, İncīl’i oḳıyup Benī İsrā’īl’i dīne da‘vet eyledi. Anlar ise nübüvvetine 
inanmadılar. “Peyġāmber iseñ mu‘cize göster.” didiler. Andan ‘Īsā ‘aleyhi’s-
selām Benī İsrā’īl’e ḫiṭāb idüp  ِفيِه فَأَنُفُخ  الطَّْريِ  َِة  الطِِّني َكَهْيـٔ ّمَِن  َلُكم  َأْخُلُق  ﴿َأّينِ 
 .ya‘nī “Ben sizüñ içün ḳuş şeklinde bir nesne düzeyin فـََيُكوُن َطْريًا �ِِْذِن اّ�ِ﴾2
Ve aña bir kerre ‘üf’ diyeyin, Allāhu Te‘ālā’nuñ emri ile uçsun, gitsün. Sā’ir 
ḳuşcaġızlar   gibi  pervāz  itsün.       3 ﴾َوأُْبرُِئ األْكَمَه واألَبْـَرَص﴿    Daḫı anadan 
gözsüz ṭoġanları gözli eyleyeyin. Ve ‘ilāca ḳābil olmayan cüẕẕāmları ve 
emrāżları ve4 ebraṣları marażından ḳurtarayın.  5 ﴾ِ�ّا �ِِْذِن  اْلَمْوَتى  ﴿َوُأْحِيي 
Daḫı Ḥaḳ celle ve ‘alānuñ emri ile ölüyi dirildeyin.”6 didükde anlar daḫı7 
“Sözlerinüñ eri ol.” diyü ‘Īsā’nuñ mu‘cizātına muntaẓır iken evvelā ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām didügi gibi balçıḳdan bir ḳuçcaġız düzdi. Ve bir kerre “üf” 
dimekle ḥayāt bulup uçdı. ‘Ulemā ol ḳuşcaġızı “Yarasadur.” diyü beyān 
eylemişlerdür.  

Andan ṣoñra daḫı mu‘cize ṭaleb eyledüklerinde içlerinden bir ebraṣı ve 
bir anadan gözsüz ṭoġmışı ḫōş-ḥāl idüp marażlarından ḳurtardı. Ve ekmeh 
olanuñ gözlerin açdı.8 Ba‘dehu tekrār9 mu‘cize ṭaleb eyleyüp, Nūḥ ‘aleyhi’s-
selām evlādından Sām’uñ ḳabrini gösterüp, “İşte bunı iḥyā eyle.” 

 
1  Kūy ketḫudāsı: Ketḫudā E 
2  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/49, “Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona 

üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir.”  
3  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/49, “Körü ve alacalıyı iyileştiririm.”  
4  emrāżları ve: - E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/49, “Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim.”  
6  dirildeyin: diri eyleyeyin R1 
7  daḫı: daḫı dendi E 
8  Ve//açdı: - N1, R1 
9  tekrār: yine N1, R1 
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didüklerinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ol ḳabr olduġı maḥalle1 varup,  سام بن �»
 ,didükde hemān yir deprenüp ve ol maḳbere iki yarılup نوح  قم �ذن هللا» 2
ṣaçınuñ ve ṣaḳalınuñ ṭopraġını dökerek Nūḥ oġlı Sām ḳabrinden yuḳaru 
ḳalḳup,3 andan ‘Īsā ilerü varup, “Sen kimsün?” diyü su’āl itdükde “Ben Nūḥ 
oġlı Sām’um.” diyü cevāb virüp,4 “Ya ben kimüm?” didükde [284b N1] 
“Sen ‘Īsā’sun. Tañrınuñ peyġāmberisün.” diyü cevāb virüp nübüvvetine 
şehādet itdükden ṣoñra yine Benī İsrā’īl inanmayup, “Daḫı mu‘cize 
göstermege ḳādir misün?” [400a R1] didüklerinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām daḫı 
cevāba gelüp, 5﴾َواُنـَبُِّئُكْم ِمبَا َ�ُْكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم﴿  ya‘nī “Eviñüzde ne 
yidügiñüzi ve ne ṣaḳladuġıñuzı bilürin.” diyü bu mu‘cizesini daḫı gösterüp, 
andan “Ḥaḳ celle ve ‘alā beni size peyġāmber [299b E] göndermişdür ki İncīl 
aḥkāmını size bildürem. Ve şimden girü Tevrāt ḥükmlerinden sizi 
döndürem.6 Ve anda size müşkil olanları āsān eyleyem. Ve Tevrāt’da ḥarām 
olanlardan niçesinüñ ḥıllini beyān eyleyem.” didükde aṣlā Benī İsrā’īl 
‘Īsā’nuñ sözine i‘tibār itmeyüp “Sen cādūsun. Ve bu itdügüñ siḥrdür.” diyü 
söyleyüp, bu ḥāl üzerine on yıl tamām da‘vet idüp ve lākin Benī İsrā’īl’den 
bir kişi aña īmān getürmeyüp, ancaḳ Ḥavāriyyūn didükleri on iki kişi īmāna 
gelüp,   َحنُْن اْحلََوارِيُّوَن  قَاَل  اّ�ِ  ِإَىل  أَنَصارِي  َمْن  قَاَل  اْلُكْفَر  ُهُم  ِمنـْ ِعيَسى  ﴿فـََلمَّٓا َاَحسَّ 
 ya‘nī ki ḳaçan ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām Benī İsrā’īl’üñ ḥāllerini bildi اَْنَصاُر ا�ِّٰ﴾7
ve küfrlerini müşāhede ḳıldı, Beytü’l-maḳdis’den göçüp gitmegi muḳarrer 
idüp “Allāh’uñ emrine muṭī‘ olan dīn yardumcıları kimlerdür ki dünyāyı 
terk ideler. Ve benüm ile bile çıḳup gideler.” didükde Ḥavāriyyūn ki on iki 
kişi idi, “İşte bizüz.” diyü cevāb virüp ve cümlesi  َّ�َ�ِ َواْشَهْد   ِّٰ��ِ ﴿آَمنَّا 
 ya‘nī “Allāh’uñ birligine inanduḳ. Ve senüñ peyġāmberligine ُمْسِلُموَن﴾8
īmān getürdük. İmdi sen şehādet eyle ki biz Müslimānlaruz.” didüklerinde 
‘Īsā anları uydurup, Beytü’l-maḳdis’den çıḳup, gidüp, Şām ve Ḥicāz ve Mıṣr 
ve maġrib vilāyetlerini şehrden şehre ve kūydan kūya gezüp, maḫlūḳātı dīne 
da‘vet idüp, īmān getürenleri yanınca bile alup, gidüp, bu ṭarīḳla niçe kişi 

 
1  maḥalle: dereye yaḳīn E 
2  “Ey Sam bin Nûh, Allah’ın izniyle kalk.”  
3  Nūḥ//ḳalḳup: ḳabrden ḳalḳup N1, R1 
4  diyü//virüp: - N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/49, “Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber 

veririm.”  
6  döndürem: döndürsem gerek R1 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/52, “Îsâ, onların inkarlarını sezince, ‘Allah yolunda 

yardımcılarım kim?’ dedi. Havariler, ‘Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik.’ 
dediler.”  

8  Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, 3/52, “Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz müslümanlarız.”  
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īmāna gelüp, ammā Ḥavāriyyūn cümleden ‘Īsā’ya muḳarreb olup, pes bu 
ṭarīḳla menzil-be-menzil Mıṣr vilāyetine tābi‘ Endülüs nām maḥalle gelüp, 
ol gün cümle ḫalḳ acıġup, Ḥavāriyyūn gelüp, “Ne var, ‘Īsā Peyġāmber’e 
söyleseñüz ki du‘ā idüp [400b R1] gökden bize mā’ide indürse, hem 
cümlemüz azıḳlansa. Ve hem anuñ nübüvvetine bir ‘alāmet daḫı olsa.” 
didüklerinde Ḥavāriyyūn ‘Īsā Peyġāmber’e gelüp, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 

َنا  َمآئَِدًة ّمَِن السََّماء﴾1   ﴿ِإْذ قَاَل اْحلََوارِيُّوَن َ� ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأن يـُنَـّزَِل َعَليـْ
ya‘nī Ḥavāriyyūn didiler ki “Ey Meryem oġlı ‘Īsā, bu maḥalde Rabb’uñ2 bize 
zād u zevāde indürmege ḳādir olur mı?” didüklerinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām bī-
ḫużūr olup, 3﴾ُتْم مُّْؤِمِنَني َ ِاْن ُكنـْ  ya‘nī “Eger Müslimān iseñüz  ﴿قَالَ  اتـَُّقوا ا�ّٰ
Allāh’dan ḳorḳuñ. Ve Bār-i Ḫudā’dan ve ḳudretinden şübhe ile söz [300a 
E] söylemeñ.” diyü buyurduḳda  4﴾َها  َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا  285a] ﴿نُرِيُد َأن �َُّْكَل ِمنـْ
N1] ya‘nī “Yā ‘Īsā, biz Ḥaḳḳ’uñ ḳudretini ve peyġāmberimüzüñ 
nübüvvetini bilürüz. Ve lākin ol mā’ideden yimek isterüz. Ve ḳalbimüzi 
muṭma’in eylemek dilerüz.” didüklerinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām el ḳaldurup, 
َنا َمآئَِدًة ّمَِن السََّماء﴾5  ya‘nī “Yā Rabbī, dilerüz ki bize ﴿اللَّ ُهمَّ رَبـََّنا أَنزِْل َعَليـْ
mā’ide gönderesün. Ya‘nī gökden ḥāżır ṭa‘ām indüresün.” 

 Ya‘nī “Ol mā’ide bizüm içün ﴿ َتُكوُن لََنا ِعيداً ِالَوَّلَِنا َوآِخرَِ� َوآيًَة ِمْنكَ ﴾6
bayram ola. Ve evvelimüzüñ ve āḫirimüzüñ şādīlıġına sebeb ola. Ve daḫı 
benüm nübüvvetüme senden bir ‘alāmet ola.”    7﴾َوأَنَت َخْريُ الرَّازِِقَني ﴿َواْرزُقـَْنا 
Ya‘nī “Bu diledügimüz mā’ide ile bizi rızıḳlandur ki sen rızḳ viricilerüñ 
ḫayrlusısun.” diyü du‘ā itdükde   قَاَل اّ�ُ ِإّينِ ُمنَـّزُِهلَا َعَلْيُكْم َفَمن َيْكُفْر بـَْعُد ِمنُكْم﴿
 ya‘nī “Bu istedügiñüz nesneyi فَِإّينِ أَُعذِّبُُه َعَذاً� الَّ  أَُعذِّبُُه َأَحًدا ّمَِن اْلَعاَلِمَني﴾8
size gönderürin. Ve ammā ol ṭa‘āmdan yiyüp ṣoñradan kāfir olanlara bir 
vechle ‘aẕāb iderin ki daḫı dünyāda bir kimesneye ol ‘aẕābı itmiş olmayam.” 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/112, “Hani Havariler de, ‘Ey Meryem oğlu Îsâ! Rabbin 

bize gökten bir sofra indirebilir mi?’ demişlerdi.”  
2  Rabb’uñ: tañrıñ E 
3  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/112, “Îsâ da, ‘Eğer mü'minler iseniz, Allah'a karşı 

gelmekten sakının.’ demişti.”  
4  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/113, “İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın.”  
5  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/114, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra 

indir.”  
6  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/114, “Önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) 

ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun.” 
7  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/114, “Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en 

hayırlısısın.” 
8  Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Sûresi, 5/115, “Allah da, ‘Ben onu size indireceğim. Ama ondan 

sonra sizden her kim inkar ederse, artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı 
ederim.’ demişti.” 
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diyü Rabb-i ‘İzzet’den ḫiṭāb geldükde ‘Īsā, Ḥavāriyyūn ve sā’ir ḳavmine 
bildürüp, cümlesi bu şarṭı ḳabūl idüp, irtesi cemī‘an ‘Īsā ḥużūrına gelüp, ‘Īsā 
daḫı el ḳaldurup, du‘ā idüp ve cümle ḫalḳ göge ṭoġrı baḳup, fi’l-ḥāl gözlerine 
ḳarşu hevādan bir örtüli süfre inüp, ‘Īsā’nuñ öñine ḳonup, andan ‘Īsā andan 
örtüsin ḳaldurup,1 Ḥavāriyyūn ṣaġışınca içinde on iki [401a R1] girde ve 
bir ḳavurılmış balıḳ ve bir miḳdār dögilmiş ṭuz ve bir tāze tere olup eger ‘Īsā 
ve Ḥavāriyyūn ve eger sā’ir cemā‘at ol zamāndan aḫşama dek yidiler. 
Cümlesi ṭoydılar. Ve ol balıġa ve itmege ve sā’irine noḳṣān vāḳi‘ olmadı. Her 
nice ki anlar ḳoparurlar idi, yine dürüst olurdı. 

Vaḳtā ki aḫşam oldı, süfre dürildi, divşürildi. Yine göge çekildi. Ve’l-
ḥāṣıl üç güne dek her ḳuşlıḳ vaḳtinde süfre ol mā’ide ile inerdi. Tā aḫşama 
dek her kişi yirdi. Ve yine aḫşam vaḳtinde hevā yüzine giderdi. Ḳaçan ki 
dördinci gün oldı, süfre artuḳ 2  inmedi. Pes münāfıḳlardan olanlar 
“Gördiñüz mi,3 ‘Īsā’nuñ itdügi siḥr imiş. Mu‘cize degül imiş ki ancaḳ üç 
gün ṭurup ṣoñradan bozıldı. [300b E] Artuḳ süfre inmedi.” diyü cevāb 
virdiler. 

Aña binā’en Ḥaḳ celle ve ‘alā anları mesḫ 4  idüp bir ṣabāḥ 
ḳalḳduḳlarında ellerin ve ayaḳların egilmiş bulup, ḫınzīr ṣūretine 
mütemeẟẟil oldılar. Ve üçer gün ol ṣūretde gezüp, andan ṣoñra ḳırılup helāk 
oldılar. Niteki Benī İsrā’īl’e sebt günlerinde balıḳ avlamaḳ ḥarām olmış iken 
Allāhu Te‘ālā’nuñ emrini ṣıyup, sebt güninde kenāra çıḳan balıḳcıḳları 
[385b N1] avlamaġı ‘ādet idindükleri eclden Bārī Te‘ālā şekllerini mesḫ 
idüp meymūn ṣūretine girmişler idi. Ve yedişer gün ḥayātda olup ba‘dehu 
ḳırılmışlar idi. Niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de 5﴾فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئَني﴿  ya‘nī 
“Biz anlara ‘Meymūn oluñ.’ didük. Şeklleri meymūn ṣūretine girdi.” diyü 
Ḥaḳ celle ve ‘alā beyān buyurmışdur. 

Ba‘de ẕālik bir rivāyetde on yıl ve ba‘żılar ḳavlince üç yıl ‘Īsā ‘aleyhi’s-
selām eṭrāf-ı memāliki gezüp, ḫalḳı ḥaḳ dīne da‘vet idüp, ba‘dehu Beytü’l-
maḳdis’e gelüp, İncīl aḥkāmını naḳl idüp, Benī İsrā’īl’üñ İslām’ına 
çalışduḳda Cehūdlar bir yire gelüp ittifāḳ eylediler. Ve pādişāhları olan 

 
1  ḳaldurup: götürüp E 
2  artuḳ: artuḳ daḫı E 
3  Gördiñüz mi: Gördiñüz mi ḥāşā N1 | gördiler ki ḥāşā R1 
4  mesḫ: nesḫ N1, R1 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 2/65, “Biz onlara, ‘Aşağılık maymunlar olun.’ demiştik.” 
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Hirodūs el-Aṣġar’ı 1  daḫı kendülere uydurup, “Cādūdur, siḥr ile ḫalḳı 
azdurmışdur. Öldür[il]mesi lāzım u2 vācibdür.” diyü söylediler.  

Hirodūs daḫı ‘Īsā’nuñ [401b R1] ḳatlini ve ṣalbini muḳarrer idüp, 
Cehūdlar maḥalle maḥalle gezüp, ‘Īsā’yı tecessüs idüp, ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām ise 
Ḥavāriyyūn ile bir ev içinde ṣaḳlanup ve bir gice ba‘żı ‘alāmāt ẓāhir olup, 
‘Īsā ‘aleyhi’s-selām “Bu gice ṣabāḥa dek uyımayup, ẕikr ü tesbīḥe meşġūl 
olmaḳ gereksüz.” diyü tenbīh idüp, anlar daḫı3 “Yā nebiyya’llāh, bu gice 
uyḫu gözimüze ġālibdür. Ve ṣabāḥa dek iḥyāya ḳādir olacaġımuz ġā’ibdür.” 
diyü cevāb virdüklerinde ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām anlara ḫiṭāb idüp, “Siz4 beni 
düşmenler eline virseñüz gerekdür. Ve kimiñüz benden bīzār olup, kimiñüz 
ḳulaġuzlıḳ idüp beni ucuz bahā ile ṣatsañuz gerekdür.” diyü anlara 
olacaḳdan ḫaber virüp, fi’l-vāḳi‘ irtesi ṣabāḥla Ḥavāriyyūn’dan Şem‘ūn 
çārşūya çıḳduḳda “Sen ‘Īsā’nuñ ḳanda idügin bilürsün.” diyü Cehūdlar 
etegin alup, ḳatline ḳaṣd eyledüklerinde şaşduġından “Baña ne virürsüz ki 
size ‘Īsā’yı bulıvireyin?” diyü Cehūdlaruñ otuz aḳçesin alup ve ‘Īsā [301a E] 
‘aleyhi’s-selām olduġı yire getürüp, pes Cehūdlar ‘Īsā’yı ṭutup, baġlayup, 
Ḥavāriyyūndan birḳaçı anda ‘Īsā’dan ḳaçup, mürted olup, ancaḳ yedi kişi 
İslām üzerine ḳalup, andan Cehūdlar ‘Īsā’yı ipler ile bir direge ṣarup, 
“Çünki peyġāmbersün, kendüñi ḳurtar.” diyü der-hemler virüp, irtesi 
direkden çözüp ve bir dār aġacı diküp, anda ṣalb itmege getürüp, ol ḥīnde 
Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘Īsā’yı gün gibi göge çeküp, Cehūdlar mābeyninde 
ġā’ib oldı. 

Pes mel‘ūnlaruñ her biri ḥayrete ṭalup “Gördüñ mi yine ‘Īsā siḥr ile 
ġā’ib oldı. Şimdi yine siḥri baṭṭāl olup ẓāhir olacaḳdur.” diyüp muntaẓır 
olurlar iken ba‘de zamānin ketḫudāları olan Eyşū‘ nām kimesne ‘Īsā şekline 
mütemeẟẟil olup, “Hāy işte ‘Īsā’yı bulduḳ.” diyü her birisi ṣarılup, “Ben 
Eyşū‘’ın.” didükçe ḳulaġa ḳomayup, ḍarben ve ḳahren aṣaḳoyup, bu ḥāl ile 
Eyşū‘ aralarından ṣalb olınup, [402a R1] Cehūdlar ise “ ‘Īsā’yı ṣalb itdük.” 
diyü [286a N1] sevinüp, niteki Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’de beyān olınmışdur. 
-Ya‘nī “ ‘Īsā’yı öldürmediler. Ve ṣalb ey  ﴿َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َهلُْم﴾5   
lemediler. Ve lākin aṣduḳları ādemi aña beñzetdiler.” 

 
1  el-Aṣġar’ı: el-Aṣfer’i N1, R1 
2  lāzım u: - N1 
3  daḫı: - R1 
4  Siz: Sen E 
5  Kur’ân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 4/157, “Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara 

öyle gibi gösterildi.” 
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 Ve’l-ḥāṣıl ‘Īsā’yı öldürdüklerini yaḳīnen ﴿َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًنا ۞ َبل رَّفـََعُه اّ�ُ﴾ 1
bilmediler. Fe-ammā Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘Īsā’yı göge çekdi. Ekẟer-i 
‘ulemā ḳavlince dördinci ḳat felekde gün gibi yirin buldı, ḳaldı. Pes ṣalb 
olınan Eyşū‘ idi. Yedi gün dārda ḳaldı. Meryem her gice dār altına gelüp, 
‘Īsā’yı ẓann itmekle ṣabāḥa dek aġlayup, sekizinci gice olduḳda Ḥaḳ celle ve 
‘alā ‘Īsā’yı yine gökden indürüp, Meryem’e bulışdurup, şübhesin def‘ ve ‘Īsā 
‘aleyhi’s-selām ol gice Yaḥyā ‘aleyhi’s-selāmı ve Ḥavāriyyūn’dan İslām üzerine 
ḳalan yedi nefer kimesneyi çaġırup, Yaḥyā’yı ve Ḥavāriyyūn’dan Ya‘nūs nām 
zāhidi Beytü’l-maḳdis’e ta‘yīn eyledi. Ve Yaḥyā’yı kendü yirine vaṣī naṣb 
itdi. Ve yine anlardan Farṭūs 2  ve Yūnus nām ṣāliḥleri Rūm ve Yūnān 
ıḳlīmlerine gönderdi. Ve Sersās3 nām dīndārı tā maşrıḳ ḥaddine varınca 
Bābil ve ‘Irāḳ vilāyetlerine ṣaldı. Ve Becīs nām perhīzkārı aṣḥāb-ı kehf sākin 
olduġı memlekete, ya‘nī Ḳaravān ve Frengistān’a ve Belyā nām ‘ābidi Ḥicāz 
ṭaraflarına ta‘yīn eyledi. 

Ve bi’l-cümle Ḥavāriyyūn’uñ yedisini daḫı ḫalīfe naṣb eyleyüp [301b 
E] İncīl aḥkāmınca ḫalḳı dīne da‘vet eylemege gönderdi. Ve ṣabāḥ 
yaḳlaşduġı gibi Meryem ile vedā‘ idüp Ḥaḳ celle ve ‘alāya du‘ā itmekle yine 
göge çekildi. Şimdi daḫı ol giceyi Naṣārā ṭā’ifesi ‘azīz ṭutup, ṣabāḥa dek 
kilīsālarında mumlar yaḳup, “Bayram gicesidür.” diyü ta‘ẓīm ü tekrīm 
iderler.  

Ba‘de ẕālik Rūm vilāyetinde pādişāh olan kimesne bu ḳıṣṣaları işidüp, 
‘asker çeküp, Beytü’l-maḳdis’e gelüp, Cehūdlaruñ ekẟerini ḳılıcdan geçürüp 
ve Ḥavāriyyūn’ı ellerinden alup, evvelā kendüsi tevābi‘i ile ‘Īsā’ya [402b R1] 
īmān getürüp, ba‘dehu ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmuñ vaṣiyyeti üzere Ḥavāriyyūn’ı 
ta‘yīn olınan yirlere gönderüp, gün günden ‘Īsā şerī‘ati ḳuvvet bulup, Tevrāt 
aḥkāmınuñ mensūḫ idügi gün gibi ‘ayān olduḳda İblīs ‘aleyhi’l-la‘ne 
ḳahrından bir pīr şekline girüp ve yanınca iki dīv uydurup, Benī İsrā’īl’e 
gelüp, ṣūret-i mu‘āmele ile birbirleriyle baḥẟe başlayup, evvelā İblīs-i la‘īn 
“Atasuz oġlan olmaz. Ben bildügüm budur ki ‘Īsā’nuñ babası -ḥāşā- 4 
tañrıdur. ‘Īsā anuñ oġlıdur.” didi. Andan5  dīvüñ birisi6  “Tañrınuñ oġlı 

 
1  Kur’ân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 4/157-158, “Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu 

yükseltmiştir.” 
2  Farṭūs: Ḳarṭūs R1 
3  Sersās: Sersār N1 
4  ḥāşā: - E 
5  andan: ve N1, R1 
6  birisi: birisi daḫı R1 
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olmaḳ ḳanda olur? Lākin ‘Īsā tañrı kendüsidür ki gökden inüp Meryem’üñ 
ḳarnına girmişdür.” didi. Ve ol bir dīv1 daḫı telbīs ü rīv eyleyüp “İkiñüzüñ 
daḫı sözi ḫaṭādur. Bārī Ḫudā kendüyi ḫalḳa göstermez. Ve bir ‘avretüñ 
ḳarnına girmez. Fe-ammā Ḥaḳ celle ve ‘alā Meryem’i sevdi. Kendüye dūst 
idindi. Ba‘dehu kendü [286b N1] ḳudretine ‘alāmet olmaḳ içün andan bir 
oġul vücūda getürüp ‘Īsā’yı ve Meryem’i tañrılıġına şerīk eyledi.” [didi]. 

Aṣlı budur ki2 küffār-ı ḫāksār üç bölük olup, i‘tiḳādları fesād üzere 
ḳalup cümlesinüñ ḍalāletlerine bu sebeb olmışdur. 

Ba‘de ẕālik Meryem daḫı ‘Īsā ref‘ olınduḳdan ṣoñra Ṭaberī ḳavlince çoḳ 
zamān ṭurmayup vefāt eylemişdür. Ve’l-ḥāṣıl on üç yaşında iken ‘Īsā’ya 
ḥāmile oldı. Ve ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām göge çekildükden ṣoñra İşrāḳu’t-tevārīḫ 
yazduġı üzere altmış altı yıl ‘ömr sürdi. Ve yüz on iki yaşında iken vefāt itdi. 
Ammā Naṣārā ḳavlince ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām göge çekildükden ṣoñra Meryem 
altı yıl ‘ömr sürdi. Ve elli iki yaşında iken vefāt eyledi. 

 

‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmuñ nüzūli  
ve ba‘de’n-nüzūl3 vāḳi‘ olacaḳ aḥvālidür [302a E] 

Egerçi kütüb-i tevārīḫüñ birisinde ‘Īsā’nuñ nüzūli ve andan ṣoñra vāḳi‘ 
olacaḳ aḥvāli ve icrā-yı şer‘-i Muḥammedī’deki aḳvāl ü ef‘āli beyān 
olınmamışdur. Ve ammā eḥādīẟ-i ṣaḥīḥa ile ḫaber virilen ḫuṣūṣları [403a 
R1] bu ḥaḳīr-i keẟīrü’t-taḳṣīr beyān u ‘ayān 4  eylemegi münāsib görüp 
tafṣīline mübāşeret olınmışdur. 

İmdi, ḫafī olmaya ki Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ āḫirü’z-zamānda gökden inmesi 
ve şer‘-i Muḥammedī üzere fāsl-ı ḥükūmet itmesi ḳavī delīller ile ẟābitdür. 
Aṣlā bu bābda şübhe cā’iz degüldür ki ‘iyāẕen bi’llāhi te‘ālā inkār eyleyenler 
kāfir olmaḳ muḳarrerdür. Fe-ammā şer‘-i Muḥammedī üzere ḥükm itdügi 
zamānda meẕāhib-i erba‘adan birisi ile mi ‘amel eyler, veyāḫūd ḥīn-i 
ḥükūmetde ictihād ile mi söyler, beyānı lāzımdur.  

Pes āḫirü’z-zamānda ‘Īsā, Cāmi‘-i Dımaşḳ menāresine indükde ve faṣl-ı 
ḥükūmet serīrine oturduḳda İncīl aḥkāmı ile ḥükm itmeyüp, yine Faḫr-i 

 
1  Ve//dīv: Ve dīvüñ biri R1 
2  Aṣlı//ki: - N1, R1 
3  nüzūli//nüzūl: yire indügi ve andan ṣoñra E 
4  ‘ayān: ifhām E 
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‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ şerī‘ati ile ḥükm idüp āyāt-ı 
Ḳur’āniyye ve eḥādīẟ-i nebeviyye ile ‘amel eylese gerekdür. Zīrā Muḥammed 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem āḫir zamān peyġāmberidür. Şer‘i mensūḫ 
olmaḳ muḥāldür. Ve ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām Server-i Enbiyā dīni üzere ḥükm 
idecegi niçe vech ile ẟābitdür.  

Vech-i evvel budur ki Me‘ālimü’s-sünen nām kitābda Ḫaṭṭābī 
raḥmetu’llāhi ‘aleyh rivāyet itmişdür ki1 ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām nāzil olduḳda 
ḫınzīrleri ḳatl eylese gerekdür. Eger kendü şer‘i ile ḥükm eylese ḫanāzīr 
ḳatline2 ruḫṣat yoġ-ıdı. Zīrā ḫınzīr ḳatli3 bizüm peyġāmberimüzüñ şer‘-i 
şerīfi üzere idügi ẓāhirdür.  

Vech-i ẟānīsi budur ki İmām Nevevī raḥmetu’llāhi ‘aleyh Şerḥ-i 4 
Müslim’de beyān eylemişdür ki ‘Īsā’nuñ nüzūlinden murād bizüm 
peyġāmberimüzüñ şer‘ini nesḫ eyler bir şer‘ ile nāzil olması degüldür. Ve 
Faḫr-i ‘Ālem’den ṣādır olan eḥādīẟ-i şerīfeye muḫālif ḥadīẟler ile itmesi daḫı 
degüldür. Belki hemān gökden 5  inüp, bizüm peygāmberimüzüñ 6  şer‘-i 
şerīfiyle 7  ḥükm idüp, ümmet-i Muḥammed’üñ şer‘-i şerīfden terk 
eyledükleri umūrı icrā idüp ḥākim-i ‘ādil olması murāddur.  

Vech-i ẟāliẟi İbn Ḥayyān [287a N1] raḥmetu’llāhi ‘aleyh Ṣaḥīḥ’inde Ebī 
Hüreyre raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile beyān eylemişdür ki    قال مسعت رسول»

ذا رفع رأسه من الركعة قال  إ هللا صّلى هللا عليه وسّلم يقول ينزل عيسى بن مرمي فيؤّمهم و 
 ya‘nī Ebū Hüreyre raḍiya’llāhu ‘anh [403b R1] مسع هللا ملن محده»8
Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellemden işidüp rivāyet eyler ki “Āḫir 
zamānda Meryem oġlı ‘Īsā Peyġāmber [302b E] gökden iner. Müslimānlara 
imāmet eyler. Ve namāzda başını rükū‘dan ḳaldurduḳda semi‘a’llāhu li-men 
ḥamideh9 dir.” diyü beyān buyurmışlardur.  

 
1  rivāyet//ki: - N1, R1 
2  ḳatline: ḳatl olınmaġa N1 
3  ḫınzīr ḳatli: ḫınzīrüñ ḳatli, ya‘nī ṭoñuzuñ ḳatli E 
4  Şerḥ-i: Şer‘-i R1 
5  gökden: - E 
6  şer‘ini//peyġāmberimüzüñ: - R1 
7  şer‘-i şerīfiyle: şer‘i ile E 
8  Hadîs-i Şerîf, “Resûlullâh’ın (s.a.v) şu şekilde dediğini duydum:  ‘Meryem oğlu Îsâ 

[yeryüzüne] iner. Ve onlara imamlık eder. Başını rükûdan kaldırırken semi’allahu li-men 
hamideh der.’ ” | Müellif ilgili hadisin geçtiği eseri bildirdiği için ayrıca kaynak adı 
verilmemiştir. 

9  “Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul eder.” 
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Pes dīn-i ‘Īsā’da ba‘de’r-rükū‘semi‘a’llāhu li-men ḥamideh dinilmeyüp 
bizüm peyġāmberimüzüñ dīnindeki ṣalāta maḫṣūṣ idüginde şübhe yoḳdur. 
Bu taḳdīrce Ḥażret-i ‘Īsā’nuñ ‘ibādeti daḫı dīn-i Muḥammedī üzere idügi 
muḳarrerdür. 

Vech-i rābi‘ budur ki İbn ‘Asākir raḥmetu’llāhi ‘aleyh Ebī Hüreyre 
raḍiya’llāhu ‘anh rivāyeti ile 1  şöyle beyān eylemişdür ki Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurur:   يهبط املسيح بن مرمي فيصّلى الصلوة فيجمع»
 Ya‘nī “Meryem oġlı ‘Īsā gökden nüzūl ider. Ve ümmetüm ḳılduġı اجلمعة»2
gibi namāzları ḳılur. Ve vaḳt namāzları ile Cum‘a namāzın cem‘ eyler.” 
dimekdür.  

Pes bu ḥadīẟ-i şerīf ṣarīḥan delālet eyler ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāmuñ eger 
ḥükūmeti ve eger ṭā‘at u ‘ibādeti şer‘-i Muḥammedī üzeredür. Zīrā ṣalāt-ı 
Cum‘a ile beş vaḳt namāzuñ cem‘i ġayrı milletde yoḳdur.  

Vech-i ḫāmisi İbn ‘Abbās raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet ider: Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki   كيف ال�دى أّمة أ� أّوهلا وعيسى»
 Ya‘nī “Nice hidāyetlenmez bir بن مرمي آخرها واملهدى من بيىت ىف وسطها»3
ümmet ki ben evveli olam ve āḫiri ‘Īsā bin Meryem ola ve ehl-i beytümden 
İmām Muḥammed Mehdī ki künyeti Ebü’l-Ḳāsım’dur, hem benüm ismüm 
ile müsemmā ve hem künyetüm ile mükennādur, benüm ile ‘Īsā 
mābeyninde gelüp ‘ālemi envār-ı ‘adl ile münevver itse gerekdür.” 

Pes bundan daḫı ma‘lūm oldı ki ümmet yine ol ümmet ve şerī‘at daḫı 
Server-i Enbiyā şerī‘atidür.4 Ve “İctihād ile mi ḥükm ider?” diyenlere cevāb 
virürüz ki peyġāmberlere müctehid dinilmez. Zīrā nübüvvet ṭabaḳası ictihād 
ṭabaḳasından derecāt ile ‘āliyedür. Ve peyġāmberlere ictihād ve taḳlīd ıṭlāḳı 
cā’iz degüldür ki anlaruñ ‘ilmi vaḥy iledür. Niteki Server-i Enbiyā ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem ḥażretlerine [404a R1] Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm5 ile her ḫuṣūṣ vaḥy 
olınmışdur. Ve ammā ictihād ıṣṭılāḥ olınmamışdur.  

 
1  ile: üzere R1 
2  Hadîs-i Şerîf, “Meryem oğlu Mesih [yeryüzüne] iner. Namaz kılar. Cuma [namazını] 

birleştirir.” | Müellif ilgili hadisin geçtiği eserin adını verdiği için ayrıca kaynak 
bildirilmemiştir. 

3  Hadîs-i Şerîf, “Başında benim bulunduğum, sonunda Îsâ bin Meryem'in, ortasında ehl-i 
beytimden olan Mehdî'nin bulunacağı bir ümmet nasıl hidayet bulmaz.” (Neseî ve Ebû 
Nuaym [Said Havva, Tefsir, 9: 339]) 

4  şerī‘atidür: buyurdıġı şerī‘atdür E 
5  ḥażretlerine//şān: Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm N1 
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Ve’l-ḥāsıl ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām dīn-i Muḥammedī’ye maḫṣūṣ olan aḥkām-ı 
şer‘iyyeyi üç ṭarīḳla iḥāṭa eylemek mümkindür. Evvelki ṭarīḳ 1  budur ki 
kendünüñ zamān-ı nübüvvetinde kitāb ile ki içinde ẕikr olınmış ola. Biri2 daḫı 
Ḥaḳ te‘ālā cānibinden vaḥy ile ki Cibrīl lisānından 3  cemī‘-i şerāyi‘-i 
Muḥammedī4 anlara [287b N1] ma‘lūm olmış ola. Niteki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām 
bizüm peyġāmberimüzüñ gelecegini ümmetine beşāret eylemişdür. Cā’izdür ki 
şer‘inüñ aḥkāmını daḫı iḥāṭa eylemiş ola. [303a E]  

İkinci ṭarīḳ budur ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e naẓar idüp 
şer‘-i Muḥammedī’ye müte‘alliḳ olan aḥkāmuñ cümlesini andan istiḫrāc 
eylemek cā’izdür. Niteki Faḫr-i ‘Ālem ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem cemī‘-i 
aḥkām-ı şer‘iyyeyi 5  āyāt-ı Ḳur’āniyye’den fehm idüp ümmetine beyān 
eylemişdür. Ve āyāt-ı kerīmeden peyġāmberler fehm eyledügi aḥkāmı 
ümmetinüñ ‘ulemā ve fużalāsı fehm eylemekde taḳṣīr itdükleri daḫı 
muḳarrerdür.  

Niteki ‘Ā’işe raḍiya’llāhu ‘anhā Server-i Enbiyā’dan rivāyet ḳılur ki 
 ya‘nī Faḫr-i «إّىن ال   أحّل إّال ماأحّل هللا ىف كتابه والأحّرم إّال ماحرّم هللا ىف كتابه» 6 
‘Ālem buyurur ki “Ben şol nesneyi ‘Ḥelāldür.’ dirin ki Allāhu Te‘ālā 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’inde anı ‘Ḥelāldür.’ dimiş ola. Ve şol nesneyi ‘Ḥarāmdur.’ 
dirin ki Allāhu Te‘ālā anı ‘Ḥarāmdur.’ dimiş ola.”7 Pes bu ḥadīẟ-i şerīfden 
daḫı ma‘lūmdur ki Server-i Enbiyā cemī‘-i aḥkām-ı şer‘iyyeyi āyāt-ı 
Ḳur’āniyye’den fehm eylemişlerdür. 

Üçinci ṭarīḳ budur ki cemā‘at-i ‘ulemā, ḫuṣūṣā Sübkī ve ġayrı işāret 
itmişlerdür ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām gökyüzine ref‘ olınup nübüvvet üzerine el-
ān bāḳī iken yine ümmet-i Muḥammed’den, ‘ale’l-ḫuṣūṣ ṣaḥābesi 
zümresinden ma‘dūddur. Zīrā peyġāmber ‘aleyhi’s-selām ile ‘Īsā ‘aleyhi’s-
selām birḳaç kerre Mekke’de bulışmışdur. Ḫuṣūṣā mi‘rāc gicesinde defe‘āt 
ile görüşmişdür.  

 
1  Evvelki ṭarīḳ: Ṭarīḳ-ı evvel R1 
2  Biri: - E 
3  lisānından: dilinden E 
4  Muḥammedī: - E 
5  şer‘iyyeyi: şerī‘ati N1 
6  Hadîs-i Şerîf, “Ben sadece Kur’ân’ın helal saydığını helal kılar haram saydığını haram 

kılarım.” | Bu,  “Helal Allah’ın kitabında helal kıldığı, haram da Allah’ın kitabında haram 
kıldığıdır. O’nun susup bir şey söylemediği ise bağışladığıdır (İbn Mace, Et‘ime, 60; 
Tirmizî, Libas, 6).” şeklindeki hadisin değiştirilmiş bir şekli olmalıdır. 

7  Ve şol//ola: - E 
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Ḥattā Enes raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet eyler ki “Resūlu’llāh ṣalla’llāhu 
‘aleyhi ve sellem ile ben bir kerre Ka‘be’yi ṭavāf iderken bir kimesne geldi. 
Resūlu’llāh ile muṣāfaḥa [404b R1] eyledi. Ve andan ġā’ib oldı. Pes ben 
su’āl eyleyüp ‘Yā Resūla’llāh, şimdiki ḥālde sizüñle muṣāfaḥa iden kim idi?’ 
didükde ‘Ḳarındaşum ‘Īsā bin Meryem idi.’ diyü cevāb virdiler.” 

Bundan mā‘adā Ebū Hüreyre raḍiya’llāhu ‘anh rivāyet idüp Resūlu’llāh 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki   بن مرمي ليس بيىن وبينه نّيب  إ «أال إّن
 ya‘nī “Āgāh oluñ ki taḥḳīḳ Meryem وال رسول إّال أنّه خليفىت ىف أّمىت من بعدى»1
oġlı ‘Īsā Peyġāmber’le mābeynimüzde nebī ve resūl yoḳdur. İllā bu ḳadar 
vardur ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām benden ṣoñra ümmetüme benüm cānibümden 
ḫalīfedür.” diyü buyurmışlardur.  

Pes niçe vechle ẟābit oldı ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām nüzūl eyledükde ḥükūmeti 
bizüm peyġāmberimüz şerī‘ati üzeredür. Kendü şer‘ine göre degüldür. Ve 
ammā beytü’l-māl-i Müslimīn’i bu ḥāletden çıḳarup ṣaḥābe-i kirām 
zamānındaki üslūba ḳoysa gerekdür. Ve evḳāf ḫuṣūṣında birr ü iḥsān [303b 
E] içün ve meṣāliḥ-i Müslimīn içün, ḫuṣūṣā ‘ulemā ve ḳurrā ve ṣuleḥā ve2 
ẕürriyyet-i Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem içün ve fuḳarā ve 
ġurebā3 ve kötürümler ve dünyādan münḳaṭı‘ [288a N1] olanlar içün ve 
mesācid ü medāris ve Beytü’l-maḳdis ve Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ve kisvet-i Ka‘be 
içün olan evḳāfı muḳarrer ṭutup, ancaḳ ümerā ve selāṭīnüñ evlād u ‘iyāline 
olan vaḳfları “Şer‘a muḫālifdür.” diyü bozmaları muḳarrerdür. 

Ve’l-ḥāṣıl ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām nüzūl itdügi zamānda Server-i Enbiyā ile 
bulışup cemī‘-i umūrı Faḫr-i ‘Ālem ile söyleşüp ve her ḥāl ile anları taṣdīḳ 
idüp ve ümmeti mābeyninde anlaruñ şer‘-i şerīfine göre ḥükūmet idecekleri 
eḥādīẟ-i şerīfe ile ẟābit olmışdur.4 Ve Ḥażret-i ‘Īsā nüzūl itdükden ṣoñra vaḥy 
münḳaṭı‘ olmayup yine Cibrīl ‘aleyhi’s-selām vaḥy ile gelmesi muḳarrerdür, 
diyü ‘ulemānuñ ekẟeri ittifāḳ itmişlerdür. 

Bu delīl ile ki her kişi yevm-i ḳıyāmete dek ta‘yīn olınduġı ḫidmetle 
me’mūrdur. Meẟelā Cibrīl ‘aleyhi’s-selām enbiyāya vaḥy ile ve kütüb [405a 
R1] ile āḫir sā‘ate dek mü’ekkeldür. Bu taḳdīrce ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām nāzil 
olduḳdan ṣoñra yine Cibrīl’üñ vaḥy ile gelmesinde şübhe yoḳdur. 

 
1  Hadîs-i Şerîf, “Bilin ki benimle Meryem oğlu [Îsâ] arasında herhangi bir nebi veya resul 

yoktur. Sadece o, benden sonra ümmetime benim halifem olacaktır." (Müslim, Feda’il, 143) 
2  ṣuleḥā ve: - R1 
3  ġurebā: merżā E | fuḳarā N1 
4  ẟābit olmışdur: ẟābitdür R1 
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[Ammā mu‘cizātı] 

Ve Mu‘cizātü’l-enbiyā nām risālede beyān olınduġı üzere ‘Īsā ‘aleyhi’s-
selām göge çekilmezden evvel ṭoḳuz mu‘cizesi ẟābitdür. Evvelkisi ölüyi 
diriltdügidür ki Allāhu Te‘ālā’nuñ iẕni ile Nūḥ evlādından üçini ve Benī 
İsrā’īl’üñ daḫı üç kimesnesini iḥyā eylemişdür.  

İkincisi cüẕām ve beraṣ rencine mübtelā olanlaruñ ‘ilācı ḳābil degül 
iken ‘ināyet-i Ḥaḳ ile anları ol marażlardan ḳurtarduġıdur. 

Üçincisi anadan gözsüz ṭoġanları1 Ḥaḳḳ’uñ iẕni ile gözli itdügidür. 
Ya‘nī gözin açduġıdur. 

Dördincisi Benī İsrā’īl’üñ tenhālarında işledüklerin ve söyledüklerin 
ve2 yiyüp içdüklerin ve zād u zevāde ṣaḳladuḳların bilüp kendülere ḫaber 
virdügidür.  

Beşincisi balçıḳdan bir ḳuşcaġız ḫalḳ idüp, iẕn-i Ḥaḳ ile üfürüp iḥyā 
eyledügidür. Ol ḳuşcaġız yarasa didükleridür.  

Altıncısı mā’ide ḳıṣṣasıdur ki gökden süfre ile ṭa‘ām inüp üç gün tamām 
Benī İsrā’īl andan yimişdür. Ve tafṣīli yuḳaruda beyān olınmışdur. 

Yedincisi her bār ki ‘Īsā ‘aleyhi’s-selām uyurdı, [304a E] uyuduġı ḥālde 
Benī İsrā’īl her ne işlerlerse ve kendü ḥaḳḳında her ne söylerlerse işidür ve 
görür idi. 

Sekizincisi her bār ki ṭa‘āma muḥtāc olaydı, elini hevāya uzadur idi. Ve 
yuḳarudan berü rızḳ u ni‘met getürür idi.  

Ṭoḳuzıncısı her ḳaçan ki Benī İsrā’īl kendüden ba‘īd olsa yine ıraḳlıḳ 
māni‘ olmayup anlaruñ sözlerini ve esrārını ıraḳdan işidür idi.  

Ve Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi’s-selāma Cibrīl ‘aleyhi’s-selām otuz iki kerre nāzil 
olmışdur ki rivāyet-i ṣaḥīḥa ile ẟübūt bulmışdur.  

      

 
1  gözsüz ṭoġanları: gözsüzleri R1 
2  söyledüklerin ve: - R1 
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Âlî (Gelibolulu)  183, 186 
Alī (Hz.)  235, 596 
Alī (İmām)  95, 337, 540, 551, 592, 

883, 884 
Alī bin Ebī Ṭālib  173, 464, 470, 484, 

991, 992 
Alī bin Üsāme  334 
Ālī Göz  661 
Alī İbn Ebī Ṭālib  979 
Alī Ḳuşcı  663, 668, 670, 676, 696 
Ālī Muṣṭafā  500 
Alī Şīr  432 

Alī Şīr (Mīr)  89, 90, 430, 431, 526 
Alī-i Ḳā’inī  353 
Ālim bin Sām  847 
Ālimü’l-ḫafiyyāt  1037 
Alīşander  808, 809, 810 
Alīşanderūs  823 
Alişderūs  798 
Alḳānā  726 
Allah  45, 46, 59, 74, 80, 84, 93, 94, 

98, 104, 112, 114, 121, 122, 130, 
132, 137, 143, 146, 152, 158, 160, 
162, 163, 170, 171, 209, 232, 241, 
254, 255, 279, 297, 305, 373, 409, 
410, 411, 424, 425, 432, 437, 443, 
451, 452, 453, 456, 469, 471, 478, 
479, 480, 481,483, 485, 489, 495, 
500, 505, 506, 507, 510, 517, 534, 
536, 537, 554, 555, 556, 558, 565, 
575, 578, 595, 596, 597, 600, 604, 
616, 626, 627, 662, 670, 685, 694, 
745, 756, 773, 846, 853, 869, 871, 
873, 876, 877, 878, 883, 884, 886, 
887, 889, 891, 895, 899, 906, 921, 
925, 926, 936, 941, 948, 963, 967, 
969, 970, 971, 976, 977, 978, 984, 
996, 999, 1001, 1005, 1006, 1008, 
1009, 1012, 1017, 1020, 1025, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1056, 
1058, 1066, 1069, 1075, 1076, 
1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1110, 1116, 
1119, 1123, 1126, 1127, 1130, 
1141, 1145, 1153, 1154, 1159, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1170, 
1173, 1174, 1175, 1178, 1180, 
1182 

Allāh  104, 135, 145, 148, 157, 158, 
159, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 
171, 173, 174, 231, 232, 236, 261, 
281, 285, 287, 397, 409, 413, 445, 
457, 480, 481, 506, 518, 556, 675, 
682, 727, 782, 873, 887, 935, 969, 
970, 971, 986, 1028, 1031, 1058, 
1061, 1067, 1080,1081, 1083, 
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 
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1090, 1091, 1092, 1095, 1102, 
1106, 1115, 1116, 1117, 1123, 
1125, 1126, 1127, 1128, 1132, 
1135, 1139, 1142, 1147, 1154, 
1155, 1158, 1166, 1167, 1170, 
1173, 1174, 1176, 1182, 1184 

Allāhu Te‘ālā  148, 173, 413, 480, 
675, 682, 782, 887, 935, 969, 971, 
976, 1031, 1067, 1080, 1084, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1091, 1092, 
1102, 1116, 1123, 1125, 1126, 
1128, 1135, 1142, 1147, 1154, 
1158, 1167, 1170, 1173, 1176, 
1182, 1184 

Almanya  790 
Altan Ḫān  688, 716, 717 
Alūrġāl  902, 903 
Alvāşcūr  419 
A’mak  348 
Amālīḳ  630, 1021, 1119 
Amāliḳa  624, 631, 635, 640, 641, 

649, 730, 848, 875, 876, 972, 990, 
992, 993, 994, 1021, 1022, 1121 

Amānāḳūs  656 
Amāsiyye  365, 394 
Amāslīn  656 
Amaziah  745 
Amel Nūḥ bin Esed  419 
Amel-Marduk  781 
A‘meş  232, 539 
Āmid  216, 339, 385, 816, 829 
Amīḳ  214 
Aminadab  1144 
Āmir  555 
Āmir bin ‘Ammār bin Cānn  438 
Ammān  266, 849 
Ammār (Sahabe'den)  235 
Āmme  353 
Ammūre  537 
Amnon  739 
Amon  752 
Amon bin Meneşā  749 
Amr  874 
Amr bin ‘Āṣ  335, 338, 599, 835 
Amr bin el-Ḥayy Ḫuzā‘ī  1025 

Amr bin Ümerā’i’l-ḳays bin Belenlūn 
bin Ḥimyer bin Bābilyūn bin 
Ḥimyer bin Sebā bin Yesḥat bin 
Ya‘rub bin Ḳaḥṭān  629 

Amr bin Yā‘iż bin Aṣamm  874 
Amr İbn ‘Āṣ  659 
Amre  957 
Amre bint Esed bin Usāme  1022 
Amrvāṭal  872 
Amūdān  1041 
Amūdiyye  296, 362, 367 
Amūdūn  732 
Amūḳ  752 
Āmul  339, 419 
Amūn  521, 556 
Amūn Ḳayṣer  814 
Amūnīṭū  732 
Āmūr bin Yāfeẟ  867, 868 
Amurṭayūş  657 
Āmül  355 
Āmürzgār  522, 985 
Anacletus  796 
Anadolu  111, 112, 147 
Anadolu Selçukluları  78 
Anān İbn Dāvūd  407 
Anāniyye  407 
Anastasius (IV.)  809 
Anasṭasyūs  801, 802 
Anaṭbāḥūs  341 
Anaṭolı  176, 393 
Anda Bāl  723 
Andriyānūs  815 
Andriyānūs Ḳayṣer  815, 823 
Āne  202, 215, 370, 378 
Anfīrde  868 
Angilīṭūs  796 
Angūt  717 
Anḥāb bin ‘Omrī  727 
Anicetus  797 
Aniyetus  797 
Anḳā  154, 866, 923, 1154, 1155, 

1156 
Anḳara  359, 362, 787 
Anṣınā  322, 610 
Anṣūr  867 
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Anşāh (Emīr)  836 
Anṭākiyye  199, 205, 213, 230, 288, 

341, 342, 344, 661, 786, 796, 805, 
809, 820, 825, 826, 829, 830, 837 

Anṭāliye  342 
Antaliyya  830 
Anṭarṭūs  199, 343 
Anṭarūş  798 
Anṭāsyūs  807, 836 
Anṭayāḫūs  661 
Anterus  798 
Anṭonīnūs  816 
Anṭūḥūs  661 
Anṭūnyānus  823 
Anṭūnyūs  816, 817 
Anūsṭūs  796 
Arab  68, 70, 71, 72, 75, 76, 106, 111, 

112, 176, 274, 286, 315, 323, 324, 
354, 361, 372, 399, 400, 421, 426, 
428, 501, 514, 547, 582, 609, 610, 
611, 651, 664, 737, 752, 778, 820, 
828, 829, 830, 848, 849, 857, 860, 
872, 882, 951, 954, 997, 999, 1026, 
1032 

A‘rāb  105, 392, 481 
Arab Şāh el-Enṣārī  76 
Arab-ı ‘Ādī  266 
Arab-ı ‘Āribe  415 
Arab-ı Müsta‘ribe  415 
Arabān  106, 415, 829 
Arabī  62, 76, 84, 169, 408, 415, 436, 

440, 452, 501, 534, 539, 703, 723, 
735, 908, 916, 1042 

A‘rābī  174 
Arabistān  306, 307, 492, 968 
Arabiyye  50, 169, 277, 415, 501, 828 
Arabiyyet  973 
Arafāt  466, 490 
Arafāt Ṭaġı  554 
Araḥ  213, 848 
Arā’is  76, 518, 1040 
Arā’is-i ẞa‘lebī  949 
Araḳa  155 
A‘rāḳu’s-ẟerā  1024 
Arām Ḳayṣer  799 

Aramīẟ  797 
Arap  111, 147, 186 
Ared  726 
Arfaḫşad  413, 848, 850, 853 
Arfaḫşad bin Sām bin Nūḥ  849 
Arḫān  319 
Arḫūy  698 
Ārıż  334 
Arīlūs  838 
Arisṭālīs  265 
Arisṭū  180, 797 
Aristūṭālīs  193, 208, 269, 364 
Arīş  199, 372, 374, 601, 635, 641, 

952 
Arḳādyūs  828 
Arḳalūn  154 
Arḳiyūs  625 
Armālīnūs  587, 588, 590 
Armātūs  443 
Arnavud  99 
Arsīn  352 
Arsīs  786 
Arṭaḫşāst  786 
Arṭaḫşāst-ı Dīger  786 
Artuḳīler  351 
Arṭūs  1171 
Arūḍ  370 
Arūḳ Ḳū Day  713 
Aryūḳūs  837 
Arż-ı Muḳaddese  319 
Arż-ı Ẕeheb  637, 638 
Aṣ  369 
Āsā bin Avriyā  743 
Āṣaf  93, 431 
Āṣaf bin Beraḫyā  1152 
Aṣal  725 
Asamm Oğlu  874 
Asān  847, 848 
Asārātūn  656 
Asārlīnūs  656 
Āẟārü’l-bāḳıyye  242 
Āẟārü’l-evā’il ve’l-Evāḫir  76 
Aṣbūn  725 
A‘ẟem el-Kūfī  77 
Aṣḥāb-ı Eyke  327 
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Ashâb-ı Kehf  296, 818 
Aṣḥāb-ı Kehf  296, 818, 828 
Aṣḥāb-ı Mā’ide  163 
Aṣḥāb-ı Raẟ  294 
Ashâb-ı Rakîm  296 
Aṣḥāb-ı Ress  392 
Asḫūrīs  656 
Asīṭāḳītyās  656 
Āsiye  1101, 1102, 1103 
Āsiye Ḫātūn  1101, 1102 
Asḳalān  199, 334, 377 
Asḳalīnūs  521, 526, 556, 557 
Askerimükerrem  220, 334, 378 
Askūn  222 
Aslīḫā  848 
Aṣma‘ī  77, 234 
Aṣrā‘ bin Ġaynān  725 
Asṭafīnūs  805, 806, 807, 808 
Asṭafīnūs-ı Kebīr  806 
Astāh  784 
Asyūṭ  315, 338 
A‘şā  882 
Aşā’il  736 
Āşer  723, 725, 1032 
Āşūrā  145 
Atabeg-i Zengī  89 
Ataliyā  744, 745 
Aṭarṭāryūs  809 
Atina  343, 359, 797, 837 
Aṭlafus Ḳayṣer  811 
Aṭlaḳus  842 
Aṭrabalus  341 
Aṭriyānūs  806, 809, 810 
Aṭṭāf bin Ḫālid  321 
Aṭūdyūs  818 
Aurelyānūs  818, 824 
Aurelyūs  815, 816 
Aurelyūs Ḳayṣer  816 
Av  725 
Avārif  446 
Avāṣım  341 
Avc  545, 593, 594, 595, 596, 597, 

1133, 1134 

Avc bin ‘Unuḳ  545, 547, 550, 591, 
593, 595, 596, 597, 1132, 1133, 
1134 

Avesta  784 
Avḫūs  657 
Avī Asāf  726, 727 
Avīl  848 
Avīl bin Sām  848 
Avīl Mardūc  781 
Aviyam  743 
Avn  154, 589, 630, 636, 638, 639, 

640 
Avnīz  736, 739 
Avrem  850 
Āvrī  740 
Avriyā bin Ercī‘ām  743 
Avşālom  739 
Avüs  555 
Ayalūn Zevlūdī  732 
Ayās  199, 214, 339, 787 
Ayās bin Yāvān bin Yāfeẟ bin Nūḥ  339 
Aydın  105, 199, 1279 
Ayel  726 
Ayer  725 
Āyete’l-kürsī  470 
Ayī Av bin Ṣalven  726 
Ayib  760 
Ayḳām  566, 567, 568, 570 
Ayḳūd  848 
Aylāvüs  555 
Aylīm  850 
Aylūm (Melik)  729 
Aylūn  826 
Ayn Yenbu‘  880 
Ayn-ı Āzerbaycān  227 
Ayn-ı Bādhāyī  228 
Ayn-ı Bāmyān  228 
Ayn-ı Cebel-i Malāṭiyye  228 
Ayn-ı Dāzāb  228 
Ayn-ı Duraḳ  228 
Ayn-ı Ġazne  230 
Ayn-ı Ġırnāṭa  229 
Ayn-ı Ḥāc  228 
Ayn-ı İskenderiyye  227 
Ayn-ı Menkūre  230 
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Ayn-ı Nāṭūr  230 
Ayn-ı Nihāvend  231 
Ayn-ı Re’sü’n-nā‘ūr  229 
Ayn-ı Semirom  229 
Ayn-ı Şīrgirān  229 
Ayn-ı Ṭaberiyye  229 
Ayn-ı Tell  231 
Ayn-ı Zuġar  229 
Aynşems  334, 608 
Ayntāb  352 
Aynu’n-nār  230 
Aynü’l-‘uḳāb  229 
Aynü’l-evḳāt  229 
Aynü’l-Furāt  230 
Aynü’l-ḥasīse  230 
Aynü’l-ḥavrā  228 
Aynü’l-ḳayyāre  230 
Aynü’l-Muşaḳḳar  230 
Aynü’l-verd  540 
Aynü’l-vużū’  229 
Aynẓāhiriyye  215 
Aynzerbā  353 
Ayrūḳūs Ḳayṣer  819 
Ayrūnis  812 
Ayruşehr  717 
Ayṣ  1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 

1034, 1035, 1036, 1037 
Ayṣ (Hz.)  209, 1026, 1028, 1029, 

1030, 1036 
Ayṣ bin İsḥāḳ  851, 910, 1037, 1091 
Ayẟina  343, 359 
Ayẟināẟ  359 
Ayşe  1002 
Ayvānis  795 
Ayyūḳ  1041 
Ayżā bin Yehoaş  745 
Ayẕāb  195, 373 
Azā  529 
Azā’il  725 
Azaḳ  200, 368, 369 
Azaḳ Deñizi  200, 227 
Azālibertūs  842 
Azāriyā  781 
Azārḳadre  788 
Azārvār  341 

Azāyā  529 
Azāzīl  157, 159, 439, 440, 441, 449, 

475, 529 
Āzdevī  725 
Āzer  424, 920, 922, 923, 925, 926, 

927, 928, 929, 932, 933, 949 
Āzerbaycān  176, 222, 227, 289, 297, 

308, 341, 343, 349, 350, 355, 357, 
359, 360, 361, 362, 379, 394, 418, 
422, 786 

Azhest  689, 691, 693 
Azhestiyān  690 
Azîz  1068 
Azīz  640, 1065, 1066, 1067, 1068, 

1077 
Azīz Ḫalīfe Manṣūr  211 
Azīz-i Mıṣr  1076, 1077 
Azīz (-i Mısr)  640, 643 
Azīzī  216 
Azoniyā  739, 740 
Aẕrā  1155 
Azrā’īl  159, 445, 446, 447, 454, 465, 

472, 510, 512, 522, 523, 524, 551, 
1013, 1084, 1139 

Azrān  419 
Ażudu’d-devle İbn Alparslan  362 
Azūr  320 
 

B 

Ba‘albek  205, 213, 288, 322, 344, 
540, 950 

Bāb  343, 344, 367 
Bāb-ı Cinān  348 
Bāb-ı Errecān  221 
Bāb-ı İskenderūn  199 
Bābek Sen  715 
Bābil  232, 323, 342, 347, 372, 413, 

446, 515, 518, 532, 558, 573, 585, 
589, 590, 605, 657, 752, 766, 767, 
769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
777, 780, 781, 784, 814, 816, 820, 
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825, 847, 849, 850, 909, 920, 925, 
949, 1014, 1020, 1178 

Bābil-i Ḳadīm  217 
Bābiliyyūn  372 
Bābü’l-cennet  601 
Bābü’l-ebvāb  292, 308, 359, 361, 

394, 860 
Bābü’l-kinde  540 
Bābü’l-mendeb  195 
Bābü’n-nebī  883 
Bābü’n-nedve  883 
Bābü’s-Ṣīn  311 
Bāce  323 
Baġ  324 
Bāġçeserāy  394 
Bāġçeserāyı  384 
Baġdād  123, 216, 217, 218, 226, 316, 

324, 329, 330, 332, 333, 339, 343, 
345, 349, 387, 390, 394, 452, 481, 
753, 1036, 1037 

Baġrā  213, 214 
Baġrās  205, 344 
Baġşūrā  344 
Bāḥ  597 
Baḥreyn  194, 313, 315, 336, 370, 371 
Baḥr-i Aḫḍar  192, 200, 209, 223, 

255, 257, 312, 314, 625, 642, 859 
Baḥr-i Behring  186 
Baḥr-i Berdīl  186, 201 
Baḥr-i Cekkān  222 
Baḥr-i Cürcān  185 
Baḥr-i Çīn  181, 196, 664 
Baḥr-i Dāvtecd  197 
Baḥr-i Deylem  222 
Baḥr-i Endülüs  183 
Baḥr-i Ermen  200 
Baḥr-i Esved  186, 188, 200, 271, 638, 

642 
Baḥr-i Esved-i Ziftī  186, 563, 638 
Baḥr-i Fārs  180, 181, 193, 194, 220, 

258, 260, 262, 316, 318, 329, 332, 
334, 336, 370, 378, 379, 387, 390, 
867 

Baḥr-i Ġarb  313, 368 
Baḥr-i Ḫˇārezm  223 

Baḥr-i Ḫazar  180, 185, 201, 222, 225, 
227, 282, 291, 355, 369, 379 

Baḥr-i Herkend  196, 242, 268, 298 
Baḥr-i Hind  181, 192, 193, 194, 195, 

198, 219, 223, 252, 257, 264, 370, 
387 

Baḥr-i Kebīr  266 
Baḥr-i Ḳırım  200, 214, 366, 369 
Baḥr-i Kirmān  201 
Baḥr-i Ḳosṭanṭıniyye  271 
Baḥr-i Ḳulzüm  180, 181, 194, 195, 

264, 265, 306, 313, 323, 336, 337, 
362, 370, 372, 373, 616, 816, 1157 

Baḥr-i Lān  387 
Baḥr-i Maġrib  198, 280 
Baḥr-i Māliḥ  203, 210, 223, 322, 331, 

386, 622, 623, 857, 952 
Baḥr-i Mescūr  166 
Baḥr-i Muḥīṭ  173, 176, 180, 181, 

182, 183, 184, 186, 192, 196, 198, 
201, 211, 240, 241, 242, 280, 283, 
285, 310, 316, 328, 341, 367, 369, 
374, 375, 376, 385, 386, 387, 564, 
566, 663, 787, 789, 843, 946 

Baḥr-i Muẓlim  184, 185, 197, 271, 
376, 638, 642 

Baḥr-i Muẓlim-i Ziftī  180, 188 
Baḥr-i Nīṭaş  180, 199, 200, 201, 401, 

403 
Baḥr-i Oḳyānūs  180, 182, 186, 188, 

239 
Baḥr-i Rūm  180, 186, 198, 199, 200, 

201, 210, 212, 213, 214, 271, 276, 
279, 281, 292, 319, 320, 328, 350, 
351, 352, 354, 358, 368, 371, 372, 
374, 826 

Baḥr-i Ṣınf  197, 198 
Baḥr-i Ṣīn  180, 182, 188, 189, 190, 

192, 194, 196, 248, 249, 251, 256, 
386, 860 

Baḥr-i Şām  180, 198, 211, 271, 279, 
317, 339 

Baḥr-i Şāmī  316, 376, 385 
Baḥr-i Şarḳ  313 
Baḥr-i Ṭaberistān  201, 222 
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Baḥr-i Ṭaberiyye  289 
Baḥr-i ‘Ummān  196, 202, 313 
Baḥr-i Virenk  201 
Baḥr-i Yemen  336 
Baḥr-i Zānc  252, 290 
Baḥr-i Zenc  192, 193, 267, 268 
Baḥr-i Ziftī  183, 186 
Baḥr-i Zuḳāḳ  273, 285, 352, 363, 364 
Baḥru’l-‘ulūm  75, 158, 159, 468 
Baḥru’s-Ṣīn  242 
Baḥrü’l-‘amīḳ  76 
Baḥrü’l-ḥayāt  166 
Baḥrü’l-ḫazar  382 
Baḥrü’l-mescūr  166 
Baḥrü’l-muḥīṭ  242 
Baḳī‘  317 
Baḳrāż  344 
Ba‘ḳūbā  324 
Bāḳūm  997, 998 
Balād  369 
Balāsaġūn  344 
Balaṭ  357 
Balāṭ  227, 367 
Bālī Elkāhen  733 
Bālī İmām  734 
Bālī Kāhen  734 
Bālīs  343, 370, 371, 385 
Bāmyān  336, 343 
Bānās  205 
Bānergān  217 
Bāng Vāng  708 
Bāniyās  199, 323, 756 
Bārāḳ  730 
Bārāḳ bin Ārī  730 
Bārī  131, 148, 157, 232, 448, 458, 

531, 760, 1017, 1158, 1161 
Bārī (Şehri)  315 
Bār-i Ḫudā  48, 94, 135, 187, 282, 

407, 491, 508, 524, 666, 699, 732, 
954, 1175 

Bārī Ḫudā  133, 152, 156, 157, 158, 
204, 236, 283, 318, 411, 540, 593, 
734, 741, 747, 760, 779, 841, 846, 
852, 861, 886, 891, 903, 905, 915, 
918, 950, 955, 990, 1021, 1075, 

1087, 1093, 1136, 1138, 1140, 
1146, 1152, 1159, 1165, 1169, 
1171, 1179 

Bārī Ḫudāvend  1008 
Bārī Te‘ālā  166, 287, 436, 773, 904, 

971, 1176 
Bārīn  343 
Bārīs  285 
Barşelona  199, 286, 360 
Bāsārā  419 
Bāsdīv  722 
Bāsilīsiyye  199 
Basīnā  757 
Bāsiyān  323 
Baskālis  808 
Baṣra  206, 207, 211, 216, 218, 219, 

220, 262, 302, 303, 313, 316, 324, 
329, 334, 339, 362, 370, 378, 421, 
423, 816, 920, 1135 

Bāşḳırd  401 
Baṭā’ih-i ‘Irāḳ  206 
Baṭḥā  70, 302 
Baṭīḥa-i Ġarbiyye  202 
Baṭīḥa-i Şarḳiyye  202 
Baṭlamyūs  202, 210, 241, 252, 268, 

308, 661, 816 
Baṭlamyūs Anṭarṭalīs  658 
Baṭlamyūs Deyūşlīş  659 
Baṭlamyūs Ebūbāṭīş  659 
Baṭlamyūs el-Ḳalūẕī  416, 658, 815 
Baṭlamyūs es-Ṣāni‘  661 
Baṭlamyūs Ḫafātīş  658 
Baṭlamyūs İskender  659 
Baṭlamyūs Ḳalyāṭur  658 
Baṭlamyūs Mesāḥus  661 
Baṭlamyūs Şūṭār  659 
Baṭlamyūs Vebūyūşlus  661 
Baṭlamyūs-ı Muḥibb-i Ümm  661 
Baṭlamyūs-ı Muḫliṣ  661 
Baṭlamyūs-ı Muṭahhir  661 
Baṭlamyūs-ı ẞānī  658 
Baṭn-ı Nu‘mān  466 
Baṭrīḳ Mākelliyā  794 
Baṭrīs  366, 561 
Bat-Şeba  1146, 1149 
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Baṭyūs  799 
Bāverd  340 
Bavluṣ  813 
Bavluṣ er-Resūl  813 
Bāyezīd Ḫān (Sulṭān)  111 
Bāẕġīs  343, 417 
Bāziyye  199 
Bāzrenc  220 
Be Zūn  716 
Bebġāsiyūs  807 
Becce  857 
Becīs  1178 
Beççe  847 
Bedaḫşān  222, 343, 346, 383, 664 
Beddehe  390 
Bedr (Savaşı)  234 
Bedr Ḳuyusı  234 
Bedrü’d-dīn Muḥammed bin Ḥasan-ı 

Bisṭāmī  78 
Bedūn  395 
Behcetü’l-envār  75 
Behcetü’t-tevārīḫ  134 
Behesnā  345 
Behlūr  387 
Behme  723 
Behme Māl  723 
Behmen  783 
Behmūt  156 
Behnesā  325, 371 
Behrām  253, 818 
Behrām bin Behrām  817, 832 
Behrām bin Hürmüz  817 
Behrām bin Şābūr  828 
Behrām-ı Gūr  330, 406, 828 
Behrās  344, 421 
Behring  180, 186 
Bekesṭūs  803 
Bekkās  288, 344 
Bekke  318 
Bekr  385 
Bekr bin Vā’il  422 
Bekr bin Vā’il bin Ḳāsıṭ  385 
Belād  416 
Belāgiyūs  803 
Belāṭīs  614 

Belāṭīs bin Merḳūra  613 
Belāṭunuş  344 
Beled  344 
Beled-i Emīn  989 
Belehḳānis  626 
Belehzā  858 
Belencer  201, 365, 402 
Belensiye  344, 788 
Belġūrs  347 
Belḫ  222, 328, 330, 344, 349, 353, 

357, 358, 384, 418, 664 
Beliṭşāser  783 
Belḳa  337 
Belḳā  371, 1132 
Belḳıyā  1157 
Belḳīs  157, 312, 1153, 1154 
Bellerī  323, 325 
Belūkūs  347 
Belūn  726 
Belyā  1093, 1178 
Belzem  274 
Bemm  325 
Ben Day  710 
Ben Vā Şī  698 
Benādıḳa  365 
Benāketī  727, 742, 795, 811, 812, 

815, 823, 826, 829, 841 
Benâketî  790 
Benāketī Kitābı  811 
Benâketî Tarihi  787, 790, 793, 794, 

839, 840, 841, 842 
Benārıḳa  199 
Benāsiye  808, 809 
Benātü’n-na‘ş  267, 847 
Bencār  418 
Bencehir  345 
Bendbingūş  858 
Bender  795 
Bend-i Māhī  206 
Benedictus  803 
Benediye  806 
Benefend  809 
Beneṭikṭūs  806, 807, 808, 811, 842 
Benī ‘Abbās  71, 400 
Benī ‘Abdü’l-Muṭṭalib  400 
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Benī ‘Ammūn  732 
Benī Ca‘ūne  334 
Benī Cürhüm  990, 1022, 1025 
Benī Dellūke  200 
Benī el-‘Abbās  348 
Benī Ḫālīf bin Dārüs  630 
Benī Hāşim  400 
Benī İsrā’īl  145, 146, 236, 287, 377, 

397, 406, 407, 425, 434, 436, 445, 
645, 647, 648, 649, 724, 726, 727, 
728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 
744, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 
754, 755, 759, 761, 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 771, 772, 773, 774, 
780, 783, 812, 988, 1032, 1053, 
1090, 1097, 1098, 1099, 1103, 
1104, 1105, 1115, 1116, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 
1124, 1125, 1128, 1129, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 1144, 1145, 
1148, 1152, 1154, 1157, 
1158,1160, 1163, 1173, 1174, 
1176, 1178, 1184 

Benī Ken‘ān  371 
Benī Lāvī  756 
Benī Maḫzūm  400 
Benī Mudlec  399 
Benī Selūl  421 
Benī Ümeyye  148, 326, 342, 400, 

620, 650 
Bennāyī  431 
Benū Aṣfar  400 
Benū Cüẕām  264 
Benu’l-aṣfer  812, 867, 1036 
Ber ‘Amrā’il bin ‘Aczān  725 
Berā’ bin Mālik  327 
Berāhime  248, 718, 722 
Beraḫyā  1152, 1158 
Berāmike  357 
Berber  194, 264, 274, 306, 391, 625, 

847, 854, 859 
Berberā  310 
Berberiyye  182 

Bercīs  519 
Berciyā  169 
Berda‘a bin Ermīnī  360 
Berde‘a  222, 289, 360 
Berdeşīr  323 
Berdīl  201 
Beredā  330 
Berengāryūs  837, 838 
Berens  792, 793 
Berenyā  797 
Beresān  615 
Berfestāne  859 
Berġāmīs  360 
Berġāmūs  815 
Berġayd  808 
Bergerī  340 
Berḥīre  842 
Berīġā  725 
Berḳa  198, 324, 333, 372, 374, 375, 

600, 619, 859 
Berḳiyā  169 
Berlān Cezīresi  801 
Berlendiye  810 
Berlonyā  790, 791 
Bermeke  357 
Berrāḳa  198 
Berre  520 
Bersān  563 
Bersūg  224 
Bersūm bin Nūla  655 
Berṭās  866 
Berteklise  789 
Berṭūn  279 
Berūde  868 
Berūye  655 
Bervaḥren  213 
Berzend  343 
Berziyye  343, 347 
Besā  323 
Beṣā  754 
Besāker bin Kāber  729 
Beṣannā  324 
Besāsīrī  323 
Besaṭ  378 
Beslūḫan  556 
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Besṭa  303 
Beşevā  725 
Beşevī  725 
Beşikṭaş  368 
Beṭalyevs  360 
Bevād  736 
Bevāḳīr  302 
Bevāzīc  312, 345 
Bevāzīcü’l-mülk  345 
Beyān  377 
Beyhaḳ  349 
Beyḥaḳī  76 
Beykend  360 
Beyleḳān  360 
Beymānşehr  345 
Beymend  324 
Beynūne  342 
Beyrūt  199, 326 
Beysān  212, 327 
Beyt-i Dān  756 
Beyt-i Ḥarām  490 
Beyt-i Īl  756, 766 
Beyt-i Ma‘mūr  67, 71, 74, 140, 491, 

990, 991, 992 
Beyt-i Maḥme  732 
Beyt-i Maḳdis  326, 377, 654, 660, 

744, 749, 753, 754, 755, 812, 813, 
814, 816, 833, 835, 1132 

Beyt-i Muḥarrem  969 
Beyt-i Ṣanāyi‘  909 
Beyt-i Şerīf  236, 902, 911, 971, 980, 

989, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 
998, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1007, 1008, 1011, 1021 

Beytu Cibrūn  325 
Beytu’llāh  237, 490, 492, 499, 875, 

876, 911, 990, 993, 994, 995, 996, 
997, 999, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1014, 
1021, 1025, 1026 

Beytu’llāh-ı Şerīf  1003 
Beytu’llāhi’l-ḥarām  991 
Beytü’l-ma‘mūr  165, 342, 524 
Beytü’l-maḳdis  229, 322, 325, 326, 

377, 446, 513, 551, 742, 744, 747, 

748, 753, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 774, 781, 783, 808, 809, 814, 
815, 816, 818, 828, 835, 836, 849, 
953, 1132, 1148, 1150, 1151, 1157, 
1158, 1160, 1163, 1164, 1171, 
1173, 1174, 1176, 1178, 1183 

Beytü’s-ṣanāyi‘  909 
Beyżā  327, 350 
Beyżāvī  78, 555 
Beyżāvī (Ḳāḍī)  75, 327, 555, 921 
Bī Len Şī  698 
Bī Vāng  705 
Bicāye  198, 343 
Bidāyetü’n-nihāye  910 
Bidlīs  340, 343 
Big Bū  674 
Bihām  419 
Bījen  235 
Bījen bin Gīv bin Gūderz  235 
Bilād-ı Rey  351 
Bilāl bin Ḥamāme  377 
Bīlānḳū  675 
Bilha  1032 
Bilinyās  199, 344 
Bī-menfa‘at ü Ḫayr  194 
Binkeẟ  360 
Bint Rūm bin Alyaḳan bin Sām bin 

Nūḥ  342 
Bint Ruḳān  653 
Bi’r-i Bābil  232 
Bi’r-i Bedr  234 
Bi’r-i Berehūt  234 
Bi’r-i Beysūs  237 
Bi’r-i Bījen  235 
Bi’r-i Buḍā‘a  234 
Bi’r-i Demāvend  235 
Bi’r-i Ebī Kenūd  231, 232 
Bi’r-i Ḫandeḳ  235 
Bi’r-i Hindiyān  238 
Bi’r-i Ḳanṣūrī  235 
Bi’r-i Ḳarye-i ‘Abdu’r-Raḥmān  237 
Bi’r-i Kemlā  235 
Bi’r-i Maṭariyye  238 
Bi’r-i Mu‘aṭṭala  392 
Bi’r-i Nebk  237 
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Bi’r-i Yūsuf  238 
Bi’r-i Zemzem  236, 237, 488 
Bi’r-i Ẕervān  235 
Bi’rü’l-‘aẓamet  237 
Bi’rü’l-kelb  237 
Bi’rü’l-maṭariyye  237 
Bīraṣ  725 
Birbā-yı Aḥmīm  582 
Birbā-yı Būṣīr  583 
Birbā-yı Dendere  582 
Birbā-yı ‘İrrī  583 
Birbā-yı Ḳıfṭ  582 
Birbā-yı Semnūd  582 
Birdāl  365 
Bīre  214, 345 
Bi’re  273, 371 
Birecik  214, 385 
Bīreş  847, 848 
Birḫān bin Yūnān bin Yāfeẟ  355 
Birīsā  310 
Birityā  824 
Bīrūn  315 
Biryānis  641 
Biskere  315 
Bisṭām  344 
Bī-sütūn  289 
Bīver-zāde  1163 
Bizāġā  344 
Bizanṭiyye  822, 825, 826 
Bīze  365 
Bizenṭīn  367 
Boaz  1144 
Boġaz  368 
Boġdān  106, 370, 393, 394, 405 
Bohimyā  790 
Boḳrāṭ-ı Ḥakīm  788 
Bonifacius  801 
Bonifacius (II.)  802 
Bonifacius (III.)  804 
Bonifacius (IV.)  804 
Bonifacius (V.)  804 
Bonifacius (VIII.)  811 
Bonifāsiyūs  801, 802, 804, 807, 811 
Bonifāsiyūs-ı ẞānī  804 
Borṭūfīlūs  837 

Bosna  99, 393, 394, 838 
Boşāho Cala‘ẟā Amām  750 
Brahmā  689, 690, 691, 693, 718 
Brahman  718 
Brahmanān-ı Hind  427 
Briṭāniyye  275, 369 
Buccāne  375 
Būdis  654 
Būdsīr  559, 602, 638 
Būdşīr  603, 604, 605 
Būḫār  739 
Buḫārā  353, 360, 361, 363, 419, 664 
Buḥayre  600, 619 
Buḥayre-i Anṭākiyye  205, 213, 214 
Buḥayre-i Bānās  205 
Buḥayre-i Bāniyās  212 
Buḥayre-i Çemegān  207 
Buḥayre-i Dimyāṭ  203 
Buḥayre-i Efāmiyye  205, 213 
Buḥayre-i Erciş  206 
Buḥayre-i Erzen  207 
Buḥayre-i Gori  202, 210 
Buḥayre-i Ḫˇārezm  207 
Buḥayre-i Ḳalyūb  204 
Buḥayre-i Ḳuds  205, 213 
Buḥayre-i Naṣārā  205 
Buḥayre-i Nīṭaş  200 
Buḥayre-i Serde  203 
Buḥayre-i Sūdan  202 
Buḥayre-i Ṭaberiyye  205, 212, 333 
Buḥayre-i Tilā  206, 341 
Buḥayre-i Tinnīs  210 
Buḥayre-i Tīse  374 
Buḥayre-i Tūnis  203 
Buḥayre-i Tūnis bi’l-‘Ayni’l-‘aẕbe  203 
Buḥayre-i Tūnisu’l-‘aẕbe  202 
Buḥayre-i Uluceyḥūn  207 
Buḥayre-i Urmiye  206 
Buḥayre-i Ẕerre  207, 221 
Buḥayre-i Zuġar  204 
Buḥayretü’l-bıḳā‘  205 
Buḥayretü’l-Feyyūm  203 
Buḫtunnaṣr  322, 326, 425, 488, 581, 

586, 606, 620, 624, 646, 655, 723, 
736, 752, 753, 766, 767, 768, 769, 
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770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 
778, 779, 780, 781, 782, 783, 920, 
1151 

Būḳīr  286 
Bulġār  180, 201, 225, 227, 280, 301, 

368, 369, 384, 402, 403, 794, 860, 
864, 865, 866 

Bunduḳiyye  200, 365 
Būne  345 
Bunlāṭīs Benaṭī  812 
Būnsṭiyānūş  798 
Burāḳ  143, 974 
Būrbinūs  817 
Burcān  365, 860 
Burcās  851 
Burcud  343 
Burgundiye  808 
Burhān  76 
Bursāncird  343 
Burşān  365 
Burūsa  277, 360, 395, 675 
Būsen  705 
Buṣrā  324 
Bust  324 
Būsṭinyānūs  347 
Būşerūş  655 
Būyāḳīm  356 
Būzcīn Gezīn  687 
Bülbeys  203, 324, 334 
Bünyamin  1080 
Bünyāmīn  723, 726, 729, 735, 755, 

1032, 1033, 1035, 1044, 1078, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1085, 
1086 

Bürūc  389 
Büst  221 
Büşrā  1064 
Büzürcmihr  96, 777 
 
 

C 

Cābe-i Hindī  254 
Cābilḳā  169 
Cābir  456, 1041 
Cābirsā  169 
Cad‘ūn  731 
Cad‘ūn bin Nūrsī  731 
Caelestinus  801 
Cāfe  376 
Ca‘fer bin Muḥammed bin Ca‘ferī  79 
Ca‘ferī  217, 503, 517, 518, 519, 532, 

533 
Ca‘fer-i Ṣādıḳ  979 
Ca‘fer-i Ṭayyār  337 
Cāḥıẓ  52 
Caḥīm  163 
Caius  799 
Cālīnūs  335, 360, 816 
Callistus (II.)  808 
Callixtus (I.)  798 
Cālūt  286, 407, 445, 737, 738, 854, 

952, 1144 
Cām-ı Cihān-nümā  320, 321, 598, 

647 
Cāmī (Molla)  431 
Cāmi‘-i A‘ẓam  963, 1014, 1032 
Cāmi‘-i Anbār  348 
Cāmi‘-i Benī Ümeyye  330 
Cāmi‘-i Dımaşḳ  348, 1179 
Cāmi‘-i Ebyaż  906 
Cāmi‘u’l-‘ulūm  79 
Cāmi‘u’l-āẟār  438 
Cāmi‘u’l-ḥikāyāt  79 
Cāmi‘u’l-leṭā’if  76 
Cāmi‘u’l-ma‘ārif  77 
Cāmi‘u’l-uṣūl  76 
Campania  802 
Cāng Lāng  709 
Cānn  129, 157, 158, 159, 160, 165, 

166, 167, 438, 439, 440, 441, 454 
Cānn bin Cānn  67, 442 
Cār  264 
Cārūd  536 
Cāsek  260 
Cāsim  849 
Cāve  678 
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Ce Zūn  716 
Cebbār  439, 1018 
Cebbār-ı Müntaḳim  900 
Cebel  201, 222, 322, 343, 350, 351, 

352, 353, 354, 357, 358, 361, 378, 
379, 382, 418 

Cebel-i Aḫḍar  288 
Cebel-i ‘Akkār  288 
Cebel-i Aḳrām  728 
Cebel-i ‘Ammāre  285 
Cebel-i ‘Ārıż  286 
Cebel-i Baṭras  561 
Cebel-i Berānis  293 
Cebel-i Berfevāt  301 
Cebel-i Berret  199, 286 
Cebel-i Beyt-i Maḳdis  325 
Cebel-i Bī-sütūn  289 
Cebel-i Cālūt  286 
Cebel-i Cevşen  294 
Cebel-i Cūberet  289 
Cebel-i Cūdī  288, 289 
Cebel-i Cūdḳūr  294 
Cebel-i Cunādil  286 
Cebel-i Cürcān  222 
Cebel-i Dāmġān  295 
Cebel-i Demāvend  235, 290, 398 
Cebel-i Deren  285, 322 
Cebel-i Ḍila‘ayn  302 
Cebel-i Dīnār  220 
Cebel-i Ebū Ḳubeys  292, 513, 1006 
Cebel-i [Ebū] Ḳubeys  1003 
Cebel-i Errecān  304 
Cebel-i Ervend  292, 293 
Cebel-i Esīn  293 
Cebel-i Esved  289, 607 
Cebel-i Faḥm  300 
Cebel-i Ferġāna  303 
Cebel-i Fetḥ  286 
Cebel-i Fettān  291 
Cebel-i Filyevān  303 
Cebel-i Ġavr  333 
Cebel-i Gülistān  304 
Cebel-i Ḥābe  294 
Cebel-i Ḫalīl  211 
Cebel-i Ḥāriẟ  294 

Cebel-i Ḥaşrārem  294 
Cebel-i Ḥayāt  295 
Cebel-i Hind  304 
Cebel-i Ḥirā  292 
Cebel-i Ḥulvān  382 
Cebel-i Ḥūt  289 
Cebel-i Ḥuveyreẟ  294 
Cebel-i Hücne  293 
Cebel-i Hürmüz  304 
Cebel-i Īl  740 
Cebel-i Ḳadḳad  303 
Cebel-i Ḳāf  284 
Cebel-i Ḳaṣrān  303 
Cebel-i Ḳāsyūn  303 
Cebel-i Ḳayṣūr  300 
Cebel-i Kerīmān  304 
Cebel-i Kīr  300 
Cebel-i Ḳīr  300 
Cebel-i Kirmān  291 
Cebel-i Ḳuds  294 
Cebel-i Kuḥl  303 
Cebel-i Ḳumr  202, 208, 210, 285, 

563, 568, 637, 638 
Cebel-i Ḳuṣayr  608 
Cebel-i Küremiyye  285 
Cebel-i Lāciverd  286 
Cebel-i Lemṭa  210 
Cebel-i Leşem  305 
Cebel-i Lübnān  288, 304 
Cebel-i Maḳsem  202 
Cebel-i Medyūna  285 
Cebel-i Mendeb  195 
Cebel-i Menḳūr  236 
Cebel-i Meyden  195 
Cebel-i Mıḳnāṭīs  304 
Cebel-i Mūzcān  304 
Cebel-i Nār  304 
Cebel-i Necmend  294 
Cebel-i Nihāvend  304 
Cebel-i Nişrīs  285 
Cebel-i Ostān  305 
Cebel-i Rabve  295 
Cebel-i Raḍvā  295 
Cebel-i Raḳīm  296 
Cebel-i Re’süevẟān  198 
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Cebel-i Re’sütinnīn  198 
Cebel-i Rūm  288 
Cebel-i Ṣafā  302 
Cebel-i Ṣan‘ā  300 
Cebel-i Sāve  297 
Cebel-i Ṣavelān  300 
Cebel-i Sebelān  297 
Cebel-i ẞebīr  292 
Cebel-i ẞelc  288 
Cebel-i Semerḳand  298 
Cebel-i Semm  299 
Cebel-i Serāt  298 
Cebel-i Serendīb  298 
Cebel-i ẞevrü’l-ḥacel  292 
Cebel-i Ṣıḳılliye  302 
Cebel-i Siḳān  301 
Cebel-i Ṣīn  301 
Cebel-i Ṣuver  301 
Cebel-i Sümmāḳ  298 
Cebel-i Süneyd  288 
Cebel-i Şaḥşebū  288 
Cebel-i Şāẕẕe  286 
Cebel-i Şeb  299 
Cebel-i Şerefü’l-baġal  299 
Cebel-i Şibām  299 
Cebel-i Şükrān  299 
Cebel-i Ṭabelḥūn  286 
Cebel-i Ṭaber  286 
Cebel-i Ṭaberistān  291 
Cebel-i Ṭāhire  302 
Cebel-i Ṭārıḳ  285 
Cebel-i Ṭayr  302 
Cebel-i Ṭayy  286 
Cebel-i Temregā  300 
Cebel-i Tennūr  299, 301 
Cebel-i Ter  293 
Cebel-i Ṭūr  286, 287, 319 
Cebel-i Ṭūr-i Hārūn  287 
Cebel-i Ṭūr-i Sīnā  511 
Cebel-i Ṭūrnā  300 
Cebel-i Tübbet  300 
Cebel-i Ukām  213, 288 
Cebel-i ‘Uruffān  303 
Cebel-i ‘Uveyr ü Küẟeyr  303 
Cebel-i Vāsıṭ  305 

Cebel-i Yüsr  285 
Cebel-i Zaġvān  297 
Cebele  346 
Cebeliyye  199 
Cebelü’l-Lübnān  288 
Cebelü’l-mis  292 
Cebelü’r-rāhūn  267, 292 
Cebelü’s-ẟelc  288 
Cebelü’z-ẕeys  293 
Cebrā’īl  159, 163, 169, 434, 437, 

445, 454, 465, 472, 474, 484, 486, 
490, 491, 512, 513, 514, 531, 551, 
846, 938, 953, 976, 1096, 1103, 
1106, 1109, 1117, 1121, 1124, 
1138, 1155, 1159, 1165, 1166 

Cedīs  849 
Cehāde  848 
Cehenneme  163 
Cehūd  771, 814, 837, 841, 1041 
Cehūdlar  1176, 1177, 1178 
Ceḳāncāng  665 
Celāl  492 
Celālī  426 
Celālü’d-dīn Melikşāh  426 
Celālü’d-dīn-i Süyūṭī  315 
Celhām  155 
Celī  848 
Celīl  496, 507, 514, 941, 981, 1017, 

1018, 1021, 1044 
Celīlü’l-ḳadr  983 
Celnehkīn  389 
Celnehkiye  389 
Celūlā  346 
Cem  713, 739 
Cemālü’d-dīn-i Ḳıftī (Vezīr)  76 
Cemālü’d-dīn el-Ḳıfṭī  555 
Cemer  227 
Cemīl  514 
Cemşīd  354, 358, 921 
Cen Day  710, 712 
Cenāb-ı ‘İzzet  592, 1111, 1128 
Cenāb-ı Aḳdes  140, 514 
Cenāb-ı Bārī  509, 938, 1091 
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Cenāb-ı Ḥaḳ  155, 468, 522, 730, 
748, 969, 1007, 1091, 1093, 1105, 
1132, 1147, 1152 

Cenāb-ı Ḫallāḳ  645 
Cenāb-ı Ḥażret  235, 445, 447, 474, 

1093, 1136 
Cenāb-ı İlāhī  729, 735 
Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb  54, 165, 538, 

712, 785, 876, 967 
Cenāb-ı Vācibü’l-vücūd  965 
Cenāb-ı Ẕü’l-celāl  983 
Cenādil  315 
Cend  366 
Cenden  665 
Cendīfer  675 
Cendīḳū  675 
Cened  311 
Cenevān  392 
Ceneve  274, 360, 793, 810 
Cenevīz  360, 364, 372, 395 
Ceng Segūn  703 
Cengiz  717 
Cengiz Ḫān  403, 688, 689, 717 
Cennābe  328 
Cennerde  419 
Cennet-i ‘Adn  162 
Cennet-i Me’vā  471, 472 
Cennetü’l-firdevs  162 
Cennetü’l-me’vâ  224 
Cennetü’l-me’vā  162, 471 
Cennetü’n-na‘īm  162 
Cenūbü’l-ān  308 
Cerāde  1151 
Cerādetān  876, 877 
Cerbān  1041 
Cerbe  198, 328 
Cerce  203 
Cercerā  218, 328 
Cereş  310 
Cerīs  389 
Cermī  310 
Ceryādḳān  346 
Cerzāt  387 
Cessāse  265 
Cevās  419 

Cevcer  210 
Cevher  847, 848 
Cevherī  400 
Cevzā  1042 
Ceyḥān  214 
Ceyḥūn  62, 207, 223, 284, 307, 339, 

345, 353, 360, 383, 384, 397, 638, 
664 

Ceymī  311 
Ceyrūn  729, 1009, 1010, 1036 
Ceyū Sing  700 
Ceyūbū  700 
Ceyūcū  700 
Ceyūgī  700 
Ceyūḫū  700 
Ceyūlāng  700 
Ceyūnāng  700 
Ceyūpīn  700 
Ceyūsū  700 
Ceyyān  361 
Cezā’ir  337, 423 
Cezā’ir-i Ḫālidāt  182, 239, 310, 313 
Cezā’ir-i Mihrāc  313 
Cezā’ir-i Serendīb  248, 249 
Cezā’ir-i ẞülẟ  253 
Cezā’irü’l-ḫālidāt  328 
Cezā’irü’s-sa‘āde  310 
Cezā’irü’s-selāhī  244 
Cezā’irü’s-sü‘edā  239 
Cezā’irü’s-sü‘edāt  239 
Cezīre  176, 241, 242, 302, 315, 345, 

346, 349, 351, 353, 355, 356, 357, 
366, 378, 379, 385, 386, 390, 421, 
547, 657, 749, 771, 788, 846 

Cezīre-i ‘Āmis  255 
Cezīre-i ‘Arab  315, 323, 370, 546 
Cezīre-i Benān  245 
Cezīre-i Benī Kāvān  316 
Cezīre-i Berṭā’īl  198, 252 
Cezīre-i Beymān  245 
Cezīre-i Birkān  272 
Cezīre-i Cābe  254 
Cezīre-i Cālūs  247 
Cezīre-i Cāsek  260 
Cezīre-i Cebel  244 
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Cezīre-i Cebel-i Ṭīn  280 
Cezīre-i Cenūżā  192 
Cezīre-i Cerbe  274 
Cezīre-i Cessāse  265 
Cezīre-i Cinn  281 
Cezīre-i Dāniye  272, 273 
Cezīre-i Dehlek  195 
Cezīre-i Delmān  260 
Cezīre-i Endülüs  271, 376, 1004 
Cezīre-i Ensā  788 
Cezīre-i Fārs  375 
Cezīre-i Fizāḥ  240 
Cezīre-i Ġanem  281 
Cezīre-i Ġarībe  272 
Cezīre-i Girīte  828 
Cezīre-i Ġūr  269 
Cezīre-i Ḫaḍrā  198, 199 
Cezīre-i Ḫāliṭa  276 
Cezīre-i Ḥarb  198 
Cezīre-i Ḥayrān  240 
Cezīre-i Ḥayyāt  281 
Cezīre-i Herḳir  481 
Cezīre-i Herlic  253 
Cezīre-i Ḥükemā  259 
Cezīre-i İbn ‘Ömer  216, 288, 346, 

385 
Cezīre-i İfrīḳiye  272 
Cezīre-i İfrīṭaş  272, 275 
Cezīre-i İngiletere  275, 802 
Cezīre-i ‘İẓām  258 
Cezīre-i Kāfūr  276 
Cezīre-i Ḳalhān  240 
Cezīre-i Ḳamār  256 
Cezīre-i Ḳandaḥ  261 
Cezīre-i Ḳaranfül  275 
Cezīre-i Ḳāris  273 
Cezīre-i Ḳāṣīn  255 
Cezīre-i Ḳaṣr  253 
Cezīre-i Ḳaṭariyye  245 
Cezīre-i Ḳıbrıs  275, 307 
Cezīre-i Kille  254 
Cezīre-i Kiryevn  245 
Cezīre-i Ḳorsiḳa  274 
Cezīre-i Ḳoṣra  274 
Cezīre-i Ḳuḍbān  255 

Cezīre-i Ḳurūr  245 
Cezīre-i Lāfe  241 
Cezīre-i Lān  247 
Cezīre-i Lātverān  247 
Cezīre-i Le‘ūsā  239 
Cezīre-i Limyā  275 
Cezīre-i Lūmiyye  241 
Cezīre-i Māhiṭ  253 
Cezīre-i Marmarā  274 
Cezīre-i Maṣṭakā  274, 275 
Cezīre-i Mayorḳa  273 
Cezīre-i Melātī  249, 250 
Cezīre-i Meskūne  254 
Cezīre-i Messīne  274, 328 
Cezīre-i Mevḥame  247 
Cezīre-i Minorḳa  273, 375 
Cezīre-i Muḥarraḳa  268 
Cezīre-i Muḥteriḳa  192 
Cezīre-i Naḳşa  673 
Cezīre-i Nisā  241, 248 
Cezīre-i Nuḳrenbet  275 
Cezīre-i Rāḳā  241 
Cezīre-i Rāminī  243, 244 
Cezīre-i Ricāl  241 
Cezīre-i Rodos  275 
Cezīre-i Sāḥireyn  240 
Cezīre-i Ṣaḳız  274 
Cezīre-i Sarādinya  273 
Cezīre-i Sardānye  798, 802 
Cezīre-i Ṣarīf  261 
Cezīre-i Sāve  239 
Cezīre-i Ṣaydūn  254 
Cezīre-i Segsār  269, 270 
Cezīre-i Seḥāb  250 
Cezīre-i Selāhiṭ  253 
Cezīre-i Semūme  256 
Cezīre-i Serende  244 
Cezīre-i Serendīb  192, 292 
Cezīre-i Seyyāre  276 
Cezīre-i Ṣıḳılliye  274, 356, 805, 809, 

837 
Cezīre-i Sināsinā  266 
Cezīre-i Sindirūse  261 
Cezīre-i Suḳuṭrā  265 
Cezīre-i Sulṭān  266 
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Cezīre-i Tārān  264 
Cezīre-i Ṭavbeyrān  257 
Cezīre-i Ṭāvrān  276 
Cezīre-i Temessuḫ  250 
Cezīre-i Tenes  271 
Cezīre-i Tenkāris  257 
Cezīre-i Tinnīn  240 
Cezīre-i Ṭuyūr  241 
Cezīre-i ‘Ubbād  258 
Cezīre-i ‘Ūd  193 
Cezīre-i Vaḳdes  266 
Cezīre-i Vāḳvāḳ  191, 245, 246, 251 
Cezīre-i Verd  254 
Cezīre-i Yābise  273 
Cezīre-i Yāḳūt  306 
Cezīre-i Yesfehān  239 
Cezīre-i Żaffe  256 
Cezīre-i Zānc  242 
Cezīre-i Ẕeheb  276 
Cezīre-i Żūżā  268 
Cezīretü’d-deyr  276 
Cezīretü’l-‘Arab  370, 372, 394 
Cezīretü’l-ezhār  272 
Cezīretü’l-ġūr  240 
Cezīretü’l-ḫaḍrā  346 
Cezīretü’l-ḳamer  247 
Cezīretü’l-vāḥāt  564 
Cezīretü’n-nisā  248 
Cezīretü’n-nisā ve’r-ricāl  241 
Cezīretü’s-sā‘ilī  239 
Cezīretü’s-ṣaṣlīl  241 
Cezr  356 
Ceẕşervādçīn  722 
Chileab  739 
Cī Vāng  704 
Cibāl  176, 209, 293, 367, 377, 378, 

379 
Cibālī  418 
Cibāl-i Ġūr  326 
Cibāl-i Ḳabaḳ  201 
Cibāl-i Ḳulzüm  304 
Cibāl-i Medyūna  285 
Cibāl-i Rānik  296 
Cibāl-i Servele  285 
Cibālü’l-lūr  378 

Cibrīl  83, 158, 168, 284, 435, 443, 
445, 453, 455, 466, 469, 472, 483, 
485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 
498, 501, 502, 504, 511, 512, 513, 
538, 539, 541, 860, 925, 938, 939, 
941, 960, 961, 962, 963, 964, 968, 
973, 975, 977, 985, 986, 991, 1006, 
1007, 1010, 1017, 1033, 1041, 
1046, 1057, 1138, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1182, 1183, 1184 

Cidde  195, 264, 316, 318, 482, 486, 
631, 860, 995, 998 

Cifār  371, 372, 374 
Cigil  366 
Cihān Ṣuyı  214 
Cihānī  225 
Cīl  346, 851 
Cīlān  346, 355, 418 
Cillīḳiyye  366 
Cimḥ  999 
Cin  438 
Cināne  220 
Cindeb  848 
Cīng Şāng  709 
Cīnīk Vāng  704 
Cinn  157, 265, 438, 685, 688, 972 
Cīreft  328, 381 
Cirm  346 
Cisr-i Ḥadīd  213 
Civā-yı Vāsıṭ  421 
Cīze  602, 610 
Cizre  545 
Clemens (I.)  796 
Clemens (II.)  808 
Clemens (III.)  809 
Clemens (IV.)  810 
Coelestinus  809 
Coelestinus (III.)  809 
Coelestinus (IV.)  809 
Coelestinus (V.)  810 
Coġrāfiyyā  241 
Corcis  332 
Cornelius  798 
Cū  706 
Cū Day  710 
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Cū Nāy Zū  715 
Cū Vāng  703, 704 
Cuble  310 
Cubutī  327 
Cūd  328 
Cûdî Dağı  289, 545 
Cūdī Ṭaġı  543, 546, 846, 854 
Cūdmerīde  418 
Cuḥfe  195, 316 
Cūlānḳū  675 
Culhum bin Ḥabīr  876 
Culiyūs  800 
Cūme  214 
Cūn Fū Gāv Bāng Şī  700 
Cundu‘  889 
Cundu‘ bin ‘Amr bin Ḳayl bin ‘Ād bin 

ẞemūd bin Ḥāfer bin İrem bin Sām 
bin Nūḥ  885 

Cundu‘ bin ‘Ömer  892, 895 
Cūng Day  712 
Cūrce  665, 716 
Cūrce Egvā Day  714 
Cūsiyye  213 
Cūsleyen  353 
Cūş  707 
Cūygnū  709 
Cūzcān  328 
Cūzcānāt  328 
Cūzcānī  78 
Cüẟūm  155 
Cühelācinān  211 
Cüheyne  735, 745, 746, 812 
Cüheynetü’l-aḫbār  731, 732 
Cüliyūs  788 
Cülyānīs  438 
Cünd Ḳınnesrīn  331, 343, 344, 345, 

346, 347, 352, 354, 355, 356 
Cündbāre  788 
Cündnīsābur  328 
Cüneyd (Şeyḫ)  354 
Cürcān  201, 280, 322, 339, 341, 346, 

382, 416, 418 
Cürcān bin Ümeym bin Būrān bin 

Sām bin Nūḥ  346 
Cürcāne-i Ḫˇārezm  360 

Cüreyd  333 
Cürhüm  266, 845, 972, 973, 974, 

992, 993, 994 
Cürhüm bin Ḳaḥṭān  415 
Cürhümīler  973, 993 
Cüveyn  341, 346 
Cüẕām  265 
Cüzrān  317 
 

Ç 

Çāh-ı Bābil  232, 233, 531, 532, 605 
Çāh-ı Naḫşeb  365, 1050, 1064 
Çāh-ı Zemzem  236, 973, 1021 
Çāre-sāz  1158 
Çekirge Ṣuyı  229 
Çekīşūnī  725 
Çerākise  404, 405 
Çerkes  404 
Çesār  406 
Çîn  579 
Çīn  176, 181, 190, 196, 301, 306, 

307, 547, 548, 662, 663, 664, 672, 
673, 674, 675, 677, 704, 719, 720, 
832, 861, 866 

Çīn bin Yāfeẟ  866 
Çīn Deñizi  196 
Çīn Dīn Bī Vāng  707 
Çīn Ḫavār Ḫān  669 
Çīnī  675 
Çīn-i Büzürg  665 
Çīpāl  723 
Çīpālī  723 
Çongdu  717 
Çoyḫū  676 
Çūsen Hem  698 
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D 

Ḍabbā‘-ı Yemen  264 
Dabık  348 
Dābıḳ  348 
Dādār  844 
Daḫ Vā Şī  698 
Ḍaḥḥāk  290, 291, 311, 320, 323, 

355, 536, 555 
Ḍaḥḥāk-i Mārī  536, 921 
Dahşūriyye  606 
Daḳūḳā  349 
Daḳyānūs  817, 818, 828 
Daḳyūs  824 
Dāliye  349 
Dalmaçya  798 
Dalmāsiye  798, 799, 804 
Damasus (I.)  800 
Dāmġān  228, 349, 351 
Dān  629, 723, 733, 1032 
Dān bin Mehlūc bin Mizār bin Esved 

bin Sām bin Nūḥ  629 
Dandanaḳān  349 
Dāng Vāng  706 
Dānişmendiyye  362 
Ḍāniyā  781 
Danyâl  594 
Dānyāl  216, 739, 769, 770, 774, 775, 

777, 779, 781, 782, 783, 784 
Dānyāl bin Ḥazeḳiyel  774, 775, 777 
Dānyāl Nebī  146, 216, 316, 332, 594, 

780 
Dānyāl-i Ekber  769, 774 
Dārā  349, 783, 907 
Dārā bin Alāme  786 
Dārā bin Arsīs  786 
Dārā bin Behmen  771 
Dārābcird  330 
Dārem  644, 645 
Dārem bin Reyyān  643 
Dāres  795 
Dārīn  380 
Dāriyūs  784 
Dāriyūs bin Aḥsūrsī  783 

Dāriyūs Nesnāṣaf  784 
Dārü’l-celāl  162 
Dārü’l-ḫuld  162 
Dārü’l-ḳarār  162 
Dārü’l-ḳurā  902, 903 
Dārü’n-nedve  906, 995, 996 
Dārü’s-selām  162, 164, 165, 288 
Dās Cūk  678 
Davud  756, 1144, 1145, 1149 
Dāvūd  736, 737, 738, 739, 740, 741, 

744, 748, 755, 757, 1144, 1145, 
1146, 1147, 1148, 1149 

Dāvūd (Hz.)  145, 409, 435, 436, 443, 
510, 727, 736, 737, 738, 739, 740, 
743, 745, 746, 749, 854, 1144 

Dāvūd ‘aleyhi’s-selām  736, 737, 1144, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150 

Dāvūd bin ‘Ömer  892 
Dāvūd bin ‘Ömer (Emīr)  148 
Dāvūd İbn Ḫaved  736 
Dāvūd Nebī  510, 737 
Dāvūd Peyġāmber  408, 1149 
Dāvūdu’n-Nebī  736, 1144 
Day Ḫˇāngeşe  697 
Dāy Kīm  665 
Dāy Liyū  665, 714 
Day Şen Yūd Yū Şī  702 
Day Teng  676 
Dayidu  676 
Dāyūs  823 
Debbūsiye  361 
Debīl  221, 223 
Deccāl  109, 198, 252, 265 
Dehistān  361, 416 
Dehlek  312 
Dehmā  215 
Dehmī  858 
Dehnā  446 
Dehrān  375 
Dehşīr Ven  716 
Deḳān  1123 
Delā’ilü’n-nübüvve  75 
Delīḳa  635 
Dellī  349 
Delmān  260 
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Delūk  341, 353 
Delūke  653, 655, 656 
Delūke bint Ruyā  653 
Delūre  792 
Delv  1041 
Demarḳos  410 
Demāvend  290 
Demdem  642, 856 
Demenhūr  330 
Demher bin Ruḥayṣ bin Ḥāriẟ bin 

Müknif bin ‘İmlīḳ  347 
Demkā  155 
Demürḳapu  201, 222, 282, 291, 359, 

860 
Den Day  710 
Dendere  601, 602 
Derā‘a  229 
Derāyiġ  542 
Derbend  235, 359 
Derbend Ḫazārı  365 
Derbesiye  213 
Deremsīl bin ‘Uveyl bin Lamek bin 

Masaḥ bin Ḳābil  535 
Derensīl  534, 535, 536, 542, 589, 590 
Derensīl bin Maḫvīl  558, 589 
Derġān  361 
Dergūş  213 
Derī  85 
Derkūn bin Belāṭis  654 
Dernā  324 
Der‘ūş  643 
Deryā-yı Endülüs  859 
Deryā-yı Fārs  194, 196 
Deryā-yı Hind  192, 194, 197, 257 
Deryā-yı Ḳosṭanṭıniyye  277 
Deryā-yı Maġrib  306, 307, 308 
Deryā-yı Muḥīṭ  177, 719 
Deryā-yı Nīṭaş  308 
Deryā-yı Oḳyānūs  198 
Deryā-yı Rūm  307, 308 
Deryā-yı Ṣaḳālibe  308 
Deryā-yı Şāmī  317 
Deskere  349 
Despiḳūrus  828 
Deşnā  316 

Deşnī Gey  697 
Deşt-i Erzen  207 
Devāb bin ‘Amr Cenāb  895 
Devāniye  361 
Devher  157 
Devhere  157 
Devletşāh-ı Semerḳandī  79 
Devraḳ  330, 378 
Devrü’r-re’s  378 
Deyālime  357 
Deybul  316 
Deylem  185, 201, 346, 349, 350, 354, 

355, 379, 382, 386, 397, 699, 851 
Deylem Vī  699 
Deylemān  176 
Deyoas  764 
Deyrşārān  418 
Deyrü’l-‘āḳūl  330 
Deyūḫ Ṣalnāḫ  731 
Deyyān  232 
Dımaşḳ  288, 303, 330, 333, 342, 

394, 421, 752, 764, 1150, 1163, 
1172 

Dımaşḳ-ı Şām  205, 295, 313, 319, 
323, 326, 330, 332, 333, 335, 344, 
660, 761, 764, 809, 953 

Dicle  206, 210, 211, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 225, 226, 262, 289, 
319, 324, 328, 334, 335, 345, 357, 
372, 378, 379, 385, 402, 417, 849 

Dicletü’l-‘avr  207 
Dicletü’l-Ahvāz  220 
Dīl Vāng  707 
Ḍila‘-ı Benī Mālik  302 
Ḍila‘-ı Benī Şeyṣān  302 
Dilī  362 
Dimyāṭ  199, 210, 315, 322, 330, 372, 

615, 809, 841 
Dīn Vāng  706 
Dina  1035, 1045, 1061 
Dīnever  289, 304, 311, 349, 379, 418 
Dionysius  799 
Dīv Yū Tāv Tāng Şī  700 
Dīvān  78 
Dīvānü’n-neseb  908 
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Dīvsefrīṭā  656 
Diyār-ı Bekr  339, 345, 347, 348, 349, 

350, 353, 354, 358, 385, 386, 394, 
423 

Diyār-ı Muḍar bin Nizār  385 
Diyār-ı Rebī‘a  307, 344, 349, 351, 

355, 357, 385, 421 
Diyonisūs  799 
Diyūflīṭās  799 
Diyūḳliṭyānūs  819, 820, 824, 825 
Diyūṭāṭūs  804 
Doġīmūs  801 
Doḥuḳ  217 
Dolāb  349 
Dolāb-ı Muḥammedī  212 
Domisṭiyānūs Ḳayṣer  815 
Donḳala  312 
Ḍuhācī  979 
Duhrūṭ  330 
Dūlāẟā  752, 754 
Duma  1023 
Dūmā  957 
Ḍumayre  352 
Dūme  234 
Dūmetü’l-cendel  318, 918 
Dunbāvend  358, 418 
Dunḳula  210, 377, 857 
Durdūr  194 
Dūşī Ḫūrīlek Şī  698 
Dübeyl  349 
Dürr-i Meknūn  153, 181, 284, 299, 

301, 591, 593, 847 
Düvīn  349 
 

E 

Ebāverd  340 
Ebher  340 
Ebīverd  340, 417 
Eboyimyā  790 
Ebrehe  184 
Ebrehe-i Ẕü’l-menār  184, 239 
Ebṭaḥ  911 

Ebū ‘Abdi’llāh Muḥammed bin İsḥāḳ-ı 
Fākihī  989 

Ebû Abdillāh Muhammed b. 
Muhammed b. Abdillāh b. İdrīs eş-
Şerīf es-Sebtī es-Sıkıllī  183, 186 

Ebū ‘Abdi’llāh Muḥammed Ḳazvīnī  
231 

Ebū ‘Alī Miskeveyh (Ḥakīm)  77 
Ebū Bekr (Hz.)  596 
Ebū Bekr bin Ḳıvām-ı Bālīsī  343 
Ebū Bekr bin Semen bin ‘Umeyr bin 

Aḳrīnes-i Ḥimyerī  908 
Ebū Bekr Naḳḳāş  459 
Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ  296, 464, 1001 
Ebū Ca‘fer Manṣūr  356, 364 
Ebū Ca‘fer Muḥammed bin ‘Abdu’llāh 

Kisā’ī  167 
Ebū Ca‘fer Muḥammed Cerīr-i Ṭaberī  

428 
Ebū Dülef  354 
Ebū Eyyūb (Hz.)  368 
Ebū Eyyūb-i Enṣārī  368 
Ebū Ġubşān  995 
Ebû Gubşân  995 
Ebū Ḥāmid-i Endülüsī  279, 280, 281, 

297 
Ebū Ḥanīfe (İmām)  402, 403 
Ebū Ḥanīfe (İmām-ı A‘ẓam)  158 
Ebū Ḥanīfe-i Dīneverī  77 
Ebū Ḥanīfe-i Kūfī  1037 
Ebū Hüreyre  968, 979, 1180, 1181, 

1183 
Ebū ‘Īsā  407 
Ebū ‘Īsā Ca‘fer bin Ya‘ḳūb-ı Iṣfahānī  

441 
Ebū Ḳāmūs  641 
Ebū Ḳubeys  236, 1007 
Ebū Ma‘şer-i Müneccim  581 
Ebū Manṣūr Ḳavvāṣ  436 
Ebū Muḥammed  443, 920, 1014 
Ebū Muḥammed (Hz. Adem)  451 
Ebū Naṣr Aḥmed bin ‘Alī Mikyāl  78 
Ebū Reyḥān  242, 718, 719 
Ebū Reyḥān Bīrūnī  309 
Ebū Reyḥān Tercemesi  719 
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Ebū Sa‘īd-i Cennābī  328 
Ebū Ṣāliḥ  638 
Ebū Süleym Ferec-i Türkī  340 
Ebū Süleymān Benāketī  721 
Ebū Süleymān Dāvūd İbn Ebü’l-fażl 

Muḥammed Benāketī  663 
Ebū Süleymān Dāvūd-ı Benāketī  79 
Ebū Şeyḫ  319 
Ebū Ṭālib  980 
Ebū ‘Ubeyd  342 
Ebū Ümeyye bin el-Muġīre bin 

‘Abdu’llāh  999 
Ebū Ya‘lā el-Mevṣılī Cāmi‘i  434 
Ebū Żayfān  1017 
Ebū Zer  434 
Ebū Zer-i Ġıfārī  435 
Ebū Zīnūn  829 
Ebūliye  839 
Ebulustān  307 
Ebü’d-ḍīfān  920 
Ebü’l-‘Abbās  1097 
Ebü’l-‘Abbās-ı ‘Abbāsī  416 
Ebü’l-‘Arab  1024 
Ebü’l-beşer  81, 132, 133, 397, 443, 

495, 502, 507, 560, 1040 
Ebü’l-beşer-i ẞānī (Hz. Nuh)  550 
Ebü’l-enbiyā  920, 1014 
Ebü’l-fażl Beyhaḳī  78 
Ebü’l-ferec bin ‘Abdu’r-Raḥmān  297 
Ebü’l-Ḥasan-ı Meymendī  338 
Ebü’l-ḥasen ‘Alī Anbārī  322 
Ebü’l-ḥasen ‘Alī bin Şemsü’d-dīn 

Beyhaḳī  78 
Ebü’l-ḥasen Fāryābī  472 
Ebü’l-ḥasen Mes‘ūdī  604 
Ebü’l-ḥasen Muḥammed bin 

‘Abdu’llāh Bāḳır-ı Fārisī  78 
Ebü’l-ḥasen Muḥammed bin 

‘Abdu’llāh-ı Ḳāşānī  75 
Ebü’l-ḥasen-i Beymendī  324 
Ebü’l-ḥasen-i Zāġūnī  429 
Ebü’l-hevā  373 
Ebü’l-Ḥüseyn es-Ṣabbāġ-ı Ḫorāsānī  

621 
Ebü’l-Hüzeyl  979 

Ebü’l-Ḳāsım  1181 
Ebü’l-Ḳāsım Muḥammed bin ‘Alī 

Ka‘bī  78 
Ebü’l-Ḳāsım ‘Ubeydu’llah bin 

‘Abdu’llāh  416 
Ebü’l-leyẟ  638 
Ebü’l-Mu‘īn-i Nesefī  158 
Ebü’l-Velīd-i Ezraḳī  991 
Ebü’n-naṣr ‘Īsā  77 
Ebü’s-su‘ūd-ı Rūmī  454 
Ebü’s-Sūdān  852 
Ebü’t-Ṭufeyl ‘Āmir bin Vāsile  979 
Ebü’z-żīfān  1014, 1017 
Ebvā  314 
Ebyen  313 
Ednī  721 
Edrine  395, 675 
Efāmiyye  213, 288, 344, 347 
Efḍalü’d-dīn-i Ḫāḳānī  89 
Efesus  410, 817 
Eflāḳ  106, 226, 369, 370, 393, 394, 

405 
Efrā’im  726, 732, 733, 1078, 1083, 

1090, 1091 
Efrā’im (Yūsuf oġlı)  1091 
Efrāsiyāb  66, 235 
Efrenc  72, 274, 275, 412, 622, 623, 

786, 787, 788, 789, 795, 847, 867 
Efrence  623, 642, 868 
Efrencī  350, 793 
Efrenciyye  395 
Efrīdūn  290, 306 
Efrīkūs  839 
Efrūs  801 
Egiñ  227 
Egrenṭūs  840 
Egriboz  394 
Eḫāv  744 
Ehnās  855 
Ehrām-ı Dahşūr  583, 601 
Ehrimen  398 
Ekil  369 
Ekrād  386, 397, 851 
Eksāmis  645, 646, 647 
Elā  758 
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Elāfān Nebī  724 
Eleuterus  797 
Elġāzār  726 
Elhem  419, 420 
Eliada  740 
Elīfālaṭ  740 
Elīfīlaṭ  740 
Elishama  740 
Elishua  740 
Elişa‘  761, 763 
Elişa‘ bin Sāfāṭ  761 
Elişa‘ Nebī  764 
Elişa‘ Peyġāmber  764 
Elīşāma‘  740 
Elīşāmā‘  740 
Eliyaḳīm  752 
Eliyaḳim bin Yoşiyahu  752 
Elkefā  384 
Ellen  407 
Elşītūr  797 
Elteḳān  199 
Elūtūrs  797 
Elvend Dağı  292 
Elviyūs  815 
Elyāhū  726 
Elyāḳīm bin Ḫalḳayā  747 
Elyāsāf  724 
Elyāsāfe bin ‘Avā’il  725 
Elyesa  1129 
Elyesa‘  1129 
Elyezā‘  740 
Emelü’ş-şaṭ  222 
Emer ‘Ārez  754 
Emetü’r-Raḥīm  498 
Emevī  1123 
Emeviyye  68 
Emīrmān  390 
Emlāde  645 
Emsūs  559, 560, 561, 566, 568, 571, 

575, 576, 578, 581, 585, 586, 588, 
590, 597 

Enbār  215, 322, 348, 385 
Enbārī  354 
Enderāb  342 
Enderīn  275 

Endülüs  183, 186, 198, 199, 201, 
210, 211, 285, 286, 293, 299, 303, 
305, 316, 323, 341, 343, 344, 346, 
352, 353, 356, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 368, 369, 375, 
376, 642, 787, 1125, 1175 

Endülüsīler  659 
Enerīlūs  839 
Enermekūs  839 
Enermekūs-ı ẞānī  839 
Enes  1183 
Engüri  359 
Engürüs  393, 394, 395, 405, 423 
Enīḳ  392 
Enḳatü’ş-Şām  199 
Enmūzecü'l-Lebīb  76 
Ennerī  323 
Enṣār  1026 
Enūş  516, 517, 518 
Enūşirvān  226, 282, 292, 324, 340, 

347, 356, 359, 402, 425 
Envārü’t-tenzīl  411, 474, 918 
Eperviz (Kisrā)  417 
Erba‘ūn  286 
Erbīl  217, 340, 345 
Erbincen  359 
Ercī‘ām  743, 755, 756 
Ercī‘ām bin Süleymān  743, 755 
Erciş  340 
Erdebīl  201, 289, 297, 552 
Erdebīl-i Āzerbaycān  340 
Erdel  370, 393, 394, 405 
Erdeşīr  89, 328, 345, 430, 816, 851 
Erdeşīr bin Bābek  237 
Erdeşīr-i Bābekān-ı Fārisī  306 
Erdeşīr-i Bābilī  816 
Erdistān  319 
Erdögen  367 
Erebāl  759, 762, 763 
Eremiyā  750, 767, 768, 774, 1129 
Eremiyā Nebī  783 
Erḥamu’r-rāḥimīn  511 
Erīḥā  212, 320, 331, 377, 727, 728, 

753, 1132 
Erkun  340 
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Ermen  199, 214, 339, 340, 343, 345, 
351, 352, 353, 357, 358, 364, 371, 
385, 401, 402, 786, 815, 848, 860 

Ermen bin Būraḫ bin Sām  849 
Ermen bin Layẓī bin Yūnān bin Yāfeẟ  

401 
Ermenet  315 
Ermenīler  345 
Ermeniyye  222, 294, 308, 331, 343, 

345, 349, 358, 359, 361, 364, 379, 
385, 422, 915 

Ermeniyye-i Kübrā  786 
Ermeniyye-i Rābi‘a  340 
Ermeniyye-i Ṣuġrā  786 
Ermeniyye-i Ūlā  360 
Errān  222, 357, 360 
Errecān  237, 338, 380 
Ervām  72, 112 
Erzenü’r-Rūm  214, 340 
Es‘āl  758 
Esav  1026 
Esbāsiyānūs  813, 814, 815 
Esbāsiyānūs Ḳayṣer  814 
Esbīcān  359 
Esbīr  785 
Esbīr-i Yehūdiyye  784 
Esed  1041 
Esed bin ‘Abdu’l-‘uzzā  999 
Esede  217 
Esefī  318, 320 
Eserābād  341 
Eserḥaddon  748 
Esfār-ı Ādem  438 
Esfār-ı Mażāt  754 
Esfārü’l-ḳużāt  728 
Esfīcāb  365 
Esher  230 
Esif bin Māsiḥ bin ‘Ubeyd bin Ḫāzir 

bin ẞemūd bin Sām bin Nūḥ  885 
Es’ile-i Cāmi‘a  472 
Esmārüs bin Mersā  654 
Esṭā  626 
Ester  784 
Esterābād  359 
Esved  848, 850 

Esved bin Sām  847 
Eşbāb  860 
Eşkānīler  1158, 1163 
Eşvet  520 
Etrāk  69, 71, 105, 109, 282, 296, 

307, 358, 368, 369, 383, 386, 387, 
397, 402, 426, 427, 548, 717, 719, 
721, 794, 848, 858, 859, 860, 861, 
863, 865, 867, 869 

Etrūḥīne  810 
Eugenius (II.)  806 
Eugenius (III.)  809 
Eusebius  799 
Evālīrṭūs  842 
Evâmirü’l-alâiyye fi’l-Umûri’l-alâiyye  

78 
Evaristus  796 
Evbār  849 
Evcān  343 
Evd bin ‘Amr  886 
Evecd  673 
Evrāya  284 
Evve  340 
Evżaḥu’l-mesālik  180, 186, 207, 285, 

373, 393 
Ey Day  710 
Eydrem  690 
Eyẟem  569 
Eyke  1095 
Eyle  195, 264, 287, 323, 370, 371, 

377, 616, 1148 
Eymālek  731 
Eymen (-i İtrībī)  635, 636 
Eymen-i İtrībī  635 
Eyşāmār  733 
Eyşū‘  1177, 1178 
Eyūniyye  839 
Eyvān-ı Kisrā  337 
Eyye  340 
Eyyub  1091 
Eyyūb  1091, 1092, 1093, 1094, 1146 
Eyyūb (Hz.)  145, 436, 487, 1028, 

1091, 1140 
Eyyūb ‘aleyhi’s-selām  1091, 1092, 

1093, 1094 
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Eyyūbu’n-Nebī  1091 
Eẕbil  1023 
Ezd  1026 
Ezgūnye  811 
Ezki  375 
Ezraḳī  911, 992 
Eẕri‘āt  319 
 

F 

Fabianus  798 
Faġcāş Būntiyāzā  729 
Faḫr-i ‘Ālem  169, 234, 265, 297, 400, 

427, 446, 460, 468, 598, 771, 968, 
980, 1000, 1002, 1019, 1023, 1041, 
1095, 1138, 1140, 1180, 1182, 
1183 

Faḫr-i Kā’ināt  1058 
Faḫr-i Mürselīn  1000 
Faḫr-i Rāzī  908, 1015 
Faḫrü’d-dīn Muḥammed bin Dāvūd  

77 
Fākihetü’l-ḫulefā  76 
Fākihī  993 
Faḳṭīs  157 
Faḳṭīse  157 
Fāli‘  413, 414, 847, 850 
Fāli‘ bin ‘Ābir bin Şāliḥ bin Arfaḫşad  

847 
Fāli‘ bin ‘Ābir bin Şāliḥ bin Arfaḫşad 

bin Sām  413 
Fāliks  800, 802 
Faliyānūs  798 
Fāmān  739 
Fāmiyān  418 
Fāmiyye  353 
Fārā  223 
Fārāb  363 
Fārıḳ  597, 600, 859 
Fāris bin İrem bin Sām bin Nūḥ  397 
Fārisī  62, 63, 75, 78, 84, 115, 337, 

347, 430, 568, 686, 845, 916 

Farḳ Ḳāş  678 
Fārs  176, 188, 193, 207, 220, 221, 

222, 237, 238, 249, 271, 285, 304, 
306, 307, 316, 319, 322, 323, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 
337, 338, 362, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 394, 420, 446, 547, 783, 
784, 816, 817, 820, 821, 824, 826, 
829, 830, 832, 835, 849, 850, 859, 
907, 918, 1020 

Fārs Baḥri  381 
Fārs bin Esved  849 
Fārs Deñizi  216 
Fārs Deryāsı  306 
Farṭ  847 
Farṭūs  1178 
Fāryāb  353, 418 
Fās  335, 859 
Fāṭıma bint Ḳays  265 
Fāṭımatü’z-zehrā  1102 
Fāṭımiyye  331 
Fāṭımiyyūn  211, 337, 338 
Fāṭır  562 
Fātiḥa  50, 470 
Fażl (bin Mervan)  420 
Fażl bin Mervān  418, 420 
Feddān  1031 
Fedek  318 
Fehended  419 
Fehrec  335 
Fehūsiyūs-ı Fārisī  784 
Feḳāḥ  765 
Feḳāh bin Remelyā  765 
Fekāḥyā  765 
Fekres  581 
Felenderiyye  837 
Felensiye  792 
Felīḳ  1041 
Felkū‘  725 
Fellūce  215 
Felix (III.)  802 
Felix (IV.)  802 
Femmü’s-ṣulḥ  335 
Fera‘  317 
Ferāve  363 
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Ferec  363 
Feremā  335 
Feremsevā  655 
Feremsevā bin Neḳḳās  655 
Ferġān  363 
Ferġāna  307, 308, 344, 359, 361, 

363, 368, 419, 851 
Ferhād  220 
Ferīdīlūs  840 
Ferīḳis (İfrikiye Padişahı)  310 
Ferīr  353 
Ferīṭrīkūs  840 
Ferḳad  477, 486, 1057 
Ferḳadān  91 
Fermīde  626 
Ferrān  857 
Ferru ‘Avn  589, 639 
Ferruḫ Beytü’z-ẕeheb  390 
Fersūn  616, 617, 618, 619 
Fersūn bin Ḳalīmūn  616 
Ferūd Ḫān  399 
Ferzend-i Eẟīr  433 
Fesā  323 
Fesāmūs  656 
Fesānūnās  656 
Festāḫus  656 
Fesūsālīs  656 
Fevrābūd  725 
Feyd  318 
Feyyāż  465 
Feyyiḥa  330 
Feyyūm  203, 323, 335, 635, 639, 643 
Fezzān  1033 
Fırāt bk. Furāt 
Fıṭriye  157 
Ficū  689 
Fīçū Ḫūşāng  689 
Fīlāgiyūs  803 
Fīleḳūs  813 
Filibbus  817, 824, 836 
Filibbus Ḳayṣer  817 
Filigūs  803 
Filisṭīn  319, 320, 325, 331, 334, 335, 

336, 377, 410, 421, 472, 624, 730, 

732, 733, 746, 757, 829, 833, 859, 
901, 905, 906, 952, 953, 1009 

Filistīnūs  829 
Fīlūryānus  824 
Fir‘ān  554, 558, 588, 589, 590, 630 
Fir‘ān bin Mensūr  559 
Fir‘ān bin Meşūr  589 
Fir‘ān bin Şūr  558 
Fir‘avn  163, 194, 334, 336, 374, 397, 

425, 487, 562, 630, 640, 655, 952, 
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 
1137, 1138 

Fir‘avn Neco  750, 751, 752 
Fir‘avn-ı Evvel  589, 630 
Fir‘avn-ı Mıṣr  952 
Fir‘avn-ı Mūsā  421, 598, 653, 654 
Fir‘avn-ı Rābi‘  643 
Firavun  1099, 1101, 1111 
Firdevs  284 
Firdevsî  88, 919 
Firdevsī  88 
Firdevsī-i Ṭūsī  78, 87, 719 
Firişteoġlı (Meḥemmed ‘Abdü’l-Laṭīf)  

129 
Fīrūzābād  328, 335 
Fīrūzḳubāẕ  418 
Fiẟāġuraẟ  408, 786 
Fiskṭūr  808 
Fīṭalīnās  804 
Fiṭorus  796 
Fiṭorus-ı Ḥavārī  796 
Foḳā  803 
Formosiyūs  806 
França  395 
Fransa  622 
Frānsa  622, 623, 792  
Frenc  389 
Frenderīkūs  840 
Freng  99, 211, 623, 789, 809, 837, 

840, 841, 842 
Frengī  267 
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Frengistān  199, 360, 366, 394, 412, 
547, 625, 786, 787, 802, 803, 824, 
830, 911, 1178 

Frenze  810 
Frīdremkūs Ḳayṣer  810 
Fū Day  709, 710 
Fūdek  862, 863 
Fūdek bin Türk  863 
Fūhīn Ḫūşāng  688 
Fūḳā  832, 833, 834 
Fūn Ven  716 
Fūng Fūng  709 
Fur‘  318 
Furāt  62, 206, 214, 215, 216, 217, 

226, 322, 343, 345, 349, 350, 370, 
371, 372, 385, 638, 849, 1033 

Fūr-i Hindī  265 
Furḳān  80, 410, 435 
Furḳāniyye  456 
Fusṭāṭ  335, 336, 338, 373, 599 
Fuṣūlü’l-mühimme fī Ma‘rifeti’l-e’imme  

76 
Fülfül  314 
Fülodyā  351 
Fürs  236, 265, 326, 344, 397, 399, 

418, 420, 427, 518, 560, 660, 673, 
767, 778, 811, 818, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 836, 851, 998 

Füṣūṣ  64 
Füṣūṣ Şerḥi  64 
Fütūḥ  77 
Fütūḥāt-ı Mekkiyye  132 
Fütūḥātü’l-mekkiyye  76 
Fütūḥ-ı Mıṣr  853 
 

G  

Ġā Vāng  706 
Ġabā  725 
Ġabere  898 
Gābg Vāng  707 
Ġaẟanī  729 
Ġalaṭa  367 

Ġālbās Ḳayṣer  814 
Ġālib  848 
Ġalīnūs  799 
Galliyānūs  824 
Ġallūs Ḳayṣer  818, 824 
Ġameyāz  725 
Gān Şī  698 
Ġāna  313 
Ġanem Cezīresi  281 
Gāngū  223 
Ġānūr  1122 
Ġāre-i Cū‘  303 
Ġār-i Dem  303 
Ġarī’īl  724 
Ġarnāḳ  559, 568, 569, 570 
Ġarnāḳ bin ‘Ayḳām  569 
Ġarnān  569 
Ġarsu’n-ni‘me Muḥammed bin Hilāl  

429 
Ġarşistān  417 
Ġaryāb  560, 566 
Ġassān  1026 
Gāv Zūn  716 
Gāvdū Ḳī Day  713 
Ġavr  205, 317, 354, 371, 377 
Ġavr-ı Tihāme  317 
Ġavriyye  212 
Ġavyīl  724 
Ġaydāb  317 
Ġāyiyūs  813 
Ġāyiyūs Ḳayṣer  813 
Ġāzān bin Arġūn (Sulṭān)  789 
Ġāzān Ḫān  688 
Ġāzī Girāy Ḫān  384 
Ġazne  230, 326, 331, 334, 338 
Ġazzālī  75 
Ġazzālī (İmām)  76, 555, 826, 909 
Ġazzāmeş  334 
Ġazze  199, 334, 335, 377, 733 
Geb Gī  712 
Gebr  799, 1017, 1018 
Gedeliyā  754 
Gedeliyā bin Aḥīfām bin Sāḳān  754 
Gelānḳū  675 
Gelasius (II)  808 
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Gelāsiyūs  802 
Gelibolulu Âlî bk. Âlî (Gelibolulu) 
Gellūb  806 
Gemlū  723 
Genc  417 
Gence  230, 364, 394 
Geng  315, 704 
Geng Vāng  704 
Gengen  720 
Gerāṭūnis  839 
Gerder  419 
Geresṭūs  805 
Gerḥayā  740 
Gerīne  798 
Gersṭūs  788 
Geryāgūş  798 
Getlonya  792, 793 
Getūriyān  722 
Gevtem  355 
Ġırnāriḥ  861 
Ġırnaṭa  211, 353 
Gīcān  675 
Gīlān  345, 346, 355, 367 
Gilbova‘  736 
Gīn Ḫıṭāy Ḫān  670 
Gīn Vāng  707 
Ginolı  200 
Girdkūh  354 
Gize  602 
Golyāt  737 
Gordiyānūs  823 
Grīgoryūs  803, 805, 807, 808, 809, 

810 
Grīgoryūs-ı ẞānī  805 
Grīgūs  806 
Gū Day  715 
Ġūẟādyemūn-ı Mıṣrī  555 
Gūgū  702, 856 
Gūgū Şīng Sī  702 
Ġulāẓkend  419 
Gūlī  677 
Gūlīstāniyān  678 
Gūn Gūnşī Tāy  698 
Gūn Ḳūrī  707 
Gūn Vāng  705 

Gūng Vāng  706 
Ġūnī  725 
Gūnin Şī  698 
Ġūr  221 
Ġurān  758 
Ġurdyānūs  817 
Ġurretẕel  195 
Gūş  847, 854 
Gūşān  729 
Gūşān bin Şaḳānā  729 
Gūşāniyye  407 
Gūşānmīn  642 
Gūştād-ı Ḥakīm  346 
Ġūṭa  371, 1172 
Ġūṭa-i Dımaşḳ  205, 330, 362, 953 
Guvāng Zūn  716 
Ġuz  308, 864, 865 
Ġuz bin Yāfeẟ  864 
Gūzenc Şen  708 
Gücerāt  387, 720 
Güher  228 
Gülistân  542, 1017 
Gülistān  89 
Gülşen-i Râz  855 
Gürc  401, 402 
Gürcistān  360, 786 
Gürgān  308, 337, 417 
Gürgenc-i Ṣuġrā  360 
Güvāsīr  323 
 

H 

Ḫa Ḫūn Gey  697 
Ḫā Ven  689 
Ḥabeş  311, 606, 637, 847, 854, 996 
Ḥabeş bin Gūş bin Ḥām  857 
Ḥabeşe  194, 195, 251, 264, 306, 310, 

311, 312, 391, 423, 547, 854, 857, 
998 

Ḥabeşī  306, 852, 949 
Habib  130 
Ḥabīb  80, 130, 151, 463, 464, 468 
Ḥabīb-i Ekrem  427 
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Ḥabīb-i Ḫudā  427, 434, 446, 971 
Ḥabīb-i İlāh  425 
Ḥabīb-i Kird-gār  843 
Ḥabīb-i Neccār  341 
Ḥabību’llāh  465 
Ḥabībü’s-siyer  79 
Hābil  303, 496, 498, 499, 500, 501, 

502, 503, 504, 506, 507, 514, 887, 
984 

Hābil bin Ādem  499 
Ḫābūr  215, 831 
Ḥācāẟ  308 
Ḥaccāc  1003 
Ḥaccāc (b. Yusuf)  390 
Ḥaccāc bin Yūsuf  332, 338 
Ḥaccāc bin Yūsuf es-ẞeḳafī  1003 
Ḥaccāc bin Yūsuf-ı ẞeḳafī  990 
Ḥaccāc-ı ẞeḳafī  1004 
Ḥaccāc-ı Ẓālim  232, 417 
Ḫˇāce-i Kā’ināt  1019 
Ḫˇāce-zāde  111 
Hâcer  950, 971 
Hācer  236, 630, 950, 951, 954, 965, 

966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 
974, 975, 981, 982, 1006, 1010, 
1021, 1024 

Ḥacer-i Esved  205, 236 
Ḥacerü’l-esved  1006, 1007, 1063 
Ḥacerü’l-menūne  374 
Ḥacez  316 
Ḥacr  286, 329, 415 
Ḫācū  361 
Ḥacūd  848 
Ḥadā’iḳu’l-ādāb  76 
Ḥaddādī  1041 
Ḫadīcetü’l-kübrā  1102 
Ḥadīẟe  215, 346, 378, 385 
Ḥadīẟe-i Mevṣil  346 
Ḥadīḳatü’r-rivāyāt  79 
Ḫaḍr  347 
Ḥaḍramūt  234, 311, 312, 314, 392, 

848, 850, 883 
Ḥaḍramūt bin Ḳays bin Mu‘āviye bin 

Cüneyd bin Abdü’ş-şems İbn Vā’il 
bin Ḥumeyr  312 

Ḥāẟḳuvā  867 
Ḥāfıẓ (Mollā)  110 
Ḥāfıẓ Muḥammed bin ‘Alī-i Ḳūşī  79 
Ḥāfıẓ Necmü’d-dīn ‘Ömer bin 

Muḥammed-i ‘Alevī Mekkī  989 
Ḥāfıẓ-ı Ebrū  78, 946, 1029 
Hâfız-ı Şirâzî  1038 
Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī (Ḫˇāce)  332 
Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī Dīvānı (Ḫˇāce)  114 
Ḫāfiḳayn  349 
Ḥahāle  605 
Ḥaḳ  70, 74, 83, 98, 134, 136, 138, 

145, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 
165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 
173, 174, 175, 178, 179, 185, 191, 
204, 209, 216, 233, 240, 246, 259, 
264, 271, 282, 283, 284, 294, 392, 
393, 402, 409,411, 433, 435, 438, 
444, 445, 446, 449, 453, 455, 462, 
463, 464, 467, 471, 472, 473, 474, 
478, 480, 483, 486, 488, 489, 491, 
495, 500, 503, 505, 510, 512, 513, 
518, 519, 520, 521, 524, 531, 532, 
536, 537, 540, 541, 544, 545, 546, 
548, 558, 585, 592, 595, 625, 638, 
702, 712, 713, 722, 725, 727, 730, 
731, 732, 733, 742, 743, 747, 748, 
750, 752, 755, 756, 760, 762, 770, 
773, 776, 779, 781, 808, 820, 854, 
868, 869, 879, 882, 886, 888, 890, 
894, 899, 902, 911, 912, 914, 915, 
940, 944, 947, 948, 952, 954, 962, 
965, 969, 970, 975, 978, 980, 991, 
993, 998, 1006, 1008, 1012, 1015, 
1023, 1028, 1041, 1057, 1058, 
1059, 1061, 1063, 1066, 1067, 
1070, 1072, 1074, 1081, 1084, 
1085, 1086, 1087, 1088, 1091, 
1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 
1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 
1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 
1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 
1127, 1129, 1130, 1134, 1135, 
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1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 
1143, 1144, 1146, 1148, 1149, 
1151, 1152, 1153, 1157, 1158, 
1159, 1160, 1161, 1165, 1166, 
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 
1178, 1179, 1182, 1184 

Ḫāḳān-ı Ḫāfıḳeyn  184 
Ḫāḳāniyye  402 
Ḥaḳīḳat-i Zelzele  173 
Ḫalāṭ  340, 361 
Ḥaleb  111, 205, 214, 225, 237, 294, 

298, 331, 341, 342, 345, 347, 348, 
351, 354, 356, 370, 371, 404, 405, 
421, 423, 661, 953 

Ḫalecān  870, 871, 879 
Ḫālecān bin Vehm bin Sa‘īd bin ‘Ād  

870 
Ḫalede  155 
Ḥalem  418 
Ḥalemrā’il bin Nedāh Ṣūr  726 
Ḫālıḳ  94, 129, 143, 160, 164, 168, 

342, 399, 439, 442, 443, 447, 453, 
457, 462, 463, 480, 485, 525, 599, 
718, 748, 760, 766, 780, 781, 817, 
843, 870, 871, 894, 898, 904, 921, 
927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 
942, 943, 947, 949, 1010, 1029, 
1110, 1113, 1119, 1161, 1167 

Ḫālıḳ-ı ‘Ālem  640 
Ḫālıḳu’l-berāyā  621 
Ḫālıḳu’l-ümem  491 
Ḥalī  311, 312 
Ḥalī bin Ya‘ḳūb  195 
Ḫalic  861 
Ḫalīce  565 
Ḫalīc-i Azaḳ  200 
Ḫalīc-i Baḥr-i Ḳosṭanṭıniyye  393 
Ḫalīc-i Baḥr-i Rūm  394 
Ḫalīc-i Berberiyye  314 
Ḫalīc-i İskenderiyye  322 
Ḫalīc-i İstanbul  200 
Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye  198, 199, 200, 

226, 274, 276 
Ḫalīd  924 

Ḫālid (Hz. Ays Evlâdından)  209 
Ḫālid bin ‘Abdu’llāh el-Ḳasrī  1004 
Ḫalīd bin ‘Āṣ  922, 923 
Ḫālidāt  239 
Halîl  1009 
Ḫalīl  910, 928, 930, 931, 933, 934, 

935, 937, 938, 939, 940, 941, 944, 
949, 955, 965, 966, 967, 970, 974, 
975, 981, 983, 984, 986, 987, 988, 
993, 995, 1007, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1015, 1017, 1020, 
1021, 1022, 1046 

Ḫalīl (Hz.)  347, 435, 911, 927, 929, 
930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 
947, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 
955, 956, 957, 964, 965, 966, 967, 
968, 970, 973, 974, 975, 976, 981, 
982, 984, 985, 986, 988, 989, 992, 
1001, 1005, 1006, 1007, 1008, 
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1017, 1018, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1024, 1045 

Ḫalīl bin Ḥabeşe  994 
Ḫalīl-i Ḫālıḳu’n-nās  1008 
Ḫalīl-i Ḫudā  940, 950, 953, 982 
Ḫalīl-i Rabbānī  970 
Ḫalīl-i Raḥmān  939, 957 
Ḫalīliyye  397 
Ḫalīlu’llāh  434, 920, 937, 945, 951, 

954, 971, 973, 974, 981, 1014, 
1017, 1023 

Ḫalīlu’llāh (Hz.)  923, 925, 927, 933, 
942, 951, 980, 984, 1010 

Ḫalīlü’r-Raḥmān  869, 920, 935, 953, 
954, 976, 984, 1008, 1014, 1046 

Ḫallāḳ  93, 121, 1025 
Ḫallāḳ-ı Celīl  1012 
Ḫalūd  848 
Ḥām  534, 537, 539, 547, 549, 550, 

845, 846, 847, 849, 850, 852, 853, 
854, 855, 858, 859, 860 

Ḥām bin Nūḥ  397, 549, 852, 886 
Ḥamā  213, 288, 343, 350, 352, 356, 

660, 752, 764, 829, 953 
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Ḥamāmāt  348 
Hâmân  1115 
Hāmān  649, 784, 785, 943, 944, 949, 

1098, 1099, 1115, 1117 
Hāmān-ı ‘Amālīḳī  784 
Ḥamdī  1029 
Ḥamdu’llāh-ı Müstevfī  78 
Ḥāmed  638 
Ḫamek  848 
Ḥamīd  199 
Ḫamīs  410, 428, 439, 446, 448, 454, 

460, 463, 471, 477, 483, 486, 492, 
499, 510, 545, 593, 595, 845, 855, 
907, 908, 919, 937, 940, 949, 982, 
1022, 1037, 1038 

Ḫamīs fī Aḥvāli Nefsi Nefīs  77, 964 
Ḫamīs fī Aḥvāli’n-nefsi’n-nefīs  157 
Ḥamlic  402 
Hāmūs  439 
Ḫan  706 
Ḫan Day  712 
Ḫan Gāv Zū  708, 715 
Ḫan Ṣan Day  712 
Ḫān Zeçūḫūn  665 
Ḥanā  734 
Ḫanā  330 
Ḥanā’iş  585, 586, 587 
Ḫanbalıḳ  664, 666, 674, 676, 677, 

678, 703 
Ḫāncū  311 
Ḫāndmīr  79 
Ḫˇāndşāh  430, 441, 471, 491, 507, 

518, 519, 526, 532, 552, 895, 907 
Ḫānfevā  330 
Ḫˇāngeşī  697 
Ḫānī  426 
Ḫānḳū  311 
Ḥanna  1164 
Ḫanūḫ  724 
Ḫarac  870 
Ḥarām  995 
Hārān  949 
Ḫaraşna  365 
Ḥarbā  155 
Ḫarcird  349 

Ḫardāme  572 
Ḫardūbzerg  754 
Ḫardūs  1163 
Ḥāre-i Seyyāḥīn  188 
Ḥarem  415, 486, 1025 
Ḥaremeyn-i Şerīfeyn  423, 1183 
Ḥarem-i Muḥterem  963, 972 
Ḥarem-i Muḥretem-i Ḫudā  964 
Ḥarem-i Şerīf  318, 486, 849, 876, 

881, 902, 906, 972, 1003, 1023, 
1025 

Ḫˇārezm  201, 207, 222, 223, 308, 
344, 346, 352, 361, 363, 365, 383, 
419 

Ḫˇārezm bin Yāfeẟ bin Nūḥ  383 
Ḫˇārezmiyye  383, 419 
Ḫarīde  532 
Ḫarīdetü’l-‘acā’ib  280, 314, 321 
Ḥāriẟ  294, 440, 498, 908, 1004 
Ḥāriẟ bin Cīle  830 
Ḫārik  329 
Ḥārim  205 
Ḥāris bin ‘Abdu’llāh bin Ebī Rebī‘a-i 

Maḫzūmī  1004 
Ḥarrān  206, 215, 342, 346, 351, 396, 

729, 826, 920, 949, 951, 953, 1014, 
1122 

Ḫartibā  627 
Ḫartibā bin Mālīḳ  627 
Ḥartumart  215 
Ḥarūbā  630, 631, 632, 634, 635 
Ḥarūbā bint Ṭūṭīs  631 
Hârûn  734, 1112, 1114, 1169 
Hārūn  287, 487, 726, 738, 943, 

1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 
1120, 1121, 1123, 1133, 1134, 
1135, 1169 

Hārūn (Hz.)  287 
Hārūn ‘aleyhi’s-selām  287, 724, 1117, 

1121, 1123 
Hārūn ‘Azem  733 
Hārūn bin Ḥumāreveyh bin Aḥmed 

bin Ṭolun  621 
Hārūnu’r-reşīd  214, 340, 341, 352, 

368, 402 
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Ḥarūriyye  833 
Hārūt ve Mārūt  174, 232, 531, 532, 

570, 605 
Ḫaṣā’iṣu’l-büldān  373 
Ḥasan (Hz.)  1102 
Ḥasan Baṣrī  539 
Ḥasan bin ‘Ömer  732 
Ḥasan bin ‘Ömer bin el-Ḫaṭṭāb  346 
Ḥasan Müctebā  539 
Hasankeyf bk. Ḥıṣnkeyfā 
Ḥasebiyye  323 
Ḥaṣīn-i Bedriyye  205 
Ḫasū  722 
Ḫāşeg  689 
Ḫāşegiyān  690 
Ḫāşi‘  160 
Hāşim  996, 997 
Hāşim bin ‘Abdimenāf  335 
Ḫaṭīb-zāde  111 
Hātifī  79 
Ḫatlān  349 
Ḫaṭṭābī  1180 
Ḫatūḫ  503 
Ḫavāric  119 
Havariler  1174, 1175 
Ḥavāriyyūn  366, 411, 796, 802, 813, 

1174, 1175, 1176, 1177, 1178 
Ḥaver  725 
Ḫavernaḳ  123, 330, 335 
Ḥavf  600, 635 
Ḫavf  324 
Hāvīl  169 
Ḫavīl  605 
Hāviye  163 
Ḥavrā  318 
Ḥavrān  324, 953 
Ḥavrān-ı Şām  333 
Ḥavvā  137, 443, 462, 466, 467, 468, 

470, 471, 473, 474, 476, 477, 478, 
479, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 
490, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 
506, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 
540, 591, 592, 949, 982, 1028, 
1040 

Ḥavzūn  736 

Ḥavzü’l-benādıḳa  199 
Ḫay Şū Sī  698 
Ḫay Zūn  716 
Ḫayālī  111 
Ḥayātü’l-ḥayevān  249, 846 
Ḫayber  316, 318 
Ḫāyed  638 
Ḥayevān  269 
Ḥayevān (Şehri)  311 
Ḥayme  378 
Ḫayū Ven  703 
Ḫayve  199 
Ḫayyābe  193 
Ḫayzūn  631, 632, 633, 634 
Ḫayzūn-ı Mü’tefikī  632, 633 
Ḥazael  761 
Haẕām  1023 
Ḫazar  180, 185, 201, 225, 227, 281, 

282, 292, 359, 367 
Ḫazar Baḥri  289 
Ḥazeḳiyā  746, 747, 748, 766, 772 
Ḥazeḳiyā bin Aḥāz  746 
Ḥazeḳiyel  754 
Ḥazeḳiyel Nebī  754 
Ḫazer  388, 401, 402, 847, 848, 860, 

861, 864, 865, 916 
Ḫazer bin Yāfeẟ  863 
Ḫazez  180, 384 
Ḥażīre-i Ḳuds  162 
Ḥażret-i Bārī  64, 129, 232, 411, 434, 

531, 556, 592, 934, 1022 
Ḥażret-i Bārī Ḫudā  65, 136, 140, 143, 

162, 165, 438, 450, 451, 453, 592, 
682, 724, 755, 853, 904, 911, 952, 
973, 1011 

Ḥażret-i Ḥaḳ  270, 411, 510, 524, 
652, 826, 919, 1031 

Ḥażret-i Ḫallāḳ  491, 531 
Ḥażret-i Peyġāmber  54, 109, 137, 

162, 292, 335, 399, 456, 980, 1019, 
1041 

Ḥażret-i Ṣāni‘  121, 137, 442, 448, 
507 

Ḥażrūn  725 
Ḥażūra  537 
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Hecer  392, 857 
Heft Ḳal‘a  686 
Helene  326 
Hemedān  289, 292, 340, 341, 346, 

349, 354, 358, 418 
Henek  389 
Heraḳl  660, 833, 834, 835, 836 
Heraḳl Ḳayṣer  834 
Heraḳle  214, 358, 362, 368 
Heraḳliye  797, 835 
Heraḳliyūs  834 
Herāt  326, 341, 349, 355, 358, 381, 

417 
Hercīb  583 
Hercīb bin Sūreyd  583 
Herdānā  1162 
Heremān  373, 522 
Heremeyn  373 
Herkend  196, 197 
Hermās  216 
Hermes  611, 612, 912 
Hermes bin Rūmī bin Layẓī bin Yūnān 

bin Tāreḫ bin Yāfeẟ bin Nūḥ Necī  
908 

Hermesü’l-herāmise  519 
Hermīs  610 
Herodias  1162 
Hersek  394 
Herūme  802, 803, 804, 806, 807 
Herūt  724 
Hervāre  388 
Hetsron  1144 
Hettāḫ  358 
Hetvā  747 
Hev  206 
Hevāre  859 
Hevenkūs  838 
Heyāṭile  383 
Heykel bint Māyūs İbn Uḫnūḫ  534 
Heykelü’z-Zühre  365 
Heymān  727 
Heymān bin Yevāil  727 
Heyṭal bin ‘Ālim  849 
Hezārşeb  365 
Hezīme  876 

Ḫırvāt  226, 394, 406 
Ḥıṣn bin ‘Ammāre  329 
Ḥıṣn Elṭāf  329 
Ḥıṣn İbn ‘Ammāre  193 
Ḥıṣn Yezīdiyye  347 
Ḥıṣn-ı Demlūh  311 
Ḥıṣn-ı Eblaḳ  315 
Ḥıṣn-ı Manṣūr  346, 371 
Ḥıṣn-ı Mehdī  220, 323 
Ḥıṣn-ı Ẕü’l-ḳarneyn  216 
Ḥıṣnkeyfā  216, 347 
Ḥıṣnu’l-Ekrād  288, 346 
Ḫıṭā  197, 349, 403, 427, 590, 628, 

662 
Ḫıṭā’iyān  590, 867 
Ḫıṭāy  181, 662, 663, 664, 665, 666, 

668, 669, 670, 674, 676, 677, 678, 
679, 680, 681, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 697, 698, 699, 700, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 
713, 714, 716, 717, 721 

Ḫıṭāyī  687 
Ḫıṭāyīler  665, 668, 669, 686, 698 
Ḫıṭāyiyān  685, 687, 701 
Ḫıṭāy-nāme  663, 674, 686, 696, 717 
Ḫıżr  56, 311, 726, 763, 907, 1128, 

1129, 1130, 1131 
Ḫıżr (Hz.)  255, 907, 910 
Hī Vāng  706 
Ḫī Zūn  716 
Ḫibā’u’l-maḥżar  724, 727, 740 
Ḫibā-yı Maḥżar  725 
Ḥibre  807 
Ḥicāz  51, 195, 230, 292, 311, 314, 

316, 317, 318, 319, 329, 332, 337, 
370, 391, 392, 846, 872, 885, 888, 
911, 994, 1001, 1005, 1008, 1010, 
1024, 1122, 1174, 1178 

Ḥicr  885, 888, 894, 1024 
Hidāne  527 
Hilāl bin el-Muḥassin  429 
Hīlāne  820, 825, 826, 908 
Hilarius  802 
Hilāverd  358 
Ḥille  329 
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Ḥille-i Beni’l-Merāḳ  329 
Ḥille-i Rebīle  329 
Ḥimṣ  205, 213, 288, 304, 341, 342, 

343, 344, 346, 347, 348, 350, 355, 
421, 953 

Ḥimyer  361, 616, 617, 629, 876, 908 
Ḥimyerī  909 
Ḥimyerīler  616, 617, 629, 908 
Hind  87, 176, 181, 182, 189, 192, 

224, 229, 235, 242, 248, 253, 257, 
260, 265, 266, 267, 292, 294, 310, 
312, 313, 314, 315, 318, 334, 336, 
337, 338, 339, 354, 382, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 421, 427, 446, 
482, 484, 492, 540, 547, 605, 627, 
637, 665, 678, 689, 691, 695, 704, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 847, 
854, 858, 1161 

Hind bin Ḥām bin Nūḥ  387 
Hind Deñizi  188 
Hind Nehri  324 
Hindīcān  380 
Hindīler  223, 254, 312, 665, 673, 

858 
Hindū  719 
Hindū bin Gūş bin Ḥām  858 
Hindūstān  299, 300, 306, 317, 349, 

391, 482, 719, 720, 721, 814, 854 
Ḥirde  311 
Ḥīre  329, 335 
Ḫīre  364 
Ḥīretü’l-beyżā  329 
Hirodes  1160 
Hirodūs  1160, 1162, 1163, 1177 
Hirodūs el-Aṣġar  1177 
Hişām bin Kelbī  347 
Hīt  215, 385 
Hīz  676 
Ḥīzān  348 
Ḫocend  420 
Ḫodḥabb  673 
Honlandiye  794 
Honorius (I.)  804 
Honorius (II.)  808 
Honorius (III.)  809 

Ḫorāsān  176, 193, 269, 301, 307, 
328, 329, 338, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 350, 351, 352, 353, 
355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 
365, 367, 380, 381, 382, 383, 384, 
386, 394, 402, 416, 420, 482, 547, 
851, 918, 972, 1001 

Ḫorāsān bin ‘Ālim  849 
Hormisdas  802 
Horūşiyuş-i Endülüsī  655 
Hoşa‘ bin Abelād  754 
Hoşe‘a  765, 766 
Hoşe‘a bin İlā  765 
Ḫoten  176, 197, 361, 427, 628, 662, 

663, 664, 678, 681 
Hristiyanlar  348, 1017 
Hū  178 
Ḫū Dān  716 
Ḫū Day Day  713 
Ḫū Lencī Ayāgī  714 
Ḫū Tāyer Ven  716 
Hubel  1025 
Ḫucend  223, 361, 420 
Ḥuceyrān  379 
Hūd  436, 487, 869, 870, 871, 872, 

873, 874, 875, 878, 879, 880, 882, 
883, 884, 885, 1095 

Hûd bin Alhulûd bin Sa’d bin Âd  884 
Hûd Nebî  883 
Hūd Peyġāmber  145 
Ḫūd Şī Day  713 
Ḫudā  53, 68, 97, 121, 129, 133, 152, 

153, 167, 173, 179, 185, 212, 233, 
249, 263, 270, 281, 287, 325, 404, 
411, 414, 442, 447, 449, 474, 479, 
484, 486, 490, 491, 496, 498, 499, 
504, 507, 510, 518, 519, 520, 523, 
530, 535, 541, 547, 549, 557, 600, 
617, 650, 652, 659, 681, 682, 701, 
717, 722, 737, 738, 741, 747, 749, 
759, 761, 768, 771, 772, 780, 817, 
818, 822, 831, 841, 880, 889, 891, 
892, 893, 899, 900, 903, 904, 905, 
911, 912, 923, 925, 945, 953, 955, 
961, 962, 964, 974, 981, 983, 988, 
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999, 1002, 1019, 1022, 1029, 1033, 
1036, 1047, 1074 

Ḫudāvend  875, 881, 986 
Ḫudāyī  801 
Ḥudeys  415 
Hūdiyye  824 
Ḫūdnānḳū  675 
Hūdu’n-Nebī  870 
Ḫūḫan Guvān Ḫūge  711 
Ḫulāṣatü’l-vefā  75 
Ḥūldā  750 
Hulûd  870 
Ḫulūd bin Sa‘īd bin ‘Ād  870 
Ḥulvān  289, 348, 354, 378, 379, 417, 

418, 766 
Ḥumānī bint Behmen  322 
Ḥumāreveyh İbn Aḥmed bin Ṭolun  

211 
Humus bk. Ḥimṣ 
Ḫūnec  349 
Huneyy  870 
Ḥūng Vāng  706 
Ḫūng Ven  689 
Ḥūr  313 
Ḫūr  335 
Ḫurās  498 
Hūreydis  388 
Ḥūriyā  951 
Hūṣāl  572, 573, 574 
Hūṣāl bin Ḫuṣaylim  573 
Ḫuṣaylim  572, 573 
Ḥuṣayn bin Nümeyr  1001 
Hūseyḫ  518 
Ḫūst  349 
Ḫūş Çūng Bāy  698 
Ḫūşāng  688, 689 
Hūşeng  356 
Ḥūşeym  725 
Ḥuṭame  163 
Ḫuvā Day  712 
Ḫuvājen  705 
Ḫuvāḳand  361 
Ḫuvār  361 
Ḫuvāş  330 
Ḫuveylid  1102 

Ḥuveyreẟ  294 
Ḥūyem  726 
Ḫūyī  724 
Ḫuzā‘a  994, 995, 1026 
Ḥuẕeyfe  771 
Ḥūzistān  176, 207, 220, 316, 319, 

323, 327, 331, 332, 333, 338, 378, 
379, 380, 394, 420 

Hübeyre bin Ebī Vehb [el]-Maḫzūmī  
1000 

Ḥüccetü’l-muḥaḳḳiḳīn  77 
Hülāgū Ḫān  206, 341, 426, 452, 688 
Hümā  113, 138, 139, 142, 215, 263, 

450, 700, 701, 887, 1155 
Hümām bin Meniyye  77 
Hünūd  76, 718 
Hürmüz  193, 304, 328, 339, 381, 

831, 832, 833, 834 
Hürmüz Kisrā  833 
Ḥüseyn (Hz.)  1102 
Ḥüseyn-i Şehīd  337 
Ḥüseyn Bayḳara  431 
Ḥüseyn bin ‘Alī-i Murtażā  294, 987 
Ḥüseyn bin Muḥammed bin Ḥasan 

ed-Diyārbekrī  77 
Ḥüseyn bin Muḥammed bin Ḥasan-ı 

Diyārbekrī  410 
Ḥüseyn İbn İmām ‘Alī  987 
Ḥüseyn İbn Sinā  208 
Ḥüseyn Mīrzā İbn Bayḳara (Sulṭān)  

89 
Ḥüseyn Vā‘iẓ-i Kāşifī  90 
Ḥüsnā  995 
Ḫüsrev  220, 289 
Ḫüsrev (Monlā)  111 
Ḫüsrev Paşa (Mīr-i Mīrān-ı Vān)  206 
Hüsrev ü Şîrîn  564 
Ḫüsrevcürd  349 
Ḫüsrevşāh  361 
Hyginus  797 
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I 

Iḳlīmā  498, 499 
Iḳlīmūn  557, 558 
Iḳlīmūn bin Būdşīr  604 
Iḳlīmūn-ı Kāhin  598 
Ilġadīn  419 
Irāḳ  51, 176, 215, 249, 271, 307, 

316, 318, 319, 322, 323, 328, 329, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 346, 
348, 349, 351, 353, 370, 377, 378, 
379, 382, 385, 390, 391, 446, 532, 
547, 578, 918, 925, 1001, 1120, 
1178 

Irāḳ bin ‘Ālim bin Sām  849 
Irāḳeyn  850 
Irāḳ-ı ‘Acem  289, 394 
Irāḳ-ı ‘Arab  394, 423, 481 
Iṣfahān  220, 221, 262, 263, 319, 322, 

333, 338, 339, 340, 378, 379, 380, 
381, 383, 394, 418, 482, 766 

Iṣfāhān  51 
Iṣṭaḫr  207, 322, 335, 339 
Iṭfīḥ  621 
Iṭfīḥa  612 
Iṭrīḳatü’s-ṣoġd  419 
 

İ 

İbāḫiye  392 
İbhar  739 
İbiza Adası  273 
İblīs  157, 159, 160, 163, 165, 166, 

183, 209, 398, 414, 439, 440, 441, 
442, 446, 449, 450, 453, 460, 471, 
473, 474, 476, 477, 482, 497, 502, 
504, 508, 518, 520, 525, 526, 527, 
529, 534, 610, 634, 645, 828, 845, 
846, 897, 921, 937, 938, 958, 959, 
964, 981, 982, 984, 985, 1025, 
1049, 1050, 1091, 1092, 1146, 
1160, 1171, 1178 

İbn ‘Abbās  153, 158, 161, 163, 165, 
171, 172, 173, 216, 232, 282, 302, 
426, 428, 446, 453, 466, 467, 470, 
471, 481, 484, 490, 499, 513, 514, 
545, 845, 880, 903, 984, 991, 1181 

İbn ‘Abdü’l-ber  375 
İbn Arnibā-yı Manṭıḳī  658 
İbn ‘Asākir  1181 
İbn Āzer  930 
İbn Bîbî  78 
İbn Cerīr  73, 74, 125, 466 
İbn Cerīr-i Ṭaberī  75 
İbn Cevzī  430, 468 
İbn Ebī Dāvūd Abādī  343 
İbn Eḫāv  744 
İbn el-Cevzī  75, 76 
İbn el-Ḥacer  77 
İbn el-Melek  77 
İbn Eẟīr  73, 74, 76, 77, 125, 150, 

184, 185, 186, 194, 204, 208, 212, 
215, 224, 231, 239, 254, 255, 401, 
402, 403, 428, 432, 433, 532, 560 

İbn Esîr  226 
İbn Fārisī  430 
İbn Firişte  134 
İbn Ḫallikān  76 
İbn Ḫˇāndşāh  73 
İbn Ḥavḳal  222, 223, 380, 383 
İbn Ḥayyān  1180 
İbn Hemedānī  429 
İbn Ḫurdāzbih  225 
İbn Ḫurrem  409 
İbn Hübeyre (Vezīr)  281 
İbn İsḥāḳ  230, 998, 1001 
İbn Ḳalīmūn  570 
İbn Keẟīr  73, 75 
İbn Lübāne  273 
İbn Mes‘ūd  467, 979 
İbn Muḳle  452 
İbn ‘Ömer Cezīresi  289 
İbn Rebī‘  471 
İbn Sa‘īd  285 
İbn Sa‘īd-i Maġribī  409 
İbn Sayrāfī  243 
İbn Sīnā bk. Şeyḫu’r-re’īs [İbn Sīnā] 
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İbn Şaḥne  395, 396 
İbn Şeddād  550 
İbn Ṭalḥa  142 
İbn ‘Utbe  998 
İbn Verdī  184, 250, 259 
İbn Yaḥyā  471 
İbn Zübeyr  979, 1001, 1002, 1003, 

1004 
İbnü’l-Eẟīr  230, 280 
İbrahim  927, 929, 932, 936, 939, 

941, 976, 987, 1014, 1019, 1144 
İbrāhīm  236, 436, 738, 911, 920, 

922, 923, 928, 929, 932, 933, 938, 
940, 941, 942, 943, 944, 949, 952, 
976, 978, 981, 984, 985, 986, 992, 
1007, 1011, 1012, 1013, 1015, 
1022, 1057, 1078, 1082, 1083, 
1089, 1146 

İbrāhīm (Emīr)  148 
İbrāhīm (Hz.)  145, 236, 292, 323, 

325, 342, 397, 425, 427, 434, 435, 
436, 437, 490, 499, 536, 630, 907, 
911, 920, 925, 926, 928, 929, 930, 
932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 
942, 944, 948, 949, 951, 952, 953, 
955, 956, 960, 967, 969, 970, 974, 
975, 978, 979, 986, 987, 994, 1005, 
1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1018, 1019, 1020, 1022, 1024, 
1026, 1046, 1060 

İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām  236, 487, 921, 
924, 925, 926, 934, 936, 940, 942, 
957, 967, 968, 977, 980, 984, 1013, 
1021, 1023, 1082, 1095, 1139 

İbrāhīm bin Āzer  935, 938 
İbrāhīm bin Edhem  346 
İbrāhīm bin Vaṣīf Şāh  184, 560, 562 
İbrāhīm bin Vaṣīf Şāh Kitābı  863 
İbrāhīm el-Ḫalīl  236, 396, 424, 444, 

555, 907, 909, 911, 919, 924, 927, 
941, 948, 952, 964, 965, 973, 978, 
990, 992, 993, 1019 

İbrāhīm el-Ḫalīl (Hz.)  862, 994 
İbrāhīm el-Ḫalīl (Ḳaṣabası)  952 
İbrāhīm Ḫalīl  427, 949, 977, 1005 

İbrāhīm Ḫalīlu’llāh  351, 435 
İbrāhīm İbn Manṣūr-ı Nīşābūrī  977 
İbrāhīm İbn Vaṣīf Şāh  184 
İbrāhīm Makamı  955 
İbrahim Peygamber  968 
İbrānī  658, 767, 783, 832, 841, 953, 

967, 1042 
İbrānīler  286 
İbrāniyye  325, 410 
Īdiyānūs  815 
Īdiyānūs Ḳayṣer  815 
İdrīs  183, 186, 397, 436, 437, 519, 

521, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 
531, 532, 536, 552, 554, 557, 559, 
567, 869 

İdrīs (Hz.)  373, 487, 525, 531, 532, 
555, 557 

İdrīs ‘aleyhi’s-selām  372, 443, 487, 
521, 522, 524, 554, 555, 557, 590 

İdrīs Nebī  372, 435, 522, 524, 555 
İdrīs Peyġāmber  145, 186, 395, 515, 

650 
İdrīsiyye  556 
İdrīsü’n-Nebī  183, 519, 555 
İfrīḳiyye  198, 274, 297, 310, 317, 

323, 324, 327, 328, 332, 333, 334, 
335, 336, 338, 345, 354, 375, 394, 
600, 642, 653, 658, 787, 798 

İfrīṭaş Cezīresi  272 
İgīnūs  797 
İḫtiṣār  549, 590, 621, 637 
İḫtiṣār-ı ‘Acā’ib  609 
İḫtiṣār-ı Kitābü’l-‘acā’ib  519 
İḫtiṣār-ı Vaṣīf Şāh  590 
İḫtiṣārü’l-‘acā’ib  186, 194, 196, 198, 

224, 248, 268, 518, 536, 548, 549, 
555, 560, 592, 605, 617, 630, 650, 
653 

İḫvānu’s-ṣafā  306, 521 
İḥyā’u’l-‘ulūm  75 
İklīl  180 
İkrime  481, 979 
Īl  1031 
İlâh  469, 929, 932, 1115 
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İlāh  81, 397, 409, 463, 481, 485, 499, 
506, 589, 625, 759 

İlâhî  139 
İlāhī  64, 81, 84, 102, 103, 122, 134, 

136, 138, 151, 154, 158, 160, 165, 
166, 169, 170, 173, 174, 232, 233, 
258, 265, 288, 294, 325, 393, 414, 
438, 439, 445, 446, 447, 448, 449, 
451, 452, 453, 456, 460, 463, 467, 
470, 472, 473, 474, 475, 477, 480, 
482, 484, 497, 499, 510, 512, 516, 
523, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 
544, 592, 596, 630, 643, 664, 667, 
726, 727, 730, 734, 735, 741, 748, 
749, 750, 756, 758, 761, 764, 766, 
772, 774, 779, 840, 850, 852, 870, 
876, 879, 881, 883, 887, 889, 890, 
900, 902, 903, 905, 910, 911, 924, 
925, 938, 947, 948, 958, 959, 960, 
963, 966, 968, 969, 976, 977, 980, 
981, 982, 983, 990, 991, 993, 994, 
998, 1006, 1007, 1008, 1012, 1015, 
1024, 1029, 1036, 1053, 1093 

İlāhiyye  50, 64, 134, 158, 162, 167, 
168, 169, 372, 407, 408, 411, 438, 
458, 462, 482, 483, 513, 514, 591, 
600, 601, 694, 795, 839, 855, 862, 
907, 914, 944, 976, 1006, 1014, 
1019, 1031 

Īlāḳ  359 
İ‘lām bi-A‘lāmi Beledi’llāhi’l-Ḥarām  77 
İ‘lām fī A‘lāmi Beyti’llāhi’l-ḥarām  989 
Īlāriyūs  802 
Īlāvus  521 
Īleyā  723 
İlḫānī  688 
Īlīs  807 
Īliyā  325, 955, 1132 
İlyā  755, 759, 760, 761, 763, 1031, 

1032, 1033, 1034 
İlyā Nebī  762 
İlyā Şayalon  755 
İlyâs  1129 
İlyās  726, 1129 
İlyās (Hz.)  487 

İmādü’d-dīn (Sulṭān)  410 
İmādü’d-dīn bin Keẟīr-i Şāmī  77 
İmādü’d-dīn-i Kebīr  910 
İmāmeyn  158 
İmlāḳ bin ‘İmlīḳ bin Ḳābil  533 
İmlāḳu’l-evvel bin Lāveẕ bin Sām bin 

Nūḥ  629 
İmlīḳ  415, 848 
İmlīḳ bin Lāved bin Sām  875 
İmrān  1098, 1099, 1102, 1113, 1164, 

1166, 1168 
İmrān bin Yeṣhur bin Ḳāhat bin Lāvī 

bin Ya‘ḳūb  1097 
İmyer  876 
İncîl  1170 
İncīl  410, 435, 802, 813, 991, 1162, 

1170, 1173, 1174, 1176, 1178, 
1179 

İndāḫis  631, 632, 634, 635 
İngiletere  789, 790, 809, 810 
İngiletere Cezīresi  803 
İnnocentius (I.)  801 
İnnocentius (II.)  809 
İnnocentius (III.)  809 
İnnocentius (IV.)  810 
İnnocentius (V.)  810 
İnnosītūs  801, 809, 810 
İoannes (I.)  802 
İoannes (II.)  803 
İoannes (III.)  803 
İoannes (IV.)  804 
İoannes (V.)  805 
İoannes (XXI.)  810 
Īrān  235, 362, 364, 365, 377, 379, 

638, 664, 704, 708, 789 
İreb fī Ensābi’l-‘Arab  400 
İrem  472, 473, 565, 848, 850, 870, 

885, 939 
İrem bin Sām  849 
İrem-i Ẕātü’l-‘imād  606, 848 
İriyā  789 
İrḳa  353 
Īrkīn Ya‘ūẟ  518 
Īsā  410, 411, 435, 436, 437, 462, 

795, 801, 1160, 1161, 1163, 1167, 
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1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 
1173, 1176, 1177, 1178, 1179, 
1180, 1181 

Îsâ  1174 
Īsā (Hz.)  126, 174, 238, 295, 296, 

325, 326, 407, 410, 411, 427, 435, 
437, 487, 488, 539, 772, 796, 812, 
825, 941, 1150, 1162, 1179, 1181, 
1183, 1184 

Īsā (Meryem Oġlı)  827, 1175, 1180, 
1181, 1183 

Îsâ (Meryem Oğlu)  772, 1175, 1180, 
1183 

Īsā (Rūḥu’llāh)  434 
Īsā ‘aleyhi’s-selām  1140, 1160, 1162, 

1164, 1167, 1170, 1171, 1173, 
1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 
1180, 1182, 1183, 1184 

Īsā bin ‘Alī bin ‘Abdu’llāh İbn ‘Abbās  
216 

Īsā bin Meryem  811, 812, 1181, 1183 
Îsâ bin Meryem  1181 
Îsâ Mesih (Meryem Oğlu)  1167 
Īsā Peyġāmber  145, 1175 
Īsā Rūḥu’llāh  110, 436 
Īsād  621, 622, 623, 650 
Īsād bin Merḳūş  621 
İsāf  1025 
İṣāf  826 
İṣaḳcı  226 
İsbīcāb  307, 308 
İsen Tīşī  669 
Īsevī  47, 238, 800 
Īseviyye  406, 796, 802, 811, 825 
İsferāyīn  341, 417 
İsferīn  341 
İshâk  976, 978, 1144 
İsḥāḳ  487, 738, 957, 975, 976, 977, 

979, 987, 988, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1027, 1037, 1057, 1089 

İsḥāḳ (Hz.)  145, 325, 977, 979, 988, 
1010, 1011, 1026, 1029, 1030, 
1031, 1040, 1045, 1046, 1060 

İsḥāḳ bin Ḫalīl  1026 
İsḥāḳ bin İbrāhīm  356 

İsḥāḳ bin İsma‘īl  915 
İsḥāḳ Peyġāmber  209, 979, 1040 
İskender  70, 94, 184, 185, 205, 239, 

240, 247, 258, 259, 280, 316, 320, 
321, 322, 336, 341, 347, 361, 425, 
427, 568, 598, 658, 660, 708, 826, 
835, 907, 908, 909, 910, 911, 914, 
918, 920 

İskender bin Fīliḳūs  908 
İskender-i Feylesūf  322 
İskender-i Ḥimyerī  910, 912, 918 
İskender-i Kebīr  322 
İskender-i Kübrā  907, 910, 915, 918 
İskender-i Rūmī  364, 376, 657, 812, 

909, 910, 918 
İskender-i Rūmī İbn Fīliḳūs  910 
İskender-i Rūmiyye  605 
İskender-i Yūnānī  306, 907 
İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn  145, 184, 

217, 239, 253, 259, 265, 284, 320, 
358, 364, 427, 598, 869, 907, 908, 
910, 911, 914 

İskenderiyye  199, 203, 262, 276, 285, 
307, 320, 321, 330, 333, 372, 374, 
410, 579, 598, 603, 619, 621, 628, 
634, 647, 659, 660, 661, 662, 811, 
813, 815, 820, 825, 826, 828, 833, 
912, 918, 1097, 1098 

İskenderiyye Buñarı  339 
İskenderiyye-i ẞāniye  633 
İskenderūne  343 
İskenderūne Buñarı  339 
İskenderūs  661, 817 
İskilkend  341 
İslām  48, 71, 76, 78, 106, 108, 109, 

134, 140, 141, 150, 159, 160, 169, 
208, 273, 274, 332, 341, 342, 350, 
351, 355, 357, 402, 403, 405, 426, 
462, 463, 505, 514, 538, 540, 554, 
558, 590, 625, 659, 664, 666, 669, 
672, 678, 688, 718, 723, 729, 780, 
781, 788, 789,804, 806, 807, 809, 
837, 842, 874, 876, 882, 889, 892, 
895, 908, 916, 921, 934, 941, 943, 
949, 965, 988, 1024, 1030, 1034, 
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1070, 1071, 1089, 1097, 1114, 
1115, 1143, 1173, 1176, 1177, 
1178 

İslāmiyye  274, 324, 336, 358, 361, 
376, 387, 406, 409, 678, 835, 841 

İsma‘īl  154, 488, 911, 957, 967, 968, 
970, 971, 973, 974, 975, 977, 978, 
979, 980, 981, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 1006, 1007, 1008, 1009, 
1011, 1021, 1022, 1023, 1025, 
1057 

İsma‘īl (Hz.)  236, 292, 488, 490, 499, 
526, 630, 911, 950, 965, 966, 968, 
971, 972, 973, 974, 978, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 986, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1036 

İsma‘īl (İmām)  507 
İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām  487, 973, 983, 

1025 
İsma‘īl bin İbrāhīm el-Ḫalīl  1021 
İsma‘īl Peyġāmber  415, 979 
İsma‘īliyye  298, 351 
İsmail  971, 978, 987, 1023, 1129 
İsmailoğulları  1023 
İsnā  315 
İspānya  376, 788, 789, 792, 800, 810, 

824, 838 
İspānyol  360 
İsrā’īl  406, 730, 736, 750, 755, 759, 

765, 766, 769, 952, 988, 1031, 
1104, 1115, 1116, 1120, 1121, 
1123, 1124, 1132, 1134, 1135, 
1138, 1140, 1148, 1158, 1160, 
1163, 1173, 1174 

İsrā’ilīler  728, 729 
İsrāfīl  151, 159, 445, 454, 455, 465, 

466, 513, 940, 1015, 1129 
İsrailoğulları  1118 
İṣtaḫrī  238 
İstanbul  84, 92, 111, 180, 321, 364, 

367, 408, 516, 790, 801, 805, 833, 
836, 837, 909, 1017 

İstanca  211 

Īṣū  400 
Īṣū bin İsḥāḳ bin İbrāhīm  638 
Īşā  737, 1144 
Īşā bin ‘Uveyd bin Yā‘ir bin Selmūn 

bin Mecūn bin A‘mā bin Rebāb bin 
Rāḳıd bin Ḥaṣrūn bin Ḳāreż bin 
Yehūdā bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ bin 
İbrāhīm  1144 

Īşā‘  1158 
Īşān  725 
İşbiliyye  211, 341, 376, 788, 838 
Īşboşet  736 
Īşboşet bin Şāūl  736 
İşrāḳu’t-tevārīḫ  427, 436, 504, 515, 

1031, 1122, 1157, 1179 
İştīḫan  359 
İṭāliyā  830 
İthream  740 
İtil  227, 402 
İtlīt  199 
İtmār  848 
İtrīb  614, 615, 616, 631 
İtrīb bin Ḳıfṭīm  614 
İyād  848 
İyāż (Ḳāḍī)  254 
İẕār  896, 898, 899 
Īzid  84, 933, 966 
İznigmīd  364 
İznik Konsili (1.)  800 
İzzü’d-dīn ‘Abdü’l-‘Azīz bin ‘Ömer bin 

Mühenned (Şeyḫ)  989 
İzzü’d-dīn bin Ḳılıçarslan  355 
İzzü’d-dīn Mes‘ūd bin Ḳılıçarslan  353 
İzzü’d-dīn Mes‘ūd İbn Ḳılıçarslan  345 
 

J 

Japhia  740 
Jehoahaz  751, 764 
Jehoiada  744 
Jehoram  744 
Jehosheba  744 
Jehu  761, 763 



1238 | DİZİN - 1. Rükün    

 

Jerimoth  740 
Jeroboam (II.)  764 
Joash  744, 764 
Josiah  749 
Jūd Jīng  710 
 

K 

Ḳaan  716 
Ka‘b bin Aḫbār  848 
Ḳabale Asīr  726 
Ka‘be  74, 169, 236, 326, 371, 425, 

428, 446, 490, 491, 513, 874, 881, 
919, 969, 970, 979, 991, 994, 995, 
997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 
1006, 1007, 1025, 1063, 1069, 
1183 

Ka‘be-i Mükerreme  67, 166, 237, 
991, 1002 

Ka‘be-i Müşerrefe  125, 292, 318, 989, 
991, 1004 

Ka‘ber  857 
Ḳabes  155 
Ka‘betu’llāh  316, 396, 874, 911, 989, 

991, 993, 998 
Kābil  307, 336, 388, 389, 419, 719 
Ḳābil  303, 489, 496, 498, 499, 500, 

501, 502, 503, 504, 505, 506, 514, 
515, 516, 517, 520, 527, 532, 533, 
536, 554, 559, 560, 854, 887 

Kābil bin Mahalā’el bin Ḳaynān  336 
Kābilistān  306, 307 
Ḳābis  335, 381, 1041 
Ḳābūs bin Muṣ‘ab  1090 
Ḳābūs bin Muṣ‘ab bin Reyyān  1089, 

1097 
Ka‘bü’l-aḥbār  143, 147, 151, 152, 

174, 436, 466, 469, 524, 979 
Kād  723, 725, 1032 
Ḳāḍī ‘Aḍud bk. Aḍud (Ḳāḍī) 
Ḳāḍī ‘İyāż bk. İyāż (Ḳāḍī) 
Ḳāḍī Beyżāvī bk. Beyżāvī (Ḳāḍī) 
Ḳādīmūn-ı Mıṣrī  514, 520 

Ḳadīr  517 
Ḳādir  84, 153, 843, 850, 1029, 1125 
Ḳādis  363 
Ḳādisiyye  335, 378 
Ḳāḍiyyü’l-ḥācāt  939 
Ḳāf  1156 
Ḳafṣa  336 
Kāfūr  163 
Kāhem bin Mu‘dān  646, 650 
Ḳahhār  150, 415, 750 
Ḳāhire  237, 336, 394 
Ḳahremāne  627 
Ḳaḫşā’il  503 
Kaḫtā  354 
Ḳaḥṭān  415, 850 
Ḳaḥṭān bin Hūd  400 
Ḳā’in  353, 381 
Ḳā’im‘anḳā  215 
Ḳā’imü’l-hermel  213 
Ḳāḳūr  1158, 1164 
Ḳal‘a-i Ca‘ber  214, 354 
Ḳal‘a-i Erīḥā  727 
Ḳal‘a-i Fiḍḍa  186 
Ḳal‘a-i Ḥısn  186 
Ḳal‘a-i Necm  371 
Ḳal‘atü’r-Rūm  214, 354, 371, 385 
Ḳalādiyūs  808 
Ḳalāḳulā  389 
Ḳalār  369 
Kālāv  354 
Ḳalavẕiye  363 
Ḳaldenfetīs  658 
Kāleb bin Būfā bin Fāreż bin Yehūdā  

724 
Ḳālevreye  199 
Ḳalhāt  314 
Kālib  1133 
Kālib bin Fetā  1133 
Ḳālīḳalā  221, 289, 340, 353 
Ḳalīmūn  558, 570, 615, 616 
Kalīmūn bin İtrīb  616 
Ḳalīmūn İbn İtrīb  615 
Ḳalīmūn-ı Kāhin  557, 589 
Ḳallerī  323 
Ḳalmaḳ  669, 673 
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Ḳalū  724 
Kālūn Būżā  754 
Ḳalūnṭara bint Baṭlamyūs  621 
Kālyū  725 
Ḳalyūb  204 
Ḳamār  256, 388 
Ḳamār Deyr  421 
Ḳamārī  256, 314, 388 
Ḳamer Cezīresi  247 
Ḳamere  637 
Ḳāmerūn  314 
Ḳāmerūn Ṭaġları  189 
Kām-ı Fīrūz  222 
Ḳāmūs  315, 366, 373, 377 
Ḳandehār  307, 336, 417, 665, 721, 

858 
Ḳanderīne  389 
Ḳanīle  314 
Kānim  311 
Ḳānit  160 
Ḳāniyye  661 
Ḳanṣūrī  235 
Ḳanṭaratu Ẕāti’l-‘acā’ib  611 
Ḳanūc  223 
Kânûh  886 
Kānūh  886, 887, 888 
Kânûh bin Ubeyd  887 
Ḳānūn  338 
Ḳaplan Şāh  916 
Ḳara Āmid  394 
Ḳara Ḫıṭāy  665, 666, 714, 715 
Ḳarabāġ  394 
Ḳaracāng  665 
Ḳaradeñiz  199, 200, 201, 226, 394 
Ḳaraḳum  336 
Ḳaraḳurum  669 
Ḳarāḳūs  656 
Ḳaralar  637, 642 
Ḳaraman  176, 199, 359 
Ḳaravān  859, 1178 
Ḳardār  336 
Ḳarġāmış  385 
Karīnūs  824 
Ḳarīṭrīkūs  809 
Kārizīn  336 

Ḳarḳara  362 
Ḳarḳīsā  215, 353 
Ḳarḳūra bin Mersūm  655 
Ḳarlıili  394 
Ḳarmīsīn  353 
Ḳarnās  584 
Ḳārṣ  340 
Ḳarṭācenne  336, 642, 659 
Ḳārūn  314, 726, 1138 
Ḳārūn bin Yiṣhār  726 
Kārūs  824 
Ḳarye-i Cebbārīn  320 
Ḳarye-i Cedīd  367 
Ḳaryetü’l-cebbārīn  331 
Ḳaryetü’s-selām (Beyt-i Makdis)  325 
Ḳāryūs  819 
Ḳāryūs Ḳayṣer  819, 825 
Ḳasāmūt  657 
Ḳasımpaşa  367 
Ḳaṣr  202, 217 
Ḳaṣr İbn Hübeyre  336 
Ḳaṣr-ı ‘Abdü’l-Kerīm  202, 354 
Ḳaṣr-ı Aḥmed  354 
Ḳaṣr-ı Ebyaż  253 
Ḳaṣr-ı Ġumdān  391 
Ḳaṣr-ı Ḥavernaḳ  329 
Ḳaṣr-ı Müşeyyede  392 
Ḳaṣr-ı Mütevekkil  217 
Ḳaṣr-ı Şem‘  786 
Ḳaṣr-ı Şīrīn  354 
Ḳaṣru İbn Hübeyre  217 
Ḳaṣru’l-lüṣūṣ  354 
Ḳaṣṣatīz  194 
Ḳasṭamonı  362, 367, 835 
Kāşān  363, 380 
Ḳāşān  353 
Ḳāşānī  75, 453, 481, 489, 513, 532, 

543, 545 
Kāşāniye  363 
Kaşġār  367 
Ḳaşġār  367 
Kāşifī  78, 79, 431 
Ḳaşmīr  354, 390 
Kāt  363 
Ḳatāde  539, 979 
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Ḳaṭāfāmāsṭlus  656 
Ḳaṭīf  334, 336 
Ḳaṭiyye  374 
Ḳāṭūl  226 
Ḳaṭūr  1023 
Ḳaṭūrā  973 
Kāvān  419 
Ḳavī  517 
Ḳavṣara  198, 354 
Ḳaydār  1023 
Ḳaydūm  154 
Ḳaydūna  632 
Ḳayl  875, 876, 877, 878, 881 
Ḳayl bin ‘Ayr ve Loḳmān bin ‘Ād  876 
Ḳaynī  951 
Ḳayrevān  307, 331, 332, 336 
Ḳays (Ḳabīlesi)  354 
Ḳaysāriyye  199, 336 
Ḳayṣāriyye  363 
Ḳayṣer  288, 817 
Ḳayṣeriyye  362, 363, 730, 816, 836 
Ḳayṭāyūs  814 
Kāzerūn  336 
Ḳāżiyyü’l-ḥācāt  495, 876, 998 
Ḳazvīn  231, 293, 305, 339, 340, 353, 

354, 382, 421 
Ḳazvīnī  75, 257, 597 
Keber  391 
Kebīr  726 
Kefe  369 
Keferṭāb  355 
Kefertūẟā  355 
Kelāmu’llāh  80 
Kelbūs  691 
Keldān  752 
Keldāniyyīn  753 
Keleken  607, 627, 628, 629 
Keleken bin Ḫartibā  628 
Kelel  378 
Keliksṭūs  798, 808 
Kelîm  130 
Kelīm  175, 287, 987, 1122 
Kelīm (Hz.)  175, 427, 724 
Kelīm-i Ḫudā  151, 444 
Kelīmu’llāh  288, 545, 593, 1130 

Kelīṭā  389 
Kelkā’īl  154 
Kelvāẕā  337 
Kemāl Paşa-zāde  111 
Kemālü’d-dīn bin ‘Adīm  356 
Kemālü’d-dīn Demīrī  249 
Kemār  847 
Kemārī  861, 865 
Kemārī bin Yāfeẟ  865 
Ken‘ân  1038 
Ken‘ān  323, 534, 537, 542, 543, 727, 

847, 854, 855, 1026, 1027, 1033, 
1034, 1035, 1038, 1071, 1073, 
1081, 1082, 1083, 1086, 1087 

Ken‘ānī  1051 
Ken‘ānīler  1011 
Ken‘āniyyān  1036 
Ken‘āniyyīn  323 
Ken‘āniyyūn  631, 729, 854, 952 
Kend  643 
Kenes  722 
Kenīse-i Ḳamāme  326 
Kenūz  848 
Kenzü’l-‘avārif  76 
Kerānīs  419 
Kerbelā  294, 987 
Kerec  354 
Kerek  199, 337 
Kerḫ  346, 378 
Kerīm  93, 939 
Kerm  762 
Kermīnet  363 
Kerrān  418 
Kerş  200, 369 
Kerṭalyūs  798 
Kerūḫ  355 
Kesbānye  794 
Keẟīrü’d-dīn-i ‘Irāḳī  78 
Keşmīr  664, 704, 719 
Keşş  363, 419 
Keşşāf  361, 436 
Ketef  199 
Kevẟer  163 
Kev‘ūn  728 
Kevekim  314 
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Keyāniyān  291 
Keymāk  230, 308, 369 
Keysāniyye  295 
Keyūmerẟ  397, 398, 555, 560, 850 
Keyūmerẟiyye  397 
Kezvele  285 
Ḳıbrıs  353, 833 
Ḳıbrıs Cezīresi  787, 831 
Ḳıbrīs (Kıbrıs)  353 
Ḳıbṭ  217, 397, 581, 582, 589, 597, 

601, 605, 606, 609, 611, 626, 634, 
643, 645, 646, 647, 847, 854 

Kıbtî  147 
Ḳıbṭī  425, 649, 998, 1099, 1104, 

1105, 1112 
Ḳıbṭīler  397, 425, 581, 607, 612, 630, 

645, 647, 649, 1103, 1104, 1105, 
1116, 1125 

Ḳıbṭīm  600, 601, 625 
Ḳıbtīm bin Mıṣrā’im  601 
Ḳıbṭiyye  601, 655, 656, 835 
Ḳıfçaḳ  669, 867 
Ḳıfṭ  600, 602 
Ḳıfṭarīm  601, 602, 610, 648 
Ḳıfṭarīm bin Ḳıbṭīm  601 
Ḳıfṭīm  605, 619 
Ḳınnesrīn  320, 354, 421, 661, 953 
Ḳınūḥ  318 
Ḳırım  369, 384, 394, 404, 794 
Ḳırḳ Er  369 
Ḳıṣaṣ (İbrahim İbn Manṣūr-ı Nişābūrī 

Eseri)  977 
Ḳıṣaṣ (Kāşānī Eseri)  489 
Ḳıṣaṣ-ı Dü-cihānī  521 
Ḳıṣaṣ-ı Enbiyā  453 
Ḳıṣaṣ-ı Kāşānī  460, 466, 467, 480, 

482, 485, 488, 490, 494, 510, 514, 
531, 537, 540, 549, 551, 847, 874, 
883, 890, 892 

Ḳıṣaṣu’l-enbiyā  75 
Ḳıṭāṭ  155 
Ḳıṭmīr  449, 759 
Ḳızılarslan  89 
Ḳızılbaş  340, 1037 
Ḳid  848 

Ḳīġyūs  661 
Kīkīşīn Bādhān  711 
Kīḳyānūs  812 
Kilāb  994 
Kilāb bin Mürre  994 
Ḳilīdü’l-baḥr  200 
Kilītūs  796 
Ḳīlūbṭūl  661 
Ḳīlūdḳūs  661 
Ḳīlūdḳūs-ı ẞānī  661 
Ḳīlūmūn  661 
Kilvān  391 
Kīm Yāy  716 
Ḳīnān  517 
Ḳīnān bin Enūş bin Şīt  518 
Kināne  400 
Ḳinnevc  388, 719, 722 
Ḳīnūs  533 
Ḳīnūs bint Ekīd bin ‘Avīl bin Lamek 

bin Ḳābil  533 
Kīr  360 
Kirdgār  46, 51, 84, 98, 148, 152, 261, 

288, 323, 433, 522, 527, 549, 681, 
697, 731, 894, 898, 923, 933, 937, 
939, 942, 985, 990, 1018 

Kirdgār-ı Celīl  445 
Kirdgārī  131 
Kirkūs  837 
Kirmān  176, 193, 301, 307, 316, 323, 

324, 325, 328, 331, 332, 339, 344, 
379, 380, 381, 382, 383, 387, 390, 
416 

Kirmān bin Ebrec bin Sām  849 
Kirmānşāh  353 
Kiryevn  245 
Kiryūs  837 
Kiryūs Avlīn  840 
Kiryūs-ı ẞānī  837 
Kisā’ī  895, 925 
Kisā’ī Tefsīri  539 
Kişvīn  353 
Kitāb-ı ‘Acā’ib  181, 281 
Kitāb-ı ‘Acā’ib Termecesi  180 
Kitāb-ı Benāketī  689 
Kitāb-ı Ebū Ca‘fer-i Ṭaberī  429 



1242 | DİZİN - 1. Rükün    

 

Kitāb-ı Güzīde  78 
Kitāb-ı Hilāl bin Muḥassin-i Ṣābī  429 
Kitāb-ı Horūşiyuş  630, 655, 657 
Kitāb-ı Mevlānā Ferġānī  429 
Kitāb-ı Mu‘cizāt  965, 1024 
Kitāb-ı Muṣliḥi’d-dīn-i Lārī  661 
Kitāb-ı Ṣābī  429 
Kitāb-ı ẞābit bin Ḳurra  429 
Kitāb-ı Şifā  254 
Kitābu’llāh  114, 410, 914 
Kitābü’l-‘acā’ib  184, 201 
Kitābü’l-mesālik ve’l-Memālik bk. 

Mesālik ve'l-Memālik 
Kitābü’n-neseb  994 
Ḳītāḳ  379 
Ḳīṭīṭūs  836 
Ḳīṭīṭūs-ı ẞānī  836 
Ḳlādyūs  824 
Klīmens  796, 808, 809, 810 
Ḳlūbaṭra  659, 660, 662, 811, 812 
Ḳol Araż  765 
Ḳomancī  688 
Ḳommūṭūs  815, 816 
Ḳommūṭūs Ḳayṣer  816 
Konbānya  797, 802, 803, 804, 807, 

808, 809, 810, 811 
Ḳonya  362, 363, 394 
Ḳosṭanṭıniyye  115, 180, 199, 201, 

274, 275, 308, 367, 369, 375, 384, 
393, 395, 401, 402, 403, 408, 409, 
422, 660, 803, 805, 824, 825, 833, 
840, 908, 909 

Ḳosṭanṭīn  326, 362, 400, 401, 818, 
822, 823, 825, 826, 832, 851 

Ḳosṭanṭīn-i Kebīr  820, 825, 826 
Ḳosṭanṭīn-i Ṣaġīr  826 
Ḳosṭanṭīnūs  805, 824 
Ḳosṭanṭīnūs-ı Keşīş  837 
Ḳosṭanṭiyūs Ḳayṣer  800 
Ḳosṭīnūs  800 
Koşḳā  226 
Kotrānde  791 
Ḳubā  363 
Ḳubād  829 
Ḳubād (Kisrā)  417 

Ḳubād bin Fīrūz  360 
Ḳubād bin Kisrā İbn Meryem  834 
Ḳubād Kisrā  425 
Ḳubbe-i Maḥşer  326 
Ḳubbe-i Mi‘rāc  326 
Ḳubbe-i Mīzān  326 
Ḳubbe-i Silsile  326 
Ḳubbetü’l-ġurāb  271 
Ḳudāme  859 
Ḳuddūs  439 
Kuds  147 
Ḳuds  294, 814 
Ḳuds-i Ḫalīl  1030 
Ḳuds-i Şerīf  140, 286, 287, 325, 326, 

338, 624, 733, 745, 768, 771, 816, 
825, 849, 911, 1063, 1148 

Kudûm  968 
Kūẟ  847 
Kūẟā  920, 925, 948, 1014 
Kūfe  215, 217, 286, 316, 318, 329, 

330, 332, 337, 370, 537, 540, 554, 
872, 888, 920 

Kūfetü’s-ṣuġrā  329 
Ḳugencū  675 
Ḳūgeresī  677 
Ḳuḥḥu’l-‘arūs  225 
Kūh-ı ‘Arafāt  1008 
Kūh-ı Aḫşeb  1025 
Kūh-ı Baḳrāṣ  339 
Kūh-ı Cūdī  546 
Kūh-ı Demāvend  290 
Kūh-ı Elburz  362 
Kūh-ı Ḳāf  284, 394, 669, 691, 692, 

693, 946 
Kūh-ı Memnet  719 
Kūh-ı Merve  1025 
Kūh-ı Serendīb  693 
Kūh-i Berd  719 
Kūh-i Demāvend  291 
Kūh-i Elburz  292 
Kūh-i Serendīb  482, 484, 492 
Kūhistān  381 
Ḳuhistān  333, 350 
Ḳūhistān  353, 381 
Kūk  858 
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Kūkū  314 
Ḳulıcı Aba  665 
Ḳulzüm  194, 264, 336, 373, 374 
Ḳūm  354, 380, 418 
Ḳūmīn  689 
Ḳūmīn Çuvā  689 
Ḳūmis  344, 349, 380, 382, 383, 416, 

418, 647, 649 
Ḳumr  182, 202, 208, 210, 285, 637, 

638 
Kur’ân  1182 
Ḳur’ān  51, 553, 979 
Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm  159, 204, 222, 295, 

392, 410, 434, 435, 437, 448, 454, 
497, 562, 616, 649, 907, 908, 916, 
927, 987, 1032, 1095, 1098, 1099, 
1102, 1115, 1116, 1120, 1125, 
1129, 1138, 1140, 1141, 1144, 
1145, 1148, 1149, 1153, 1159, 
1161, 1164, 1167, 1168, 1172, 
1175, 1176,1177, 1181, 1182 

Kur’ân-ı Kerîm  46, 53, 56, 58, 59, 61, 
80, 81, 84, 85, 93, 94, 98, 104, 112, 
114, 115, 130, 136, 138, 139, 148, 
150, 154, 158, 159, 160, 164, 165, 
168, 173, 204, 222, 289, 292, 295, 
296, 297, 329, 342, 374, 393, 400, 
410, 434, 437, 438, 442, 448, 453, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
465, 474, 478, 479, 482, 485, 497, 
500, 507, 508, 509, 510, 512, 523, 
524, 525, 538, 539, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 548, 551, 562, 565, 
598, 599, 616, 741, 749, 817, 818, 
846, 854, 872, 873, 878, 879, 887, 
888, 889, 896, 900, 902, 905, 925, 
927, 931, 933, 934, 935, 936, 939, 
941, 952, 960, 962, 963, 967, 969, 
976, 978, 979, 982, 983, 984, 985, 
986, 987, 990, 1007, 1014, 1019, 
1022, 1026, 1031, 1040, 1042, 
1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 

1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 
1098, 1099, 1101, 1102, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 
1138, 1140, 1141, 1142, 1144, 
1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 
1153, 1154, 1159, 1161, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 
1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 
1176, 1177, 1178 

Ḳur’ān-ı Şerīf  979 
Ḳur’āniyye  436, 438, 666, 1019, 1180, 

1182 
Ḳurā Ġarībe  318 
Ḳurayḳīn  353 
Kureyş  1000 
Ḳureyş  109, 357, 400, 425, 990, 994, 

996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1026 

Ḳureyşīler  996 
Kureyşliler  1002 
Ḳūris  341 
Kurkānc  363 
Ḳurḳūb  336 
Kūroş  771, 783, 784, 786 
Kurr  222 
Kurr Ṣuyı  221 
Ḳurralar  210 
Ḳurrān  331 
Ḳurṣ  606, 607 
Ḳurşuḳ  294 
Ḳurṭuba  211, 353, 376, 788 
Ḳurṭubī (İmām)  594, 595 
Ḳūryūs  824 
Ḳūṣ  195, 315, 636 
Ḳuṣay  990, 993, 994, 995, 996 
Ḳuṣay bin Kilāb  990, 993, 994, 995 
Ḳuṣayr  195, 212, 373 
Ḳusṭ  955, 956 
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Ḳusṭīn  820 
Ḳūṭ  859 
Ḳūṭ bin Ḥām  859 
Ḳuṭb-ı Şimālī  267 
Ḳuṭbu’d-dīn (Müverrih)  994 
Ḳuṭbu’d-dīn bin ‘Alā’u’d-dīn el-Ḥanefī 

el-Ḳādirī  989 
Ḳuṭbu’d-dīn el-Ḥanefī  77 
Ḳuteybe bin Müslim  361 
Ḳuzaḥ  170 
Küfr Büreyk  964 
Küfrḥacer  421 
Külbe-i Ahzân  1038 
Külbe-i Aḥzān  1038 
Kümeyt  418 
Kümūs  351 
Künh-i Aḫbār  71, 79, 127 
Künhü’l-ahbâr  1058 
Künhü’l-aḫbār  62, 70, 122, 175, 424, 

433, 663, 723, 731, 844 
Kürdistān  385 
Küre-i Şābūr  207 
Küseyr  190, 194 
Küta‘bād  754 
Kütāme  859 

L 

Labān  1031, 1033, 1034 
Labān bin Nāhid  1031 
Lāfūs  521 
Lāgīn  706 
Lāhicān  355 
Lāḫīr  746 
Laḫm  265 
Laḥsā  334, 336, 423 
Lāhūḳā  648 
Laḳīm  848 
Lāmān  498 
Lamek  532, 533 
Lāmerīn  314 
Lāmic  533 
Lāmik  533 
Lān  201, 390, 401, 851, 915 

Lānṭū  807 
Lār  318, 788 
Lārda  364 
Lārende  362, 364 
Lārī (Monlā) Kitābı  754 
Lāricān  355 
Laṭfīn  640, 641 
Lāṭīs  647, 648 
Lāṭīs bin Eksāmis  648 
Laūgīn  689 
Lāvī  723, 724, 727, 1032 
Lavūn  627 
Lāẕ  355 
Laẓiy  163 
Lāẕḳıyye  199, 347, 661 
Lebīd bin A‘ṣam-ı Yehūdī  235 
Lebīd bin Ḥuvāş  893 
Leccūn  377, 952, 956 
Ledd  331 
Lefet  316 
Lehrāsef  767 
Lelmuş Ḳayṣer  840 
Lemsīn  677 
Len Len Gey  697 
Len Māyer  714 
Leng  722 
Lenġar  1093 
Lenger  771, 783 
Leo (I.)  801 
Leo (II.)  805 
Leo (III.)  805 
Leo (IV.)  806 
Leon-ı Kebīr  829 
Leon-ı Ṣaġīr  829 
Levrūḥ  850 
Leyā  1031, 1032, 1033, 1035 
Leyā bint Labān  1032 
Leylā  247, 1155 
Leyūẟān  148, 156 
Leyūẕā  498 
Lezāne  859 
Lī Vāng  710 
Liberiyūs  800 
Lihyā bint Rūḥā  157 
Limyā  275 
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Līng Vāng  707 
Līnūs  796 
Lisreyā  368 
Lītācī  688 
Livā-yı Ḥamd  140 
Liyū  801, 805, 806, 807, 808, 836, 

837 
Liyū Ḳayṣer  837 
Lokman  882, 1148 
Loḳmān  848, 876, 881, 882, 949 
Loḳmān bin Ekber bin ‘Ād  393 
Loḳmān Ḥakīm  377, 949, 1148 
Lombardiye  364 
Lonbardiye  365, 412, 794 
Londra  275 
Lorayne  808 
Loromge  795 
Lu‘ayne bint Maḫvīl  537 
Lubed  881 
Lūbiyye  619 
Lucius (I.)  799 
Lucius (II.)  809 
Lūdrīkūs  841 
Lūḫīm  570, 571 
Lūḫīm bin Naḳrāveş  570 
Lūḳā  410 
Luḳaym  875, 881 
Luḳaym bin Hezāl  876 
Luḳaym bin Merẟed  876 
Lūsīnūs  809 
Lūsiyūs  809 
Lūṭ  145, 377, 729, 951, 957, 959, 

961, 962, 963, 964, 965, 976, 977, 
1095 

Lūṭ ‘aleyhi’s-selām  952, 957, 959, 960, 
964 

Lût bin Hârân  957 
Lūt bin Hārān  949 
Lūṭ Nebī  957, 958, 962 
Lūṭ Peyġāmber  229 
Lūṭaryūs  840, 841 
Lūṭī  174 
Luṭrenkūs  837 
Lübābü’t-te’vīl  869, 912 
Lüḥūzistān  378 

M 

 
Maacah  740 
Ma‘ādin  304 
Ma‘ārif-i Ḥaṣībī  1032 
Ma‘arra  288 
Ma‘arratu Maṣrīn  356 
Ma‘arratu Nu‘mān  356 
Ma‘ber  387 
Macar  226, 394, 395, 406, 807, 838 
Macaristān  794, 839, 841 
Mācrī  1120 
Mâçîn  579 
Māçīn  176, 662, 663, 664, 665, 713, 

716, 719, 720, 866, 867 
Ma‘den-i Nuḥās  362 
Madġara  285 
Mādkādū Frenīş  794 
Māẟān  1164 
Māfa  599 
Māferṭās  657 
Maġādiz  367 
Maġāretü’r-rāhib  213 
Maġrib Baḥri  308 
Maġrib Deryāsı  307, 308 
Maġrūnyūs  817 
Māḥ  597 
Mahābad  691 
Mahalā’el bin Ḳīnān  518 
Maḥalle  337 
Māhāmāyā  691 
Māhān  308 
Maḥbūbe  318 
Māhıbaṣra  349 
Māhıkūfe  349 
Māhī Şūr  689, 690, 691, 693 
Maḥmūd (Sulṭān)  87 
Maḥmūd-ı Ġaznevī (Sulṭān)  338, 718 
Maḥmūd-ı Sebüktekin (Sulṭān)  88, 

317, 387 
Mahmud-ı Şebüsterî (Şeyh)  855 
Maḥmūd Paşa  91 
Maḫvīl  520, 536 
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Maḫzenü’l-belāġa  78 
Maḫzūm  999 
Ma‘id  750 
Māḳadoniyye  308, 364 
Maḳāmāt-ı Enbiyā  326 
Maḳām-ı İbrāhīm  1006 
Maḳdisī  77, 462 
Maḳdisī Tārīḫi  850 
Mākedon  658 
Maḳḫirās  656 
Ma‘ḳıl bin Yesār  219 
Mākisīn  355 
Maḳīṭām  598 
Maḳrīzī  77, 597, 601, 606, 610, 616, 

647, 653, 654, 853, 908 
Maḳrīzī Tārīḫi  660 
Maḳsiminūs  824 
Maksimiyānūs  820, 821, 822, 823, 

824, 825, 826 
Maḳsimyūs  817 
Malaġa  285 
Malāṭiyye  214, 215, 308, 354, 364, 

385, 786 
Malāṭya  364 
Malāẕcürd  364 
Malāẕgird  364 
Māleḳīn  418 
Mālik  282, 1064, 1065 
Mālīḳ  603, 625, 626 
Mālik (Ḫazene-i cināndan)  209 
Mālīḳ bin Tedāres  625 
Mālīḳ el-Būdşīr  603 
Mālik İbn Eşter  95 
Mālīḳā  613 
Mālīḳā bin Menāfiyūs  612 
Mālīn  355 
Māliyā bin Ḫartibā  629 
Malṭiyā  364 
Mālūs  654 
Māmeṭīr  355 
Ma‘mūriyye  851 
Manāzcird  340 
Manṣūr  216 
Manṣūr (Abbâsî Halifesi)  236 
Manṣūr bin Ca‘ūne-i ‘Āmirī  346 

Manṣūr Ebū Ca‘fer (Ḫalīfe)  390 
Manṣūre  203, 223, 315, 390 
Manṣūre-i Sind  390 
Manṣūr-ı ‘Abbāsī  351 
Marākeş  285, 320, 322, 337, 375 
Mar‘aş  355, 371 
Mardeslūs  799 
Mārdīn  349, 355, 438 
Māred  848 
Māric  157 
Mārice  157 
Māride  364 
Marīṭus  641 
Marḳiyān  828 
Marḳiyānūs  829 
Markos  410 
Marḳūs  800, 813, 815 
Marḳūs Ḳayṣer  815 
Marṭīnūs  804, 806, 807 
Mārūn  796 
Māsebeẕān  418 
Māsendān  420 
Māsīdān  351 
Maşġa  370 
Māşī  1023 
Matanya  753, 767 
Matanya bin Yoşiyāhu  753 
Maṭariyye  334 
Mattā  410, 802 
Mattanyā  723, 736 
Maṭṭiniyyūn  408 
Maurīḳ  832, 833, 834 
Maurīḳ Ḳayṣer  832 
Māverā’ü’n-nehr  176, 293, 308, 349, 

358, 360, 361, 362, 363, 365, 382, 
383, 387, 403, 662, 663, 664, 851 

Māverdī  165, 301, 400, 994 
Māvke Zūterfīş  794 
Mayorḳa  273, 788, 792 
Mayorḳa Cezīresi  273 
Māzenderān  339, 346, 350, 359, 1125 
Me‘ālimü’s-sünen  1180 
Me’āb  337 
Mecālis-i Seb‘a  129 
Mecāmi‘u’l-āẟār  154 
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Mecdel  356 
Mecdü’l-bāb  211 
Mecīd  440 
Mecisṭī  308, 815, 816 
Mecma‘u’l-baḥreyn  200, 271 
Mecmū‘a-i Mu‘cizāt  1030 
Mecnūn  208, 247, 1155 
Me’cūc  869, 912, 913 
Mecūl  216 
Mecūs  163, 236, 401, 426, 580, 718, 

775, 780, 783, 784, 863, 875, 1020 
Mecūsī  398, 401, 421, 868 
Medā’in  217, 337, 655, 816, 820, 

825, 831 
Medārik  910 
Meden  419 
Medîne  348 
Medīne  140, 234, 265, 299, 315, 318, 

370, 849, 1123 
Medīne-i Celāliḳa  366 
Medīne-i Münevvere  235, 295, 318, 

319, 394, 1001 
Medīne-i Suḥre  322 
Medīnetu’llāh  341 
Medīnetü’l-aḫyār  347 
Medīnetü’l-Ḫalīl  325 
Medīnetü’l-kehene  356 
Medīnetü’n-nehreyn  310 
Medīnetü’s-seḥere  611 
Medīnetü’s-selām  324 
Medyen  195, 264, 288, 327, 337, 

655, 730, 731, 941, 1095, 1096, 
1106, 1107, 1109, 1137 

Mefraḳa  364 
Meg Zūn  716 
Megtīn  717 
Mehāçīn  665 
Meḥāsen  726 
Mehcem  314 
Mehded  879 
Mehdî  1181 
Mehdī  296 
Mehdī ‘Abdu’llāh  338 
Mehdiyye  198, 332, 338, 394 
Mehel  848 

Meḥemmed (Yazıcı-zāde Şeyḫ)  64 
Meḥemmed ‘Abdü’l-Laṭīf (Firişteoġlı)  

129 
Meḥemmed Ḫān (Sulṭān)  111 
Meḥemmed Ḫān bin Murād Ḫān  91 
Meḥemmed Paşa-yı Ṭavīl  339 
Mehle  605 
Mehre  370 
Mehrūbān  193, 338, 378 
Mehveb  288 
Mekḥūl (İmām)  480 
Mekke  140, 228, 234, 265, 292, 302, 

303, 316, 318, 357, 391, 422, 467, 
486, 599, 876, 902, 903, 919, 937, 
965, 972, 973, 974, 985, 989, 993, 
994, 995, 996, 997, 998, 1001, 
1003, 1004, 1008, 1020, 1021, 
1025, 1182 

Mekke-i Mükerreme  133, 236, 292, 
302, 315, 394, 415, 446, 448, 462, 
482, 489, 492, 630, 681, 883, 968, 
970, 974, 975, 994, 1001, 1006, 
1011, 1014, 1021 

Mekke-i Müşerrefe  1004 
Mekketu’llāh  396, 492, 537, 902 
Mekketü’l-Mükerreme  989 
Mekkī  232, 256 
Mekrān  194, 338, 380, 381, 382, 

383, 390, 391, 637 
Mekrāntīz  193 
Meksūn  688 
Melāṭīs  644, 645 
Meldenī  364 
Melẟā  155 
Melefcūṭ  199 
Melekān  409, 533 
Melekāne  409 
Melekāniyye  409 
Melekūt  154, 167, 175, 520 
Melīḫ Şalīm  325 
Melik el-Mü’eyyedī  76 
Melīk Zūn  716 
Melikbüzūḳ  325 
Melik-i ‘Allām  1006 
Melik-i Deyyān  964 
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Melik-i Mü’eyyed  309, 767 
Melik-i Müte‘āl  112 
Melikiyye  828, 835 
Melikşāh  659 
Melikü’l-‘Allām  510, 522 
Melūṭīs  624 
Memālik  1172 
Memānga Māngīr  387 
Me’mūn  650 
Me’mūn Ḫalīfe  291, 308, 649 
Menāfed  848 
Menāfiyūs  612 
Menāḫām  765 
Menāḫām bin Bercinā  765 
Menāhic  847 
Menāhic-i Ṭālibīn  986 
Menāhici’t-ṭālibīn  987 
Menāhicü’l-fikr  318, 329, 340, 344, 

349, 355, 357, 362, 403, 846 
Menāhicü’l-fikr ve Mebāhicü’l-‘iber  76 
Menāseḥ  847, 848 
Menāsic  847 
Menāsik-i Kirmānī  75 
Menāt  1026 
Menāveş  583, 609, 610 
Menāveş bin Menḳāveş  609 
Mencūbel  585 
Mendeb  195 
Mendekbān  418 
Menesāveş bin Menḳāveş  609 
Meneşā  749 
Meneşā bin Ḥazeḳā  748 
Meneşşā  726, 732, 1078, 1090 
Menf  338, 519, 597, 598, 599, 600, 

601, 607, 610, 613, 617, 622, 623, 
624, 628, 634, 635, 639, 645, 648, 
653, 655 

Menfelūṭ  338 
Menferdā  841 
Menġard  841 
Menī Day  714 
Menīg Vī Hī  699 
Meniyye Hişām  229 
Menḳāveş  583, 584, 585, 608 
Menḳāveş bin Hercīb  583 

Menḳāveş bin Şeddād  607 
Menkūr  230 
Menkūre  285 
Mennān  884, 943 
Mensād Oġlı  644 
Mensebūn  760, 761 
Mensek  847 
Mensik  169, 284, 908 
Menşā  1023 
Menşāḫā  532 
Menzūn  714 
Merā‘a  206 
Merāġa  206, 229, 235, 355 
Meraḥ  220 
Merāmerūn Hegūhīn  726 
Merārī  724 
Mercāne  870 
Meredcān  784, 785 
Merġīnān  368 
Merḥamī  557 
Merhūn-ı Hendesī  619 
Me’rib  392 
Meriṣṣā  758 
Meriyye  356 
Merḳab  199, 355 
Merkdenkū  794 
Merḳūra bin Mālīḳā  613 
Merḳūş  620 
Merkür  115 
Merla‘al  731 
Mersā bin Merīnūs  654 
Merẟed  848, 875, 881, 882 
Merẟed bin Sa‘īd  876 
Merẟed bin Sa‘īd bin ‘Afīr  875 
Merted  355 
Mertīs bin Menāveş  610 
Mervān-ı Ḥımār  346 
Mervāniyye  407 
Merve  236, 302, 490, 971 
Merve Depesi  971 
Merv-remz  419 
Mervşāhcān  349, 356, 417 
Mervü’r-rūd  356, 417 
Mervü’r-rūz  420 



Künhü’l-Ahbâr  | 1249 

 

Meryem  410, 429, 523, 524, 525, 
827, 832, 841, 1102, 1113, 1159, 
1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 
1172, 1178, 1179 

Meryem (İmran Kızı)  1168 
Meryem bint ‘İmrān bin Māẟān  1164 
Meryem bint ‘İmrān bin Yāşhem bin 

Amūz bin Mīşā bin Ḥazeḳiyā bin 
Aḥrīḳ bin Yūẟām bin Ġarād bin 
Amżiyā bin Yāveş bin Dīhū bin 
Bārem bin Behfāşāṭ bin Ebyā bin 
Ercī‘ām bin Süleymān bin Dāvūd  
1164 

Meṣābīḥ  456 
Mesālik  918 
Mesālik ve’l-Memālik  225, 310, 416, 

915 
Mescid-i Ḫalīl  964 
Mescid-i Ḥarām  318, 1001 
Mescid-i İbrāhīm  325 
Mescid-i Nūr  348 
Mescid-i Yaḳīn  964 
Mesdūs  643 
Mesīḥ  265, 409, 410, 411, 535, 786, 

788, 835, 841, 851, 1164, 1167 
Mesih (Meryem Oğlu)  1181 
Mesīḥ bin Meryem  326 
Mesīḥ İbn Meryem  409 
Meṣīṣa  214, 356, 390, 401 
Mesrūḳ  979 
Messīne  274, 356 
Mes‘ūdī  318, 912, 1014 
Meşaḥ  861 
Meşārıḳ u Menār-ı İbn Melek  129 
Meteṣā’il  781 
Mettā  1140 
Metūşā’īl  503 
Metūşelaḥ  527, 532 
Mevād  752 
Mevāhibü’l-ledünniyye  75 
Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār  854 
Mevā‘iẓ ve’l-İ‘tibār fī Ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-

Āẟār  77, 560 

Mevlā  74, 83, 121, 179, 185, 447, 
450, 458, 459, 923, 946 

Mevlānā Cāmī  79 
Mevlevī-i Rūmī (Hz.)  363 
Mevṣil  216, 217, 229, 230, 329, 340, 

345, 357, 385, 394, 421, 423, 641, 
657, 750, 765, 766, 767 

Meyānic  357 
Meybiẕ  338 
Meymend  338 
Meysere  354 
Meyyāfāriḳīn  216, 357 
Mezāne  859 
Meẕbaḥ-ı Mīn  740 
Mıḥṭāṭ  155 
Mısır  373, 598, 627 
Mıṣr  95, 111, 123, 146, 147, 148, 

176, 195, 200, 203, 208, 209, 230, 
237, 250, 258, 266, 269, 275, 302, 
303, 307, 316, 317, 318, 320, 323, 
324, 327, 330, 331, 334, 335, 336, 
337, 343, 346, 350, 352, 353, 356, 
371, 372, 373, 374, 375, 378, 391, 
394, 396, 397, 400, 404, 405, 421, 
422, 423, 487, 519, 520, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 
570, 573, 578, 579, 580, 581, 585, 
586, 587, 589, 590, 596, 597, 598, 
599, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 614, 615, 617, 
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
635, 636, 638, 639, 641, 643, 644, 
645, 646, 648, 649, 650, 653, 654, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 
724, 750, 752, 755, 756, 765, 766, 
767, 775, 781, 786, 793, 806, 810, 
811, 812, 813, 814, 816, 820, 825, 
833, 835, 841, 853, 854, 859, 918, 
950, 951, 1001, 1020, 1036, 1039, 
1064, 1065, 1068, 1070, 1072, 
1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 
1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 
1087, 1088, 1089, 1090, 1096, 
1097, 1098, 1102, 1103, 1106, 
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1108, 1109, 1112, 1113, 1117, 
1119, 1120, 1121, 1125, 1128, 
1129, 1132, 1134, 1137, 1139, 
1160, 1171, 1174 

Mıṣr bin Ḥām  372 
Mıṣr bin Naṣbar bin Ḥām  853 
Mıṣr bin Nūḥ  372 
Mıṣr İskenderiyyesi  918 
Mıṣrā’im  563, 567, 568, 580, 597, 

598, 600, 601, 616, 625, 847 
Mıṣrā’im bin Nabṣar  599 
Mıṣrā’im bin Naḳrāveş  566 
Mısrâim bin Nabsar bin Hâm  600 
Mıṣr-ı Ḳāhire  146, 396, 422, 663, 754 
Mıṣrīler  598, 616 
Mıṣrīm  560 
Mıṣriyye  198, 374 
Midyān  1011 
Mīġribṭā  819 
Miḫā  746 
Mīḫā’īl  154 
Mīḫā’īl (Melik-i Rūm)  347 
Mihrāc  242, 314, 388, 858 
Mihrcān  303, 341, 420 
Mihrcānḳaẕaḳ  418 
Mihrec  315 
Mīkā’īl  159, 170, 171, 454, 465, 466, 

486, 513, 976, 1106, 1109, 1117 
Milān  808, 809 
Milīnse  199 
Milkiyādes  800 
Miltiades  800 
Mīn Day  713 
Minā  292, 985 
Mīnākil bin Ṭūṭis  654 
Minhāc bin Mevdūd-ı Cūzcānī  78 
Mir’ātü’l-āvān ve Tuḥfetü’z-zemān  239 
Mir’ātü’l-memālik  76 
Mirbāṭ  313, 314 
Mirbed  324 
Mīrḫˇānd  75, 432, 505, 524 
Mīrḫˇānd Şāh  75 
Mirrīḫ  144, 307, 396, 452 
Miryam  724, 726 
Mis‘ar  290 

Mis‘ar bin Mühelhil  289, 290 
Miṣda‘  899 
Miṣda‘ bin Muḥza‘  898 
Misīs  787 
Misīsiyye  419, 420 
Mişkāt  159 
Mişma‘  1023 
Mītā  219 
Moġān  201, 357 
Moġol  336, 665, 666, 717, 840, 841, 

867 
Moġolān  665 
Moġolistān  669 
Moḳān  222, 357 
Mora  199, 394 
Morīḳ Baṭrīḳ  831 
Mū Day  714 
Mū Vāng  705 
Mu‘ādyūş  645 
Mu‘āviye  275, 335, 350, 876, 877, 

980 
Mu‘āviye bin Bekr  876, 877 
Mu‘āviye bin Ebū Süfyān  979 
Mu‘āviye İbn Ebī Süfyān  355 
Mu‘ayr  337 
Mu‘āẕ bin Cebel  311 
Mu‘cizāt-ı Cemī‘-i Enbiyā  1090 
Mu‘cizātu Cemī‘i’l-enbiyā  504, 1020, 

1094, 1148, 1156 
Mu‘cizātü’l-enbiyā  1184 
Muḍāḍ bin ‘Amr  973 
Mu‘dān  645 
Mu‘dān bin Dārem  645 
Mudanya  277 
Mudanya İskelesi  277 
Muḍar  385, 848 
Muhammed  59, 254, 547, 565, 1031 
Muhammed (Hz.)  45, 46, 68, 73, 

162, 469, 772, 883, 1001 
Muḥammed (Hz.)  67, 130, 134, 139, 

151, 153, 163, 213, 279, 297, 395, 
407, 434, 437, 464, 468, 469, 490, 
595, 596, 802, 843, 869, 990, 999, 
1000, 1026, 1058, 1180, 1182 

Muḥammed Bāḳır  990 
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Muḥammed bin ‘Abdu’llāh (Hz.)  468 
Muḥammed bin ‘Abdu’llāh bin 

Mes‘ūd  77 
Muḥammed bin Aḥmed-i Hemedānī  

236 
Muḥammed bin ‘Aḳīl-i Belḫī  78 
Muḥammed bin ‘Alī  77 
Muḥammed bin ‘Alī el-Kāşānī  78 
Muḥammed bin ‘Alī-i Tirmiẕī  473 
Muḥammed bin Cerīr-i Ṭaberī  427, 

462, 515, 946 
Muḥammed bin Ḫˇāndşāh  524 
Muḥammed bin İbrāhīm  290 
Muḥammed bin İsḥāḳ  539, 772, 872 
Muḥammed bin İsḥāḳ Seyyār  77 
Muḥammed bin Ka‘b-ı Ḳurṭubī  852 
Muḥammed bin Ḳasem  332 
Muḥammed bin Mervān  357 
Muḥammed bin Mervān bin Ḥakem  

355 
Muḥammed bin Muḥammed-i Ġazzālī  

160 
Muḥammed bin ‘Ömer er-Rāzī  79 
Muḥammed bin Yūsuf  390 
Muḥammed bin Ẕekeriyyā-yı Rāzī  

225 
Muḥammed Cerīr-i Ṭaberī  560, 886 
Muḥammed el-Ġazzālī  908 
Muḥammed el-Muṣṭafā  68 
Muḥammed Emīn bin Reşīd  340 
Muḥammed Eş‘arī  78 
Muḥammed Ġazzālī  76 
Muḥammed Ḥanefiyye  218 
Muḥammed Ḥanīfe bin ‘Alī  295 
Muḥammed İbn Ḫˇāndşāh  89 
Muḥammed Mehdī  1181 
Muḥammed Muṣṭafā  145, 284, 314, 

427, 435, 436, 437, 446, 463, 487, 
489, 666, 772, 903, 919, 971, 978, 
986, 987, 988, 998, 999, 1019, 
1074, 1100, 1171, 1180, 1183 

Muḥammed Ṣāliḥ (Şeyḫ)  997 
Muḥammedī  69, 129, 130, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 143, 150, 

151, 161, 175, 464, 465, 471, 533, 
811, 986, 1179, 1181, 1182 

Muḥammed-i ‘Arabī  504 
Muḥammed-i Emīn  1000 
Muḥammed-i Müneccim-i Ferġānī 

(Monlā)  914 
Muḥammediyye  64, 131, 150, 419, 835 
Muhammedü’l-emîn (Hz.)  1000 
Muḥibbü’d-dīn Şaḥne  75 
Muḥriḳa  537 
Muḫtaṣar Dürr-i Meknūn  847 
Muḫtaṣar-ı Cāmi‘  907 
Muḫtaṣaru’d-düvel  323 
Muḥyi’d-dīn-i ‘Arabī  172, 681 
Muḥyi’d-dīn-i Ekber (Şeyḫ)  64 
Muḳarrib Ḥarrīfārān  346 
Muḳātil  540, 979 
Muḳātil (Hz.)  952 
Muḳtedir (Ḫalīfe)  403 
Multān  223, 320, 338, 344, 382, 389, 

390, 391 
Mulūḳiye  347 
Mūnāṭūs  657 
Mūnisü’l-aḥbāb  76 
Murād Ḫān (III.)  339 
Murād-ı ẞāliẟ (Sulṭān)  405 
Mūraḳ  416 
Murāt  216 
Mursiye  364, 792 
Mûsâ  1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 

1114, 1115, 1119, 1120, 1121, 
1122, 1123, 1126 

Mūsā  130, 131, 132, 151, 280, 287, 
288, 291, 374, 421, 425, 427, 434, 
435, 436, 444, 464, 487, 591, 593, 
595, 649, 650, 651, 723, 724, 725, 
726, 727, 738, 1037, 1090, 1096, 
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 
1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 
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1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 
1139, 1146, 1169 

Mūsā (Emīr)  291 
Mūsā (Hz.)  129, 145, 151, 152, 175, 

237, 287, 288, 316, 357, 397, 406, 
407, 435, 437, 445, 517, 545, 593, 
630, 649, 723, 724, 726, 727, 766, 
767, 772, 774, 828, 854, 1021, 
1097, 1124, 1136, 1138 

Mûsâ (Hz.)  148 
Mūsā ‘aleyhi’s-selām  287, 649, 1090, 

1096, 1097, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 
1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 
1120, 1122, 1123, 1125, 1126, 
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 
1137, 1139, 1148 

Mūsā bin Ḥafṣ (Emīr)  291 
Mūsā [bin] ‘İmrān bin Yaḍher bin 

Fehāẟ bin Lāvī bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ 
bin İbrāhīm  723 

Mūsā bin ‘İmrān-ı Kelīm  434 
Mūsā bin ‘Īsā  421 
Mūsā bin Naṣīr  650, 651 
Mūsā Kāẓım (İmām)  1037 
Mūsā Kelīm  436, 591 
Mūsā Kelīmu’llāh  110, 427, 444, 649, 

727 
Mūsā Peyġāmber  1128 
Muṣāmere  285 
Muṣbaḥ  1041 
Mūseviyye  766 
Muṣḥaf-ı Sırr  520 
Muṣliḥi’d-dīn Sa‘dī (Şeyḫ)  1018 
Muṣlihi’d-dīn-i Lārī Tārīḫi  444 
Muṣliḥi’d-dīn-i Müneccim  184 
Muṣṭafā (Hz. Muhammed)  434, 436, 

437, 464 
Muṣṭafā (Şehzâde, Sulṭān)  107 
Muṣṭafā Paşa (Lālā)  275, 353 
Muṣṭafāvī  126, 544, 1039 
Musul bk. Mevṣil  
Mūş  340, 364 
Muşaḳḳar  230 

Mu‘tażıd Bi’llāh (Ḫalīfe)  211 
Mu‘tezile  407, 409 
Muṭṭalib  996 
Muvāng  704 
Muvāzene  507 
Mūyem  726 
Muzāḥim  1102 
Mużmerāt  75 
Mü’minīn  245 
Mü’tefikāt  951, 957, 959, 962, 964, 

965 
Mübenyār  387 
Mücāhid  165, 236, 319, 481, 532, 

979, 1001 
Mücāhid bin Cebr-i Mekkī  232 
Mücībü’d-da‘avāt  486 
Müctehid  160 
Müdḥīr  391 
Mühimmāt  75 
Mükerrem bin ‘Azīz  334 
Müleyḳā  439 
Mümīt  510 
Mün‘im  956 
Münbe  356 
Münbic  341, 356, 385, 831 
Münbic-i ‘Atīḳa  356 
Münker ü Nekīr  522 
Müntaḫab-ı İḫtiṣārü’l-‘acā’ibi’l-kebīr  

562 
Müntaḳim-i Büzürgvār  904 
Müntakim-i Cebbār  479 
Müntaḳim-i Ḥaḳīḳī  819 
Müntehā  138 
Münye Ebī Ḥuṣayb  338 
Münẕir bin Ümerā’i’l-Ḳays  329 
Mürsilü’r-riyāḥ  771, 878 
Mürsiye  211, 788 
Müsāmere  76, 681 
Müsāmeretü’l-aḫbār  75 
Müsebbibü’l-esbāb  894 
Müseylā  337 
Müslim  71, 839, 868, 898 
Müslimān  174, 191, 406, 666, 789, 

904, 1104, 1105, 1154, 1162, 1166, 
1175 
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Müslimānān  51 
Müslimānlar  206, 229, 271, 296, 312, 

517, 539, 542, 788, 809, 837, 874, 
1106, 1129, 1141, 1174, 1180 

Müslimāt  462 
Müslimīn  94, 125, 157, 158, 199, 

200, 255, 286, 289, 367, 390, 402, 
406, 462, 487, 515, 516, 529, 546, 
667, 788, 885, 890, 892, 901, 905, 
911, 920, 965, 1037, 1145, 1183 

Müslümanlar  1118 
Müslümanlık  563 
Müste‘ān  306, 884 
Müşterī  96, 138, 143, 306, 396, 452, 

665, 1041 
Mütevekkil  324, 330 
Mütevekkiliyye  364 
Müzdelife  490 
 

N 

Nābiġa  266 
Nābīn Şāmī  730 
Nābit  1023 
Nāblīs  238 
Nāblus  238, 338, 377 
Nabṣa  597 
Nabṣar  597, 598, 599, 859 
Nabṣar bin Fārıḳ  859 
Nabṣar bin Ḥām  597 
Nabṭlar  855 
Nābūt  762, 763 
Nābūt Alā bin Ra‘īlī  762 
Nācūbīn  312 
Nāfis  1023 
Nāget  786 
Nāhīd  174 
Naḫşeb  365 
Nahşon  1144 
Naḥtūḳāst  656 
Nāḫūr  949 
Nā’ile  1025 
Naḳāreş  563, 564 

Naḳāreş bin Naḳrāveş  564, 606 
Naḳrāveş  554, 559, 560, 561, 563, 

564, 570 
Naḳrāveş bin Mıṣrā’im bin Merkā’īl 

bin Devā’īl bin Ġaryāb bin Ādem  
559 

Naḳşu’l-ḥacer  693 
Nām  537 
Nāmile Tīrīretī  375 
Nāmūṭātīnās  657 
Nārītse  807 
Nārūn  813, 814 
Nārūn Ḳayṣer  813 
Nārvās Ḳayṣer  815 
Naṣar bin Sām  847 
Naṣārā  72, 157, 163, 206, 245, 377, 

401, 402, 406, 408, 409, 411, 427, 
786, 797, 799, 801, 802, 809, 813, 
814, 818, 820, 824, 825, 826, 827, 
828, 833, 835, 838, 839, 840, 848, 
851, 852, 857, 868, 1178, 1179 

Naṣārā-yı Nasṭūriyye  313 
Naṣārā-yı Ya‘ḳūbiyye  857 
Naṣārī  265, 266, 857 
Nâsır-ı Hüsrev  1016 
Nāṣır-ı Ḫüsrev (Ḥakīm)  1015 
Nāṣıru’d-devle Ebü’l-fevāris Süleymān 

bin Ḳuṭalmış-ı Selçūḳī  342 
Naṣīḥatü’l-mülūk  555 
Nāsik  169, 284, 847, 908 
Naṣīr-i Ṭūsī  688 
Naṣrānī  400, 401, 402, 868, 1017, 

1018 
Naṣrāniyye  813 
Nasṭūr  801 
Nasṭūrīler  801 
Nasṭūriyye  409 
Naşṭūreş  409 
Nātel  357 
Nathan  739 
Nāverz  357 
Nāvīl  169, 527 
Nāzā  726 
Neberdiye  810 
Nebfa‘  739 
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Nebrezt  338 
Nebṭūnī  814 
Nebuḳadnaṣṣar  752 
Nebuḳadnezar  425 
Nebuzaradan  753, 767 
Necāşī  857 
Necd  318, 370, 371, 377 
Necef  329, 337, 551, 552 
Neciyy  546 
Neciyy-i Ḫudā  544 
Neciyyu’llāh  434, 533, 534, 536, 537, 

538, 539, 540, 541, 542, 551, 555, 
590, 596, 844, 853, 860 

Neciyyu’llāh Ḥażret-i Nūḥ  434 
Necrān  314 
Nede  697 
Nedesān  575, 576 
Nedesān bin Hūṣāl  575 
Nedūre  615 
Nedūre bint İtrīb  615 
Nedve  997 
Nefeḫātü’l-üns  79 
Neftālī  723, 725, 730, 1032 
Nehrāviş  640, 641, 643, 647 
Nehrevān  338 
Nehr-i ‘Afrīn  213 
Nehr-i Aḫşīn  380 
Nehr-i Ahvāz  218, 220 
Nehr-i ‘Amūdī  217 
Nehr-i ‘Āne  225 
Nehr-i Anḳara  214 
Nehr-i Arnaṭ  205, 212, 213 
Nehr-i ‘Āṣī  212, 214, 288, 341 
Nehr-i ‘Avmā  211 
Nehr-i ‘Avrec  226 
Nehr-i A‘ẓam  210 
Nehr-i Āzerbaycān  225 
Nehr-i Baġrā  213 
Nehr-i Belḫ  222, 384 
Nehr-i Belīḫ  215 
Nehr-i Bersūg  224 
Nehr-i Ceyḥān  214 
Nehr-i Ceyḥūn  222, 664 
Nehr-i Cürcān  222 
Nehr-i Deyr  218, 219 

Nehr-i Dicle  207, 216, 324 
Nehr-i Düceyl  218 
Nehr-i Ebü’l-Ḫaṭīb  219 
Nehr-i Erzen  216 
Nehr-i Esved  205, 213, 214, 341 
Nehr-i Fārs  215 
Nehr-i Feyyūm  210 
Nehr-i Furāt  215, 333, 750 
Nehr-i Fuṭrus  211 
Nehr-i Geng  223, 224, 693 
Nehr-i Gür  201 
Nehr-i Ḫābūr  215 
Nehr-i Ḥamā  213 
Nehr-i Ḥamāt  212 
Nehr-i Hemedān  311 
Nehr-i Heraḳle  214 
Nehr-i Hermās  215 
Nehr-i Hind  207 
Nehr-i Hindsind  221 
Nehr-i ‘Īsā  215, 217 
Nehr-i İẟīl  225 
Nehr-i İşbiliyye  210, 340 
Nehr-i İtil  201, 227, 369, 401, 402, 

863 
Nehr-i Ḳandil  219 
Nehr-i Ḳāṭūl  226 
Nehr-i Kebīr  213 
Nehr-i Kūẟā  217 
Nehr-i Kūfe  206 
Nehr-i Kurr  222, 362 
Nehr-i Ḳuveyḳ  347 
Nehr-i Ma‘ḳıl  219 
Nehr-i Māsānḳā  216 
Nehr-i Mecnūn  217 
Nehr-i Mekrān  223 
Nehr-i Mihrān  223, 320, 332 
Nehr-i Mis  221 
Nehr-i Moḳān  220 
Nehr-i Mürsiye  211 
Nehr-i Nāṭūl  218 
Nehr-i Nāṭūl-i A‘lā  217 
Nehr-i Nīl  208, 209, 217, 237, 319, 

337, 560, 563, 571, 572, 573, 575, 
595, 598, 621, 622, 632, 637, 644, 
645, 662 
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Nehr-i Özü  226 
Nehr-i Res  221, 222 
Nehr-i Revān  218 
Nehr-i Rūmiyye  211 
Nehr-i Sācūr  352 
Nehr-i Ṣarṣar  217, 338 
Nehr-i Sekān  221 
Nehr-i ẞelc  304 
Nehr-i ẞerẟār  215, 216 
Nehr-i ẞerẟās  215 
Nehr-i Seyḥān  214 
Nehr-i Seyḥūn  223 
Nehr-i Ṣıḳlāb  226 
Nehr-i ẞıḳşīrīn  219, 220 
Nehr-i Sicilmāse  210 
Nehr-i Sidre  220 
Nehr-i Siyārūz  221 
Nehr-i Sūr  217 
Nehr-i Sūs  211 
Nehr-i Sūs-i Aḳṣā  210 
Nehr-i Şāş  207, 223 
Nehr-i Şenbel  211 
Nehr-i Şerī‘at  205, 212 
Nehr-i Şīrīn  220 
Nehr-i Şümeysāṭ  215 
Nehr-i Ṭāb  220 
Nehr-i Ṭaberiyye  212 
Nehr-i Tān  227 
Nehr-i Telviye  210 
Nehr-i Ṭu‘ām  221 
Nehr-i Ṭuna  200, 226, 369 
Nehr-i Tüster  220 
Nehr-i Ubulle  219, 319, 330, 362 
Nehr-i Ürdün  204, 212, 727, 728 
Nehr-i Vān  218 
Nehr-i Vāsıṭ  206 
Nehr-i Yehūdī  219 
Nehr-i Yūsuf  325 
Nehr-i Yüsr  285 
Nehr-i Zayenderūd  221 
Nehriyye  227 
Nehrü’l-‘Amūd  224 
Nehrü’l-‘Avrec  226 
Nehrü’l-Elvāḥ  224 
Nehrü’l-Emīr  219 

Nehrü’l-Furāt  214 
Nehrü’l-Kūẟā  217 
Nehrü’l-Kurr  222 
Nehrü’l-Lān  226 
Nehrü’l-melik  217, 338 
Nehrü’l-mer’  218 
Nehrü’l-Ubulle  219 
Nehrü’l-Ürdün  212 
Nehrü’l-Yemen  226 
Nehrü’l-Yermūk  212 
Nehrü’r-Rās  294 
Nehrü’r-Res  221 
Nehrü’z-ẕeheb  225 
Nek Ven  689 
Neḳās  654 
Neḳḳās  655 
Nemīrād  503 
Nemrūd  323, 425, 628, 787, 920, 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 
928, 932, 933, 935, 936, 937, 938, 
940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 948, 949, 1021 

Nemrūd bin Ken‘ān bin Gūş bin İrem 
bin Ḥām bin Nūḥ  920 

Nemrūd-ı İbrāhīm el-Ḫalīl  628 
Nepheg  739 
Nerese-i Kāhine  559, 570, 619 
Neriglissar  783 
Nesā  346, 357, 417 
Nesā’ī  77 
Nesāmāmelṭīḳūs  656 
Nesef  365, 420 
Neser  518, 527, 536 
Neser Ya‘ūḳ  518 
Nesīme  1036 
Nesnās  848 
Nesṭānūs  829 
Nester  220 
Nesūra  537 
Neşvā  365 
Neṭūnyānūs  814 
Nev‘āl  732 
Nevāşī bin Ādem  578 
Nevāyī  84 
Nevbahār  357 
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Nevbend Ḫān  338 
Nevevī (İmām)  400, 1180 
Nevfel  996 
Nevḥīre  842 
Nevṣara  789 
Nezādistān  675 
Nigde  362 
Nīgū  697 
Nihāvend  304, 349, 357, 552 
Nikolāus  806, 808, 810 
Nikolaus (I.)  806 
Nikolaus (III.)  810 
Niksār  362 
Nîl  1098 
Nīl  62, 203, 208, 217, 302, 316, 322, 

331, 338, 372, 373, 378, 561, 564, 
594, 599, 615, 621, 626, 637, 638, 
846, 849, 857, 1072, 1088, 1100, 
1101, 1102, 1104, 1117 

Nīl-i ‘Āne  202 
Nīl-i Maḳdeşu  202 
Nīl-i Mıṣr  182, 193, 202, 204, 208, 

210, 223, 269, 285, 307, 311, 372, 
377, 561, 571, 580, 816, 854 

Nīnevā  1140, 1142, 1143 
Nīsābūr  358 
Nīşābūr  238, 333, 341, 346, 352, 

358, 381, 394, 417, 826, 834 
Nişānek (Beyżā Şehri)  327 
Nizâmî-i Gencevî  564 
Niẓāmü’t-tevārīḫ  78, 517, 555 
Noġah  740 
Noḳay Azaruḳ Cuci  794 
Norobge  791 
Nū Zūn  716 
Nūbe  208, 210, 286, 312, 372, 547, 

620, 624, 627, 639, 653, 847, 854, 
857 

Nūbe bin Ḥām bin Nūḥ  377 
Nūbe bin Ḳarṭīn bin Nabṣar bin Ḥām  

857 
Nūbe-i ẞāniyye  857 
Nūbiyy  582 
Nūḥ  145, 170, 171, 172, 188, 289, 

373, 399, 413, 414, 426, 435, 436, 

443, 487, 515, 517, 533, 534, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 
573, 589, 590, 595, 596, 597, 650, 
664, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 
852, 853, 855, 859, 860, 861, 864, 
888, 1057, 1095, 1132, 1173, 1174, 
1184 

Nuh (Hz.)  542, 545, 575 
Nūḥ (Hz.)  535, 549, 846 
Nūḥ Nebī  535, 537, 539, 541, 553, 

589 
Nūḥ Necī  357, 397, 435, 436, 437, 

513, 533, 539, 546, 547, 550, 598, 
631, 844, 845, 872 

Nūḥ Neciyyu’llāh  325, 869 
Nūḥ Peyġāmber  534, 536 
Nūḥā’il  1097 
Nuḥās  367, 642 
Nūḳān  357 
Nūla bin Mīnākīl  654 
Nu‘mān  726 
Nu‘mān bin Münẕir  329, 330 
Nu‘māniyye  338 
Nu‘mānu’s-seḥāb  466 
Nūreẕ  850 
Nūru’d-dīn Maḥmūd bin Zengī  353 
Nūru’d-dīn-i Şehīd  345, 348 
Nuṣaybīn  215, 357, 816 
Nūsīdūn  576, 577, 578 
Nūsīdūn bin Nedesān  576 
Nūşā bin Amūn bin Menīşā  654 
Nūşenḳar  695 
Nūşī Ḫūn  698 
Nūşirevān-ı ‘Ādil  673, 830 
Nūştekin Dānişmend  364 
Nūtriyūs  838 
Nüceyb  1097 
Nüceyb bint Uşmū’il bin Keyān bin 

Yaġşān bin İbrāhīm  1097 
Nüceyr bin Seknem  893 
Nüheyl  874 
Nüheyl bin Ḫalīl  874 
Nümeryānūs  824 
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Nüzhetü’l-ḳulūb  257, 552 
Nüzhetü’l-müştāḳ  183, 186, 401 
Nüzhetü’l-müştāḳ fī İḥtirāḳi’l-āfāḳ  183, 

186 
 

O 

O Ḳāş  678 
Obad  1144 
Obendfalīs  408 
Ōcāniyūs  809 
Ōciyūs  806 
Oçīn  722 
Odrā  755 
Ofān  725 
Oġuz  69 
Oḳātyūs  656 
Omīros  407 
Omrī  758 
Ong Ḫān  689 
Onoriyūs  804, 808, 809 
Orişalim  727, 756, 766, 807, 813, 

814 
Ormizad  802 
Orsin  810 
Ōsebūs  799 
Oẟmān (Halife)  464 
Oẟmān (Hz.)  147, 596 
Oẟmān bin ‘Affān (Hz.)  143 
Oẟmāniyyān  339 
Oẟmāniyye  405, 423 
Oṭheraṭīs  610 
Oṭṭū  807 
Ovāng Muvāng  711 
Ovgū  838 
Ovṭū  838 
Ovṭū Ḳayṣer  840 
Ovṭū-yı ẞāliẟ  838 
Ovṭū-yı ẞānī  838 
Ozmīlaḫ  747 
 

Ö 

Ögetay Ḳaan  717 
Ögüday Niyāşās  714 
Ögüday Nūcaḳ  716 
Öḳlidus  786 
Ömer (Hâşim)  997 
Ömer (Hz.)  106, 219, 326, 335, 342, 

417, 426, 596, 599, 836 
Ömer bin ‘Abdü’l-‘Azīz  417 
Ömer bin Ḫaṭṭāb  324, 979 
Ömer Ḫayyām  114 
Ömer-i Fārūḳ  464 
Ömeriyye  426 
 

P 

Paris  285, 395 
Pārisī  85 
Paschalis (I.)  806 
Paulus Orosius  630 
Peç  395 
Pelagius  803 
Peleng Vāng  706 
Pencrā  726 
Peng Vāng  706 
Perets  1144 
Perīşāng Ḫūy Şen Day  712 
Pers  147 
Perverdgār  46, 84, 153, 512, 718, 

817, 843, 927, 929, 933, 983 
Perverdgār-ı Celīl  978 
Pervīn  511 
Pervīz  289, 660 
Pervīz (Kisrā)  660 
Pesenc  417 
Petrus  796 
Peygamber Efendimiz  1143 
Peyġāmber Ḥażretleri  1075 
Peygamber (Hz.)  46, 47 
Pīġū  865 
Pīle Vāng  707 
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Piramitler  373 
Pīrūze Kūh  326 
Pīşdādiyān  560 
Pius (I.)  797 
Piyāle Paşa  328 
Poloya  199 
Pontianus  798 
Pontius Pilatus  812 
Poṭifar  1065, 1075 
Pūr-i Zāl  573 
Pūş  837 
Pūşenc  345 
Pūşeng  345 
Pūzcān  345 
 

R 

Ra‘bān  341 
Rabb  56, 130, 142, 146, 150, 151, 

164, 170, 172, 232, 234, 282, 455, 
460, 462, 463, 468, 477, 478, 481, 
483, 485, 495, 497, 498, 507, 508, 
510, 511, 514, 531, 535, 542, 544, 
592, 596, 597, 626, 749, 757, 761, 
769, 846, 855, 869, 871, 905, 915, 
927, 930, 931, 938, 944, 948, 960, 
962, 963, 964, 969, 970, 971, 977, 
978, 986, 987, 1007, 1008, 1010, 
1012, 1013, 1014, 1019, 1066, 
1067, 1070, 1076, 1088, 1089, 
1093, 1096, 1097, 1099, 1106, 
1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1117, 1122, 1123, 1126, 1127, 
1133, 1141, 1142, 1146, 1149, 
1158, 1159, 1164, 1165, 1166, 
1167, 1168, 1175 

Rabbānī  63, 165, 500, 769, 984, 
1160, 1168 

Rabbāniyye  407 
Rabbenā  462, 463, 964, 969, 985 
Rabb-i Celīl  441, 531, 938, 960, 964, 

965, 976, 986, 987, 988, 1013, 
1025 

Rabb-i Cemīl  939 
Rabb-i ‘İzzet  150, 151, 160, 164, 445, 

449, 455, 529, 728, 729, 735, 757, 
781, 894, 915, 942, 981, 985, 991, 
1014, 1093, 1110, 1124, 1176 

Rabb-i Kerīm  941 
Rabbü’l-‘ālemīn  780, 916, 962 
Rabbü’l-erbāb  80, 626, 779, 905 
Rādūs  813 
Rafaża  119 
Rāfiḳa  390 
Raġnā  312 
Raġūm  887 
Raġża  940, 941 
Rāḫ  542 
Rāḫāb Zāyine  727 
Raḥac  331 
Raḥbe  215, 349, 370, 385 
Raḥc  221 
Rāḫīl  724, 1031, 1032, 1033, 1035, 

1043, 1044, 1082 
Raḥīm  511 
Raḥīme  1091, 1092, 1093 
Rahman  1166 
Raḥmān  150, 373, 482, 511, 899, 

1029 
Rāhūn  391 
Rāki‘  160 
Raḳīm  296 
Raḳḳa  215, 350, 385 
Raḳḳāde  331 
Raḳūda  598 
Ram  1144 
Rāmhürmüz  331 
Ranc  221, 421 
Rānik  296 
Rāvendān  213 
Raveş  726 
Ravża  482 
Ravżatu’s-ṣafā  75, 78, 89, 430, 524, 

526, 545, 550, 551, 552, 555, 768, 
783, 855, 859, 861, 882, 902, 915, 
930, 939, 965, 977, 1012, 1025, 
1037, 1044, 1049, 1053 

Ravżatü’l-aḥbāb  1014 
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Ravżatü’l-müttaḳīn  77, 129, 148, 151, 
154, 159, 448, 500 

Ravżatü’l-üns  79 
Ravżatü’ş-şühedā  78 
Ravżü’l-aḫyār  76 
Ravżü’l-menāẓır  395, 396 
Ravżü’l-menāẓır fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-

Evāḫir  75 
Rāy  351 
Rāzıḳ  705, 760, 843, 850, 921, 930, 

934, 947, 949 
Rāzıḳu’l-mufaḍḍal  222 
Rebbe  337 
Rebī‘ bin Efkel el-‘Anzī  357 
Rebī‘ bin Enes  471 
Rebī‘a  385, 400, 848, 994 
Rebī‘a bin Ḥarām  994 
Rebī‘a bin Nizār bin Me‘ad bin 

‘Adnānī  385 
Rebī‘u’l-ebrār  75 
Rebī‘ü’l-ebrār  158 
Recaḥ  416 
Reccān  401 
Recī‘am bin Süleymān bin Dāvūd  

1158 
Redām  1023 
Ref‘ā  154 
Refaḥ  371, 372, 374, 377 
Refeḳā  1026, 1027 
Refī‘  154 
Refī‘u’d-derecāt  522 
Refrā’īl  154 
Rehoboam  743, 755 
Rekīne  800 
Remel  848 
Remle  211, 331, 377, 733, 768, 870, 

906, 952, 955, 1091 
Remle-i Filisṭīn  211 
Remmiyān  419 
Renc  392 
Res  392 
Re’s  213 
Re’s-i Evẟān  285 
Resmūsen  627 
Ress  222 

Resten  350 
Re’su‘ayn  349 
Resûl  1009 
Resūl  46, 71, 72, 98, 100, 135, 163, 

168, 174, 234, 236, 286, 422, 425, 
553, 844, 1004 

Resūl-i Ekrem  318, 903, 980, 1075 
Resūl-i Ḥabīb  92 
Resūl-i Ḳureyşī  377 
Resūlu’llāh  71, 169, 170, 172, 194, 

208, 234, 235, 265, 279, 292, 297, 
317, 326, 811, 980, 999, 1003, 
1058, 1180, 1181, 1183 

Resûlullâh  1180 
Re’sü’l-‘ayn  286, 831 
Reşen Ḫū Ḫūy  708 
Reşīd  203, 210, 331, 340, 372, 623 
Reşīd-i Ṭabīb (Ḫˇāce)  78 
Reşīdü’d-dīn-i Vezīr Kitābı (Ḫˇāce)  665 
Reşīdü’d-dīn-i Ḫıṭāyī (Vezīr Ḫˇāce)  

688 
Revāḥ  1091 
Revāḫus  842 
Revān  218, 349, 419 
Rey  290, 291, 295, 340, 344, 350, 

351, 357, 380, 382, 383, 416, 418 
Rey Kaṭalonya  788 
Reyde  392 
Reyūn  1032 
Reyyān  641, 642 
Reyyān (Velīd oġlı)  1077 
Reyyān bin Velīd  630, 640, 1065, 

1089, 1097 
Rezā’il  519 
Rezzāḳ  93, 615, 863, 956 
Rıḍvān  160, 475, 476, 483, 523, 524, 

939 
Rīçāl  795 
Rīḥā  331 
Rīḳā  154 
Riyāż-ı Güzīn  129 
Riyāżü’n-naḍret  75 
Riyāżü’ṣ-ṣāliḥīn  76 
Rodos  350 
Romalı  778 
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Romānūs  807 
Romulus  787, 788, 811 
Rosārīş  746 
Roşāfī  746 
Rūbīl  723, 724, 1032, 1043, 1083 
Rūdbār  350 
Rūderāk  730 
Ruhā  214, 342, 347, 350, 820, 825, 

949 
Rūḥā bin Selsā’īl bin Cānn  157 
Ruhbāniyye  215 
Rūḥ-ı Ḳuds  62 
Rūḥ-ı Ḳudsī  83 
Rūḥu’l-ḳuds  437 
Rūḥu’llāh  427, 437 
Ruḳūde  641 
Rūm  62, 70, 71, 72, 91, 99, 100, 105, 

106, 107, 110, 111, 129, 176, 177, 
183, 200, 213, 214, 216, 225, 226, 
230, 241, 266, 274, 275, 277, 296, 
305, 326, 332, 340, 341, 342, 343, 
347, 350, 352, 353, 354, 355, 358, 
359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 379, 393, 395, 400, 401, 402, 
403, 405, 406, 409, 410, 421, 423, 
547, 659, 660, 663, 664, 670, 675, 
781, 786, 787, 790, 793, 794, 799, 
804, 806, 811, 812, 813, 814, 820, 
825, 827, 829, 830, 831, 833, 834, 
847, 849, 851, 852, 860, 868, 907, 
918, 997, 1029, 1036,1178 

Rūm bin Esved  849 
Rūm bin Esved bin Sām  851 
Rūm bin ‘Īṣū bin İsḥāḳ  400 
Rūmānyā  794 
Rūme  809 
Rūmī  341, 342, 347, 348, 367, 658, 

796, 805, 841 
Rūmīler  351, 425, 660, 1158 
Rūmili  176, 226, 375, 393, 408 
Rūmīṭālis  796 
Rūmiyān  70, 110, 364, 367, 395, 

663, 823, 1036 
Rūmiyye  183, 186, 193, 199, 200, 

211, 269, 342, 355, 366, 410, 787, 

788, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 
809, 813, 824, 830, 840 

Rūmiyye-i Kübrā  366, 395, 412, 787, 
788, 796, 798, 799, 802, 811 

Rūmiyye-i Ṣuġrā  394, 811 
Rumlar  348 
Rūmle  389 
Rūs  182, 227, 301, 369, 401, 404, 

787, 860, 861, 865 
Rūs bin Yāfeẟ  864 
Ruṣāfe  421 
Rustāḳ  417 
Rustāḳu’ẓ-ẓıṭ  331 
Rūsyā  401 
Rūt  418 
Ruveyḥān  221 
Rūyān  350 
Rüseys  213 
Rüstem  235 
 

S 

Ṣā  600, 601, 603, 615, 619, 622, 647, 
650, 651 

Ṣā bin Īsād  622, 650 
Ṣā bin Ḳıfṭīm  619 
Ṣā bin Tedāres  648 
Ṣā bin Uşmūn  612 
Ṣa‘b (İskender-i Rumi)  909 
Ṣa‘b bin Cābir  909 
Ṣa‘b bin Cābir-i Ḥimyerī  908 
Ṣa‘b bin Merā’il bin Ḥāriẟ er-Re’īs bin 

Cemāl Ẕī Şād bin ‘Ād Ẕī Menḥ bin 
‘Āmir el-Milṭāṭ bin Seksek bin Vā’il 
bin ‘Umeyr bin Sebā bin Saḥb bin 
Ya‘rub bin Ḳaḥṭān bin Hūd  908 

Ṣāb bin İdrīs  557 
Sābāṭ  361 
Ṣabāyī bin İdrīs  396 
Ṣa‘be  957, 962 
Ṣābī  532 
Ṣābi’īn  395, 396, 397 
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Sābine  1146 
Sābine bint Sābe‘  1149 
Sabinianus  804 
Ṣābir  1093 
ẞābit bin Ḳurra  429 
Ṣābiyān  516, 532 
Ṣabūr  534 
Sācid  160 
Ṣa‘d  307, 308 
Ṣadaḳiyā  723 
Ṣa‘de  286, 957 
Sa‘dī  1018 
Sa‘dī (Şeyḫ)  89, 528 
Sa‘dī (Şīrāzī)  332 
Sa‘dî-i Şirâzî  542, 1017 
Ṣadīḳa  772, 773 
Ṣadru’d-dīn-i Ḳonevī (Şeyḫ)  363 
Ṣadūḳ  898 
Ṣafā  236, 302, 490, 971 
Ṣafā Ṭaġı  302, 971 
Ṣafāḳus  198, 333 
Ṣafed  288 
Ṣafet  333, 334 
Ṣaffāniyān  419 
Ṣaffāriyān  352 
Safiniyākūs  804 
Ṣafiyy (Şeyḫ)  340 
Ṣafiyy-i Büzürgvār  511 
Ṣafiyy-i Ceddü’l-beşer  443 
Ṣafiyy-i Ekrem  505 
Ṣafiyy-i Ḫudā  482 
Ṣafiyyu’llāh  145, 442, 443, 463, 464, 

466, 474, 480, 487, 489, 491, 501, 
504, 505, 506, 507, 508, 510, 512, 
513 

Ṣafiyyu’llāh Ādem  67, 442, 468 
Ṣafūrā  1107, 1108, 1109 
Ṣaġāniyān  362 
Ṣaġardūs  542 
ẞaġr  308 
Ṣaḥam bin İrem  415 
Ṣaḫarī  223 
Sahbân  122 
Ṣaḥīḥ  1180 
Ṣaḥīḥayn-ı Şeyḫayn  1002 

Ṣaḥīḥayn-i Müslim ü Buḫārī  77 
Sāḥil-i ‘Akkā  334 
Ṣahnāca  327 
Ṣaḥrā-yı ‘Arab  609 
Ṣaḥre  326 
Ṣaḥretu’llāh  326 
Ṣahyūn  325 
Ṣā’ibe  401 
Ṣā’ibīn  867 
Sa‘īd  848, 875, 876 
Ṣa‘īd  148, 306, 315, 316, 319, 335, 

338, 576, 610, 635, 648, 857 
Sā’id bin Cerzevīl  266 
Sa‘īd bin Cübeyr  979 
Sa‘īd bin el-Müseyyeb  979 
Sa‘īd bin Müseyyeb  480 
Ṣā‘id Nā’il  154 
Ṣa‘īd-i A‘lā  315, 325, 562, 611, 635 
Ṣa‘īd-i Ednā  330, 611 
Ṣa‘īd-i Evsaṭ  315, 322, 338 
Ṣa‘īd-i Mıṣr  286, 302, 373 
Ṣā‘iḳ bin Nā‘iḳ bin Mārdīn bin Cānn  

438 
Ṣā’in  867 
Sa‘īr  163 
Ṣaḳa‘  403 
Ṣaḳālibe  180, 201, 370, 384, 385, 

401, 403, 547, 815, 847, 860, 865, 
868 

Ṣaḳālibī  280 
Sāḳān bin Maḥrori‘yā  750 
Saḳar  163 
Ṣaḳçı  200, 369 
Sākit  534 
Ṣaḳleb  302, 384, 815 
Saḳsīn  402 
Saḳvīl  847, 848 
Ṣalāḥa’d-dīn (Eyyūbī)  343 
Ṣalāḥa’d-dīn (Melik)  148 
Ṣalāḥa’d-dīn Yūsuf (Eyyūbī)  341 
Ṣalāḥa’d-dīn-i Eyyūbī  334 
Ṣalāḥiyyūn  310 
Sālārḳū  676 
ẞa‘lebī  76, 979, 1038 
Ṣalet  333 
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Ṣalġāt  369 
Sālif  896, 898 
Sâlih  891 
Ṣāliḥ  436, 869, 886, 889, 890, 891, 

892, 893, 894, 895, 897, 898, 900, 
901, 902, 903, 905, 906, 910, 1095 

Ṣāliḥ (Hz.)  888, 889, 890, 891, 892, 
896, 897, 898, 900, 901, 902, 904, 
905, 906, 907 

Ṣāliḥ ‘aleyhi’s-selām  487, 888, 889, 
890, 897, 901, 903, 904, 905 

Sâlih bin Melekân  884 
Ṣāliḥ Nebī  892, 904 
Ṣāliḥ Peyġamber  603 
Ṣāliḥu’n-Nebī  885, 903 
Sālim  361 
ẞāliẟ-i Ūriyā  519 
Salmon  1144 
Ṣalṣā’īl  154 
Salsāṭīnūs  801 
Sālūs  350 
Sām  316, 325, 371, 413, 534, 537, 

539, 547, 549, 550, 845, 846, 847, 
849, 850, 852, 853, 854, 855, 886, 
889, 907, 1173 

Sām (Nūḥ oġlı)  1174 
Sām bin Nūḥ  325, 371, 539, 848, 

870, 886, 907, 950, 1065 
Sām Şī Zen  708 
Ṣamad  870 
Samarya  758, 759, 763, 765, 766 
Ṣamediyyet  441 
Ṣāmeġān  420 
Sāmīn  67 
Sāmirā  313 
Sāmire  407, 758, 766 
Sâmirî  1124 
Sāmirī  287, 1120, 1121, 1122, 1123, 

1124, 1137 
Ṣamṣām  595 
Samsam bin Avc bin Unuk bin Âd bin 

Âdem  594 
Samsāṭ  385 
Samsūn  200, 366, 367 
Sāmşī Zen  708 

Ṣamūd  870 
Sān  861 
Ṣan‘ā  299, 300, 310, 311, 313, 391, 

394 
Ṣan‘a Ṭaġı  1025 
Ṣan‘ā-yı Yemen  342 
Ṣandaḳ  951 
Ṣandūḳ-ı Elvāḥ  725 
Ṣandūḳu’ş-şehāde  728 
Sāng Vāng  706 
Sanherib  770 
Ṣāni‘  152, 153, 453, 463, 507, 525, 

600, 621, 843, 871, 931, 948 
Ṣāni‘-i Celīl  911 
Sanīne  802 
Sarādinya  273, 274 
Saraḳusṭa  361 
Ṣarāy  369 
Ṣardānī  350 
Sardānye  350, 802 
Sardinya  350 
Sāre  630, 949, 950, 951, 952, 954, 

966, 967, 968, 974, 976, 977, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1020, 1040 

Sāre bint Hārān  949, 975 
Sāre bint Nāḫūr  949 
Ṣarḫad  333, 371 
Sāriye  350 
Ṣarṣar  217, 333 
Ṣarūḥ  1041 
Ṣarukirmān  200, 226, 369, 384 
Saṭīf  332 
Sāve  289, 290, 351 
Ṣāvef  951 
Sāverdiyye  401 
Ṣavfer bin ‘Īṣū bin Ya‘ḳūb  408 
Ṣavmā  354 
Sāyāḳūrā  656 
Ṣaydā  199, 333, 340 
Ṣaydāyaḳīn  758 
Ṣaydūn-ı Sāḥir  254 
Ṣaymūr  389 
Ṣayūrḳīn  730 
Ṣayyār  401 
Sāz  221 
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ẞe‘ālibī  77 
Sebā  312, 392, 393, 1153 
Sebā bin Neşḥat  312 
Sebbūriye  813 
Sebe  1153 
Sebelān  297, 340 
Sebīlü’l-hüdā ve’r-Reşād  997 
Sebkālis  806 
Sebte  198, 280, 285, 351, 375 
Sebū’īl bin Nāḫūr  949 
Sebūn  558, 570 
Sedd-i İskender  282, 669, 915, 916 
Sedd-i Ye’cūc  907, 918 
Sedd-i Ye’cūc ü Me’cūc  182 
Sedūm  952, 957 
Seferisūs  804 
Seffāh  322 
Sehm  999 
Sekit  534 
Seksoniye  807, 840 
Selā  331 
Sela‘  726 
Selāhī  244 
Selām (Tercemān)  918 
Selām-ı Tercemān  281, 915, 918 
Selānīk  333 
Selciyye  212 
Selçuḳīler  364 
Selemye  350, 371 
Selenyūs  799 
Selesṭīnūs  809, 810, 840 
Selfenderūs  824 
Selhūt bin Belāhut  440 
Selīḳūn  829 
Selīm (I., Sulṭān)  147 
Selīm Ḫān (I., Sulṭān )  111, 342 
Selīm Ḫān (I.)  404 
Selīm Ḫān (II.)  107, 339 
Selīm Ḫān bin Bāyezīd Ḫān  404, 663 
Selīm Ḫān bin Sultan Süleymān Ḫān  

353 
Selīm Ḫān-ı Rūmī (I.)  422 
Selīm Ḫān-ı ẞānī (Sulṭān)  275 
Selmān (Ḫˇāce)  89 
Selmān-ı Fārisī  331 

Selmās  206, 289, 350, 786 
Selmen Ebşer  765 
Selsebīl  163 
Selūḳıyye  661 
Selvetü’l-aḥzān  468 
ẞemān (Medresesi)  111 
ẞemāndūs  656 
Semender  402 
Semerīn  356, 758 
Semerḳand  359, 361, 362, 363, 664, 

918, 1172 
Semerḳand Ṣoġdı  362 
Semerḳandgār  351 
Semḥā’īl  154 
Semḥār bin ‘Ayāẟ  730 
Semhūdī  75 
Semmūre  274, 366 
Semrīn  661 
Semûd  329 
ẞemūd  415, 505, 603, 848, 849, 885, 

886, 888, 889, 890, 892, 895, 896, 
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 
905, 906 

ẞemūd bin ‘Ābir  415 
Semyeg  690 
Sen Ḳū Day  713 
Senāsene  401 
Senbīl  332 
Senc  417 
Sencārīb  770, 772, 773, 783 
Sencel  238 
Sencer bin Melikşāh (Sulṭān)  358 
Sendān  719 
Sendelis  498 
Sengādīb  312 
Senḥaribo  746, 747 
ẞeniyye  319, 1091 
Senşen  707 
Sentere  613 
Ser Ven  689 
Seraḫs  350, 417 
Serāy  227 
Serāyāyī Vaṣlināso  754 
Serāy-ı ‘Āmire  368 
Serde  203 
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Sereb  859 
Serendīb  248, 306, 312, 627 
Serendīb Cezīresi  489 
Sergiyūs  805, 806, 807, 808 
Serīr Kend  690 
Serīre  313 
Serīrü’l-lān  361 
Sermīn  288, 351 
ẞerẟār  215 
Sersās  1178 
Sersone  796 
Sersṭuḳridūs  807 
Servān  332 
Servenc  810 
Servendgār  351 
Server-i Enbiyā  1058, 1075, 1101, 

1102, 1142, 1180, 1181, 1182, 
1183 

Servistān  331 
Servsān  332 
Seryān  746 
Seṭikṭūs  808 
Sevā‘  527, 536 
Sevād-ı ‘Irāḳ  217 
Sevākin  195, 313, 720 
Sevākin-i Ṣaġīr  313 
Severinus  804 
Severmānus  823 
Severyānūs  815, 816 
Severyānūs Ḳayṣer  816 
ẞeyāmār  726 
Seyf bin Zūyezen  311 
Seyfü’d-devle  329, 347, 357 
Seyfü’d-dīn Ḳalāvan (Sulṭān)  342 
Seyfü’l-baḥr  193, 332 
Seyḥūn  62, 340, 344, 362, 638, 849 
Seyḫūn  361, 363 
Seyl‘arem  392 
Seyserā  730 
Seyyāle  318 
Seyyid-i Kevneyn  1010 
Seyyidü’l-kevneyn  137 
Seyyidü’l-mürselīn  1001 
Sezāvārāt Sih  692, 693 
Shammua  740 

Shephatiah  740 
Shobab  739 
Ṣıddīḳ  1040, 1042, 1043, 1044, 1049 
Ṣıddīḳ (Hz.)  296, 1037, 1039, 1040, 

1042, 1043, 1048, 1049 
Ṣıddīḳ-ı Ekber  292 
Ṣıdḳiya  753 
Ṣıdḳiyā  753, 767, 768 
Ṣıfatü’s-ṣafve  76 
Ṣıġırcıḳ Ṣuyı  229 
Ṣıhyevn  352 
Ṣıḳıllibe  805 
Ṣıḳılliye  198, 274, 302, 352, 788, 

795, 805, 811, 841 
Ṣıḳılliye Cezīresi  788, 810 
Ṣıḳlā  865 
Ṣıḳlāb  226, 861, 865 
Ṣıḳlāb bin Yāfeẟ  865 
Ṣıḳlāb bin Yāfeẟ bin Nūḥ  384 
ẞıḳşīrīn  219 
Ṣınf  198 
Sırf  106, 226 
Sırr-ı Meknūn  161, 519, 520 
Sırru’l-‘ālemīn  76, 826, 908 
Sī Vāng  707 
Sībīz  332 
Siccīn  155 
Sicilmāse  316, 375, 856, 859 
Sicistān  207, 221, 307, 324, 328, 329, 

330, 331, 332, 341, 344, 380, 381, 
382, 383, 389, 390, 416 

Sicistān Ti‘ār  207 
Sidre  138 
Sidretü’l-müntehā  477, 1048 
Ṣīġūn  725 
Si‘irt  351 
Siksṭūs  799 
ẞīḳūşīrin  219 
Sīlā  313 
Silferiyūs  803 
Silisdrūs  800 
Silkü’z-zevāhir  146 
Silkü’z-zevāhir fī ‘İlmi’l-evā’il ve’l-

Evāḫir  142 
Silstūs  801 
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Silverius  803 
Silvester (II.)  807 
Silvester (III.)  808 
Silviṭrūs  807, 808 
Sim‘ān-ı Kāhin  661 
Simāk-ı Rāmiḥ  1041 
Sīmekus  802 
Ṣīmġa-i Kāhin  895 
Simliḥiyūs  802 
Simmār  73 
Simnān  351, 482 
Simplicius  802 
Sī-murġ  1155 
Sin  385, 495 
Ṣīn  182, 188, 189, 190, 192, 196, 

242, 244, 248, 298, 299, 301, 302, 
311, 313, 314, 319, 330, 331, 361, 
362, 386, 387, 389, 391, 627, 847, 
867 

Ṣīn bin Yāfeẟ bin Nūḥ  386 
Sīnā  287, 1109, 1110 
Sinān  1041 
Sinān bin ‘Ulvān  950 
Sincān  351 
Sincār  215, 308, 345, 351 
Sincistān  221, 307, 324, 329, 330 
Sind  87, 176, 221, 223, 257, 315, 

316, 320, 323, 325, 332, 336, 338, 
354, 381, 382, 387, 390, 391, 421, 
547, 719, 847, 854, 858, 861 

Sind bin Ḥām bin Nūḥ  390 
Sindābūr  313 
Sindān  313 
Sindrūsa  272 
Sīng Sīng  688 
Singapur  313 
Sinimmār  73, 123 
Sīnīz  193 
Sinmār  431 
Sinn  351 
Sinob  200, 214, 366 
Ṣīnü’s-ṣīn  387 
Sipāhān  322 
Sīrā  809 
Sīrāf  193, 332, 380 

Sīrcān  332, 381 
Sīrdā  726 
Sīretü İbn Hişām  951, 1023 
Siricius  801 
Sirinūs  805 
Sīrnūs  800 
Sirrīn  312 
Sīrseb‘  760 
Sīrṭiniyūs  801 
Sīs  214, 351, 371, 401, 787 
Sisinnius  805 
Sīstān  176, 307, 308 
Sisṭūs  797 
Sīsūnācūsīs  656 
Siṭās  829 
Sixtus (I.)  797 
Sixtus (II.)  799 
Sixtus (III.)  801 
Sivas  362, 394 
Sīvebeyh-i Naḥvī  322 
Siyāhkūh  201, 289, 367 
Siyārūz Nehri  221 
Siyornūs  787 
Sizse Semūn  558 
Sḳoṭlānd  790 
Ṣoġd  362, 419, 420, 851, 1172 
Ṣoġd-ı Semerḳand  330, 359 
Sogḥū  362 
Soḫūm  200, 366, 367 
Soḳrāṭ  786 
Ṣolḥāt  384 
Soloḳos  347 
Somyāṭ  351 
Sonyā  791 
Soterius  797 
Sotūrnūs  787 
Soṭūrūs  804 
Stephanus  805 
Stephanus (IV.)  806 
Subayṭıla  332 
Sūbe  857 
Sūcīg Şāng  712, 713 
Sūcūding Cū  675 
Sūd  848 
Sūd Sū  716, 717 
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Ṣudaḳ  384 
Sūdān  182, 195, 286, 310, 313, 314, 

331, 334, 372, 374, 547, 564, 627, 
719, 854, 855, 856, 857, 860 

Sūdān bin Ken‘ān  857, 858 
Ṣudeyy  870 
Sufāle  312 
Sufāle-i Zenc  312 
ẞuġūr  288 
Ṣuḥār  849 
Suḥayb-ı Kāhin  558 
Ṣuḥuf-ı Ādem  555, 592, 953 
Ṣuḥuf-ı İbrāhīm  645, 1019, 1025, 

1092 
Ṣuḥuf-ı İdrīs  953 
Ṣuḥuf-ı Şīt  555, 953 
Ṣuḥuf-ı Şīt bin Ādem  395 
Sūḳ-ı Ahvāz  323 
Sūḳ-ı ẞemānīn  547, 854, 859 
Suḳṭara  351 
Sūḳu’l-erba‘ā  332 
Suḳuṭrā  265, 266, 313 
Ṣulaḳ  369 
Ṣulḥ  308 
Ṣulı  218 
Sulṭān-ı Enbiyā  235, 978, 1019 
Sulṭān-ı Kevneyn  595 
Sulṭāniyye  335, 361 
Sulṭānü’l-enbiyā  1058 
Sūmā  438 
Sūmānās  656 
Sumeyda‘ bin ‘Āṣ  973 
Sumeyda‘ bin Hūş  973 
Sūmīn Gey  697 
Sūmnāt  317, 720 
Sūn  558, 715 
Sūn Day  710 
Sūn Vāng  705 
Sūn Zūn  716 
Sunḳur Aşḳar (Emīr)  345 
Ṣūr  332, 333, 833 
Sūreb  563 
Sūre-i Baḳara  459 
Sūre-i Fātiḥa  470 
Sūre-i Yūsuf  1058 

Sūreyd  580, 581, 590 
Sūreyd bin Şehlūḳ  580 
Ṣūrī Şedāy  724 
Ṣūrī’īl  724 
Sūriyā  347 
Ṣūriyā  736 
Surmārī  340 
Surre bint Muḍāḍ bin ‘Amr  1022 
Surre bint Muḍāḍ-ı Cürhümī  1023 
Surt  332 
Surūc  351 
Sūs  198, 210, 316, 332, 375, 378, 

515, 518, 920, 1014 
Sūs bin Sām bin Nūḥ  316 
Sūs İbn Sām bin Nūḥ  332 
Ṣūṣar  724 
Sūser  797 
Sūs-i Aḳṣā  316, 317, 859 
Sūs-i Ednā  317 
Sūs-i Ekber  184 
Sūṭīyā  661 
Ṣuvātenī bin Ādem  578 
Ṣuverü’l-eḳālīm  175, 176, 370, 372, 

374, 375, 378, 379, 381, 382, 384, 
390, 393 

Sübḥān  747 
Sübḥānī  758 
Sübkī  1182 
Süddī  913, 979 
Süddī (İmām)  869, 920 
Sühā  620, 1059 
Süheyl  175, 267, 847, 1041 
Süheylī  951 
Sühreverd  351 
Süleymân  1149, 1151, 1153 
Süleymān  353, 423, 673, 741, 743, 

745, 753, 755, 772, 885, 920, 1148, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 
1155, 1157, 1169 

Süleymān (Hz.)  255, 306, 427, 481, 
484, 739, 740, 741, 742, 755, 1164 

Süleymān (Kanuni, Sultan)  147, 275, 
405 

Süleymān ‘aleyhi’s-selām  487, 771, 
1152, 1153, 1154, 1155, 1156 
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Süleymān bin Abdü’l-Melik  348 
Süleymān bin Behsā  215 
Süleymān bin Dāvūd  183, 654, 907, 

1004, 1153 
Süleymān bin Ḳutalmış  364 
Süleymān bin Selīm Ḫān (Sultan)  350 
Süleymān Ḫān   (Sulṭān)106, 111, 

274, 328, 339 
Süleymān Ḫān bin Selīm Ḫān  423 
Süleymān Ḫān bin Selīm Ḫān-ı Rūmī  

1037 
Süleymān İbn Dāvūd  284, 326, 740 
Süleymān Nebī  255, 290, 312, 344, 

408, 427, 727, 741, 742, 755, 1148, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1154, 1155, 1157, 1169 

Süleymān Paşa  199 
Süleymān Peyġāmber  145, 217 
Süleymān Şāh  362 
Süleymānī  285 
Süleymānu’n-Nebī  1149 
Sülūk  861 
Sümeysāṭ  351 
Süreyre  190 
Sürremenrāy  218, 351, 915, 918 
Sürūrī  180, 194, 201 
Süryān  395, 424, 1137 
Süryānī  71, 169, 372, 397, 413, 424, 

436, 443, 481, 501, 503, 514, 529, 
534, 573, 847, 953, 973 

Süryānīn  67 
Süryāniyye  169, 410, 501 
Süryāniyyīn  395, 396 
Sütūr  378 
Süveydiyye  199, 213 
Süveys Deñizi  631 
Süyūṭ  315, 627 
Süyūṭī  76 
Sylvester (I.)  800 
Symmachus  802 
 
 

Ş 

Şa‘bī  979 
Şa‘bī (İmām)  265 
Şābūr  327, 336, 358, 380, 817, 820, 

821, 822, 826, 827 
Şābūr İbn Erdeşīr  816 
Şābvān  360 
Şādnāḥ  358 
Şāfi‘ī  363 
Şāfi‘ī (İmām)  335, 400, 402 
Şaḥşebū  288 
Şaḳā’iḳu’n-nu‘māniyye  76 
Şaḳīf Arnūn  332 
Şaḳḳān  418 
Şaḳraḳ  200 
Şalem  325 
Şalīm  725 
Şallūm  765 
Şalom  750 
Şām  111, 200, 212, 225, 266, 275, 

287, 288, 299, 304, 307, 315, 326, 
327, 330, 332, 334, 336, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 
351, 353, 355, 363, 370, 371, 374, 
385, 390, 391, 394, 404, 405, 423, 
540, 547, 578, 624, 631, 641, 650, 
660, 729, 752, 764, 766, 767, 774, 
775, 781, 786, 787, 789, 793, 805, 
809, 812, 814, 817, 820, 825, 835, 
836, 841, 842, 846, 847, 854, 872, 
885, 888, 949, 950, 952, 953, 957, 
959, 968, 972, 974, 979, 994, 1001, 
1005, 1008, 1009, 1011, 1020, 
1021, 1023, 1025, 1030, 1031, 
1063, 1064, 1078, 1082, 1091, 
1095, 1122, 1125, 1132, 1154, 
1160, 1164, 1172, 1174 

Şām Ṭrablūsı  341 
Şāmā‘ bin ‘Amhūd  726 
Şamāḫī  360, 394 
Şāmgūnī  666, 689, 690, 691, 692, 

693, 694, 695, 696, 718 
Şāmis  272, 351 
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Şāmiyye  319 
Şamşāṭ  340, 352 
Şāng Ven  689 
Şāng Vī  712 
Şāş  293, 359, 360, 362, 363, 420, 851 
Şāşāḳ  755 
Şaṭbe  157 
Şāṭibe  788 
Şaṭṭ-ı Mihrān  323, 325, 338 
Şaṭṭ-ı Nīl  336 
Şāūl  735, 736, 737 
Şāūl bin Ḳīs  735 
Şā’ul bin Kīş  723 
Şāv Zūn  716 
Şāvdel  724 
Şāvekan  362 
Şāy Şū Cū  716 
Şa‘yā  743, 746, 748, 765, 772, 773, 

774 
Şa‘yā Nebī  748 
Şa‘yā Peyġāmber  747, 756 
Şa‘yān  157 
Şay‘ana  157 
Şa‘yāne  157 
Şe Zūn  716 
Şebbaḥ  913 
Şebīl  726 
Şebistān-ı Ḫayāl  63 
Şebrām  240 
Şec Vāng  708 
Şeddād  606, 607 
Şeddād bin ‘Ād  581, 606, 848 
Şeddād bin ‘Adīm  606 
Şeddâd bin Adîm  606 
Şeddād bin Heddād  603 
Şedī Ād  724 
Şedīd bin ‘İmlīḳ  849 
Şedūden  691 
Şedūna  305 
Şedūye  376 
Şefaṭiyā  740 
Şegmūnī  666, 689, 696, 704, 706, 

707 
Şegyās  665 
Şehâbeddin Sivâsî  436 

Şeḫim Nāblus  755, 756 
Şehlūḳ  580 
Şehlūḳ bin Şernāḳ  580 
Şehnâme  919 
Şeh-nāme  78, 88, 235 
Şehr  332 
Şehrāvīş  636 
Şehr-i Küre  327 
Şehristān  352 
Şehristānī  408, 555 
Şehrizūr  217, 289, 340, 352, 379, 

397, 420 
Şehrizūrī  552, 553 
Şehzūr  352 
Şelc  367 
Şelenūş bin Lāġūş  661 
Şelmūnī  724 
Şem‘ūn  723, 724, 1032, 1177 
Şem‘ūn bin ‘Anfān bin Medyen bin 

İbrāhīm  1095 
Şemā‘īl bin Nesnād  754 
Şemer  361 
Şemerdiyūs  784 
Şemerdiyūs-ı Mecūsī  784 
Şemer-kend  361 
Şemgūnī  689, 690, 692, 694, 704, 

706, 707 
Şemgūr  364 
Şemḫān  418 
Şemkūr  222, 362 
Şemrām  240 
Şemre  724 
Şemrīn  766 
Şemrūd  575, 576, 577 
Şemrūd İbn Hūṣāl  576 
Şemrūn  725 
Şemsūn  733, 734 
Şemsūn bin Mānūḫ  733 
Şemsü’d-dīn (Tārīḫ-i Cihān-güşāy 

Müellifi)  78 
Şen Ayṣar  747 
Şen Ven  698, 699 
Şenc bin Yāfeẟ  868 
Şencūn Ḫūşāng  689 
Şeng Sī  675 
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Şenītāḳov  201 
Şenterīn  362 
Şenteyāḳūb  369 
Şenūḳa  498 
Şerā’il bin Ṣū‘ār  725 
Şerefü’d-dīn ‘Alī Yezdī  424 
Şerefü’d-dīn Yezdī  79 
Şerḥ-i Müslim  1180 
Şerīf (Cürcânî, Seyyid)  110 
Şerīf-i Cürcānī (Seyyid)  110 
Şerīf İdrīsī  183, 186, 274 
Şermeḳān  362 
Şernāḳ  578, 579 
Şernāḳ bin Nūsīdūn  578 
Şerrān  377 
Şeṭanūf  210 
Şeven  724 
Şeyā Nū  702 
Şeyā Nū Ven  702 
Şeyḫ el-Ekber el-‘Arabī  76 
Şeyḫ-i Ekber  75, 132, 133 
Şeyḫu’l-enbiyā  534 
Şeyḫu’r-re’īs [İbn Sīnā]  303 
Şeymiyye  234 
Şeyṭān  129, 302, 525 
Şeyzer  213 
Şī  697 
Şī Zūn  715 
Şī‘a  119, 311, 354 
Şi‘bu Bevvān  330, 362, 1172 
Şi‘bu Ḫurre  418 
Şi‘rā-yı Yemānī  1041 
Şiblü’d-devle  329 
Şīẟ  144 
Şifā’u’l-ġarām  75 
Şifā’u’s-ṣudūr  459 
Şīḫūn  689 
Şīlā  725 
Şim‘ūn  813 
Şim‘ūn el-Ḳafā  813 
Şīmān  725 
Şīn Bū  674 
Şīn Ven  700 
Şīn Vī  699 
Şīng Tāng  702 

Şīr Ven  716 
Şīrāveg  690 
Şīrāz  207, 222, 323, 331, 332, 335, 

353, 394 
Şīrez  288, 352 
Şīrīn  289 
Şirvān  176, 201, 360, 362, 394 
Şīrvān  351 
Şirvānşāh  89 
Şīt  144, 397, 435, 436, 443, 487, 

503, 511, 513, 514, 515, 516, 518, 
520, 552, 555, 591 

Şīt (Hz.)  511, 514, 516, 520, 555, 
591 

Şīt ‘aleyhi’s-selām  372, 514, 515 
Şīt ‘Aṭā’u’llāh  869 
Şīt bin Ādem  395 
Şīt Nebī  444, 504, 511, 515, 517, 

527, 553, 555, 650, 992 
Şitān bin el-Müẟelẟel  373 
Şītü’n-Nebī  559 
Şom Elyeġīr  726 
Şonā bin Aḫ  747 
Şorād  739 
Şū Cū  716 
Şū Cū Ḫū  715 
Şū Day  717 
Şū Dī  716 
Şū Ḫāokim Nen Şī  700 
Şū Ḫū  716 
Şū Mīẕī  709 
Şu‘abü’l-īmān  76 
Şu‘ayb  436, 487, 1095, 1096, 1107, 

1109 
Şu‘ayb ‘aleyhi’s-selām  264, 327, 1095, 

1096, 1097, 1106, 1108 
Şu‘ayb Nebī  337 
Şu‘ayb Peyġāmber  1107 
Şu‘aybu’n-Nebī  1095 
Şu‘be b. Haccâc  60 
Şūcū  705 
Şūdḳān  351 
Şuġle  157 
Şuġur  352 
Şuġūre  210, 211 
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Şūḥā  1011 
Şūjen Gey  697 
Şūleng  707 
Şūmān  352 
Şūşī Sūn  698 
Şuṭbe  157 
Şükkiyy  360 
Şükrān  299 
Şümeysāṭ  214, 215, 351, 371 
Şüster  327 
Şüster bin Fāris  327 
Şüveyke  332, 371 
 

T 

Tā Vāng  707 
Tā‘cest  285 
Ta‘def  420 
Ta‘ī  76 
Ta‘izz  310, 311 
Ta‘rīfü’l-enbiyā  434 
Ṭā’if  294, 303, 317, 318, 415, 446, 

467, 480 
Ṭā’iḳān  352 
Tāb Zūn  716 
Ṭabaḳāṭ-ı Nāṣırī  78 
Ṭābe  318 
Ṭāberān  352 
Ṭaberī  433, 513, 517, 536, 555, 876, 

1024, 1029, 1122, 1140, 1157, 
1179 

Ṭaberistān  176, 201, 280, 285, 289, 
304, 346, 350, 355, 357, 381, 397, 
418 

Ṭaberiyye  205, 212, 230, 238, 287, 
377, 812, 953 

Ṭaberiyye Buḥayresi  205 
Ṭabes  333 
Ṭabeseyn  333 
Ṭabes-i Küllī  333 
Ṭabes-i Sīnā  333 
Ṭabesīn  417 
Tābisiyye  310 

Ṭabrteber  381 
Tācü’l-ma‘ānī  462 
Tācü’l-me’āẟir  78 
Tādele  327 
Ṭafālūyīs  656 
Ṭāfitūs  819 
Ṭaflus  842 
Ṭaġardūs  535 
Ṭaġıstān  362 
Taġribe  199 
Taġzīb  365 
Ṭā-hā  437, 844 
Ṭahāretü’l-ḳulūb  76 
Tāhert  859 
Ṭahmāsb Şāh bin İsma‘īl  354 
Ṭahmūrẟ-ı Dīv-bend  184 
Taḳıyyü’d-dīn ‘Abdu’r-Raḥmān bin 

Muḥammed et-Ṭayyibī  720 
Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin ‘Alī-i 

Maḳrīzī  560 
Taḳıyyü’d-dīn Aḥmed bin Muḥammed 

el-Maḳrīzī  77 
Taḳıyyü’d-dīn Muḥammed bin 

Aḥmed-i Fāsī (Seyyid)  989 
Taḳrīb  77 
Taḳvīmü’l-büldān  76, 239, 272, 273, 

274, 309, 329, 346 
Ṭalasforūs  797 
Ṭāleḳān  352, 417 
Ṭalmişā  333 
Ṭālūt  445, 723, 735, 737, 738, 739, 

1144, 1146 
Ṭāmān  200 
Ṭamas  155 
Ṭamasvīs  800 
Ṭameşvār  394, 395 
Ṭanca  186, 198, 273, 307, 317, 352, 

374, 376, 787, 859 
Tāncū  709 
Tāne  720 
Tānsī Ven  698 
Tāreḫ  920 
Ṭarḫān  916 
Ṭārıḳ  285, 1041 
Tārīḫ li-Mevlānā İbn Ḥarīr  75 
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Tārīḫ-i Aḫbār-ı Yehūd  756, 811, 824 
Tārīḫ-i Baṭāliyye-i Yehūd  76 
Tārīḫ-i Behcet  133 
Tārīḫ-i Benāketī  411, 665, 674, 696, 

717, 720, 814, 823, 836, 908 
Tārīḫ-i Ca‘ferī  449, 491 
Tārīḫ-i Cihān-güşāy  78 
Tārīḫ-i Ḫamīs  982 
Tārīḫ-i Ḥükemā  372, 429, 521, 522 
Tārīḫ-i Ḫüsrevī  78 
Tārīḫ-i İbn Bībī  78 
Tārīḫ-i İbn Cerīr  433 
Tārīḫ-i İbn en-Neccār  76 
Tārīh-i Kāmil (İbn Eẟīr Eseri)  403 
Tārīḫ-i Maḳrīzī  578, 590, 657, 860 
Tārīḫ-i Mes‘ūdī  657 
Tārīḫ-i Mevlānā Benāketī  661 
Tārīḫ-i Mevlānā İbn Eẟīr  75 
Tārīḫ-i Mīrḫˇānd (Ravzatu's-safâ)  78 
Tārīḫ-i Muṣliḥi’d-dīn-i Lārī  78 
Tārīḫ-i Şerīf-i ‘Alā’ī  79 
Tārīḫ-i Ṭaberī  429, 986 
Tārīḫ-i Ümmet-i Ḳıbṭ  951 
Tārīḫ-i Yehūd  732, 812, 814, 815, 

1020 
Tārīḫu Yemenī  77 
Tārīḫu’l-ḥükemā  76, 555 
Tārīḫu’l-Ḳuds  76 
Tārīs  847 
Ṭārlūs  438 
Ṭarrekūne  199, 286, 363 
Ṭarsūs  199, 214, 352, 371, 401, 787, 

824 
Ṭarsūs bin Rūm bin Altaḳā bin Sām 

bin Nūḥ  352 
Ṭarṭūşe  199, 343, 352 
Ṭasm  415, 849, 859 
Ṭasm bin Lāveẕ  415 
Tatar  69, 71, 72, 106, 351, 364, 403, 

405, 548, 787, 848, 867, 869, 913 
Ṭaṭiḳūs  824 
Ṭavāḫūs Alḥīşī  656 
Ṭavāli‘u’l-envār  75 
Ṭavāvīs  363 
Ṭavberān  391 

Tavuḳbāzārı  366 
Ṭāvūs Ṭaṭāt  804 
Tāy Ġāncū  688 
Tāy Ḫū  701 
Tāy Şāng Lāvugūn  706, 707 
Tāy Zūn  716 
Tāy Zūn Fū Den  716 
Tāy Zūn Fūn  717 
Tāy Zūn Ḳīse  716 
Tay Zūy  709 
Tāyāng  717 
Ṭaybet  318 
Ṭayġūre  337 
Ṭaymūs  1066 
Ṭayriyān  380 
Ṭayūs Ḳayṣer  814 
Ṭayy  294 
Ṭayyib  333 
Tāzī  52, 62, 75, 77, 106, 450 
Tāzūdīt  375 
Tebāris  389 
Tebrīz  354, 360, 394, 675 
Tebūk  315, 327, 371 
Tedāres  603, 624 
Tedāres bin Ṣā  624 
Tedāvus  612 
Tedmür  322, 345 
Tefsīr (Fahr-ı Rāzī Tefsiri)  908 
Tefsīr-i ‘Allāme Zemaḥşerī  77 
Tefsīr-i Ebü’l-leyẟ-i Semerḳandī  77 
Tefsīr-i Ḥaddādī  77 
Tefsīr-i Ḳāḍī Beyżāvī  77 
Tefsīr-i Keşşāf  1041 
Tefsīr-i Māverdī  165 
Tefsīr-i Medārik  158, 1038 
Tefsīr-i Mekkī  149 
Tefsīr-i Mevlānā Ebü’s-su‘ūd  77 
Tefsīr-i Mevlānā Ḳurṭubī  77 
Tehā’im  310 
Tehā’im-i Ḥicāz  319 
Tehā’im-i Yemen  312, 313 
Tehā’im-i Zebīd  314 
Tekend  857 
Tekfūr  704 
Tekmiletü’l-leṭā’if  440 
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Telesphorus  797 
Telḫīṣu’l-maġāzī  75 
Tell A‘fer  345 
Tell Ḥamdūn  339, 345 
Tema  1023 
Temāt Vāng  707 
Temīl Vāng  705 
Temīm-i Dārī  265 
Ten  697 
Ten Cūn Rūn Maṣag  714 
Ten Gāv Dū  714 
Ten Gāv Zū  715 
Ten Ḫˇāngeşī  697 
Ten Tā Ben Dū  714 
Ten Vāng  707 
Tengū  707 
Tenkut  360 
Teodūsyūs  828 
Teodūsyūs el-Kebīr  828 
Teodūsyūs Ḳayṣer  818 
Teodūsyūs-ı Ṣaġīr  828 
Teoṭūsyūs  836 
Terākīl bin Maḫvīl bin Uḫnūḫ  533 
Terāsik  391 
Tercemān Selām bk Selām (Tercemān) 
Terceme-i ‘Acā’ib  194 
Terīḥān  418 
Terlā‘  725 
Termud  345 
Tersā  100, 789, 803 
Tesder  723 
Tesroḥ  747 
Tevārīḫ li-İbn Eẟīr  75 
Tevārīḫ-i Āl-i Sebüktekin  78 
Tevārīḫ-i Herāt ü Belḫ u Nīşābūr  78 
Tevārīḫ-i Selāṭīn-i Hünūd  76 
Tevbe  498 
Tevrāt  148, 312, 354, 406, 411, 435, 

444, 471, 547, 658, 661, 730, 766, 
769, 787, 991, 1122, 1123, 1124, 
1125, 1128, 1145, 1150, 1152, 
1161, 1162, 1165, 1174, 1178 

Tevriyet  148 
Tevzer  327 
Teymā  315 

Teyzīn  341 
Teẕnīb-i Rāfi‘ī  75 
Thales (Miletli)  408 
Theodorus (I.)  804 
Ṭırabozın  200, 366, 367, 369 
Ṭırāz  367 
Ṭırmāna  211 
Ṭırnova  369 
Ṭibāriyūs  813, 831, 832 
Ṭibāriyūs Ḳayṣer  812 
Ṭīberyūs  836 
Tibūr  802 
Tiflīs  222, 289, 360, 915 
Tihāme  298, 315, 317, 318, 370, 371, 

392, 919 
Tīh-i Benī İsrā’īl  371, 372, 373, 374 
Tihoṭorūs  807 
Tikrīt  215, 216, 345, 347, 385 
Tīḳūşīrīn  219 
Tilā  206 
Tilimsān  198, 345, 375 
Timur-ı Gürgān  89, 662 
Timurtaş bin Artuḳ  351 
Ṭīn  280 
Ṭīne  372 
Tinnīs  210, 327 
Tinnīs-i Ūlā  615 
Tirmid  222, 418 
Tirmīẕī  77 
Ṭīṭūs  326, 797, 814, 815 
Ṭīṭūs Ḳayṣer  814, 823 
Tiyūmin  797 
Ṭobra  788 
Ṭohāristān  341, 345, 349, 351, 352, 

358, 389, 416, 418, 419 
Ṭohāristān-ı A‘lā  343 
Ṭonārbere  328 
Ṭopḫāne  368 
Ṭorūs  808 
Toskānā  801, 804, 807, 808, 809 
Ṭrablūs  231, 288, 809, 842, 859 
Ṭrablūs-Ġarb  198, 333, 423 
Ṭrablūs-Şām  199, 279, 288, 333 
Ṭrāyānus  814 
Treḥis  811 
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Ṭūbā  72, 162 
Tubba‘  848 
Tubba‘-ı Ekber  146 
Tūcī  665 
Tūdirītse  804 
Tuḥfe  322 
Tuḥfe-i Sāmī  79 
Tuḥfetü’l-‘acā’ib  149, 185, 186, 204, 

208, 217, 221, 231, 241, 246 
Tuḥfetü’l-‘acā’ib ve Ṭurfetü’l-ġarā’ib  77 
Tuhfetü’l-acâ’ib  226 
Tuḥfetü’l-ġarā’ib  79, 258, 272, 291, 

297 
Tuhfetü’z-zamân  241 
Tuḥfetü’z-zamān  184, 188, 196, 241, 

249, 258, 264 
Tukrūr  310 
Ṭuleyṭule  363, 788, 789, 841, 1004 
Tūn  327 
Tūnis  198, 203, 274, 297, 315, 327, 

332, 348, 795, 841 
Ṭūr  286 
Tur (Dağı)  1109, 1121 
Tūrān  383, 390, 664 
Tūrān Şāh  344 
Tūrbā’īl  511 
Tūrengītse  840 
Tūrengiyye  840 
Ṭurfetü’l-ġarā’ib  249 
Ṭūr-i Hārūn  287 
Ṭūr-i Sīnā  286, 407, 724, 830, 833, 

1109, 1120 
Ṭūr-i Zeytā  286 
Ṭurrā  333 
Ṭūs  304, 352, 357, 417, 657 
Tusculum  808 
Tūskān  796 
Tusḳulān  808 
Tuṭīle  365 
Ṭūṭīs  629, 630, 951 
Ṭūṭīs bin Māliyā  629, 951 
Ṭūṭis bin Menākīl  654 
Ṭūyūs  807 
Tübbet  300, 386, 665, 672, 704, 719, 

721, 860 

Tübbetiyye  386 
Türk  70, 181, 201, 223, 344, 365, 

366, 367, 369, 383, 401, 402, 403, 
419, 545, 716, 719, 778, 815, 846, 
847, 859, 860, 861, 864, 865, 869, 
913, 918 

Türk bin Yāfeẟ  861, 862 
Türkī  62, 63, 66, 84, 101, 229, 367, 

937 
Türkistān  293, 295, 296, 304, 307, 

308, 336, 352, 361, 366, 367, 383, 
427, 547, 664, 867 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi  545 

Türkmān  340 
Tüster  327, 369, 378, 394 
 

U 

  
Ubāde bin Ṣāmit  296 
Ubeydu’llāh bin Ziyād  217 
Ubeydu’llāh Münaḳḳa‘  77 
Ubulle  219, 319, 324, 1148 
Ubulle Nehri  1172 
Ûc b. Unuk  545 
Ūcbūh Fū  703 
Uceybā  155 
Ūcī Būr  699 
Ūcī Sūn Zī  700 
Udad  743 
Ūdġast  315 
Ufeyf Ṣadaḳa-i Ḥaddād  430 
Ūgī  703 
Uḫnūḫ  519, 520 
Uḥud  1123 
Uḥud Ṭaġı  164 
Ukberā  334 
Ūḳīn  389 
Ūlī Şī  698 
Ulu Gey  697 
Uluder Şāh  217 
Ūlūdrīkūs  841 
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Uluġ Big Mīrzā  663, 686 
Uluġ Big Mīrzā (Sulṭān)  662 
Umdetü’l-ma‘ānī  75 
Ummān  193, 194, 303, 313, 370, 

392, 546 
Umrān bin Mūsā-yı Bermekī  421 
Umre  848 
Umre-i Recebiyye  1003 
Ūnān  699 
Unuḳ  591, 592 
Ūr  416 
Urbān  995, 996 
Urbānūs  798, 808, 809, 810 
Urbūne  359 
Ūriyā  1146, 1147, 1149 
Ūriyā-yı Evvel  514 
Ūriyā-yı ẞāliẟ  515, 519 
Ūriyā-yı ẞānī  515 
Urmiye  331, 341 
Ursūf  319 
Ūrşīn  389 
Uruşalem (Beyt-i Makdis)  325 
Ūṣ  724 
Usbānīkeẟ  359 
Usrūşene  359, 361, 420, 851 
Ustuġdād  341, 417 
Ustuġdādīze  417 
Usvān  315, 373, 600 
Uşbān  855 
Uşbūne  186, 187, 241, 359, 376 
Uşmū’il  733, 734, 735, 967 
Uşmū’il Nebī  727, 733, 735, 736 
Uşmūn  322, 600, 601, 603, 610, 612, 

647 
Uşmūn [bin] Ḳıbṭīm  602 
Uşmūn bin Ḳıbṭīm  610 
Uşmūneyn  203, 322, 610, 635, 653 
Uşmūn-ı Taḥtāc  210 
Uṭārid  144, 146, 308, 396, 452, 520, 

611, 767, 1041 
Uteybe  234, 998 
Utrīb  600, 601 
Uveyc  534, 539 
Uveyr  190, 194 
Uyġur  676, 704 

Uyūnşehr  323 
Uyūnu’t-tefāsīr  436 
Uzeybā  154 
Uzeyr Nebī  488 
U‘ziyā  745 
Uzzā  1026 
Uzziyā bin Ayzā  745 
 

Ü 

Üftāde  605 
Ülbed  605 
Ümm-i Dünyā (Mısr)  123 
Ümmü’d-dünyā (Kahire)  336 
Ümmü’l-müdün  342 
Ünsü’l-celīl  752, 767, 768, 906, 910, 

922, 925, 932, 952, 956, 979, 1009 
Ünsü’l-celīl bi-Tārīḫi’l-Ḳuds ve’l-Ḫalīl  

76 
Ürdün  212, 320, 327, 333, 334, 336, 

338, 421, 951, 957 
Üveys (Sulṭān)  89 
 

V 

Vādi’l-ġayẟ  874, 879 
Vādi’l-ḳurā  318, 329, 885 
Vādi’s-seb‘  953 
Vādī-i Berehūt  234 
Vādī-i Elmās  248 
Vādī-i Heyleb  629 
Vādī-i Nu‘mān  462 
Vādī-i Seḥūl  311 
Vādī-i Vaṭnān  225 
Vāẟıḳ Bi’llāh  915 
Vāgī  703 
Vāḥāt  602, 613, 653 
Vāhibü’l-‘aṭāyāt  1046 
Vaḫş  358 
Vāḳıdī  77 
Vāḳi‘  197 
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Vāḳvāḳ Cezīresi  245, 246 
Vālāryānūs  818 
Valensiya  344 
Valeriyānūs  824 
Valeryūs  824 
Vālīns  828 
Valinṭūnyūs  827 
Vālvāc  358 
Vāmıḳ  1155 
Vān  218, 340, 358, 855 
Vān Deñizi  206 
Vān Dūt  678 
Vān Sī  678 
Vānga  703 
Vānga Muvāng  711 
Vārgūn  795 
Vāride  374 
Vāsıṭ  206, 216, 333, 338, 378, 831 
Vaṣīf Şāh  444, 515, 518, 534, 535, 

536, 570, 592, 619, 622, 855, 867, 
918 

Vaṣīf Şāh Tārīḫi  851 
Vāşcird  358 
Vāşū Berre  520 
Vāy Liyū Mūnt Zūn Aḳve  714 
Vāy Vuvī  699 
Veccān  418 
Vecen Sen  709 
Veçşel  419 
Vedâd el-Kāzî  882 
Vedd  527, 536 
Vedd Sevā‘  518 
Veddān  859 
Vedūd  654, 922, 941, 943 
Vefeyātü’l-a‘yān  76 
Vehb bin Münebbih  77, 151, 156, 

167, 175, 446, 453, 473, 475, 484, 
486, 488, 493, 594, 780, 781, 992, 
1040 

Velād  850 
Veleriye  804 
Velīd  365 
Velīd (bin Dūma‘-ı ‘İmlīḳī)  636, 638, 

639, 640 

Velīd (Süleymān bin Abdü'l-Melik 
Kardeşi)  348 

Velīd bin ‘Abdü’l-Melik  320, 326, 
1004 

Velīd bin Dūma‘-ı ‘İmlīḳī  589, 634, 
636 

Velīd bin Muġīre  998 
Velīd bin Muṣ‘ab  630, 640, 649 
Velīd bin Muṣ‘ab bin Reyyān  1097 
Velīd bin Reyyān  629, 630 
Velī-i Ni‘met  1018 
Velīng  716 
Venedik  395, 788 
Verā’u’n-nehr  419 
Verdī (Mollā)  340 
Verẟān  221, 222, 601 
Verḳā  920 
Ves  642 
Vesṭān  340, 358, 786 
Veşmu‘a  740 
Veyme  358 
Vī Gū Gāz Sīng Şī  700 
Vī Ḫansīg  699 
Vī Lāy  699 
Vī Yāy  699 
Vibyūs  824 
Victor (II.)  808 
Victor (III.)  808 
Vigilius  803 
Vikṭur  798 
Virenk  201 
Vişnu  689, 690, 691, 693 
Vitalianus  804 
Viyāniye  788 
Vūled bin Yūnān  401 
 

Y 

Yā Sun Deng  717 
Yā Vāng  705 
Ya‘ā  757, 758 
Yābise  273, 358 
Ya‘būr  867 
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Yādīn  730 
Yāfā  199, 319, 377 
Yāfāl  503, 517 
Yāfāmānyūs  657 
Yāfe Māfe  597 
Yāfeẟ  534, 537, 539, 547, 549, 550, 

555, 599, 642, 845, 846, 847, 849, 
850, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 
861, 864, 867, 868, 869, 907, 910 

Yāfeẟ bin Nūḥ  169, 408, 847, 859, 
912, 913 

Yāfil  503 
Yāfīla‘  740 
Yaġan  850 
Yāġīl  730 
Yaġşūn  725 
Yāḫāsūs  656 
Yaḫataḳ  752 
Yāḫīn  724 
Yahoās  764 
Yaḥṭūn  548, 853 
Yāhū  761, 763, 764 
Yahuda  1144 
Yāḫūnām  656 
Yahyâ  1159, 1161 
Yaḥyā  1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 

1165, 1178 
Yaḥyā (Hz.)  487, 812, 1163 
Yaḥyā ‘aleyhi’s-selām  1160, 1161, 

1162, 1163, 1164 
Yaḥyā bin Sa‘īd-i Emevī  434 
Yaḥyā bin Ẕekeriyyā  488, 774, 812 
Yaḥyā Peyġāmber  1162, 1164 
Yāḳḥā  740 
Ya‘kūb  976, 1080, 1087, 1144, 1159 
Ya‘ḳūb  270, 645, 738, 755, 828, 977, 

979, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 
1032, 1033, 1034, 1035, 1040, 
1045, 1047, 1049, 1051, 1052, 
1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 1063, 1080, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 
1088, 1090, 1132, 1146, 1166 

Ya‘ḳūb (Hz.)  238, 325, 436, 723, 
1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 

1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 
1042, 1044, 1045, 1046, 1048, 
1049, 1051, 1053, 1056 

Ya‘ḳūb ‘aleyhi’s-selām  487, 1059, 
1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 
1078, 1080, 1084, 1087, 1088, 
1089 

Ya‘kub b. İdrîs el-Karamânî  427 
Ya‘ḳūb bin Duġānī  409 
Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ  193, 269, 850, 1031 
Ya‘ḳūb Nebī  406 
Ya‘ḳūb Peyġāmber  145, 406 
Ya‘ḳūb-ı Ṣaffār (Emīr)  331 
Ya‘ḳūb-ı Ṣaffār (Melik)  328 
Ya‘ḳūbiyye  409, 828 
Yāḳūt  285 
Yāḳūt-ı Ḥamevī  340 
Yāḳūt-ı Müṣta‘ṣımī  452 
Yāmīn  724 
Yāmīn Elḥalyādī  732 
Yān Ögüday  665 
Ya‘nāḫ  732 
Ya‘nāḫ Elcelūdī  732 
Yāne  389 
Yānḳū bin Mādyān  909 
Ya‘nūs  1178 
Yaradan  579 
Yared  518, 520 
Yared bin Mahalā’el  518 
Yarḫūn  1032 
Ya‘rub bin Ḳaḥṭān  501 
Ya‘rub bin Ḳaḥṭān bin Hūd  400 
Yā-sīn  437, 844 
Yaṣla’īl  725 
Yāşhem  1164 
Ya‘ūḳ  527, 536 
Yāūlūs  806 
Ya‘ūẟ  527, 536 
Yazıcı-zāde Şeyḫ Meḥemmed bk. 

Meḥemmed (Yazıcı-zāde Şeyḫ) 
Ye’cūc  869, 912, 913, 914, 915 
Ye’cūc ü Me’cūc  155, 163, 169, 173, 

181, 282, 301, 307, 308, 386, 547, 
848, 859, 860, 868, 869, 908, 912, 
913, 914, 916, 917 
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Yebāt  211 
Yebrīn  286 
Yediḳulle  368 
Yeẟrib  70, 146, 147, 317, 318, 1122 
Yeftaḥ  386 
Yehoaḫā bin Yoşiyahu  751 
Yeḥoaḥāz  764 
Yehoaş  744 
Yehoaş bin Aḥariyāhū  745 
Yehorām  744 
Yehoşāfāṭ  743, 763 
Yehoşīfa‘  744, 745 
Yehoyaḳim  752, 774 
Yehoyaḳin  752, 753 
Yehoyaḳin bin Eliyaḳim  753 
Yehū  763 
Yehūd  163, 172, 276, 279, 280, 316, 

323, 333, 402, 406, 407, 409, 471, 
658, 727, 729, 733, 758, 765, 771, 
772, 773, 774, 775, 783, 784, 785, 
800, 812, 813, 815, 825, 833, 863, 
1041 

Yehūd Şūva‘  727 
Yehūd Şūva‘ bin Nūt bin Elyeşā‘ bin 

‘Amhūd bin Bu‘dān bin Metūşelaḥ 
bin Efrā’im bin Yūsuf  727 

Yehūdā  72, 326, 402, 407, 723, 725, 
729, 732, 736, 746, 748, 752, 754, 
755, 756, 757, 764, 765, 766, 774, 
833, 835, 1032, 1062, 1064, 1087, 
1090, 1125 

Yehūdā bin Ya‘ḳūb  789 
Yehūdī  232, 322, 421, 532, 833, 841, 

1041 
Yehūdīler  726, 813, 829, 1166 
Yehūdiyye  322 
Yehvā  726 
Yelma‘  848 
Yelteng Vāng Yen Lāy Liyū  715 
Yemāme  194, 286, 316, 318, 319, 

371, 415 
Yemānī  299 
Yemen  145, 192, 194, 195, 226, 245, 

264, 286, 298, 299, 310, 311, 312, 
313, 314, 317, 318, 329, 370, 391, 

392, 394, 415, 422, 423, 446, 482, 
502, 503, 504, 627, 628, 846, 848, 
849, 850, 972, 973, 993, 1001, 
1021, 1022, 1023, 1025, 1152, 
1154 

Yemenīler  908 
Yemlīḫā  1068 
Yen Day  715 
Yenābī‘  910 
Yenbu‘  195, 264, 318, 319 
Yencū  319 
Yeneblona  368 
Yenġikent  223 
Yeñi Gelāyī Ḫansāy  677 
Yeñi Ḫansāy  677 
Yeñikend  367 
Yeremya  750 
Yesse  1144 
Yeşaya  746 
Yeşker  534 
Yethū  757, 758 
Yevā’ir  732 
Yevmü’z-Zāb  217 
Yezd  339, 380, 381, 518 
Yezdān  51, 86, 397, 442, 449, 482, 

514, 760, 875, 921, 939, 1007, 
1034 

Yezdān-ı Celīl  925 
Yezdānī  485 
Yezdḫūr  339 
Yezdicerd  828 
Yezīd  1001, 1002 
Yezīd bin Hübeyre-i Fezārī  336 
Yezīd bin Mu‘āviye  355 
Yezīd bin Mühelleb  346 
Yisāḫar  723, 725, 731, 732, 757, 

1032 
Yīṣar  725 
Yişbaḳ  1011 
Yitre‘am  740 
Yoẟām bin ‘Uzziyā  746 
Yoḫān bin Ḳanā’iḥ  754 
Yoḥannes  802, 803, 804, 805, 806, 

807, 808, 810 
Yoḥannes-i Dīger  808 
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Yoḥannes-i ẞāliẟ  807 
Yoḥannes-i ẞānī  807 
Yoḳşān  1011 
Yonādāb  757 
Yoram  763 
Yorām bin Eḫāv  744 
Yorām bin Yehoşāfāṭ  744 
Yorī‘ām  743, 754, 755, 756, 757, 765 
Yorī‘ām bin Bābāṭ  755 
Yorī‘ām bin Deyoas  764 
Yosiba  756 
Yosibā  757 
Yoşiyahu  750, 751 
Yoşiyahu bin Amon  749 
Yū Gī  714 
Yūd Yū Şī  701 
Yūfāl  503 
Yūgī  714 
Yūḥannā  410 
Yuḳabbil  901 
Yūliyānūs  826 
Yūlyūs  812 
Yūnā  923 
Yūnān  110, 333, 363, 364, 394, 407, 

408, 535, 557, 657, 781, 787, 799, 
811, 812, 814, 815, 825, 830, 860, 
867, 909, 1171, 1178 

Yūnān bin Yāfeẟ  867, 952 
Yūnānī  71, 376, 407, 797 
Yūnānīler  210, 239, 266, 407, 408, 

425, 519, 659, 1143, 1160 
Yūnāniyye  308, 410 
Yūnāniyyīn  67, 359 
Yūnāniyyūn  343, 557, 851 
Yūnen  677 
Yūnsiyūs  812 
Yûnus  1129 
Yūnus  436, 765, 1140, 1141, 1142, 

1143, 1178 
Yūnus (Hz.)  357, 434, 487 
Yunus (Mettâ Oğlu)  1143 
Yūnus ‘aleyhi’s-selām  1140, 1141, 

1142, 1143 
Yūnus bin Mettā  1140, 1143 
Yūnus Peyġāmber  1143 

Yūsṭīnūs  836 
Yūsṭinyānūs  802, 830 
Yūsṭinyūs  836 
Yūsṭiyūs  830, 831 
Yûsuf  1038, 1062, 1064, 1067, 1068, 

1069, 1070, 1073, 1075, 1079, 
1082, 1084, 1085, 1086, 1088 

Yūsuf  238, 335, 450, 643, 644, 723, 
724, 726, 1032, 1033, 1037, 1038, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 
1074, 1075,1076, 1077, 1078, 
1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1146, 1166, 1168, 1171, 1172 

Yūsuf (Hz.)  80, 145, 436, 445, 469, 
630, 636, 640, 643, 644, 723, 949, 
1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 
1042, 1044, 1046, 1047, 1048, 
1049, 1051, 1053, 1056, 1066, 
1075, 1154 

Yûsuf (İbrahim oğlu İshâk oğlu Ya‘kūb 
oğlu)  1058 

Yūsuf ‘aleyhi’s-selām  1059, 1061, 
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 
1067, 1070, 1071, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 
1081, 1083, 1085, 1086, 1088, 
1089, 1090, 1097, 1104, 1116 

Yūsuf bin el-Mihrān  979 
Yūsuf bin Tāşfīn  337 
Yūsuf bin Ya‘ḳūb bin İsḥāḳ bin 

İbrāhīm  1058 
Yūsuf bin Yāsif  441 
Yūsuf Peyġāmber  1075 
Yūsuf Sūresi  1075 
Yūsuf-ı Ṣıddīḳ  238, 487, 644, 645, 

1046, 1048 
Yūsuf-ı Ṣıddīḳ bin Ya‘ḳūb  79 
Yūsufu’s-Ṣıddīḳ  1058 
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Yūşa‘  280, 727, 728, 765, 1128, 
1129, 1131, 1132, 1133, 1138, 
1139 

Yūşa‘ bin Nūn  331, 735, 987, 1128, 
1133, 1138 

Yūşa‘ Nebī  727, 728, 754 
Yūşa‘ Peyġāmber  727 
Yūşem  155 
Yuvā’ir  731 
Yūviyānūs  827 
 

Z 

Zāb-ı A‘lā  217 
Zāb-ı Aṣġar  217, 345 
Zābīl  350 
Zābilistān  331, 334, 336, 343, 345, 

350 
Zāçān  721 
Zādü’l-mesīr  75 
Ża‘fanca  205 
Ẓafār  313 
Ẓafer-nāme  79, 424 
Żaffī  256 
Zaġāve  210, 857 
Zāgilistān  416 
Zāhid  160 
Ẓahīr-i Fāryābī  89, 353 
Ẓahru’l-vāḥāt  372, 374 
Zāḳū  704 
Zāliḳā  635, 636 
Zāliḳā bint Māmūm  635 
Ẓalmā  647, 648, 649 
Ẓalmā bin Ḳūmis  647, 649 
Zāmīn  361 
Za‘mīşdāy  725 
Zānc  242, 246 
Zāre‘  725 
Zāreḥ  725 
Ẕātu‘arāḳ  316, 371 
Ẕātü’l-ḳuṣūr  356 
Zebīd  312, 391, 394 
Zebulūn  723, 726, 732, 1032 

Zebūr  409, 411, 435, 1145, 1149, 
1152 

Zebūr-i Evvel  516 
Zedenḳra  793 
Zediḳra  793 
Ẕekeriyās  805 
Zekeriyyâ  1159 
Ẕekeriyyā  765, 771, 773, 1158, 1159, 

1160, 1161, 1163, 1165, 1166, 
1168, 1169 

Ẕekeriyyā (Hz.)  487 
Ẕekeriyyā ‘aleyhi’s-selām  773, 1158, 

1160, 1161, 1164, 1165 
Ẕekeriyyā Peyġāmber  1165 
Zemāḫşer  361 
Zemāḫşerī  361, 400 
Ẕemār  312 
Zemīn Şīn Vāng  707 
Zemm  222, 350 
Zemrī  725 
Zemzem  236, 488, 970, 971, 972, 

980, 1024 
Zenc  182, 192, 197, 262, 267, 269, 

312, 314, 392, 624, 653, 854, 855, 
857, 858 

Zenc Cezīresi  245 
Zencān  289, 340, 350 
Zencebīl  163 
Zendāḳrensī  795 
Zengibār  854 
Zengiyān  547 
Zenrūd  221 
Zerābād  420 
Ẕerānc  312 
Zerdāşt  398 
Zerdāşt-ı Ḥakīm  784 
Zerenc  331, 382 
Zerend  331 
Ẕerī‘a  902 
Zerīkī  340 
Zerkeşī  76 
Zevā’īl bin Ġaryāb bin Ādem  560 
Zevīle  331 
Zevzen  350 
Zeyd  993 
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Zeyla‘  312 
Zeyne’l-‘ābidīn (İmām)  990 
Zeynü’l-ḳaṣaṣ  76 
Zeytūn  325, 331 
Zeytūne  421 
Ẕeyyāl  1041 
Zilfa  1032 
Zimrān  1011 
Zīnūn  786, 805, 806, 829 
Ziyād  215 
Zosimus  801 
Zubāneyān  1041 
Ẕū-fer‘  1041 
Zuġar  212, 377 
Zuġāve  312 
Zuḫal  137, 143, 306, 396, 451, 521, 

552, 625, 645, 646 
Zuḳāḳ  788 
Ẕūmīṭyānus  814 
Ẕū-ẟāb  1041 
Zūyşā Vāng  705 
Żūżā  192, 268 
Ẕü’l-celāl  522, 1029 
Ẕü’l-ḳarneyn  907 
Ẕü’l-ḳarneyn-i Aṣġar  907 
Ẕü’l-ḳarneyn-i Ḥimyerī  909, 914 
Ẕü’l-ḳarneyn-i Kübrā  910 
 
 
 
 

Ẕü’l-ḳarneyn-i Rūmī  907, 915 
Ẕü’l-ḳarneyn-i ẞānī  657 
Ẕü’l-ḳarneyn-i Ṣuġrā  910 
Ẕü’l-ketefeyn  1041 
Ẕü’l-kifl  754 
Ẕü’l-kifl Nebī  754 
Ẕü’l-menār  908 
Ẕü’l-menār (Ebrehe)  239 
Ẕü’l-merve  318 
Ẕü’l-yezen  908 
Ẕü’n-nūn  908 
Ẕü’n-nūn-ı Mıṣrī  315, 377 
Ẕü’n-nūr  142 
Zübdetü’l-a‘māl  76 
Zübdetü’l-uṣūl  427 
Zübdetü’t-tevārīḫ  78 
Zübeyde Ḫātūn  344 
Zübeyde Ḫātūn-ı Ümmü Ca‘fer  339 
Zübeyr bin Bekkār  994 
Zühre  144, 174, 233, 286, 307, 396, 

452, 530, 572, 573, 624, 670, 930, 
931, 994, 999, 1041 

Zührī  979 
Züleyḫā  469, 1065, 1066, 1067, 

1068, 1069, 1070, 1075, 1077, 
1090 

Zümāṭu’l-kuḥl  318 

 

 

 

 


