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TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu
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 anlayışlar
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman 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 inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı 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 gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kâhire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
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 disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde
yeniden inşa 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

İÇİNDEKİLER
TAKDİM

4

ÖNSÖZ

11

KISALTMALAR

15

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

17

GİRİŞ

19

A. BİR EDEBÎ TÜR OLARAK SİYER
Siyer ve Megâzî
Türk Edebiyatında Siyer
B. SİYER-İ VEYSÎ
Siyer-i Veysî’ye Yazılan Zeyiller
C. NÂBÎ’NİN HAYATI, MÜNŞÎLİĞİ VE ESERLERİ
Hayatı
Münşîliği
Eserleri
İNCELEME
A. ZEYİLLERİN MUHTEVÂ İNCELEMESİ
Birinci Zeylin Te’lîf Sebebi
İkinci Zeylin Te’lîf Sebebi
Eserin Zeyl-i Siyer-i Veysî Olarak Adlandırılması
İkinci Zeylin Mukaddimesi
Birinci Zeylin Konu Başlıkları
İkinci Zeylin Konu Başlıkları
Zeyillerin Konu ve Özetleri
Zeyillerin Üslûp İncelemesi
Bazı Fizikî/Ruhî Portreler
Zeyillerin Kaynakları
B. ZEYİLLERİN ŞEKİL İNCELEMESİ
İmlâ Özellikleri
Şekil ve İçerik Yönünden İki Zeylin Mukayesesi
Türkçe Manzumelerin Vezin ve Nazım Şekilleri
Arapça Manzumelerin Vezni
Farsça Manzumelerin Vezin ve Nazım Şekilleri

19
19
21
26
29
31
31
32
34
37
37
37
38
38
38
39
42
42
101
123
124
133
133
134
135
136
136

ESERİN NÜSHALARI

139

SONUÇ

149

METİN HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

151

TENKİTLİ METİN

153

ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ
Vāḳı a-i Ġazve-i Benī Ḳaynuḳā
Vāḳı a-i Ġazvetü’s-Sevīḳ
Vaḳāyi -i Sene-i āliẟe-i Hicriyye-i Nebeviyye Vāḳı a-i
Ġazve-i Ḳarḳaratü’l-Küdr
Vāḳı a-i Ġazve-i Enmār
Vāḳı a-i İhlāk-ı Ebū Rāfi -i Müşrik-i Tācir-i Fācir
Vāḳı a-i Zifāf-ı Ḥażret-i Oẟmān bin Affān Raḍıya’llāhü
Te ālā Anh
Aḳd-i İzdivāc-ı Ḥafṣa Raḍıya’llāhü Anhā
Vilādet-i İmām Ḥasan bin Aliyyi’l-Mürtażā Raḍıya’llāhü
Anhümā
Ġazve-i Mūḥişe-i Uḥud
Ġazve-i Ḥamrāü’l-Esed
Vaḳāyi -i Sāl-i Çehārüm-i Hicrī Evvelā Vāḳı a-i Seriyye-i
Recī dür
Seriyye-i Abdu’llāh bin Üneys Raḍıya’llāhü Anh
Vāḳı a-i Hāile-i Bir-i Maūne
Vāḳı a-i Ġazve-i Benī en-Naḍīr-i Bed-Taḫmīr
Ġazve-i Bedr-i Mev id
Vāḳı a-i Taḥrīm-i Ḫamr
Vaḳāyi -i Sāl-i Ḫāmis-i Hicrī Ġazve-i Ẕātü’r-Riḳā
Ġazve-i Dūmetü’l-Cendel
Ġazve-i Müreysi ü Tüsemmā Ġazvetü Benī el-Muṣṭalıḳ
Muḫāṣama-i Sinān ü Cahcāh
Vāḳı a-i İfk-i Ṣıddīḳa-i Afīfe Raḍıya’llāhü Anhā
Vāḳı a-i Nüzūl-ı Āyet-i Teyemmüm

153
158
160
161
163
170
172
172
174
175
233
238
244
246
249
256
259
264
265
266
269
275
289

Vāḳı a-i Ġazā-yı Ġarrā-yı Ḫendeḳ ve Tüsemmā
Ġazvetü’l-Aḫzāb
Ġazve-i Benī Ḳureyẓa
Vāḳı a-i İntiḳāl-i Sa d bin Mu āẕ Raḍıya’llāhü Anh
Maḳdem-i Bilāl bin Ḥāriẟ-i Müznī Raḍıya’llāhü Anh
Vaḳāyi -i Sene-i Sādise ez-Hicret-i Faḫrü’l-Mürselīn
Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām
Vāḳı a-i Acībe-i Ukül ü Ureyne
Vāḳı a-i Ġazve-i Ṣulḥ-engīz-i Ḥudeybiyye
Vāḳı a-i İrsāl-i Mekātib be-Mülūk-i Eṭrāf
Mektūb-ı Şerīf-i Sulṭānü’l-Enbiyā Aleyhi Ezke’t-Teḥāyā
be-Hiraḳl Melikü’r-Rūm
Kitāb-ı Faḫr-i Ālem Ṣalla’llāhü Aleyhi ve Sellem ilā Ḫüsrev-i
Pervīz-i Kisrā-i Acem
Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām
ile’l-Muḳavḳıs Sulṭān-ı Mıṣr
Kitābü’n-Nebī Ṣalla’llāhü Te ālā Aleyhi ve Sellem
ile’l-Ḥāriẟ bin Ebī Şimri’l-Ġassānī Ḥākim-i Bilād-ı Dimaşḳ
Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’s-Selām ilā Hevze bin Alī
Ḥanefī Ḥākim-i Memleket-i Yemāme
Ḳudūm-ı Ḥażret-i Ebī Hüreyre Raḍıya’llāhü Anh
Vaḳāyi -i Sāl-i Heftüm-i Hicrī Vāḳı a-i Ġazve-i Aliyye-i
Ḫayber ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Beşer Aleyhi’ṣ-Ṣalātü
ve’s-Selām
Cem ü Taḳsīm-i Ġanāyim-i Ḫayber
Tesmīm-kerden-i Yehūd-ı Ḫayber Ḥażret-i Faḫrü’l-Enbiyā
Aleyhi Efḍalü’t-Teḥāyā
Vāḳı a-i Fetḥ-i Fedek
Reddü’ş-Şemsi li- Alī el-Mürtażā Kerrema’llāhü Vechehū
Vāḳı a-i Vādi’l-Ḳurā ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Verā Aleyhi
Ecmelü’t-Teḥāyā
Vāḳı a-i Fetḥ-i Teymā
İcmāl-i Serāyā

291
327
340
343
344
345
346
377
384
400
408
412
414
415

416
451
454
467
469
471
473
473

Vāḳı a-i Umre-i Ḳażā
Vaḳāyi -i Sāl-i Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü’l-Mürselīn
Ṣalla’llāhü Aleyhi ve Sellem ve İslām-ı Ḫālid bin el-Velīd
ve İslām-ı Eḥad-ı Dühātü’l- Arab Amr bin el- Āṣ ve
İslām-ı Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa Ḥāfıẓ-ı Miftāḥ-ı Beytü’lḤarām
Vāḳı a-i Uẓmā-yı Ġazve-i Mūte
Vāḳı a-i A ẓamü’l-Fütūḥāt ve Eşrefü’l-Ġazavāt Fetḥ-i Mekke-i
Muḥtereme Şerrefeha’llāhü Te ālā
NÂBÎ’NİN İKİNCİ ZEYLİ
Āġāz-ı Medāyiḥ-i Pādişāh Ḫalleda’llāhü ve Ebḳāhü
enā-güẕārī-i Āṣāf-ı Ālī-cenāb
Seriyye-i Ḫālid bin el-Velīd Raḍıya’llāhü Anh
Ġazā-yı Ġarībe-nümā-yı Ḥuneyn
Velādet-i İbrāhīm bin Seyyidi’l-Enbiyā
Vaḳāyi -i Sāl-i Tāsi -i Hicrī
Seriyye-i Alī bin Ebī Ṭālib Kerrema’llāhü Vechehū
Aḥvāl-i Velīd bin Uḳbe fī Ṭalebi’z-zekāt min Benī Muṣṭalıḳ

474

484
492
510
571
575
579
593
595
607
608
612
613

KAYNAKÇA

615

DİZİN

623

EKLER

635

ÖNSÖZ
Bu çalışma, Üveys bin Mehmed (Veysî) (ö. 1038/1628) tarafından yazılan ve Siyer-i Veysî olarak bilinen Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc
adlı esere Türk edebiyatının en önemli müelliflerinden biri olan Urfalı Yûsuf Nâbî’nin (ö. 1124/1712) yazdığı zeyiller ve bu zeyillerin inceleme-metninden oluşmaktadır.
Çalışmanın amacı, günümüze kadar üzerinde herhangi bir akademik
çalışma yapılmamış olan bu zeyillerin karşılaştırmalı metnini hazırlamak,
öncelikle Nâbî’nin Siyer-i Veysî zeyillerini gün yüzüne çıkarmak ve bu
eserlerin edebî incelemelerini yaparak nâsirlik/münşîlik yönüyle Nâbî’yi
daha iyi tanımak ve tanıtmaktır.
Çalışmaya başlarken, yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerin katalogları taranarak zeyillerin nüshaları tespit edildi ve nüshaların bulunduğu
kütüphanelerle irtibata geçilerek tespit edilen nüshaların her birinden nüshaların özelliklerini ortaya koyabilen varaklar temin edildi. Temin edilen
bu varaklarla nüshaların tasnif ve tavsifi yapılarak, nüsha şeceresi çıkarıldı.
Çıkarılan şecere neticesinde nüshaların üç ana kolu tespit edildi. Şecere
sonunda “M”, “A1”, “A2” ve “B” nüshalarından hareketle birinci zeylin
karşılaştırmalı metni ortaya çıkarıldı. İkinci zeyilde ise nüsha azlığı sebebiyle şecere çıkarmaya ihtiyaç duyulmadı. Eserin karşılaştırmalı metni “E”
ve “H” nüshalarından hareketle ortaya çıkarıldı.
Karşılaştırmalı metin oluşturulurken, herhangi bir nüsha esas alınmamıştır. Her nüshanın anlama uygun cümle/kelimesi esas alınıp diğer farklılıklar dipnota alınmıştır.
Çalışmanın giriş kısmı; siyer türü ve Türk edebiyatında siyerin tarihî
gelişimi, siyer konularını işleyen diğer edebî türler, Türk edebiyatında yazılan siyer kitapları, Siyer-i Veysî, Siyer-i Veysî’ye yazılan zeyiller, Nâbî’nin
hayatı, münşîliği ve eserleri başlıklarını içeren konulardan oluşmaktadır.
Birinci bölüm, muhtevâ ve şekil olmak üzere iki başlık hâlinde incelenmiştir. Muhtevâ incelemesinde; Nâbî’nin zeyillerinin sebeb-i te’lîfi,
eserin Zeyl-i Siyer-i Veysî olarak adlandırılmasının sebebi, ikinci zeylin
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mukaddimesine göre birinci zeylin tedkiki, zeyillerdeki konu başlıkları ve
bu başlıkların incelenen nüshalara göre dağılımı, zeyillerde geçen hikâye/
olayların konu özetleri ele alınmıştır. Edebî sanatlar, geçen Arapça, Farsça
ve Türkçe manzumeler ile âyet, hadîs ve diğer Arapça ibâreler, atasözleri,
deyimler, dua ve beddua ifâdeleri zeyillerin üslûp incelemesi başlığı altında
değerlendirilmiştir. Ayrıca Nâbî’nin zeyillerini te’lîf ederken yararlandığı
kaynaklar da gösterilmiştir. Şekil incelemesinde; zeyillerin nüshaları ve bu
nüshaların tavsif ve tasnifi, imla özellikleri, muhtevâ şekil dil ve üslûp açısından mukâyesesi yapılmış, zeyillerde geçen manzumelerin nazım şekilleri
ve vezinleri tablolar hâlinde gösterilmiştir.
İkinci bölümde, önce metin kurma yöntemi üzerinde durulmuş ve ardından birinci ve ikinci zeylin karşılaştırmalı metni verilmiştir. Karşılaştırmalı metinde geçen Arapça ve Farsça ibârelerin anlamları, -varsa- kaynakları dipnotta gösterilmiştir. Zeyillerde geçen hikâyelerin başlıkları, nüshalara
göre farklılık arz etmektedir. Bundan dolayı hikâye/olayların içeriğini en
kapsamlı şekilde açıklayan başlıkların, metinde verilmesine dikkat edilmiş,
diğer başlıklar ise dipnota alınmıştır.
Karşılaştırmalı metinden sonra sonuç ve özel adlar dizinine yer verilmiştir. Özel adlar dizini hazırlanırken, metinde geçen bazı özel adlar, sayfa
ve satır numaralarıyla bölündüğü için -“Sa d bin [M 14a] Ubāde” örneğinde olduğu gibi- dizine alınmada sıkıntı yaşanmıştır. Hazırlanan dizinin
bütün özel adları kapsaması için özel adları bölen sayfa ve satır numaraları
duruma göre özel adların önüne veya sonuna alınmıştır. Özel adlar dizini
sadece tenkitli metni kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Bu kitap, Prof. Dr. İdris Kadıoğlu danışmanlığında 2015 yılında tamamladığımız “Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyiller” başlıklı doktora
tezimizin bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak gözden geçirilmiş hâlidir.
Adı geçen tez “Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi” web sayfasında da mevcut olup erişime açıktır. Bu çalışmada tezde yapılan değişiklikler ve nedeni ilgili bölümde belirtilmiştir
Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. İdris Kadıoğlu’na ilgi, yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. Benimle bilgi

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ve tecrübelerini paylaşan, bana yol gösteren kıymetli hocalarım Prof. Dr.
Süleyman Çaldak, Prof. Dr. Bahir Selçuk, Doç. Dr. Ramazan Sarıçiçek’e
şükranlarımı sunarım. Farsça metinlerin okunması ve tercümesinde yardımcı olan Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Halil Çeçen ve Öğrt. Gör.
Ersin Selçuk’a; Arapça metinlerin okunması ve tercümesinde Doç. Dr.
Mustafa Öncü, Ali Bağcıer, Mehmed Heyderi’ye teşekkür ederim. Eserin
basımında destek ve katkılarından dolayı Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç.
Dr. Ferruh Özpilavcı ve kurum uzmanlarından Dr. Göker İnan ile İsmet
İpek’e şükranlarımı sunuyorum. Yapılan bu çalışmada benden manevî desteğini esirgemeyen aileme de teşekkür ederim.
Gerek karşılaştırmalı metni hazırlarken, gerekse inceleme kısmında son
derece titiz davranmaya gayret ettik. Buna rağmen, her bilimsel çalışmada
olduğu gibi bunda da eksiklerin olması kaçınılmazdır. Gözden kaçan noksan ve hataların müsamaha ile karşılanacağını umar, eserin bundan sonra
yapılacak genelde dil ve edebiyat, özelde Nâbî araştırmalarına kaynaklık etmesini temenni ederim. Müellifin ikinci zeylin başında yazdığı ve bizim de
duygularımıza tercüman olan şu dua rubaisi ile önsözü bitirmek isterim:
Yā Rab baña fevc-i keremüñ rām eyle
Āġāzumı ġıbṭa-senc-i encām eyle
Noḳṣānlarumı nüsḫa-i a mālümde
Aḳlām-ı ināyetüñle itmām eyle
(Nâbî)

Abdulsamet ÖZMEN
Diyarbakır 2020
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KISALTMALAR
A.s.
Bk.
C.
DİA
Hz.
Ktp.
mm.
nr.
ö.
s.
S.
S.A.V.
Yay.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aleyhisselâm
Bakınız
Cilt
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
Hazret
Kütüphane
Milimetre
numara
Ölüm
Sayfa
Sayı
Sallallahü aleyhi ve sellem
Yayınları

Nüsha Kısaltmaları
A1
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1751
A2
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1750
A3
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1749
A4
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1759
AD : Adana İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nr. 2263
AE1 : Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Edebiyat, nr. 350
AE2 : Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Edebiyat, nr. 351
AN
: Milli Kütüphane, nr. 8823/1
AN1 : Milli Kütüphane, nr. 2292/9
AN2 : Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, nr. 4114
ANT : Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Ali Nihat Tarlan, nr. 103
ANT1 : Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Antalya Tekelioğlu, nr. 457
B
: Mısır, Bulak, Matbu, Basım tarihi,1248/1791
B1
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1246
B2
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1536/1
D
: Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 521
E
: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Es ad Efendi, nr. 2443/2
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E1
E2
EL
H
H1
HF
HK
HLT
HS
M
M1
M2
N1
N2
N3
N4
N5
P
SL
SR
Ş
T
T1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Es ad Efendi, nr. 2442
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Es ad Efendi, nr. 2350
Elazığ İl Halk Kütüphanesi, nr. 3314
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, nr. 4404
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4381
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hafız Ahmed Paşa, nr. 235/2
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 769/2
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Halet Efendi, nr. 732/1
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 392
Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 197
Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 2741
Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 5050
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3307/1
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3308
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3345
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3351/2
Çankırı İl Halk Kütüphanesi, nr. 338
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Pertev Paşa, nr. 487/2
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Selim Ağa, nr. 807
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Serez, nr. 1778
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1895/2
Tokat Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 37
Trabzon Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 512

TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ

GİRİŞ
A. BİR EDEBÎ TÜR OLARAK SİYER
Siyer ve Megâzî1
Siyer, sözlükte “ahlak, âsâl, âdâb, hısâl, fezâil, mehâsin, menâkıb” (Tulum, 2011:1604) ve “ahlak ve yüksek vasıflar, mevzusu Hz. Muhammed’in
hayatı olan kitap” (Devellioğlu, 2011:1119) gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Sîret, Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah Mûsâ’ya asayı al ve
korkma! Biz onu ilk hâline dönüştüreceğiz” (Tâhâ, 20/21) buyurdu. Bu
âyette “hal ve şekil” anlamında yalnız bir yerde geçmektedir. Sîret ve siyer,
Hz. Muhammed’in hayatı, onun hayatını konu edinen ilim dalı ve bu
dalda yazılan eserler için terim olarak kullanılmıştır.
Megâzî, “savaş yeri, savaş ve savaş hikâyeleri” anlamındaki magzat kelimesinin çoğuludur. Megâzî, Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerinin tarihine ve bu konuda yazılan kitaplara verilen addır. Megâzî kelimesi, siyer
kelimesinin eş anlamlısı hâlinde hem kendi başına, hem siyerle birlikte
kullanılmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevâsında Hz. Resûlullah, çok yer teşkil ettiği
için, İslâm âleminde Resûlullah’ı iyi tanıyıp bilmenin yolu, Kur’ân’ı ve İslâmı daha iyi anlamak ve öğrenmekten geçtiği görüşü yaygınlık kazanmıştır.
Bunun neticesi olarak siyer ilmine olan ilgi artmıştır.
Siyer ve megâzî alanında yapılan en önemli çalışmalar, tâbiîn dönemi
olan 2. yüzyılın ilk yarısına rastlamaktadır. Bu dönemin âlimleri kendinden önce suhuf ve risâle hâlinde olan rivâyetleri konularına ve kronolojik
sıraya göre tasnif ederek siyer ve megâzî kitaplarına son şeklini veren eserler
te’lîf etmişlerdir. Bu devrin en önemli eseri Mûsâ bin Ukbe tarafından
yazılan Kitabü’l-Megâzî adlı eserdir. Eserde Ka’be’nin yeniden inşası, ilk
vahyin gelişi, Habeşistan’a hicret gibi konular ele alınmıştır.

1

bk. (el-Shaman, 1982:VI-XX), (DİA, C. 37, s. 316).
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Siyer Konularını İşleyen Diğer Edebî Türler1
Ayrı bir edebiyat türünü teşkil eden ve siyer kitaplarından dallanan siyerin diğer türleri hakkında kısmî bilgi vermek yararlı olacaktır. Ele alınan bu türlerin hepsi doğrudan veya dolaylı olarak siyer türü ile alakalıdır.
Bunların en önemlileri şunlardır:
1. Mevlid Manzumeleri: Hz. Resûlullah’ın doğum gününü, dünyaya
gelişini anlatan eserlerdir. Bu konuda Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok
eser kaleme alınmıştır.
2. Mi’râciye veya Mi’râc-nâmeler: Hz. Peygamber’in mi’râca çıkışını
anlatan eserlerdir.
3. Hicret-nâmeler: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini
anlatan eserlerdir.
4. Hilye-i Şerîfe: Hz. Peygamber’in fizikî ve cismî sıfatlarını tasvir eden
eserlerdir.
5. Esmâ-i Şerîfe: Hz. Resûlullah’ın şerîf isimlerinden bahseden eserlerdir.
6. Neseb-i Şerîf: Hz. Resûlullah’ın Hz. Âdem’den başlayan nesebinin
silsilesini ihtivâ eden eserlerdir.
7. Mu’cizât-ı Nebi: Hz. Peygamber’in hissî ve haberî mu’cizelerinden
ve menkıbelerinden bahseden eserlerdir.
8. Gazavât-ı Nebi: Hz. Peygamber’in bütün askerî faaliyetlerini veya
bazı mühim gazalarını ihtivâ eden eserlerdir.
9. Delâil-i Nübüvvet: Hz. Peygamber’e vahy inmeden önceki ve indikten sonraki zamanlarda meydana gelen peygamberlik alâmetlerini anlatan
eserlerdir.
10. Şemâil-i Şerîfe: Hz. Peygamber’in huyları, sözleri, sohbetleri, yemek yeme âdâbı gibi konuları kapsayan eserlere verilen addır.
11. Hukuk ve Hasâis: Hz. Resûlullah’ın dünya ve ahiretteki hakları,
1

bk. (el-Shaman, 1982:XXI-XXV)
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müminlerin üzerindeki hakları ve Müslümanların O’nun karşısındaki tutum ve davranışlarından bahseden eserlerdir.
Türk edebiyatında müellifler, siyer kitaplarını üç ayrı şekilde kaleme
almışlardır.
1. Mensûr Siyerler: Siyer kitapları genellikle nesir şeklinde kaleme
alınmıştır. Bunda düşüncenin nesirle daha kolay ifade edilmesinin etkisi
olabilir.
2. Manzum Siyerler: Manzum siyerlerin çoğu altmış üç beyit ile doksan dokuz beyitten oluşmaktadır.
3. Manzum-Mensûr Karışık Olan Siyerler: Bazı siyer kitapları, hem
nazım hem de nesir olarak karışık bir şekilde yazılmıştır. Ancak bu siyer
kitaplarında nesir yönü daha ağır basmaktadır.
Türk Edebiyatında Siyer1
Siyer, Osmânlılarda tarih ilminin konusu olmaktan ziyade edebiyatçıların ilgi alanına daha çok girmiştir. Bunda Kısâs-ı Enbiyâ adlı eserin zengin
malzemeyi barındırması etkili olmuştur. Türk edebiyatında ilk siyer kitapları Arapça veya Farsçadan tercüme edilmiştir. Elimizde mevcut olan en
eski Türkçe siyer-i nebiyi Erzurumlu Kâdı Darîr 14. asrın ikinci yarısında
Arapçadan tercüme etmiştir. Bu eser, asırlarca halk üzerinde etkisi olmuş
ve dönemin müelliflerinin siyer ilmine olan rağbetlerini arttırmıştır.
Türkçe siyer konusunda en seçkin ikinci yazar ise Alaşehirli Kâdı Veysî’dir. Veysî’nin Siyer’i Türkçe olarak doğrudan doğruya te’lîf edilen ilk siyer kitabıdır. Eser son derece ağır ve külfetli bir üslûpla kaleme alınmıştır.
Türk edebiyatında 14 ve 20. yüzyıllar arasında kırka yakın siyer kitabı tercüme veya te’lîf edilmiştir. Bunlardan dokuz tanesi Arapçadan, beş
tanesi de Farsçadan tercüme edilmiştir. Yirmi üç eser ise te’lîf edilmiştir.
Bu eserlerden yedisi manzum, diğerleri ise nazım-nesir karışık olarak yazılmıştır. 14 ve 20. yüzyıllar arasında yazılan eserlerin asırlara göre dağılımı
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:
1

bk. (el-Shaman, 1982:XXXVIII-XL), (DİA, C. 37, s. 316)

21

22

GİRİŞ

Yüzyıl

Sayı

14.

1

15.

7

16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başı

7

17.

3

18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı

9

19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı

10

Tarihi belli olmayan

3

Türk Edebiyatında Yazılan Siyer Kitapları1
14. yüzyıl
1. Tercemetü’d-Darîr ve Takdimetü’z-Zahîr: Kâdı Mustafa bin Yusuf
bin Ömer el-Erzeni’r-Rûmî (ö. 796/1393) tarafından 1388 yılında Kâhire’de Arapçadan tercüme edilen bu manzum-mensûr eser, Türk edebiyatında en eski siyer kitabıdır.
15. yüzyıl
1. Siyerü’n-Nebi: Manzum olan bu eser, şair Ahmedî Tacü’d-Din İbrahîm’e (ö. 815/1412) atfedilmiştir.
2. Siyer-i Nebi: Türkçe manzum siyer kitaplarının en hacimlilerinden olan eser, 15. yüzyıl şâirlerinden Muhammed isimli bir zat tarafından
nazmedilmiştir. Eser, Kavruk ve Kadıoğlu tarafından yayımlanmıştır. (Bk.
Kaynakça)
3. Manzum Siyer-i Nebi: Amasyalı Münirî İbrahim Çelebî tarafından
yazılan Türkçe Siyer kitaplarının en hacimlisi olan eser, mesnevi nazım
şekliyle yazılmıştır.
4. Me’âricü’n-Nübüvve fî Medârici’l-Fütüvve Tercümesi: Koca Nişancı Celâl-zâde Mustafa Çelebî’nin (ö. 975/1567) Molla Mu’în Miskîn
el-Ferâhî’nin Farsça yazdığı siyer kitabının ilk Türkçe tercümesidir.
1

bk. (el-Shaman, 1982:XLC-C)
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5. El-Mevâhibü’l-Ledünniyye bi’l-Minâhi’l-Muhammediye Tercümesi: Mahmûd Magnisâvî tarafından İmâm-ı Kastallânî’nin el-Mevâhibü’l-Ledünniyye adlı eserine yapılan ikinci tercümedir.
6. İbn Hişâm’ın Siyer-i Nebi’sinin Türkçe Tercümesi: Aydınlı Eyyûb
bin Halil (ö. 986/1578) tarafından İbn Hişâm’ın (ö. 218/834) Siyer adlı
eserine yapılan tek Türkçe tercümedir.
7. Tercüme-i Şevâhidü’n-Nübüvve li-Takviyeti Yakîni Ehli’l-Fütüvve:
Lâmiî Çelebî (ö. 940/1533) tarafından Abdurrahmân-ı Câmî’nin 885/1480
yılında Farsça te’lîf ettiği Şevâhidü’n-Nübüvve adlı siyerinin Türkçe tercümesidir.
16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başı
1. Meâlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn: Meşhur şâir
Bâkî’nin (ö. 1008/1600) İmâm-ı Kastallânî’nin el-Mevâhibü’l-Ledünniyye
bi’l-Minâhi’l-Muhammediye adlı eserine yaptığı bir tercümedir. Bu tercüme Vezir Sokullu Mehmed Paşa’nın emri ile 987/1579 yılından önce tamamlanmıştır.
2. Sahâ’ifü’l-İber ve Letâifü’s-Siyer veya Siyer-i Kâzerûnî Tercümesi:
Fars edebiyatında Siyer-i Afîf veya Siyer-i Kâzerûnî adıyla tanınan siyer kitabının İznikli Vahyî-zâde Mehmed bin Ahmed (ö. 1018/1609) tarafından
yapılan ilk Türkçe tercümesidir.
3. Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî
veya Meâricü’n-Nübüvve Tercümesi: Altıparmak Mehmed bin Mehmed
(ö. 1033/1623) tarafından Molla Mu’în Miskîn’in Meâricü’n-Nübüvve adlı
eserine yapılan ikinci tercümedir.
4. Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mirâc veya Siyer-i Veysî: Alaşehirli
Kâdı Üveys bin Mehmed (ö. 1037/1627) tarafından te’lîf edilmiştir. Türkçe te’lîf edilen siyer kitaplarının başında gelmektedir. Veysî’nin ölümüyle
eser yarım kalmıştır. Daha sonra eserin tamamlanması için bazı müellifler
tarafından zeyiller yazılmıştır.1

1

Detaylı bilgi için bk. (Özmen, 2015:XXVIII)
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5. Siyer-i Kâzerûnî Tercümesi: Karaçelebi-zâde Abdülaziz (ö.
1068/1657) tarafından Siyer-i Afîf veya Siyer-i Kâzerûnî’ye diye bilinen
Farsça eserin Türkçeye yapılan ikinci tercümesidir. Eserin bitirme tarihi
1041/1631 tarihinden önce olmalıdır.
6. Siyer-i Nebi: Riyâzî Mehmed bin Mustafa (ö. 1054/1644) tarafından yazılan eserin hiçbir nüshasına rastlanmamıştır. Fakat kaynaklarda
böyle bir eserin varlığını gösteren kayıtlar vardır.
7. El-Fevâyihü’n-Nebeviyye fi’s-Siyeri’l-Mustafaviyye: Karaçelebi-zâde Abdulaziz (ö. 1068/1657) tarafından yazılan Siyer-i Nebi’ye dair ikinci
eseridir. Eser, Karaçelebi-zâde’nin Ravzatü’l-Ebrâr adındaki Peygamberler
Tarihi ile Kâzerûnî’nin Siyer-i Nebi adlı eserlerinin tercümesi niteliğindedir. Eserde sanatlı ve secili bir üslûp kullanılmıştır.
17. yüzyıl
1. Ravzatü’l-Ahbâb fî Sîreti’n-Nebî ve’l-Âl ve’l-Ashâb Tercümesi:
Mağnisalı Benli-zâde Mahmud (ö. 1138/1725) tarafından kaleme alınan
Cemalüddin Ataullah bin Fadlullah el-Hüseynî eş-Şirâzî’nin Ravzatu’l-Ahbâb adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Bu tercüme 1106/1694 tarihinde
tamamlanmıştır.
2. Siyer-i Nebi: Abdülbâkî Ârif ’in (ö. 1125/ 1713) siyere dair yazdığı
bir eserdir. Eser, Resûlullah’ın çocukluğundan peygamberliğinin dördüncü
yılına kadarki olayları ihtivâ etmektedir. Yarım kalan eser, daha sonra Abdülbâkî Ârif ’in (ö. 1125/1713) damadı Fâiz Efendi el-Hüseynî tarafından
1131/1719 yılında tertiplenmiştir.
3. Mevhibe-i Seniyye Mine’s-Sîreti’z-Zekiyye: Ahmed bin İbrahim
Tophanevî (ö. 1183/1769) tarafından kaleme alınan eser, Resûlullah’ın doğumundan ölümüne kadar bazı hadiseleri ihtivâ etmektedir.
18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı
1. Manzum Siyer-i Nebi veya Sefâret-nâme: İbrahim Hanîf Efendi
(ö. 1217/1802) tarafından kaleme alınan eser, mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Eser, üç cilt hâlinde tertip edilmiştir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

2. Siyer-i Halebî Tercümesi: Râgıp Paşa Hocası denmekle meşhur
olan İbrahim bin Mustafa el-Halebî el-Mudarî’nin (ö. 1191/1776) yazdığı
Nazmü’s-Sîreti’n-Nebeviyye adlı eserinin Ayıntablı Mütercim Âsım Efendi
(ö. 1235/1820) tarafından yapılan ilk Türkçe tercümesidir.
3. Şerh-i Kaside-i Halebî Tercümesi: İbrahimü’l-Habbi’nin Şerh-i
Nazmü’s-Sîre adlı eserinin Mehmed Efendi (ö. 1216/1801) tarafından
yapılan ikinci Türkçe tercümesidir. Kaynaklarda müellifi hakkında fazla
bilgiye rastlanmamaktadır. Eser 1216/1801 tarihinde Bağdad’da tamamlanmıştır.
4. Tercümetü’l-Müntehab min Siyeri’r-Resûl: İbrahim Gânim Efendi
(ö. 1230/1815) tarafından Ebü’l-Hasan el-Bekrî Siyeri’nden tercüme edilmiş küçük bir eserdir.
5. Siyer ve Ensâb-ı Nebi ve Menâkıb-ı Ashab: Mehmed Saîd bin Pîr
Osman (ö. 1234/1818) tarafından kaleme alınmıştır.
6. Ahsenü’l-Ahbâr: Ahmed Vehbi Efendi (ö. 1235/1819) tarafından
kaleme alınmıştır.
7. Manzum Siyer-i Nebi: Abdulfettah Şefkat Efendi (ö. 1242/1826)
tarafından kaleme alınan eser, III. Selim (1203/1789-1222/1807) zamanında nazmedilmiştir.
8. Ziyâ’ü’l-Cinân ve Şifâ’ü’l-Cenân: İbrahim bin Ahmed Tokâdî (ö.
1255/1839) tarafından kaleme alınmıştır.
9. Mahmûdu’s-Siyer: Eyyüp Sabri Paşa (1308/1890) tarafından kaleme alınan eser, İstanbul’da 1287/1870 yılında basılmıştır.
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı
1. Siyer-i Nebî: Hakkı (Bıçakçıoğlu) tarafından İstanbul’da 1305 yılında basılmıştır.
2. Levâmiü’n-Nûr: Mehmed Tevfik Paşa tarafından İstanbul’da 1308
yılında basılmıştır.
3. Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye: Yusuf Ziya
Yozgatî tarafından İstanbul’da 1313 tarihinde basılmıştır.
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4. Nazmü’s-Siyer: Trabzonlu Hafız Mahmud Zühdî (ö. 1332/1913)
tarafından mesnevi nazım şekliyle yazılan bir eserdir. Trabzon’da 1324 tarihinde basılmıştır.
5. Akvemü’s-Siyer: Düzceli Yusuf Su’âd tarafından 1327 yılında yazılan eserin ilk cildi matbudur.
6. Hayât-ı Hazret-i Muhammed: Lütfullah Ahmed tarafından İstanbul’da 1331/32 tarihinde üç cilt hâlinde basılmıştır.
7. Siyer-i Celîle-i Nebeviyye ve Şemâil-i Şerîfe-i Mustafaviyye: Konyalı Hüseyin bin Tevfik tarafından İzmir’de 1338 tarihinde basılmıştır.
8. Sîretü’n-Nebi: Abdullah Atıf (Tüzüner) tarafından İstanbul’da 1342
tarihinde basılmıştır. Eser, daha sonra yeni harflerle 1973 yılında tekrar
basılmıştır.
9. Ecmelü’s-Siyer li-Ekmeli’l-Beşer: Aksekili Mustafa Hakkî tarafından İzmir’de 1340 yılında basılmıştır.
10. Siyer-i Nebi: Mehmed Ziya tarafından İstanbul’da 1340 tarihinde
basılmıştır.
Zamanı veya Müellifi Belli Olmayan Siyer Kitapları
1. Siyer-i Nebi: Başından birkaç yaprağı eksik olan bu eserin ismi ve
müellifi tespit edilmemiştir. Eser, üslûp ve dil bakımından 17. yüzyıl eserlerine benzemektedir.
2. Siyer-i Nebi: Hâlid Efendi tarafından yazılan manzum bir eserdir.
Te’lîf tarihi belli değildir.
3. Siyer-i Muhtasara: Kemâl adında bir zat tarafından kaleme alınmıştır. Te’lîf tarihi belli değildir.
B. SİYER-İ VEYSÎ1
Çalışmamızın konusu, Siyer-i Veysî’ye Nâbî tarafından yazılan zeyillerdir. Bu vesileyle Siyer-i Veysî’nin muhtevâsından kısaca bahsedeceğiz.

1

bk. (Öztürk, 1997:35-36)
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Üveys bin Mehmed (Veysî) (ö. 1038/1628) tarafından kaleme alınan
Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc adıyla bilinen bu eser, Hz. Peygamber’i anlatan bir eserdir. Eser iki ciltten oluşmaktadır. Birinci cilt, Hz.
Peygamber’in Mekke döneminden bahseder. Bu cilt, 23 başlıktan müteşekkildir. İkinci cilt ise Resûlullah’ın Medine hayatından bahseder ve 14
başlıktan ibârettir. İlk ciltteki konu başlıkları aşağıda zikredilmiştir:
1. Hz. Peygamber’in şeceresi.
2. Zemzem Kuyusu’nun bulunmasının anlatılması.
3. Resûlullah’ın annesi Âmine ile babası Abdullah’ın nikahlanması.
4. Hz. Peygamber’in isimlerinin sıralanması ve bu isimlerin konuluş
sebebi.
5. Resûlullah’ın doğumunun anlatılması.
6. Nuşirevân’ın adaleti hususunda rivâyet edilen hadîs üzerine yapılan
tartışma.
7. Resûlullah’ın süt annesi Halîme’ye verilmesi.
8. Resûlullah’ın Şam Seferi esnâsında Bahîrâ adlı rahiple karşılaşması.
9. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice’nin evlenmeleri.
10. Ka’be’nin onarılması ile Hacerü’l-Esved yerine konulurken Resûlullah’ın yaptığı hakemlik.
11. Vahyin gelişi.
12. Hz. Peygamber’in tebliğ görevini açıktan yapması.
13. Kâfirlerin Hz. Peygamber’e fiilî ve sözlü sataşmaları.
14. Habeşistan’a göç izninin çıkışı.
15. Habeşistan’a gelenleri tekrar Hicaz’a götürmek için Necâşî’ye yapılan müracaat.
16. Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu.
17. Hz. Ömer’in Müslüman oluşu.
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18. Müşriklerin Ebû Talib’e gelip “Muhammed’i himayeden vazgeç”
demesi.
19. Müşriklerin Benî Hâşim ve Benî Abdulmuttalib ile bağlarını koparmaları ve Abdulmuttalib’in ölümü.
20. Hz. Peygamber’in, Kureyşlilerin yaptığı eziyetten bunalıp Tâ’if ’e
gidişi ve orada istediğini bulamayıp gönlü kırık bir şekilde dönerken yolda
cinler taifesinin Müslüman oluşu.
21. Mi’râc hadisesi.
22. Resûlullah’ın hac mevsiminde Arap kabilelerini İslâma davet
etmesi.
23. Hz. Peygamber’in hicrete yönelmesi.
İkinci ciltte geçen başlıklar ise;
1. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti ve Mescid-i Kubâ.
2. Yahûdî hahamı Abdullah bin Selâm’ın Müslüman oluşu.
3. Selman-ı Fârisi.
4. Selmân’ın Müslüman olmak için Peygamber’e getirilişi.
5. Beş vakit namaz için ezana başlanması.
6. Konuşan bir kurdun Hz. Resûlullah’dan haber vermesi.
7. Resûlullah’ın kızı Fâtıma’nın düğünü.
8. Hz. Peygamber’e kıtal için iznin verilmesi.
9. Büyük savaşlar.
10. Hz. Hamza’nın büyük savaşları.
11. Kıble’nin değişmesi.
12. Ebû Leheb’in öldürülmesi.
13. Kureyş müşriklerinden Umeyr bin el-Cüheymî’nin Müslüman
oluşu.
14. Mervân’ın kızı Âsmân’ın öldürülmesi.”

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Nâbî, siyere dair eserinde Siyer-i Veysî’ye atfen bazı değerlendirmelerde
bulunmuştur. Nâbî, zeyillerinde Siyer-i Veysî için kullandığı ifâdelerin çoğunda Siyer-i Veysî’nin yarım kaldığı ve çok değerli olduğundan bahsediyor. Nâbî, zeyillerinde Siyer-i Veysî’yi şu kelimelerle tavsif eder:
“…dūḫte itdügi cāme-i girān-bahā-yı maḳālüñ ṭırāz-ı dāmenin itmāma…” (M 1b) (Sözün kıymetli elbisesi)
“Ol ġonce-i nīm-şüküft-i çemenistān-ı āẟārı āb u hevā-yı dem ü ḳalem…” (M 2a) (Eserlerin bahçesinin yarım açılmış goncası)
“Ol mīve-i nīm-puḫt-ı şāḫsār-ı esrārı germiyyet-i āfitāb-ı himmetle…” (M 2a) (Sırların dallarının yarım olgunlaşmış meyvesi)
“…āġāz eyledügi zemzeme-i ḫoş-āyendesi dāire-i ālemde ḳarārın
bulmamaḳ…” (M 2a) (Güzel gelen nağme)
“Ol naġme-i ġam-zidānuñ niyyet-i tevşīḥ ile ney-pāre-i ḳaleme irāde-i
nefḫ-i dem eyleyene.” (M 2a) (Gamı def eden nağme)
“…māh-ı nā-şude-bedr gibi nā-tamām ṭurur iken…” (M 2a) (Yarım
kalmış dolunay)
“Numūne-i ferḳedān olan dü cild-i müellif-i Veysî-i beḳā-mesīr…”
(M 3a) (Yol gösteren iki yıldız örneği)
“…oldıġı ḥālde ḳabā-yı nīm-dūz Siyer-i Veysī…” (E 2b) (Yarım dikilmiş kaftan)
“Siyer-i Veysī-i merḥūm pīr-i ferzend-i resānende gibi”(E-3b) (Büyüyen çocuğun dedesi)
Siyer-i Veysî’ye
Yazılan Zeyiller1
Siyer-i Veysî adlı eser, Veysî’nin ölümüyle yarım kalmıştır. Daha sonra
pek çok kişi, eseri tamamlamak için zeyl yazmıştır. Siyer-i Veysî’ye yazılan
zeyiller aşağıda zikredilmiştir.

1

bk. (el-Shaman, 1982:LXXII-LXXX)
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1. Zeyl-i Siyer-i Veysî: Nev’izâde Ata’ullah (ö. 1044/1634) tarafından
Siyer-i Veysî’ye yazılan ilk zeyildir. Ancak eser, müellifin ölümü dolayısıyla
tamamlanamamıştır. Bu zeyl, Bedir Savaşı sonrasından başlayarak çeşitli
olaylar ve gazalardan bahseder.
2. Zeyl-i Siyer-i Veysî: Bosnalı Sâmi-i Abdülkerim (ö. 1096/1684)
tarafından yazılmıştır. Bu zeylin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.
Eser hakkında fazla malumatımız yoktur.
3. Zeylü’z-zeyl-i Siyer-i Veysî: Bağdatlı Nazmizâde Hüseyin Murtazâ
(ö. 1134/1721) tarafından Siyer-i Veysî’ye Nâbî’nin yazdığı zeyle yapılan
zeyldir. Eserde Hâlid b. Velîd ile Amr b. Âs’ın seriyyelerinden Hz. Peygamber’in vefatına kadar olan olaylar anlatılmaktadır. Eser 1107/1695 yılından önce tamamlanmıştır.
4. Zeyl-i Siyer-i Veysî: Sultan Selim (1203/1789-1222/1807) zamanında Tıflî nâmıyla meşhur Ahmed (ö. 1223/1808) isminde biri tarafından kaleme alınmıştır. Kaynaklarda eserin müellifi hakkında fazla bilgiye
rastlanmamıştır.
Bu eser, Nâbî ve Nazmizâde Murtazâ zeyillerinde geçmeyen ve iyice
anlatılmayan hadiselerden bahsetmektedir. Tıflî Ahmed, Nazmizâde ve
Nâbî’yi tenkit eden cümleler sarf etmiştir. Eserde külfetli bir üslûp kullanılmıştır.
5. Zeyl-i Siyer-i Veysî: Koçhisârî-zâde Süleymân Tâlib (ö. 1206/1792)
tarafından yazılan bu zeyl 15 Ramazan 1206/1792 tarihinde tamamlanmıştır. Bu zeyl, Nâbî’nin birinci zeyli mâhiyetindedir. Eser, Benî Kaynukâ
Savaşı’ndan başlayarak Hudeybiye Barış Antlaşması’na kadar olayları ihtivâ etmektedir. Kaynaklarda eserin müellifi hakkında fazla bilgiye rastlanmamıştır.
6. Huneyniye ve Tâifiye: Bu zeyl, Koca Ragıp Paşa (ö. 1176/1763) tarafından yazılmıştır. Zeylin bazı nüshaları müstakil bazıları da Koca Ragıp
Paşa’nın Münşeât adlı eserinde yer almaktadır. Eser, Nâbî, tarafından yazılan Zeyl-i Siyer-i Veysî’ye yapılan zeyl mâhiyetini taşımaktadır. (Aydıner,
2007:405)
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7. Zeyl-i Siyer-i Veysî: Nâbî’nin (ö. 1124/1712) bu eseri, Siyer-i Veysî’ye yazılan zeyillerin en önemlisidir. Nâbî bu eserde, Veysî’nin külfetli ve
süslü üslubunu takip etmiş ve Veysî’den aşağı kalmamak için büyük gayret
sarf etmiştir. Nâbî, eseri te’lîf ederken başta Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs kitapları olmak üzere Arapça ve Farsça siyer kitaplarından istifade etmiştir. Eser,
Nâbî’nin Siyer-i Veysî için yazdığı birinci zeyldir. Eserde Benî Kaynukâ Savaşı’ndan Mekke’nin fethine kadar olan olaylar anlatılmaktadır.1
8. Zeylü’z-zeyl-i Siyer-i Veysî: Nâbî’nin (ö. 1124/1712) Siyer-i Veysî’ye
yazdığı ikinci zeyldir. Nâbî birinci zeylini yazdıktan yirmi yıl sonra Zeyl’ine
bir zeyl daha yazmıştır. Bu eser, Mekke’nin fethinden hicretin dokuzuncu
yılı Velîd bin Ukbe’nin Benî Mustalık kabilesinden zekat talep etmesine
kadar meydana gelen olayları anlatmaktadır.2
C. NÂBÎ’NİN HAYATI, MÜNŞÎLİĞİ VE ESERLERİ
Hayatı
Tezkirelerin verdiği bilgilere göre Nâbî, 1055/1642 yılında Urfa’da
doğmuş, 1124/1712 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Nâbî’nin hayatı ve
edebî kişiliği hakkında daha önce pek çok akademik çalışma3 yapıldığı için
biz Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillere yansıyan hayat kesitini ve ruh
hâlini şu cümlelerle özetleyeceğiz:
a) İkinci zeylin mukaddime kısmında verilen bilgilere göre Nâbî’nin
birinci zeyli yazdığı sırada maddî durumunun son derece iyi olduğu ve bu
sayede mutlu bir hayat geçirdiği görülmüştür.
b) Nâbî, ikinci zeylini yazarken maddî durumu son derece kötü olduğundan eserini sadrazamın teşvikiyle ve câize karşılığında yazmıştır. Nâbî,
bu eseri te’lîf ettikten sonra devlet erkanından beklediği iltifatı da görmüştür.

1
2
3

Eser hakkında detaylı inceleme birinci bölümde yapılmıştır.
Eser hakkında detaylı inceleme birinci bölümde yapılmıştır.
Nâbî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında detaylı bilgi için bk. (Mengi, 1991: 28), (Okuyucu, 2013:
21), (Diriöz, 1994: 35), (Bilkan, 2007: 16), (Ambros, 2011: 248-9), (Akkuş, 1995: 199), (İslam Ansiklopedisi Nâbî maddesi C. 32 s. 259), (Bilkan, 1998: 12-228), (Yorulmaz, 1996: 25-484)
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c) İkinci zeylin mukaddime kısmında verilen bilgilere göre Nâbî’nin;
birinci zeylini 1095/1683 yılında yazmaya başladığı, ikinci zeylini ise
1123/1711 yılında bitirdiği belirtilmiştir.1
Münşîliği
Nâbî’nin 242 farklı metni ihtivâ eden ve çoğu mektuplardan oluşan
Münşeât’ı mevcuttur.2 Dolayısıyla Nâbî’nin münşîliği hakkında bazı değerlendirmeler yapmak yararlı olacaktır.
Nâbî’nin münşîliği konusu, Saîd Paşa (ö. 1307/1890) tarafından kaleme alınan “Mizânü’l-Edeb” adlı eserin “Heveskârân-ı inşâya ihtârât” başlığı
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Saîd Paşa, “Mizânü’l-Edeb” adlı eserinde münşîde bulunması gereken
husûsiyetleri şöyle sıralar:
“Fenn-i inşâda meleke ve mahâret ilm-i belâgata vukûf-ı tâm ile berâber
kesret-i mütâlaa, tekrir-i müracaat, halk ile muhâlatat, kütüb ve fünûn ve
resâil-i kesîreye vukûf, hutebânun nutuk ve hitabetlerini ve meşâir-i şuarânın divanlarını ve her türlü mektubât-ı edebiyeyi kıraat gibi ahvâle devâm
ile hâsıl olur.” (Balta, 2009:123)
“Mizânü’l-Edeb” adlı eserden faydalanarak Nâbî’nin mensur siyer yazıcılığındaki yetenek ve ustalığını şöyle değerlendirebiliriz.
1. Belâgat ilmine tam vukûfiyet: Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve
adamına göre söylenmesi anlamına gelen belâgat, Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye
yazdığı zeyillerde hakkıyla mevcut olan bir hususdur. Nâbî, eserini te’lîf
ederken konu/olayların gidişatına göre âyetler, hadîsler, Türkçe, Farsça,
Arapça manzumeler ile Arapça mensûr ibâreleri kullanarak muktezâ-yı
hâle mutabakat olan belâgat ilminden istifade etmiştir.3
2. Kesret-i mütâlaa: Fazla okuma, araştırma ve düşünme anlamlarına gelen kesret-i mütâlaa, Nâbî’nin zeyillerine yansıyan bir hususdur.
1
2
3

bk. (E-2b/10-13), (E-3b/15-17, E-4a/1-4), (E-4a/9-17, E-4b/1-3)
Detaylı bilgi için Adnan Oktay tarafından hazırlanan Münşaât-ı Nâbî: Nâbî’nin Mektupları adlı esere
bakılabilir.
Örnekler için bk. Birinci bölümdeki ayetler, hadisler, Türkçe/Farsça/Arapça manzumeler ve mensûr
ibâreler.
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Nâbî’nin, zeyillerde Arapça, Farsça terkip ve tamlamaları çok kullanması,1
çeşitli hadîs kitaplarından alıntılar yapması,2 farklı şâirlerin divanlarından
yararlanması3, bahsedilen duruma örnek gösterilebilir.
3. Kütüb fünûn ve resâil-i kesîreye vukûfiyet: Kitaplar, fenler ve pek
çok risâleye vakıf olma anlamına gelen bu durum Nâbî’de mevcuttur. Nâbî
zeyillerde pek çok eserden istifade ettiğini gösteren ipuçları mevcuttur.4
4. Hutebânın nutuk ve hitâbetlerini ve meşâhir-i şuarânın divanlarını ve her türlü mektûbât-ı edebiyeyi kırâat: Hatiplerin söz ve hitâbetlerini ve meşhur şâirlerin divanlarını ve her türlü edebî mektubu okuma
anlamına gelen bu durum Nâbî’de mevcuttur. Zeyillerde, Resûlullah’ın
devlet başkanlarına yazdığı İslâma davet mektupları, devlet başkanlarının
Resûlullah’a verdiği cevaplar; Abdullah bin Revâha, Hassan bin Sâbit, Hz.
Ali divanlarından yapılan alıntılar, iddiamıza örnek gösterilebilir.5
Saîd Paşa, münşîde bulunması gereken özellikleri anlattıktan sonra “Şurût-ı mezkûreyi tamamıyla câmi edip pek nâdir bulunur.” (Balta,
2009:123) der.
“Yukarıda bahsedilen özelliklerin tamamını kendinde barındıran edebiyatçı nadir bulunur” der.
Saîd Paşa, Mizânü’l-Edeb adlı eserinde inşâda zevkin en yüksek derecesi
olan zevk-i selîmi şöyle açıklar:
“İnşâya hevesli olan kişiler, kendilerine bilgilerini aktaran edebiyatçıların eserlerini ezberlemekten fayda görürlerse zevkin en yüksek derecesi olan zevk-i selîme nâil olurlar. Fakat edebiyatçıların eserlerini okuyup
zevk-i selîme ulaşmayan kişiler, okuduğunu anlamayıp hayatına tatbik etmeyen kişilerdir.” (Balta, 2009:123)
Mezkur şartlar dahilinde ve münşeât sahibi biri olarak Nâbî’nin; belâgat ilmine tam vakıf, okuma, araştırma ve düşünme özverisine sahip, ze1
2
3
4
5

Zeyillerin tamamındaki örnekler.
Birinci bölümdeki hadisler bölümü bahsedilen duruma örnek gösterilebilir.
Birinci bölümdeki Arapça manzumeler kısmına bakılabilir.
Örnekler için bk. Birinci bölümdeki zeyillerin kaynakları bölümündeki örnekler.
Örnekler için bk. Birinci bölümdeki Arapça manzumeler ve diğer Arapça ibâreler bölümü.
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yilleri yazarken farklı kitap ve kaynaklardan istifade etmiş ve zevk-i selîmi
yakalamış bir münşî olduğu söylenebilir.
Eserleri1
a) Manzum Eserleri
1. Türkçe Divan2: Muhtelif nazım şekilleriyle yazılmış manzumelerin
yer aldığı Divan, şâirin en önemli eserlerindendir. Divan’da gazeller fazla
yer kaplamaktadır. Mürettep olan gazellerin harf değişimlerinde araya bir
rubâi konmuş olması Nâbî’nin Türkçe Divanı’nın bir özelliğidir. Eser, tenkitli metin olarak Ali Fuat Bilkan tarafından iki cilt hâlinde 1997 yılında
İstanbul’da basılmıştır.
2. Hayriyye3: Nâbî’nin oğlu Ebülhayr Mehmed için Halep’te yazdığı
bu esere Hayr-nâme de denir. Nâbî, pendname niteliğindeki bu eserinde,
oğlunun toplum içinde mutlu ve mesut bir insan olması için yapması gereken şeyleri anlatmıştır. Eser, Mahmûd Kaplan tarafından Ankara’da 1995
yılında basılmıştır.
3. Farsça Divançe: Şâirin Farsça gazeller ve onları takip eden tahmislerden müteşekkil bir eserdir.
4. Terceme-i Hadîs-i Erbaîn4: Molla Cami’nin Kırk Hadîs Tercümesi’nin Türkçe manzum çevirisinden ibâret bir eserdir. Eser, Necip Asım
tarafından Millî Tetebbular Mecmuası’nda neşredilmiştir.
5. Hayrâbâd5: Âşıkâne konulu bir mesnevi olup Feridüddin Attâr’ın
İlâhi-nâme’sinden esinlenerek yazılan bir eserdir. Eser, Sibel Ülger tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
6. Sûr-nâme6: IV. Mehmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü için yazılmış bir mesnevidir. Eser Agâh Sırrı Levend tarafından İstanbul’da 1944
yılında basılmıştır.
1
2
3
4
5
6

Nâbî’nin eserleri hakkında detaylı bilgi için bk. (Şentürk, 2005:388), (Mengi, 2002:194), (Bilkan,
1997:XXIV)
bk. Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divanı I-II, İstanbul 1997.
bk. Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, Ankara 2008.
bk. Necip Asım, Hadîs-i Erbaîn Tercümeleri, Millî Tetebbular Mecmuası İstanbul 1331, S. 4.
bk. Sibel Ülger, Hayrabâd-ı Nâbî, Van 1996.
bk. Âgâh Sırrı Levent, Nâbî’nin Sûr-nâme’si, İstanbul 1944.
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b) Mensûr Eserleri
1. Fetih-nâme-i Kamâniçe1: IV. Mehmed’in Lehistan Seferi ile ilgili izlenimlerini ve Kamaniçe Kalesi’nin fethedilişini anlatan eserdir. Eser Şerife
Yalçınkaya tarafından 2012 yılında yayımlanmıştır.
2. Tuhfetü’l-Harameyn2: Nâbî’nin hac ziyareti sırasında edindiği izlenimleri anlatan eseridir. Son derece ağır üslûba sahip olan eser, Selâmi
Turan tarafından Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
3. Münşeât3: Nâbî’nin özel ve resmî mektuplarını ihtiva eden bir eserdir. Eser, Nâbî’nin diğer mensûr eserlerinde olduğu gibi ağır bir üslûpla
yazılmıştır. Eser Adnan Oktay tarafından yayımlanmıştır.
4. Zeyl-i Siyer-i Veysî4: Eser Veysî’nin Hz. Muhammed’in doğumundan Bedir Savaşı’na kadar geçen dönemdeki olayları anlatan Siyeri’ne yazılmış bir zeyildir. Benî Kaynukâ Savaşı’ndan Mekke’nin fethine kadar hadiseleri ihtiva eden bir eserdir. Son derece ağır bir üslûpla kaleme alınmıştır.
5. Zeylü’z-zeyl-i Siyer-i Veysî5: Nâbî’nin ikinci zeyli olarak da bilinir.
Benî Kaynukâ Savaşı’ndan Mekke’nin fethine kadarki olayları ihtiva eden
Zeyl-i Siyer-i Veysî’ye yazılan bir zeyildir. Eser, dönemin pâdişâhı III. Ahmed’e yazılan bir medhiye ile başlayıp Velîd bin Ukbe’nin Benî Mustalık
kabilesinden zekat talep etmesi ile bitmiştir. Eser birinci zeyle göre daha
sade bir üslûba sahiptir.

1
2
3
4
5

bk. Şerife Yalçınkaya, Nâbî’nin Nâsirliği ve Fetih-name-i Kemaniçe’si, İzmir 2012.
bk. Selami Turan, Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i (İnceleme-metin) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1995.
bk. Adnan Oktay, Münşeât-ı Nâbî: Nâbî’nin Mektupları, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı Yay. İstanbul 2017.
Bizim çalıştığımız birinci eserdir.
Bizim çalıştığımız ikinci eserdir.
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A. ZEYİLLERİN MUHTEVÂ İNCELEMESİ
Birinci Zeylin Te’lîf Sebebi
Nâbî, eserin giriş bölümünün başında, “Ey Allah’ım! Feyiz bulutunu
yağmur eyle. O feyizle istek tarlasını suya doyur. Siyer’i tamamlama hevesine niyet ettim. Hazret-i Peygamber aşkına kolaylaştır” anlamına gelebilecek manzum bir dua ile esere giriş yapmış, daha sonra sebeb-i te’lîfi
mülahazalar adı altında şöyle açıklamıştır.
1. Süslü üslûbun temsilcilerinden olan Veysî, Hz. Muhammed’in birçok vasfını dile getirmiş ve Siyer’ini tamamlamadan ölmüştür. Nâbî ise
Resûlullah’ın geri kalan vasıflarının dile getirilmemesini ârif ve âlim insanlar için bir himmet eksikliği olarak görmüş, bu işi yaparken süslü bir dili
kullandığını da dile getirmiştir. (M 2a)
2. Kâinatın yaratılmasına sebeb olan Hz. Muhammed’i anlatan Siyer-i
Veysî, gökteki dolunay gibi tamamlanmamış olarak dururken, Nâbî, Allah’ın
vergisi olan kendi nefesini, başka kimseleri medheden kasidelere, güzeller ve
şarabı vasfeden gazellere harcamayı büyük zarar olarak görüyor. (M 2a, 2b)
3. Miraca çıkan Peygamber efendimiz, dünyayı aydınlatan haberlerle
geri dönmüştür. Hz. Peygamber’in getirdiği müjdeli haberlerle eserlerini
süslemek isteyenlere, gaybın anahtarı ile mana hazineleri açılabilir. Bu hazinelerde hayalin çeşit çeşit kumaşları ile gerçek fabrikanın taze taze kumaşları ifadelerimizin süsü olacağı şüphesizdir. (M 2b)
4. Yaralı gönlümün dile getirmiş olduğu ateş gibi ibâreler ve güzel kokulu istiâreler, bazıları tarafından beğenilmeyebilir. Ama ibâreler içinde yer
alan salât ve selâm kokusu, Hz. Muhammed’in mukaddesliği ve Cenab-ı
Allah’ın beğenilmişliğinden şüphe yoktur. Bu ibâreler, günahlara karışmış
olan bir hastaya yeterlidir. (M 2b)
Nâbî, eserin sebeb-i te’lîfini: “Benim halktan hiçbir isteğim yoktur. Ben
Peygamber’in hizmetinde fani olmuşum. Siyeri araştırmaktan hüzünlü
kalbimin arzusu, Hazret-i Peygamber’in rızası Hazret-i Allah’ın kabulüdür”(M 3a) anlamına gelebilecek temennilerle bitirmiştir.
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İkinci Zeylin Te’lîf Sebebi
Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eser, Mekke’nin fethiyle son bulmuştur. Fakat
bazı sebepler, bu eserin devamının yazılmasında yarar olduğunu göstermiştir. Nâbî, ikinci zeylini, ilk zeylini te’lîf ettikten yirmi sene sonra Halep’te
inzivaya çekildiği bir zamanda, fakr u zaruret içinde olduğu bir anda ve
yaşının yetmişi geçtiği bir vakitte te’lîf etmeye karar vermiştir. O zaman,
Rûm diyarında ümitsizlik hâkimdi. Eser için câize verecek kişiler az, rağbet
ve itibâr da azalmıştı.
Eser, III. Ahmed (saltanat dönemi 1703-1736) döneminde, Osmanlı Devleti’nin güzelliği dünyanın her tarafına yaymaya çalıştığı yüz yirmi
üç (bin yüz yirmi üç) senesinde kaleme alınmıştır. Nâbî, yazmış olduğu
eseriyle, dönemin devlet büyüklerinin iltifatına nâil olmuş ve bu iltifat,
müellifin ömrüne ömür katmıştır. (E 3b, 4a, 4b)
Eserin Zeyl-i Siyer-i Veysî Olarak Adlandırılması
Nâbî, birinci zeylin mukaddime kısmında yazdığı eserin sebeb-i te’lîfini
maddeler hâlinde dile getirmiştir. Birinci zeylin sebeb-i te’lîf bölümünde
dile getirdiği gerekçeler, Nâbî’nin şevkine şevk katmış ve “Allah’a tevekkül ediyor ve Peygamber’in ruhaniyetinden feyiz talep ediyorum” duasıyla
Veysî’nin yarım kalmış siyerine yönelmiştir. Veysî (ö. 1038/1628), Siyer’in
iki cildini yazdıktan sonra Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Nâbî ise “Bir
şey iki oluyorsa üç de olur” kuralını hatırlatarak yarım kalmış Siyer’i tamamlamak istediği için te’lîf ettiği esere Zeyl-i Siyer-i Veysî adını vermiştir.
(M 2b, 3a)
İkinci Zeylin Mukaddimesi
Zeylü’z-zeyle’de Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî’yi doksan beş yılında yazmaya
başladığını ifâde eder. Fakat Nâbî, hicrî binli yıllarda doğduğu için, burada doksan beşten kasıt, hicrî bin doksan beştir. Nâbî, Veysî’nin Bedir
Savaşı’na kadar yazılmış Siyeri’ni Mekke’nin fethine kadar güzel tabirler,
beliğ teşbihlerle yazmaya Allah’ın inâyetiyle muvaffak olmuştur. Yazılan
bu ibâre ve istiâreler, zor beğenen birçok kişi tarafından da güzel karşılanmıştır. Bunun delili, te’lîf edilen Zeyl-i Siyer-i Veysî, hem şöhret bulmuş,

Zeyl-i Siyer-i Veysî

hem de Nâbî’nin itibâr ve rağbetinin yenilenmesine sebep olmuştur. Ramazan ayında tamamlanan Zeyl-i Siyer-i Veysî, Ramazan ayının Nâbî için
güzel geçmesine vesile olmuştur. Ayrıca eser, o dönemde yazılmış birçok
eserden farklı olduğu ortaya çıkmış ve o dönemde yazılan diğer eserlerin
kıymetinin düşmesine sebep olmuştur. Bu yeni yazılan eseri elde etmeye
muvaffak olanlar, iftihar ettiler. Elde etmeyenlerin ise, üzülmekten başka
çareleri yoktu. Hatta bazı kadirşinas, hüner sahibi kişiler, Siyer-i Veysî ile
Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserleri, tek hatla aynı cilt içinde istinsah ettirip
satın aldıkları için ünvanları yenilenmiş, şan ve şöhret sahibi oldukları bilinmektedir. Böyle kıymetli bir eseri te’lîf etmek, -ister istemez- müellif
için övünç kaynağı olmuştur. Ama Nâbî, bu eserin ona Allah’ın bir lütfu
olduğunu bildiği için Allah’a şükrediyor. (E 2b, 3a, 3b)
Birinci Zeylin Konu Başlıkları
Bu başlıkta konu başlıklarının incelenen nüshalara göre dağılımı gösterilmiştir.
Sıra
no

Konu Başlığı

M

A1

A2

B

1

Vāḳı a-i Ġazve-i Benī Ḳaynuḳā

3a

3a

3a

3

2

Vāḳı a-i Ġazvetü’s-Sevīḳ

4a

4b

4b

5

3

Vaḳāyi -i Sene-i āliẟe-i Hicriyye-i
Nebeviyye Vāḳı a-i Ġazve-i Ḳarḳaratü’l-Küdr

4b

5a

5b

6

4

Vāḳı a-i Ġazve-i Enmār

5a

6a

6a

6

5

Seriyye-i Muḥammed bin Mesleme
Raḍıyallahü Anh ve Ḳatl-i Ka b bin
Eşrefi’l-Yehūdī

6b

7b

7b

8

6

Vāḳı a-i İhlāk-ı Ebū Rāfi -i Müşrik-i
Tācir-i Fācir

9a

10a

10b

12

7

Vāḳı a-i Zifāf-ı Ḥażret-i Oẟmān bin
Affān Raḍıya’llāhü Te ālā Anh

10a

11b

12a

14

8

Aḳd-i İzdivāc-ı Ḥafṣa Raḍıya’llāhü
Anhā

10b

12a

12a

14
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9

Vilādet-i İmām Ḥasan bin Aliyyi’l-Mürtażā Raḍıya’llāhü Anhümā

11b

13a

13b

15

10

Ġazve-i Mūḥişe-i Uḥud

12a

13b

14a

16

11

Ġazve-i Ḥamrāü’l-Esed

38a

43b

46a

54

12

Vaḳāyi -i Sāl-i Çehārüm-i Hicrī Evvelā
Vāḳı a-i Seriyye-i Recī ’dür

40a

46a

48b

58

13

Seriyye-i Abdu’llāh bin Üneys Raḍıya’llāhü Anh

42b

49b

52b

62

14

Vāḳı a-i Hāile-i Bir-i Ma ūne

43b

50b

53b

63

15

Vāḳı a-i Ġazve-i Benī en-Naḍīr-i Bedtaḫmīr

45a

51b

55b

66

16

Ġazve-i Bedr-i Mev id

48a

55b

59b

70

17

Vāḳı a-i Taḥrīm-i Ḫamr

49b

57b

61b

73

18

Vaḳāyi -i Sāl-i Ḫāmis-i Hicrī Ġazve-i
Ẕātü’r-Riḳā

51b

59a

63b

76

19

Ġazve-i Dūmetü’l-Cendel

51b

59b

64a

76

20

Ġazve-i Müreysi ve Tüsemmā Ġazve-i
Benī el-Muṣṭalıḳ

52a

60a

64b

77

21

Muḫāṣama-i Sinān ü Cahcāh

53b

62a

66b

79

22

Vāḳı a-i İfk-i Ṣıddīḳa-i Arīfe Raḍıya’llāhü Anhā

56b

65a

70a

83

23

Vāḳı a-i Nüzūl-ı Āyet-i Teyemmüm

62a

71b

77b

92

24

Vāḳı a-i Ġazā-yı Ġarrā-yı Ḫendeḳ ve
Tüsemmā Ġazvetü’l-Aḫzāb

63a

72a

78b

93

25

Ġazve-i Benī Ḳureyẓa

78b

89b

99a

117

26

Vāḳı a-i İntiḳāl-i Sa d bin Mu āẕ Raḍıya’llāhü Anh

83a

96a

106b

126

27

Maḳdem-i Bilāl bin Ḥāriẟ-i Müznī
Raḍıya’llāhü Anh

84a

97a

107b

128

28

Vaḳāyi -i Sene-i Sādise ez-Hicret-i Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām

84b

97a

108a

128

29

Vāḳı a-i Acībe-i Ukül ü Ureyne

-

97b

108b

129

Zeyl-i Siyer-i Veysî

30

Vāḳı a-i Ġazve-i Ṣulḥ-engīz-i Ḥudeybiyye

85b

98a

109b

130

31

Vāḳı a-i İrsāl-i Ḥikāyet-i be-Mülūk-i
Eṭrāf

98b

113a

127b

151

32

Mektūb-ı Şerīf-i Sulṭānü’l-Enbiyā
be-Hiraḳl Melikü’r-Rūm

101a

116a

130b

154

33

Kitāb-ı Faḫrü’l- Ālem Ṣalla’llāhü Aleyhi
ve Sellem İlā Ḫüsrev ü Pervīz-i Kisrā-i
Acem

107b

123b

139b

164

34

Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām ile’l-Muḳavḳıs Sulṭān-ı
Mıṣr

111a

127a

144b

170

35

Kitābü’n-Nebī Ṣalla’llāhü Te ālā Aleyhi
ve Sellem ila’l-Ḥāriẟ bin Ebī Şimri’l-Ġassānī Ḥākim-i Bilād-ı Dimaşḳ

112b

128b

146b

172

36

Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’s-selām ilā Hevze bin Alī Ḥanefī
Ḥākim-i Memleket-i Yemāme

113b

129b

147b

173

37

Ḳudūm-ı Ḥażret-i Ebī Hüreyre Raḍıya’llāhü Anh

114a

130b

148b

174

38

Vaḳāyi -i Sāl-i Heftüm-i Hicrī Vāḳı a-i
Ġazve-i Aliyye-i Ḫayber ez-Ġazavāt-ı
Seyyidü’l-Beşer Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’sSelām

114a

131a

148b

175

39

Cem ü Taḳsīm-i Ġanāyim-i Ḫayber

128b

146b

167b

196

40

Tesmīm-kerden-i Yehūd-ı Ḫayber
Ḥażret-i Faḫrü’l-Enbiyā Aleyhi Efḍalü’t-Teḥāyā

129b

148a

169b

198

41

Vāḳı a-i Fetḥ-i Fedek

135b

154b

-

207

42

Vāḳı a-i Reddü’ş-şems-i li-Aliyyi’lMürtażā Kerrema’llāhü Vechehū

136a

155b

178a

208

43

Vāḳı a-i Vādi’l-Ḳurā ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Verā Aleyhi Ecmelü’t-Teḥāyā

137a

156b

179b

210

44

Vāḳı a-i Fetḥ-i Teymā

137b

157a

180b

210

45

Vāḳı a-i Umre-i Ḳażā

137b

157a

-

211

41
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46

Vaḳāyi -i Sāl-i Heştüm ez-Hicret-i
Seyyidü’l-Mürselīn Ṣalla’llāhü Aleyhi
ve Sellem ve İslām-ı Ḫālid bin el-Velīd
ve İslām-ı Eḥad-ı Dühātü’l- Arab Amr
bin el- Āṣ ve İslām-ı Oẟmān bin Ebī
Ṭalḥa Ḥāfıẓ-ı Miftāḥ-ı Beytü’l-Ḥarām

138a

157b

–

211

47

Vāḳı a-i Uẓmā-yı Ġazve-i Mūte

141a

161b

186a

216

48

Vāḳı a-i A ẓamü’l-Fütūḥāt ve Eşrefü’l-Ġazavāt Fetḥ-i Mekke-i Muḥtereme Şerrefeha’llāhü Te ālā

144a

164b

190a

220

İkinci Zeylin Konu Başlıkları
Sıra
no

Konu Başlığı

E

H

1

Āġāz-ı Medāyiḥ-i Pādişāh Ḫalleda’llāhü ve Ebḳāhü

4b

3b

2

enā-güẕārī-i Āṣaf-ı Ālī-cenāb

7b

6a

3

Seriyye-i Ḫālid bin el-Velīd Raḍıya’llāhü Anh

21b

15b

4

Ġazā-yı Ġarībe-nümā-yı Ḥuneyn

22a

16b

5

Velādet-i İbrāhīm bin Seyyidi’l-Enbiyā

34a

25a

6

Vaḳāyi -i Sāl-i Tāsi -i Hicrī

34a

25a

7

Seriyye-i Alī bin Ebī Ṭālib Kerrema’llāhü Vechehū

37b

27b

8

Aḥvāl-i Velīd bin Uḳbe fī Ṭalebi’z-zekāt min Benī Muṣṭalıḳ

38b

28a

Zeyillerin Konu ve Özetleri
Birinci Zeylin Konu ve Özetleri

Nâbî’nin, Siyer-i Veysî’ye yazdığı birinci zeylinde Benî Kaynukâ savaşından Mekke’nin fethine kadar 49 farklı konuya yer verilmiştir. Birinci
zeyilde ele alınan konuların çoğunluğu Resûlullah zamanında meydana gelen olaylardan oluşmuştur. Bu çalışmada, müellif tarafından kaleme alınan
konular; şahıs, mekân, zaman ve olay örgüsü bağlamında özetlenmiştir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

1. Benî Kaynukâ Savaşı (3a-4a)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Lübâbe, Abdullah bin Übey bin Selûl, Ubâde
bin es-Sâmit.
Mekân: Medine, Benî Kaynukâ pazarı.
Zaman: Hicretin 2. yılı Zilkâde ayı.
Olay örgüsü: Mekke’de ikâmet eden Benî Kaynukâ kabilesi, Hz. Peygamber’in Medine’ye geldiği ilk günlerde barışın tesisine katkı için Hz.
Peygamber ile bir antlaşma imzalar. Benî Kaynukâ kabilesi, Bedir Savaşı’ndaki başarılarından sonra Müslümanlara düşman kesilip Müslümanlarla savaşmaya karar verir. Fakat bu kabile, savaş kurallarını iyi bilmezdi.
Bundan dolayı Benî Kaynukâ kabilesi, yapılacak savaşı kaybedeceklerini
bildikleri için daha önce Müslümânlarla yaptıkları antlaşmayı bozmayı
tercih ederler. Bir gün Benî Kaynukâ pazarında bir Yahûdî kuyumcunun,
elindeki iğneyi bir Müslümanın beline sokup onu küçük düşürmesi ve
bu hadiseyi gören bir Müslümanın da o Yahûdîyi öldürmesiyle antlaşma
tamamen bozulur. O esnâda Hz. Cebrâil, “Antlaşma yaptığın bir kavmin
hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde
bozduğunu kendilerine bildir” (Enfâl, 8/58) âyetini müjde olarak getirir.
Daha sonra yapılan savaşta müşrikler savaşı kaybeder. Müşrikler, Zilkade
ayının başında yenildiklerini kabul edip teslime mecbur olurlar. Bu galibiyetten sonra Medine çevresi müşriklerden temizlenir. Onların silah ve
malları sahabilere paylaştırılır. Hz. Peygamber’e düşen hisse de sahabilere
ihsan ve ikram edilir.
2. Sevîk Gazvesi (4a-4b)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Süfyân.
Mekân: Medine, Mekke.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Kureyş müşrikleri, Bedir Savaşı’nda yenilince Ebû Süfyân intikam için adak adar. Ebû Süfyan, bir rivâyette kırk, diğer rivâyette
iki yüz müşrik ile Medine tarafına yürür. Ebû Süfyân, seher vakti Medi-
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ne’ye bir fersah miktarı uzaklıktaki geniş bir nahiyede ücret ile ziraatta
çalışan ensardan bir mümini görür, onu çalıştığı orağı ile öldürür ve ahdini
yerine getirdiğini düşünerek Mekke’ye doğru yola koyulur. Bu yolculuk
esnâsında, Hz. Peygamber’e rast gelir. Ebû Süfyân ve beraberindeki müşrikler, suçlu olduklarını bildikleri için kaçmaya başlarlar. Müşrikler, İslâm
ordusundan kurtulmak için yol azığını bırakıp kaçmak zorunda kalırlar.
“Sevîk” kavrulmuş un demektir. Bu yüzden bu savaşa “Gazve-i Sevîk” denmiştir.
3. Karkaratü’l-Küdr Savaşı (4b-5a)
Şahıslar: Resûlullah, Yesâr.
Mekân: Karkara, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Süleym ve Gatafân oğullarından Müslümanlara zarar
vermeyi düşünen bir küçük topluluk, Karkara adlı bir yerde bir araya gelir.
Bu haber, Hz. Peygamber’e ulaşır. Hz. Peygamber, muhacir ve ensardan
savaşçı bir fırka ile Karkara adlı yere varır. Kâfirlerden kimsenin orda olmadığını görür. Ancak Yesâr adında bir köle ile birkaç deve çobanının orada
olduğunu görür. Onlardan “Kâfir topluluklarının nereye gittiğini” sorar.
Onlar “Bilgimiz yok” dediklerinde başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün İslâm ordusu Medine’ye doğru yola koyulur.
4. Enmâr Savaşı (5a-6b)
Şahıslar: Resûlullah, Gavres, Osman bin Affân, Cebbâr.
Mekân: Necid.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Sa’lebe ve Muharib oğullarından bir kâfile, Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yaptıkları haberi Hz. Peygamber’e bildirilir. Bunun
üzerine Hz. Osmân, dört yüz elli İslâm askeri ile bunların üzerine yürür.
İslâm ordusu belirlenen yere varıp Cebbâr adında biriyle görüşür. Cebbâr
müşriklerin yaptıkları planları ve gizlendikleri yeri İslâm ordusuna bildirir.
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Hz. Peygamber, zorbalık yapanları dine davet eder. Müsait olanlar, gönlü
ve dili ile baş parmağını kaldırarak kelime-i şehâdet getirirler. Fakat Gavres
adındaki şahıs, Hz. Peygamber’e yaklaşır ve kılıcını kaldırarak “Seni benden kim kurtaracak?” der. Hz. Peygamber “Allahü Te’âlâ” diyerek Allah’ın
himayesinde olduğunu dile getirir. Hz. Cebrâil, Allah’ın emriyle Gavres’in
göğsüne vurarak kılıcı elinden alıp Hz. Peygamber’e teslim eder. Bu defa
Hz. Peygamber elindeki kılıç ile Gavres’e hitaben “Seni benden bugün
kim kurtarabilir?” der. Gavres “Yâ Resûlallah! Benim şerli kılıcımdan seni
muhafaza eden Cenab-ı Allah olduğundan kat’a şüphem kalmadı” deyip
kelime-i şehâdet getirir. Bunun üzerine Resûlullah, tekrar Gavres’in kılıcını eline verir. Gavres “Muhakkak sen benden daha hayırlısın” der. Gavres,
bu durumu diğer müşriklere de anlatarak onların da imana gelmesi için
çaba sarf eder. Bu savaşın on bir gün sürdüğü kitaplarda yazılıdır.
5. Muhammed bin Mesleme Seriyyesi (6b-9a)
Şahıslar: Resûlullah, Ka’b bin Eşref, Muhammed bin Mesleme, Sa’d
bin Muaz, Ebû Nâile, İbâd bin Bişr, Ebû İsâ bin Cübeyr, Hâris bin Evs.
Mekân: Medine, Mekke, Bakî-i Şerîf, Hisâr-ı Ka’b.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Bedir Savaşı’ndaki galibiyetten sonra münafık ve Yahûdîlerin tamamı kıskançlık ve ıstıraptan perişan olurlar. Bundan dolayı
müşriklerin başı olan Ka’b bin Eşref, Bedir’de öldürülen müşrikler için
yazılan mersiyelerle müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtır. Bu haber, Hz.
Peygamber’e ulaştığında Hz. Peygamber “Ya Rabbi! Beni Ka’b bin Eşref ’in
şerrinden uzaklaştır” diye dua eder. Resûlullah, Müslümanların Ka’b bin
Eşref ’i öldürmesini teşvik eder. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, bu görevi üstlendiğini açıklar. Bu karardan sonra Ebû Nâile, İbâd bin
Bişr, Hâris bin Evs ve Ebû Îsâ bin Cübeyr bu göreve iştirak ederek Hz.
Peygamber’in bu teşvikini yerine getirmeye çalışırlar. Hz. Peygamber’den
emir çıkınca yukarıda adı zikredilen beş kişi, Safer ayının on dördünde
yola çıkarlar. Hz. Peygamber, “Ya Rabbi! Sen onlara yardımcı ol” diye dua
eder. Yukarıda adı geçen beş sahabe Ka’b’ın evine gelip kapısını çalarlar.
Ka’b, kapıyı açıp bir müddet muhabbet ettikten sonra Ebû Nâile ile arala-
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rında bir saate yakın sevgi dolu muhabbet sürer. Ebû Nâile, Ka’b’e havanın
çok iyi olduğundan bahsederek sahra tarafına çıkma teklifinde bulunur.
Ka’b de bu teklifi geri çevirmeyerek Ebû Nâile’nin isteğine uyar. Yürüyüş
esnâsında Ebû Nâile, Ka’b’i işaret ederek, “Bu Allah ve Resûl düşmanını
öldürmek zamanıdır,” sözünden sonra her biri bir taraftan kılıcını çekerek
Ka’b’ı kanlar içinde bırakırlar. Başını koparıp Hz. Peygamber’e getirirler.
Bu arada kılıçlardan biri yanlışlıkla Hâris bin Evs’e isabet eder. Hz. Peygamber, Hâris bin Evs’in yarasına bir merhem sürer ve Evs’in yarası göz
açıp kapayıncaya kadar yarası iyileşir.
6. Ebû Râfi’in Helak Olma Vak’ası (9a-10a)
Şahıslar: Ka’b bin Eşref, Abdullah bin Uteyk, Abdullah bin Üneys, Ebû
Katâde, Ebû Râfi-i Tâcir.
Mekân: Hayber, Hicaz, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Ka’b bin Eşref, Benî Evs kabilesi tarafından öldürüldükten sonra Benî Hazrec kabilesi zarara uğradıklarını düşünerek bir araya
gelip istişâre eder. Abdullah bin Uteyk, Abdullah bin Üneys ve Ebû Katâde
bir araya gelip “Kabilelerinden öldürülen Ka’b bin Eşref kadar İslâmiyete
kim düşman olup zarar verebilir?” bunu araştırmaya başlarlar. Sonunda
Ebû Katâde’de karar kılarlar. Güçlü olan Ebû Katâde, İslâm düşmanlarına
mal ve bağış toplayıp götürmeyi büyük bir himmet olarak görür. Akşama
doğru İslâm orduları müşriklerin bulunduğu kalenin kapısına varır. Abdullah bin Uteyk, arkadaşlarını pusuda bekletip kendisi kalenin kapı anahtarını ele geçirmek için fırsat kollar. Nihayet kale ahâlîsinden çiftçilik ile
uğraşan biri kaleye girişi esnâsında, kaleyi gözetleyen Abdullah bin Uteyk
dahi kendini kalenin bir ferdi olarak göstermek suretiyle kaleye girmeyi
başarır. Kaleye girer girmez de gizlice kale kapısının anahtarını elde etmeye
çalışır. Abdullah bin Uteyk, kale bekçisinin anahtarı kaledeki bir çiviye asıp
yattığını görür. Abdullah, anahtarı aldıktan sonra kaleyi Müslümanlara
açıp kendisi Ebû Râfi’in evine doğru yola çıkar. Ebû Râfi’i evinin önünde
bağdaş kurmuş bir vaziyette oturduğunu görür. Abdullah, onu öldürmek
için fırsat kollar. Evindeki lambanın söndüğünü görüp çocukları ile kom-
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şularının da yattığını düşünerek Ebû Râfi’in evine saldırmaya başlar. Fakat
gece karanlık olduğu için Ebû Râfi’in yattığı yeri tespit edemez. Yattığı yeri
tespit için bir defa daha Ebû Râfi’a seslenir. Yerini tespit ettikten sonra bir
kılıç ile beline bir darbe vurur. Bu muhaberede az da olsa Abdullah bin
Uteyk de yara alır. Fakat onun yarası Hz. Peygamber’in sürdüğü merhem
ile kısa sürede iyileşir.
7. Hz. Osmân’ın Resûlullah’ın Kızları ile Evlenmesi (10a-10b)
Şahıslar: Osman bin Affân, Rukiye binti Resûlullah, Ümmü Külsüm.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hz. Osmân radıyallahü anhın Hz. Peygamber’in kızlarından önce Rukiyye ile onun ölümünden sonra kızı Ümmü Gülsüm ile
evlenmesini konu eder.
8. Hz. Ömer’in Kızı Hafsa’nın Evlenmesi (10b-11b)
Şahıslar: Resûlullah, Ömer ibnü’l-Hattâb, Hafsa, Huneys bin Huzâfe-i
Sehmî, Hz. Ebû Bekir, Osman bin Affân.
Mekân: Bakî-i Şerîf, Cennetü’l-Me’vâ.
Zaman: Hicretin 3. yılı Ramazan ayı.
Olay örgüsü: Hz. Ömer’in kızı Hafsa’nın Huneys bin Huzâfe ile evlenmesini konu eder. Hz. Ömer, kızı Hafsa’yı bir defa Hz. Ebû Bekir’e bir
defa da Hz. Osmân radıyallahü anha evlenmeleri için teklif eder. Fakat hiçbiri kabul etmez. Hz. Ömer, durumu Hz. Peygamber’e intikal ettirir. Hz.
Peygamber ise tebessümlü bir vaziyet ile Hz. Ömer’e hitaben “Ya Ömer!
Allah senin güzel kızına Osmân’dan daha iyi bir koca, Hz. Osmân’a da senin kızından daha şerefli bir eş nasip etmiştir” der. Fakat Hz. Hafsa gündüz
oruçlu gece ise ibadet ettiğinden dolayı uyumaz. Bu durum Hz. Hafsa’yı
Resûlullah’ın iltifatına nâil eder.
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9. Hz. Hasan’ın Doğumu (11b-12a)
Şahıslar: Hasan bin Ali, Zehra.
Mekân: Necef.
Zaman: Ramazan ayı.
Olay örgüsü: Hz. Hasan’ın doğumu konu edilmiştir. Nâbî, bu doğumu
“Saâdet burcundan bir ahter doğdu, şeref hazinesinden bir cevher belirdi,
bolluk ülkesinden bir misk ortaya çıktı ki kokusu bütün aleme yayıldı. Aya
halef bir mutluluk yıldızı, şeref göğünden parladı” şeklinde tarif eder. Hz.
Peygamber, hemen evlerine giderek doğan çocuğun kulağına ezan okur.
Yedinci günde ise saçını tıraş edip bir adak keser. İsmini de Hasan koyar.
10. Uhud Savaşı (12a-38a)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Süfyân, Esved bin Matlab, Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebû Cehl, Huveytib bin Abduluzzâ, Amr bin el-As, Hübeyre bin Ebî Vehb, Hubâb bin el-Münzir, Zübeyr bin el-Avvâm, Hamza bin
Abdulmuttalib, Talha bin Ebî Talha, Ali bin Ebî Tâlib, Ebû Sa’d bin Ebî
Talha, Ebû Dücâne, Abdullah bin Cübeyr, Vahşî, Mus’ab bin Umeyr, Ka’b
bin Malik.
Mekân: Medine, Uhud Dağı, Dârü’n-Nedve, Şam, Mekke, Kubâ, Şeyheyn.
Zaman: Hicretin 3. yılı, 11 Şevvâl Cumartesi günü.
Olay örgüsü: Ebû Süfyân, Esved bin Matlab, Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebû Cehl gibi Kureyş müşrikleri Şam’a ticaret için giderler. Daha
önce de Kureyş müşrikleri ticaret için Şam’a gidip Bedir Savaşı’ndan kıl
payı kurtulurlar. Kureyş’in önde gelenleri Bedir Savaşı’nda aldıkları darbeyi unutmazlar. Müşriklerin ileri gelenleri, harb esnâsında diğer müşriklere
Bedir Savaşı’nda ölenleri hatırlatarak onlara galeyana getirmek ve Müslümanlara karşı kin ve nefreti arttırmak için cariye ve kızlardan oluşan on beş
kişiyi getirtirler. Hz. Abbas, müşriklerin hazırlıklarını tamamlayıp Medine
üzerine yürümeye hazır olduklarını bildiren bir mektubu Hz. Peygamber’e
gönderir. Hz. Peygamber, mevcut durumu birkaç sahabe dışında kimse

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ile paylaşmaz. Hz. Peygamber, Hubâb bin el-Münzir ve bazı arkadaşlarını kâfirlerin ahvâlini gözetlemek için görevlendirir. Görevli sahabilerin de
gözetleme yaptıktan sonra getirdikleri haber, Hz. Abbâs’ın mektubuyla aynıydı. Hz. Peygamber, ashâbla istişâre eder ve gördüğü bir rüya üzerine bu
savaşta Medine’de kalmayı tercih ettiğini dile getirir. Fakat genç sahabiler,
savaşa katılmak isterler. Onlar, Medine’de kalma yerine Medine’nin dışına
çıkıp müşriklerle çarpışmak için Hz. Peygamber’den izin isterler. Bu ısrar
üzerine Hz. Peygamber, Medine’nin dışında savaşmaya karar verir.
Hz. Peygamber, cuma günü hutbede Müslümanlara cihadın fazileti ve
cihada nasıl hazırlanmasını anlatan bir hutbe okur. İkindi namazını da
cemâatle kıldıktan sonra Hz. Ömer ve Hz. Ebû Bekir ile savaş hakkındaki görüşlerini almak için görüşür. Müşriklerle savaşmak için yaklaşık bin
Müslüman hazırlanır. Ordu üç sancağa ayrılır. İslâm ordusu ilk gecesini
Şeyheyn tepesinde geçirir. Sabaha doğru İslâm ordusu Şeyheyn’den ayrılıp Uhud’a doğru gider. İş ciddiye binince Abdullah bin Übey ve onun
gibi münafıklar ordudan ayrılır. Hz. Peygamber, İslâm ordusunun kâfirlere mağlup olmaması için Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçuyu Uhud Dağı’na yerleştirir. Yerleştirilen okçulara şu öğütlerde bulunur:
“Eger kuşların bizi aldığını görseniz bile size elçi gönderilmeyinceye kadar
yerinizi terk etmeyiniz. Bizim onları (müşrikleri) mağlup ettiğimizi görseniz bile size elçi gönderilmeyinceye kadar yerinizi terk etmeyiniz.” İki
ordu karşı karşıya gelir. Müşrik ordusunun komutanları Hâlid bin Velîd
ile İkrime bin Ebû Cehl, İslâm ordusunun komutanları ise Zübeyir bin
Avvâm ile Hz. Hamza idi. Müşrik ordusundaki kadınlar şu meâlde bazı
beyitleri terennüm ediyorlardı: “Biz Tarık’ın kızlarıyız, yastıklar üzerinde
yürüyoruz. Eger siz onları öldürürseniz (galip gelirseniz) size sarılırız. Eğer
kaçarsanız, sevgisiz bir ayrılıkla sizden ayrılırız.” Savaş esnâsında Kureyş
ordusu sancaktarı Talha bin Ebî Talha, ortaya atılarak “Benimle kim çarpışabilir?” der. Hz. Ali karşısına çıkar ve kılıcıyla başını çenesine kadar yarıp
geri döner. Ondan sonra Kureyş ordusu sancaktarlığına kardeşi Ebû Sa’d
bin Ebî Talha geçer. O da Hz. Hamza tarafından bir kılıç darbesi ile kolu
kesilir. Ondan sonra sırasıyla birkaç kişi sancaktarlık yapmaya çalışır. Sancaktarlık yapanların hepsi de İslâm ordusu kahramanları -özellikle de Hz.
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Ali- tarafından öldürülür. Durum öyle bir vaziyet alır ki her iki tarafın da
beklemeye tahammülü kalmaz. Hz. Peygamber’in kılıcı üzerinde şu meâlde bir Arapça ibâre yazılıydı:
Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var
İnsan korkaklıkta kaderden kurtulamaz
Ebû Dücâne, Hz. Peygamber’in kılıcını alarak müşriklere karşı çalımlı
çalımlı yürümeye başlar. Fakat Hz. Peygamber Ebû Dücâne’yi işaret ederek
ashâba şöyle bir ders verir: “Bu öyle bir yürüyüştür ki Allâh onu şu yerin
(harb hâlinin) dışında sevmez” der. Diğer taraftan Hz. Hamza, elinde kılıç
müşriklerin üzerine cesaretle saldırır. Harbin ilk safhası Müslümanların
galibiyetiyle geçer. Galibiyetten sonra Müslümanlar, ganimetin peşine düşerler. Bu arada okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr’in uyarılarına
rağmen okçuların da bir kısmı mücahitlerin arasına katılıp ganimetten yararlanmak ister. Bu durumu fırsat bilen Hâlid bin Velîd, İslâm ordusuna
arkadan saldırır ve İslâm ordusunu bozguna uğratır. Bu arada Hz. Peygamber de savaşta -başta mübarek dişi olmak üzere- zarar görür. Hz. Peygamber’e melekler -başta Hz. Cebrâil ve Mikail olmak üzere- ile sahabiler
yardım ederler. Hz. Peygamber, çok az sayıda Müslüman ile kaldığı sırada
düşman saldırısına uğrar. O sırada Resûlullah, Hz. Ali’ye müşriklerle savaşmasını emreder. Hz. Ali de kahramanca savaştıktan sonra Resûlullah,
“Alî bendendir, ben Ali’denim” der. Bu ara, Hz. Hamza, Vahşi tarafından
şehid edilip böbrekleri Ebû Süfyân’ın hanımı olan Hind’e götürülür. Savaş esnâsında Hz. Peygamber’e benzeyen Mus’ab bin Umeyr, İbn Kami’e
tarafından şehid edildiği zaman Muhammed öldürüldü yaygarası koparılır. Bunun üzerine başta Hz. Fatıma olmak üzere birçok Müslüman kadın
müteessir olur. Tam bu esnâda Ka’b bin Malik “Müjde Resûlullah burada!”
Bu söz Müslümanların yüreğine su serper. Savaş esnâsında Nesibe binti Ka’b ve iki oğlunun kahramanlığı sayesinde, Resûlullah “Allah’ım sen
onları cennette bize arkadaş et” diye dua eder. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’in savaş öncesi yapmış olduğu istişârede alınan kararların layıkıyla
uygulanmaması neticesinde hazin bir sonuç ortaya çıkar. Başta Hz. Hamza
olmak üzere birçok güzîde sahabe şehit olur, İslâm ordusu bozguna uğrar.
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11. Hamraü’l-Esed Savaşı (38a-40a)
Şahıslar: Resûlullah, Bilâl-i Habeşî, Ebû Azze, Âsım bin Sâbit, Ammar
bin Yâsir, Zeyd bin Hâris, Muaviye bin Mugîre.
Mekân: Hamraü’l-Esed.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Uhud Savaşı’nda Müslümanlar bozguna uğradığı için
Resûlullah’ın gönlü rahat değildi. Müslümanların, eski güç ve kuvvetini etrafa -özellikle de müşriklere- göstermeleri lazımdı. Hz. Peygamber,
Bilâl-i Habeşî’yi yanına çağırarak ashâbı bir araya toplamasını emreder.
Hz. Peygamber, Hz. Bilâl’e “Yapmayı düşündüğümüz sefere (Hamrâü’l-Esed) sadece Uhud Savaşı’na katılan sahabiler katılsın” telkininde bulunmasını emreder. Bu emri sahabiler -yaralı da olsa- can ü gönülden kabul
ederek boyun eğerler. Hz. Resûlullah, Hamraü’l-Esed mevkiine varır. Gece
beş yüz yerde ateş yakmasını emreder. Bahsedilen yerde sadece iki kişi vardır. Müslümanlar, bu iki şahsı da esir alırlar. Biri Müslümanlara şiirleri ile
eziyet eden Bedir Savaşı’nda Müslümanlara esir düşen şair Ebû Azze idi.
Ebû Azze, Müslümanlar aleyhine şiirleriyle propaganda etmemek şartıyla
serbest bırakılır. Fakat Ebû Azze sözünde durmaz, Bedir Savaşı’nda yaptığı
tahribatın daha fazlasını Uhud Savaşı’nda yapar. Tekrar azat edilmek isteyince Hz. Peygamber, “Mümin, bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz”
diyerek Âsım bin Sâbit’in onu öldürmesini emreder. Hamrâü’l-Esed’de esir
düşen diğer şahıs ise Muaviye bin Mugîre idi. O da, Medine’de üç gün
hücreye atıldıktan sonra gözetim altında kalmak şartıyla serbest bırakılır.
Fakat dördüncü günde kaçma teşebbüsünde bulunduğu için Hz. Peygamber’in emriyle Ammar bin Yâsir ile Zeyd bin Hâris tarafından öldürülür.
12. Recî Seriyyesi (40a-42b)
Şahıslar: Resûlullah, Süfyân bin Hâlid, Âsım bin Sâbit, Mersed bin Ebî
Mersed, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Târık, Hâlid
bin Ebî Bükeyr, Safvân bin Ümeyye, Bestas.
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Mekân: Medine, Recî’, Ten’im.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Huzeyl kabilesinden Süfyân bin Hâlid başta olmak üzere
bir grup müşrik, Kureyşlileri kutlamak için Mekke’ye gelirler. Sülâfe binti
Sa’d’ın iki çocuğu Uhud Savaşı’nda Âsım bin Sâbit tarafından öldürülünce
Sülâfe binti Sa’d “Her kim Âsım bin Sâbit’in kafasını kesip getirirse ona
yüz deve vereceğim” vaadinde bulunur. Ricâl kabilesinden yedi kişi Medine’ye gelip Âsım’ın babası Sâbit bin Aklah’ın evine gelirler. Daha sonra Hz.
Resûlullah’ın huzuruna çıkarak “Yâ Resulallah! Kabilemizin büyük kısmı
Müslüman olmuş, kabilemize Kur’ân’ı öğretmek ve İslâmın hükümlerini
anlatmak için birkaç sahabe bize gönder” diye temennide bulunurlar. Birkaç gün sonra Hz. Peygamber Adal kabilesinin tâlimi için on sahabe gönderir. Âsım bin Sâbit de bu kâfileye başkan tayin edilir. Giden sahabilerden
bazıların adları şunlardır: Âsım bin Sâbit, Mersed bin Ebî Mersed, Hubeyb
bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Hâlid bin Ebî Bükeyr,
Mu’attib bin Ubeyd’dir. Kâfile, Reci’ menziline vardığı zaman başta Süfyân
bin Hâlid olmak üzere iki yüz müşrikin pususuna düşer.
Müşrikler, sahabilere hitaben: “Eğer teslim olsanız sizi öldürmeyiz”
diye seslenirler. Âsım bin Sâbit cevaben “Biz aşığız öldürülmek itibârımızdır. Aşk kılıcı bile mezarımızın taşıdır” der. Sonunda on sahabenin
altısı öldürülür. Sıra Âsım bin Sâbit’e geldiğinde dergâh-ı İlâhî’ye elini
açarak “Allah’ım İslâm dinine girdiğimden beri, İslâm dinine kıl kadar
hata etmedim. Sen benim cesedimi intikam almak için yüz deveyi bahşeden kâfirlerin eline düşürme” şeklinde dua eder. Müşrikler, cesedini
almaya geldiklerinde birdenbire bir arı sürüsü cesedin etrafında peyda
olur ve müşrikleri cesede yaklaştırmaz. O günün akşamında Allah’ın hikmetiyle şiddetli bir yağmur yağıp cesedin ortadan kaybolmasına sebep
olur. Müşrikler, ellerinde kalan Zeyd bin Desinne ve Hubeyb bin Adiy
adlı sahabileri de götürüp Kureyş kâfirlerine satarlar. Kâfirler de bu iki
güzîde sahabeyi idam etmek için Ten’im adında bir yere götürürler. Hubeyb, idamdan önce izin isteyip iki rekat namaz kılar. İdamdan önce
kılınan bu sünnet namazı ilk defa Hubeyb radıyallahü anh tarafından ifâ
edilmiştir. Kıldığı namazdan sonra Ten’im’de idam edilir. Aynı durum
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Zeyd bin Desinne’nin de başına gelir. O da Safvan bin Ümeyye’nin Bestas adlı kölesi tarafından şehit edilir.
13. Abdullah bin Üneys Seriyyesi (42b-43b)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Süfyân, Abdullah bin Üneys, Süfyân bin Hâlid.
Mekân: Medine, Batn-ı Urene.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Ebû Süfyân’ın on sahabeyi öldürmekle yetinmeyip tekrar Medine’ye saldırı yapma hazırlığında olduğu haberi Hz. Peygamber’e
bildirilir. Bunun üzerine Resûlullah, durumu öğrenmek için Abdullah bin
Üneys’i görevlendirir. Abdullah bin Üneys, Süfyân bin Hâlid’i tanımıyordu. Fakat Resûlullah, Süfyân’ın şekil ve şemâilini Abdullah’a tarif eder. Abdullah bin Üneys Batn-ı Urene adlı yerde birkaç kişiye rastlar. Onlardan
birinde Resûlullah’ın tarif ettiği Süfyân bin Hâlid’in özellikleri mevcuttu.
Abdullah bin Üneys “Allah ve Resûl’ü doğru söylemiştir” sözünü içinde
tekrarlar. Süfyân da Abdullah’ı görünce “Nerelisin, kimlerdensin?” gibi soruları yöneltir. Abdullah, cevaben “Huzâ’a kabilesine mensubum ve duyduğuma göre İslâm ordularını katletmek için askere ihtiyacın var. Sana
dâhil olup Müslümanlarla savaşmaya geldim” der. Bu söz, Süfyân’a gayet
hoş gelir. Süfyân, Abdullah ile beraber çadırının gölgesinden uzaklaşmaya
başlar.
Abdullah bin Üneys, Süfyân bin Hâlid’e karşı planlarını deşifre etmez.
Gece herkes uyuduğu bir sırada Süfyân’ın da uyumasını fırsat bilen Abdullah, Süfyân’ın başını uçurup Resûlullah’a göstermek için yanına alarak
bir mağaraya saklanır. Durumu fark eden müşrikler, mağara kapısına kadar gelirler. Fakat mağara içinde kimsenin olmadığını düşünerek mağaraya
bakmaktan vazgeçerler. Daha sonra müşrikler, üzüntülü bir şekilde geri
dönerler. Abdullah bin Üneys, Süfyân bin Hâlid’in kellesini alarak Resûlullah’ın yanına gider. Resûlullah ve bütün ashâb-ı kiram çok sevinirler.
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14. Bi’r-i Mâ’ûne Vak’ası (43b-45a)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Berâ Âmir bin Mâlik, Âmir bin Tufeyl,
Harâm bin Milhân, Hâris bin Samme, Amr bin Ümeyye.
Mekân: Necid, Bi’r-i Ma’ûne.
Zaman: Hicretin 4. yılı Safer ayı.
Olay örgüsü: Hicretin dördüncü senesi Safer ayında Necid kabilesinden Ebû Berâ Âmir bin Mâlik, Hz. Peygamber’in yanına gelir. “Yâ Resulallah! Hanîf dini, Necid ve Âmir kabileleri arasında oldukça yaygınlaşmış.
Eğer İslâm mayasıyla yoğrulmuş bir grup benimle gelirse bu iki kabilenin
belki tamamı İslâm dini ile müşerref olacak” der. Ama Resûlullah, göndereceği kişilere hainlik yapılabileceği endişesini taşıyordu. Ebû Berâ, Necid
ve Âmir kabilelerinin kendisinin emrinde olduğunu söyleyerek gönderilecek sahabilere hiçbir zarar verilmeyeceği teminatını verir. Hz. Peygamber,
bu söze itimat ederek bir rivâyete göre otuz-kırk, diğer rivâyete göre yetmiş
sahabe -ekserisi Ensardan olmak üzere- görevlendirir. Gönderilen bu kişilere Necid ve Âmir kabilelerini İslâma davet için bir mektup verilir.
İrşad heyeti Bi’r-i Ma’ûne denilen yere varır. Hz. Resûlullah’ın mektubunu Âmir bin Tufeyl’e götürmek için Harâm bin Milhân görevlendirilir.
Harâm bin Milhân, Âmir bin Tufeyl’in meclisine vardığı zaman, Âmir bin
Tufeyl davet mektubunu alıp yırtar ve mektubu getiren sahabeyi öldürmek
için kabilesine emreder. Fakat kabile ahâlîsi Ebû Berâ’nın hatırı için Âmir
bin Tufeyl’in sözünü dinlemez. Burada istediğini alamayan Âmir; Süleym,
Rı’l, Usayya, Zekvân gibi kabilelerden kişileri bir araya toplar. Topladıkları
kişileri, Bi’r-i Ma’ûne mevkiinde oturmuş olan sahabiler üzerine gönderir.
Kalabalık müşriklerle karşılaşan sahabiler, müşrikler tarafından kuşatıldıklarını görürler ve “Allah’ım bizim başımıza gelen olayı ve durumumuzu
Resûlullah’a sen bildir” diye dua ederler. Ancak kana susamış müşrikler, sahabilerin hepsini öldürmeye karar verirler. Bunlardan Hâris bin Samme ile
Amr bin Ümeyye kurtulur. Durumu öğrenen Ebû Berâ, birkaç gün sonra
kahrından ölür. Daha sonra Hz. Peygamber, kırk gün sabah vakti “Allah’ım
beni Âmir’in şerrinden koru” diye dua eder. Âmir, kısa bir müddet sonra
attan düşüp ölür.
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15. Benî en-Nadîr Savaşı (45a-48a)
Şahıslar: Resûlullah, Amr bin Ümeyye, Huyey bin Ahtab, Amr bin
Cıhhâş, Sellâm bin Mişkem, Kinâne bin Sûriyâ, Muhammed bin Mesleme, Abdullah bin Übey, Gazverâ.
Mekân: Mekke, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Mekke yolu üzerinde ikamet eden Benî Nadîr kabilesi,
antlaşma gereği Resûlullah’ın himayesine girer. Resûlullah, aynı zamanda
Benî Âmir kabilesiyle de bir antlaşma yapar. Ancak Amr bin Ümeyye adlı
sahabe Âmir kabilesinden yanlışlıkla iki kişiyi öldürür. Bu kişiler için belli
bir bedel ödenecekti. Ödenen bu bedelin bir kısmını yine Âmir kabilesinin
zenginleri ödeyeceklerdi. Resûlullah, ödenecek fidye hakkında fikirlerini
almak için birkaç sahabeyle Âmir kabilesinin zenginlerinin yanına gider.
Kabilenin zenginleri, Resûlullah’ı gayet iyi karşılayarak evinin gölgesinde
ziyafet etmek maksadıyla oturturlar. Huyey bin Ahtab adındaki şahıs, “Ey
Yahûdîler! Bu adamı öldürmek için tam uygun bir vaziyet ve zaman yakalamışız. Birimiz, Muhammed’in gölgesinde oturduğu dama çıkıp bir ağır
taş onun başına yuvarlarsa biz İslâmiyetin istilasından kurtuluruz” der. “Bu
işi kim yapar?” diye sorar. Hemen Amr bin Cıhhaş ve Sellâm bin Mişkem
sözü alarak: “Eğer siz böyle bir işe kalkışırsanız, O’na gökyüzünden haber
gelir, aramızdaki antlaşma da bozulur ve rahatımızı da kaçırmış olacağız”
derler. Ama bu fikre uymayıp aralarında yapmış oldukları istişâreyi uygulamaya karar verirler. Derhal Hz. Cebrâil, Resûlullah’ı durumdan haberdâr eder. Hz. Peygamber -ashâb-ı kirama haber vermeksizin- sanki bir
ihtiyacını karşılıyormuş gibi Medine tarafına yavaş yavaş yürümeye karar
verir. Daha sonra bir müddet bekleyen ashâb-ı kiram Resulullâh’ın gelmediğini görünce onlar da kalkıp giderler. Bu duruma Benî Nadîr kabilesi
çok üzülür. Hatta Kinâne bin Sûriya, “Kasemle yemin ederim ki bu haber
Muhammed’e gökyüzünden geldiği için Muhammed kalkıp gitti” der.
Hz. Peygamber, Muhammed bin Mesleme’yi yanına çağırır. Benî Nadîr kabilesine “On gün içinde bu diyarı terk etmeleri için mühlet veriyorum. Eğer terk etmezlerse onları öldürürüm” der. Benî Nadîr kabilesinin,
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Resûlullah’ın emrine uymaktan başka çareleri yoktu. Kabile, hemen göç
edeceğini dile getirir. Fakat Abdullah bin Übey, Benî Nadîr kabilesine gizli
bir mektup göndererek “Sakın yerinizi terk etmeyiniz. Ben size -Arapların
diğer kabilelerinden de toplayarak- iki bin asker göndereceğim” vaadinde
bulunur. Huyey bin Ahtab, bu küstahça mektuba itimat ederek göç etme
fikrinden vazgeçtiğini Resûlullah’a bildirir. Bunun üzerine Resûlullah, sahabilerle birlikte tekbir sesleri eşliğinde sefere çıkar. Resûlullah, Medine’de
kendi yerine Abdullah bin Ümmi Mektum’u bırakır. Benî Nadîr kabilesi
kuşatılır. Gazverâ adında bir Yahûdî’nin attığı ok Resûlullah’ın çadırının
yanına düşer. Daha sonra Resûlullah’ın çadırının yeri değiştirilir. Gazverâ
adındaki Yahûdî, Hz. Ali tarafından öldürülür. Benî Nadîr kabilesi de vaad
edilen yardımı alamayınca teslime mecbur olur. Hz. Peygamber, Benî Nadîr kabilesine develerine yükleyebilecekleri kadar eşyalarını taşımalarına
izin verir. Geriye kalan mallar da Resûlullah tarafından ashâb-ı kirama ganimet olarak paylaştırılır. Ayrıca Benî Nadîr kabilesinden elli adet zırh, elli
adet miğfer ve üç yüz kırk kadar da kılıç kalır. Resûlullah, onların da bir
kısmını sahabilere verip geri kalanını kendisi alır.
16. Bedr-i Mev’id Savaşı (48a-49b)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Süfyân, Nuaym bin Mesud.
Mekân: Bedir, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Bu savaşa Küçük Bedir Savaşı da denilebilir. Uhud Savaşı’ndan sonra müminler ile müşrikler gelecek yıl tekrar Bedir’de buluşmak üzere anlaşırlar. Ebû Süfyân, Bedir’e gitmemek için bahane arar. Fakat
Ebû Süfyân, Bedir’e gitmeme fikrinin kendisinden çıkmasını istemez aksine Hz. Peygamber’in İslâm ordusunu Bedir’e göndermemesinin yollarını
arar. Verilen sözün zamanı gelir. Ebû Süfyân, henüz o zaman Müslüman
olmamış Nuaym bin Mesud’dan Hz. Peygamber’in savaş hazırlığı yaptığını duyar. Bu haber üzerine Ebû Süfyân telaşlanır. Ebû Süfyân, Nuaym’a
“Bu yıl bizde kıtlık ve kuraklık hâkimdir. Biz savaşa yeterince hazır değiliz. Eğer sen bizim İslâm ordularına karşı haşmetli bir hazırlık yaptığımızı
Resûlullah’a bildirip O’nu bizim ile savaşmaktan vazgeçirirsen sana yirmi
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deve vereceğim” der. Nuaym, gidip bu durumu Medine’de anlatır. Birkaç
sahabenin şevki kırılsa da Hz. Peygamber’in kararlılığını etkiliyemez. Hz.
Peygamber, bin beş yüz mücahit ile savaşa çıkar. Ebû Süfyân da iki bin
kişilik bir orduyla savaş meydanına doğru hareket etmesine rağmen savaş
mahalline korkusundan gelmez. İslâm ordusu müşrik ordularını bir hafta
bekledikten sonra ticaretlerini de yapıp sevinçle geri döner.
17. İçkinin Haram Olma Hadisesi (49b-51b)
Şahıslar: Resûlullah, Sa’d bin Ebî Vakkas, Ömer ibnü’l-Hattâb.
Mekân: Görülen geçmiş zaman.
Zaman: Hicretin 4. yılı Şevvâl ayı.
Olay örgüsü: Hicretin dördüncü senesi Şevval ayına kadar içki, bütün
meclislerde yoğun bir biçimde tüketiliyordu. “Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoşluk veren içecekler hem de güzel bir
gıda edinirsiniz” (Nahl, 16/67) meâlindeki âyet inince, insanlar -özellikle
de mümin olan insanlar- tereddütte kalmaya başlar. Hatta bazı sahabiler,
Hz. Resûlullah’a içkinin keyfiyyeti hakkında sorduğu bir soruYâ Resûlallah, nâzil olan şu âyetle karşılık verir: “Sana sarhoşluk veren şeyler ile kumardan soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük kötülük ve insanlar için
bazı yararlar vardır. Fakat zararları yararlarından daha fazladır.” (Bakara,
2/219)
Müminler, içki hakkında nâzil olan müteşâbih âyetten tam anlam çıkaramayınca Hz. Ömer, “Allah’ım bize içki hakkında açık bir beyan ver”
diye dua eder. Daha sonra “Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir hâldeyken (sarhoşken), namaza yaklaşmayın. Tâ ne dediğinizi bilip anlayıncaya
kadar” (Nisâ, 4/43) meâlindeki âyet nâzil olur. O zamana kadar bazı sahabiler, yemek ve ziyafetlerinde içkili servislere yer verirlerdi. İçki hakkında müteşâbih âyetlerden tam olarak ders çıkarılmamıştı. Bir gün Sa’d bin
Ebî Vakkas ensarı kötüleyen ve kendi kavmini metheden bir kaside yazar.
Bunun üzerine sarhoş ensar, pişmiş bir deve kafasını Sa’d’ın kafasına vurarak Sa’d’ın kafasını kanlar içinde bırakır. Sa’d radıyallahü anh durumu
Hz. Peygamber’e bildirmek için Resûlullah’ın yanına gider. Bunun üzerine
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Hz. Ömer, tekrar “Allah’ım bize içki hakkında açık ve kesin bir beyan ver”
diye dua eder. Ondan sonra Hz. Cebrâil, Resûlullah’a nâzil olan şu âyeti
getirir: “Ey iman edenler, Hamr (sarhoşluk veren içkiler), Meysir (kumar),
Ensab ( putlar) ve Ezlam (fal okları ve kehanet araçları) ancak şeytanî fiiller
olarak birer pisliktir! Artık ondan kaçının ki felaha eresiniz” (Mâide, 5/90)
sözünden sonra içki tam olarak haram kılınır. Bu da gösteriyor ki içki üç
aşamada haram kılınmıştır.
18. Zâtü’r-Rikâ Savaşı (51b)
Şahıslar: Resûlullah, Osmân bin Affân.
Mekân: Zatü’r-Rikâ Dağı, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Benî Enmar ve Benî Sa’lebe kabilelerinin Medine’ye hücûm etmek için askeri bir hazırlık yaptıklarını Hz. Osmân, Resûlullah’a
haber verir. Resûlullah bir rivâyete göre dört yüz, diğer rivâyete göre yedi
yüz kişilik bir ordu hazırlatıp Zatü’r-Rikâ Dağı’na doğru gider. Müşrikler,
İslâm ordusunu görünce kaçmak zorunda kalırlar. Geriye birkaç ihtiyardan
başka kimse kalmaz. Resûlullah o gün kıldığı namazı endişe içinde kılar.
Çünkü müşriklerin saldırısına uğrama durumu vardır. İslâm ordusu, on
beş gün Zatü’r-Rikâ Dağı’nda kaldıktan sonra Medine’ye döner.
19. Dûmetü’l-Cendel Savaşı (51b-52a)
Şahıslar: Resûlullah, Ükeydir bin Abdulmelik, Sibâ bin Urfata, Muhammed bin Mesleme.
Mekân: Dümetü’l-Cendel Kalesi, Şam, Kûfe, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Dümetü’l-Cendel Kalesi, Şam ve Kûfe’ye yakın olan bir
kaledir. Bu kalenin hâkimi Kayser’e tâbi Hristiyan olan Ükeydir bin Abdulmelik idi. Resûlullah, onun İslâm ordularına karşı savaş hazırlığı içinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine Hz. Resûlullah, Medine’de yerine
Sibâ bin Urfata’yı bırakarak bin kişilik bir orduyla sefere çıkar. Düşmanın
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bulunduğu mekâna az bir mesafe kala müşrikler kaçmak zorunda kalırlar. Hz. Peygamber, İslâm ordusuyla menzile yetişip birkaç gün kaldıktan
sonra etrafı teftiş edip kimseyi bulamaz. Fakat Muhammed bin Mesleme,
müşriklerden birini yakalayarak “Burada niye kimse yok?” diye sorduğunda müşrik, “Korkularından kaçtılar” diye cevap verir. Bu cevaptan sonra
İslâm ordusu biraz bekledikten sonra Medine’ye döner.
20. Benî el-Mustalık Savaşı (52a-53b)
Şahıslar: Resûlullah, Hâris bin Dırâr, Büreyde bin Husayb, Ali bin Ebî
Tâlib, Sa’d bin Ubâde, Hz. Âişe, Ümmü Seleme, Sâbit bin Kays, Cüveyriyye.
Mekân: Kudayd Nahiyesi, Yenbu’ Denizi, Benî Mustalık Çukuru.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Benî Huzâ’a kabilesinin, Hâris bin Dırar başkanlığında
Kudayd Nahiyesi ile Yenbu’ Denizi arasında kalan Benî Mustalık çukurunda Müslümanlarla savaşmak için bir araya geldiği haberi Resûlullah’a
ulaşır. Resûlullah, bu haberin doğruluğunu araştırmak için Büreyde bin
Husayb’ı gönderdikten sonra savaş hazırlığına başlar. Resûlullah, muhâcirin sancağını Hz. Ali’ye, ensar sancağını Sa’d bin Ubâde’ye teslim eder.
İslâm ordusunun -on tanesi muhacirlerin, yirmi tanesi de ensarın olmak
üzere- otuz atı mevcuttu. Bu savaşa Hz. Âişe ile Hz. Ümmü Seleme de
katılır. Benî Huzâ’a kabilesinden bir casus Hz. Ömer tarafından yakalanıp
Resûlullah’ın yanına getirilir. Resûlullah, yakalanan bu casusun Müslüman
olmasını ister. Casus reddedince Hz. Ömer tarafından katledilir. Bu olayı
duyan Hâris bin Dırar kendi kabilesinin erkekleri ile Benî Mustalık mevkiine gelir. Resûlullah da müşriklerin bulunduğu yere gelir ve Hz. Ömer’e
müşrikleri İslâma davet etmesini emreder. Fakat emir beyhude olunca iki
taraf arasında savaş çıkar. Savaş sonunda müşrikler yenilirler ve iki yüzden
fazla müşrik esir alınır. Müşriklerden geriye iki bin deve, beş binden fazla
koyun da kalır. Bu mallar, sahabiler arasında âdilce taksim edilir. Ayrıca
Hâris bin Dırar’ın kızı Cüveyriyye, Sâbit bin Kays tarafından esir alınır.
Esir alınan Cüveyriyye daha sonra Resûlullah ile evlenir.
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21. Sinân ve Cahcâh’ın Düşmanlığı (53b-56b)
Şahıslar: Ömer ibnü’l-Hattâb, Cahcah bin Saîd, Sinan bin Veber, Abdullah bin Übey, Zeyd bin Erkam.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Müreysî Savaşı’ndaki zaferden sonra bir gün Hazrec kabilesinden Sinan bin Veber ile Hz. Ömer’in ücretle tuttuğu Cahcah bin
Saîd, Benî Mustalık adlı yerde su kovalarının birbirine karışmasından
dolayı kavga ederler. Cahcah, attığı bir yumrukla Sinan’ın yüzünü kanlar
içinde bırakır. Sinan, ensar tarafına, Cahcah ise muhacir tarafına “Yetişin!” diye seslenirler. Her iki taraf da kılıçları elinde kavga mahalline gelir.
Muhacirlerin ileri gelenlerinin bazıları, duruma el koyup ortalığı teskin
ederler. Bu olayı Abdullah bin Übey, Müslümanların arasına fitne sokmak
için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirmek ister. Ensara hitaben “Görüyor musunuz? Bu yersiz yurtsuz muhacirler, sayemizde kuvvet ve şöhrete
nâil olmuşlarken şimdi bize böylesine hakaretler etmeye başladılar” der.
Bu söze orada bulunan genç sahabe Zeyd bin Erkam karşı çıkar. Zeyd, Abdullah bin Übey’in yapmış olduğu münafıklığı Resûlullah’a bildirir. Fakat
Resûlullah, Abdullah’ın yapmış olduğu münafıklığı görmezlikten gelir. Hz.
Ömer, Abdullah’ı yapmış olduğu bu davranışından dolayı öldürmek ister.
Fakat Hz. Resûlullah “Ya Ömer! Müslümanlar, Abdullah’ın içindeki kin ve
nefreti bilmiyorlar. Sen onu öldürürsen Müslümanların gözünde Resûlullah, bir ashâbını şehit etti” sözünün dolaşmasına sebep olursun. Abdullah
bin Übey, söylediklerinin Müslümanların arasında yayıldığını duyunca
Resûlullah’ın yanına gidip dediklerini inkâr eder. Zeyd’in yalan söylediğini
dile getirir. Hatta bazı ashâb onun bu savunmasını haklı bulur. Daha sonra
Resûlullah, Zeyd’i yanına çağırarak onun haklılığını nüzûl eden şu âyetle
müjdeler: “Onlar, and olsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf
olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” (Münâfikûn, 63/8) âyetin inmesinden
sonra Abdullah bin Übey’in dostları da ondan uzaklaşmaya başlarlar.
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22. İfk Hadisesi (56b-62a)
Şahıslar: Resûlullah, Hz. Âişe, Safvan bin Muattal, Abdullah bin Übey,
Hassan bin Sâbit, Mistah bin Üsâse, Hamne bin Cahş, Ali bin Ebî Tâlib,
Ömer ibnü’l-Hattâb, Osman bin Affân, Hz. Ebû Bekir.
Mekân: Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Benî Mustalık Savaşı’nın dönüşünde Resûlullah, Medine’ye yakın bir yerde dinlenmeye başlar. Dinlendikten sonra tam hevdecler
yükleneceği sırada Hz. Âişe def-i hacet için sahra tarafına yola koyulur. Tekrar çadıra döndüğü sırada Yemânî boncuklarının kaybolduğunu farkeder.
Boncuklarını bulmak için kaybettiğini düşündüğü yere doğru gider. Yolda
Hz. Âişe’ye hizmet edenler, onun hevdecini de yükleyerek yola koyulurlar. Hz. Âişe, çadırların bulunduğu yere geri döndüğünde çadırlardan bir
alâmet görmeyince şaşkına döner. Etrafta kimseyi görmeyince bulunduğu
mahalde uykuya dalar. O sırada Safvan bin Muattal, Hz. Âişe’yi aramak
için ayrıldıkları yere doğru gelir. Orada uykuda olan Hz. Âişe’yi görünce
ölü zannederek “Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” (Bakara, 2/156)
meâlindeki âyeti okur. Bu ses üzerine Hz. Âişe uyanır. Safvan, devesini
çöktürüp “Bin, Allah sana rahmet eylesin” der ve kendisi geri çekilir. Hz.
Âişe de deveye biner, orduya yetişmek için Safvan ile beraber yola çıkarlar.
Yolculuk esnâsında Abdullah bin Übey’in çadırının yanından geçerler. Abdullah bin Übey adlı münafık, bu durumdan münafıklığını Müslümanlar
nazarında pekiştirmek için bir pay çıkarmaya çalışıp Hz. Âişe’ye bazı isnatlarda bulunur. Onun bu isnatlarına Hassan bin Sâbit, Mistâh bin Üsâse,
Hamne bin Cahş gibi saf-dil Müslümanlar da alet olurlar. Mevcut durumdan Hz. Resûlullah da haberdâr olup çok üzülür. Fakat Hz. Âişe’nin olan
bitenden haberi yoktu.
Hz. Âişe, Medine’ye varınca ağır bir hastalığa yakalanır. Daha önce
hastalandığı zaman Resûlullah’dan gördüğü ilgiyi görmeyince Resûlullah’dan aldığı izin ile annesinin evine gider. Hz. Âişe, hakkındaki iftiraları
Mistah’ın annesinden öğrenir. Annesine durumu sorup onunla da bir durum değerlendirmesi yaptığı sırada Hz. Ebû Bekir de gelip Hz. Âişe’nin
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kederine ortak olur. Resûlullah, bu durumu ashâbıyla istişâre eder. Başta
Hz. Ömer’den durumun gidişatını sorar. Hz. Ömer, söylenilenlerin iftira
olduğunu dile getirip “Allah sizi pisliklere konan sineklerden muhafaza
ettiğine göre namusunuzu da böyle çirkin şeylerden korur” diye fikrini
beyan eder. Daha sonra Hz. Osmân’ın fikri sorulur. Hz. Osmân, “Allah
yeryüzündeki pisliklere bulaşmasın ve insanlar basmasın diye gölgenizi bile
yere düşürmüyorsa, nasıl oluyor da namusunuzu başkalarına çiğnetir” der.
Hz. Ali’nin fikri sorulur. Hz. Ali de “Yâ Resulallah! Ayakkabınıza bulaşıp
namaza mani olan pisliği Cebrâil vasıtasıyla size bildiren Hz. Allah, nasıl
oluyor da namusunuzu kirletecek pisliği size bildirmesin” sözüyle fikrini
beyan eder. Bu sözlerden sonra Resûlullah, Hz. Ebû Bekir’in evine gider.
Hz. Âişe’nin yanına oturur. “Ya Âişe! Senin hakkında kulağıma bazı sözler
geldi. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen Allah yakında senin o isnatlardan
uzak olduğuna dair âyet inzal eder. Yoksa eğer böyle bir günaha yaklaştınsa
Allah’tan af dile ve O’na tevbe et” der. Hz. Âişe, bu durumu babasının
açıklamasını ister. Hz. Ebû Bekir de “Yâ Resûlallah! Bizim kabilemiz İslâmiyetle müşerref olmadan önce bile böyle bir durum ile karşılaşmamıştı.
Nasıl oluyor da İslâmiyet suyu ile mayalanmış olan neslimiz böyle kötü bir
duruma düçar olsun” diye cevap verir. Bu cevaptan sonra Hz. Âişe, kendisi
için bir savunma da annesinden ister. Annesi ise hiçbir cevap vermez. Bunun üzerine Hz. Âişe, söz alarak, “Eğer ben öyle bir şeyi yapmadım desem,
siz buna inanmayabilirsiniz. Yaptım desem kendime iftira etmiş olurum.
Onun için kendi durumumu şu âyetin meâliyle açıklamak istiyorum: ‘Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek
de ancak Allah’tır’ (Yûsuf, 12/18) Bundan başka çarem de yoktur” der. Bu
sözden sonra Resûlullah’a şu âyetler nâzil oldu: “O ağır iftirayı uyduranlar,
sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır.” (Nûr, 24/11) “Kötü kadınlar, kötü
erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere,
temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş
iyi bir rızık vardır.” (Nûr, 24/26) “Bu iftirayı işittiğiniz vakit, Böyle sözleri
ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!
Bu çok büyük bir iftiradır. Deseydiniz ya!” (Nûr, 24/16) nâzil olan bu
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âyetler sayesinde Allah, Müslümanların arasında yayılan fitnelere fırsat
vermez. Bu haberle beraber Resûlullah, Hz. Ebû Bekir, Hz. Âişe ve annesi
rahat bir nefes alma imkânını bulurlar.
23. Teyemmüm Âyetinin Nüzûl Hadisesi (62a-63a)
Şahıslar: Hz. Ebû Bekir, Hz. Âişe, Resûlullah.
Mekân: Salsal.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Benî Mustalık Savaşı’ndan dönüş esnâsında Müslümanlar, Salsal adlı yerde otururlar. Suyun yokluğundan dolayı sabah namazı
vakti çıkmak üzereydi. Sahabiler, Hz. Ebû Bekir’e durumu arz ederler. Hz.
Ebû Bekir de abdest suyu aramak için Hz. Âişe’nin bulunduğu çadıra gider. Çadıra girdiğinde Hz. Resûlullah ile Hz. Âişe’nin dinlendiğini görür.
Hemen Hz. Ebû Bekir “Ey kızcağızım! Sizdeki güzellik insanlara bela ve
musibet olur” der. Hz. Ebû Bekir’in uyarılarına rağmen uyanmayan Hz.
Âişe’yi Resûlullah uyandırır. Akabinde şu âyet nâzil olur: “Eğer hasta olur
veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince
ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz
bir toprağa yönelip (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin” (Nisâ, 4/43) bu âyetin nüzûlundan sonra sahabiler, kalkıp teyemmüm
ederek sabah namazını kılarlar.
24. Hendek Savaşı (63a-78b)
Şahıslar: Resûlullah, Huyey bin Ahtab, Kinâne bin Ebî Rebî’, Selâm
bin Hukayk, Ebû Süfyân, Selmân-ı Farisî, Sa’d bin Muaz, Sa’d bin Ubâde,
Abdullah bin Revâha, Havvat bin Cübeyr, Seleme bin Eslem, Zeyd bin
Hârise.
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Mekân: Medine, Hayber.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Yahudî kabilesinden olan Benî Nadîr kabilesini Medine’den sürer. Kabilenin çoğunluğu Hayber’e yerleşir. Benî Nadîr
kabilesi, sabah akşam intikam almak için etrafa fitne ve fesat tohumunu saçar. Huyey bin Ahtab, Kinâne bin Ebî Rebi’, Selâm bin Hukayk, Ebû Süfyân gibi kişilerden oluşan yirmi kişilik bir ekip kendi aralarında Medine
üzerine hücûm etmeden önce istişârede bulunurlar. Ebû Süfyân, Yahûdîlerden Benî Nadîr kabilesiyle anlaşıp onların desteğini aldıktan sonra Benî
Ğatafân, Benî Eslem, Eşca, Mürre, Kinâne ve Fezâre kabilelerine yönelir.
Ebû Süfyân, bu kabileleri de saffına dâhil ettikten sonra Medine’ye hücûm
etmeye karar verir. Resûlullah, müşriklerin Müslümanlara karşı ittifak hâlinde olduğunu duyduktan sonra hazırlıklara başlar. Derhal sahabileri bir
araya toplayarak istişâre eder. İstişârede Selmân-ı Fârisî, “Yâ Resûlallah,
Fars topraklarında düşman hücûmuna uğrayan bir şehri kazılan hendek
ile korumak eski bir adettir” der. Bu fikir istişârede kabul edilir. Beş metre
genişlik, beş metre derinlikte bir hendeğin kazılmasına karar verilir. Ensar ve muhacirlerden oluşan genç, yaşlı herkes çalışır, hendek altı günde
tamamlanır. Bu çalışmaya Hz. Resûlullah da bizzat katılır. Kazı esnâsında
sert bir kaya ile karşılaşan Müslümanlar, bu kayayı parçalayamazlar. Müslümanlar, durumu Hz. Resûlullah’a bildirince Resûlullah, yardıma gelip
taşı üç vuruşta parçalara ayırır. Resûlullah ilk vuruşta Şam’ın kırmızı köşklerini, ikinci vuruşta Kisrâ’nın Medayin şehrinin beyaz köşklerini, üçüncü
vuruşta San’a’nın kapılarını gördüğünü söyler. Daha sonraki yıllarda Resûlullah’ın bahsettiği bu üç vak’a da meydana gelir.
Daha önce Müslümanlarla Benî Kureyza arasında yapılan bir antlaşmaya göre, “Medine’ye haricî bir saldırı durumunda Müslümanlarla birlikte şehri müdafaa etme” hükmü vardı. Huyey bin Ahtab, bu antlaşma
maddesini iptal ettirmek için çok uğraşır. Bu uğraş sonunda Benî Kureyza
kabilesi, Ka’b bin Esed’i kandırarak antlaşmanın bozulmasına sebep olur.
Hz. Resûlullah, durumu tam olarak öğrenmek ve Benî Kureyza ile yapılan antlaşmaya sadakat için Sa’d bin Muaz, Sa’d bin Ubâde, Abdullah bin
Revâha ve Havvat bin Cübeyr’i elçi olarak gönderir. Bahsedilen sahabiler,
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Benî Kureyza sarayına gidip durumu izah ettiklerinde hiç olumlu bir cevap
alamayıp ümitsiz bir şekilde Resûlullah’ın yanına geri dönmek zorunda
kalırlar. Durumdan haberdâr olan sahabiler, üzüntü ve sıkıntı içine girerler. Düşman kuvvetlerini teşkil eden Benî Esed, Benî Gatafân ve Fezâre
kabileleri Medine’nin üst ve doğu taraflarını kuşatırlar. Tam o sırada “Hani
onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah’a karşı çeşitli zanlarda
bulunuyordunuz. İşte orada mü’minler denendiler ve şiddetli bir şekilde
sarsıldılar” (Ahzâb, 33/10-11) meâlindeki âyet-i kerîme nâzil olur. Resûl-i
Ekrem hazretleri de Seleme bin Eslem’e iki yüz, Zeyd bin Hârise’ye üç yüz
asker vererek Medine’yi korumalarını emreder. Bu muhafızlar sayesinde
Medine’ye yapılmak istenen taarruzlar önlenir. Allahü Teâlâ’nın buyurduğu gibi, “Hani onlardan bir grup, ‘Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada
durmak imkânınız yok. Haydi geri dönün’ demişti. Onlardan bir başka
grup da, ‘Evlerimiz açık (korumasız)’ diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı”
(Ahzâb, 33/13) âyeti nâzil olur.
Savaş tam manasıyla çetin geçtiği bir sırada İslâm ordusu yorgun düşmüş, ordu aç ve susuz olduğu bir zamanda Resûlullah, düşman ordusunu
dağıtmak ve İslâm ordusunu rahatlatmak gayesiyle Benî Gatafân ve Fezâre
kabileleri ile bir antlaşma yoluna gitmeyi düşünür. Düşündüğü bu anlaşmaya göre, her yıl Medine’de yetişen meyvelerin üçte biri Benî Gatafân
ve Fezare kabilelerine verilecekti. Resûlullah, bu fikrini sahabilerle istişâre
eder. Fakat antlaşmanın bu maddesi Sa’d bin Muaz ve Sa’d bin Ubâde tarafından uygun görülmez. Bunun üzerine Resûlullah, antlaşma için gelen
Uyeyne ve Hâris’i huzurundan ayrılmalarını ister. Ardından savaş tam şiddet ile başlar. Müşriklerin ileri gelenlerinden birkaçı, hendeği geçerek Müslümanlar’a doğru ilerler. Bunlardan birisi de Amr bin Abdi Kays idi. Amr
ile savaşan Hz. Ali, sonunda kılıcıyla kafasını bedeninden ayırır. Bu durum
Müslümanlar arasında gayet memnuniyetle karşılanır. Savaş tam hızıyla
devam ettiği için o gün Resûlullah ve ashâbı öğle ikindi ve akşam namazlarının vakitlerini geçirirler. Bunun üzerine Hz. Resûlullah “Onlar nasıl
güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydularsa Allah
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da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun” diye beddua
eder. Gün sonunda Resûlullah, Bilâl-i Habeşî’ye ezan okutarak ashâbıyla
beraber kazaya kalan namazlarını eda ederler. Tam o sırada Nuaym bin
Mes’ûd-ı Gatafânî, kavminden gizli olarak Müslüman olmaya karar verdikten sonra Resûlullah’ın yanına giderek “Emrinizdeyim, verdiğiniz her
işi yapmaya hazırım” der. Resûlullah da “Harp hiledir” (İbnü Ebi Şeybe/
Musannef cilt 6, s. 539) hadîsini ona hatırlatır. Bu söz üzerine Hz. Nuaym,
Benî Kureyza yurduna giderek Benî Kureyza halkına hitaben “Şüphesiz bu
adam (Hz. Peygamber) size beladır. Ama sizin ona karşı koyacak gücünüz
yok. Onun için siz bu adamla savaşmaktan vazgeçin” teklifinde bulunur.
Bu teklif, Benî Kureyza tarafından uygun bulunur. Hz. Nuaym, daha sonra Kureyşliler ve Gatafânlıların yanına gider. Onlara da buna benzer bir
teklifte bulunur. Bütün kabileler de Nuaym’ın fikrini gayet güzel ve makul
karşılarlar. Buna rağmen müşrikler son bir defa daha Medine’ye hücûm etmek için hendeği geçmeye çalışırlar. Bunun üzerine Resûlullah, “Ey kitabı
(Kur’ân’ı) indiren, hesabı en çok gören, kavim ve kabileleri bozgunlara uğrayan Allah’ım! Şu kabileleri de hezimete uğrat; sars onları Allah’ım! Onlara karşı bize yardım et” der. Resûlullah’ın bu bedduasından sonra ikindi ve
akşam namazları arasında çok şiddetli bir fırtına çıkar. Bu fırtına müşrikleri darmadağın eder. Bu hadiseden sonra Resûlullah, “Bana ve ashâbıma
merhametinden dolayı, sana hadsiz şükür ve hamd olsun Allah’ım!” der.
Bu hadise hakkında nâzil olan âyet ise şudur: “Ey iman edenler! Allah’ın
size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti
de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.” (Ahzâb, 33/9) Bu felaketten
sonra başta müşriklerin komutanı Ebû Süfyân olmak üzere bütün müşrik
ordusu dağılıp geri gitmek zorunda kalır. Bu durum neticesinde Resûlullah, şükür secdesine kapanıp Allah’a şükreder. Bu savaş sonunda müminlerden altı kişi şehit olurken müşriklerden de dört kişi ölür.
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25. Benî Kureyza Savaşı (78b-83a)
Şahıslar: Resûlullah, Bilâl-i Habeşî, Ali bin Ebî Tâlib, Kays bin Nebbâş, Sa’d bin Muaz, Ramle binti Hâris, Zübeyr bin el-Avvâm.
Mekân: Benî Kureyza Hisarı.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Benî Kureyza kabilesi, Hendek Savaşı’nda Müslümanlarla yaptıkları ahde sadık kalmaz. Bundan dolayı Müslümanların Benî
Kureyza kabilesi üzerine bir sefer düzenlemeleri İslâm dininin selâmeti
için gerekliydi. Benî Kureyza kabilesi de bu durumdan çok endişelenir.
Hz. Peygamber, Bilâl-i Habeşî’yi yanına çağırarak Müslümanlara şu hitapta bulunmasını ister: “Her kim ki Allah’ın emrine itaat ediyorsa ikindi
namazını Benî Kureyza Hisarı’nda kılsın” der. Hz. Peygamber, İslâm sancağını Hz. Ali’ye teslim edip onu hazırlanan ordudan önce yola çıkarır.
İslâm ordusu üç bin kişiden oluşuyordu. Hz. Ali’nin geldiğini gören Benî
Kureyzalılar, Hz. Resûlullah’a ağza alınmadık sözler sarf ederler. Hz. Ali
geri döndüğünde Resûlullah ile karşılaşır. Resûlullah’a o üslûbu bozuk kişilerin yanına gitmemek lazım diye telkinatta bulunur. Hz. Resûlullah, Hz.
Ali’nin uyarılarına rağmen Benî Kurayza yurduna varıp onlara şu hitapta
bulunur: “Ey Allah’ın gazabına uğrayarak maymuna çevrilmiş olanların
kardeşleri! Allah sizi hor hakir kıldı mı ve belasını cezasını üzerinize indirdi mi? Demek siz bana kötü söz söylediniz! Öyle mi?” hitabına karşılık,
Benî Kureyza mensupları, Resûlullah’a şu cevabı verirler: “Ya Eba’l-Kâsım!
Sen sözünü bilmezlerden değildin!” Fakat buna rağmen Resûlullah, Benî
Kureyza’yı muhasara altına alır. Muhasara yirmi beş gün sürer. Benî Kureyza kabilesinin reisleri Kays bin Nebbâş, Hz. Peygamber’in yanına gelerek Benî Nadîr kabilesine yapılan iyiliğin kendilerine de yapılmasını ister.
Fakat Resûlullah, “Ne mallarının belli bir kısmını ne de kendileri ve çoluk
çocuklarını serbest bırakacağına dair bir teminatı asla vermeyeceğini” Kays
bin Nebbâş’a iletir. Bunun üzerine Ka’b bin Esed, Benî Kureza’ya üç teklifte bulunacağını dile getirir: Birincisi, “Pas bağlamış kalplerinizi iman suyu
ile yıkayınız. Yani Tevrat’ta vasıfları belirtilen peygamber budur. Ona iman
ediniz.” Bu teklif kabul görmez. İkincisi, “Çocuk ve kadınlarımızı öldü-
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relim, çünkü bizim öldürülme durumumuz var. Bârî onlar bizden sonra
esir düşüp perişân olmasınlar.” Ka’b’ın bu teklifi de kabul görmez. Üçüncüsü, “Bu gece cumartesi gecesidir. Muhammed ve ashâbı, bu gece ibadet
gecemiz olması hasebiyle bizim onlara saldırma ihtimalinden gafil olup
savunmasız olabilirler. Bu fırsatı değerlendirelim.” Ka’b’ın teklifine karşı
Benî Kureyza’nın ileri gelenlerinin cevabı şu oldu: “Bizden önce cumartesi gününde çalışmama prensibini bozanlar maymuna döndüler. Biz bu
hükmü bozamayız.” Daha sonra Ebû Lübâbe de onlara bazı nasihatlerde
bulunur. Bu nasihatlar da fayda etmez.
Benî Kureyzalılar ise dostlarından beklediği hiçbir vefayı bulamazlar.
Teslim olmak zorunda kalırlar. Benî Kureyza’dan bin beş yüz ok, iki bin
beş yüz siper, üç yüz zırh ve iki bin süngü kalır. Benî Kureyza Hisarı’nda
bulunan herkes esir alınır. Benî Kureyzalılar, daha önce esaret hâlinde Benî
Kaynukâ ve diğer kavimlere yapılan muamelelerin kendilerine de yapılmasını isterler. Bunun üzerine Resûlullah, “Hükmü vermek için Sa’d bin
Muaz’ı tayin ediyorum kabul ediyor musunuz?” Hepsi birden “Evet” kabul ediyoruz derler. Sa’d bin Muaz ise Benî Kureyzalılara hitaben: “Benim
vereceğim hükme razı mısınız?” Tamamı birden “Evet” deyince Resûlullah’ın bulunduğu tarafa hitaben “Bu taraf razı mı?” Resûlullah, “Evet biz
de razıyız” dedikten sonra Sa’d, “O zaman hükmü açıklıyorum: Ben, Benî
Kureyza’nın bülûğ çağına eren erkeklerin boyunlarının vurulmasına, mallarının Müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarla kadınlarının
esir alınmasına hükmettim” der. Bunun üzerine Resûlullah Sa’d bin Muaz’ı
tebrik ederek “Allah’ın hükmü de böyleydi” der. Bundan sonra Benî Kureyza’nın erkekleri Üsame bin Zeyd’in evine, kadınları ise Ramle binti Hâris’in evine nakledilirler. Resûlullah’ın emriyle uygun bir yerde bir hendek
açtırılır. Benî Kureyza’nın erkeklerinin çoğu Hz. Ali ve Zübeyr bin Avvâm
tarafından başları uçurularak açılan hendeğe gömülürler. Benî Kureyzalılara uygulanan bu hüküm Yahûdîlerin kutsal kitabı Tevrat’ta da mevcut
olduğu için Benî Kureyzalılar, verilen hükme razı olurlar. Elde edilen ganimet ashab arasında taksim edilir.
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26. Sa’d bin Muaz’ın Ölümü (83a-84a)
Şahıslar: Resûlullah, Sa’d bin Muaz.
Mekân: Cennetü’l-Bakî.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Sa’d bin Muaz, Benî Kureyzalılar hakkında verdiği karardan sonra çok geçmeden hastalanıp yatağa düşer. Resûlullah, yastığının baş
ucuna gelip oturarak onunla bizzat ilgilenir. Sa’d, tam sekerat hâlini yaşadığı bir sırada Resûlullah’ın sesini duyar. Sa’d, bu sesi duyar duymaz onda
hastalık emâresi kalmaz. Resûlullah’a hitaben “Ey ölüm! Sevgili karşısında
bizi utandırma. Ümitsizlikle o cevheri ucuzlatma. Allah’ım yâr geliyor, bir
nefeste can gidiyor. Bana mühlet ver kıyâmetimde beni zinde kılma” deyip Resûlullah’ın dizine başını koyar. Hz. Resûlullah da Sa’d’ın dünya ve
ahireti için dua eder. Tam o sırada Hz. Cebrâil “Sa’d’ın öldüğünü ruhı âlâyı illiyine gittiğini, onun ölümüne herkes sevindiğini ve cenaze namazını
kılmak için yetmiş bin melek hazır olduğunu” dile getirir. Sa’d’ın kefen
ve defin işlemleri ile Resûlullah bizzat ilgilenir. Cenaze namazından sonra
Cennetü’l-Bakî’de defn edilir.
27. Bilâl bin Hâris’in Gelişi (84a-84b)
Şahıslar: Resûlullah, Bilâl bin Hâris.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Bilâl bin Hâris’in kabilesinden dört bin kişi gelip Müslüman olup Resûlullah’a iman ederler. Resûlullah’ın yanında kalmak isteyen
kabileye, Resûlullah, “Siz nerede olursanız olunuz, siz muhacirsiniz” der.
Resûlullah bu müjde ile onların vatanlarına gitmesini ister.
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28. Hicretin Altıncı Yılının Olayları (84b-85a)
Şahıslar: Resûlullah, Muhammed bin Mesleme, Sümâme bin Üsâl.
Mekân: Medine, Dariyye, Mekke.
Zaman: Hicretin 6. yılı Muharrem ayı.
Olay örgüsü: Hicretin altıncı senesi Muharrem ayında Resûlullah,
Medine’ye yakın Dariyye adlı yerde Benî Kilab kabilesinden bazılarının
üzerine Muhammed bin Mesleme komutasında otuz kişilik süvâri ekibi
gönderir. Süvâri ekibi, bir gece baskın düzenler. Müşriklerin bir kısmını
öldürür. Diğer kısmı ise karanlıktan yararlanarak kaçarlar. Onlardan geriye yüz elli deve, üç bin koyun ganimet olarak kalır. Dönüş esnâsında
Benî Necid kabilesinin başı Sümâme bin Üsâl, Mekke’ye gidiş yolunda
yakalanır. Hz. Resûlullah’ın yanına getirilir. Sümâme orada Müslüman
olur. Onun Müslüman olması kabilesinin de Müslüman olmasına sebep
olur.
29. Ukül ve Ureyne’nin Vak’ası (85a-85b)
Şahıslar: Resûlullah, Yesâr.
Mekân: Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Ureyne kabilesinden birkaç kişi Müslüman olmuş görünerek Resûlullah’ın yanına gider. Fakat Medine’nin havası bu münafık
kişilere iyi gelmez. Bu kişiler, kısa zamanda sıkılmaya başlar ve kısa zaman
sonra deve çobanı olan Yesâr’ı görürler, Yesâr’ın el, ayak, göz ve ağzını bağlarlar. Bu durum, Resûlullah’a bildirilir. Resûlullah, derhal yirmi süvâri
birliğini yardıma gönderir. Bunun üzerine bu kişiler, planladıkları işi yapamadan kaçarlar.
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30. Hudeybiye Barış Antlaşması (85b-98b)
Şahıslar: Resûlullah, Ümmü Seleme, Hâlid bin Velîd, İkrime bin Ebû
Cehl, Osman bin Affân, Büdeyl bin Varaka, Urve bin Mesud, Süheyl bin
Amr.
Mekân: Ka’be, Mekke, Zü’l-huleyfe, Kürâü’l-gamîm.
Zaman: Zilkade ayı.
Olay örgüsü: Hicretin üzerinden altı yıl geçmişti. Müslümanlar, her
gün yönünü çevirip namaz kıldıkları yer olan Ka’be’nin, Mekke şehrinde olması ve muhacirlerin de asıl vatanları olması hasebiyle muhacir ve
ensar Müslümanlarının Mekke’ye gidip Ka’be’yi tavaf etme istekleri günden güne artıyordu. Resûlullah’ın rüyasında Müslümanların Ka’be’yi tavaf
ediyor olmasını görmesi de muhacir ve ensara bir umut ve şevk kaynağı
oluyordu. Zilkade ayında Resûlullah ile beraber bin beş yüz kişi umre vazifesi yerine getirmek amacıyla yola çıkarlar. Bu kâfileye Ezvâc-ı Tâhirâttan Ümmü Seleme de katılır. Ayrıca yetmiş kurbanlık deveyi de yanlarına alırlar. Zü’l-huleyfe denilen yerde Resûlullah ihrâma girer ve yetmiş
kurbanlık deve de işaretlenir. Müslümanlar, okunan telbiyelerle Mekke’ye
doğru yürümeye başlarlar. Bunu duyan müşrikler, -her ne olursa olsunMuhammed ve yanındakilerin Mekke’ye girmemeleri için elden gelen her
türlü gayretin sarf edileceği kararını alırlar. Bunun için Hâlid bin Velîd
ve İkrime bin Ebû Cehl ile beraber iki yüz kâfir Kürâü’l-gamîm denilen
yere gönderilir. Durumu fark eden Müslümanlar, yolu değiştirerek başka yerden Mekke’ye gitmeye çalışırlar. Bu da olmayınca geçici bir süre de
olsa gitmekten vazgeçilir. Müslümanlar, Mekke’ye yakın bir kuyunun başında toplanırlar. Resûlullah, ashâbla istişâre eder. İstişâre sonunda -her
ne pahasına olursa olsun- umre ibadetinin yapılmasına karar verilir. Karar
sonunda Resûlullah, Kasvâ adındaki devesine binip Mekke’ye doğru yol
almak ister. Ancak bu isteği devenin çöküp kalkmamasından dolayı yerine
gelmez. Resûlullah, bu durumu şöyle yorumlar: “Şu ana kadar Kasvâ adlı
devenin çökme alışkanlığı hiç yoktu” der. Resûlullah, Fil hadisesindeki develerin de Allah’ın inâyetiyle gitmediğinin hikmetini hatırlayarak bunun
bir hikmeti olabilir düşüncesiyle umreden vazgeçer.
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Müslümanlar, Hudeybiye denilen yere doğru ilerlerler. Bu susuz yerde
Müslümanlar, Resûlullah’ın parmaklarından suyun akması ve Müslümanların bu sudan kana kana içmesi mucizesine de şahit olurlar. Daha sonra
Resûlullah, Mekke’ye gidiş sebebinin sadece umre görevini yerine getirmek
olduğunu müşriklere bildirmek için Hz. Ömer’i göndermek isteyince Hz.
Ömer cevaben: “Yâ Resûlallah! Benim Mekke’de düşmanım çok, akrabam
ise hiç yoktur. Bir saldırı durumunda sığınacak yerim olmadığı için ölüm
tehlikesi ile karşı karşıyayım. Hz. Osmân’ın akrabaları müşrikler arasında
çoktur. Onun gitmesi daha uygundur” der. Bu fikir uygun görülür. Ancak
Hz. Osmân’ın gidişi de nafileydi. Müşrikler, Müslümanları Mekke’ye sokmamaya kararlıydılar. Hatta bir ara Hz. Osmân’ın müşrikler tarafından
şehit edildiği haberi yayılır. Resûlullah bu habere çok üzülür. Ashâbını bir
araya toplayarak müşriklere karşı savaşmak için kendisine biât etmelerinin
Allah’ın emri olduğunu söyler. Bu konu hakkında şöyle bir âyet nâzil olur:
“Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut
olmuştur.” (Fetih, 48/18) Daha sonra Büdeyl bin Varaka Müslümanların
Ka’be’yi tavaf etme isteklerini müşriklere iletir. Müşrikler ise asla kabul
etmeyeceklerini dile getirirler. Daha sonra Urve bin Mesud’un, Resûlullah
ile müşrikleri barıştırıp bir orta yol bulma isteği de müşrikler tarafından
reddedilince Urve, müşriklere hitaben şu sözleri sarf eder: “Kisrâ, Kayser
ve Necâşî gibi hükümdârların yanına elçi olarak gittim. Ama gördüğüm
şudur ki hiçbir hükümdârın ahâlîsi Muhammed’in ahâlîsi kadar ona sadık
değildir” der. Urve’nin bu sözü müşrikleri barışa zorlar. Bunun üzerine
müşrikler, Süheyl bin Amr’ı sulhun icrası için elçi olarak gönderirler. Yapılan antlaşmanın maddeleri şunlardır:
1. Bu yıl umre yapılmayacak, gelecek yıl ise Müslümanlara üç günlük
bir umre mühleti verilecek. Bu üç günlük zamanda da müşrikler şehri terk
edecekler.
2. Müslümanlarla müşrikler on yıl birbirleriyle savaşmayacaklardır.
3. Ne Kureyş kabilesinden Müslüman olmak isteyenlere, ne de Müslümanlardan Kureyşlilere dâhil olmak isteyenlere herhangi bir müdahele
yapılacaktır. Bu madde evvelden Resûlullah’ın dostu olan Benî Huzâ’a kabilesini çok sevindirdi.
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4. Mekke’den Medine’ye iltica edenler istenildiği takdirde iade edilecek
fakat Medine’den Mekke’ye iltica edenler -velev ki Müslüman bile olsalariade edilmeyecek.
Antlaşmanın bu maddeleri, bazı Müslümanlarda moral bozukluğuna
sebep olsa da netice itibâriyle Medine’de kurulmuş olan bir İslâm devleti
müşrikler tarafından tanınmış oluyordu.
Antlaşmanın maddeleri imzalandıktan sonra Resûlullah, sahabilere hitaben “Kalkıp tıraş olup kurbanlarını kesmelerini” emreder. Bu durumu
üç defa tekrarlamasına rağmen sahabilerden herhangi bir kıpırdamanın olmadığını görünce durumu Ezvâc-ı Tâhirâttan Ümmü Seleme’ye arz eder.
Ümmü Seleme ise Resûlullah’a “Teklif ettiğiniz işi siz önce yapın, sahabiler hemen yapmaya başlarlar” der. Bu fikirden sonra Resûlullah, dışarı
çıkıp tıraş olduktan sonra kurbanını keser. Daha sonra bütün sahabiler,
Resûlullah’ın dediğini yerine getirmek için adetâ sıraya girerler. Resûlullah,
Hudeybiye’de yirmi gün kaldıktan sonra ayrılır. Dönüş esnâsında Hudeybiye Antlaşması’nın hükümlerinden memnun olmayan Müslümanların
kırgınlığını “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih, 48/1) ve
“Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir” (Fetih, 48/20)
meâlindeki âyetler giderir.
31. Etraftaki Meliklere İslâmiyeti Anlatma Hadisesi (98b-101a)
Şahıslar: Resûlullah, Amr bin Ümeyye, Hâtıb bin Ebî Beltea, Dihye
bin Halife-i Kelbî, Hüsrev-i Pervîz, Şucâ bin Vehb, Hâris bin Ebî Şimr,
Hevze bin Ali, Sâlit bin Amr.
Mekân: Habeş, Mısır, Rûm, Şam, Kisrâ, Yemâme.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hudeybiye Barış Antlaşması’nın “Müslümanlar ile müşrikler arasında on yıl savaş yapılmayacaktır” hükmüne mebnî olarak Resûlullah, önünde on yıllık antlaşma müddetini fırsata çevirmek istiyordu. Bunun için Resûlullah, Hicretin altıncı yılının sonu ile yedinci yılının başında İslâmiyetin yayılması için yapılması gerekenler noktasında sahabileriyle
istişârede bulunur. İstişârede Resûlullah ve sahabiler, İslâmiyetin yayılması
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için bazı kavim ve kabile reisleri ile bazı devlet başkanlarına mektup yazma
fikri üzerinde hemfikir olurlar. Bundan sonra Resûlullah, İslâmiyete davet
mektubunu vermek üzere Amr bin Ümeyye-i Damîrî’yi, Habeş pâdişâhı
Necâşî’ye, Hâtıb bin Ebî Beltea’yı, Mısır hükümdârı Mukavkıs’a, Dihye
bin Halife-i Kelbî’yi, Rûm pâdişâhı Hirakl’e, Abdullah bin Huzâfe’yi, Kisrâ pâdişâhı Hüsrev-i Pervîz’e, Şuca bin Vehb’i, Şam hâkimi Hâris bin Ebî
Şimr’e, Hevze bin Ali’yi, Yemame valisi Salit bin Amr’a gönderir. Allah’ın
inâyetiyle gönderilen bütün elçiler de gönderildikleri memleketlerin dilini
biliyorlardı.
Amr bin Ümeyye-i Damîrî, Habeş pâdişâhına Resûlullah’ın mektubunu verdiği zaman Necâşî, ayakta edepli bir şekilde Amr’ı karşılayarak
Resûlullah’ın gönderdiği mektuba çok sevindiğini dile getiren bir görüntü
sergiler. Gönderilmiş olan mektubun meâli ise şudur: “Bismillahirrahmânirrahîm! Allah Resûlü Muhammed’den Habeş Meliki Necâşî’ye, Lâ ilâhe
illâ Hû, Melik, Kuddüs, Selâm, Mü’min, Müheymin (sıfatlarını haiz) olan
Allah’a hamd ü sena ederim. Ve şehâdet ederim ki Meryem’in oğlu İsa,
Allah’ın ruhundan ve kelimesidir. Allah o kelimeyi -ki İsa’ya vücût veren
“kün” hitabıdır. Ve o ruhu çok temiz ve afif olan ve dünya hayatından tamamıyla çekilmiş bulunan Meryem’e nefh etti. Bu suretle Meryem İsa’ya
hamile kaldı. Böylece Allah, İsa’yı yarattı. Nasıl ki Âdem’i de Allah kudret eliyle (ve bir mucize olarak) yaratmıştır. Ey Melik! Seni, eşi olmayan
tek bir Allah’a imana ve O’na ibadete, bana uymaya ve Allah tarafından
bana gönderilenlere inanmaya davet ediyorum. Çünkü ben, Allah’ın bunları tebliğe memur elçisiyim. Seni, Allah’a (imana) davet ediyorum. Şimdi
ben size (İslâm umdelerini) tebliğ ettim ve nasihatte bulundum. Siz de
nasihatimi kabul ediniz. Ben sana amcam oğlu Ca’fer’i ve beraberinde bir
Müslümanı gönderdim. Selâm hidâyete tâbi olanlara olsun.” Mektuptan
sonra Necâşî’nin kalbi nurlanır ve kelime-i şahadet getirerek Müslüman
olur. Daha sonra şöyle devam eder: “Musa Peygamber, ‘Merkebe biner’
diyerek İsa Peygamberi müjdelediği gibi, İsa Peygamber de ‘Deveye biner’
sözüyle Muhammed Peygamberi müjdelemiştir” der. Ve daha sonra “Keşke
bu saltanata bedel Muhammed’in hizmetkârı olsaydım. O hizmetkârlık,
saltanatın pek fevkindedir” der. Bu sözlerden sonra Necâşî de Resûlullah’a
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meâlen şöyle bir mektup yazar: “Bismillahirrahmanirrahim Eshame Necaşi’den! Ey Allah’ın Resûlü! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine
olsun. O Allah ki ondan başka İlah yoktur. Bizi selâmet yoluna getirdi.
Yâ Resûlallah! Mektubun bana ulaştı. Senin Hazret-i İsa ile alakalı, yer ve
göğün Rabbi ile alakalı anlattığın İsa’nın anlattığından fazla değil. Senin
gönderdiğini tanıdık. Amcan oğlu ve arkadaşları gönderdiğin (mektup)
ile geldiler. Şahadet ederim sen muhakkak Allah’ın Resûlü’sün. Sâdıksın.
Doğruluğun tasdik edilmiş. Sana ve amcan oğluna biât ettim. Onun eliyle
âlemlerin Rabbi için Müslüman oldum. Sana İbn Erhâ’yı gönderiyorum.
İstersen sana kendim geleyim. Senin dediğini yaptım Yâ Resûlallah! Ben
şahitlik ederim ki senin söylediğin haktır. Allah’ın selâmı ve bereketi üzerine olsun Yâ Resûlallah!” Necâşî Resûlullah’ın mektubunu alıp güzel bir
kutu içine koyarak saklar ve “Bu mektup, bizim için hayır ve bereketin
celbine; açlık, belâ ve musibetin define sebeptir” der.
32. Resûlullah’ın Rûm Meliki Hirakl’i İslâmiyete Davet Etmesi
(101a-107b)
Şahıslar: Resûlullah, Dihye bin Halife-i Kelbî, Hâris bin Ebî Şimr, Ebû
Süfyân.
Mekân: Basra, Mekke, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Dihye bin Halife-i Kelbî, Hirakl’i İslâmiyete davet etmek
için yola çıkar. Resûlullah, Dihye’yi yanına çağırarak şu tavsiyede bulunur:
“Evvela Basra hâkimi Hâris bin Ebî Şimr’in yanına git, O’nun vasıtasıyla
Hirakl’ın yanına git” der. Çünkü o zamana kadar Rûm ve Acemler arasında ciddi anlaşmazlıklar vardı. Onun için Hirakl şöyle bir vaatte bulunur:
“Eğer Rûmlar tarafından Mecûsîlere herhangi bir zarar gelirse İstanbul’dan
tâ Mekke-Medine sınırına kadar hiç kimseyi ülkemin sınırlarının içine -velev ki ziyaret maksadıyla da olsa- sokmam” der. Fakat Hirakl’ın koymuş
olduğu kural bir şekilde çiğnenir. Bunun için Dihye, Hirakl’in yanına gidebilmek için bir referansa ihtiyacı vardı. Resûlullah, o referansın da Basra
hâkimi, Hâris bin Ebî Şimr olabileceğini önerir. Dihye, Basra hâkimi Hâris bin Şimr’in yanına gidip durumu ve geliş sebebini anlatır. Basra hâkimi
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de Dihye’nin Hirakl ile görüşebilmesi için yanında Adiy bin Hâtem’i de
gönderir. Bunun üzerine Dihye, Hirakl ile görüşme imkânı bulur. Dihye’ye yardımcı olan bazı kişiler, kapıdan girdiğin zaman Hirakl’e “Secde
et!” derler. Fakat Dihye, “Ben Allah’tan gayrı kimseye secde etmem” der.
Kapıdan serbest bir şekilde içeri giren Dihye, Resûlullah’ın mektubunu
evvela kendi dudak ve gözlerine sürüp ondan sonra Hirakl’in eline verir.
Mektubun muhtevâsı meâlen şudur: “Bismilllahirrahmanirrahim! Allah
Resûlü Muhammed’den Rûm Meliki Kayser’e! Hidâyet yoluna tâbi olanlara selâm olsun. Bundan sonra (ey Rûm milletinin büyüğü) Seni İslâma
davet ediyorum. Müslüman ol ki selâmette bulunasın. Müslüman ol ki
Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen yoksul
çiftçilerin, bütün tebaanın günahı senin boynunadır”
“De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız
Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp
da kimimiz kimimizi İlah edinmesin eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin
ki: Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Âl-i İmrân, 3/64) Hirakl, mektubu
alıp okuttuktan sonra bir süre susar. Daha sonra peygamber olduğunu iddia eden zatın bir akrabası ile görüşüp Resûlullah hakkında bazı soruları
soracak bir kimseyi arar. Resûlullah’ın ahvâli hakkında bilgi alabilecek kişi
olan Ebû Süfyân, Hirakl’ın yanına getirilir. Hirakl’in yanına birkaç arkadaşıyla giden Ebû Süfyân şöyle der: “Eğer arkadaşlarım arasında söyleyeceğim yalanlar yayılmasaydı, Muhammed’e olan kinimden dolayı Hirakl’in
Resûlullah hakkında sorduğu bazı konularda yalan söyleyecektim.” Hirakl’in Resûlullah hakkında Ebû Süfyân’a sorduğu bazı sorular ve cevapları
aşağıdadır:
Hirakl’in birinci sorusu: O’nun nesebi nasıldır?
Ebû Süfyân’ın cevabı: İbrahim Halilullah’ın soyundan, Benî Hâşim kabilesinden, şerefli ve mükerrem bir nesebe sahiptir.
Hirakl’in yorumu: Peygamberler de böyle şerefli kişilerden oluşması lazım ki halk arasında itibârları olsun.
Hirakl’in ikinci sorusu: Kureyş taifesinde O’ndan önce peygamberlik
iddiasında bulunan var mı?
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Ebû Süfyân’ın cevabı: Yoktur.
Hirakl’in yorumu: Eğer O’ndan önce Kureyş kabilesinde peygamberlik
davasında bulunan biri olsaydı, bu da ona özeniyor diyecektim.
Hirakl’in üçüncü sorusu: Âbâ ve ecdadından saltanat sürmüş kimse var
mıdır?
Ebû Süfyân’ın cevabı: Hz. İbrahim’e kadar olan neslinde saltanat sürmüş olanı duymuş değilim.
Hirakl’in yorumu: Eğer neslinden birisi saltanat sürmüş olsaydı O’nun
davası da saltanattır derdim.
Hirakl’in dördüncü sorusu: O’na tâbi olanlar fakir midir, yoksa zengin
midir?
Ebû Süfyân’ın cevabı: O’na tâbi olanlar genellikle fakirlerdir.
Hirakl’in yorumu: Peygamberlere tâbi olanlar genellikle fakirlerdir.
Hirakl’in beşinci sorusu: O’na tâbi olanlar, varlık içine mi giriyorlar
yoksa darlık içine mi giriyorlar?
Ebû Süfyân’ın cevabı: O’na tâbi olanların rızkı pek genişliyor.
Hirakl’in yorumu: Dinin güzelliği odur ki tâbi olan insanların rızkı
genişlensin.
Hirakl’in altıncı sorusu: İslâm dinini kabul ettikten sonra irtidad eden
var mı?
Ebû Süfyân’ın cevabı: İslâm dinine girdikten sonra çıkanı hiç duymamışım.
Hirakl’in yorumu: Gerçekten imanın lezzetini almışlar ki İslâm dininden bir daha çıkmamışlar.
Hirakl’in yedinci sorusu: Kırk yaşından önce O’nun yalan söylediğini
hiç duydunuz mu?
Ebû Süfyân’ın cevabı: Çocukluğundan ta günümüze kadar yalan söylediği görülmemiştir.
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Hirakl’in yorumu: İnsanlara karşı yalan söylemeyen bir kişi, Allah’a
karşı da yalan söylemez.
Hirakl’in sekizinci sorusu: Hiç vefasızlık ettiği görülmüş müdür?
Ebû Süfyân’ın cevabı: Şu ana kadar vefasızlık ettiği insanlar tarafından
hiç görülmemiş.
Hirakl’in yorumu: Peygamberliğin bir sıfatı da budur.
Hirakl’in dokuzuncu sorusu: Hiç aranızda savaş hadisesi vuku buldu
mu?
Ebû Süfyân’ın cevabı: Evet defalarca oldu.
Hirakl’in yorumu: Evet peygamberler öyledir. Savaşlarda bazen galip,
bazen de mağlup olurlar. Ama neticede hep kazanan onlar olurlar.
Hirakl’in onuncu sorusu: Size neleri emrediyor, neleri nehy ediyor?
Ebû Süfyân’ın cevabı: Namaz, zekât, doğruluk, akrabalarla ilgilenmeyi
emrediyor.
Hirakl’in yorumu: Bunlar peygamberlik ve şeriatın kurallarıdır.
Bu soru ve cevaplardan sonra Hirakl’in kalbi yumuşar ve Müslüman
olmak ister. Bu durum, Ebû Süfyân’ı telaşlandırır. “İbn Kebşe’nin emri
büyüktür ki Beni Asfar’ın pâdişâhı ondan korkar” der. Hirakl, Dihye’ye
“Eğer kavmimden korkum olmasaydı, şimdi hemen halkıma Müslüman
olmalarını emrederdim” der. Kendisi Müslüman olur. Fakat Müslümanlığını gizlemek zorunda kalır.
33. Resûlullah’ın Kisra Pâdişâhı Hüsrev-i Pervîz’i İslâmiyete Davet
Etmesi (107b-111a)
Şahıslar: Resûlullah, Hüsrev-i Pervîz, Abdullah bin Huzâfe, Bâzân,
Bâbaveyh, Hurre Husre.
Mekân: Kisrâ.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
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Olay örgüsü: Hükümdârları İslâm’a davet etmeye devam eden Resûlullah, İran kisrâsı Hüsrev-i Pervîz’i İslâma davet etmek için ashabdan Abdullah bin Huzâfe’yi bir davet mektubuyla Hüsrev’in sarayına gönderir.
Abdullah, elindeki mektubu Hüsrev’e teslim eder. Mektubun içeriği “Bismillahirrahmanirrahim! Allah Resûlü Muhammed’den Farsların büyüğü
Kisrâ’ya! Doğru yola gidenlere, Allah’a ve Peygamberine iman edenlere, bir
Allah’tan başka İlah olmadığına, O’nun hiçbir ortağının bulunmadığına,
Muhammed’in O’nun kulu ve Resûlü olduğuna şahadet edenlere selâm olsun. Müslüman ol ki selâmete eresin. Seni Allah’ın dinine davet ediyorum.
Muhakkak ben sağ olan insanları uyarmak, inanmayanların bahanelerini
ortadan kaldırmak için bütün insanlara gönderilmiş Allah’ın Resûlü’yüm.
Müslüman ol, selâmete er. Eğer davetimden yüz çevirirsen, Mecûsî kavminin günahı senin boynuna olur” şeklindeydi. Mektubun muhtevâsından az
da olsa haberdâr olan Hüsrev, hiddetinden mektubu yırtıp yere atar.
Bunun üzerine Resûlullah, “O benim mektubumu parçalamış, Allah
da onun mülkünü parçalasın” diye Kisrâ’ya beddua eder. Kisrâ pâdişâhı
ise “Nasıl oluyor da benim hükümdâr olduğum bir memlekette biri çıksın, beni kendi fikrine davet etsin” diye hiddetli bir şekilde Yemen valisi
Bâzân’a emrederek “Askerlerinden iki kuvvetli kişiyi gönder -Resûlullah’ı
kastederek- O’nu bağlayıp getirsinler” diye emreder. Bâzân ise Bâbeveyh
adında kendi askerini ve Hurre Husre adında bir Acem askerini ellerine
Resûlullah’ı Kisrâ’nın huzuruna davet eden bir mektup vererek gönderir.
Mektubu alan askerler, doğruca Resûlullah’ın yanına giderler. Mektubu
Resûlullah’a verdiklerinde Resûlullah’a hitaben “Eğer bu mektubun gereğini yaparsan, bu sana mutluluk ve saadete vesile olabilir” derler. Mektubu
alıp okuyan Resûlullah, tebessüm eder ve mektubu getiren Hurre Husre ile
Bâbeveyh’e Müslüman olmalarını tavsiye eder.
Resûlullah’ın yanından ayrılan Hurre Husre ile Bâbeveyh, Resûlullah’ın
meclisinde gördükleri maddî ve manevî feyzi hiçbir sultanın meclisinde
görmediklerini dile getirirler. Resûlullah, gelen askerlere İran Kisrâsı’nın
akıbeti hakkında şunları söyler: “Hz. Kahhar-ı Müntakim, Hüsrev-i Pervîz’e oğlunu musallat edecek, o filan tarihte oğlu tarafından öldürülecek”
der. Ayrıca Bâzân’a deyiniz ki “Yakın zamanda benim dinim ve hâkimiye-

79

80

İNCELEME

tim Kisrâ’nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Eğer
sen Müslüman olursan, senin idare ettiğin yerleri sana vereceğim gibi, Fars
ülkesinin bir kısmının da hâkimiyetini sana vereceğim” der. Hurre Husre
ile Bâbeveyh, Yemen’e dönüp Bâzân’ın yanına gidip Resûlullah’ın hâli, etvârı ve akvâli hakkında Bâzân’a bilgi verirler. Bunun üzerine Bâzân, “Bu zat
hükümdâr değildir. Bu zat, mektupta da bahsettiği gibi gelen bir peygamberdir. Ama onu tasdik etmemiz için Hüsrev hakkında söylemiş olduğu
hadisenin meydana gelip gelmeyeceğini bekleyelim” der. Kısa bir zaman
sonra vermiş olduğu ilk haber olan Şireveyh’in babası Hüsrev’i öldürmesi,
bahsedilen ay, gün ve saatte vukû bulur. Ayrıca Şireveyh, Bâzân’a mektup
yazarak “Babamı öldürdüm. Bundan sonra hükümdâr benim. İznim olmadan Hicaz’da yaşayan Zat’a (Resûlullah) hiçbir yaptırımda bulunma!”
diye emreder. Bu durum, Bâzân’ın gönlünü ferahlatır ve Müslüman olmasına sebep olur. Onun Müslüman olmasıyla Yemen’de bazı kabilelerin de
Müslüman olmasına sebep olur.
34. Resûlullah’ın Mısır Pâdişâhı Mukavkıs’ı İslâmiyete Davet Etmesi (111a-112b)
Şahıslar: Resûlullah, Hâtıb bin Ebî Beltea, Mukavkıs, Mâriyye-i Kıptî,
Sîrîn.
Mekân: Mısır, Ebî Mahbes Kilisesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Ashabdan Hâtıb bin Ebî Beltea, Peygamber efendimizden aldığı İslâma davet mektubunu Mısır hükümdârı Mukavkıs’a vermek
için yola çıkar. Mukavkıs’ın o sırada İskenderiye şehrinde olduğunu duyan
Hâtıb, İskenderiye’ye gider ve mektubu Mukavkıs’a verir. Mektupta şu
ibâreler yer alıyordu: “Allah’ın kulu ve Resûlü Muhammed’den, Kıbtîlerin
büyüğü Mukavkıs’a! Hidâyet yoluna uyanlara selâm olsun. Bu dua ve temenniden sonra ben, seni İslâma davet ediyorum. Müslüman ol ki selâmete eresin. Müslüman ol ki Allah ecrini mükâfatını iki kat versin. Eğer bu
davetimden yüz çevirirsen, Kıbtîlerin günahı senin boynuna olsun!” Mektup okunduktan sonra herhangi bir yorum yapmayan Mukavkıs, Resûlullah’ın mektubunu bir kutuya koyup mühürler. Mukavkıs, daha sonra
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Resûlullah’a Mâriyye-i Kıptî ve Sîrîn adında iki cariye ile Düldül adında
bir katır, Ufeyr adında bir eşek, yirmi kat elbise, bin miskal altın hediye
olarak gönderir. Başka bir rivâyete göre de Mukavkıs, Hâtıb radıyallahü
anha Nizâr adında bir at, biraz güzel bal, beş kat elbise yüz miskal altın
hediye eder. Bununla beraber Resûlullah’a şu manaları ihtiva eden bir de
cevabî mektup yazar: “Bismillahirrahmânirrahîm! Muhammed bin Abdullah’a Kıbtîlerin büyüğü Mukavkıs’tan! Selâm olsun sana! Bundan sonra derim ki mektubunu aldım, okudum. Mektubunda zikrettiğin ve beni davet
ettiğin şeyleri anladım. Gelecek bir peygamber daha kaldığını biliyordum
ancak onun Şam’dan zuhûr edeceğini tahmin ediyordum. Elçini ağırladım.
Sana Kıbtîlerin yanında mevkileri yüksek iki cariye ile elbiseler gönderdim. Binmen için de sana bir katır hediye ettim. Selâm olsun sana.” Resûlullah, Mukavkıs’ın gönderdiği hediyeleri kabul eder. Mâriye’yi kendine,
Sîrîn’i ise Hassan bin Sâbit’e nikâhlar. Düldül adındaki katırı da Hz. Ali’ye
hediye eder. Fakat Resûlullah, mektubu açıp okuduğu zaman şu ifadeleri
sarf eder: “Bedbaht adam! Saltanatına kıyamadı; fakat üzerinde titrediği
saltanatı, kendisine kalmayacaktır!” Mukavkıs, Hz. Ömer’in halifeliğinde
Hıristiyan olarak ölür. Ebî Mahbes Kilisesi’nde defnedilir.
35. Resûlullah’ın Şam Hâkimi Hâris bin Ebî Şimr’i İslâmiyete Davet Etmesi (112b-113b)
Şahıslar: Resûlullah, Şucâ bin Vehb, Hâris bin Ebî Şimr, Mirâ, Cebele
bin Eyhem.
Mekân: Şam, Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Şucâ bin Vehb, Resûlullah’ın İslâma davet mektubuyla
Şam yoluna koyulur. Amaç Şam hâkimi Hâris bin Ebî Şimr’i İslâma davet
etmekti. Şucâ, Hâris’in sarayına varıp iki gün saray kapısının önünde bekler. Amaç bizzat Hâris’i görüp ona mektubu tebliğ etmekti. İki gün geçtikten sonra saray kapıcısı Mirâ, Şucâ’nın kim olduğunu ve burada bekleme
sebebini sorunca; Şucâ, “Ben, Resûlullah tarafından Şam hâkimi, Hâris
bin Ebî Şimr’i İslâma davet etmek için gönderilmiş bir elçiyim” der. Daha
sonra Resûlullah’ın vasıflarını kapıcı Mirâ’ya anlatır. Bunun üzerine Mirâ
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Müslüman olur. Ama Müslümanlığını Hâris’ten korktuğu için gizlemek
zorunda kalır. Daha sonra Hâris, saraya gelince Şucâ, mektubu Hâris’e
verir. Mektubu okuyan Hâris, mektubu yere atıp hiddetlenir. Resûlullah’ın
üzerine yürümek için ordu atlarının nallanmasını ister. Medine üzerine
yürüme hazırlığını yapmak için Hirakl’e emreder. Fakat Hirakl, bu teklife
razı olmaz. Şucâ, Medine’ye döndüğünde olan biteni Resûlullah’a anlatır.
Resûlullah ise “Onun saltanatı yok olsun” diye beddua eder. Bir yıl sonra
Hâris, dünyadan kâfir olarak göçer. Yerine hükümdâr olarak Cebele bin
Eyhem-i Gassan geçer.
36. Resûlullah’ın Yemâme Hâkimi Hevze bin Ali’yi İslâmiyete Davet Etmesi (113b-114a)
Şahıslar: Resûlullah, Hevze bin Ali, Sâlit bin Amr, Müseyleme-i Kezzâb.
Mekân: Yemâme.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Yemâme hükümdârı, Hevze bin Ali’yi İslâma
davet etmek için ashabdan Sâlit bin Amr’ı görevlendirir. Davet mektubunu alan Sâlit, Yemâme hükümdârı Hevze’nin sarayına doğru gider ve
mektubu Hevze’ye verir. Mektubun muhtevâsında şu ifadeler yazılıydı:
“Bismillahirrahmânirrahîm! Allah’ın Resûlü Muhammed’den Hevze bin
Ali’ye! Doğru yolda gidenlere selâm olsun. Şunu iyi bilmelisin ki benim
dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Binaenaleyh ey Hevze! Sen de Müslüman ol ki selâmete eresin. Ben de, hükmün altındaki memleketin idaresini sana bırakayım.” Fakat Hevze bu davet mektubunu nazik bir üslupla reddeder. Resûlullah’a vermek üzere bir
mektup verir. Mektupta şu ifadeler yazılıydı: “Davet ettiğin şey gerçekten
çok güzel, fakat ben, kavmimin hatip ve şâiriyim. Yani benim saltanatım
şâirlik ve hatiplik üzerindedir. Eğer bana başka bir şey vaat edersen sana
tâbi olurum” diye istekte bulunur. Bunun üzerine Resûlullah, “Yerdeki bir
hurma koruğunu bile istese ona vermem” diye cevap verir. Ayrıca “Kendisi
ve elindeki helak olsun” diye beddua eder. Kısa bir zaman sonra Cebrâil,
Resûlullah’a Hevze’nin kâfir olarak öldüğünü haber verir. Resûlullah, o
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esnâda “Bir zaman gelecek Yemâme kabilesinden yalancı peygamber zuhûr
edecek” sözüyle Müseyleme-i Kezzâb’a da işaret eder.
37. Hazret-i Ebû Hüreyre’nin Gelmesi (114a)
Şahıslar: Resûlullah, Ebû Hüreyre.
Mekân: Zaman: Hicretin 7. yılı.
Olay örgüsü: Hicretin yedinci yılında meydana gelen bir diğer hadise
de meşhûr hadîs râvîsi Ebû Hüreyre’nin Resûlullah’ın hizmetine girmesidir. Hadîs ilmi on sekiz kola ayrılır. Ebû Hüreyre’nin en meşhur ismi
Abdüşems bin Âmir idi. İslâma girdikten sonra Abdullah adıyla şöhret bulur. Dünyevî işlerden tamamen kendini arındıran Ebû Hüreyre, Ashâb-ı
Suffa’ya dâhil olur.
38. Hayber Savaşı (114a-128b)
Şahıslar: Resûlullah, Sıbâ bin Urfata, Ümmü Seleme, Muhammed
bin Mesleme, Kinâne bin el-Hukayk, Ali bin Ebî Tâlib, Seleme bin Ekvâ,
Ömer ibnü’l-Hattâb, Merhab.
Mekân: Hudeybiye, Medine, Hayber kaleleri, Hurza Vâdisi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Hudeybiye’den Medine’ye dönüp yirmi gün
dinlendikten sonra Hayber kalelerini müşriklerden temizlemek gayesiyle
bir sefer düzenlemeye karar verir. Bunun için orduya hazırlık yapma emrini verir. Resûlullah, Hayber Savaşı’na çıktığı zaman Medine’de yerine vekil
olarak Sıbâ bin Urfata’yı bırakır. İslâm ordusu, sayıca iki yüzü atlı olmak
üzere bin altı yüz kişiden oluşuyordu. Sefere Hz. Ümmü Seleme ve yirmi
kadın da katılır. Bunların katılma amacı savaşta yaralanan gazilerin tedavileriyle meşgul olmaktı. Resûlullah, Hurza Vâdisi’nden Hayber kaleleri
arasına vardığı zaman “Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah!
Ey rüzgârların ve savurduklarının Rabbi olan Allah! Biz, senden şu şehrin
hayrını ve iyiliğini, halkın hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin
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hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız” şeklinde bir dua eder. Resûlullah,
Hayber’de teheccüd ve sabah namazını da kılar. Sabah, İslâm ordusunu kalelerin önünde gören Hayberliler tekrar kalelerin içine girerler. Resûlullah,
bu durumu hayra yorarak “Allahü Ekber! Hayber harap oldu! Biz, düşman
bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi, korkutulmuş olan o kavmin
‘sabahı kötü olur’ ” (Sâffât, 37/177) der.
Hayberlilerin hepsi en kuvvetli kale olan Natat Kalesi’ne toplanır. Hayberliler, mal ve eşyalarını da diğer kalelere toplayıp bir müdafaa savaşı yapmaya karar verirler. İslâm ordusunun çadırları, Hayber kalelerine yakın
olması hasebiyle kalelerden gelen saldırılara açıktı. Onun için Resûlullah,
ordu karargâhını Recî denilen bir bölgeye kaydırır. Muhasaranın şiddetli
olduğu esnâda Muhammed bin Mesleme sıcaklık ve silahların ağırlığından
bunaldığı için Nâim Kalesi’nin dibinde dinlenmeye çekilir. Bunu görüp
fırsat bilen meşhur Yahûdî, Kinâne bin el-Hukayk kaleden ağır bir taşı
Muhammed bin Mesleme’nin kafasına bırakır. Ağır yaralanan Muhammed bin Mesleme üç gün sonra şehit olur. Muhasaranın tam şiddetli olduğu esnâda, Resûlullah, “Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah
ve Resûlü onu sever, o da Allah ve Resûlünü sever. Allah, onun eliyle fethi
gerçekleştirecektir” der. Bu sözden sonra gece sabaha kadar hiçbir sahabenin gözüne uyku girmez. Bütün sahabiler, bu şerefe nâil olacak zat kimdir
diye heyecanlı bir bekleyiş içerisine girerler.
Hz. Ömer, “Hayatımda hiç o kadar heyecanlanmamıştım” der. Sancak
getirildikten sonra Resûlullah, “Alî bin Ebî Talib nerdedir?” diye sorunca
artık sancağı taşıyan kişi belli olur. Sahabiler, “Yâ Resûlallah! O hastadır”
derler. Hz. Ali, o zaman gözlerinden rahatsızdı. Seleme bin Ekva, derhal
Hz. Ali’nin çadırına gidip O’nu Resûlullah’ın yanına gönderir. Resûlullah,
mübarek ellerini Hz. Ali’nin gözlerine sürerek gözlerindeki rahatsızlığın
gitmesine sebep olur. Resûlullah, ayrıca Hz. Ali için “Allah’ım! Sıcağın soğuğun sıkıntısını bundan gider” diye dua eder. Resûlullah, sancağı Hz.
Ali’ye teslim ettikten sonra zırhlı gömleğini giydirir. Resûlullah, Zülfikar
adlı kılıcı da kendi eliyle Hz. Ali’nin beline bağlar. Hz. Ali’ye evvela şu
tavsiyede bulunur: “Savaşmadan önce onları İslâma davet et” ve “Allah’a
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yemin ederim ki senin vasıtanla Allah’ın onlardan tek bir kişiyi hidâyete
erdirmesi, senin için birçok erkek kızıl deveye sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha da hayırlıdır” (Hadîs, Buhârî/Sahîh C. 4,
s. 60) der. Bundan sonra Hz. Ali, Kamûs Kalesi’nin kapısındaki bir taşa
sancağı diker. Merhab adında bir Yahûdî, meydana çıkıp “Hayber biliyor
ki ben Merhab’ım. Ben silahı keskin denenmiş bir pehlivanım. Bazen ben
vuruyorum bazen ben vuruluyorum. Harp ateş gibi şiddetlendiği zaman,
akrabalar bile birbirinden uzaklaşıyor” diye meydan okur. Hz. Ali ise “Ben
de annemin Haydar adını taktığı adamım. Cesarette ormandaki en heybetli arslanlar gibiyimdir. Elim uzundur, galebette her yere yetişir. Cömertlikte de Sender ölçeği gibiyim” diye cevap verir. Merhab, yapmış olduğu
ilk hamlede iki Müslümanı şehit eder. Bunu gören Hz. Ali, zırhını giyip
Zülfikar’ı ile Merhab’ın başını ikiye ayırır. O gün akşama kadar Hz. Ali,
sekiz kişiyi öldürür. Bunu gören müşriklerin geri kalanları da kalelere sığınmak zorunda kalırlar. Savaş sonunda yenik düşen Hayberliler, antlaşma
yolunu tercih ederler. Anlaşmaya göre, Hayberlilerden kalan zahîre silah ve
malların hepsi gaziler arasında paylaştırılacak. Sonradan elde edilen hiçbir
ganimet gizlenmeyecek. Müşrikler, ancak develerini bir defa yükleyebilecekleri kadar mal götürebilecek gibi maddelerle antlaşmanın yolunu tercih
ederler.
39. Hayber Ganimetlerinin Toplanıp Dağıtılması (128b-129b)
Şahıslar: Resûlullah, Fervet bin Amr.
Mekân: Natat Kalesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Fervet bin Amr’ı Hayber Savaşı’ndan kalan
ganimetleri bölüştürmek için görevlendirir. Savaştan kalan silah, yiyecek,
giyecek gibi mallar Natat Kalesi’ne yerleştirilir. Askerî teçhizat ise beytülmâla bırakılır. Hayber’den kalan ganimetler ise beş parçaya ayrılır. Beşte
biri Resûlullah’a verilir, geri kalan kısmın ise Müslümanlar arasında paylaştırıp hasta ve yaralıların tedavisine harcanması için kullanılması kararlaştırılır. Resûlullah’a ayrılan kısım Benî Hâşim ve Benî Abdulmüttalib
kabilelerine bırakılır.
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40. Resûlullah’ın Hayberli Bir Kadın Tarafından Zehirletme Teşebbüsü (129b-135b)
Şahıslar: Resûlullah, Merhab, Zeyneb binti Hâris, Sellâm bin Mişkem,
Bişr bin el-Berâ.
Mekân: Kamûs Kalesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hayber’de mağlup edildikten sonra Hayber Yahûdîleri,
İslâma karşı kin ve nefret besliyorlardı. Her fırsatta Resûlullah’a kin ve
nefreti izhar etmeye gayret ediyorlardı. Bir gün Kamûs Kalesi’nde bir araya gelen Yahûdîler, Resûlullah’a bir tuzak kurmak isterler. Tuzak kurma
vazifesini, Hz. Ali tarafından öldürülen Merhab’ın kız kardeşi ve Sellâm
bin Mişkem’in karısı Zeyneb binti Hâris üstlenir. Zeyneb, Resûlullah ve
ashâbına bir keçi yavrusunu yedirmek için hazırlık yapar. Fakat kestikleri
keçi yavrusunun tamamına zehir serper. Özellikle de keçinin kol kemiğine daha çok zehir serper. Çünkü Resûlullah, kol kemiğindeki eti çok
seviyordu. Akşam namazından sonra Resûlullah ve ashâbı yemeğe davet
edilirler. Resûlullah, etten bir lokma aldığı zaman, hemen hazır bulunan
herkese “Elinizi çekin! Kemik diyor ki ben zehirliyim” der. Ama Bişr bin
el-Berâ, aldığı bir lokmayı yer. Anında renkten renge girerek şehit olur.
Resûlullah, daveti veren Zeyneb’i yanına çağırarak yapmış olduğu bu kötü
muamelenin sebebini sorar. Zeyneb cevap olarak, “İslâm ordusu babamı,
amcamı ve eşimi öldürdü. Bizim size karşı kinimiz çok fazladır. Yemeğe
zehir katmamdaki sebep, eğer davanız hak değil ise ölün, bu millet sizden
kurtulsun. Eğer davanız hak ise zaten Allah, o eti yememeniz için sizi ikaz
eder. Allah sizi ikaz ettiği için davanızın hak olduğuna şüphem kalmadı”
deyip Müslüman olur.
Zeyneb, bir rivâyete göre, hemen katledilir. Diğer rivâyete göre, affedilir. Son rivâyet ise, ilk iki rivâyetin ortasını tercih edip Bişr’e kısas olması
için Bişr’in ailesine teslim edilir. Daha sonra Şâfiî Mezhebi’nin bazı imâmları, zehirlenmelerden dolayı yapılan kısasların gerekçesi olarak bu vak’ayı
gösterir. Fakat Hanefi Mezhebi imâmları ve Şâfi Mezhebi imâmlarının bir
kısmı ise bu hükmü kabul etmeyip yasaklamışlardır. Çünkü Şâfi Mezhe-
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bi’nin bazı imâmları bu hükmün bazı suistimallere neden olabileceği fikrindedirler.
41. Fedek’in Fethi (135b-136a)
Şahıslar: Resûlullah, Muhayyısa bin Mesud-ı Hârisî.
Mekân: Hayber kaleleri, Natat Kalesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hz. Resûlullah, Hayber kalelerinin üzerine sefer yapmadan önce Hayber halkına Muhayyısa bin Mes’ûd-ı Hârisî’yi elçi olarak
göndererek Müslüman oldukları takdirde hiçbir şekilde hicrete tâbi tutulmayacaklarını dile getirir. Fedek kabilesinin fedâîleri, başta inat edip bu
teklife yanaşmazlar. Kavmin ileri gelenleri olan Âmir, Yâsir, Hâris ve Merhab başta olmak üzere Natat Kalesi’nde savaşa hazırlık yapma düşüncesindeydiler. Kavmin ileri gelenleri, Muhayyısa’dan kendilerine birkaç gün bu
teklif hakkında aralarında istişâre etmeleri için süre isterler. Muhayyısa,
konuyu istişâre etmeleri için iki gün mühlet verir. Fakat içlerindeki kin
Müslüman olmalarına izin vermez. Sonunda yapacakları başka bir şeyin de
olmayacağını anlarlar. Fedek Yahûdîlerinden bir cemâat teşkil olunup sulh
için Resûlullah’ın yanına gelirler. Yapılan antlaşmadan sonra Fedeklilerin
arazilerinin yarısı Fedeklilere, yarısı da beytülmâla bırakılmak şartıyla antlaşma sağlanır.
42. Hazret-i Ali için Güneşin Geri Döndürülmesi Hadisesi
(136a-137a)
Şahıslar: Resûlullah, Ali bin Ebî Tâlib, Esmâ bin Umeys.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Müslümanların, Hayber fethinin dönüşü esnâsında ikindi namazı vakti çıkmak üzereydi. Resûlullah ise Hz. Ali’nin yanında uzanıp istirahat ediyordu. O esnâda gelen bir Allah’ın emri ile Güneş, Hz.
Ali’nin ikindi namazını edâ edebilmesi için rutin işi olan batmayı te’hir
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eder. Resûlullah, “Allah’ım! Hz. Ali senin ve Resûl’ünün emrindedir. Güneşi durdur ki namaza yetişsin” diye dua eder. Esmâ bin Umeys şunu gördüğünü naklediyor: “Tam o sırada ben güneşin battığı yere bakıyordum.
Gördüm ki güneş battıktan sonra tekrar çıkıp boy gösterdi” der. Hz. Ali,
kalkıp ikindi namazını kılar. Bu hadisenin vukuu pek çok kişi tarafından
görülmüştür. Bu hadise, başta Ebû Hüreyre olmak üzere birçok râvî tarafından rivâyet edilmiştir.
43. Vâdi’l-Kurâ Vak’ası (137a-137b)
Şahıslar: Ebû Dücâne, Zübeyr bin el-Avvâm.
Mekân: Vâdi’l-Kurâ.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hayber fethinin dönüşü esnâsında, Vadi’l-Kurâ Yahûdîlerinin bir kısmı İslâm ordusu ile karşı karşıya gelirler. Müslümanlarla savaşma hevesi içine girerler. İslâm ordusu ise, savaşmadan önce Vâdi’l-Kurâ Yahûdîlerini İslâma davet eder. Gelen teklifi kabul etmeyen
Yahûdîler, savaşmaya rıza gösterirler. Savaşın ilk gününde on bir Yahûdî,
Ebû Dücâne ve Zübeyr bin el-Avvâm tarafından öldürülür. Sonunda
yenileceklerini anlayan Vâdi’l-Kurâ Yahûdîleri, teslim olmak zorunda
kalırlar. Kalan ganimetler ise, ashab arasında taksim edilir. Arazileri de
Hayber’de olduğu gibi, mahsûlatın yarısını Müslümanlara vermeleri kaydıyla onlara bırakılır.
44. Teymâ’nın Fethi (137b)
Şahıslar: Resûlullah.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah’ın Vâdi’l-Kurâ ve Hayber Yahûdîlerini yendiğini duyan Teymâ Yahûdîleri hiç savaşa girmeden Müslümanlara cizye
vermek üzere barışı kabul ederler.
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45. Seriyyelerin Özetlenmesi (137b-138a)
Şahıslar: Hz. Ebû Bekir, Bişr bin Sa’d, Gâlib bin Abdullah.
Mekân: Medine.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Siyer imâmlarının üzerinde ittifak ettiği gibi mezkûr galibiyetlerden sonra Medine’de Hz. Ebû Bekir, Benî Kilâb kabilesinin başına;
Bişr bin Sa’d, Benî Mürre kabilesinin başına; Gâlib bin Abdullah, Benî
Uvâl kabilesinin başına geçip Medine’yi ganimetlerle doldururlar.
46. Kaza Umresi Hadisesi (138a-141a)
Şahıslar: Resûlullah, Muhammed bin Mesleme, Mikrez bin Hafs.
Mekân: Medine, Mekke, Merru’z-Zahrân, Batn-ı Ye’cec.
Zaman: Zilkade ayı.
Olay örgüsü: Resûlullah, ashâbına Zilkade ayında umreye gitmek için
hazırlık yapmalarını emreder. Hudeybiye Barış Antlaşması yapıldığı zaman, mevcut olan sahabilerin hepsi, umre ziyaretinde bulunma hakkı elde
ederler. O sırada Medine’de bulunup umre yapmak isteyen herkesin de
umre yapabileceği hükmü üzerinde karar kılınır. Bu karardan sonra müminler umre yapmak için hazırlık yaparlar. Sefer için lüzumlu hayvanların tedâriki için Muhammed bin Mesleme, savaş ihtimaline karşı gerekli
savaş teçhizatının tedâriki için ise Bişr bin Sa’d görevlendirilir. Resûlullah, Zü’l-huleyfe denilen yerde ihrâma girer. Daha sonra Müslümanlar,
telbiyeler eşliğinde Mekke’ye doğru yol almaya başlarlar. Muhammed bin
Mesleme, süvâri ve silahlarla beraber Merru’z-Zahrân’a vardığı zaman Kureyşlilerden birkaç kişi mevcut durumdan haberdâr olur. Muhammed bin
Mesleme, durumu fark eden Kureyşlilere, “Resûlullah, burayı ziyaret edeceği için bu bizim yapmış olduğumuz hazırlıklardır” diye beyanat verir.
Bunu duyan Kureyşliler, derhal birbirlerine haber verip Muhammed, bizim üzerimize yürümeye hazırlık yapıyor diye yaygara çıkarmaya başlarlar.
Bu durum, Kureyşlileri çok endişelendirir. Kureyşliler, durumu öğrenmek
için Mikrez bin Hafs’ı gönderirler. Mikrez, Resûlullah’ın yanına vardığın-
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da “Yâ Eba’l-Kâsım! Biz, sizi verdiğiniz sözde duran biri olarak biliyoruz”
der. Resûlullah, “Yâ Mikrez! Verdiğimiz sözde durmak bizim için peygamberlik seciyyesinin bir gereğidir. Fakat Kureyşlilerden gelen herhangi bir
ahde vefasızlığa karşı biz bu hazırlığı yapmışız. Yoksa amacımız üzerinize
yürümek değildir” der.
Bu durumu öğrenen müşrikler, Mekke’yi boşaltıp çevredeki dağlara
çekilirler. Resûlullah ise elindeki bütün silahları Batn-ı Ye’cec adlı yere
gönderip silahları gözetlemek için Evs bin Havl-i Ensârî başkanlığında
iki yüz askeri görevlendirir. Resûlullah ve beraberindeki ashab, telbiyeler
eşliğinde Mekke’ye giriş yaparlar. Resûlullah’ın devesinin yuları Abdullah
bin Revâha’nın elindeydi. Abdullah bin Revâha şu anlamdaki recezi okuyarak Mekke’ye girer: “Ey kâfir oğulları! Resûlullah’ın yolundan çekiliniz.
Rahman olan Allah o peygamberine indirdiği Kur’ân’ın sahifelerinde ‘En
hayırlı savaş Allah yolunda olan savaştır.’ Nasıl Kur’ân’ın iniş şekline göre
sizinle savaşıyorsak, te’vil ettiğiniz şekilde de sizinle savaşıyoruz. Öyle bir
savaş ki başlar cesetten ayrılıyor, dost dosttan ayrılıyor. Yâ Rabbi! Ben Allah’ın sözüne iman ediyorum. Çünkü ben hakkı onun sözünde buldum”
der. Hz. Ömer sinirlenerek “Yâ İbn Revâha! Resûlullah’ın önü, Allah’ın
haremi şiir okunacak yer midir?” diye susması için çıkışınca, Resûlullah,
tebessüm edip “Yâ Ömer! Onun okuduğu şiirler kâfirlerin kalbine ok gibi
batıyor, bırak okusun” der. Resûlullah, İbn Revâha’ya Tirmizî’den de rivâyet edildiği gibi şu duayı okumasını emreder: “Allah’tan başka İlah ve
ma’bud yoktur. Bir olan O’dur, va’dini gerçekleştiren O’dur, bu kuluna
nusret veren O’dur, askerlerine kuvvet veren O’dur, toplanmış bulunan
kabileleri bozguna uğratan da yalnız O’dur.” Resûlullah’ın İbn Revâha’ya
öğrettiği bu duayı bütün ashab hep birlikte söylemeye başlar. Resûlullah
ve ashâbı, Ka’be’yi tavaf ederler. Daha sonra Resûlullah ve ashâbı, üç gün
umre vazifesini yerine getirdikten sonra Medine’ye geri dönerler.
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47. Hâlid bin Velîd, Amr bin As, Osmân bin Ebî Talha’nın Ka’be’nin
Anahtarını Koruması (141a-144a)
Şahıslar: Resûlullah, Hâlid bin Velîd, Velîd bin Velîd, Osman bin Ebî
Talha, Amr bin As.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hz. Hâlid bin Velîd’in, şirkin karanlığından imanın nuruna kavuşması kendi isteğiyle olmuştur. Çünkü Hz. Hâlid’in müşrikler
arasında huzur ve sükûnu kalmamıştı. Bir gün Hz. Hâlid bir rüya görür.
Bu rüya Hâlid bin Velîd’in ufkunu açar. Bir gün Resûlullah, umreye giderken Hâlid bin Velîd’in kardeşi Velîd bin el-Velîd de Resûlullah ile beraberdi. Resûlullah, Velîd bin el-Velîd’e “Kardeşin Hâlid bin Velîd, cesaret ve
kahramanlığını İslâma sarf etse kendisi için iyi olur” der. Velîd bin el-Velîd
de kardeşine hitaben, “Ey aziz kardeşim! Resûlullah’ın iltifatına bu kadar
mazhar olmuşken senin bu sermayeyi bırakıp dalalet içinde kalman revâ
mıdır?” der. Kardeşi Velîd bin el-Velîd’in bu sözü, Hz. Hâlid’i etkiler ve
Müslüman olmasına sebep olur. Osmân bin Ebî Talha da Hâlid bin Velîd
ile birlikte Müslüman olmaya karar verenlerden biriydi.
Amr bin As’ın bîatı ise Resûlullah’ın şu vaadiyle olmuştur: “Ey Amr!
Eğer sen benim söylediklerime kulak verirsen, bundan sonra hayatın düzene gireceği gibi geçmiş günahların da affedilir.” Bu söz, Amr bin As’ı
ferahlandırır ve Müslüman olmasını sağlar.
48. Mûte Savaşı (144a-151a)
Şahıslar: Resûlullah, Hâris bin Umeyr, Şürehbil bin Amr, Cafer bin
Ebî Tâlib, Zeyd bin Hâris, Abdullah bin Revâha, Sâbit bin Akrem.
Mekân: Şam, Kayser, Mûte, Seniyyetü’l-Vedâ, Ma’ân Kalesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hz. Resûlullah, İslâmiyetin yayılması için Hâris bin
Umeyr-i Ezdî’yi, Şam hâkimi Hâris-i Gassânî’yi İslâma davet etmek için eline
bir davet mektubuyla gönderir. Hâris bin Umeyr, Mûte mevkiine vardığı za-
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man, Kayser vezirlerinden Şürehbil bin Amr’ın yanına çıkartılır. Şürahbil,
Hâris’i Resûlullah’ın elçisi olduğunu bildiği hâlde öldürmekten vazgeçmez.
Bu durum, Resûlullah’ı çok üzer. Bunun üzerine Resûlullah, üç bin orduyla
Şürehbil’in üzerine yürüme kararı alır. Resûlullah’ın imâmlığında öğle namazı kılındıktan sonra Resûlullah, cemâata hitaben “Ey cemâat! Çıkacağımız seferde ordunun komutanı Zeyd bin Hâris’tir. Eğer o şehit olursa yerine
amcamın oğlu Cafer bin Ebî Tâlib geçsin. O da şehit olursa yerine Abdullah
bin Revâha geçsin. O da şehit olursa yerine artık uygun olan birini siz belirlersiniz” der. Bu duruma şahit olan bir Yahûdî, Resûlullah’ın sırasıyla tayin
etmeyi düşündüğü bu komutanların hepsinin harpte şehit olacağını tasavvur
eder. Hz. Zeyd’e hitaben, “Sen savaşa gidiyorsun. Senin bu savaşta öleceğin
de kesindir” der. Hz. Zeyd ise, “Ben Resûlullah’ın göstermiş olduğu hedef
doğrultusunda ölmeyi şeref bilirim” der. Hz. Resûlullah, İslâm sancağını
kendi eliyle Hz. Zeyd’in eline verip Seniyyetü’l-Vedâ’ya kadar orduya eşlik
eder. Şürehbil, İslâm ordusunun kendisine karşı sefere çıktığını duyunca,
hemen Hirakl’e kendisine yardım etme talebinde bulunur. Şürehbil, kısa bir
zamanda yüz bini aşkın asker toplamayı başarır. Hatta bazı kaynaklarda iki
yüz bin olduğu da yazılıdır. Bu durum, Ma’ân Kalesi civarlarına çekilen İslâm
ordusunu son derece tedirgin eder. Bunun üzerine Müslümanlar, durumu
değerlendirmek için aralarında istişâre ederler. İstişârede tartışılan, “Bizim
sayımız az, müşriklerin sayısı fazla, bu durumda ne yapabiliriz?” sorusuydu.
Resûlullah, ya bize savaşta yardım edecek asker göndersin, ya da biz de geri
dönelim görüşleri benimsenir. Sıra Abdullah bin Revâha’ya geldiği zaman
O “Ya şehit ya da gazi olarak bu işin içinden çıkmanın başka çaresi yoktur”
der. Bunun üzerine İslâm ordusu, Zeyd bin Hâris’in komutanlığında meydana çıkar. Yapılan mücadele neticesinde Zeyd bin Hâris öldürülür. Bunun
üzerine İslâm sancağını Ca’fer bin Ebî Tâlib alır. Sancağı başta sağ eline alan
Cafer, sağ eli kesilince, sol eline alır. Sonunda âkibeti Hz. Zeyd gibi olup
şehâdet mertebesine erer. Vücudunda doksandan fazla ok izi vardı. Bunun
üzerine Abdullah bin Revâha sancağı alıp nefsiyle şöyle muhakeme eder: “Ey
nefsim! Sen şimdi öldürülmezsen de bir gün öleceksin. Bu ölüm havuzudur,
dolmuştur. Allah’tan ne istemişsen sana o verilmiştir. Sen ya o iki kişinin
yaptığını yaparsın. Yani arkadaşların Zeyd ve Cafer’in yaptığı gibi şehitliği
tercih edersin. Ya da kendini geri çekersen âsî olursun” der. Savaş sırasında
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Abdullah bin Revâha, üç gün boyunca hiçbir şey yiyip içmez. Bir ara amcasının oğlu ona bir et parçası verir. Tam yemek üzereyken İslâm ordusunda fark
ettiği bir kargaşadan rahatsız olup elindeki et parçasını atar. Kendi kendine
“Sen hâlâ dünyevî boğazla meşgulsun” diyerek tekrar savaşa dâhil olur.
Savaşta parmağı kesilen Abdullah bin Revâha attan inip yaralı parmağına basıp koparır ve tekrar savaşa devam eder. Sonunda o da diğer iki
kahraman sahabe gibi şehit olur. Ondan sonra bayrağı, Sâbit bin Akrem
alır. Müslümanlara hitaben “Ey Müslümanlar! Bir adam üzerine barışın”
der. Bütün müminler “Yâ Sâbit sen!” dediklerinde “Ben fâil değilim” diye
cevap verir. Ama onun gözü kahraman olan Hâlid bin Velîd’deydi. Ama
Hz. Hâlid bu fikri kabul etmez. Daha sonra tekrar Sâbit bin Akrem oradaki müminlere hitaben “Hâlid’i kumandan seçmek hususunda görüş ve
söz birliği ediyor musunuz?” Bütün ashâb dahi buna fikre razı olur. Bunun
üzerine Hz. Hâlid sancağı alır ve İslâm uğruna savaşmaya başlar. Kutbe
bin Âmir de “Ey insanlar! İnsanın kâfir harbinde öldürülmesi firar hâlinde
iken öldürülmesinden daha iyidir” sözünü mücahitleri galeyana getirmek
için dile getirir. Hz. Hâlid, ordunun sağdaki bölüğünü sola, soldaki bölüğünü sağa, arkadaki bölüğünü öne, öndeki bölüğünü arkaya kaydırarak
müşriklere karşı psikolojik üstünlük sağlamak ister. Farklı simaları gören
müşrikler, Müslümanlara takviye kuvvetlerin geldiğini düşünerek korkuya
kapılıp kaçmak zorunda kalırlar.
49. Mekke’nin Fethi (151a-174b)
Şahıslar: Resûlullah, İkrime bin Ebû Cehl, Safvân bin Ümeyye, Süheyl
bin Amr, Huveytib bin Abduluzzâ, Mikrez bin Hafs, Ebû Süfyân, Ümmü
Habîbe, Ömer ibnü’l-Hattâb, Ali bin Ebî Tâlib, Hz. Âişe, Hz. Ebû Bekir,
Hâtıb bin Ebî Beltea, Sa’d bin Ubâde, Kays bin Sa’d.
Mekân: Mekke, Vetîr.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hudeybiyye Barış Antlaşması’nın bir hükmüne göre,
çevredeki kabilelerden isteyenlerin İslâma, isteyenlerin de Kureyşlilere dâhil olabilme hakkı mevcuttu. Bu maddeye dayanarak Benî Huzâ’a kabi-
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lesi, Resûlullah’a; Benî Bekr kabilesi ise Kureyşlilere katılırlar. Benî Bekr
ve Benî Huzâ’a kabileleri arasında eskiden gelen bir düşmanlık mevcuttu.
İslâmiyetin Mekke’de doğmasıyla birlikte bu husumetleri bir nebze de olsa
sükûnet bulmuştu. Fakat bu sükûnet kısa sürer. Bir gün Benî Bekr kabilesinden Vâil adında biri, Hz. Resûlullah hakkında kötü bir konuşma yapar.
Bunu duyan Benî Huzâ’a kabilesinden bir genç de Hudeybiye Barış Antlaşması’nın hükmünü hiçe sayarak Resûlullah’a hakarette bulunan kişiyi
azarlar. Fakat azarı bir işe yaramayınca Vâil’in başını gözünü yarıp kanlar
içinde bırakır. Vâil ise hemen Benî Bekr kabilesine haber verir. O sırada
Vâil’in başını kıran Huzâ’alı genç de Huzâ’alılara sığınır. Benî Bekr kabilesi, durumu öğrenince Vetîr adında bir yerde suyun başında bulunan Benî
Huzâ’a kabilesine karşı saldırıya geçer. Bu durumu fırsat bilen müşrikler,
Benî Bekr kabilesine savaş aletlerinin te’mini konusunda yardımcı olurlar.
Kureyş’in ileri gelenlerinden İkrime bin Ebû Cehl, Safvân bin Ümeyye,
Süheyl bin Amr, Huveytib bin Abduluzzâ, Mikrez bin Hafs gibi kişiler
bizzat Benî Huzâ’alılara karşı gizlenerek savaşırlar.
Kureyş müşrikleri, Benî Huzâ’a kabilesi tarafından tanınmamak için
baskını gece yaparlar. Benî Huzâ’alıları, haremlerine kadar kovalayan müşrikler, Benî Huzâ’a kabilesinden yirmi kişiyi öldürürler. Geri kalan kişiler
ise, Mekke’de Büdeyl bin Varaka-i Huzaî’nin sarayına iltica ederler. Bundan sonra Kureyş ve Benî Bekr kabilesi mensupları da geri dönüp giderler.
Mevcut durum, Resûlullah’a haber verilir. Bu durum, hayra mı yohsa şerre
mi alâmettir? diye Resûlullah’a sorulduğu zaman, Resûlullah, “Hayra alâmettir” der. Resûlullah, yine de antlaşmanın bozulmasından yana değildi.
Antlaşma kuralları, Kureyş müşrikleri ve Benî Bekr kabileleri tarafından
ihlal edilir. Kureyş müşrikleri, başta Ebû Süfyân olmak üzere Hudeybiye
Barış Antlaşması’nın ihlaline çok pişman olurlar. Hatta Ebû Süfyân’ın hanımı Hind, müşriklerin yenileceğine dair gece rüya bile görür. Onun için
Ebû Süfyân Kureyş müşrikleri tarafından, antlaşmanın yenilenmesi için
Medine’ye gönderilir. Ebû Süfyân, Resûlullah’ın huzuruna çıkmadan ezvâc-ı tâhirâttan kızı Ümmü Habîbe’nin evine gidip Resûlullah’ın minderine
oturmak isteyince Hz. Ümmü Habîbe, izin vermez. Ebû Süfyân ise “Ey
kızım! Minderi mi benden, yoksa beni mi minderden esirgiyorsun?” diye
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sorunca Ümmü Habîbe, “Bu minder, âlemlere rahmet olarak gönderilen
Resûlullah’ın minderidir. Senin gibi dinden imandan habersiz bir müşrikin bu minderde oturmasına gönlüm razı olmaz” der. Bu duruma Ebû
Süfyân çok kızar ve oradan ayrılmak zorunda kalır. Resûlullah’ın huzuruna
çıkan Ebû Süfyân, Resûlullah’tan bozulan antlaşmanın yenilenmesini talep
eder. Resûlullah’tan olumlu cevap almayınca Hz. Ebû Bekir’in yanına gider. O’ndan da benzer cevap alınca Hz. Ömer’in yanına gider. Hz. Ömer
ise “Ben, benimle hiç kimsenin olmadığını bilsem bile sizinle savaşacağım”
diye cevap verir. Bunun üzerine Ebû Süfyân, rotasını Hz. Fatma’ya çevirir. O’ndan da istediği cevabı alamaz. Hz. Ali’nin yanına gider. Hz. Ali’de
“Resûlullah’ın söylediği söze mukabil söyleyeceğim söz yoktur” der.
Ebû Süfyân, “Yâ Ali! Beni bu çıkmaz durumun içinden kurtaracak
bir tavsiyede bulun” der. Hz. Ali ise “Sen Kureyş kavminin reisisin, hem
Müslümanları hem de Kureyş müşriklerini himayene aldığını ilan et! Belki
çaban bir işe yarar” diye tavsiyede bulunur. Ebû Süfyân ise Hz. Ali’nin
tavsiyesini yerine getirir. Fakat Ebû Süfyân’ın himaye teklifi Resûlullah tarafından kabul görmez. Bunun üzerine Ebû Süfyân, Mekke’ye dönmek
zorunda kalır. Resûlullah, gizliden gizliye Mekke’ye sefer yapma hazırlığına
başlar. Sefer durumundan başta Hz. Âişe ve Hz. Ebû Bekir bile haberdâr
olmazlar. Fakat daha sonra seferdeki vazifelerinden dolayı haberdâr olurlar.
Resûlullah, savaşın fazla ziyana sebebiyet vermemesi için “Allah’ım! Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar, Kureyşlilerin casus ve habercilerini
tut, görmez ve işitmez hâle getir. Beni birdenbire işitsinler” diye dua eder.
Artık sahabiler, Mekke’ye sefer yapılacağının farkındaydılar.
Resûlullah, yine de Kureyş müşriklerinin dikkatini çekmemek için başka yere gidiliyor görüntüsünü vermeye çalışır. Bu ara, ashabdan Hâtıb bin
Ebî Beltea, Müslümanların onlara karşı savaş hazırlığı yaptığını bildiren
bir mektubu müşriklere gönderir. Fakat sahabe Hâtıb bin Ebî Beltea, bu
mektubu Kureyşlilere yazmasının sebebi ailesinin Mekke’de sahipsiz ve korumasız bir şekilde oturmalarıdır. Hatıb, “Bu ihbâr mektubuyla Kureyş’in
ileri gelenlerini minnet altında bırakarak ailemi korumayı hedefledim. Fakat yine cezam neyi gerektiriyorsa çekmeye de hazırım” der. Hz. Ömer,
hiddetlenerek Hâtıb’ı öldürmek ister. Fakat Resûlullah, izin vermez. Resû-
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lullah, Abdullah bin Ümmü Mektûm’u Medine’de yerine bırakarak sefere
çıkar. Sefere daha sonra Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas da katılır.
Bu yolculuk esnâsında, Resûlullah’ın amca çocukları Ebû Süfyân bin
Hâris ve Abdullah bin Ebî Ümeyye de Müslüman olurlar. İslâm ordusu,
Merru’z-zehrân denilen yere varıncaya kadar Mekkeli hiçbir münafığın
seferden haberi yoktu. Resûlullah, Mekkeli müşriklere gözdağı vermek
için gece on iki bin yerde ateş yakılmasını İslâm mücahitlerine emreder.
Bu manzarayı gören müşrikler, hayrete düşerler. Bu ara, Ebû Süfyân, bazı
zorluklardan sonra Müslüman olur. Müslüman olan Ebû Süfyân, Resûlullah’tan bazı ayrıcalıkları talep eder. Resûlullah’ın bu ayrıcalıkları Ebû
Süfyân’a vermek istemesinin sebebi, Mekke’ye girişi Ebû Süfyân üzerinden
gerçekleştirmekti. Resûlullah, Mekke’ye gireceği sırada İslâm ordusu dört
kısma ayrılır. Ayrılan her kısma bir komutan tayin edilir. Muhacir ve ensar
ordusu, develeri üzerinde Dâvudî zırh ve Yemânî kılıç ile Mekke’ye girerler.
Resûlullah da Kasvâ adındaki devesinin üzerinde Mekke’ye girer. Amaç
Mekke’yi savaşmadan ele geçirmekti. Fakat Sa’d bin Ubâde’nin savaşa dair
sözleri Ebû Süfyân tarafından Resûlullah’a bildirilir. Derhâl Sa’d bin Ubâde, ordudaki görevinden azledilir. Yerine oğlu Kays bin Sa’d getirilir. Orduda yapılan bu değişiklikler, Müslümanların Mekke’ye işgal amaçlı gelmediğini göstermek içindi. Resûlullah, Mekke’ye giriş yaptığı sırada Ebû Süfyân’ın hanımı Hind, Ebû Süfyân’ın Müslüman olduğunu fark eder. Hind,
Ebû Süfyân’ı ihanetle suçlar. Resûlullah, huzur ve sukûnet içinde Mekke’ye
girip Ka’be’yi tavaf eder. “De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl,
yok olmaya mahkûmdur” (İsrâ, 17/81) âyetinin hükmünce Ka’be putlardan temizlenir. Müslümanlar, Mekke’de dinî vecibelerini yerine getirirler.
Böylece Mekke de kansız ve savaşsız bir şekilde Müslümanların eline geçer.
İkinci Zeylin Konu ve Özetleri
Nâbî’nin, Siyer-i Veysî’ye yazdığı ikinci zeyil, dönemin padişâhı III. Ahmed’e yapılan övgü ile başlayıp Velîd bin Ukbe’nin Benî Mustalık kabilesinden zekat talep etmesini de içeren konu ile son bulmuştur. İkinci zeyilde 8 farklı konu başlığı mevcuttur. İkinci zeyilde ele alınan konuların da
çoğunluğu Resûlullah zamanında meydana gelen olaylardan oluşmuştur.
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Fakat müellif birinci zeyilden farklı olarak bu zeyilde dönemin padişahı ve
sadrazamına da yer vermiştir. Bu çalışmada, müellif tarafından kaleme alınan konular; şahıs, mekân, zaman ve olay örgüsü bağlamında özetlenmiştir.
1. Pâdişâhın Hareketlerini Övmeye Başlama (4b-7b)
Şahıslar: Nâbî, III. Ahmed.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Nâbî, dönemin pâdişâhı III. Ahmed’e hitaben, “Bu
dünyada senin dengin bulunmaz. Adaleti ve dürüstlüğüyle bilinen tek hükümdârsın. Bir an bile olsa pâdişâhın dünyada yokluğu, dünyanın harabı
demektir. Dünya ülkesini bir beden farz edersek, pâdişâh, o bedenin ruhudur” der. Yine Nâbî, III. Ahmed’in birçok özelliğini anlattıktan sonra,
kendine hitaben, “Ey Nâbî, devrin pâdişâhının vasıflarını anlatmak senin
haddin değildir. Değil sen, kevn ü mekân dili dahi Hz. Ahmed Han’ın vasıflarını hakkıyla anlatamaz” der. Nâbî, sonunda bir dua kısmıyla pâdişâh
III. Ahmed övgüsüne son verir.
2. Vezir Silahdâr Ali Paşa’ya Övgü (7b-21b)
Şahıslar: Resûlullah, Nâbî, Silahdâr Ali Paşa, Bilâl-i Habeşî, Abdulaziz
bin Hanzele, Hüveyris bin Nukayz, Hâris bin Tuleytıla.
Mekân: Mekke, Ka’be.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Nâbî, Vezir Silahdâr Ali Paşa’nın ruh hâlini ve kişiliğini
anlatan bir girişten sonra, “Böyle bir vezir bin yılda bir gelir” der. Henüz
kırk yaşına varmamışken ahlak ve tavırlarıyla nice kırk yaşını görmüşlerin
pek fevkinde bir tavır sergiler. İlmini medreselerde tamamlar ve ahlakını
kâmilleştirir. Ömrünü faydalı iş ve ilimlerle geçirir. Müellifi yarım kalmış
siyeri tamamlamak için teşvik ettiği için onun duasını alır. İkinci zeylin
mukaddimesinde de Mekke’nin fethinin öneminden bahsedilir. Fetih gerçekleştikten sonra Hz. Bilâl-i Habeşî, Ka’be’nin üzerine çıkarak ezan okur.
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Okunan bu ezan, bazı müşriklerin kahrolmasına sebep olur. Bazı müşrikler, Resûlullah ve Bilâl-i Habeşî hakkında kötü sözler sarf ederler. Sarf edilen bu sözler, Hz. Cebrâil tarafından Resûlullah’a haber verilir. Bu sözleri,
Resûlullah’ın ağzından duyan müşrikler, Müslüman olmak zorunda kalırlar. Resûlullah, Mekke’de İslamiyet’i anlatan bir hutbe okur. Daha önce
Müslümanlara ihanet eden Abdulaziz bin Hanzele, Hüveyris bin Nukayz
ve Hâris bin Tuleytıla gibi müşrikler öldürülürler.
3. Hâlid bin Velîd Seriyyesi (21b-22a)
Şahıslar: Resûlullah, Hâlid bin Velîd.
Mekân: Mekke, Nahle.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Hâlid bin Velîd, Mekke’de Nahle adındaki puthâneyi
yıkmak için otuz askerle görevlendirir. Hazret-i Hâlid, bu görevini hakkıyla yerine getirip Resûlullah’ın iltifatına mazhar olur.
4. Huneyn Savaşı (22a-34a)
Şahıslar: Resûlullah, Mâlik bin Afv, Abdullah bin Hadred, Kenân bin
Abd-i Yalîl, Eymen bin Eymen, Hâlid bin Velîd.
Mekân: Mekke, Huneyn, Evtâs, Tâ’if.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Mekke’nin fethinden sonra, Mekke çevresindeki kabilelerden kalbinde İslâma dair bir nur bulunan kabilelerin çoğu, Müslüman
olmayı kabul ederler. Fakat İslâmiyetten nasibini almamış ve Müslümanlara karşı kin ve nefret besleyen bazı kabileler de vardı. Bu kabilelerin başında, Sakif ve Hevâzin kabileleri geliyordu. Bu iki kabile, Müslümanlara
karşı savaşmaya karar verirler. Bu iki kabileye yakınlığı ile bilinen bazı kabilelerin de dâhil olmasıyla yaklaşık otuz bin kişilik bir ordu teşkil edilir. Hevâzin kabilesinin lideri Mâlik bin Avf, Sakif kabilesinin lideri de
Kenân bin Abd-i Yalîl idi. Gelişen hadiselerden haberdâr olan Resûlullah,
durumu tam olarak öğrenmek için sahabilerden Abdullah bin Hadred’i
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müşriklerin arasına gönderir. Müşriklerin ahvâlini merak eden Abdullah
bin Hadred, müşrikler hakkında edindiği izlenimi Resûlullah’a anlatır.
Resûlullah, harb için gerekli hazırlıkları yapar. Rivâyetlere göre, on bini
Medineli, iki bini de Mekkelilerden oluşan İslâm ordusu on iki bin kişiden
ibâretti. Resûlullah, Abdullah bin Esîd’i Mekke’ye vali olarak tayin eder.
İslâm ordusundaki bazı sahabiler, kalabalık orduyu galibiyetin bir alâmeti
olarak yorumluyorlardı. Resûlullah’ın Huneyn’e vardığını gören ve duyan
müşriklerde moral bozukluğu meydana gelir. Rivâyet ediliyor ki Benî Süleym kabilesinin komutanlığını Hâlid bin Velîd yapıyordu.
Müşriklerin komutanı Mâlik bin Avf, bir fırsatını bulup Resûlullah’ın
üzerine yürümeye teşebbüs eder. Bunu gören ashâbdan Eymen bin Eymen,
gerekli karşılığı verir. Bu karşılık, Eymen bin Eymen’in şehâdetine vesile
olur. İslâm ordusu kısmî bir bozguna uğrar. Bu arada Resûlullah’a kin ve
düşmanlığıyla bilinen Şeybe de Müslüman olur. Bazı rivâyetlere göre Hz.
Cebrâil de on altı bin melekle İslâm ordusuna yardım eder. Savaş sonunda
İslâm ordusundan dört kişi şehit olur. Müşrik ordusundan ise yetmiş kişi
öldürülür. Savaş sonunda altı bin kişi esir alınır. Bununla beraber yirmi dört
bin deve, kırk binden fazla koyun, kırk bin okka has gümüş ve daha nice
mal ve mülk ganimet olarak kalır. Kalan bu ganimet, Evtâs adlı bir yerde
toplanır. Daha sonra Resûlullah, bir kısım müşriğin Evtâs denilen yerde
toplanıp Müslümanlara karşı bir tehdit oluşturduğunu fark eder ve oraya
da gerekli müdahelenin yapılması için emir verir. Bu emirden sonra gerekli
müdahele yapılır. Huneyn Savaşı’nda yenilen müşrikler, Tâ’if ’e sığınırlar.
Oraya da gerekli müdahele yapıldıktan sonra zafer Müslümanların olur.
5. Resûlullah’ın Oğlu İbrahim’in Doğumu (34a-34b)
Şahıslar: Resûlullah, Mâriyye-i Kıbtıyye, İbrahim bin Resûlullah, Ebû
Râfi’.
Mekân: Zaman: Hicretin 8. yılı.
Olay örgüsü: Hicretin sekizinci yılında Resûlullah’ın Hz. Mâriyye’den
olan oğlu İbrahim dünyaya gelir. Bu müjdeli haberi Resûlullah’a Ebû Râfi’
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verir. Resûlullah, doğumun yedinci gününde akika kurbanını keser. Daha
sonra İbrahim’in saçını tıraş eder ve saçı ağırlığında gümüş, sadaka dağıtır.
6. Hicretin Dokuzuncu Yılı Hadiseleri (34b-37b)
Şahıslar: Resûlullah, Bişr bin Süfyân, Uyeyne bin Hısn, Zibirkan bin
Bedr, Hassan bin Sâbit.
Mekân: Medine, Hicâz.
Zaman: Hicretin 9. yılı Muharrem ayı.
Olay örgüsü: Hicretin dokuzuncu yılı Muharrem ayında Resûlullah,
şeriat hükmü gereği bazı İslâm kabilelerinden zekât toplamak için Bişr bin
Süfyân’ı Benî Ka’b kabilesine gönderir. Benî Ka’b kabilesi, Bişr’in yaptığı
teklifi kabul eder. Fakat Benî Temîm kabilesi, Bişr’in isteğine son derece
karşı çıkar. Hatta Bişr’i katletme fikrini bile benimseyenler olur. Bunun
üzerine Bişr, Medine’ye döner ve durumu Resûlullah’a bildirir. Resûlullah
da elli kadar süvârî ile Uyeyne bin Hısn’ı Benî Temîm kabilesinin üzerine gönderir. Yapılan baskın sonucunda bir erkek, yirmi bir kadın, otuz
tane de çocuk esir alınır. Daha sonra esirleri geri almak için Benî Temîm
kabilesinin şâir ve hatiplerinin de bulunduğu bir grup, Resûlullah’ın yanına gelir. Resûlullah’a hitaben “Benî Temîm kabilesinden olduğunu şiir ve
övünme yarışında bulunmak için şâir ve hatiplerini yanlarında getirdiğini”
dile getirir. Resûlullah ise “Ben şiir söylemekle vazifelendirilmediğim gibi,
övünmekle de emredilmedim. Fakat yine de neyiniz varsa ortaya dökün
görelim” buyurur. Bunun üzerine Zibirkan bin Bedr şu sözlerle maksadını
dile getirir: “Onlar, iyilikler anlatılınca bize muhalefet ediyorlarken, biz,
bugün bizim büyüklüğümüzü bildiğiniz için size geldik.
Resûlulah, Hicaz diyarında Darîm kabilesi gibisi bulunmazsa da her
topluluğun ileri gelenleri vardır” der. Resûlullah, Hassan bin Sâbit’e yazılan bu kasideye bir karşılık vermesini ister. Hassan bin Sâbit ise “Ey Benî
Dârim! Övünmeyin. Sizin övünmeniz, iyilikler zikredildiğinde size bir vebal olarak döner. Yok olasınız. Siz, başkasının çocuğunu emzirip, hizmet
eden ve bize tâbi kişilerken bize karşı mı övünüyorsunuz?” sözleriyle cevap
verir. Bunun üzerine Benî Temîmliler, İslâmiyetin güzellik ve belagatını
tasdik etmek zorunda kalırlar.
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7. Hz. Ali Seriyyesi (37b-38a)
Şahıslar: Resûlullah, Ali bin Ebî Tâlib.
Mekân: Füls Puthânesi.
Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Hz. Ali komutasında yüz elli süvâriyi Benî
Tay kabilesine ait Füls adındaki puthâneyi yıktırmak için gönderir. Hz.
Ali, hedef gösterilen puthâneyi yıktırıp içindeki mal ve esirleri Müslümanlar arasında paylaştırır.
8. Velîd bin Ukbe’nin Benî Mustalık’tan Zekât Talep Etmesi
(38a-38b)
Şahıslar: Resûlullah, Velîd bin Ukbe.
Mekân: Zaman: Görülen geçmiş zaman.
Olay örgüsü: Resûlullah, Velîd bin Ukbe’yi Benî Mustalık kabilesinden zekât talep etmesi için gönderir. Fakat bu kabile, Velîd bin Ukbe’ye
olan kin ve nefretlerinden dolayı gerekli desteği vermez. Çünkü bu kabile,
Velîd bin Ukbe’ye güvenmiyordu. Daha sonra Resûlullah’ın devreye girmesiyle iş hâlledilir. Benî Mustalık kabilesi, zekâtını vermeye başlar.
Zeyillerin Üslûp İncelemesi
Üslûp, “Eda, biçem, stil, ifade tarzı, anlatış yolu. Her sanatçı veya edibin duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimi, anlatış yolu. Başka bir ifadeyle, zihinde doğan buluşun düzenlendikten sonra yazıyla ortaya konulma tarzı. Bir yazarın duyuş ve düşünüşünün dile yansıması, dili kendine
özgü kullanılış biçimidir.” (Karataş, 2011:611)
Nâbî’nin zeyillerde kullandığı üslûp, mensur ve manzum ifâdelere göre
farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda zeyillerde Nâbî’nin üslûbu ile ilgili
dikkatimizi çeken hususlar şunlardır:
1. Nâbî, mensûr eserlerinde Arapça, Farsça kelime ve terkiplerle dolu
bir dil ve sanatlı bir üslûp kullanmıştır.
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Nâbî, birinci zeylin te’lîf sebeplerinden bahsederken, Zeyl-i Siyer-i Veysî
adlı eserin iddialı bir eser olduğu söyler ve bunun için kullanılan üslûbun
da ağır olduğundan bahseder. (M 2a)
2. Özellikle müşriklerden bahsedilirken hicivli bir anlatıma başvurulmuştur. Örnekler aşağıda gösterilmiştir:
Ka’b bin Eşref

Ser-ḳatār-ı ḫergele-i ta ayyün (M 6b)

Görünen eşek sürüsünün başı

Übey bin Ḫalef

Ḫūk-ı bed-ḫū (M 29a)

Kötü ahlaklı domuz

Mâlik bin Afv

Ser-i gürūh-ı ḫergele-i
ḍalāl (E 27b)

Dalalete girmiş eşek sürüsünün başı

Ebû Süfyân

Bed-peymān (M 154a)

Sözünde durmayan

Şürehbil bin
Amr-ı Gassânî

Ef ā-i rāh (M 144a)

Yolun yılanı

Ebî Selûl

Pīşekār-ı bāzīçe-i nifāḳ
(M 115a)

Nifak eğlencesinin oyuncusu

Hüsrev-i Pervîz

Bī-edeb (M 108a)

Edepsiz

3. Başta Resûlullah olmak üzere İslâm kahramanları için medhiyeli anlatımlar kullanılmıştır. Örnekler aşağıda gösterilmiştir:
Resûlullah

Hz. Ali

Ḫvāce-i ālem (M 32a)

Âlemin efendisi

Server-i ālem (M 17b)

Âlemin lideri, önderi

Seyyidü’l- Arab ve’l Acem
(M 35a)

Arab ve Arab olmayanların
efendisi

Faḫrü’r-rusül (M 36a)

Peygamberlerin övüncü

Ḥabīb-i ekrem (M 37b)

Pek cömert sevgili

Ḫvāce-i sitīze-şinās-ı ālem
(M 43a)

Savaş sanatını bilen üstadı

Gülbün-i ḥadīḳa-i velāyet
(M 20a)

Velâyet bahçesinin gülü

Şīr-i şimşīr-zen (M 20a)

Kılıç çeken aslan

İmāme-i sübḥa-i kerāmet
(M 27b)

Keramet tesbihinin başı

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Bedr-i ḥāle-i velāyet (M
46b)

Velâyetin parlak dairesinin
dolunayı

Menba -ı cūy-bār-ı ḥilm ü
ḥayā (M 58b)

Haya ve yumuşaklık akarsuyunun kaynağı

Ẕi’n-nūreyn (M 88a)

İki nur sahibi

Hz. Ömer

Ḥoḳḳa-i ḥamiyyet (M
11a)

Hamiyyet hokkası

Hz. Hamza

Seyyidü’ş-şühedā (M 34a)

Şehitlerin efendisi

Hz. Osmân

4. Cümlelerde seciye dayalı bir paralellik söz konusudur. Örnekler aşağıda gösterilmiştir:
“… her ṣafḥa-i rengīni bir taḫte-i şükūfe-i nāmdār ve her fıḳra-i nemekīni bir deste-i nāz-būy-ı nefḥa-niẟārdur”(M 1b)
Her

ṣafḥa-i

rengini

bir

taḫte-i

şükūfe-i

nāmdār

Her

fıḳra-i

nemekīni

bir

deste-i

nāz-būy-ı

nefḥa-niẟār

“Silsile-i suṭūrı ṣaff-ı benefşezārdan dil-cūyter ve gül-i sürḫ-ser-i süḫanları gül-deste-i behiştden ḫoş-būyterdür” (M 1b)
Silsile-i

suṭūrı

ṣaff-ı benefşezārdan

dil-cūyter

Gül-i sürḫ-ser-i

süḫanları

gül-deste-i behiştden

ḫoş-būyter

“Ta bīrāt-ı cihān-pesendi zīb-i destār-ı iştihār ve telmīḥāt-ı dil-güşāsı
mümtāz ü müsellem-i aṣḥāb-ı āẟārdur” (M 1b)
Ta bīrāt-ı

cihān-pesendi

zīb-i

destār-ı

iştihār

Telmīḥāt-ı

dil-güşāsı

….müsellem-i

aṣḥāb-ı

āẟār…

Bu kullanım, metnin akıcılığına katkı sağladığı gibi metnin okunuşunda ve anlamlandırmasında da rol oynamıştır.
5. İsimler birden çok sıfatla beraber kullanılmıştır.
“…Veysī-i şīrīn-süḫan ü pākīze-edā…” (M 1b) Veysî ismi “şirin söz ve
temiz edâ” sıfatlarıyla kullanılmıştır.
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“…….güher-i ālem-bahā-yı ma den-i imāmet hilāl-i engüşt-nümāyı ufḳ-ı velāyet ġonce-i ser-sebz-i gül-sitān-ı şeref imām-ı ẟānī-i miḥrābnişīn-i Necef ḳurretü’l- ayn-ı Alī elḳāb-yāfte-i ṭayyib ü taḳī vü zekī ve seyyid ü sıbṭ ü velī ya nī İmām Ḥasan bin Alī …” (M 11b)
Hz. Hasan’ın doğumu anlatılırken, “İmamlık madeninin kıymetli cevheri, velâyet ufkunun parmakla gösterilen ayı, şeref gül bahçesinin yeni
yetişmiş goncası, Necef mihrabında oturan ikinci imâmı, Ali’nin göz nuru,
takvalı, güzel, temiz lakaplı, efendi, torun ve veli” gibi sıfatlar Hz. Hasan
isminden önce kullanılmıştır.
6. Mensûr olarak ifâde edilen konular, manzum sözlerle özetlenmiş ve
bu manzumeler metnin akıcılığına katkı sağlamıştır. Örnekler aşağıda gösterilmiştir:
“Bir mülāḥaẓa daḫı budur ki …………….şāibe-i iştibāhdan berīdür”
(M 2b)
Şüphesiz, Hz. Resûlullah’ın vasıflarını biz güzel anlatamayız. Onun güzel vasıfları bizim sözlerimizi süslüyor. Nâbî, bu mensûr ibâreyi, aşağıdaki
Farsça beyitle özetlemiştir:
Be-gāh-ı vaż -ı ḳalem der-ṣaḥīfe-i vaṣfeş
Nefes be-sīne ne-günced zi-izdiḥām-ı ḫayāl (M 2b)
“Onu sahifede vasf etmek için kalem ele alındığı zaman, nefes hayalin
izdihamından dolayı sineye sığmaz.”
“Temīme-i sīmīn-i bedr-i Ramażān şeb-sitān-ı ālemde āvīḫte-i ṭāḳ-ı
gehvāre-i āsmān …………………….. ḥażretleri ufḳ-ı meşīme-i Zehrā’dan diraḫşān ve ḫırāmān-ı gülşen-serāy-ı imkān oldılar” (M 11b)
Yukarıdaki parça, Hz. Hasan’ın doğumunu anlatmaktadır. Şâir bu
mensûr parçayı özetlemek için aşağıdaki manzum parçaları yazmıştır.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Zi-burc-ı sa ādet nümūd aḫterī
………
Yekī kevkeb-i sa d-ı meh-rā ḫalef (M 11b)
“Saâdet burcundan bir ahter doğdu. Şeref hazinesinden bir cevher belirdi. Bolluk ülkesinden bir misk ortaya çıktı ki kokusu bütün âleme yayıldı. Aya halef bir mutluluk yıldızı, şeref göğünden parladı.”
7. Geçmiş dönemlerdeki bazı konuşmalar Nâbî tarafından olduğu gibi
zeyillere nakledilmiştir. Örnekler aşağıda gösterilmiştir.
Enmâr Savaşı’nda Gavres adındaki şahıs, elindeki kılıçı Resûlullah’a
kaldırarak,
– Men yemne üke’l-yevme minnī (M 6a)
(Seni bugün benden kim kurtaracak.)
Resûlullah;
– Allahü Te’âlâ (M 6a)
Daha sonra Resûlullah, Gavres’in sinesine indirdiği bir darbe ile elindeki kılıçı alarak;
– Men yemne üke’l-yevme minnī (M 6a)
(Seni benden bugün kim kurtaracak.)
Gavres;
– Va’llāhi le-ente ḫayrün minnī (M 6a)
(Muhakkak sen benden daha hayırlısın.)
Resûlullah, Rûm Meliki Hirakl’a Dıhye bin Halîfe ile İslâma davet
mektubunu gönderdikten sonra mektubu alıp okuyan Hirakl ile Ebû Süfyân arasındaki bazı konuşmalar cerayan etmiştir. Bu durumu Nâbî, diyalog tekniğiyle yansıtmıştır.
“Suāl-i evvel-i Hiraḳl: Ol dürr-i yetīm dürc-i nübüvvetüñ miyāne-i
ummān-ı ensāb-ı ḳabāilde ṣadef-i lüāl-perver-i nesebi ne keyfiyyet ile
muttaṣıfdur?” (M 103a)
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Hirakl’in birinci sorusu: O hangi nesebdendir?
“Cevāb-ı Ebī Süfyān: Ey nigehbān-ı memālik-i Ḳayṣerī …………..ḳīl
ü ḳālden berterdür didüm” (M 103a)
Ebû Süfyân’ın cevabı: İbrahim Halillullah’ın soyundan, Benî Hâşim
kabilesinden, şerefli ve mükerrem bir nesle sahiptir.
“Tevcīh-i Hiraḳl: El-ḥaḳ ḳamer-pīrā-yı iklīl-i muraṣṣa kār-ı nübüvvet
………… sevād-ı endūde-i ġubār-ı neng ü ār olmaya didi” (M 103a)
Hirakl’in yorumu: Peygamberler böyle şerefli kişilerden olması lazım
ki halk arasında itibârları olsun.
Konu, Hirakl’in sorduğu birkaç soruyla bu şekilde devam etmektedir.
8. Bazı Arapça ibârelerin anlamları metin içinde müellif tarafından
açıklanmıştır. Metindeki örnekleri şunlardır:
“Leḳad aẓüme emrü ibn Ebī Kebşe ennehū yeḫāfehū meliki Benī’l-Aṣfar’
ya nī Cenāb-ı Muḥammed’üñ emri ne mertebe aẓīm oldı ki melik-i Benī
Aṣfar bile saṭvet-i nübüvvetden tersān olur didüm” (M 106b)
“İbn Kebşe’nin emri büyüktür ki Benî Asfar’ın pâdişâhı ondan korkar.”
“‘Lev seelenī siyābetün fi’l-arḍi lemā faaltü bāde ve bāde mā fī yedihi’
ya nī Eger benden üftāde-i rūy-i zemīn olan ġūre-i nīm-ḫām-ı ḫurmā ṭaleb
itse daḫı merdāne müsā ade eyleyemem. Kendisi de ve yedinde olan daḫı
helāk olsun” (M 114a)
“Yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem. Kendisi de elinde
olan da helak olsun.”
Netice itibâriyle 17. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden
biri olan Nâbî’nin zeyillere yansıyan üslûbu hakkında şunları söyleyebiliriz:
a) Nâbî tarafından Siyer-i Veysî’ye yazılan zeyillerde son derece özentili
bir dil ve üslûp kullanılmıştır. Nâbî, süslü nesirde Veysî’den eksik yanının
olmadığını göstermek amacıyla son derece külfetli bir üslûba yönelmiştir.
b) Nâbî, zeyillerde başta Kur’ân-ı Kerîm, ve Hadîs kitapları olmak üzere birçok kaynaktan alıntı yapmıştır.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

c) Nâbî, te’lîf ettiği zeyillerde düşüncelerini mensûr ibârelerle, düşüncelerin onda bıraktığı heyecan ve duyguları ise manzum ibârelerle dile getirmiştir.
d) Zeyillerde baştan sona kadar seci sanatının bütün türlerinden örnekler mevcuttur. Bu da zeyillere ayrı bir âhenk katmıştır.
e) Nâbî, Türk edebiyatında daha çok manzum eserleriyle bilinmektedir. Fakat Siyer-i Veysî’ye yazdığı birinci zeylin sebeb-i te’lîf kısmında, “…
nüsḫa-i siyer-i mu teberleri māh-ı nā-şude-bedr gibi nā-tamām ṭurur iken
aṭiyye-i İlāhī olan gencīne-i enfāsı medāyiḥ-i kesān ve evṣāf-ı mey ü ḫūbānda iżā at itmek ḫüsrān-ı mübīn idügi nümāyāndur” (M 2a, 2b) diyerek
Resûlullah’ı anlatan yarım kalmış siyeri tamamlamanın, birilerini övmek
için yazılan kasidelerden, güzelleri ve şarabın vasıflarını anlatan gazellerden
daha önemli olduğunu dile getirmiştir.
Edebî Sanatlar
Mecazlar
1. İstiare, “Bir kelimeye aralarındaki benzerlik alakası dolayısıyla lügat/
temel anlamının dışında yeni bir anlam vermektir” (Saraç, 2012:118)

“…ol müşrik-i dūzaḫī-nihādı bāriḳa-i şimşīr ile güdāḫte-i pūte-i
adem eyledi” (M 3b)
Nâbî, müşriklerin ölümünü potada eritmeye benzetmiş; ama potada
eritilen madenden bahsetmeyerek kapalı istiare sanatı yapmıştır.
2. Kinâye, “Bir sözü hakiki anlamının da kastedilmiş olması mümkün
olmakla birlikte, hakiki anlamının dışında kullanmaktır” (Saraç, 2012:144)
“Ṭaife-i Yehūd daḫı ol mümin-i kāmilü’l- ayārı sikke-yāb-ı dārü’ḍ-ḍarb-ı şehādet itmeleriyle āteş-i tīz-ḫīz-i fesād-ı bünyān-ı muṣālaḥayı sūzān
idüp…” (M 3b)
“Sûzân” kelimesinin gerçek anlamı “yakmak”tır. Fakat bu cümlede
“bozma” anlamında kullanılarak kinâye sanatı yapılmıştır.
“Ġarḳa-i ḫūn olmadıḳ bir dem mi var dāmānumuz” (M 63b)
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“Garka-i hûn” sözü “kana batmak” anlamında gerçek manasıyla kullanılmakla beraber, bu cümlede “savaşmak” anlamında kullanılarak kinâye
sanatı yapılmıştır.
3. Teşbih, “Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik kurulabilen iki şey veya
şeylerden benzerlik itibâriyle zayıf olanı kuvvetli olana benzetme sanatıdır”
(Külekçi, 1999:28)
“..... illet-i ġā iye-i tertīb-i kāināt olan ḥażret-i eşref-i mevcūdāt aleyhi’ṣ-ṣalavātuñ āvīḫte-i ṭāḳ-ı sipihr-i iştihār olan nüsḫa-i siyer-i muteberleri māh-ı nā-şude-bedr gibi nā-tamām ṭurur iken...”(M 2a)
Tamamlanmamış olan siyer gökteki hilale benzetilerek benzetme sanatı
yapılmıştır.
Ebū Dücāne raḍıya’llāhü anh ta ahhüd-i şarṭ-ı ma hūd itmegin i ṭā
buyurdular. Cibilliyet-i bahādırāneden nāşī ma ārik-i maġāzīde ḫırām-ı
bī-bākāne resm-i melūfı olmaġın bu def a iltifāt-ı ḥażret-i faḫr-i kāināt
aleyhi efḍālü’t-taḥiyyāt ilāve-i şevḳ olmaġıla mu tāddan efzūn şemāil-i
müfteḫirāne ile muḳaddime-i ṣufūfa ṭāvūs gibi ḫırāmān olduḳda…”
(M 17a)
Metinde Ebû Dücane’nin savaşta Resûlullah’dan aldığı iltifatla tavus
kuşu gibi yürümeye başladığı dile getirilerek teşbih sanatı yapılmıştır.
Ses Tekrarına ve Benzeşmesine Dayalı Sanatlar

1. Seci, “Lügat anlamı kumru, güvercin gibi kuşların aynı sesleri tekrarlayarak ötmeleri demek olan seci, nesirde fasıla sonlarında aynı harfin bulunmasıdır” (Saraç, 2012:257)
Nâbî’nin zeyilleri baştan sona kadar seci sanatının örneklerinden oluştuğu için seci sanatının çeşitlerinden de bahsedip her birine birkaç örnek
vermekle iktifa edeceğiz.
Mutarraf seci: “Farklı vezinlerdeki kelimelerin son harflerinin aynı olmasıdır” (Saraç, 2012:257)
“Ta bīrāt-ı cihān-pesendi zīb-i destār-ı iştihār ve telmīḥāt-ı dil-güşāsı
mümtāz ü müsellem-i aṣḥāb-ı āẟārdur” (M 1b)

Zeyl-i Siyer-i Veysî

“…her ṣafḥa-i rengīni bir taḫte-i şükūfe-i nāmdār ve her fıḳra-i nemekīni bir deste-i nāz-būy-ı nefḥa-niẟārdur” (M 1b)
Farklı vezinden olmalarına rağmen “iştihâr” ile “âsâr” kelimelerinin
son harfleri olan “r” ve “nāmdār” ile “nefha-nisār” kelimelerinin son harfleri olan “r”’nin benzer olması hasebiyle mutarraf seciye örnek teşkil etmektedir.
Aynı şekilde,
“Ol ġonce-i nīm-şüküft-i çemenistān-ı āẟārı āb u hevā-yı dem ü ḳalem
ile mānende-i gül-i ṣad-berg-i ārāyiş-i destār-ı iḫtitām ve ol mīve-i nīmpuḫt-ı şāḫsār-ı esrārı germiyyet-i āfitāb-ı himmetle mīve-i kemāl-resīde
gibi nihāde-i ṭabaḳ-ı itmām itmege...”(M 2a)
Vezinleri farklı olmalarına rağmen “ihtitâm” ile “itmâm” kelimelerindeki son harf olan “m” harfi mutarraf seciyi meydana getirmiştir.
Mütevâzî seci: “Fasılaların revi harfi yanı sıra vezin itibâriyle de aynı
olmasına denir” (Saraç, 2012:257)
“Elfāẓ-ı nāṭıḳa-nevāzı sünbül-deste-i ser-i şīşe-i feṣāḥat ve me āni-i kināye-perdāzı zīr-i liḫāf-ı feṣāḥatda hem-ḫvābe-i arāyis-i belāġatdur” (M 1b)
Parçada geçen “fesâhat” ile “belâgat” kelimelerinde son harf olan “t” ve
her iki kelimenin vezni de aynı olduğu için mütevâzî seciye örnektir.
“…nev-be-nev ḳavāfil-i tevfīḳ teng-güşā-yı emti a-i gūn-ā-gūn-ı ḫayāl
ve çār-sū-yı żamīrinde tāze tāze perend-i nev-ẓuḥūr-ı kārgāh-ı taḥḳīḳ zīver-i dūş-ı dellāl-ı maḳāl olıcaġı…”(M 2b)
Parçada siyah karakter ile gösterilen “hayâl” ile “makâl” kelimelerinin
son harfleri “l” ve vezinler aynı olduğundan dolayı mütevâzî seciye örnek
teşkil etmektedir.
Murassa seci: “Fasılalarda olduğu gibi onlardan önceki kelimelerin de
karşılıkları olan kelimeler ile secili ve aynı vezinde olmasına denir” (Saraç,
2012:257)
“…sicill-i maḥfūẓ-ı āmāli maṭvī vü mektūm ve ḥüccet-i ḳāṭı a-yı ḥayātı mümżā vü maḫtūm olmaġın…” (M 2a)
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Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi “mektûm ile mahtûm” kelimeleri
arasında vezin ve kafiye birliği olduğu gibi, fasılalardan önceki “matvî ve
mümzî” kelimeleri arasında vezin ve kafiye birliği olduğu için murassa seciye örnek teşkil etmektedir.
“…miftāḥü’l-ġayb-ı tevfīḳle ebvāb-ı maḫāzin-i ma ānī küşāde ve esbāb-ı meyāmin-i rūḥānī āmāde olup…” M-2b)
Yine örnekte görüldüğü gibi fâsıla kelimesi olan “güşâde ile âmâde”
kelimeleri aynı vezin ve kafiyedendirler. Aynı şekilde fasıla kelimelerinden
önceki “ebvâb-ı mahâzin-i ma’ânî ve esbâb-ı meyâmin-i rûhânî” kelimeleri de vezin ve kafiyede bir paralellik teşkil ettikleri için murassa seciye
birer örnek teşkil etmektedir.
2. İştikak, “Bir kök ile o kökten türemiş bir veya daha fazla kelimenin
aynı ibârede kullanılmasıdır” (Saraç, 2012:254)
“Ümīdüm ḫalḳdan Nābī ne iḥsān ü ne taḥsīndür” (M 3a)
“İhsân ve tahsîn” kelimeleri “hasen” kökünden türeyen kelimeler aynı
cümlede kullanılarak iştikak sanatı yapılmış.
Yine “Ez-uhde-i ahd eger bürūn āyed merd” (M 7a)
“Ahd” kökünden “ahd ve uhde” kelimeleri bir arada kullanılarak iştikak
sanatı yapılmıştır.
3. İrsad, “Secili veya kafiyeli bir sözde bu seci veya kafiyenin nasıl devam edeceğine sözün içinde kullanılan bir kelime ile işaret etmektir” (Saraç,
2012:261)
“Nām-ı ferzendān-ı Hārūn aleyhi’s-selām ki luġat-ı maḫṣūṣalarında Şebīr ü Şübeyr’dür, Lisān-ı Arabīde ism-i Ḥasan ü Ḥüseyn ile müterādifān
olmaġın…”(M 12a)
Hz. Hasan’ın doğumunu anlatan hadisede Hz. Harun’un “Şebîr ve Şübeyr” adlı iki çocuğunun olduğunu, buna paralel olarak da Hz. Ali’nin doğan iki oğlunun adları da “Hasan ve Hüseyn”dir. Nâbî “Hasan ü Hüseyn”
isimlerinden önce “Şebîr ü Şübeyr” isimlerini kullanarak seci ve kafinenin
nasıl devam edeceğine işaret ederek irsad sanatı yapmıştır.
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Kelime Tekrarına Dayalı Sanatlar

1. Reddü’l-Acüz Ale’s-Sadr, “Şiirde beytin, düz yazıda da bir cümlenin
veya ibârenin sonunda yer alan kelimeyi kendisinden önce tekrarlamaktır”
(Saraç, 2012:263)
“Nedür telāş ki bādī bu pīç ü tāb nedür
Getürdügüñ ne ḫaberdür bu ıżṭırāb nedür” (M 167a)
Yukarıdaki beyitte görüldüğü gibi müellif, beytin sonunda yer alan
“nedür” kelimesini kendisinden önce de iki defa tekrarlamakla reddü’l-acüz ale’s-sadr sanatını meydana getirmiştir.
“Bedrdür kevkeb ile farḳı ayāndur bedrüñ” (E 7b)
Yukarıdaki mısrada görüldüğü gibi müellif, mısraın sonunda yer alan
“bedr” kelimesini kendisinden önce de tekrarlamakla reddü’l-acüz ale’ssadr sanatını meydana getirmiştir.
Anlamla İlgili Sanatlar

1. İktibas, “Şiir yahut düz yazı metninde bir âyet-i kerîmenin veya hadîs-i şerîfin tamamının veya bazı kelimelerinin alıntılanmasıdır” (Saraç,
2012:274)
“Seyyidü’l-Enbiyā aleyhi ezkiya’t-teḥāyā yā Nu aym enbān-ı iḳtidāruñda olan mihre-i bāzīçe-i müş abidāne a mālinde ihmāl itme ki “İnne’l-ḥarbe
ḫudetün” hemān Nu aym ol maḥalden şeb-i tārda delālet-i şu le-i fānūs-ı
İslām ile ser-i ṭavīle-i ḫar-nejādān-ı Benī Ḳureyẓa…” (M 74a)
Nâbî, konunun gidişatını anlatırken “Harb hiledir” hadîs-i şerîfini kullanarak iktibâs sanatı yapmıştır.
“Ol eẟnāda bülbül-i sidre-nişīn Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn aleyhi’ṣ-ṣalātü
ve’s-selām gül-deste-i kerīme-i “Ve immā teḫāfenne min ḳavmin ḫiyāneten
fe’nbiẕ ileyhim alā sevāin” iblāġıyla taḥrīk-i ṣarṣar-ı azm itmegin Ṣaf-der-i
Āsmān-ı Maḳarr aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām hażretleri…” (M 3b)
Yine yukarıdaki parçada da görüldüğü gibi müellif, beyan ettiği fikri
desteklemek amacıyla “Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından
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korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine
bildir” (Enfâl, 8/58) âyetini iktibâs etmiştir.
2. Îrâd-ı Mesel, “Bir fikri ispat için bir atasözünü veya hikmetli bir sözü
delil getirmektir” (Saraç, 2012:277)
“Nihāleş ki eknūn büved ferşsāy
Be-zūdī dıraḫtī şeved arş-sāy
Ḥaẕer kün ki çün ḳaṭre yek-cā şeved
“Şeved çeşme vü çeşme deryā şeved” (M 38a)
“Şimdi yeryüzüne dikilen fidan çabucak gökyüzüne ulaşan ağaç olur,
dikkat et ki katre damlaya damlaya göl olur”
Yukarıdaki Farsça beyitte ve anlamında italik olarak verilen cümlelerde
görüldüğü gibi müellif, savunmuş olduğu fikre bir atasözünü delil olarak
getirip îrâd-ı mesel sanatını meydana getirmiştir.
3. Telmih, “Bir söz içerisinde kıssaya, efsaneye, tarihî bir hadiseye veya bir
âyete, hadîse, meşhur bir darb-ı mesele, bir inanışa işaret etmektir” (Saraç,
2012:282)
“İsm-i şerīf-i Ya ḳūb aleyhi’s-selāmı āverde-i Beytü’l-aḥzān-ı żamīr idemedi” (M 60b)
Cümlede “Beytü’l-ahzân” sözüyle Hz. Yakub’un (a.s.), Hz. Yusuf ’u
(a.s.) kaybettikten sonra yıllarca hüzün için çekildiği yere telmihde bulunulmuştur.
“Peder-i Yūsuf aleyhi’s-selām gibi “Fe ṣabrun cemīlün va’llāhü’l-müsteānü alā mā teṣifūn” niyāzına teşebbüẟden ġayrı çāre-i kār ḳalmamışdur diyü
rişte-i kelāma ḫitām virüp cānib-i āḥer-i bālīne taḳlīb-i dūş-ı ittikā eyledi”
(M 60b)
Yine, Hz. Yakub’un (a.s.) Hz. Yusuf ’un durumu karşısındaki çaresizliği
münasebetiyle nâzil olan “Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah’tır” (Yûsuf, 12/18) meâlindeki
âyete telmihde bulunulmuştur.
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4. Tezat, “Anlam bakımından aralarında zıtlık/karşıtlık bulunan kelimeleri bir ibârede toplamaktır” (Saraç, 2012:163)
“ḥażret-i faḫrü’l- ālem ṣalla’llāhü te ālā aleyhi ve sellem yā Alī bu girye-i
neşāṭ mıdur? Yoḫsa girye-i endūh mıdur?” (M 127a)
Zıt anlamlı kelimeler olan “neşat ve endûh” kelimeleri bir arada kullanılarak tezat sanatı yapılmıştır.
“…dilleri leẕẕāt-āzmā-yı ḥamīm-i caḥīm-i hicr ve raḥīḳ-i na īm
mülāḳāt-ı heyet-i endūh-zede-i neşāṭ-āmīz ile girye vü ḫandeleri hemdūş ü teşekkī vü teşekkürleri…” (M 129b)
Yukarıdaki metinde görüldüğü gibi Nâbî, “girye-hande ve teşekki-teşekkür” gibi zıt anlamlı kelimeleri bir cümlede kullanarak tezat sanatı yapmıştır.
5. Tevriye, “Şiir ve düz yazıda yakın ve uzak iki anlamı bulunan bir
lafzın zihne hemen gelen yakın anlamını değil uzak anlamını kastetmektir”
(Saraç, 2012:207)
“Ve cerīde-i eyyāmda nām-ı yümn-ittisāmın Ḥasan ẟebt eylediler”
(M 12a)
Yukarıda cümlede görüldüğü gibi “Hasan” kelimesi hem yakın anlamı
olan güzel, hem de uzak anlamı olan Hz. Hasan’ın adı anlamında kullanılabilir. Fakat bu cümlede uzak anlam olan Hz. Hasan anlamında kullanılarak tevriye sanatı yapılmıştır.
6. Tenasüp, “Aralarında anlam bakımından -tezadın dışında- bir ilişki bulunan iki veya daha fazla kelimeyi bir ibârede toplamaktır” (Saraç,
2012:160)
“…leşker-i ẓafer-şikārdan aḫẕ-ı intiḳām itmedikçe…” (M 4a)
Yukarıdaki cümlede Nâbî, aralarında anlamca bir ilişki bulunan “leşker,
zafer ve intikam” kelimelerini bir arada kullanarak tenasüp sanatını meydana getirmiştir.
“…bir mümin-i enṣārı müzdveri ile kār-bend-i meşġale-i zirāat iken
sünbüle-i ḥayātların ḥavāle-i dās-ı memāt eyledi” (M 4b)
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Yukarıdaki cümlede Nâbî, aralarında anlamca bir ilişki bulunan “müzdver, kar-bend ziraat ve das” kelimelerini bir arada kullanarak tenasüp sanatını meydana getirmiştir.
7. Tensîkü’s-sıfat, “Manzum veya düz yazı bir metinde bir şahsı veya bir
nesneyi ard arda sıralanan sıfatlar ile nitelemektir” (Saraç, 2012:184)
“…nā-gāh berīd-i reh-girā-yı illiyyīn ya nī miftāḥ-ı ebvāb-ı vaḥy-i
Rabbü’l-ālemīn Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn…” (M 173a)
Yukarıdaki cümlede Nâbî, Hz. Cebrâil’i “yüksekliğin yol kiralayan postacısı” ve “Allah’ın vahiy kapısının anahtarı” gibi sıfatlarla niteleyerek tensîkü’s-sıfat sanatı yapmıştır.
“…menba-ı cūy-bār-ı ḥilm ü ḥayā Ḥażret-i Oẟmān …” (M 58b)
Yukarıdaki cümlede Nâbî, Hz. Osmân’ı “haya ve yumuşaklık akarsuyunun kaynağı” gibi sıfatlarla niteleyerek tensîkü’s-sıfat sanatı yapmıştır.
8. Tekrîr, “Bir ibârede kelimelerin aynı manada tekrarıdır” (Saraç,
2012:196)
“Serv-i āzāduña ḳul olmayan āzād olmaz” (M 5a)
“Âzâd” kelimesi iki defa tekrarlanarak tekrîr sanatı yapılmıştır.
Aynı şekilde,
“Fürūġ-ı mihr berūn şud zi-çīn-i ṭurre-i şām
Alem alem eẟer-i nūr-ı ṣubḥgāh resīd
Resīd-i mevkib-i iḳbāl-i feyż-i ber-eẟereş
Ḥaşem ḥaşem sipeh-i nuṣret-i İlāh resīd” (M 165a)
“alem”, “resīd”, “ḥaşem” kelimeleri kıt’ada aynı manada tekrarlandığı için
tekrîr sanatını meydana getirmiştir.
9. Hüsn-i Talîl, “Bir hadiseye veya bir duruma, ifadeye güzellik katacak
tarzda, kendi sebebi dışında bir sebep göstermektir” (Saraç, 2012:231)
Fedā o naḫle sehī-ḳāmetān-ı sīmīn-ber
Ki sāyesin ide cāy-ı nişest-i peyġamber1 (M 5b, 6a)
1

Güzel boylu o ağaca, canım feda olsun ki, kendi gölgesini Peygamber’e oturma yeri yapar.
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Yukarıdaki beyitte normal şartlarda oluşan gölgeyi Resûlullah için yapılma sebebine bağlanarak hüsn-i talîl sanatı yapılmıştır.
10. Mübalağa, “Bir niteliğin, fiilin veya durumun gerçekleşmesi zor hatta
mümkün olmayan dereceye çıkarılarak, abartılarak ifade edilmesidir” (Saraç,
2012:219)
“Nice mümkin ki mülūküñ bulına aḳrānı
Ferd olur dāver-i ālem aña olmaz ẟānī
Pādişāh olmasa yek-demde olur kevn ḫarāb” (E 5b)
Devrin pâdişâhı III. Ahmed’in vasıfları anlatılırken, dengi bulunmaz,
dünyanın düzeninin vesilesi gibi sözlerle devrin pâdişâhının vasıfları abartılarak dile getirildiği için mübalağa sanatı yapılmıştır.
11. Nidâ, “Şâirin çok duygulanması ve heyecanlanması sonucunu doğuran olayları ve varlıkları göz önüne getirip “ey, hey” gibi ünlemlerle onlara
seslenmesidir” (Dilçin, 2000:453)
“Ey Büdeyl ḥaḳīḳat-i ḥāl budur ki…” (M 89a)
Cümlede Büdeyl’e yönelik hitap söz konusu olduğu için nidâ sanatı
yapılmıştır.
“Ey bed-gūy-ı herze-ṭırāz biz kālā-yı endek-yāb…” (M 90b)
Yine aynı şekilde “ey” hitap cümlesi cümlede kullanıldığı için nidâ sanatı yapılmıştır.
12. İstifham, “Sözü, sorulan şeye yanıt isteme amacını gütmeden, duyguyu
ve anlamı güçlendirmek için soru biçiminde söymektir” (Dilçin, 2000:456)
“Nedür o meclis-i ālī ki farṭ-ı şerminden
Zebān-ı ṭūṭī-i cennet tekellüm eyleyemez
Nedür o encümen-i nuṭḳ-ı bend-i pür-heybet
Kim anda bülbül-i ḳudsī terennüm eyleyemez” (M 11a)
Müellif, yukarıda kıt’ada “nedür” soru sözcüğünü yanıt isteme amacı
gütmeden anlamı güçlendirmek için kullanıp istifham sanatını meydana
getirmiştir.
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Aynı şekilde,
“Ammā sipihr-i kec-girdāruñ şimşīr-i hilālinden kūh-ı sengīn esās-ı temkīn-i mütezelzil mi olur? Ve dıraḫt-ı kühen-sālüñ ḥavāle-i şāḫ-ı yek-āvīzinden cūy-bār-ı hemvār-ı çemenzār-ı vaḳār-ı müteġayyir mi olur?” (M 124b)
Yine yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi kullanılan soru cümleleri,
soru özelliğinden ziyade anlamı güçlendirdiği için istifham sanatı yapılmıştır.
Atasözleri
“Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, halka mal olmuş, öğüt
verici nitelikteki sözler” (Türkçe Sözlük, 2005:140) anlamında kullanılan
atasözü, Nâbî’nin, anlatıma renk katmak ve anlatımı etkili kılmak için başvurduğu bir yöntemdir. Nâbî, eserde sadece Türkçe değil; Arapça ve Farsça
atasözlerini de kullanmıştır. Bu durum Nâbî’nin üç kültüre de hâkim olduğunun bir göstergesidir. İncelemenin bu kısmında atasözlerin yanı sıra
atasözü niteliğindeki kelâm-ı kibârlar da alınmıştır.
Türkçe Atasözleri
Bu başlık altında ele aldığımız örnekler, atasözünden ziyade kelâm-ı
kibâr ve vecizeye örnek teşkil edebilirler.
Niẟār-ı ḫāk-i rehi olmayan dür-i saḫtüñ
Ayār-ı ḳadri olur ḳadr-i pīleverden dūn (M 2b)
Zevāl-ı aḳla ḫalṭ-ı nuṭḳa şuġl-ı fısḳa bā iẟdür
Mey-i telḫ-i güneh-zādan ḥaẕer ümmü’l-ḫabā iẟdür (M 50)
Binā-yı ḫāṭır olur rāh-ı gūşdan vīrān (M 57b)
Pīçīde olur söz bün-i dendān-ı ḥasūda (M 80a)
Bir tāze çerāġı ki fürūzān ide Mevlā
İṭfāya ne ḳādir nefes-i serd ile a dā (M 108b)
Farsça Atasözleri
Bu başlık altında ele alınan örnekler, atasözü niteliğini taşımakla beraber kelâm-ı kibâr sınıfına da dahil edilebilirler.
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Ez- uhde-i ahd eger bürūn āyed merd
Çi ez her gümān-berī füzūn āyed merd1 (M 7a)
Cihān-dīde bisyār gūyed dürūġ2 (M 55a)
Şināsed peder kār-ı ferzend-i ḫvīş
Perestār dāned Ḫudāvend-i ḫvīş3 (M 58b)
Be-muṣḥaf āyet-i sevgend ḥak şud
Ḳasem-rā kār bā-nān ü nemek şud4 (M 65b)
Arapça Atasözleri
Bu başlık altında ele aldığımız örneklerin çoğu atasözü niteliğini taşımakla beraber kelâm-ı kibâr örnekleri de mevcuttur.
“Mā min şeyin yüẟennā illā ve ḳad yüẟelleẟü5” (M 2b, 3a)
“El-fażlu mā şehidet bihi’l-adāü6” (M 104a)
“El-ḥasenetü beyne’s-seyyieteyni7” (M 125a)
“Es-sulṭān in kāne ṣāliḥen fe-hüve mine’l-aḳṭābi ve in kāne ġayre ṣāliḥin
fe-hüve mine’l-ebdāli8” (E 5a)
“El-umūrü merhūnetün bi-evḳātihā9” (E 29a)
Deyimler
Deyim, “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam
taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.” (Türkçe Sözlük, 2005:517) Nâbî’nin
Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde deyim niteliğini taşıyan pek çok sözcük
vardır. Fakat çalışmanın kapsamının genişlememesi için birkaç örnekle yetinilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bir adam, ahdine vefa göstermezse eğer, ondan her ne beklersen bekle boştur.
Dünya gören (tecrübeli veya seyyâh) çok yalan söyler.
Baba evladının yapacağı işi bilir. Hizmetkar da efendisini bilir.
Mushafta yemin ayeti kazıldı. Yemin işi, ekmek ve tuz ile oldu.
Bir şey iki oluyorsa üç de olur.
Lütûf odur ki, düşmanların senin iyiliğine şehadet etsinler.
Bir iyilik, iki kötülük arasındadır.
Eğer sultan salih ise kutuplardandır. Eğer salih değil ise ebdaldandır.
Her şeyin bir vakt-i merhunu vardır.
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Âbâd olmak
Adem eylemek
Ağzın açmak
Cân vermek
Cûş etmek
Dâm kurmak
Emân istemek

:
:
:
:
:
:
:

Gark olmak
Garrâ olmak
Gûş eylemek
Mekân tutmak
Nâm kılmak
Paymâl olmak
Pîçîde olmak
Revân olmak
Rüft ü rûb itmek

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Siper eylemek
Şikâr eylemek
Vîrân olmak

:
:
:

Vīrāne-i ḍalāl olan ābād olur gider (E 37b)
güdāḫte-i pūte-i adem eyledi. (M 3b)
Aġzın açamaz vāhime-i müşt-i ḳażādan (M 80a)
Cān virür ḫasteler ol māide-i cān üzre (M 93a)
Cūş iderken ṭaleb-i teşne ile āb-ı ḥayāt (M 142a)
Dāne-i eşki ṣaçup dām-ı nezāket ḳuraruz (M 7b)
Züḫal bām-ı felekde dest-i tīġından emān ister
(M 126a)
Oldum o ḳadar ẕevḳ ü temāşāsına ġarḳ (E 8a)
Oldı ġarrā adem be-laṭme-i nār (E 22a)
Heyet-i şūḫını gūş eyler ise şerminden (M 112a)
Ṭuṭdı mekān Ḫıżır gibi pāy-ı çenārda (M 123a)
Zeylü’s-Siyer-i Veysī ile ta yīn-i nām ḳılındı. (M 2b)
Pāy-māl olmış ser-i kūyuñ hevāsıyla göñül (M 94a)
Pīçīde olur söz bün-i dendān-ı ḥasūda (M 80a)
Ġadīre-cūylar eṭrāfdan revān oldı (M 158a)
Rüft ü rūb itmek ser-i müjgān ile ḫāk-i derin
(M 100a)
Şimşīri ḳor endīşe-i zırh ü siper eyler (M 124b)
Yār içün eylemege ṭāir-i maḳṣūd şikār (M 7b)
Binā-yı ḫāṭır olur rāh-ı gūşdan vīrān (M 57b)

Manzum Metinler
17. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli simâlarından biri olan Nâbî,
daha çok manzum eserleriyle bilinmektedir. Ancak Nâbî’nin mensûr eserleri de mevcuttur. Nâbî te’lîf etmiş olduğu mensur eserlerde manzum ibârelere de yer vermiştir. Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerdeki manzumelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
a) Nâbî, zeyillerinde yoğun ve ağdalı anlatımını manzum şiirlerle özetleyerek okuyucunun konuya vâkıf olmasına yardımcı olmuştur.
b) Nâbî, zeyillerde monotonluğu kırmak için Farsça manzum ibâreleri
oldukça fazla kullanmıştır. Bu durum, Nâbî’nin Farsça şiir yazabilecek kadar Fars diline hâkimiyetini ortaya koymuştur.
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c) Nâbî, düşüncelerini mensûr ibârelerle; bu düşüncelerin onda bıraktığı etkiyi ise manzum ifâdelerle dile getirmiştir.
d) Zeyillerde mensûr ibâreler, süslü ve ağdalı denebilecek bir üslûpla
yazılırken; manzum ibâreler, mensûr ibârelere göre daha açık ve anlaşılır
bir üslûpla yazılmıştır.
e) Nâbî’nin zeyillerde te’lîf ettiği şiirler, nesirdeki yorgunluğunu atmanın bir vesilesi gibi durmaktadır.
f ) Nâbî, yazmış olduğu zeyillerde Türkçe, Farsça ve Arapça manzumeler kullanmıştır. Nâbî’nin zeyillerindeki Arapça şiirlerin başka şairlere ait
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Türkçe şiirlerin çoğu Farsça şiirlerin bir kısmının müellife ait olduğu sonucuna varılmıştır.
g) Türkçe manzumelerin dil içi çevirileri, Farsça ve Arapça manzumelerin ise anlamları dipnota yazılmıştır.
h) Zeyillerde yazılan manzumelerin sayısı fazla olduğu için manzumeler
yazılan dillere ve olaylara göre farklı başlıklar altında katagorize edilmiştir.
Türkçe Manzumeler1
Türkçe manzumelerin şekil özellikleri, sayıları ve vezinleri hakkında detaylı inceleme ileride yapılmıştır.
Arapça Manzumeler2
Arapça manzumelerin sayıları ve vezin dağılımı hakkındaki detaylı inceleme ileride yapılmıştır.
Farsça Manzumeler3
Farsça manzumelerin şekil özellikleri, sayıları ve vezinleri hakkında detaylı inceleme ileride yapılmıştır.

1
2
3

Buradaki manzumeler “Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyillerde Yer Alan Türkçe Manzumeler ve Bu
Manzumelerin Dil İçi Çevirileri” başlığıyla yayımlanmıştır. bk. (Özmen, 2015: 535-563)
Arapça manzumelerin tercümelerine metin içerisinde yer verilmiştir. Ayrıca bk. (Özmen, 2015: 128134)
Buradaki Farsça manzumelerin tercümelerine metin içerisinde yer verilmiştir. Ayrıca “Nâbî’nin Zeyillerinde Geçen Farsça Manzumeler ve Tercümeleri” başlığıyla yayımlanmıştır. bk. (Özmen, 2016: 14-63)
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Mensûr İbâreler
Arapça Mensûr İbâreler
Âyetler1
Hadîsler2
Diğer Arapça İbâreler3
Dualar
Nâbî’nin te’lîf etmiş olduğu her iki zeyilde de dua mâhiyetini taşıyabilecek örnek sayısı oldukça fazladır. Nâbî, dua kısmında;
a) Yarım kalmış olan Veysî’nin Siyeri’ni tamamlamaya muvaffak olmak
için Allah’a niyazda bulunmuştur.
b) Özellikle ikinci zeylin yazımında teşvik almak için dönemin pâdişâhı III. Ahmed ve dönemin sadrazamı Silahdâr Ali Paşa’ya yazmış olduğu
medhiyelerle dikkatleri üzerine çekmek istemiştir.
c) Resûlullah ve sahabiler tarafından yapılan duaları olduğu gibi eserine
nakletmiştir.
Nâbî, kendi meramını Türkçe ve Farsça dualarla dile getirmiştir. Eserdeki dua örneklerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir:
Türkçe Dualar
Nâbî, birinci zeyle giriş kısmında dua mâhiyetindeki aşağıdaki rubâi ile
başlamıştır.

“Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle” (M 1b)

1
2
3

Ayet meallerine metin içerisinde yer verildiği için buraya alınmamıştır. Ayrıca bk. (Özmen, 2015: 185191)
Hadis-i Şerif tercümelerine metin içerisinde yer verildiği için buraya alınmamıştır. Ayrıca bk. (Özmen,
2015: 191-196)
Diğer Arapça ibarelerin tercümelerine metin içerisinde yer verildiği için buraya alınmamıştır. Ayrıca
bk. (Özmen, 2015: 196-215)
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Aynı şekilde ikinci zeylin giriş kısmında da dua mâhiyetini taşıyan rubâi ile giriş yapılmıştır.
“Yā Rab baña fevc-i keremüñ rām eyle
Āġāzumı ġıbṭa-senc-i encām eyle
Noḳṣānlarumı cerīde-i ālemde
Aḳlām-ı ināyetüñle itmām eyle” (E 1b)
Sultan III. Ahmed’e yazılan medhiyede de aşağıdaki dua manzumesine
yer verilmiştir.
“Nābiyā eyle du āsın o şeh-i devrānuñ
Ömrini devletini eylesün Allāh ziyād
……
……
Eylesün ömr-i ṭabī īyi güẕer eyyāmı
Olsun āsūde zamānında bilād u ubbād” (E 7b)
Müellif, aynı şekilde devrin sadrazamı Silahdâr Ali Paşa’ya yaptığı övgüyü aşağıdaki dua mâhiyetindeki bir rubâiyle dile getirir.
“Vir İlāhī Alī Paşa-yı kerīmü’l-ḫulḳuñ
Ömrine devletine sāye-i ḥıfẓuñda maḳām
Nice tekmīline oldıysa sebeb bu eẟerüñ
Eyle noḳṣānlarını sen daḫı luṭfuñla tamām” (E 11b)
Arapça Dua ve Tercümeleri
Bu başlık altında ele aldığımız dua örnekleri, genellikle alıntı yapılan
dualardır.

“Allāhümmekfinī ibni’l-Eşrefi bimā şite fī ilānihi’ş-şerre ve ḳavlihi’l-eşāre1” (M 7a)
“İnṭaliḳū bi’smi’llāhi Allāhümme einhüm2” (M 7b)
“Allāhümmehdi ḳavmī fe innehüm lā yalemūn3” (M 25a)

1
2
3

Allah’ım! Beni Ka’b bin Eşref ’in şerrinden uzaklaştır senin istediğin gibi.
Allah’ın ismiyle gidin, ya Rabbi! Sen onlara yardımcı ol.
Allah’ım! Kavmime hidayet et, çünki onlar bilmiyorlar.
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“Yā Resūla’llāh nefsī dūne nefsike cealeniya’llāhü fedāke1” (M 27b)
“Ecāba’llāhü daveteke ve seddede remyeteke2” (M 28b)
“Allāhümmecalhüm rüfeḳāī fi’l-cenneti3” (M 30b)
Nâbî’nin zeyillerinde Arapça dua örnekleri oldukça çoktur. Fakat örneklerin çoğu “Hadîsler, Diğer Arapça ibâreler” başlığı altında verildiği
için örneklerin hepsini almaya ihtiyaç duyulmamıştır.
Farsça Dua ve Tercümeleri

Mu āşir ḥūr ü cennet cāy ü mey kevẟer melek çāker
Ḫudā ez-çeşm-i bed maḥfūẓ dāred ṣoḥbet-i mā-rā4 (M 36b)
Mā-rā be-dest-i nāz medih ḫōd be-keş be-tīġ
Īnest ez-mürüvvet-i tu iltimās-ı mā5 (M 72b)
Ey merg! me-rā zi-yār şermende me-kün
Nevmīd ez-ān güher-i erzende me-kün
Yār āyed ü cān reved Ḫudāyā nefesī
Mühlet dih ü der-ḳıyāmetem zinde me-kün6 (M 83b)
Du ā-rā mī-berem tā āsmān ber-dest ü īn bāşed
Ki ez-dest-i du ā-gūyān-ı devlet-ḫvāh mī-āyed7 (M 96b)
Beddualar
Beddua konusuna verilebilecek örnekler genellikle müellif tarafından
yapılan Arapça alıntılardır.
“Ḫallūhüm laanehumu’llāhü ve laanehū meahüm8” (M 4a)
“Mezzeḳe kitābī mezzeḳa’llāhü mülkehū9” (M 108a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ya Resûlallah! Nefsim senin nefsinden aşağıdır. Allah beni sana feda etsin.
Allah senin duanı kabul etsin, attığını isabet ettirsin.
Allah’ım! Sen onları cennette bize arkadaş et.
Hurî arkadaş, mekan cennet, kevser içecek, hizmetçi melek(tir) Allah, bizim sohbetimizi kötü gözden
korusun.
Bizi naz eline verme, kendi kılıcın ile öldür. Senin kereminden bizim dileğimiz budur.
Ey ölüm! Sevgili karşısında bizi utandırma. Ümitsizlikle o cevheri ucuzlatma. Allah’ım! Yar geliyor bir
nefesde can gidiyor. Bana mühlet ver kıyametimde beni zinde kılma.
Ellerimi göğe kaldırarak dua ediyorum ki, devlet isteyen duacıların elinden gelen olsun.
Bırakınız! Onlara ve onlarla beraber olanlara lanet olsun.
O, benim mektubumu parçalamış. Allah da onun mülkünü parçalasın.
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“Lev seelenī siyābetün fi’l-arḍi lemā faaltü bāde ve bāde mā fī yedihi1”
(M 114a)
Bu başlıkta da verilebilecek örnekler çoktur. Ancak çalışmanın kapsamının genişlememesi ve çalışmada mükerrer örneklerin önüne geçmek
için diğer örneklere yer verilmemiştir.
Bazı Fizikî/Ruhî Portreler
Nâbî, zeyillerinde bahsettiği bazı kişilerin fizikî durumları ve ruh hallerini yansıtan değerlendirmelerde bulunmuştur.
Resûlullah, Rum Meliki Hirakl’i İslâm dinine davet etmek için ashabdan Dihye bin Halîfetü’l-Kelbî vasıtasıyla davet mektubunu gönderir. Hirakl, davet mektubuna olumsuz cevap verir. Nâbî, Hirakl’in o anki ruh
hâlini aşağıdaki dörtlükle dile getirir.
“Ḫamīde ḳaşları ṭāḳ-ı dükān-ı sirke-fürūş
Kenār-ı dīdesi zīr-i ḳanāre-i ḳaṣṣāb
Ḫaṭ-ı cebīni ṣufūf-ı ḳıtālgāh-ı ġażab
İẕārı baḥr-i keder çeşmi ḥalḳa-i gird-āb” (M 101b)
Bükülmüş kaşları sirke satan dükkanın kubbesi, gözünün kenarı kasabın mezbahanesinin altı, alnının çizgisi öfke savaşının safları, yanağı keder
denizi, gözü girdap halkası…
Nâbî, dönemin sadrazamı Silahdâr Ali Paşa’yı, medhederken onun bazı
özelliklerini şöyle dile getirir.
“Ol ṣandūḳa-i sa ādetüñ güher-i şehsüvārı ve ol burc-ı semāḥatüñ
mihr-i tābdārı ebrū-yı dīvān-ḫāne-i devlet ser-levḥa-i cerīde-i vezāret
ṣāḥib-i rüşd ü sedād Āṣāf-ı ṣāf-dil-i pāk-i tiḳād ḫayr-ḫvāh dāire-i devlet
ġayret-keş-i nāmūs-ı salṭanat vāṣıl-ı mezāyā-yı sırr-ı ḥaḳīḳat ḳadrdān-ı
tevekkül-i rıżā amel-güdāẕ-ı ḳā ide-i perḫīz ü istiġnā dāmād-ı pādişāh-ı
kişver-güşā Ḥażret-i Silaḥdār Alī Paşa “Yessera’llāhü bi’l-ḫayri mā yürīd ve
mā yeşā” dur ki ẕāt-ı bī-miẟāline mu ādil güher-i girān-ḳadr kān-ı imkānda
nādirü’ẓ-ẓuhūr bir öyle kevkeb-i tābdār felek-i ulvī-i vezāretde ancaḳ hezār
sālda bir manẓūr olur.” (E 8a, 8b)
1

Yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem. Kendisi de elinde olan da helak olsun.
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Yukarıdaki medhiye bölümünde Nâbî, dönemin sadrazamının bazı sıfat ve vasıflarını anlattıktan sonra, böyle kişilerin dünyayı kırk yılda bir
ancak teşrif etiğini anlatır. Bu sözlerle Silahdâr Ali Paşa’nın genel bir portresini çizer.
Zeyillerin Kaynakları1
Kur’ân-ı Kerîm
Klasik Türk edebiyatının da en önemli kaynaklarının başında Kur’ân-ı
Kerîm gelmektedir. Nâbî, Veysî’nin Siyeri’ne yazdığı zeyillerde yaptığımız
tespitlere göre yaklaşık yetmiş civarında âyet iktibâs etmiştir. Eserde iktibâs edilen âyetler, işlenen konunun muhtevâsını pekiştirmek ve olayları
vuzûha kavuşturmak için referans gösterilen en önemli delillerdir. Nâbî,
te’lîf etmiş olduğu Siyer kitabında anlattığı olaylar hakkında nâzil olmuş
âyetleri de referans göstermiştir. Örneğin Benî Kaynukâ Savaşı anlatılırken
Benî Kaynukâ kabilesi, Resûlullah’a verdiği sözü tutmayınca, “Andlaşma
yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir” (Enfâl, 8/58) âyetini
anlattıklarına referans olarak göstermiştir. Uhud Savaşı anlatıldığı zaman
da “Muhammed, ancak bir peygamberdir. O’ndan önce de peygamberler
gelip geçmiştir” (Âl-i İmrân, 3/144) âyeti iki defa tekrarlanmıştır. Hamraü’l-Esed Savaşı’nda İslâm dinindeki güzellik ve müsamahayı göstermek
için ise, “Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamber’inin davetine
uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı
gelmekten sakınanlara büyük bir mükâfat vardır” (Âl-i İmrân, 3/172) âyetini iktibâs etmiştir.
Hadîs-i Şerîfler
Hadîs-i şerîfler, Nâbî’nin de Siyer’inin temel kaynaklarındandır. Hadîs, Hz. Peygamber’in sarf ettiği sözlere verilen addır. Benî Kaynukâ Savaşı’ndan Velîd bin Ukbe’nin Benî Mustalık’tan zekât talep etme hadisesine
kadar meydana gelen olaylarda Hz. Peygamber’in birçok sözü Nâbî’nin
1

Bu başlık, “Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyillerde Yararlandığı Kaynaklar” başlığıyla yayınlanmıştır.
Detaylı bilgi için bk. (Özmen, 2015: 227-239)
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zeyillerinde dile getirilmiştir. Nâbî, zeyilleri te’lîf ederken anlattığı konulara açıklık getirmek amacıyla Hz. Peygamber’in sözlerini iktibâs etmiştir.
Uhud Savaşı’nda Talha bin Ubeydillah’ın sadakat ve vefakârlığına binaen
Resûlullah, “Kim ki cennet ehlini görmek istiyorsa Talha bin Ubeydillah’ı
görsün.1” Hayber Savaşı’nda Hz. Peygamber, Hz. Ali’ye hitaben “Allah’a
yemin ederim ki senin vasıtanla Allah’ın onlardan tek bir kişiyi hidâyete erdirmesi, senin için birçok erkek kızıl deveye sahip olup onları Allah
yolunda sadaka vermenden daha da hayırlıdır.2” Nâbî’nin yazmış olduğu zeyillerde hadîs kitaplarında kaynağını tespit edebildiğimiz otuz hadîs
bulunmaktadır. Çalışmanın kapsamının genişlememesi için birkaç örnek
vermekle yetindik. Nâbî, hadîs ilminde derin vukûfiyeti bulunan İmâm-ı
Taberânî, Ebû Hüreyre, Buhârî, Ahmed bin Hanbel, Ahmed bin Salih,
Beyhakî ve Ebû Nuaym gibi âlimlerden de alıntılar yapmıştır.
Siyer Kitapları
İbn Hişâm, Siyer

İbn Hişâm, târih, ahbâr, ensâb, nahiv, lugat ve fıkıh âlimidir. Asıl adı
Ebû Muhammed Cemâlüddin Abdülmelik bin Hişâm bin Eyyûb el-Himyerî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî’dir. Basrâ’da doğmuş, Mısır’da 218/833 yılında vefat etmiştir. (Fayda, 1999:71)
Nâbî’nin İbn Hişâm’ın Siyer’inden yaptığı rivâyet örnekleri aşağıda gösterilmiştir:
“Ve reh-neverd-i beyābān-ı ibā olan Ced bin Ḳays idügi an ane ile
İmām-ı Sa bī’den rivāyet-kerde-i İbn Hişām’dur.” (M 88a)
“Tekāver-i ḫāme-i ḫoş-ḫırām İbn Hişām bu zemīn üzre ḳaṭre-zen-i
kelāmdur ki...” (M 95b)
Vâkıdî, Siyer

Vâkıdî’nin asıl adı, Ebû Abdillah Muhammed bin Ömer bin Vâkid
el-Eslemî el-Medenî’dir. Tarih, fıkıh, hadîs, kıraat, tefsir ve edebiyat âlimi1
2

(Hadîs, Ali bin Sultan, Mirkâtü’l-amefâtih, 9. Cüz, s. 3955)
(Hadîs, Buhârî, Sahîh, C. 4, s. 60)
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dir. 130/747 yılında Medine’de doğan Vâkıdî, 207/822 yılında Bağdat’ta
vefat etmiştir. (Fayda, 2012:471)
Nâbî, genel itibâriyle Siyer’inin bazı yerlerinde doğrudan veya dolaylı
olarak Vâkıdî’den etkilendiğini aşağıdaki örneklerle göstermiştir:
“Yerā a-i müşg-bār-ı Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme bu siyāḳ üzre ġarībe-nigār-ı
naḳş-ı āẟār olmışdur ki...” (M 18a)
“Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme nāḳildür ki…” (M 21b)
Kâdı İyâz, Şifâ-yı Şerîf

Kâdı İyâz’ın asıl adı Ebü’l-Fazl İyâz bin Musâ bin İyâz el-Yahsubî’dir.
Kâdı İyâz diye bilinmektedir. 476/1083 yılında Sebte şehrinde doğan Kâdı
İyâz, fıkıh ve hadîs sahasında tanınan bir âlimdir. 544/1149 yılında Merrâküşî’de vefat etmiştir. (Kandemir, 2001:116)
Nâbî, Siyeri’nde Kâdı İyaz ve Şifâ adlı eserinden yaptığı alıntı örnekleri
aşağıda gösterilmiştir:
“Ḳāḍī İyāż Yaḫṣubī-i Mālikī raḥimehumu’llāh Şifā’sında bu maḳālı
Ṭaḥāvī’den alā-ṭarīḳi’t-teslīm laḥme-i tesbīḥ-i taḥrīr idüp efāżıl-ı Şāfi iyye’den Şeyḫ Sa īd-i Kāzerūnī aleyhi’r-raḥme daḫı Münteḳāsı’nda ḍarb-ı
tamġā-yı taḥḳīḳ itmişdür.” (M 136b)
Kâzerûnî, Müntekâ

Kâzerûnî’nin asıl adı Ebû İshâk İbrahim bin Şehriyar Kâzerûnî’dir.
352/963 yılının Ramazan ayında Şirâz civarındaki Kâzerûn köyünde doğmuş, 426/1035 yılında yine Kâzerûn’da vefat etmiştir. (Algar, 2002:145)
Kâzerûnî’nin Müntekâ’sından yapılan alıntı örnekleri aşağıda gösterilmiştir:
“Ḳāḍī İyāż Yaḫṣubī-i Mālikī raḥimehumu’llāh Şifā’sında bu maḳālı
Ṭaḥāvī’den alā-ṭarīḳi’t-teslīm-i laḥme tesbīḥ-i taḥrīr idüp efāżıl-ı Şāfi iyye’den Şeyḫ Sa īd-i Kāzerūnī aleyhi’r-raḥme daḫı Münteḳā’sında ḍarb-ı
tamġā-yı taḥḳīḳ itmişdür.” (M 136b)
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Tahâvî, Şerh-i Âsâr

Tahâvî, Hanefî mezhebinin meşhur âlimlerindendir. Asıl adı Ebû Ca’fer
Ahmed bin Muhammed bin Selâme el-Ezdî el-Hacrî el-Mısrî et-Tahâvî’dir.
239/853 yılında Mısır’da doğup 321/933 yılında Kâhire’de vefat etmiştir.
(İltaş, 2010:385)
Zeyillerde Tahâvî’nin Şerh-i Âsâr adlı eserinden yapılan alıntılar şu şekilde geçmektedir:
“Ekābir-i Eimme-i Ḥanefiyye’den İmām-ı Ṭaḥāvī raḥimehumu’llāh
Şerḥ-i Āẟār’ında “Hāẕā ḥadīẟün ẟābitün rüvātühū ẟiḳātün” ta bīri ile sedd-i
müdāḫil-i iḫtilāf eylemişdür.” (M 136b)
“Ḳāḍī İyāż Yaḫṣubī-i Mālikī raḥimehumu’llāh Şifā’sında bu maḳālı
Ṭaḥāvī’den alā-ṭarīḳi’t-teslīm-i laḥme tesbīḥ-i taḥrīr idüp…” (M 136b)
İmâm-ı Kastallânî, Mevâhibü’l-Ledünniyye

İmam-ı Kastallânî’nin asıl adı Ebü’l-Abbas Şihâbüddin Ahmed bin Muhammed bin Ebî Bekr el-Kastallânî’dir. 851/1448 yılında Kâhire’de doğmuştur. 15. ve 16. yüzyıllarda Mısır’da yetişen hadîs, fıkıh ve kıraat âlimlerindendir. 923/1517 yılında Kâhire’de vefat etmiştir. (Şenel, 2001:583)
Nâbî’nin Kastallânî’den naklettiği rivâyet örnekleri aşağıda gösterilmiştir:
“Taḥrīr-i İmām-ı Ḳasṭallānī raḥmetu’llāhi aleyh üzre ḥażret-i faḫrü’r-rusül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri çihil ṣabāḥ ḳabāil-i Süleym
ü Uṣayya ve Rı l ve Ẕekvān’ı hedef-i du ā-i aleyhim idüp “Allāhümmekfinī
Āmiren” duāsıyla ol bed-fi ālüñ serī an leked-ḫvār-ı ġażab-ı Rab olmasını
niyāz eylediler.” (M 44b)
“Tā ahd-ı Abbāsiyān’a dek Arcūn nāmıyla devr-i eyādī-i tevārüẟ ü temellük iderek ümerā-i Mu taṣımıyye’den Buġā-yı Türk Bāġdād’da iki yüz
dīnāra iştirā eyledügin ṣāḥibü’l-Mevāḥib allāme-i Ḳasṭallānī ārāyiş-ı ḳurāb-ı taḥḳīḳ eylemişdür.” (M 30b)
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Zührî, Siyer

Asıl adı Ebû Bekr Muhammed bin Müslim bin Ubeydillah İbn Şihâb
ez-Zührî’dir. 51/671 yılında Medine’de doğup 124/742 yılında vefat etmiştir. Tabiîn devrinin tanınmış hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. (Özkan,
2013:544)
Nâbî’nin Zührî’den naklettiği rivâyet aşağıda gösterilmiştir:
“İmām-ı Zührī aleyhi’r-raḥme bu zemīn üzre nigūnsār-ı cür adān-ı esrārdur ki...” (M 92b)
İmâm-ı Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl

İmâm-ı Zehebî’nin asıl adı Ebû Abdillâh Şemsüddin Muhammed bin Ahmed bin Osman ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dimaşkî’dir. 673/1274
yılında Şam’da doğmuştur. Diyarbakır’ın Meyyâfârikîn (Silvan) ilçesinde yaşamıştır. 748/1348 yılında Mısır’da vefat etmiştir. (Altıkulaç, 2013:180)
Mîzânü’l-İ’tidâl’den yapılan alıntı örneği aşağıda gösterilmiştir:
“İmām-ı Ẕehebī raḥimehumu’llāh Mīzānü’l-İtidāl nām telīfinde Ammār bin Maṭar-ı Zeḥāvī’nüñ ża f-ı rivāyeti tavassuṭ ile ki ḥabbe-i vücūdı bu ḥadīẟüñ sübḥa-i silsile-i rüvātı silkinde dāḫildür diyü cānib-i ża fın
taḳviye idüp Ebī Hureyre raḍıya’llāhü anhuñ rivāyet-kerdesi olan “Lem
türedde’ş-şemsü ile’l-alā Yūşa bin Nūn” ḥadīẟi ile tesīs-i binā-yı müdde āsını
tesīs eylemişdür.” (M 136b)
Müînüddin Muhammed Emin Hirevî, Me’âricü’n-Nübüvve

Molla Miskîn Müînüddin Muhammed bin Abdillâh el-Ferâhî el-Herevî
diye de bilinir. Doğum tarihi belli değildir. 15 ve 16. yüzyıllarda İran’da
yetişmiş hadîs âlimlerindendir. 954/1547 yılında vefat etmiştir. (Şenel,
2005:159)
Me’âricü’n-Nübüvve’den yapılan alıntı örnekleri şunlardır:
“Ṣandūḳa-i ṣaḥāif-i Meāricü’n-Nübüvve’de meşḥūn olan cevāḥir-i aḫbārdandur ki…” (M 25a)
“Meāricü’n-Nübüvve’de merḳūm olan rivāyāt-ı mu teberedendür ki…”
(M 35b)

Zeyl-i Siyer-i Veysî

İbn Sa’d, Tabakât

Asıl adı Abdillâh bin Muhammed bin Sa’d bin Meni’ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî diye de bilinir. 160/777 yılında Basra’da doğmuştur. Hadîs, siyer, tarih ve ensab âlimidir. 230/845 yılında Bağdat’ta vefat
etmiştir. (Fayda, 1999:294)
Nâbî’nin Tabakât adlı eserden yaptığı alıntı örneği aşağıda gösterilmiştir.
“Ṭabaḳāt-ı İbn Ṣad’de nigāşte-i yerā a-i yaḳīndür ki…” (M 173b)
Atâullâh bin Fazlullâh, Ravzâtü’l-Ahbâb

Asıl adı Cemâlüddin Atâullâh bin Fadlullâh’tır. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 926/1520 yılında vefat
etmiştir. (El-Shaman, 1982:LXXXIII)
Nâbî’nin Ravzatü’l-Ahbâb adlı eserden aldığı rivâyet örnekleri aşağıda
gösterilmiştir:
“Ḥattā rivāyet-i Ravżatü’l-Aḥbāb naḳli üzre umūmen ahālī-i diyār-ı
ḳuds dest-efrāz-ı ittifāḳ olup…” (M 105b)
“Ser-şīşe-i taḥrīre vaż olınan bu nāz-būy-ı rivāyāt-çīde-i ṣaḥīfe-i Ravżatü’l-Aḥbāb’dur.” (M 112a)
Abdulmelik en-Nişâbûrî, Şerefü’l-Mustafa

Abdulmelik en-Nişâbûrî, tefsir, hadîs, fıkıh ve tasavvuf âlimlerindendir.
407/1016 yılında vefat etmiştir.
Şerefü’l-Mustafa’dan yapılan alıntı örneklerinin bazıları aşağıda verilmiştir:
“Velestü übālī ḥīne uḳtelü Müslimen
Alā eyyi şıḳḳin kāne li’llāhi meṣre ī
Ve ẕālike fī ẕāti’l-İlāhi ve in yeşā
Yübārik alā evṣāli şelvin mümerreġin1” (M 41a)

1

“Ben, hangi meşakkat olursa olsun, Müslüman olarak Allah için öldürülsem umurumda değil. Bu söylediğim şey, Allah içindir. Eğer Allah isterse o toprağa gömülmüş uzuvlara bereket koyar.” (Abdulmelik
en-Nisâbûrî, Şerefü’l-Mustafa, C. 4, s. 5)
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“Enelleẕī semmetnī ümmī Ḥaydere
Ḍırġāmı ācām ve leyẟü ḳaṣvere
Abelü’ẕ-ẕirā ayni ġalīẓü’l-ḳaṣre
Evfāhüm bi’ṣ-ṣā i keyli’s-Sendere1” (M 124b)
Abdurrahmân Câmî, Şevâhidü’n-Nübüvve

Asıl adı Nûrüddin Abdurrahmân bin Nizâmiddîn Ahmed bin Muhammed el-Câmî olan Abdurrahmân Câmî, 817/1414 yılında Horasan’ın
Câm şehrinin Harcird kasabasında doğmuş, daha sonra Molla Câmî adıyla
meşhur olmuştur. 898/1492 yılında vefat etmiştir. (Okumuş, 1993:94)
Nâbî’nin Şevâhidü’n-Nübüvve adlı eserden yaptığı alıntı örneği aşağıda
gösterilmiştir:
“Müessis-i mebānī-i veġā Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū bir müddet daḫı ẓahīr-i mülk ü millet olan ẓuhr-ı ḳavīleri üzre ol
bāb-ı sengīni cisr-āsā vaż idüp ceyş-i İslām ol ma berden ḳal aya duḫūl
itdükleri Şevāhidü’n-Nübüvve’de muṣarraḥdur.” (M 126a)
Tarih Kitapları
Hüseyin bin Muhammed ed-Diyarbekrî, Târihü’l-Hamîs fi Ahvâl-i
Enfusi’n-Nefîs

Asıl adı Kâdı Hüseyin bin Muhammed bin el-Hasen ed-Diyarbekrî’dir.
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 990/1582 yılında Mekke’de vefat etmiştir. (Özaydın, 1994:472)
Müellif, Târihü’l-Hamîs fi Ahvâl-i Enfusi’n-Nefîs adlı eserden aşağıdaki
örnekleri alıntı yapmıştır:
“Ḥālā Ḫayberiyān’uñ mescid-i a ẓamları ol cāmi -i pür-feyż-i muḳaddes idügi ṣafḥa-pīrā-yı Tārīḫ-i Ḫamīs’dür.” (M 117b)
“Ḥattā eṣaḥḥ-ı mu teberāt olan Tārīḫ-i Ḫamīs’de ‘Ve ḳīle zehāü mietey
elfin’ ta bīri çekīde-i ḳalem-i taṣrīḥdür.” (M 145b)
1

“Ben de annemin Haydar adını taktığı adamım. Cesarette ormandaki en heybetli arslanlar gibiyimdir.
Elim uzundur galebette her yere yetişir. Ve ben cömertlikte de Sender ölçeği gibiyim.” (Abdulmelik
en-Nisâbûrî, Şerefü’l-Mustafa, C. 3, s. 503)

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Taberî Tarihi
Asıl adı Ebû Cafer Muhammed bin Cerîr bin Yezîd el-Amûlî et-Taberî
el-Bağdâdî’dir. 224/838 yılında Amul’de doğmuştur. Fıkıh, hadîs, tarih,
dil, tefsir alanındaki çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş bir ilim adamıdır. 310/923 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. (Fayda, 2010:314)

Nâbî, Taberî Tarihi’nden yaptığı alıntı örneği aşağıda gösterilmiştir:
“Naḥnü benātü’ṭ-Ṭāriḳ
Nemşī ale’n-nemāriḳ
İn tuḳbilū nü āniḳ
Ev tüdbirū nüfāriḳ
Firāḳe ġayri vāmiḳ1” (M 16b)
Divanlar
Ali bin Ebî Tâlib Divanı
Asıl adı Ebü’l-Hasen Ali bin Ebî Tâlib’dir. 600 yılında Mekke’de doğmuş, 661 yılında Kûfe’de vefat etmiştir. (Kandemir, 1989:371)

Müellif, konunun gidişatına göre bazı divanlardan da alıntı yapmıştır.
Bu divanlardan biri de aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi Hz. Ali Divanı’dır.
“Fi’l-cübni ārün ve fi’l-iḳbāli mekremetün
Ve’l-merü bi’l-cübni lā yencü minel-ḳaderi2” (M 16b)
“Abede’l-ḥicārete min sefāheti reyihi
Ve abedtü Rabbe Muḥammedin biṣavābin
Lā taḥsebenne’llāhe ḫāzile dīnihi
Ve nebiyyihi yā ma şere’l-aḥzābi3” (M 72b, 73a)

1
2
3

“Biz Tarık’ın kızlarıyız, yastıklar üzerinde yürüyoruz. Eğer siz onları öldürürseniz (galip gelirseniz) size
sarılırız. Eğer kaçarsanız, sevgisiz bir ayrılıkla sizden ayrılırız.” (Et-Taberî, C. 2, s. 512)
“Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz.” (Ali bin Ebî Tâlib,
Divan, s. 84)
“Yanlış düşüncesinden dolayı taşa taptı. Ben isabetli (düşüncem) ile Muhammed’in Rabbi’ne kulluk
ettim. Ey kabileler! Zannetmeyin ki Allah dinini ve nebisini zor durumda bırakacak.” (Ali bin Ebî
Tâlib, Divan, s. 15)
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Hassan bin Sâbit Divanı
Hassan bin Sâbit, 563 yılında Medine’de doğmuş, 680 yılında vefat
etmiştir. Cahiliye döneminin parlak şairlerindendir. Savaşlara katılmamakla beraber Hz. Resûlullah’ı hicvetmeye kalkışanlara karşı hicivler yazardı.
(Elmalı, 1997:399)

Nâbî’nin alıntı yaptığı divanlardan birisi de aşağıda örneği görülen Hassan bin Sâbit Divanı’dır.
“Benī Dārimin lā tefḫerū inne faḫreküm
Ye ūdü vebālen inde ẕikri’l-mekārimi
Hebiltüm aleynā lā tafḫerūne ve entüm
Lenā ḫavelün mā beynā ḫasrin ve ḫādimi1” (E 37b)
Abdullah bin Revâha Divanı
Asıl adı Ebû Muhammed Abdullah bin Revâha’dır. Medine’de doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. 629 yılında vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in kâtiplerindendi. (Erdem ve Kılıç, 1988:129)

Nâbî, zeyillerde Abdullah bin Revâha Divanı’ndan da alıntı yapmıştır.
“Ḫallū benī’l-küffāri an sebīlihi
Ḳad enzele’r-raḥmanü fī tenzīlihi
Fī ṣuḥufin tütla alā resūlihi
Bi-enne ḫayre’l-ḳatli fī sebīlihi
Naḥnü ḍarabnāküm alā tevīlihi
Kemā ḍarabnāküm alā tenzīlihi
Ḍarben yüzīlü’l-hāme an maḳīlihi
Ve yüẕhilü’l-ḫalīle an ḫalīlihi
Yā Rab innī müminün bi-ḳiylihi
İnnī rāeytü’l-ḥaḳḳe fī ḳabūlihi2” (M 140a)
1

2

“Ey Benî Dârim! Övünmeyin. Sizin övünmeniz, iyilikler zikredildiğinde size bir vebal olarak döner.
Yok olasınız. Siz, başkasının çocuğunu emzirip, hizmet eden ve bize tabi kişilerken bize karşı mı övünüyorsunuz?” (Hassan bin Sâbit, Divan, s. 227)
“Ey kafir oğulları! Resûlullah’ın yolundan çekiliniz. Rahman olan Allah o peygamberine indirdiği Kur’an’ın sahifelerinde “En hayırlı savaş Allah yolunda olan savaştır” ibâresi indirilmiştir. Nasıl
Kur’an’ın iniş şekline göre sizinle savaşıyorsak tevil ettiğiniz şekilde de sizinle savaşıyoruz. Öyle bir
savaş ki başlar cesetten ayrılıyor, dost dosttan ayrılıyor. Ya Rabbi! Ben Allah’ın sözüne iman ediyorum.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

B. ZEYİLLERİN ŞEKİL İNCELEMESİ
İmlâ Özellikleri
Her yüzyılın kendine has bir imla özelliği vardır. Ancak bazı şâir, nâsir
ve müstensihler bu kurala uymayabilirler. Bu yüzden bazen aynı eserin
farklı nüshalarında bazı kelimelerin imlası farklılık arz edebilir. Nâbî’nin
Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde de bahsedilen duruma örnekler mevcuttur.
a) Yuvarlak ünlülerin yazımı konusunda nüshalardaki farklılıklar:
17. yüzyılda yuvarlaklaşma söz konusu iken M-24a’da “sāmi a-resümüz”
kelimesi A1-28a’da “sāmi a-resimiz” şeklinde harekeli, M-26b’de “eyledügi” (  )ا כــkelimesi A1-30b’de “eyledigi” (  )ا כــşeklinde, M-35a’da
“kem-yābuñdan” kelimesi A1-40b’de “kem-yābıñdan” şeklinde harekeli
yazılmıştır.
b) Birleşik çekimli fiilerde “i-“ fiili olan “-idi” eki M-23b’de “-idi” şeklinde yazılırken A1-27a’da “-dı” şeklinde yazılmıştır. Bahsi geçen ek incelediğimiz hiçbir nüshada tutarlılık teşkil etmemektedir. Bazen “-dı/di” bazen
de “-idi” şeklinde yazılmıştır.
c) Nâbî’nin ikinci zeyli olan Zeylü’z-zeyl’de 17. yüzyıl yuvarlaklaşma kuralına uygun olmayan örnekler mevcuttur. E-6a/12’de “itdigine”, E-6b’de
“eyledigi” kelimeleri örnek verilebilir. Bu zeylde bu tür eklerin tamamında
düzleşme söz konusudur.
d) d/ẕ değişimi, “ḫiẕmet” kelimesi M-87b’de ( ــ
ken A1-100b’de (  ) ــşeklinde yazılmıştır.

) şeklinde yazılır-

e) M-88a’da “ḥayāt” kelimesi ( ) ــ ةşeklinde yazılırken A1-101b’de
( ) ــאتşeklinde yazılmıştır.
f ) M-90a’da “cüziyye” kelimesi ( و ـ
(  ) ء ـşeklinde yazılmıştır.

) şeklinde yazılırken A1-103a’da

g) ç/c değişimi, bu değişime M-105b’de “çihil” kelimesi A1-121a’da
“cihil” şeklinde yazılmıştır.
Çünkü ben hakkı onun sözünde buldum.” (Abdullah bin Revâha, Divan, s. 144)
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Şekil ve İçerik Yönünden İki Zeylin Mukayesesi
Birinci Zeyl

İkinci Zeyl

*Eser dua babında bir rubâi ile başlamış ve mensûr ibârelerle eser sona
ermiştir.

*İkinci zeyil de dua babındaki bir
rubâi ile başlamış ve eser manzum bir
ibâreyle sona ermiştir.

*Eserde hikâyeler anlatılırken süslü
nesrin özelliklerini barındıran bir üslûp
kullanılmıştır.

*Hikâyeler anlatılırken süslü nesrin
özellikleri yanında sadeleşen üslûba
doğru bir gidiş söz konusudur.

*Olayları özetleyen Farsça manzumelere çok yer verilmiştir.

*Farsça manzumeler yok denecek kadar azdır.

*Câize amaçlı yazılan bir bölüm yoktur.

*Eserin giriş kısmında dönemin pâdişâh ve vezirini öven bir medhiyyeye
yer verilmiştir.

*Eserde Türkçe manzumelerin farklı
nazım şekillerinde yazılmış örnekleri
vardır.

*Kullanılan Türkçe manzumeler çoğu
genellikle rubâi ve kıt’a türündendir.

*Eserde kullanılan âyetler, genellikle
tamamen alıntılanmıştır.

*Kullanılan âyetler kısmî iktibâsla
kullanılmıştır.

*Birinci eserde te’lîf tarihinden bahseden herhangi bir ibâre yoktur.

*İkinci eserde birinci eserin te’lîfe başlangıç tarihi ve ikinci eserin te’lîfinin
bitiş tarihinden bahsedilmiş.

*Nâbî ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

*Nâbî’ye dair bazı bilgiler mevcuttur.

*Eserde 49 konu başlığı vardır.

*Eserde 8 konu başlığı vardır.

*Manzumelerde farklı aruz kalıpları
kullanılmıştır.

*Manzumelerde genellikle rubâi vezniyle yazılmıştır.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Türkçe Manzumelerin Vezin ve Nazım Şekilleri

2

2. Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün
Fe ilün

25

9

3. Fā ilātün Fā ilātün Fā ilātün
Fā ilün

20

4. Mefā ilün Fe ilātün
Mefā ilün Fe ilün

23

Genel toplamı

12

Rubâi

Kıt’a

1. Mefā īlün Mefā īlün
Mefā īlün Mefā īlün

Nazm

Beyit

Vezinler

Mesnevi

Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde kullandığı Türkçe manzumelerin nazım şekilleri ve vezinlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

14
1

35
20

7

5. Fā ilātün Fā ilātün Fā ilün
1

3

33

1

1

3

21

6. Mef ūlü Fā ilātü Mefā īlü
Fā ilün

17

7. Mef ūlü Mefā īlü Mefā īlü
Fe ūlün

7

1

8

8. Fe ilātün Mefā īlün Fe ilün

1

1

2

9. Fe ūlün Fe ūlün Fe ūlün
Fe ūl

1

10. Mef ūlü Mefā ilün Fe ūlün

1

2

1

1

11. Rubâi vezni
Kullanılan nazım şekillerinin
genel toplamı

107

19

10

2

12

13

12

149

Tablo 1: Zeyillerdeki Türkçe manzumelerin nazım şekilleri ve vezinlerin nazım
şekillerine göre dağılımı.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi şâir te’lîf ettiği zeyillerde 149 Türkçe
manzume kaleme almıştır. Yazdığı Türkçe manzumelerin 107’si beyit, 19’u
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kıt’a, 12’si rubâi, 10’u nazm, 2’si mesnevidir. Şâir, yazmış olduğu Türkçe
manzumelerde 11 farklı vezin kullanmıştır. Bu vezinler arasında en fazla
kullanılan “Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün” veznidir.
Arapça Manzumelerin Vezni
Bu başlık altında Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde kullandığı
Arapça manzumelerin vezin dağılımı gösterilmiştir.

Vezinler

Sayıları
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1. Meczu Recez

1

2. Basît

5

3. Tavîl

6

4. Recez

4

5. Kâmil

1

6. Meştur Recez

4

7. Hafîf

1

Tablo 2: Zeyillerdeki Arapça manzumelerin vezin dağılımı.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi şâir yazmış olduğu Arapça manzumelerde 7 farklı vezin kullanmıştır. En fazla kullandığı vezin ise “Tavîl”
veznidir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Farsça Manzumelerin Vezin ve Nazım Şekilleri

Genel toplamı

Rubâi

Mesnevi

Nazm

Kıt’a

Vezinler

Beyit

Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde bulunan Farsça manzumelerin nazım şekilleri ve vezinlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. Mefā īlün Mefā īlün
Mefā īlün Mefā īlün

11

1

12

2. Fe ilātün Fe ilātün
Fe ilātün Fe ilün

13

3

16

3. Fā ilātün Fā ilātün
Fā ilātün Fā ilün

16

4. Mefā ilün Fe ilātün
Mefā ilün Fe ilün

30

6

5. Mefā īlün Mefā īlün Fe ūlün

8

1

6. Fā ilātün Fā ilātün Fā ilün

3

7. Mef ūlü Fā ilātü Mefā īlü
Fā ilün

23

8. Mef ūlü Mefā īlü Mefā īlü
Fe ūlün

12

3

2

18

3

39
14

23

1

4

2

1

29

1

2

15

9. Mef ūlü Mefā ilün
Mefā īlün Fa

2

10. Fe ilātün Mefā īlün Fe ilün

3

11. Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün

1

1

12. Mef ūlü Mefā īlün
Mef ūlü Mefā īlün

1

1

13. Fe ūlün Fe ūlün Fe ūlün
Fe ūl
14. Müstef ilātün
Müstef ilātün

13
1

2
1

38

4

51
1
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15. Müstef ilün Müstef ilün
Müstef ilün Müstef ilün

1

1

16. Müfte ilün Müfte ilün
Fā ilün

5

17. Müfte ilün Fā ilün
Müfte ilün Fā ilün

2

18. Mef ūlü Mefā ilün Fe ūlün

2

2
1

1

19. Rubâi vezni
Kullanılan nazım şekillerinin
genel toplamı

142

5

14

8

63

4
7

7

7

235

Tablo 3: Zeyillerdeki Farsça manzumelerin nazım şekilleri ve vezinlerin nazım
şekillerine göre dağılımı.

Nâbî, Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde 142’si beyit, 63’ü mesnevi, 14’ü
kıt’a, 8’i nazm, 7’si rubâi olmak üzere 235 Farsça manzume yazmıştır.
Türkçe kaleme alınan zeyillerde Nâbî’nin 149 Türkçe manzumeye karşın
235 Farsça manzume yazması şâirin Farsçaya olan vukûfiyetini görmek
açısından önemli bir durumdur. Şâir, Farsça manzumelerde toplam 19
farklı vezin kullanmıştır. En fazla kullandığı vezin ise 51 defa tekrarlanan
“Fe ūlün Fe ūlün Fe ūlün fe ūl” veznidir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ESERİN NÜSHALARI
Nüsha Tavsifi1
Birinci Zeylin Metinde Kullanılan Nüshaları
1. M Nüshası (Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar Zeynel-zâde
Koleksiyonu, nr. 197)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Varak Sayısı :
Ölçü
:

Muhammed bin İsmâîl
1104/1691
Nesih
25
176
225x122-160x76 mm.

Yaldız, zencirekli, miklebi düşük, kahverengi meşin ciltli, birleşik harf
ve hayvan filigranlı kâğıttan ibâret olan bir nüshadır. Elde ettiğimiz nüshaların en eski istinsah tarihli nüshalarından olması sebebiyle karşılaştırmalı
metnin sayfa ve satır numaralandırmalarında bu nüshayı esas aldık. Derkenarlarda bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış olup âyet, hadîs ve Arapça ibârelerin üzeri kırmızı çizgilerle
çizilmiştir. Manzum kısımlarda başlık kırmızı mürekkep, diğer kısımlar ise
siyah mürekkeple yazılmıştır. Her mısra kırmızı nokta ile diğer mısradan
ayrılmıştır. Nüshadaki metnin asıl başlangıcı 1b sayfasında,
“Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm
Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle”
rubâisiyle başlayıp “Be-taḫṣīṣ ki fātiḥi daḫı seyyidü’l-aṣfiyā ve senedü’l-enbiyā Ḥażret-i Muḥammed Muṣtafā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olmaġla şeref-i fetḥ ve şeref-i fātiḥ ve şeref-i meftūḥ ictimā ı iḳtiżā-yı ṣūret-i imtiyāz
itmegin bu fetḥ-i celīl sāir fütūḥāt-ı uḫrāda mutaṣavver olmaġın ṣūreteyn-i
1

Nüsha tavsif ve tanıtımı kısmı “www.yazmalar.gov.tr” internet sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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muḫālefeyni iştimāl ile a lā-yı derecāt-ı imtiyāzda cilveger ḳılınmaḳ şīve-i
ḫafiyye-i taḳdīrden müsteb id degüldür” cümlesiyle bitmiştir.
2. A1 Nüshası (Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1751)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Varak Sayısı :
Ölçü
:

Kâsım
1141/1728
Ta’lik
21
201
210x140-150x75 mm.

Cetveller yaldız, başlık tezhipli, meşin, şemseli, miklepli cilt ve Venedik
kâğıttan ibâret bir nüshadır. Nüshanın başında metnin başlıklarını belirten
bir fihrist mevcuttur. Nüshanın sonunda vakıf mührü vardır. Müstensih
metne başlamadan önce aşağıdaki mesnevi parçasını yazmıştır:
“Bi’smi’llāhirraḥmānirraḥīm
Ḫāme-i envār-ı midād-ı ḳadīm
Ey ḫāme başuñda devletüñ var
Naḳş-ı siyere liyāḳatuñ var
Besdür saña ey ḳalem bu izzet
K’olduñ siper-i nu ūta rüyet
Beñzer saña ebruvān-ı ḫūbān
Līkin degül ol ḳalem-i süḫandān
Sen āb-ı ḥayāta nāvdānsın
Sen maḥrem-i rāz-ı āşıḳānsın
Sen ḫādim-i nuṣret-i Muṣṭafā’sın
Ser-çeşme-i feyże āşnāsın
Sür ṣafḥaya cebhe-i niyāzı
Şükrāne-i neyl-i ser-firāzı
Ol menḳabet-i Nebī’ye der-kār
Ḳıl zemzeme-i ṣalātı tekrār

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Hem-derd-i necb-i bī-mecāl ol
Ṭūṭī gibi sükkerīn-maḳāl ol
Li-nāmıḳihi efḳarü’l-verā ilā’llāhi te ālā
Ḳāsımü’l-ḥaḳīr afāllāhü anhü’t-taḳṣīr”
Sene 1141
Bu nüshada Arapça ve Farsça ibâreler kırmızı mürekkeple harekelenmiştir. Metindeki tamlamaların bir kısmı da hareke ile belirtilmiştir.
Onun için metindeki tamlama ve terkipler bu nüshaya göre şekillenmiştir.
Metindeki başlıklar ve sayfa numaraları kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Arapça ibârelerin üzerine kırmızı çizgiler çekilmiştir. Manzum parçaların
başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metinde med harfi görevi gören
harfler belirtilmiştir. Nüshadaki metnin asıl başlangıcı 1b sayfasında,
“Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle”
rubâisiyle başlayıp “Be-taḫṣīṣ ki fātiḥi daḫı seyyidü’l-aṣfiyā ṣalla’llāhü te ālā
aleyhi ve sellem ḥażretleri olmaġla şeref-i fetḥ ve şeref-i fātiḥ ve şeref-i
meftūḥ ictimā ı iḳtiżā-yı ṣūret-i imtiyāz itmegin bu fetḥ-i celīl fütūḥāt-ı
uḫrāda mutaṣavver olmayın ṣūreteyn-i muḫālefeyni iştimāl ile a lā-yı derecāt-ı imtiyāzda cilveger ḳılınmaḳ şīve-i ḫafiyye-i taḳdīrden müsteb id degüldür” cümlesiyle bitmiştir.
Müstensih metni bitirdikten sonra ise “Li-kitābeti’l-ḥaḳīr” başlıklı şu
mısraları dile getirmiştir:
“Zihī ālī-eẟer kim gūş idende naḳd-ı hūş artar
Zihī bāzār-ı ḳudsī ḳıymetinde cān-fürūş artar
Hezār aḥsente Nābī tab -ı pāk-i feyżnākuñdan
Dil-i uşşāḳa ẕevḳ-ı tāze-i ḥālet be-dūş artar
Ḳalem-i ḫayl suṭūr üzre alemveş raḳṣa geldükçe
Benüm ser-ḥadd-i çeşmümde cuyūş-ı sürḫ-pūş artar
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Degül efsāne ẕikr-i ġazve-i peyġamberīdür bu
Ne şübhe ẕevḳ-i revcānī sürūr-ı çeşm ü gūş artar
Muḳarrer raḥmet-i Ḥaḳ indi ẕikri’ṣ-ṣāliḥīn elbet
Ḫuṣūṣā Faḫr-i ālem yād ola nūr ü sürūş artar
Ḫaṭ-ı münşī ile ṣıḥḥatde farḳı yoḳ bunuñ ancaḳ
Dimāġ-ı dānişe zenbūr-ı i rāb ile nūş artar
N’ola Zeylü’s-Siyer’e şevḳ-i kātib olsa rūz-efzūn
Ki rāh-ı cahda Ḳāsım gün-be-gün cūş ü ḫurūş artar”
3. A2 Nüshası (Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1750)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Varak Sayısı :
Ölçü
:

Nesih
19
233
210x140-165x80 mm.

Nüsha üzerinde vakıf mührü var, mühür üzerinde de 1153 tarihi mevcuttur. Cetveller yaldız, başlık tezhipli, kahverengi meşin, şemseli, miklepli
ciltli bir nüshadır. Bu nüshayı diğer nüshalardan ayıran özellikleri şunlardır:
Başlıklar tezhip ve yaldızlı cetvellerle belirtilmiştir.
Beyitler tek sütun, diğer nazım şekilleri çift sütunla gösterilmiştir.
Bazı özel isimler yazılırken kırmızı mürekkep kullanılmıştır.
Derkenarda bazı anlamları bilinmeyen kelimelerin anlamları ve eş anlamlıları verilmiştir.
Yine diğer nüshalarda olduğu gibi âyet hadîs ve Arapça ibârelerin üzeri kırmızı çizgilerle çizilmiş olup başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Nüshadaki metnin asıl başlangıcı 1b sayfasında,
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“Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm
Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle”
rubâisiyle başlayıp “Be-taḫṣīṣ ki fātiḥ daḫı seyyidü’l-aṣfiyā ve senedü’l-enbiyā Ḥażret-i Muḥammed Muṣtafā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olmaġla şeref-i fetḥ ve şeref-i fātiḥ ve şeref-i meftūḥ ictimā ı iḳtiżā-yı ṣūret itmegin bu
fetḥ-i celīl fütūḥāt-ı uḫrāda mutaṣavver olmaġın ṣūreteyn-i müteḫāliḳeyni
iştimāl ile a lā-yı derecāt-ı imtiyāzda cilveger ḳılınmaḳ şīve-i ḫafiyye-i taḳdīrden müsteb id degüldür” cümlesiyle bitmiştir.
4. B Nüshası (Mısır Bulak Matbu Nüshası, Kanada Toronto Üniversitesi Kütüphanesi)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Sayfa Sayısı :
Ölçü
:

1248/1791
Matbu
29
267
-

Okunması güç olan kelimelerin okunmasında bu nüshadan istifade edildi. Nüshanın giriş kısmında eserin muhtevâsını özetleyen bir fihrist mevcuttur. Nüsha siyah ciltle kaplıdır. Başlıkları normal metinden ayıran herhangi
bir özellik yoktur. Manzum kısımlarda ise başlıklar ve mısralar iki yıldız içinde belirtilmiştir. Karşılaştırma yaparken bu nüsha, metinde varak değil, sayfa
olarak numaralandırılmıştır. Nüshadaki metnin asıl başlangıcı 1. sayfadaki,
“Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm
Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle”
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rubâisiyle başlayıp “Be-taḫṣīṣ fātiḥi daḫı seyyidü’l-aṣfiyā ve senedü’l-enbiyā
Ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣtafā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olmaġla şeref-i fetḥ ve şeref-i fātiḥ ve şeref-i meftūḥ ictimā ı iḳtiżā-yı ṣūret itmegin
bu fetḥ-i celīl sāir fütūḥāt-ı uḫrāda mutaṣavver olmaġın ṣūreteyn-i muḫālefteyni iştimāl ile a lā-yı derecāt-ı imtiyāzda cilveger olsa şīve-i ḫafiyye-i
taḳdīrden müsteb id degüldür” cümlesiyle bitmiştir.
Birinci Zeylin Diğer Nüshaları1
Tavsif ve tanıtımı daha önce yapılan bu nüshaların bulunduğu kütüphanenin adı ve katalog numaraları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1

(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1749)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 1759)
(Adana İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nr. 2263)
(Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Edebiyat, nr. 350)
(Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Edebiyat, nr. 351)
(Milli Kütüphane, nr. 8823/1)
(Milli Kütüphane, nr. 2292/9)
(Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, nr. 4114.
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Ali Nihat Tarlan, nr. 103)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Antalya Tekelioğlu, nr. 457)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1246)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1536/1)
(Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 521)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Es ad Efendi, nr. 2442)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Es ad Efendi, nr. 2350)
(Elazığ İl Halk Kütüphanesi, nr. 3314)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4381)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hafız Ahmed Paşa, nr. 235/2)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 769/2)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Halet Efendi, nr. 732/1)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 392)

Eserle ilgili diğer nüshalar doktora tezimizde detaylı olarak tanıtılmıştır. Detaylı bilgi için bk. (Özmen,
2015: 242-262)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

(Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 2741)
(Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 5050)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3307/1)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3308)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3345)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3351/2)
(Çankırı İl Halk Kütüphanesi, nr. 338)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Pertev Paşa, nr. 487/2)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Selim Ağa, nr. 807)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Serez, nr. 1778)
(Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1895/2)
(Tokat Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 37)
(Trabzon Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 512.)

İkinci Zeylin Metinde Kullanılan Nüshaları
1. E Nüshası (Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, nr. 2443/2)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Varak Sayısı :
Ölçü
:

Kuburî-zâde Abdurrahîm bin Halîl
1100/1689
İnce ta lîk
17
39
227x134-160x70 mm.

Bu nüsha, içinde bulunan mecmuanın 162. yaprağından başlar. İlk çift
sayfa yaldız, diğerleri kırmızı, başlık tezhipli, söz başları kırmızı, cilalı beyaz kâğıt, meşin üstü yeşil kumaş kaplı, miklepli ciltten oluşan bir nüshadır. Eserde vakıf mührü mevcuttur. Bu nüsha elde ettiğimiz nüshaların en
eski tarihli nüshası olması hasebiyle oluşturduğumuz tenkitli metnin satır
ve sayfa numaralarını bu nüshaya göre belirledik. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış olup âyet, hadîs ve Arapça ibârelerin üstü kırmızı çizgilerle
çizilmiştir. Nüsha, 1b sayfasında,
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“Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm
Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle”
rubâisiyle başlayıp,
“Ālemüñ ekẟer olur eyler iseñ isti lām
Cilvesi ṣūret-i taḥḳīḳde naḳş-ı evhām”
beytiyle bitmiştir.
2. H Nüshası (Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyonu 4404)
Müstensih
:
İstinsah Tarihi :
Hat
:
Satır Sayısı
:
Varak Sayısı :
Ölçü
:

Nüzhet Efendi
1202/1787
Ta’lik
21
30
220x115-160x65 mm.

Söz başları ve cetvel kırmızı, aharlı sarımtırak kâğıt, koyu kahverengi ciltten oluşan bir nüshadır. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış olup
âyet, hadîs ve Arapça ibârelerin üstü kırmızı çizgilerle çizilmiştir. Nüshanın
başlangıç ve sonuç kısmında bazı manzum ve mensûr ibâreler vardır. Eserde vakıf mührü vardır. Nüsha, 1b sayfasında,
“Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm
Yā Rab baña fevc-i keremüñ rām eyle
Āġāzumı ġıbṭa-senc-i encām eyle
Noḳṣānlarumı bu nüsḫa-i ālemde
Aḳlām-ı ināyetüñle itmām eyle”
rubâisiyle başlayıp,
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“Ālemüñ ekẟer olur eyler iseñ isti lām
Cilvesi ṣūret-i taḥḳīḳde naḳş-ı evhām”
beytiyle bitmiştir.
İkinci Zeylin Diğer Nüshaları1
Elde edebildiğimiz bilgiler ışığında Nâbî’nin ikinci zeyline ait olup eserimizde doğrudan kullanmadığımız tek nüsha “Süleymâniye Kütüphanesi,
Es’ad Efendi Koleksiyonu 2350” nolu nüshadır.
İki Zeylin Beraber Bulunduğu Nüshalar2
Çalışmamızda elde edebildiğimiz bilgiler ışığında Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazılan her iki zeylini ihtivâ eden ve çalışmazda doğrudan kullanmadığımız “Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyonu
1536/1, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Halet Efendi Koleksiyonu 732/1”
künyeli nüshalardır.
Nüsha Tasnifi
Nâbî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserinin “www.yazmalar.gov.tr” internet adresinden ve yazma eser katalogları taranarak irili-ufaklı 53 yazma
nüshası tespit edilmiştir. Eserin Mısır’da Bulak 1248 basımlı bir matbu
nüshası da mevcuttur. Zeyl-i Siyer-i Veysî adıyla elde edilen nüshaların 9’u
mükerrer, 9’u eksik, 6’sı Siyer-i Veysî’nin nüshalarından oluştuğu tespit
edilmiştir. Şecere çıkarılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir:
1. Nüshaların tam olması. (Tam olmayan nüshaların çoğu tasnif dışı
bırakılmıştır.)
2. Tasnife tâbi tutulan nüshaların -mümkün mertebe- müstakil nüshalardan oluşması. (Mecmua şeklinde olan nüshaların çoğu tasnif dışı bırakılmıştır.)
3. Okunaklı olması. (Okunaklı olmayan nüshaların da bir kısmı tasnif
dışı bırakılmıştır.)
1
2

Eserle ilgili nüshalar doktora tezimizde tanıtılmıştır. Detaylı bilgi için bk. (Özmen, 2015: 264)
Eserle ilgili nüshalar doktora tezimizde tanıtılmıştır. Detaylı bilgi için bk. (Özmen, 2015: 265-266)
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Ulaşabildiğimiz ve yukarıdaki özellikleri haiz nüshaların şeceresi çıkarılmıştır. Çıkarılan şecere neticesinde üç ana kol tespit edilmiştir. Kollara
göre nüshaların tablosu aşağıda verilmiştir.
A

B

C

01 Mü 2263

45 Ak Ze 197 (1104)

45 Hk 2741

18 Hk 338

Ali Nihat Tarlan 103

34 Ae 350

60 Hk 37

Es ad Efendi 2443 (1100)

34 Ae 351

06 Mil Yz A 8823/1

Hacı Mahmud Efendi
4381 (1167)

Atıf Efendi 1749

Bağdatlı Vehbi 1536 Nuruosmâniye 3307
Atıf Efendi 1751 (1783)
Matbu Bulak 1248

Hacı Selim Ağa 807
(1179)
Bağdatlı Vehbi 1246
(1224)
Hüsrev Paşa 392 (1167)
Nuruosmaniye 3308
Nuruosmaniye 3345

Atıf Efendi 1750
(1153)
Es ad efendi 2442
(1164)
Halet Efendi 1732
06 Hk 4114
45 Hk 5050
21 Hk 521

Yaptığımız çalışma neticesinde Nâbî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserinin
müellif hattını tespit edemedik. Fakat oluşturduğumuz şecere neticesinde
tespit ettiğimiz kolların her birinden istinsah tarihi belli en uygun nüshaları ve matbu nüshayı kullanarak karşılaştırmalı metni ortaya çıkarmaya
çalıştık.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

SONUÇ
17. yüzyıl Klasik Türk edebiyatının en önemli simalarından biri olan
Nâbî (ö. 1124/1712), günümüze kadar yapılan akademik çalışmaların çoğunluğunda şâirlik yönüyle ele alınmıştır. Nâbî’nin mensur eserleri, nâsirlik
ve münşîliği üzerinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Nâbî, eserlerinde nâsirlik
ve münşîliğini göstermek için Münşeat’ın yanı sıra Siyer-i Veysî’ye iki zeyl de
yazmıştır. Bu çalışmada, Nâbî’nin nâsirlik ve münşîlikteki maharetini görmek ve göstermek için Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerin metinleri
transkribe edilip incelenmiştir. Çalışmadan şu sonuçlar çıkarılmıştır:
1. Müellifin, zeyilleri te’lîf ederken mensur ibârelerin süslü ve sanatlı;
manzum ibârelerin sâde ve anlaşılır olmasına dikkat ettiği ortaya çıkmıştır.
2. Zeyiller, manzum-mensûr olarak kaleme alınmıştır. Müellif, manzûm ibâreleri, vezinle; mensur ibâreleri ise seci sanatı ile oluşturarak zeyillerin okuyucu açısından âhenkli olmasını sağlamıştır.
3. Nâbî’nin yazdığı zeyiller, Siyer-i Veysî’nin mütemmimi olması dolayısıyla iddialı eserlerdir. Nâbî, zeyillerinde Siyer-i Veysî’ye üslûp, şekil ve
muhtevâ bakımından bağlı kalmıştır.
4. İkinci zeyilde Nâbî’nin hayatı hakkında bilgi veren kesitler mevcuttur. Nâbî, ilk zeyli sanat gücünü ispat etmek için; ikinci zeyli ise, maddî
durumuna katkı için yazmıştır. Bunun delili, nüshalarda ortalama olarak
iki yüz varaktan ibâret olan ilk zeyilde hiç medhiye yokken, ortalama otuz
varak olan ikinci zeylin hemen hemen yarısı dönemin pâdişâhı III. Ahmed
(ö. 1106/1695) ve dönemin veziri Silahdâr Ali Paşa (ö. 1128/1716) övgüsüne ayrılmıştır.
5. Zeyillerde Nâbî’nin birçok konu hakkında Farsça manzume yazacak
kadar Fars diline hâkim olduğu ortaya çıkmıştır.
6. Nâbî’nin te’lîf ettiği zeyiller, mensûr olsa da Nâbî, asıl meramını manzum ibârelerde özetlemiştir. Bu durum, okuyucunun sadece manzum ibâreleri okuyarak hikâyelerin muhtevâsı hakkında bilgi almasını sağlamıştır.
7. Nâbî’nin zeyillerindeki Arapça şiirlerin başka şairlere ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Türkçe şiirlerin çoğu ve Farsça şiirlerin bir kısmının
müellife ait olduğu sonucuna varılmıştır.
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8. Nâbî’nin te’lîf ettiği zeyiller, manzum-mensûr karışımı bir yapıdan
oluşmaktadır. Ayrıca Nâbî, siyeri te’lîf ederken Arapça, Farsça ve Türkçe
dillerini bir arada kullanma maharetini göstermektedir. Bu yönüyle diğer
birçok siyer yazarından farklı kendine has bir tarzı vardır.
9. Birinci zeylin nüshaları üzerinde yapılan detaylı bir inceleme neticesinde eserin geniş bir coğrafyada farklı tarihlerde ve farklı kişiler tarafından
istinsâh edildiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, eserin kıymetini ortaya koyması açısından önemlidir.
10. Müellif, zeyillerde düşüncelerini mensûr ibâre/ifadeler ile dile getirirken, bu düşüncelerin kendisinde yarattığı etkiyi ise manzum ibâre/ifadelerle dile getirmiştir.
11. Nâbî’nin te’lîf ettiği bu zeyiller, tarih, ilahiyat dil ve edebiyat sahalarına kaynaklık edebilecek mâhiyette olduğu için önem arz etmektedir.
12. Nâbî, zeyilleri te’lîf ederken başta Kur’ân-ı Kerîm, ve hadîs kitapları
olmak üzere çeşitli divanlar, siyer ve tarih kitaplarından istifade etmiştir.
13. Zeyillerde Nâbî’nin belâgat ilmine, çeşitli kitaplar, fenler ve risâlelere tam olarak vakıf olduğu, çeşitli hatiplerin söz ve hitabetlerini, meşhur
şâirlerin divanlarını okuduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, Nâbî’nin araştırma, inceleme azmini ve inşâdaki ustalığını göstermiştir.
14. Nâbî, zeyillerde mübalağalı övgü ve yergilerde bulunmuştur. İslâm
kahramanlarını abartılı sıfat ve vasıflar ile tavsif, müşrikleri abartılı tenkit
ve kusurlarla tezyif etmiştir. Bu durum Nâbî’nin savunduğu fikri te’lîf ettiği esere yansıttığını görmek açısından önemlidir.
15. Birinci zeyil, ikinci zeyilden yaklaşık yirmi yıl önce yazılmıştır. Bu
sebeple, geçen zaman diliminin Nâbî’nin dil ve üslûbuna yapmış olduğu
etkiyi görmek açısından önemlidir.
Sonuç olarak, daha çok şâirliği ile bilinen Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde, belagat ilminden tam istifade ettiği, çeşitli kitap ve risâlelere
vakıf, araştırma ve öğrenme isteğinin fazla, bilgisini başkalarıyla paylaşan,
nesirde zevk-i selîm sahibi bir münşî olduğu söylenebilir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

METİN HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
1. Karşılaştırmalı metin, birinci zeyilde çıkarılan şecere neticesinde M,
A1, A2, B nüshalarıyla kurulmuştur. İkinci zeyilde ise nüsha sayılarının az
olması sebebiyle şecere çıkarmaya ihtiyaç duyulmamış ve uygun bulunan
E ve H nüshaları kullanılarak metin meydana getirilmiştir.
2. Eserde metnin takibinde kolaylık sağlamak amacıyla metindeki nüshaların sayfa numaraları muhafaza edilmiş ve [ ] içinde gösterilmiştir.
3. Zeyiller çeviri yazı alfabesiyle yazılmıştır. Çeviri yazı alfabesi çalışmanın başında gösterilmiştir.
4. Çalışmada geçen âyet, hadîs ve Arapça ve Farsça ibâreler, Arap alfabesine göre dizilmiştir. Bu ibarelerden kaynağı tespit edilenlerin yeri
gösterilmiş, tercümeleri de dipnotta verilmiştir. Âyet alıntılarının meâlleri
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı
Meâli’nden alınmıştır.1
5. Çalışmada geçen Farsça manzumelerin anlamları, -varsa- kaynakları
dipnotta verilmiştir.
6. Karşılaştırmalı metin oluşturulurken orijinal metnin imlâsına sadık
kalınmıştır.
7. Metinde Arapça ve Farsça eklerin yazımında Prof. Dr. İsmail Ünver’in “Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesi esas
alınmıştır.2
8. Vezni tespit edilemeyen birkaç manzume dışındakilerin kalıpları gösterilmiştir.
9. Metinde geçen şahıs ve mekan isimleri, diğer siyer kitapları da esas
alınarak okunmuştur.

1
2

Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, (Hazırlayan: Hayrettin Karaman-Ali Özek-İbrahim Kâfi Dönmez-Mustafa Çağrıcı-Sadrettin Gümüş-Ali Turgut) Türk Diyanet Vakfı Yay. Ankara 1997.
İsmail Ünver, Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler, Türkoloji Dergisi 1993, C. 2, S. 1, s. 51-89.

151

TENKİTLİ METİN
ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ

[NÂBÎ’NİN BİRİNCİ ZEYLİ]
[M 1b, A1 1b, A2 1b, B1]
Bİ’SMİ’LLĀHİ’R-RAḤMĀNİ’R-RAḤĪM*
Yā Rab seḥāb-ı feyżi bārān eyle1
Ol feyżle kişt-i kāmı reyyān eyle
İtdüm heves-i niyyet-i tekmīl-i siyer
Sulṭān-ı rusül aşḳına āsān eyle
Güher-çīnān-ı ma ādin-i āẟāra nümāyāndur ki yekke-tāz-ı ser-zemīn-i
inşā merḥūm Veysī-i şīrīn-süḫan ü2 pākīze-edā riyāż-ı Siyer-i mu teber-i
ḫayrü’l-beşerde aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām naḫl-nişān-ı eẟer olup bāġbān-ı
ṭab -ı çemen-perveri nāvdān-ı ḫāme-i anber-niẟārdan isāle-i cūy-bār-ı
zülāl ile bir ḥadīḳa-i muṭarrā terbiye eylemişdür ki her ṣafḥa-i rengīni
bir taḫte-i şükūfe-i nāmdār ve her fıḳra-i nemekīni bir deste-i nāz-būy-ı
nefḥa-niẟārdur. Silsile-i suṭūrı ṣaff-ı benefşezārdan dil-cūyter ve gül-i sürḫser-i süḫanları gül-deste-i behiştden ḫoş-būyterdür. Ta bīrāt-ı cihān-pesendi zīb-i destār-ı iştihār ve telmīḥāt-ı dil-güşāsı mümtāz ü müsellem-i
aṣḥāb-ı āẟārdur. Elfāẓ-ı nāṭıḳa-nevāzı sünbül-deste-i ser-i şīşe-i feṣāḥat ve
me ānī-i [A2 2a] kināye3-perdāzı zīr-i liḫāf-ı feṣāḥatda hem-ḫvābe-i arāyis-i belāġatdur. El-ḥaḳ naḳḳāş-ı ḫāme-i bedāyi -nigārından4 çekīde olan
ġarāyib-i āẟār kitābe-i ṭāḳ-ı iştihār ve levḥa5-i sīne-i i tibār olmaġıla vāreste-i minnet-i ta rīfdür. Ammā mezra a-i ümīdi mevsim-i ḥaṣāda mevṣūl ve
sünbüle-i [B 2] ser-ber-āverde-i maḳṣūdı [A1 2a] ḫırmen-dāde-i maḥṣūl
olmadın ya nī sūzen-i ḫāme-i anberīn-tārı ḳāmet-i şāhid-i merāmına dükkān-ı müteḫayyilede dūḫte itdügi cāme-i girān-bahā-yı maḳālüñ ṭırāz-ı dāmenin itmāma muvaffaḳ olamayup nüsḫa-i Medenī’si daḫı cild-i Mekkī’si
*
1
2
3
4
5

Besmele: M, A1, A2, B
Rubāʿī, Ahreb ; Mefʿūlü…
u: -ı A2, M, B
kināye: kitābe A1
nigārından: nigārlarından A1
levḥa: ser-levḥa A1
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gibi kisve-i anber-gūnla cilve-peẕīr-i ḫitām olmadın aḳīb-i taḥrīr-i ġazve-i Bedr-i kübrāda ḳāḍı-ı [M 2a] rūḥ-ı maḥkeme-nişīn-i bedeni manṣıb-ı
çār-nāḥiye-i ḥayātdan ma zūl ve maḥṣūl-ı pīş-taḫte-i ṣadrı olan nuḳūd-ı
müte āḳibü’l-vürūd-ı enfāsı maḫlūl olup sicill-i maḥfūẓ-ı āmāli maṭvī vü
mektūm ve ḥüccet-i ḳāṭı a-yı ḥayātı mümżā vü maḫtūm olmaġın cenīn-i
meşīme-nişin-i żamīri mertebe-i tekmīl-i a żāya fāiz olamayup ne pīçīde-i
ḳımāt-ı varaḳ-ı şuhūd ve ne gehvāre-nişīn1-i mücellid-i vücūd2 olmış idi.
Binā-ber-īn bu suḳāṭa-çīn-i nevāle-i irfān
Beyt:3

Baḥr-i derdüñ esīr-i girdābı
Hedef-i cevr Yūsuf-ı Nābī

Ol ġonce-i nīm-şüküft-i çemenistān-ı āẟārı āb u hevā-yı dem ü ḳalem
ile mānende-i gül-i ṣad-berg ārāyiş-i destār-ı iḫtitām ve ol mīve-i nīmpuḫt-ı şāḫsār-ı esrārı germiyyet-i āfitāb-ı himmetle mīve-i kemāl-resīde
gibi nihāde-i ṭabaḳ-ı itmām itmege ḳıllet-i biḍa atla küstāḫāne niyyet idüp
bu niyyet-i bāhirü’l-meymenet cesāretinde [A2 2b] bir nice mülāḥaẓāt-ı
ṣāibe dāmen-zen-i āteş-i şevḳ olmaġın reh-güẕer-i beyāna ber-āverde ḳılınmaḳ münāsib görülmişdür. Bir mülāḥaẓa budur ki şāḫ-nişīn-i devḥa-i
ġufrān merḥūm Veysī-i şeker-zebān gibi bir bülbül-i āteşīn-ṣafīrüñ riyāż-ı
evṣāf-ı Muḥammedī’de aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām āġāz eyledügi zemzeme-i
ḫoş-āyendesi [A1 2b] dāire-i ālemde ḳarārın bulmamaḳ maḳām-şināsān-ı
uṣūl-ı irfāna naḳīṣe-i himmet olmaġın ol naġme-i ġam-zidānuñ niyyet-i
tevşīḥ ile ney-pāre-i ḳaleme irāde-i nefḫ-i dem eyleyene4 ḳulūb-ı erbāb-ı
nefes dem-sāz-ı teveccüh olacaḳları taḳviyet-baḫşā-yı ḫāṭır-ı fātırdur. Bir
mülāḥaẓa daḫı budur ki illet-i ġāiyye-i tertīb-i kāināt olan ḥażret-i eşref-i
mevcūdāt aleyhi’ṣ-ṣalavātuñ āvīḫte-i ṭāḳ-ı sipihr-i iştihār olan nüsḫa-i Siyer-i mu teberleri māh-ı nā-şude-bedr gibi nā-tamām ṭurur iken aṭiyye-i
İlāhī olan gencīne-i enfāsı medāyiḥ-i kesān [M 2b] ve evṣāf-ı mey ü ḫūbānda iżā at itmek ḫüsrān-ı mübīn idügi nümāyāndur.
1
2
3
4

-nişīn: -pirā A1
vucūd -A2
Beyt -A2
Feilātün Mefāilün Feilün
eyleyene: itmesine A2
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Beyt:1

Niẟār-ı ḫāk-i rehi2 olmayan dür-i saḫtüñ
Ayār-ı ḳadri olur ḳadr-i pīleverden dūn

Bir mülāḥaẓa daḫı budur ki tenhā-rev-i refref-nişīn-i dest-ārā-yı mihmān-kede-i illiyyīn aleyhi’t-taḥiyyetü ve’t-teslīm ḥażretlerinüñ vaḳāyi -i
cihān-tāb-ı ẓuhūrların pīrāye-i ṣaḥāif-i āẟār itmek dā iyesine dil-beste
olanlara lā-şek miftāḥü’l-ġayb-ı tevfīḳle ebvāb-ı maḫāzin-i ma ānī küşāde
ve esbāb-ı meyāmin-i rūḥānī āmāde olup ribāṭ-ı çār-ṣuffe-i derūnında nevbe-nev ḳavāfil-i tevfīḳ teng-güşā-yı emti a-i3 [B 3] gūn-ā-gūn-ı ḫayāl ve
çār-sū-yı żamīrinde tāze tāze perend-i nev-ẓuḥūr-ı kārgāh-ı [A2 3a] taḥḳīḳ
zīver-i dūş-ı dellāl-ı maḳāl olıcaġı şā ibe-i iştibāhdan berīdür.
Beyt:

و
در
ز ازد אم אل

אه و

4

Bir mülāḥaẓa daḫı budur ki micmere-i dil-i pür-zaḫmumdan nümāyān
olan ūd-pāre-i ibārāt ve anber-rīze-i isti ārāt meşāmm-ı idrāk-ı müşkil5-pesendān-ı āleme ḫām göründügi ṣūretde bārī żımnında [A1 3a]
münderic olan rāyiḥa-i fāyiḥa-i ṣalāt ü selām resīde-i pīşgāh-ı muḳaddes-i
risālet-penāhī ve pesendīde-i Cenāb-ı İlāhī olmaḳ mertebesi ki būy-ı iştibāhdan ḫālīdür, bu ḫaste-i zükām-zede-i derd-i ser-i ma ṣiyete kāfīdür. Bu
taṣavvurāt-ı mütenāsıḳa tāziyāne-i yek-rān-ı sebük- inān-ı şevḳ olmaġın
“mütevekkilen ale’llāh ve müstefīżen min6 rūḥāniyyeti Resūli’llāhi ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem7” cānib8-i merāma imāle-i licām-ı Zeylü’s-Siyer-i
Nebevī ile ta yīn-i nām ḳılındı. Kāse-i deryūze-i dest-i du ā ber-dāşte-i bārgāh-ı kibriyā ḳılınur ki silsile-i enfās cünbiş-i esb-i tünd-ḫīz-i eyyāmdan
güsiste olmadın vāṣıl-ı ser-menzil-i iḫtitām idüp ber-maṣdūḳa-i manṭūḳa-i
1
2
3
4

5
6
7
8

Beyt -A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
dür-i: reh-i A1
emti a: metā A1
Mefāilün Felātün Mefāilün Feilün
Onu vasf etme sahifesinde kalemin konum alması sırasında, nefes hayalin izdihamından dolayı sineye
sığmaz.
müşkil: ḫūd A1
min: an A1
Allah’a tevekkül ettim ve peygamberin ruhaniyetinden feyiz taleb ediyorum.
cānib: feżā A1
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1

ـ

ـ ء ـ إ وـ

 ــא ـnumūne-i ferḳadān olan dü cild-i müellif-i

Veysī-i beḳā-mesīr şekl-i ḳıṭ a-i elmāsda cilve-peẕīr olmaġıla nigīn-i ḫātem-i itmām eyleye āmīn. “Bi-ḥürmeti men lehū ḳıyāmü’s-semāvāti ve’l- arażīn2”
Li-münşiihi:3

Ümīdüm ḫalḳdan Nābī ne iḥsān ü ne taḥsīndür
Mücerred ḫiẕmet-i peyġamberīde şevḳ-i muṭlaḳdur
Tek-ā-pū-yı Siyer’den ārzū-yı ḳalb-i maḥzūnum
Rıżā-yı server-i ālem ḳabūl-i Ḥażret-i Ḥaḳ’dur
Vāḳıa-i Ġazve-i Benī Ḳaynuḳā*

Alem-efrāzān-ı püşte-i dirāyet bu vechile şuḳḳa-güşā-yı rāyet-i rivāyet olmışlardur ki havālī-nişīnān-ı dārü’l-hicre-i müteyemmineden ṭāife-i
Yehūd-ı Benī Ḳaynuḳā ki ibtidā [A2 3b] ḫidīv-i illiyyīn-serīr aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri teşrīf-i ḫıṭṭa-i Yeẟrib buyurduḳları eyyāmda bārūyı müdārāya tevārī idüp maḥall-i iḳtiżāda eḥibbā vü a dā-yı İslāmiyān’a
muvāfaḳat ü muḫālefet şarṭıyla binā-yı ṣulḥa istiḥkām virmişler idi. Ammā
vāḳı a-i Bedr-i kübrā aḳībinde ṭanṭana-i kūs-ı nevbet ü nübüvvet ṭabl-ı
zerrīn-i āfitābı [A1 3b] şikest ve māhçe-yi livā-yı risālet ḳurṣ-ı ḳameri pest
eyledügin gördükde kānūn-ı dil-i pür-kīnleri leheb-efrūz4-ı ḥased olup bu
gūne şerāre-feşān-ı heẕeyān oldılar ki fırḳa-i İslāmiyān bir ṭāife ile ṣaf-zede-i teṣādüm oldılar ki muḳābele-i fenn-i muḳātelede cāhil idiler. Eger
bizümle fetḥ-i derīçe-i perḫāş itseler daḳīḳa-i dest-bürd ne resm üzre olduġı ma lūmları olur idi diyü taḫrīb5-i viẟāḳ-ı mīẟāḳa ḥarīṣ oldılar. Ta yīn-i
Mevlānā Mu īnü’d-dīn-i Miskīn aleyhi’r-raḥme üzre perde-i ahd bu taḳrīb
ile çāk-ḫūrde-i pençe-i naḳṣ oldı ki bir imreet-i mümine bir gün bāzār-ı

1
2
3
*

4
5

Bir şey iki oluyorsa üç de olur.
Gök ve yeri sayesinde yarattığının hürmetine…
Li-münşiihi: Ḳıṭ a A1
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Başlık: M 3a, A1 3a, A2 3a, B 3; Şürū -ı Ber-Siyer-i Efḫārü’l-Mevcūdāt Aleyhi Ekmelü’ṣ-ṣalavāt M,
Veysī-i Merḥūmuñ Siyer-i Müellefi Bu Maḥalle Geldükde Never-dīde-i Dest-i Taḳdīr Olmaġın İtmāma Şürū Olınmışdur. Ġazve-i Benī Ḳaynuḳā ez-Siyer-i Ḫayrü’l-Beşer Ṣallallāhü Aleyhi Ve Sellem A1
-efrūz: -efrāz A1
taḫrīb: ḥall A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Benī Ḳaynuḳā ’da bir mühimm-i żarūrī1 içün bir Yehūdī zergerüñ kenāre2-nişīn-i dükkānı iken ol zerger-i āteş-dest ol [B 4] pāk-dāmenüñ ẕeyl-i
pesīnin sūzen-i iġfāl ile püştine3 ta līḳ itmegin hengām-ı [M 3b] ḳıyāmda
cāy-ı mestūrı memerr4-i naẓar-ı ḫāṣṣ ü āmm olıcaḳ ḫużżār-ı Yehūd ḥoḳḳagüşā-yı ḫande5-i istihzā oldılar. Ol mestūre-i maḥcūbe kemāl-i infi ālinden
feryād-ḫīz-i vāveylā olduḳda ḥumāt-ı dīnden birisi bu mu āmeleye nāẓır
bulunup şiryān-ı ḥamiyyeti ḍarabān itmegin ol müşrik-i dūzaḫī-nihādı bāriḳa-i şimşīr ile güdāḫte-i pūte-i adem eyledi. [A2 4a] Ṭaife-i Yehūd daḫı
ol mümin-i kāmilü’l6- ayārı sikke-yāb-ı dārü’ḍ-ḍarb-ı şehādet itmeleriyle
āteş-i tīz-ḫīz-i fesād bünyān-ı muṣālaḥayı sūzān idüp zebāne-i muḫāṣamet
revāḳ-ı kāḫ-ı ẓuhūra ta alluḳ eyledi. Bu ḫaber nigehbān-ı ḫıṭṭa-i risālet
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerine gūş-res olduḳda gūş-māl-i ıṣābe-i
işrāk içün evvelā kelānterān-ı ḳabīleyi iḥżār buyurup levāzım-ı terhīb
ü taḫvīf ile [A1 4a] dārü’l-emn-i ḥavza-i İslām’a teklīf buyurduḳlarında
çeşm-i bed-bīnlerindeki sebel-i cehl mu āyene-i rāh-ı hüdāya māni olmaġın ceng-cūyāne vaż 7 ile8 hużūr-ı muḳaddes-i nebevīden be-der oldılar.
Ol eẟnāda bülbül-i sidre-nişīn Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sٍ ﴿و ِا ــא َ َ א َ ـ ِ ـ َ ـ ٍم ِ א َـ ً َ א ْ ِ ـ ْ ِا َ ِ ـ ٰ ـ ـ
selām gül-deste-i kerīme-i اء ِا َّن
َٓ َ
َ ْ ْ
َّ َ
ْ ْ َّ
َ
9
﴾ َ  ا ّٰ َ َ ُ ِ ــ ُّ ا ْ َ ٓ ِאئ ۪ ــiblāġıyla taḥrīk-i ṣarṣar-ı azm itmegin ṣaf-der-i āsmān-maḳarr aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām hażretleri Ebū Lübābe raḍıya’llāhü
anhı dārü’l-ḥikem-i Ṭaybe’de cā-nişīn buyurup techīz-i leşker-i ẓafer-medār ile ol dūzaḫiyān-ı ẟiḳāl-ṭıynetüñ maḳarları olan ḥiṣārı menḳal-ı pür-āteşvār maḥṣūr idüp sene-i ẟāniyye-i hicriyye Şevvāl’inüñ muntaṣıfından
pānzde şebāne-rūz i māl-i levāzım-ı tażyīḳ ü tenkīl eylediler. Kemān-ı sīmtūz-ı ġurre-i Ẕi’l-ḳa de dūş-ı āsmānda diraḫşān olduḳda ṭable-i sīne-i Yehūd
hedef-i nāvek-i ıżṭırāb olmaġın bi’l-cümle emvālleri müsellem-i taṣarruf-ı
ġuzāt olmaḳ şarṭıyla dā iye-i istīmāna ruḥṣat-cūy oldılar. Ammā cānib-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

żarūrī: mühim M
kenāre: künāse M
püştine: dūşına M
memerr: ḳamer A2
ḫande -M
kāmil: ḫāliṣ A1, A2
vaż : ṭavr A2
ceng-cūyāne vaż ile -M
“Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir.” (Enfâl, 8/58)
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nebevīden aleyhi’s-selām [M 4a] adem-i müsā adeden nāşī bi’ż-żarūre
sāḥa-i teslīme nüzūl eylediler. Şümārları resīde-i derece-i seb a mie idi.
[A2 4b] Rekīn1-i żamīr-i seyyīd-i ālemiyān2 ol bed- ahdlerüñ ḫūnıyla
ḥaṣā3-yı ṣaḥrāyı pāre-i mercān itmek olduġından dest-i peymān-şikestlerin
ḳufl-ı ṣandūḳa-i ḳażā4 itmegiçün Münẕir bin Ḳudāme-i Süllemī’ye işāret
buyurdılar. Ol ḫilālde ser-ḳāfile-i nifāḳ Abdu’llāh bin Übey bin Selūl-ı
bed-aḫlāḳ pīşgāh-ı seyyid-i kāināt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavātda ḫār-ı ḫōd-rūyṣıfat nümāyān ve dāmen-i recā-yı iclāle5 āvīzān oldı. Her çend nāzenīn-i
bālā[A1 4b]-ḫāne-i illiyyīn aleyhi’t-taḥiyyetü ve’t-teslīm iẓhār-ı çīn-i cebīn
idüp maḳāl-ı melāl-engīzinden i rāż-ı vüche-i iltifāt iderler idi. Ammā ol
bed-sirişt-i nifāḳ-ālūduñ mübālaġa-i ibrāmı ḥadd-i müdāfa adan tecāvüz
itmegin āḳıbet 6 ـ
ـ ا و ـ
 ّ ـcevābı ile evṭān-ı melūfelerinden celāya ruḥṣat virüp Ubāde bin eṣ-Ṣāmit raḍıyallahü anh mānende-i
ṣabā-yı ḫāşāk-rūp ol ḫas-ṭıynetān üzre ta yīn buyurulup arāżī-i Şām’dan
Eẕri āt nām maḥalle iclā eylediler. Maḥall-i ma hūdda müddet-i ḳalīle içinde bi’l-cümle dergeh-nişīn-i caḥīm olduḳları iẟbāt-kerde-i daḳīḳa-sencān-ı
siyerdür. Ḥavālī-i riyāż-ı Yeẟrib ol ḫār-menişāndan taṭhīr olınduḳda esliḥa
vü emvālleri beyne’l-aṣḥāb ḳısmet buyurulup ḥiṣṣe-i ḫāṣṣe-i muḳaddes-i
nebevī aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām daḫı ba żı cigerdārān-ı aṣḥāb-ı kirāma
in ām ü iḥsān7 buyuruldı.

Vāḳıa-i Ġazvetü’s-Sevīḳ*
Daḳīḳa-şināsān-ı pervīzen-i siyer bu resmle idāre-i ṭavāḥīn-i ḫaber eylemişdür ki Ebū Süfyān ma reke-i Ḳureyş-sūz-ı Bedr’den be-der olıcaḳ neẕr
eyledi ki leşker-i [A2 5a] ẓafer-şikārdan aḫẕ-ı intiḳām itmedükçe ne cism-i
ġam-fersūdın firāş-ı nisvānda temkīn ve ne ser-i hevā-perestin ādet-i Urbān üzre tedhīn eyleye. Bir rivāyetde çihil nefer ve bir rivāyetde dü ṣad
müşrik-i herze-gerd ile [M 4b] cānib-i Medīne’ye taḥrīk-i ḳādime-i nā1
2
3
4
5
6
7
*

Rekīn: Rekīz A2, M, B
ālemiyān: ālem A1
ḥaṣā: feżā B
ḳażā: ḳafā M
iclāle: iclāya A1
Bırakınız! Onlara ve onlarla beraber olanlara lanet olsun.
ü iḥsān -A1, A2
Başlık: M 4a, A1 4b, A2 4b, B 5

Zeyl-i Siyer-i Veysî

dime eyledi. Eẟnā-yı ṭarīḳde ḳabīle-i Benī en-Naḍīr’den Ḥuyey bin Aḫṭab’uñ der-i ḫānesine mānende-i deryūzeger-i nevāle-cūy tevcīh-i maṭiyye-i
nüzūl murād eyledükde derīçe-i maḳṣūd-ı bī-sūdı [A1 5a] gibi der-i dārı
rūy-i ümīdine sedd ve sīne-i ārzūsın nişāne-i ṭabançe-i redd itmegin nāçār ḫāne-i Sellām bin Mişkem’de basṭ-ı ḥaṣīr-pāre-i meẕellet eyledi. Sellām
tertīb-i lāzıme-i mihmāndārī ve tamām şeb birbiriyle idāre-i aḳdāḥ-ı ġam1güsārī itmekle Ebū Süfyān mā-fi’ż-żamīri olan dürd-i maġşūş-ı efkārı rīḫte-i piyāle-i taṣrīḥ eyledi. Vaḳt-i seḥer Medīne-i Müteberrike’ye bir fersaḫ
miḳdārı maḥalde vāḳı nāḥiye-i arīżde bir mümin-i enṣārī müzdveri ile
kār-bend-i meşġale-i ẕirā at iken sünbüle-i ḥayātların ḥavāle-i dās-ı memāt
eyledi. Ve iki naḫl-ı ḫurmāyı daḫı şerāre-i maẓlūm-sūzıyla ol reh-revān-ı
beḳāya meş al-i āteş-feşān eyleyüp zu m-ı bāṭılı üzre bār-ı ahdi dūş-ı iltizāmdan isḳāṭ itmekle cānib-i Mekke’ye inān-gerdān olduġı şāh-bāz-ı
āşiyāne-nişīn-i risālet aleyhi ekmelü’t-taḥiyye ḥażretlerine ma rūż olduḳda
Ebū Lübābe’yi raḍıya’llāhü anh nigehbān-ı mesned-i ḫilāfet buyurup iki
yüz uḳāb-ı ṣa ve-şikār ile dünbāle-i hevā-gīrān-ı işrākdan ecniḥa-güşā-yı isti cāl oldılar. Küffār-ı gürīz-pāy vāhime-i aḳab-gīrāndan sebükbār olmaġiçün tūşe-i rāhları olan enbān-ı sevīḳī ki revġanla ālūde [A2 5b] ārddan
ibāretdür, efgende-i beyābān-ı telāş idüp naṣīb-i ḥavṣala-i ġuzāt olmaġın
bu ḥareket-i pür-bereket ġazve-i Sevīḳ nāmıyla āsyāb-ı efvāhda dāir oldı.
Dārü’l-ḳarār-ı Medīne’ye vuṣūl ḫilālinde ṣaff-ārā-yı ṣalāt-ı d-ı ażḥā olup
bi’l-cümle [B 6] aġniyā-yı aṣḥāb ile raḍıya’llāhü anhüm riyāż-ı rıżā-yı
İlāhī’ye ḳanavāt-ı gelū-yı żaḥāyādan isāle-i māül’l-ḥayāt-ı ḫūn ve ruḫsāre-i
arāyis-i taḳvāyı gül-gūn eylediler. Va’llāhü a lem.2

Vaḳāyi-i Sene-i !āliẟe-i Hicriyye-i Nebeviyye Vāḳıa-i Ġazve-i
Ḳarḳaratü’l-Küdr*
[A1 5b] [M 5a] Ḳāidān-ı ḳaṭār-ı aḫbār bu ṭarz üzre tertīb3-i mehār-ı
güftār eylemişdür ki kefere-i saḳīm-dilān olan4 Benī Süleym ü Ġaṭafān’dan
1
2
*
3
4

ġam : mey A1, A2
Allah en iyi bilir.
Başlık: M 4b, A1 5a, A2 5b, B6; Vaḳāyi -i Sene-i āliẟe-i Hicriyye Vāḳı a-i Ġazve-i Ḳarḳaretü’l-Küdr
M, A2, B
tertīb: tevcīḥ M
olan -M
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bir şirẕime-i şer-endīş ıżrār-ı müslimīne intihāz-ı furṣat ümīdiyle Ḳarḳara
nām maḥalde aḳd-i cem iyyet itdükleri sāmi a-res-i ḳāfile-sālār-ı enbiya
aleyhi taḥiyyātü’l-verā olmaġın muhācir ü enṣārdan bir fırḳa-i meydān-neverd-i nāverd ile maḥall-i ma hūda taḥrīk-i heyūn-ı tesāru buyurduḳlarında güm-geştegān-ı beyābān-ı ḍalāldan eẟer bedīdār olmayup ancaḳ Yesār
nām bir ġulām ile bir nice sārbān ra y-i cimāle rehīn-i iştiġāl bulundı. Anlardan istiḫbār-ı mecma -ı küffār olınduḳda adem-i ıṭṭılā ları müte ayyin
olmaġın bi’l-cümle baḫtiyān ü baḫtī-keşān cānib-i Medīne’ye sevḳ buyuruldı. İmām-ı ṣaff-ı enbiya aleyhi efḍalü’t-teḥāyā edā-yı farīża-i ṣubḥ içün
ḳandīl-i cebīn-i mübīnleri ile tenvīr-i miḥrāb-ı illiyyīn buyurduḳlarında
Yesār daḫı ḳarīḥa-i hidāyet-cūy-ı cibillīsinden nāşī güẕāşte-i silk-i ṣufūf-ı
cemā at olup seyyid-i ālemiyān aleyhi’s-selām cānib-i Yesār’a tevcīh-i naẓra-i iltifāt buyurduḳlarında ol ġulām-ı nīk-fercāmuñ1 bī-teklīf [A2 6a]
sübḥa-i lülü-sīmā-yı ṣufūfa insilākı ḫāṭır-ı cihān-tāblarına ẕerī a-i inşirāḥ
oldı. Ḥużżar-ı ġuzāt Bāre-i Yesār’da ta alluḳ-ı ḫāṭır-ı seyyid-i kāinātı aleyhi’t-taḥiyyete iḥsās itmeleriyle her biri kemāl-i raġbetle ḥiṣṣesin isḳāṭ idüp
Yesār-ı devletyār milk-i yemīn-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn aleyhi’s-selām olmaḳ
niyāzıyla ruḫ-sūde-i zemīn-i żirā at olıcaḳ ṣaḥīfe-i niyāzları raḳam-dāşte-i
ḳabūl olduġından ġayrı Yesār’uñ daḫı levḥa-i gerdeninden ḥakk-ı sevād-ı
rıḳḳıyyet buyurdılar.
Beyt:2 [A1 6a] Görmeyen gülşen-i ruḫsāruñı dil-şād olmaz
Serv-i āzāduña ḳul olmayan āzād olmaz
Merbūṭ-ı ezimme3-i iġtinām olan cimālden ba de ifrāzi’l-ḫums her
ġāzī-i nīk-baḫt bir ḳavlde ikişer, rivāyet-i uḫrāda üçer res üştür4-i ser-mest
ile Medīne-i Müteyemmine’de ināḫa-i nāḳa-i mu āvedet eylediler5. Va’llāhü a lem.6

1
2
3
4
5
6

-fercām: -encām A1
Beyt: Li-müellifihi A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
ezimme: edimme A2
üştür: şütür A1, A2
eylediler: buyurdılar A1
Allah en iyi bilir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Vāḳıa-i Ġazve-i Enmār*
[M 5b] Bu ġazve-i i cāz-eẟer elsine-i maḥdūdān1-ı siyerde Ġazve-i Ẕīemr ile daḫı mevsūmdur ki alā kile’t-taḳdīreyn2 ārāżī-i Necid’den bir mevżi
ismi olduġı ẟübūt-yāfte-i [B 7] feżā-yı ta ayyündür. Rūbāh-sīretān-ı Benī
a lebe vü Benī Muḥārib’den bir gürūh kāfir-i ḥīle-cūy Ġavreẟ nām bir
şaḫs-ı avret-sīmā-yı nāḳıṣü’l-idrāk ifsād ile mevżi -i mārrü’ẕ-ẕikrde ḫergele-bend-i cem iyyet ve cānib-i dārü’l-hicreye bār-āver-i ḫār-ı eẕiyyet olduḳları gūş-zed-i nigehbān-ı ḫıṭṭa-i risālet aleyhi’t-taḥiyye olmaġın Ḥażret-i
Oẟmān bin Affān raḍıya’llāhü anh mesned-i āsmān-ṭufeyle temkīn buyurulup dört yüz elli nefer hizebrān-ı künām-ı İslām ile rikāb-engīz-i azm
oldılar. Maḥall-i ma hūda ḳarīb Cebbār nām bir bādiye-gerd-i bād-peymāya [A2 6b] mülāḳī olup isti lām-ı müsteḳarr-ı ḫuṣūm buyurduḳlarında
enbān-ı rāzdan bu gūne fekk-i uḳde-i ibhām eyledi ki ḥaşerāt-ı hevām-sirişt-i müşrikān āvāze-i ṣā iḳa-i ṣavlet-i azmuñız istimā ından3 şikāf-ı rüūs-ı
cibāle tevārī eylediler. Bīm-i bāriḳa-i şimşīr-i ālem-sūzıñuzdan irāet-i sere
ḳaṭ ā iḳtidārları yoḳdur. Seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem Cebbār’ı
ḫvān-ı leẕīẕü’n-nevāl-ı İslām’a da vet buyurduḳlarında ḥavṣala-i cibilliyeti
ḳabūl-ı nevāle-i hidāyete müsta id olmaġın taḥrīk-i ser-engüşt-i iḫlāṣ ile dil
ü dehānın [A1 6b] leb-rīz-i māide-i īmān eyledi. Vāḳı ā Cebbār’uñ sebk-i
ḳālıb-ı taḳrīr itdügi üzre ef ā-nihādān-ı kühsār-ı ḫıẕlāna ḫazīde-i sūrāḫ-ı
iḫtifā olduḳları müte ayyin olmaġın bu ġazvede ḥālet-i zed ü bürd ṣūret-peẕīr olmadı. Ammā ol rūz-ı raḥmet-fürūzda saḳḳā-yı seḥāb maḳdem-i
sulṭān-ı rusül aleyhi’s-selām ḥażretine niẟār-ı reşeḥāt-ı leāl itmegin cāme-i
āsmān-ṭırāzları mānende-i verd-i ṭarī şebnemdār olmaġıla bir şāḫ-ı dıraḫta
ta līḳ idüp pāy-ı dıraḫtı bir müddet müttekā-yı celse-i istirāḥat buyurdılar.
Beyt:4

*
1
2
3
4

Fedā o naḫle sehī-ḳāmetān-ı sīmīn-ber
Ki sāyesin ide cāy-ı nişest-i [M 6a] peyġamber

Başlık: M 5a, A1 6a, A2 6a, B 6
maḥdūdān-ı: müceddidān-ı mebānī-i A1, A2
İki takdir üzerine…
istimā ından -A1
Beyt: Li-müellifihi A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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Mutaraṣṣıdān-ı kemīn-i ḍalāl bu ḥālet müşāhedesinden nāşī Ġavreẟ’i
ẓuhūr-ı hengām-ı furṣat tebşīri ile teşcī itmeleriyle mānende-i düzd-i çālāk
ḳāmet-i şitābına ilbās-ı kisve-i ḫafā vü ẓuhūr iderek pā-nihāde-i dāire-i
ḳurb olduḳda nāgehānī 1 ــכ ا ــ م ــ
 ــnidāsıyla2 ol seḥāb-ı anberbār-ı şefā at aleyhi’s-selām üzre ḥavāle-i berḳ-i şimşīr eyledi. Sulṭān-ı her
dü serā aleyhi ecmelü’t-teḥāyā [A2 7a] “Allāhü Te ālā” cevābı ile viḳāye-i
himāye-i İlāhī’ye i tiṣām eyledüklerinde der-ḥāl sīmurġ-ı sidre-nişīn ya nī
Cibrīl-i Emīn fermān-ı Rabbü’l- ālemīn ile pertāb-ı şitāb olup sīne-i Ġavreẟ’e bir püşt-i dest ḍarb eyledi ki resi ḳademiyle tebdīl-i maḳām-ı ulvī
vü süflī idüp ḳabẓa-i şimşīri ser-rişte-i furṣat gibi destinden bīrūn olıcaḳ
server-i melek-ḫadem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem rübūde-i ser-pençe-i
taṣarruf idüp bu def a nevbet-i ḫiṭāb-ı 3 ــכ ا ــ م ــ
 ــzebān-ı bāriḳa-feşānlarına düşicek [A1 7a] Ġavreẟ lerze-künān “Yā Resūla’llāh [B 8]
benüm şerer-i şerr4-i şimşīrümden cism-i pāküñi5 verā-yı cünne-i viḳāyede
ḥıfẓ eyleyen muṭlaḳā cenāb-ı ṣāni6 -i dost-perver-i düşmen-endāz olduġına
ḳaṭ ā kūre-i żamīrde engüşt-i iştibāhum ḳalmadı” diyüp ṣafā-yı ḳalb ile
niyām-ı dehānın maḳarr-ı şimşīr-i kelime-i şehādet eyleyicek yine tīġın
kendi destine teslīm buyurdılar. Ġavres henüz ibrīz-i İslām’ı mehekk-zede-i imtiḥān olmadın böyle hengām-ı furṣatda yine destin āşnā-yı ḳabża-yı
şimşīr buyurduḳlarına bī-iḫtiyār zemzeme-senc-i taḥsīn olup ــ
وا
7
 ــ ــmaḳālini tekrār iderek ḳavmini rāh-ı hüdāya delālet içün rücū a
istīẕān eyledi. Mecma -ı ḳavmine vuṣūlda her biri “Yā Ġavreẟ tek ü tenhā
ḫaṣm8-ı ḫufte-i bī-silāḥa ḥavāle-i tīġ-i intiḳām itmiş iken perende-i bāzgūnla nigūn olmaḳ ne cihetle ārıż oldı?” diyü istiḳṣā-yı mācerā itdüklerinde
[M 6b] “Va’llāhi bir merd-i sefīd-rūy-i bülend-ḳad meyānumuzda temeẟẟül
eyleyüp bir püşt-i destle beni gūy-ı meydān-ı meẕellet eyledi. [A2 7b] İmdād-ı āsmānī idügi mütebeyyin ve Muḥammed aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
firistāde-i Yezdānī idügi müte ayyin olmaġın bi-ḥamdi’llāhi te ālā beşere-i
1
2
3
4
5
6
7
8

Seni bugün benden kim kurtaracak? (Buhârî, Cihâd, s. 83.)
nidāsıyla: na rasıyla A2
Seni benden bugün kim kurtarabilir?
şerr -M
pāküñi: mübāreküñi A1
ṣāni -M, A2, B
Muhakkak Sen benden daha hayırlısın.
ḫaṣm: merd M, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

żamīrümi jeng-i şirkden taṣfiye ve ḳabūl-i naḳş-ı İslām ile taḫliye eyledüm.
Siz daḫı kāse-i ḳulūbı dürd-i şirkden taṭhīre müsāra at eyleñ” didi1. Ol
maḫmūrān-ı mey-kede-i ḍalālı sīr-āb-ı selsāl-ı īmān eyledügi taṣḥīḥ-kerde-i allāme-i Ḳasṭallānī’dür. Bu mu āmele-i minnet-ḫīzi ḥāvī güher-pāre-i
kerīme-i כـ
ُ ْ َ ﴿ َٓــא اَ ُّ َ ــא ا َّ ۪ ـ َ ٰا َ ُـ ا ا ْذ ُכـ ُ وا ِ ْ َ ـ َ ا ّٰ ِ َ َ ْ ُכـ ْ ِا ْذ َ ـ َّ َ ـ ْ ٌم اَ ْن َ ْ ُ ـ ُ ا ِا
ْ
2
﴾  اَ ْ ِ َ ُ ـ َ َכ ـ َّ اَ ْ ِ َ ُ ـ َ ْ ُכ ـol maḥalde [A1 7b] mürsele-zīb-i nüzūl olduġı
ْ
ْ
ْ
müsellem-i cevheriyān-ı taḥḳīḳdür. Bu ġazvede müddet-i nehżat-ı müteberrikeleri on bir gün olduġı nüvişte-i muḥāsibān-ı āẟārdur.

Seriyye-i Muḥammed bin Mesleme Raḍıya’llahü Anh ve
Ḳatl-i Kab bin Eşrefi’l-Yehūdī*
Ḫāme-i nādire-nigār-ı Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme bu vech ile ḳaṭre-çekān-ı
taḥḳīḳ olmışdur ki ma reke-i ālem-gīr-i Bedr-i kübrā kitābe-i ṭāḳ-ı şöhret
olaldan ḫūk-sīretān-ı münāfıḳīn ü Yehūd bi’l-cümle kebāb-ı sīḫ-i reşk ü
ıżṭırāb olmışlar idi.
Beyt:3

Saña adū4 olanuñ çekdügi aẕāba göre
Ḥużūr-ı bāġ-ı cināndur caḥīm içinde aẕāb

Binā-ber-īn sükkān-ı ḥavālī-i Medīne’den Ka b bin Eşref-i Yehūdī ki
zu mınca ser-ḳatār-ı ḫergele-i ta ayyün geçinüp meẕemmet-i müslimīni aḳdem-i a māli add ider idi. Bāriḳa-i şārıḳa-i fetḥ-i Bedr’den baṣar-ı
bed-bīni ḫīrelenüp ġazā-yı küştegān-ı Bedr içün Mekke’ye naḳl-i bār-ı
ẟıḳlet eyledi. Merāẟī-i ḳutelā-i müşrikīn ve ehācī-i ḥavme-güzīnān-ı dīn-i
mübīni mutażammın şūre-zemīn-i [A2 8a] ṭabī at-ı ḫabīẟesinden ber-çīde
eyledügi ḫazef-pāre-i müzaḫrefi mecālis-i sūgvārān5-ı [B 9] küffāra neşr
idüp muḫāṣamet-i müminīne iġrā itdükden ṣoñra mānende-i seyyāre-i
Naḥs yine menziline ric at eyledügi ḫaberi mirāt-ı şuhūd-ı ekrem-i mevcūdāt aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt cenābına mün akis olduḳda dāmen-i żamīrleri
[M 7a] muġber olup ا ـ اכ ـ ا ـ ا ـ ف ــא ــئ ـ إ ـ ا ـ و ـ
1
2
*
3
4
5

didi: diyü M
“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze)
kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti.” (Mâide, 5/11)
Başlık: M 6b, A1 7b, A2 7b, B 8
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
adū: ḥasūd A1
mecālis-i sūgvārān: sūgvārān-ı mecālis M

165

166

TENKİTLİ METİN

ـ אر

1

 اdu ā-i aleyhi ile dīvān-ḫāne-i muḳaddes-i ḳāḍiyü’l-ḥācāta tevcīh-i

luḥāẓa-i iştikā buyurdılar. Ve “Āyā ḳanġı şāh-bāz-ı āşiyāne-i himmetdür ki
bu ḫār-ı dil-ḫırāşı şāri -i müminīnden ber-kende itmege tīşe-efrāz-ı celādet
ola?” diyü aṣḥāb-ı kirāmı vüche-i ḫiṭāb-ı müsteṭāb2 [A1 8a] buyurduḳlarında şīr-dilān-ı enṣārdan Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anh pāy-ı
irādet üzre girih-bend-i dest-i edeb olup “Yā Resūla’llāh eger bu kemtere
teveccüh-i ālem-gerdānınız temīme-i ḥamāil3-i bāzū-yı azm olursa bu ācizterīn-i bendegān inşāallāhü te ālā bu ḫiẕmet-i Ḫudā-pesendi taḥmīl-i
dūş-ı iltizām4 iderdüm.” didükde şāhen-şeh-i erīke-nişīn-i belāġ aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāmdan iḥrāz-ı āẟār-ı taḥsīn idüp ḫānesine geldi. Ammā
uhde-i iddi ādan ḫurūc daġdaġasıyla se şebāne-rūz der-bend-i gelūsı āmedşüd-i ḳavāfil-i nevālden mu aṭṭal ḳaldı.
Beyt:
5

د

د

ون آ
ا
אن ی ون آ

ۀ
6

از
از

Āḫir yine meclis-i muḳaddes-i nebevī aleyhi’s-selāma gelüp bu kār-ı
pür-ḫaṭar temşītinde li-maṣlaḥatihi naḳīṣe-i aṣḥābı mutażammın ba żı kelimāt-ı żarūriyye irtikābına [A2 8b] isticāze eyledi. Rivāyet-i uḫrāda Sa d
bin Mu āẕ rāḍıya’llāhü anh ile idāre-i miḥver-i istişāreye müşār oldı. Tedbīr-i ḳażā-teẟīr Sa d raḍıya’llahü anh üzre ol7 Ḳārūn-ı bālū a8-i fesāddan
taḥṣīl-i resü’l-māl-i āmāle arż-ı iftiḳār ve istiḳrāż-ı eṭ ime vü eẟmārdan
ġayrı eshel vesāil olmaduġı bīḫte-i pervīzen-i efkār idüp dilīrān-ı enṣārdan Ebū Nāile ve İbād bin Bişr ve Ḥāriẟ bin Evs ve Ebū Īsā bin Cübeyr Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anhüm mānend-i penc engüşt
hem-dest-i ittifāḳ oldılar. Ebū Nāile’nüñ Ka b ile rābıṭa-i uḫuvvet-i reḍā īsi olmaḳla evvelā temhīd-i muḳaddemāt-ı iġfāl içün irsāl eylediler. Ka b
maḳdem-i Ebū Naile’den ḫoş-ḥāl olup mürā āt-ı ḳāide-i mihmāndārī
1
2
3
4
5

6
7
8

Allah’ım! Beni Ka b bin Eşref ’in şerrinden ve şiirlerinden dilediğin gibi koru.
müsteṭāb -M
ḥamāil: - M, A1, B
iltizām -M
Mefūlü Mefāilün Mefāīlün Fa
Bir adam, ahdine vefa göstermezse eğer, ondan her ne beklersen bekle boştur. (Şems-i Tebrîzî, Divan,
Rübâiler, 5. Bölüm, 1. Rübâi)
Ez-her çi: Çi ez-her M, A2, B
ol -M
bālū a: bülū a M, A2, B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

[M 7b] ḫilālinde istikşāf-ı bā iẟ-i ḳudūm eyledükde Ebū Nāile iṭāle-i
ṭūmār-ı kelime-i1 [A1 8b] perdāḫte ve güşāyiş-i enbān2-ı nāle-i sāḫteye
āġāz idüp3 ḳudūm-ı mevkib-i muhācirīnden niẓām-ı aḥvāl-i sekene-i Yeẟrib-zemīne raḫne-i iḥtilāl taṭarruḳ itmekle menāhil-i īşumuz mükedder
ve gerd-i fitne vü muḥārebāt ẓuhūrı ile merāyā-yı ḳulūb-ı eviddā bizden
muġberr oldı. Vāhime-i ġāretiyāndan rāh-ı āmed-şüd münsed olmaġıla servet ü miknetümüz faḳr u iḥtiyāca müteḥavvil olmışdur. Maḳāṭı -ı
aḥvālüñ bundan ṣoñra tefriḳaya incirārı meṭāli inden hüveydādür. Ḥālā
[B 10] hem-rāzān-ı ḳadīmden ba żı dostān-ı ṣāf-nihād bu māddede benümle levḥā-ḫvān-ı dāstān-ı ittiḥād olup istīlā-yı şaḫne-i gelū-gīr-i iḥtiyācdan kenef-i aṭāñuza ilticāya āmādedürler. Eger müsā ade-i iḳrāż ile terfīh-i
eḥibbā ḥavāle-i va de-i himmet buyurulur ise bi’l-cümle sāyebān-ı in āmıñuza müctemi olurlar diyü dām-ı dāne-yi [A2 9a] maḳālāt-ı āgāh-firībāne ile ol dil-siyehüñ kelāġ-ı ḫāṭırın şikār idüp esliḥaları mürāhene-i istiḳrāż olmaḳ ahdi ile ta yīn-i vaḳt-i mülāḳāt eylediler.
Beyt:4

Yār içün eylemege ṭāir-i maḳṣūd şikār
Dāne-i eşki ṣaçup dām-ı nezāket ḳuraruz

Ebū Nāile yārān-ı kemīn-nişīn ile mülāḳāt idüp5 alāyim-i ḥuṣūl-ı
memūl ile tebşīr eyledi. Ve bi’l-ittifāḳ ḥużūr-ı seyyid-i kāināt aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāma gelüp tertīb eyledügi manṣūbe-i iḥtiyāli taḳrīr eyledi. Şeb-i
çār-deh-i māh6-ı Ṣaferü’l-ḫayrde bedr-i münīr-i āsmān-ı risālet ṣalla’llāhü aleyhi ve sellemden cünbiş-i ebrū-yı işāret ṣādır olmaġıla ṭayy-ı ser-menzil-i
āmāle āmāde oldılar. Tenhā-rev-i bālā-ḫāne-i isrā ṣalla’llāhü te ālā aleyhi ve
sellem ḥażretleri Baḳī -i Şerīf ’e dek edā-yı resm-i müşāya at buyurup lisān-ı
mu ciz-beyānların7 8 [ ا ـ ا ـ ا ا ـ أ ـA1 9a] du āsına rehber9 buyurup devlet-ḫāne-i sidre- ayārlarına10 i āde-i ḳādime-i iḳbāl buyurdılar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kelime-i: kelei A1, A2
enbān -A1
idüp: eyleyüp A1, A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
mülāḳāt idüp: mülāḳi olup A1, A2
māh: -M, A1
-beyānların: -çekānların A1, A2
“Allah’ın ismiyle gidin, yā Rabbi! Sen onlara yardımcı ol.” (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 1, s. 2484)
rehber: reh-güẕer A1, A2
ayārlarına: -miẟāllerine A1
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Aṣḥāb-ı ḫamis mānende-i ṭavārıḳ dervāze-i [M 8a] Ḥiṣār-ı Ka b’a nüzūl
idüp levḥa-i bābın sīne-i mātemiyān gibi seng-zede-i firīb eylediler. Ṣadā-yı
daḳḳü’l-bāb ḥalḳa-gūş-ı Ka b’a güẕar itdükde fetḥ-i bāb içün irāde-i ḳıyām
eyleyicek hem-ḫvābe-i liḥāf-ı izdivācı “Yā Ka b ḳande gidersin?” diyü taḥrīk-i
rişte-i istiḫbār itdükte “İḫve-i mihr-endūzum Muḥammed bin Mesleme ve
Ebū Nāile teşrīf-kerde-i derīçe-i menzilümüzdür. Anlara fetḥü’l-bāb içün
şitāb iderüm.” didi. Hem-seri “Yā Ka b bu ṣadādan dāmen-i żamīrüme gūyā
būy-ı ḫūn çekīde olmadadur.” diyü kūşe-i dāmānına ta līḳ-i pençe-i mümāna at eyledi. Ammā cāẕibe-i ḳullāb-ı ḳażā ġālib gelüp dest-i hem-serden
dāmen-keşān ḥall-i uḳde-i [A2 9b] bāba şitāb eyledi. Taḳdīm-i merāsim-i
ḳudūm idüp her biriyle icrā-yı te ānuḳ-ı mülāḳāt eylediler. Muḳaddemā Ebū
Nāile ile meyānlarında cereyān iden maḳālāt-ı meveddet-ḫīz-i müvā adeyi
yine zebān-güzār iderek bir sā at hem-zānū-yı nişīmen-i mu āşeret oldılar.
Ammā şiken-i gīsū-yı Ka b’dan bir gūne şemīm-i ıṭır-sā tenessüm ider idi
ki meşāmm-ı yārānı dükkānçe-i aṭṭār ider1 idi. Ebū Nāile eyitdi, “Yā Ka b
ḫam-ı kākülüñden meşmūm olan ne ḫoşbūy-ı dil-cūydur ki dimāġ-ı cānı
nāfezār-ı tātār eyledi.” Ka b eyitdi, “Ḥālā girifte-i kemend-i nikāhum olan
āhū-yı müşgīn-nāf ḫoş-būyterīn-i ḫacle-giyān-ı ḳabāil olmaġın anuñ ca d-ı
anberīninden [B 11] sāyīde-i dest-i sirāyet olmışdur.” Ebū Nāile gīsū-yı
Ka b’dan istiṭābeye cūyā-yı ruḫṣat olıcaḳ dām-ı gīsūsın girifte-i dest-i raġbet
[A1 9b] idüp hem kendi istişmām hem yārāna işmām itdürdi. Muḥammed
bin Mesleme āyīne-i eflāka nigerān olup “Ne ḫoş şeb-i māh-tābdur ki gürisne-çeşmān-ı ġanīmet-i ṣoḥbet içün ḫvānçe-i müstedīr-i hālede kāse-i sīmīn-i
bedr-i münīr arż-ı nevāle-i envār itmededür. Āyā müyesser midür ki böyle
şeb-i pür-ṭarabda müsāmere-güyān ve muḥādeẟe-künān şi b-i acūz cānibine
ḫaṭve[M 8b]-cünbān olup rūzgār-ı tefriḳa-endāz çeşm-beste-i ḫvāb-ı ġaflet
iken dīdār-ı eḥibbā2 ile tenvīr-i dīde-i iştiyāḳ ideyüz.” diyü taḥrīk-i silsile-i
şevḳ idicek Ka b kelimāt-ı dil-keş-i ḫāṭır-firībine beste olup cānib-i ṣaḥrāya
imāle-i ḳādime-i teveccüh eylediler. Ḫilāl-i seyrde Ebū Nāile yine şemīm-i
gīsū-yı Ka b’a tecdīd-i dimāġ-ı şevḳ idüp [A2 10a] ḫvāstekār-ı istişmām oldı.
Bu def a ḫar-çeng-i dest-i küfr-şikestin şaṣt-ı gīsūsına muḥkem-bend idüp
“Ey çīre-destān-ı İslām hengām-ı furṣatdur. Bu düşmen-i Ḫudā vü Resūl’üñ
1
2

ider: eyledi A1
aḥibbā: aḥbāb A2, A1
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cīfe-i cism-i ḫabīẟinde āzmāyiş-i tīġ-i bürrān eyleñ!” didükde her ṭarafdan
sindān-ı āteş-kede-i şerr ü fesād olan cesed-i ḥased-siriştin ḍarbetgāh-ı ḥüssām-ı intiḳām eylediler. Ammā bīm ü sürūrdan mürekkeb telāşdan nāşī hīç
birinüñ dem-i tīġından beden-i nā-pākinde eẟer-i zaḫm nümāyān olmadı.
Ḥattā ẓulmet-i ḥayret isti ābından meş ale1-i şimşīrüñ birisi rāh-ı ḫaṭāya gidüp Ḥāriẟ bin Evs raḍıya’llāhü anh bir zaḫm-ı bī-behre-i ġalāt-endāza maẓhar oldı. āḳıbet Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anh2 zīr-i baġalında
olan şimşīrçe-i kūtāhı ile nāfına ḍarb idüp sīnesine dek çāk eyledi. Hevl-i
helāk ile bir na ra-yı heybet-āmīz çekdi ki sükkān-ı ḥiṣār cümle bīdār olup
istiṭlā -ı ḥāl içün āteş-efrūz-ı ser-i bām oldılar. Yārān-ı çābük-dest [A1 10a] ol
seg-i küştenīnüñ ser-i şeḳā-perestin bürīde idüp ḥalḳa-i perçemi ile fānūs-ı
rāh eylediler. Ḥāriẟ bin Evs’üñ ser-çeşme-i cerīḥasından feverān iden zülāl-i
ḫūn pāy-ı iḳtidārın ḳuvvet-i reftārdan ta ṭīl itmegin “ alā ṭarīḳi’l-münāvebe3” taḥmīl-i sürür-ı eknāf iderek Baḳī -i Şerīf ’e vuṣūllerinde zemzeme-i
tekbīr-i tebşīr-āmīzi āsmān-gīr eylediler. Bīdār-nişīn-i ḫalvet-ḫāne-i esrār
aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ resīde-i sāmi a-i aliyyeleri olduḳda istidlāl-i
ḥuṣūl-ı merām buyurup ḳudūmlarına fetḥ-i revzene-i intiẓār buyurdılar.
Ser-ber-āverdegān-ı ġuzāt rū-māl-ı bisāṭ-ı iḳbāl idüp hinduvāne-i bostān-ı
[M 9a] fesād olan4 ser-i Ka b-ı bed-nihādı pāy-ı ḫidīv-i memālik-i raḥmet
aleyhi’s-selāma ġalṭān eyledüklerinde taḳdīm-i şükr-i Bārī idüp [A2 10b]
maḳāl-ı [B 12] mu ciz-meāl-i eflaḥati’l-vücūh ıṣdārıyla ki işāret-i mutażammınü’l-beşāretdür, ser-i mefāḫeretlerin küngüresā-yı arş-ı berīn buyurdılar.
Ve merhem-i bürü’s-sā a-i cüllāb-ı lu āb-ı şeker-āmīzlerin Ḥāriẟ bin Evs’üñ
raḍıya’llāhü anh zaḫm-ı leb-teşnesine ṭılā buyurduḳda bi-emri’llāh ṭarfetü’l- aynda mānende-i ṣadef-i nīsān-rübā leb-beste-i iltiyām oldı.
Beyt:
5

1
2
3
4
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meş ale: şu le M
bir zaḫm-ı….Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anh -A1
Sırasıyla sırasıyla.
olan: ya nī A2, A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilātün
Dudağını kımıldat ki, Mesih’in ruhu senin i’cāz gül bahçesinde güzel öten kuşuna candan kul olsun.
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Vāḳıa-i İhlāk-ı Ebū Rāfi-i Müşrik-i Tācir-i Fācir*
Uḳde-güşā1-yı serāir-i siyer bu siyāḳ üzre teftīḥ-i ḫaber eylemişdür ki
noḳṭa-i bed-nümā-yı vücūd-ı Ka b’ı sütürde-i ṣaḥīfe-i taḳvīm-i ḥayāt iden
āhen-dilān-ı ġuzāt-ı enṣār-ı celādet-nihād2 ḳabīle-i Evs’den olmaġıla şīrān-ı
ḳabīle-i Ḫazrec giriftār-ı tebb-i ġayret olup Abdu’llāh bin Uteyk ve Abdu’llāh bin Üneys [A1 10b] ve Ebū Ḳatāde raḍıya’llāhü anhüm a dā-yı
millet-i beyżādan adīl-i Ka b olmaġa şāyān bir gürg-i bīşe-i işrāk ihlākı ile
dāmen-i ḥamiyyetden izāle-i ġubār-ı ār itmek daġdaġasından bī-ḳarār oldılar. İ māl-i ḳavā id-i istişāre vü istiḫāreden ṣoñra āḥir ḥibāl-i ārālarını Ebū
Rāfi -i Tācir nām ḥiml-i ẟaḳīl-i bendergāh-ı fesāduñ ref -i bār-ı bed-girdār-ı vücūdına rabṭ idüp seyyid-i kāināt aleyhi’ṣ-ṣalavāt cānibinden3 daḫı
ruḥṣat-yāfte-i temşīt-i murād oldılar. Ebū Rāfi -i bī-rif at nevāḥī-i Ḫayber’den zemīn-i Ḥicāz’a ḳarīb bir ḥiṣārda mekīn bir küştenī-i bed-āyīn idi
ki her bār māl u nevāl ile ḫuṣūm-ı İslāmiyān’a taḳviyet ü i āneti lāzime-i
himmet4 add iderdi. Ġazāle-i zerrīn-beden-i āfitāb mebīt5-i ufḳ-ı ġarbīye
tevārī eyledügi hengāmda çābük-revān-ı [A2 11a] İslām dervāze-i ḥiṣāra
vāṣıl oldılar. Abdu’llāh bin Uteyk raḍıya’llāhü anh yārānı kemīn-i ḫafāda
tevkīf idüp kendisi taraṣṣud-ı [M 9b] duḫūl-ı furṣat6 içün ḳurb-ı dervāzeye geldükde bahāne-perdāzāne bir meşġale-i beşeriyyeye iştiġal heyetinde vaḳfe-güzīn-i celse-i teraḳḳub oldı. Ahālī-i ḳal adan erbāb-ı ḥarẟ ü
zer 7 maḳūleleri vetīre-i muḳarrere üzre dāḫil-i ḥiṣār olduḳları hengāmda
derbān-ı ḳal a Abdu’llāh’ı daḫı ahālī-i ḳal adan olmaḳ i tiḳādıyla teklīf-i
ta cīl-i duḫūl eyleyicek hemān şükr-gūyān ṣaḥn-ı ḥiṣārı pā-zede-i isti cāl eyledi. Ammā ḥavālī-i dervāzeden dūr olmayup miftāḥ-ı ḳal anuñ cāy-ı nühüftine ḥavāle-i cāsūs-ı nigāh eyledi. Tā ki ṭarīḳa-i melūfesi üzre derbān-ı
ḳal a miftāḥı bir ser-i mismāra āvīḫte idüp derīçe-i çeşmin ḳufl-zede-i ḫvāb
eyleyicek Abdu’llāh miftāḥı āverde-i [A1 11a] pençe-i taṣarruf idüp evvelā
mülāḥaẓa-i iḥtimāl-i firār ile dervāze-i ḥiṣārı mānende-i baḫt-ı [B 13] İslā*
1
2
3
4
5
6
7

Başlık: M 9a, A1 10a, A2 10b, B 12; İhlāk-ı Ebū Rāfi -i Müşrik-i Tācir-i Fācir A1
-küşā: -küşāyān A1
celādet-nihād: cellād-efrād A1
cānibinden: cenābından A2, A1
himmet: zimmet A1
mebīt: beyt A1
duḫūl-i furṣat: fırṣat-ı duḫūl A1
zer : ra y A1
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miyān küşāde idüp bī-ḳaydāne ḫāne-i Ebū Rāfi ’a müteveccih oldı. Gördi
ki bālā-ḫānesinde murabba-nişīn-i visāde-i ġurūr olup muḳābilinde bir sāmir-i ucūbe-gūy idāre-i evrāḳ-ı esmār ideyor.1 Abdu’llāh raḍıya’llāhü anh
encām-ı ḳıṣṣaya intiẓār ile kūşe-güzīn-i kemīn-i furṣat oldı. Tā aña dek ki
teẟīr-i efsāneden ālūde-i ḫvāb olup çerāġ-ı ḫāneyi iṭfā eylediler. Ve ıyāl
ü cevārīsi ile her biri raḳdegāh-ı maḥṣūṣında pīçīde-i liḥāf oldılar. Lākin
perde-i ẓulmet Abdu’llāh’a vāsıṭa-i dehşet olmaġıla nūr-ı bāṣiresi ta yīn-i
ḫvābgāh-ı Ebū Rāfi ’a delālet idemedi. Bi’ż-żarūre “Yā Ebā Rāfi !” diyü
ref -i ṣavt eyledükde dehşetle lāne-i pür-ḫār-ı [A2 11b] dīdesinden zāġ-ı
siyeh-per-i ḫvāb ṭayarān üzre olup “Ol kūh-ı girān-seng-i şaḳā kimdür?”
diyü redd-i ṣadā eyleyicek Abdu’llāh ṣā iḳa-i şimşīrin endāze-i taḫmīn ile
ṣavb-ı ṣadāya ḥavāle eyledi. Ammā maḳṣūda iṣābet itmeyüp reh-peymā-yı
ḫaṭā olduġın bildi. Ve vāhime-i giriftle der-i ḫāneden bīrūn oldı. Müddet-i
cüzī inḳiżāsından ṣoñra yine gelüp ṭavr-ı feryād-resānde taġyīr-i ṣavṭla “Yā
Ebā Rāfi [M 10a] gūş-zed olan ne ṣadā idi!” diyü ḳaṣd-ı isti lām-ı cāy-ı
menām eyledükde ben daḫı “Bilmem bir şaḫṣ bir şimşīr-i cān-güẕār ḥavāle
eyledi. Ammā hele żararından maṣūnum.” diyü iẓhār-ı ṣadā eyleyicek bu
def a Abdu’llāh bir tīġ daḫı ḥavāle idüp teẟīrin daḫı iḥsās eyledi. Ammā
ol zaḫm ile hemyān-ı çirkīn-i bedeni naḳd-ı ḥayātdan tehī olacaġına iştibāh eyleyüp2 çābük-destāne nevk-i şimşīrin şikem-i [A1 11b] ḫubẟ-ālūd3-ı
Ebū Rāfi ’a vaż idüp bu gūne ṣarf-ı ḳuvvet eyledi ki ser-i şimşīr taḫte-i
püştinden nümāyān oldı. Bu def a iştiş ār-ı huṣūl-ı āmāl idüp şimşīr be-kef
mu āvedet eyleyicek nā-gāh derecāt-ı mirḳātdan sāḳıt olup ittifāḳen4 bir
sāḳına inkisār ārıż oldı. Ol çālāk-ı arṣa-i şehāmet der-ḥāl destārıyla bend
idüp şikeste vü beste bir ḳademle ceste ceste ḥiṣārdan çıḳup yārāna mülāḳī
oldı. Pāy-ı ḥiṣārda ol ḳadar vaḳfe-gīr-i intiẓār oldılar ki derūn-ı ḳal adan
feryād-ı mātemiyān dāmen-i çarḫ-ı nīl-gūna resīde olıcaḳ dükkān-ı cihāndan ref -i kirbās-ı vücūd eyledüginde iştibāhları ḳalmayup Abdu’llāh
raḍıya’llāhü anhı taḥmīl-i dūş-ı i zāz iderek Medīne-i Ṭāhire’ye vāṣıl olup
mevḳıf-ı mu allā-yı sipeh-keş-i kerrūbiyān aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāma arż
1
2
3
4

ideyor: ider M
eyleyüp: idüp A2, A1
-āgīn: -āgin A2, A1
ittifāḳen -M, A2, B
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eylediler. Beşere-i mübārekelerinde envār1-ı iştibşār [A2 12a] telelü idüp
ol şeb-revān2-ı gencīne-i murāda niẟār-ı naḳdīne-i du ā eylediler. Ve şifāresān-ı şikeste-dilān-ı maḥşer olan dest-i müeyyedeleri ile sāḳ-ı şikeste-i
Abdu’llāh’ı mess itdüklerinde merhem-ḫāne-i ināyet-i ezeliyyeden bür-i
ācil i ṭā olunup bi’l-fevr3 [B 14] ḳalem-i pāyından āẟār-ı inkisār nā-peydā oldı. Bu iki vāḳı a-i ālem-efrūz bürūzından şükūh-ı mehābet-i İslām
ḳulūb-ı küffār4-ı liāme bir gūne istīlā eyledi ki bīm-i şeb-gīrān-ı İslām ile
ḥavālī-i ecfānlarından ḳāfile-i ḫvāb ü rāḥat rāḥile-engīz-i vaḥşet olmaġa
başladı.

Vāḳıa-i Zifāf-ı Ḥażret-i Oẟmān bin Affān Raḍıya’llāhü Teālā
Anh*
[M 10b] Riyāż-ı ṣaḥāif-i cild-i Medīne’de dest-nişān-ı bāġbān-ı ḳalem-i Veysī-i Uṭārid-tüvān olduġı üzre muḳaddemā ser-i sa ādetmend-i
Ḥażret-i Oẟmān üzre sāye-baḫş-ı settāre-i izdivāc olan Ruḳayye binti
Resūli’llāh ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ [A1 12a] niḥāl-i çemen-fürūz-ı vücūdı ṣadme-i tünd-bād-ı fenādan şikest olmaġıla bu sāl-i
meserret-meālde şem a-i ḥarem-serāy-ı iṣmet çerāġ-ı dūdmān-ı nübüvvet
Ümmü Külẟūm binti Seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ol pāsbān-ı
gencīne-i şerm ü ḥayā ḥażretlerine şebistān-pīrā-yı ḥalvet-ḫāne-i izdivāc
buyurulmaġın iḥrāz-ı laḳab-ı ẕi’n-nūreyn ile ẟāliẟ-i neyyirīn oldılar.

Aḳd-i İzdivāc-ı Ḥafṣa Raḍıya’llāhü Anhā**
Zīnet-gerān-ı ruḫsāre-i siyer bu yüzden ġāliyyesā-yı ṭurra-i ḫaber olmışdur ki melāẕ-ı aṣḥāb Ḥażret-i Ömer ibnü’l-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anhuñ
perverde-i ṣadef-i [A2 12b] ṣulbleri olan Ḥafṣa raḍıya’llāhü anhā ki peymāne-keşān-ı şehādet-i Bedr’den Ḥuneys bin Ḥuẕāfe-i Sehmī’nüñ merbūṭ-ı
peyvend-i izdivācı olmış idi. Peder-i ālī-ḳadrı bir def a şemse-i eyvān-ı taṣdīḳ Ebū Bekri’ṣ-Ṣıddīḳ raḍıya’llāhü anh ḥażretlerine ve bir def a dībāce-i
1
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envār: āẟār A1
revān: şīrīn M
-fevr: -ġurūr M, ġavr B
küffār: a dā M
Başlık: M 10a, A1 11b, A2 12a, B 14; Vāḳı a-i Zifāf-ı Ḥażret-i Oẟmān Raḍiyallāhü Anh A1, A2
Başlık: M, 10b, A1 12a, A2 12a, B 14; Aḳd-ı İzdivāc-ı Ḥafṣa Ümmü’l-müʾminīn Raḍıyallāhü anhā A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

dīvān-ı ḥayā Oẟmān bin Affān raḍıya’llāhü anh ḥażretlerine taḳāṣur1-ı
münākaḥaya peyvend itmek içün arż eyledüginde ikisinden daḫı redd ü
ḳabūle dāll olacaḳ cünbiş-i kūşe-i ebrū müşāhede itmedüklerinden nāşī
mirāt-ı ṣāf2-żamīrleri jeng-girifte-i melāl olup ḥattā Ḥażret-i Oẟmān’uñ
raḍıya’llāhü anh ṣamt-ı müstaġniyāne ve mu āmele-i ḫāmūşānelerinden
pīşgāh-ı seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellemde iṭāle-i ṭūmār-ı şikāyet
buyurdılar. Cerīḥa-dūz-ı dil-rīşān-ı ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri tebessüm-i dil-nevāzāne ile nemekdān-ı ḥuḳḳa-i la l-gūnından nemek-pāş-ı tesliyet olup “Yā Ömer beşāret saña ki ḥażret-i ḥakīm-i bī- illet
amme nevālühū dīvān-ḫāne-i taḳdīrde senüñ duḫter-i bülend-aḫterüñe3
Osmān’dan bihter bir şevher ve Osmān’a senüñ duḫterüñden şerīfeter
bir hem-ser ta yīn eyledi.” [M 11a] diyüp cenāb-ı [A1 12b] risālet-destgāhları bi’ẕ-ẕāt ḫvāstekār-ı muṣāḥeret olduḳların taṣrīḥ ile cebīn-i endūhgīn-i Fārūḳ’dan ḥall-i girih-i melāl buyurdılar. Büṭūn-ı mütūn-ı siyer ḥāmil olduġı üzre rābıṭa-i münākaḥa in iḳādından ṣoñra bir gün Ḥażret-i
Fārūḳ Cenāb-ı Ṣıddīḳ’den raḍıya’llāhü anhümā leb-cünbān-ı pürsiş olup
muḳaddemā arż-ı tenkīḥ-i Ḥafṣa’da cerīde-i dü ṣafḥa-i şefeteyninden
[A2 13a] [B 15] ḥarf-i lā vü ne am hüveydā olmaduġınuñ ḥikmetinden
istīżāḥ eyledüginde “Yā Ömer bir gün leb-i vaḥy-azmā-yı nebevīden aleyhi’ṣ-ṣalātü vesselām ḫvāhiş-i Ḥafṣa’ya dāir ba żı cevāhir-i ḫoş-reng-i maḳāl
sami a-ṭırāz-ı intibāhum olmaġın muḳābele-i kelāmıñuzda mu āmele-i
sükūt iḫtiyār olınmış idi.” didi. “Yā ol nüvīd-i devlet-i cāvīd ile niçün gūş-ı
iftiḫārumuz teşnīf buyurmadıñuz?” didüklerinde “Sırr-ı nühüfte-i ḫvāce-i
dü serāyı aleyhi’s-selām ifşā itmek zümre-i bendegāna sū-i edeb olmaḳ
mülāḫaẓası mūm-pāre-i ser-ḥoḳḳa-i dehānum olmış idi.” diyü taḫliye-i kīse-i żamīr buyurdılar. Bu reyḥān-deste-i rengīn daḫı gülşen-ṭırāz-ı ṣaḥāif-i
Mu īnü’d-dīn-i Miskīn’dür ki meyān-ı ümmehāt-ı müminīnde Ḥafṣa raḍıya’llāhü anhānuñ ṣandūḳa-i ṭıyneti tünd-ḫulḳ ile meşḥūn olmaġın nihāl-i
mülāyim-sirişt-i ḥadīḳa-i ḫulḳ-ı aẓīm aleyhi’t-taḥiyyātü ve’t-tekrīm ḥażretleri bi’ż-żarūre peyvend-güsil-i ḥibāle-i ta alluḳ olmaġa ḳarār virmişler
idi. Ḥażret-i Fārūḳ-ı ḥoḳḳa-i ḥamiyyet raḍıya’llāhü anh ser-cūş-ı ġayret
1
2
3

taḳāṣur: niḳṣār A1
ṣāf: ṣafā M
aḫter: -güher A2
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olup “Eger bu nīreng-i neng-ālūd reng-peẕīr-i vücūd olur ise meyān-ı
aṣḥābda āb-ı rūy-i nām ü nāmūsumuz serāb-ı deşt-i adem olacaġı muḳarrerdür.” diyü ser-i sa ādet-medārlarına ḫāk-efşān-ı ıżṭırāb [A1 13a] oldılar.
Ol eẟnāda nāmūs-ı ekber aleyhi’s-selām iblāġ-ı fermān1-ı Melik-i Allām2
idüp “Yā Resūla’llāh Ḥafṣa Ḫatun raḍıya’llāhü anhā müẟūl3-i ṭā at-ı bārgāh-ı eḥadiyyetle şeb zindedār ve rūz rūzedār olmaġıla silk-i ezvāc-ı ṭāhirātdan maṭrūḥa-i [A2 13b] beyābān-ı [M 11b] firāḳ olmaḳ rıżā-dāde-i İlāhī
degüldür. Dār-ı uḫrāda daḫı perde-pūşān-ı ḥarīm-i nübüvvetle sāye4-i ser-i
ṭūbā-firībüñde gül-geşt-i çemenistān-ı behişt idecegi beşāret-kerde-i Yezdānī’dür.” diyü temhīd-i binā-yı ülfet eyledi. Ḥafṣa raḍıya’llāhü anhānuñ
nāṣiye-i ḥālinde bu mürsele-i menḳabet-i uzmā ẟābit olmaġın dāmen-i
ḥaşre dek pīrāye-i iftiḥār-ı dūdmān-ı Ömerī olmışdur. Ve sāl-i ẟāliẟ-i hicriyye Ramażān-ı şerīfinde Zeyneb binti Ḫuzeyme raḍıya’llāhü te ālā anhā
ki dār-ı ālāyiş5-i melḥame-i Bedr’de ser-nihāde-i bālīn-i istirāḥat-ı şehādet
olanlardan Ubeyde bin el-Ḥāriẟ raḍıya’llāhü anhuñ hem-ḫvābe-i münākaḥası idi, ġışāve-nişīn-i ḥarem-serāy-ı izdivāc-ı nebevī olmaḳ rif atına nāil
olup sekiz māh6 mürūrından ṣoñra amārī-güzīn-i tābūt-ı fenā ve Baḳī -i
Şerīf ’de ġurfe-nişīn-i Cennetü’l-Mevā oldı. İṭ ām-ı fuḳarāya inhimākı
ẕerī a-i taḥṣīl-i laḳab-ı “Ümmü’l-mesākīn” olmışdur.

Vilādet-i İmām Ḥasan bin Aliyyi’l-Mürtażā Raḍıya’llāhü
Anhümā*
Temīme-i sīmīn-i bedr-i Ramażān şebistān-ı ālemde āvīḫte-i ṭāḳ-ı gehvāre-i āsmān olduḳda güher-i ālem-bahā-yı ma den-i imāmet hilāl-i engüşt-nümā-yı ufḳ-ı velāyet [B 16] ġonce-i ser-sebz-i gülistān-ı şeref imām-ı
ẟānī-i miḥrāb-nişīn-i Necef ḳurretü’l- ayn-ı Alī elḳāb-yāfte-i ṭayyib ü taḳī
vü zekī vü seyyid ü sıbṭ ü velī ya nī İmām Ḥasan bin Alī raḍıya’llāhü te ālā
anhümā ḥażretleri ufḳ-ı meşīme-i Zehrā’dan diraḫşān ve ḫırāmān-ı gülşen-serāy-ı imkān oldılar. [A1 13b] [A2 14a]
1
2
3
4
5
6
*

fermān -M
Allām: Mennān A1, A2
müẟūl: şevḳ A1
sāye -A1
dār-ı ālāyiş: dārü’l-üns M, B
māh: ay M
Başlık: M 11b, A1 13a, A2 13b, B 15
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Meẟnevī:1

ی

2

ی

אدت د ا
ز درج ف

ز ج
אن

م א ای
ا اف א ر

ز

אن ف
را

از آ

در

Server-i kāināt aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāt ḳadem-i felek-fersālarıyla
ḫāne-i Zehrā’yı hem-kevkebe-i mele-i a lā buyurup derīçe-i dürc-i gūş-ı
mevlūd-ı mes ūda gül-bāng-ı eẕān-ı Muḥammedī’yi mengūş-ı ta līḳ buyurdılar. Rūz-ı heftümde yine tenvīr-i mesken-i Zehrā buyurup ol meh-pāre-i
hāle-nişīn-i mehd-i izzetüñ mūy-ı müşgīn-i ser-i nāzenīn tıraş idüp sencīde-i [M 12a] mīzān-ı tesāvīsi ḳadar nuḳre-i ḫāliṣ taṣadduḳından ṣoñra icrā-yı resm-i aḳīḳa buyurdılar. Ve cerīde-i eyyāmda nām-ı yümn-ittisāmın
Ḥasan ẟebt eylediler. Nām-ı ferzendān-ı Hārūn aleyhi’s-selām ki luġat-ı
maḫṣūṣalarında Şebīr ü Şübeyr’dür, lisān-ı Arabī’de ism-i Ḥasan ü Ḥüseyn
ile müterādifān olmaġın taṭbīḳan lehümā işāret-i emīn-i vaḥy ile ta yīn
olunduġı ba żı cerāid-i āẟārda çeşm-güẕār olmışdur.

Ġazve-i Mūḥişe-i Uḥud*
Taṣḥīḥ-kerde-i ḫādim-i siyer allāme-i Ḳasṭallānī raḥimehu’llāh üzre
ġazve-i merḳūme sene-i ẟāliẟe-i Hicriyye Şevvāl’inüñ on birinci güni yevmü’s-Sebt’de vāḳı olduġı mecma -ı aleyhdür.

1
2
*

Meẟnevī: Naẓm M, A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Saadet burcundan bir yıldız doğdu. Şeref hazinesinden bir cevher belirdi. Kerem Çin’inden bir misk
ortaya çıktı ki, kokusu bütün âleme yayıldı. Aya halef bir mutluluk yıldızı, şeref göğünden parladı.
Başlık: M 12a, A1 13b, A2 14a, B 16
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[A1 14a] Ṣaff-ārāyān-ı ketībe-i telfīḳ bu siyāḳ üzre tesviye-i ṣufūf-ı
taḥḳīḳ eylemişdür2 ki ber-cestegān-ı melḥame-i Bedr olan e āẓım-ı Ḳureyş
ki her biri dāġ-ı mātem-i aḳārib ü ḫīş ile dil-rīş idiler. Şebāne-rūz şīrān-ı
neyistān-ı İslām’ı berḳ-i şimşīr-i intiḳāmla sūzān u ḫākisterlerin nemek-i
cerīḥa-i dil ü cān itmek nuḫbe-i efkārları idi. Ḫilāl-i ma reke-i Bedr’de
cānib-i Şām’dan tevārüd iden ḳafile-i Ḳureyş ki vāḳı a-i Bedr sünūḥına illet-i tāmme olmış idi. Ekẟer-i aṣḥāb-ı ticāret bey gāh-ı Bedr’de taḫliye-i
dükkān3-ı ḥayāt idüp baḳiyye-i Ḳureyş daḫı meşġale-i māteme giriftār
olmaġın aḥmāl-i ḳāfile ol [B 17] güne gelinceye dek mevḳūf-ı peyġūle-i
Dārü’n-Nedve idi. Ol eyyāmda ittifāḳ-ārā-yı fāside ile bey idüp rüūs-ı
emvāli aṣḥābına teslīmden ṣoñra ribḥinden elli biñ dīnār [M 12b] bedīdār oldı. Ebū Süfyān ve Esved bin Maṭlab ve Ḥuveyṭib bin Abdu’l- uzzā
ve Ṣafvān bin Ümeyye ve İkrime bin Ebī Cehl vesāir meşāhir-i Ḳureyş
nuḳre-i eşk-i ḥamiyyet-i cāhilāne ile dāmen-i dīdelerin pür iderek bu vechile heyzüm-bend-i āteş-kede-i ittifāḳ oldılar ki ol mālı bi’l-cümle ṣarf-ı
rāh-ı intiḳām ve taḥṣīl-i sermāye-i merām ideler. Āḫir bu tedbīre imżākeş-i ḳavl-i ḳarār olup dört nefer-i nāṭıḳa-perdāz-ı çerb4-zebān ki biri Amr
bin el- Āṣ ve biri [A2 15a] Hübeyre bin Ebī Vehb ve biri İbnü’z-Zibe rā ve
biri Ebū Urve Şā ir-i Cümeḥī idi, ḳabāil-i eṭrāfdan sevḳ-i leşker içün irsāl
eylediler.
1

2
3
4

Uhud Dağı, Medine’de meşhurdur, (Medine’ye) bir fersahdan (4444 metre) az mesafededir, tek dağ
olduğu ve diğer dağlardan kesik olduğu için bu isimle adlandırılmıştır ve ona iki göz (ayneyn) sahibi
denilir. Sözlükte “ayneyn” ve “îneyn” diye okunur. Bu öyle bir dağ ki, onun hakkında Hz. Muhammed
(S.A.V) şöyle demiş “Uhud öyle bir dağdır ki bizi sever biz de onu severiz”. Denilir ki Mûsâ’nın (A.s.)
kardeşi Hârûn’un (A.s.) kabri ondadır. O dağda meşhur Uhud Savaşı, ittifakla hicretin üçüncü senesinde Cumartesi günü Şevvalin 11. veya 7. gününde meydana gelmiştir. Denilir ki şevvalın yarısında
meydana gelmiştir. Bitti.
eylemişdür: itmişdür A1
dükkān: kīse A1, A2
çerb: cereb B
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Beyt:1
2

3

ا ی روان
אن
یآ

ز

Müddet-i yesīrde üç biñ veġā-cūy-ı [A1 14b] şeḳāvet-nihādı merbūṭ-ı
peyvend-i iḥtişād eylediler ki yedi yüz neferi mānende-i timsāḥ zırh-pūş
idi. Ve iki yüz feres ve üç biñ şütür āmāde-i çerāgāh-ı temellük idi. Eẟnā-yı
ḥarbde teẕkār-ı ḳutelā-yı Bedr ile tehyīc-i şerāyīn-i kīn ve teşcī -i müşrikīn
itmegiçün on beş amārī ile nisvān ü cevārī āmāde eylediler. Bu nehżat-ı
nā-mübārekde dil-siyehān-ı Ḳureyş’den hīç birisi taḫallüf itmeyüp aḳdām-ı
ittiḥād ile ṭayy-ı rāh-ı ḫilāf eylediler. Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh ol
maḥalle dek henüz güher-i īmānı süpürde-i ceyb-i kitmān idüp Mekke-i
Muḥtereme4de kūşe-güzīn-i merṣad-ı furṣat idi. Benī Ġaffār’dan bir berīd-i
sebük-seyr ile bu ḫaber-i ārām-güdāzı ber-vech-i tafṣīl bir nemīḳa-i ser-bemühr ile cānib-i seyyid-i ālem ṣalla’llāhü āleyhi ve sellem ḥażretlerine iṭāre
eyledi. Maḥall-i Ḳubā’da nāme-i hilāl-sīmā pençe-i āfitāb-ı risālete vāṣıl
olduḳda Übey bin Ka b raḍıya’llāhü anhüñ vesāṭet-i tercümān-ı zebānıyla
ṣaḥīfe-i sāmi a-i aliyyelerine mersūm olduḳda bu sırr-ı nühüfte āşnā vü
bīgāneden iḫtifā5 olmaġiçün tavṣiye buyurdılar.
Beyt:
6

אن אن א
ان א
ا

ا

א

ن

از

א دردی
א א

Sekene-i maḥalle-i Ḳubā’dan Sa d bin er-Rebī raḍıya’llāhü anh ki
rüesā-yı enṣārdan [A2 15b] idiler, maḳdem-i cihān-tāb ile ḫānelerin tenvīr
buyurup bu zīr-i esṭār-ı taḳdīrden ṣūret-nümā olan vāḳı a-i hāileyi kūşe-i
ḫalvetde anlar ile zebān-güẕār buyurup anlara daḫı tavṣiye-i ketm itdükden ṣoñra Medīne-i Müteyemmine’ye i āde-i āfitāb-ı dīdār buyurdılar. Meger hem-ser-i Sa d bin er-Rebī pes-i dīvārdan istirāḳ-ı serīre-i ḥāl itmegin
1
2
3
4
5
6

Beyt: Meẟnevī A2
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Her tarafa bir fitneci revan oldu. Her taraftan bir ateş ordusu ayan oldu.
ayān: inān A1, A2
Muḥtereme: Mükerreme A2
iḫtifā: iḫfā M
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Kötü fikirlilerin bakışından saklı olan derd ne güzel. Hurmanın çıktığı çekirdekteki gibi olan yarık ne
güzel. (Sâib-i Tebrîzî, Divan, Gazeller, 793/1)
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ol daḫı bir rāzdārına āvīze-i gūş idicek [A1 15a] hemān ol günde devr-i
meḫāric-i efvāh [B 18] ve medāḫil-i esmā iderek şu le-i dil-güdāz-ı esrār
zīr-i ḫākister-i kitmāndan leme āna başladı. Yehūd u münāfiḳīn “Āyā ne
ḥālet ḥādiẟ1 olmaḳ gerek ki bu ḳāṣid-i Ġaffārī’nüñ vürūdı Muḥammedīleri rehīn-i ḫadşe-i ıżṭırāb eyledi?” diyü kūşe kūşe mu āmele-i ḥarf-endāzī-i
kem-furṣatāneye başladılar. Dāver-i ḫıṭṭā-i risālet aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalāt ḥażretleri Ḥubāb bin el-Münẕir’i raḍıya’llāhü anha tecessüs-i müşrikīn içün
irsāl buyurdılar. Merḥale-i arīżde ki Medīne-i Münevvere’ye bir menzildür, keyfiyyet ü kemiyyetlerin ve a dād-ı durū ü merākiblerin ve cevārī
vü amārīlerin bi’l-cümle şāri -i naẓardan imrār idüp yegān yegān ḥużūr-ı
muḳaddes-i nebevīde merbūṭ-ı silsile-i taḳrīr eyledi. Ḳālıb-ı taḥrīr-i Abbās
raḍıya’llāhü anh muṭābıḳ gelmegin ــ א ا و ــ ا כ ــ ا ــ ــכ أ ــ ل
2
 و ــכ أ ــ لdu āsıyla netīce-i umūrların viḳāye-i Rabbāniyye’ye tevfīż buyurdılar. Ol şeb-i bü’l- aceb ki leyle-i seyyidü’l-enām idi, nuḳabā-i enṣārdan
Sa d bin Mu āẕ ve Sa d bin Ubāde ve Üseyd bin Ḥuḍayr cigerdārān-ı ma ārik3-i heycādan bir cem ile çerāġ-ı dūde-i kāināt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalātuñ
pīrāmeninde pervānevār devr idüp şeb tā-be-seḥer ol [A2 16a] gencīne-i
arş-efrūza pāsbānlıḳ şerefin iḥrāz eylediler.
Beyt:4

Ḫvāb görmez çeşmümüz endīşe-i aġyārdan
Pāsbān-ı genc-i esrāruz velāyet beklerüz

Ol gice çeşm-i Ḫudā-bīn-i Resūl-i Emīn’de nevme-i ḫafīfe āġūş
[M 13b]-girifte-i müjgān-ı anberīn olduḳda feżā-yı ālem-i miẟālde bu
vechile meşhūdları oldı ki ṭāir-i lā-mekān-mesīr-i cism-i nāzenīnleri bir
ḳafes-i dır -ı muḥkemde5 cilve-sāz olup dehen-i müşrik-şiken-i Ẕülfeḳār’da
bir raḥne-i inkisār [A1 15b] bedīdār olmış6. Ve bir baḳar ve bir kebş
ser-bürīde-i meẕbaḥa-i fenā olmış. Sepīde-dem şāhen-şeh-i ḳalem-rev-i eflāk aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri bu rüyā-yı ibret-endūzı mengūş-ı
1
2
3
4
5
6

ḥādiẟ -A1
Allah bize kâfidir ve O ne güzel vekildir. Allah’ım! Senin sayende geziyorum. Senin sayende hücûm
ediyorum.
ma ārik -M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
muḥkem: müstaḥkem A1
olmış: oldı B
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sāmi a-ı aṣḥāb buyurdılar. Her biri desīse-i ta bīrin1 yine levḥa-i levḥ-āşnā-yı żamīrlerinden istikşāf itmeleriyle bu vech ile şāne-zede-i ṭurra-i ta bīr oldılar ki dır -ı ḥaṣīn Ḥiṣār-ı Medīne’dür ki muḥīṭ-i ebdānumuzdur2.
Ve fem3-i Ẕülfeḳār’da nümāyiş-i ẟülme-i inkisār kendi ẕātumuza ārıż bir
muṣībete dālldur. Baḳara-i meẕbūḥa esāṭīn-i aṣḥābdan birinüñ indirāsına
işāretdür. Kebş-i küşte- uẓemā-yı ketībe-i e ādīden birinüñ sīr-āb-ı şimşīr-i
intiḳām4 olacaġına alāmetdür. Āmme-i kütüb-i siyer ḥāvī olduġı üzre
rey-i cihān-ārā-yı nebevī ber-ṭıbḳ-ı rüyā-yı ṣāliḥa Medīne-i Müteyemmine’de kūşe-güzīn-i bārū5-yı temekkün olup firāz-ı cüdrān-ı tevekkülden
müşācere itmek idi. Ḥattā aṣḥāb-ı güzīn ile basṭ-ı süfre-i iştişāre idüp bu
nevāl-ı telḫ-i nā-güvārı der-miyān buyurdılar. Ekẟer vucūh-ı muhācirīn ü
enṣār rey-i ġazā6-yı peyġamberīye [B 19] pey-rev oldılar.
Beyt:

ون در
7
را

در
אن

ز

دارد در

אی ر

[A2 16b] Ḥattā Abdu’llāh bin Übey bin Selūl-ı münāfıḳ daḫı istiṣvāb-ı taḥaṣṣunda tehālük idüp eyyām-ı cāhiliyyetde nice def a istīlā-yı e ādī
vuḳū ında mürā āt-ı ẟebāt-ı merākiz itdükçe “Naḫçīr-i ẓafer şikār-ı pāy-resümüz olup hevā-cūy-ı muḳābele olduġumuz ṣūretde aks-i memūlle rücū mücerrebümüzdür.” diyü iḳāmet-i berāhīn ile temhīd-i ḳā ide-i temkīn
eyledi. Ammā ḥadīḳa-i ẓafer-bār-ı Bedr’e adem-i ḥużūrdan nāşī nev-bāve-i fütūḥdan şīrīn-kām olmayan ba żı şübbān-ı [A1 16a] ceng-cūyān8
mıżmār-ı müṣādereye raġbet-nümā-yı şevḳ olduḳlarından mā adā gerd-engīz-i meḥārib Ḥażret-i Ḥamza bin Abdu’l-muṭṭalib raḍıya’llāhü anh
ve [M 14a] Sa d bin Ubāde ve Nu mān bin Mālik ve Evs ü Ḫazrec’den
cemm-i ġafīr raḍıya’llāhü anhüm tercīḥ-i muḳābelede yek-zebān-ı eṭbāḳ
olup “Yā Resūla’llāh maẓalle-i taḥaṣṣunda istiḳrārumuz acz ü ıżṭırārumuza
1
2
3
4
5
6
7
8

ta bīrin: taġyīrüñ M
ebdānumuzdur: bedenümüzdür A1, A2
fem: dem A1, A2, -M
intiḳām: intiẓām A1
bārū: bāzū A1
ġazā: ġarrā A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Benim bu meclisimden çıkıp gitmenin dayanağı yok. Felek ayrılığa düşmüş olanlar için pusudadır.
-cüyān: cū M

179

180

TENKİTLİ METİN

maḥmūl ve düşmen-i bed-sigāl kesb-i cesāret mertebesine1 mevṣūl olacaġı
müte ayyendür.

ر

Beyt:

2

א
و ر

آ

ز

ا

אز אن אر
ان

در

ز

Bā-ḫuṣūṣ keẟret-i müşrīkīn ve ḳıllet-i müminīn daġdaġasınuñ def ine
rūz-ı nuṣret-fürūz-ı Bedr’de bā-vücūd-ı ziḥām-ı a dā yine şāhid-i fetḥ ü nuṣret ṣūret-nümā olduġı3 māye-i tesliyetdür. Bi-ḥamdi’llāh bu ma rekede ise
izzet ü übbehet4-i İslāmiyān ol zamāndan efzūndur. Pīşgāh-ı şefā at-penāhuñda suyūf-ı cevherī-i ervāḥı āzāde-i niyām-ı ebdān itmek içün bir böyle
rūz-ı furṣata ārzūmuz5 çoḳdan nühüfte-i beyża-i fuād idi.” didiler. Mālik
bin Sinān eyitdi, [A2 17a] “Ey ber-güzīde-i bārgāh-ı kibriyā ḳasem be-Ḫālıḳ-ı ālem ki bu bende-i cān-sipār mevḳūf-ı merkez-i beyne’l-ḥüsneynem
ki ẓafer ü şehādetden ibāretdür, her ḳanġısı nüvişte-i cerīde-i taḳdīr olmış
ise marżī-i ṣamīm-i derūnumdur.
Beyt:6

אی אک
7
ار

ز
ز دا

د

א دا

אور

Nu mān bin Mālik ve ba żı aṣḥāb raḍıya’llāhü anhüm teyīd-i tedbīr-i
teḳābül itmeleriyle bi’ż-żarūre sulṭān-ı serā-perde-i “levlāk” ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri daḫı imżā-yı iḫtiyār-ı muḳābele buyurdılar. Ḫaṭīb-i şa şa a-tīġ-ı āfitāb [A1 16b] cāmi -bülend-saḳf-ı gerdūnda minber-i vasaṭü’s-semāya irtiḳā eyledükde ḥażret-i ḫaṭīb-i minber-i nüh-pāye-i eflāk
1
2

3
4
5
6
7

mertebesine: derecesine A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Yaban arslanı şehirde sabırsızdır, çölde ise ceylan ve yaban eşeği avlar. Gaziler için şehirde savaşmak zor
iştir, zira sokakta ceng meydanı dar olur.
mücellā-yı ẓuhūr -M
izzet ü übbehet -M
ārzūmuz -M
Beyt: Naẓm A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Kefen eteğini toprağın altına çekmedikçe, elimi eteğinden çekeceğime inanma. (Hâfız-ı Şirâzî, Divan,
Gazeller, Gazel, 91/2)

Zeyl-i Siyer-i Veysî

aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri bir ḫuṭbe-i belīġa ile teẕkār-ı feżāil-i
cihād ve ta dād-ı maḥāsin-i ṣabr u sedād buyurup techīz ü iḥtişād-ı ecnāda işāret buyurdılar. Edā-yı ṣalāt-ı aṣrdan ṣoñra hücre-i muḳaddeselerine dāḫil olduḳlarında ḥażret-i şeyḫayn-i mükerremeyn raḍıya’llāhü anhümā sāyevār ḳarīn-i izz-i refāḳatları [B 20] [M 14b] olup āfitāb-ı cism-i
muḳaddeslerin mestūr-ı dır -ı seḥāb-gūn ve amāme-i nūr-tābların pīrāye-i
ser-i ḫūrşīd-nümūn eylediler. Ekẟer vucūh-ı aṣḥāb raḍıya’llāhü anhüm bāb-ı hücre-i muḳaddesede ol mihr-i maṭla -ı nübüvvet ṭulū ına ṣaf-zede-i
inṭizār oldılar. Sa d bin Mu āẕ ve Üseyd bin Ḥuḍayr ḥavālī-i bāb-ı devlet-meābda olan aṣḥāb-ı kirāmı raḍıya’llāhü anhüm vüche-i ḫiṭāb-ı itāb-āmīz idüp “Ḫulāṣa-i kārgāh-ı āferīniş aleyhi’s-selām ḥażretleri vaḥy-i
āsmānī ile müeyyed ve ḥareket ü istiḳrārları işāret-i Yezdānī ile mümehhed iken ol āfitāb-ı āsmān-ı risāleti rey-i muḫtārlarından taḥvīl eylediñüz”
diyü ser-zeniş itdiler.1 [A2 17b]
Beyt:

אن او
3
ن אو اث

2

دون

ا ا ک
و ف از א

Ol maḥalde şeh-süvār-ı meydān-ı mülk ü melekūt ḥażretleri āsmānvār zirih der-ber ve kūh-mānend şimşīr der-kemer āfitāb-āsā nīze be-dest
gülbün-ṣıfat-siper der-şāne südde-i sa ādet-medārdan nümāyān olduḳda
enẓār-ı nüẓẓār-giyān ol nūr-ı dīde-i ālemiyāna ta alluḳ eyledükde muḳaddemā ṣudūr iden ibrāmları māye-i nedāmet olup “Yā Resūla’llāh taṣvīb-kerde-i [A1 17a] rey-i ḥaḳīḳat-bīniñüzüñ istid ā-yı ḫilāfı bu ẓāhir-şināsān-ı
levḥa-i mecāzuñ ḥaddi degüldür. Mesbūḳ-ı ḍarbe-i irāde buyurılan naḳş-ı
ḫāṭır-pesendiñüzi ārāyiş-i maḥfaẓa-i iḫtiyār buyuruñ.” diyü mecmū a-i
niyāza şīrāze-dūz4-ı tekīd oldılar. Ammā bu def a ḫvāce-i kāināt aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt taḳlīb-i miḳleb-i ḳabūl buyurup “Mebādī-i istişārede
her çend tercīḥ-i mevādd-ı ẟebāt eyledükçe bāl-engīz-i hevā-yı teḳābül oldıñuz, biz daḫı irādeñüze ittibā eyledük. Bu mertebeden ṣoñra televvün
1
2
3
4

itdiler: eylediler A2, A1
eflāk-ı gerdūn: gerdūn-ı gerdān M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Felekleri alaca kılmak, O’nun fermanıyladır. Çiftçinin tedbir sebebiyle durmayan hırslı öküzü gibi.
-dūz: -bend A1
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ü taġayyür şāyeste1-i şān-ı nübüvvet degüldür. Fermān-ı Rabbü’l- ālemīn
ne ṣūret üzre cilve-peẕīr-i ẓuḥūr olursa gerden-nihāde-i teslīm ü iṭā atuz.
Eger şecere-i ṣabr menābit-i ḳulūbıñuzda ẟābit olursa in-şāa’llāhü te ālā
yine ḥuṣūl-ı ẟemere-i ẓafer memūldür.” diyü üç nihāl-i rüyeti berk-āver-i
[M 15a] şuḳḳa-i ẓafer eyleyüp livā-yı Evs Sa d bin Ubāde raḍıya’llāhü
anh ḥaẕretlerine ve livā-yı Ḫazrec Ḥubāb bin el-Münẕir raḍıya’llāhü anh
ḥażretlerine ve livā-yı muhācirīn Muṣ ab bin Umeyr raḍıya’llāhü anh ḥażretlerine zīver-i dūş-ı ihtimām buyurulup Abdu’llāh bin Ümmü Mektūm
raḍıya’llāhü anhı Medīne-i Müteyemmine’2de nigeh-dārende-i merkez-i
ḫilāfet buyurdılar. İtmām-ı levāzım-ı nehżat siyāḳında pāy-ı muḳaddes-i
lā-mekān-peymālarıyla tenvīr-i çeşm-i rikāb eyleyüp bedreḳa-i tevekkül ile
[A2 18a] Cebel-i Uḥud cānibine taḥrīk-i a inne-i ināyet-medār buyurdılar.
Beyt:
3

אره

ا

א ان

אر

A dād-ı kümāt-ı İslām resīde-i şümār-ı hezār idi ki ancaḳ ṣad nefer mānende-i āb-ı ṣaf mevce-pūş-ı zırh-ı āhenīn idi. Ve ancaḳ [B 21] iki res-i tekāver mevcūd idi ki birisi seyyid-i burāḳ-süvār-ı sidre-mesīr ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem ḥażretlerinüñ ve birisi daḫı ecille-i aṣḥābdan Ebū Bürde raḍıya’llāhü te ālā anh zīr-i rān-ı temellüki idi. Ol şāh-beyt-i maḳṭa4 -ı [A1 17b] risālet aleyhi’t-taḥiyye ḥażretlerinüñ pīşgāh-ı muḳaddes-i ḫatmī-penāhlarında
zırh-pūşān-ı aṣḥāb ikişer ikişer mānende-i mıṣra eyn-i ḳaṣāid-i na t5 ḫırām
eyleyüp sāir aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm ol metn-i metīn-i nüsḫa-i
nübüvveti6 sevādd-ı ḥāşiye gibi cevānibinden iḥāṭa eylediler. Menzil-i
Şeyḫayn’deki miyāne-i Medīne vü Uḥud’da vāḳı ṭarafeyni daḫı nıṣf sā atlik
mesāfedür. Niyyet-i beytūtet ile ġıbṭāgāh-ı menāzil-i eflāk buyurduḳlarında
evlād-ı aṣḥāb-ı kirāmdan Abdu’llāh bin Amr ve Zeyd bin ābit ve Usā1
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6

şāyeste: şāyān A1
Müteyemmine: Münevvere A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Tevekkül yolcularının Hızır’ı azimettir. Bahar seli istiharenin yoldaşı değildir. (Sâ’ib-i Tebrîzî, Divan-ı
Eş’âr, Gazeller, Gazel 2070)
maḳṭa : maṭla A2
zırh-pūşān-ı aṣḥāb ikişer ikişer mānende-i mıṣra eyn-i ḳaṣāid-i na t: mānende-i mıṣra īn ḳaṣāid na t
zırh-pūşān-ı aṣḥāb ikişer ikişer M
nübüvveti: fütüvveti A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

me bin Zeyd ve Zeyd bin Erḳam ve Berā bin Āẕib ve Üseyd bin Ḥuḍayr
ve Arābe bin Evs ve Ebū Sa īd bin Ḫudrī ve Semüre bin Cündüb ve Rāfi
bin Ḫadīc raḍıya’llāhü anhüm tāze-nihālān-ı nādīde-i germ ü serd olmaġın
muraḫḫaṣ-ı inṣırāf buyurdılar. Lākin Rāfi bin Ḫadīc ārzū-yı mürāfaḳat ile
Ẓuheyr raḍıya’llāhü anhdan niyāzmend-i terbiyyet ü şefā at olmaġın “Yā
Resūla’llāh Rāfi egerçi ḫurd-sāldur, ammā meleke-i remy-i sihāma fāizdür.
İẕn-i mürāfaḳat-ı erzānī buyurılsa münāsibdür.” diyü terġīb eyledügi [A2
18b] eẟnāda Rāfi raḍıya’llāhü anh medār-ı ruḥṣat olmaḳ dā iyesiyle dīde-i
[M 15b] seyyid-i pest ü bülend aleyhi efḍalü’s-selāma vāreste-i ḥadd-i ṣıbā
görünmek içün meyān-ı eṭfālde res-i aṣābi -i ḳademi üzre irtiḳāya sa y eyler idi. Binā-ber-īn iẕn-i mürāfaḳat ile ser-efrāz olıcaḳ Semüre bin Cündüb
giriftār-ı teb-lerze-i ġayret olup Mürey bin Sinān raḍıya’llāhü anh vesāṭeti
ile cūyende-i destūr-ı mürāfaḳat oldı. Ve ḥīn-i musāra ada Rāfi ’a kirāren1
taġallübüm müẟbitdür diyü teklīf-i imtiḥān-ı ilāve-i niyāz eyledi. Ber-vefḳ-ı
recā-i memūr āzmāyiş olduḳlarında vāḳı ā Semüre nīrū-yı bāzū-yı celādetle
Rāfi üñ dūşānesin yine būse-dāde-i ferş-i meydān eyleyicek [A1 18a] ol daḫı
müsā ade-i iẕn-i refāḳata sezāvār oldı. Dāver-i nūrānī-sipeh-i pīrūze-serīr-i
ḫāveri zīr-i ḫargāh-ı nīlūferīde muḳīm olıcaḳ Muḥammed bin Mesleme
raḍıya’llāhü anhı elli nefer ḥumāt-ı mebānī-i şehāmetle ṭalī a2-i mu asker-i
İslām ta yīn buyurulmaġın3 tā-be-seḥer pergārvār devr-i pīrāmen-i noḳṭa-i
īmāniyāna der-kār oldılar. Cānib-i mu asker-i ḫiẕlāndan daḫı İkrime bin
Ebī Cehl ol gice pāsdār-ı gencīne-i ḍalāl ta yīn olındı. Perde-i ẓalām irḫā-yı
dāmen-i siyeh-fām eyledüginde4 Abdu’llāh bin Übey bin Selūl-ı münāfıḳ
kendi ile rāzdār-ı daḳīḳa-i nifāḳ olan sī ṣad nefer erbāb-ı şiḳāḳ ile rū-gerdān-ı ma reke-i merdān oldılar. Abdu’llāh bin Amr bin Ḫarām raḍıya’llāhü
anh ol seg5-i beyābānger-i dalālüñ aḳabinden6 irüşüp tā [B 22] Medīne-i
Ṭāhire’ye dek her çend kelimāt-ı müeẟẟire ile taḥrīk-i mevādd-ı ḥamiyyet
[A2 19a] ve neşr-i leāl-i pend ü naṣīḥat ile rücū a teşvīḳ itdükçe dil-i āhenīnde ḳabūl-ı naḳş-ı teeẟẟür bedīdār olmayup
1
2
3
4
5
6

Rāfi ’a kirāren: kirāren Rāfi ’a A1
ṭalī a: ṭullābe A1, A2
buyurulmaġın: buyurdılar A1
eyledüginde: eyledükde A2, A1
seg -A2, A1
aḳabinden: aḳībinden M
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Beyt:
1

א

אن
א را

א

ن

ای ا
א

diyerek pey-siper-i rāh-ı ḫilāf oldılar. Bi’l-āḫire leb-i ġayret-ālūdın peymāne-i düşnām iderek Ḥażret-i Bārī azze ismuhū an-ḳarīb ḥaṭab-ı cism-i
bed-siriştiñüzi külḫen-fürūz-ı dereke-i caḥīm idüp Resūlini2 ve müminīni sizüñ neng-i i ānetiñüzden vāreste eyleye.” [M 16a] diyüp bi’ż-żarūre
yine ḫaymegāha mu āvedet eyledi. Sepīde-dem serā-perde-i nīlī-tutuḳ-ı
eflākdan ṭalī a-i envār ṭulū a başladuḳda merḥale-peymā-yı ḳābe ḳavseyn
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri bi’l-cümle pelengān-ı kūhsār-ı vaḳār
ile Cebel-i Uḥud dāmenine vāṣıl olup bir çūbe-i ḫāme-nümūn ile tesviye-i
suṭūr-ı ṣufūf ve tertīb-i ṣunūf buyurdılar. Bir vech ile ki Medīne-i Müteyemmine muḳābelede Cebel-i Uḥud ḳafāda ve Kūh-ı Ayneyn ṭaraf-ı
yesārda vāḳı oldı. [A1 18b] Ve Kūh-ı Ayneyn’üñ vasaṭında vāḳı -ı şikāf
kemīngāh-ı rübāh-nihādān-ı işrāk olmaḳ iḥtimālinden nāşī Abdu’llāh bin
Cübeyr raḍıya’llāhü anh elli nefer-i tīr-endāz-ı saḫt-kemān ile ol memerr-i
hāil muḥāfaẓasına tevḳīf buyurılup bir mertebe ẟebātla tavṣiye buyurdılar
ki eger berḳ-i şimşīr-i İslāmiyān tūde-i ḫas-ṭıynetān-ı eşrārı ser-te-ser ḫākister-i āyīne-zidā-yı fenā iderse de yine anlar sevdā-yı tūtiyā-yı ġanīmetle
çeşm-güşā-yı iltifāt olmayup naẓra-i baṣīretlerin nigehdārī-i medḫalden
taḥvīl itmeyeler. Yāḫūd bir aks-i memūl ġalebe-i ḫār-menişān-ı muġaylānzār-ı işrāk gül-berg-i ḫırmen-i İslāmiyān’ı āzürde-i tefriḳa-i hezīmet iderse
de yine anlar daġdaġa-i [A2 19b] i ānetle zelzele-endāz-ı ẟebāt olmayup iki
ṣūretde bile seyyid-i kāināt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalāt cānibinden işāret vürūd itmedükçe ol mevrid-i ḫaṭardan3 irtiḥāl itmeyeler. Ve fi’l-Mevāhibi’l-Ledünniyye li’l- allāmeti’l-Ḳasṭallānī raḥimehu’llāhü aleyh
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ــא
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Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Ey bulut! Sen, bizim üzerimize tahkik cevherini saçma. Biz taş kalpliler, neşv ü nemayı bilmeyiz.
Resūlini: Resūlu’llāhı M
ḫaṭardan: ḫaṭīrden M
“Kastallânî’nin Mevâhibü’l-Ledünniyye adlı eserinde peygamber efendimiz (Uhud Savaşı’ndaki) elli
okçunun başına Abdullah bin Cübeyr’i tayin ederek şöyle dedi: “Eğer kuşların bizi aldığını görseniz
bile size elçi gönderilmeyinceye kadar yerinizi terk etmeyiniz, bizim onları (müşrikleri) mağlup ettiği-
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Sulṭān-ı kāināt aleyhi efḍalü’t-taḥiyyāt ḥażretleri meymene-i ṣufūfı
Ukāşe bin Miḥṣan-ı Üseydī’ye ve meysereyi Ebū Mesleme bin Abdü’l-esedi Maḥzūmī’ye raḍıya’llāhü anh cenābına tevfīż buyurup Ebū Ubeyde
bin el-Cerrāḥ ve Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ [M 16b] raḍıya’llāhü anhümā mānende-i dü tīr-i rūy-i terkeş pīşgāh-ı leşkere ta yīn ve sāka-i ġuzāt Miḳdād
bin Amr raḍıya’llāhü anh ile taḥṣīn buyuruldı. Ve dest-zede-i ṣan at-kede-i
iḫtirā -ı Dāvudī olan pīrāhen-i āhenīni beden-i [B 23] muḳaddeslerinde
müẟennā idüp güher-i arş-ārā-yı [A1 19a] res-i mübāreklerin dürc-i kelle-ḫōd-ı ẟüreyyā-nigārda nihān eylediler.

א א

Naẓm:1

א
2

د

د

درع
אص از

در دا درع آن
ا
خز

Meymene-i nā-meymūn-ı Ḳureyş’de daḫı Ḫālid bin Velīd ve meyserede
İkrime bin Ebī Cehl ḳāim olup Ebū Süfyān mānende-i seng-i ḫārā ḳalbgāhda muḳīm oldı. Ṣafvān bin Ümeyye ve Amr bin el- Āṣ kendi etbā ıyla muḳābele-i raḫne-i [A2 20a] kūhda müsteḳar olup Abdu’llāh bin Ebī
Rebī a’yı emīr-i remye-i sihām eylediler. Livā-yı menkūslarını Benī Abdu’d-dār’dan Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa’ya teslīm idüp ġavānī-i recez-ḫvān
Beyt:

1
2
3

אء ا אرق
ا אرق
ا א
إن
أو وا אرق
3
وا
اق

mizi görseniz bile size elçi gönderilmeyinceye kadar yerinizi terk etmeyiniz.” Berrâ radıyallahü anh’dan
Buhârî rivayet etmiştir.” (Buhârî, Cihâd, s. 161)
Naẓm: Beyt A1
Mefūlü Mefāilün Feūlün
Dokuz felek, Zat-ı Kibriya eliyle, özellikle Mustafā’nın boyu ölçüsünce dokunan zırhın eteğindeki her
bir halkasına nisbeten daha küçüktür.
Recez
“Biz Tarık’ın kızlarıyız, yastıklar üzerinde yürüyoruz. Eğer siz onları öldürürseniz (galip gelirseniz) size
sarılırız. Eğer kaçarsanız, sevgisiz bir ayrılıkla sizden ayrılırız.” (Et-Taberî, C. 2, s. 512)
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maḳūleleri erācīz-i şūr-engīzi pīçīde-i aṣvāt iderek iġlā-yı ḳudūr-ı şerr ü
şūre der-kār idiler.1 İbn İsḥaḳ raḥmetu’llāhuñ ġılāf-ı anber-pūş-ı dehānından leme ān iden rivāyet-i ṣaḥīḥadandur ki sipeh-keş-i enbiyā aleyhi taḥiyyātü’l-verā dest-i cihān-güşālarında āfitāb-āsā bir şimşīr-i şu ā-rīz tutarlar
idi ki ṣaḥīfe-i āyīne-gūnında bu maḳāl-ı ḥamiyyet-fezā münaḳḳaş idi.
Arabiyye:
2

אل כ
ا ر

ا

אر و

ء א

ا

وا

Seyyidü’l-evvelīn ve’l-āḫirīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bu ṣamṣām-ı
ḫūn-bārı edā-yı ḥaḳḳına ta ahhüd şarṭıyla ḳanġı dilīr-i rezm-azmā ḳabūl
ider diyü umūm aṣḥābı vüche-i ḫiṭāb buyurdılar. Birḳaç şehere-i meydān-ı celādet ḫvāstekār olduḳda anlara ta līḳ-i laḥẓa3-i iltifāt buyurmadılar.
āḳıbet Ebū Dücāne-i Enṣārī ki ebṭāl-i ma ārik iḳtiḥāmdan idi. Yā Resūla’llāh uhde-i ḥaḳḳ-ı şimşīr nedür? [M 17a] diyü isti lām-ı ḫabīe-i żamīr eyledükde [A1 19b] “Sīmā-yı elif-nümūnı ṣūret-peẕīr-i dāll olıncaya dek ya nī
ḳāmet-i müstaḳīmü’l-heyetinde kisve-i inḥinā ẓuhūr idinceye dek çehre-i
efkār-ı küffāra ḍarb eylemekdür.” buyurduḳlarında Ebū Dücāne raḍıya’llāhü anh ta ahhüd-i şarṭ-ı ma hūd itmegin i ṭā buyurdılar. Cibilliyet-i
bahādırāneden nāşī ma ārik-i maġāzīde ḫırām-ı bī-bākāne resm-i melūfı
olmaġın bu def a iltifāt-ı ḥażret-i faḫr-i kāināt aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāt
[A2 20b] ilāve-i şevḳ olmaġıla mu tāddan efzūn şemāil-i müfteḫirāne ile
muḳaddime-i ṣufūfa ṭāvūs gibi ḫırāmān olduḳda4 seyyid-i maḫlūḳāt aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri reftār-ı Ebū Dücāne’ye raḍıya’llāhü anh
işāret buyurup 5 א ـ إ ـ ـ ه ا ا ـ
ـ ا
 إ ــא ا ـ ا ـḥadīẟ-i
şerīfi leb-i mu ciz-çekānlarından tereşşüḥ eyledi. Rāst-revān-ı menāhicāẟār ta yīni üzre ibtidā pā-nihāde-i meydān-ı dalāl olan Ebū Āmir-i fāsıḳ idi ki ḳable’l-bi ẟe ḳudūm-ı nebevīden iḫbār itmiş iken ẓuhūr-ı nūr-ı
Muḥammedī hengāmında ġaleyān-ı dīk-i ḥasedden nāşī rū-gerdān-ı mes1
2

3
4
5

idiler: oldılar A2
Basît
“Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz.” (Ali bin Ebî Tâlib,
Divan, s. 84)
laḥẓa: luḥāẓa A1, A2
ḫırāmān olduḳda: ḫırām itdükde M
Bu (kibirli ve gururlu) yürüyüş, Allah’ın gazabına sebeptir; ancak bu (savaş gibi) yerler hariç. (İbn
İshâḳ, es-Sîre, s. 326)
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lek-i inkār olmışdur. Ol bed-sirişt elli nefer kendi etbā ıyla ṣaḥn-ı sitīze[B
24]gāhı numūne-i bīşezār-ı pür-gürāz eyleyüp ẕikr-i nām-ı bed-fercāmıyla
āyīne-i hevāyı telvīẟ eyledi1. Ve cānib-i ser-sebz-i çemenzār-ı īmāna emṭār-ı
ḳaṭarāt-ı sihāma āġāz eylediler. Ammā şeh-bāzān-ı şāhiḳa-i İslām āşiyāne-i
gümāndan bir vechile iṭāre-i ṭāir-i nibāl eylediler ki Ebū Āmir-i fāsıḳ feseḳa-i etbā ıyla beyābān-ı idbāre rū-gerdān olduġından ġayrı ġavānī-i naġme-sāz daḫı te āḳub-ı ṭabance-i niṣālden vāveylā-gūyān-ı verā-yı devāir-i
ṣufūfa āheng-i gürīz eylediler. Şüc ān-ı ḳabīle-i Havāzin ḥiẕā-yı kemāndārān-ı [A1 20a] İslām’a düşmek ile terāküm-i zenbūr-ı peykāndan nā-çār
siper-i ẓuhra istiẓhār eylediler.
Naẓm:2

אن
3

א א

از
نر
ه ز ا وی

אوش
ن اوش

در
زره

ز

Rāyet-efrūz4-ı ġavāyet olan Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa bāre-engīz-i arṣa-i mübārezet olup “hel min mübāriz5” na rasın hevā-gīr-i evc-i ġurūr eyledükde
neḳāve-i dūdmān-ı [A2 21a] veġā Ḥażret-i Aliyyu’l-Mürtażā raḍıya’llāhü
anh mānende-i kūh ol çirk-āb6-ı subāṭa-i fesādın ser-i rāhuñ sedd eyleyüp
bir ḍarbe-i şimşīr ile beyża-i ser-i şeḳā-perestin bir vechile dü nīm eyledi ki maġz-ı ḫūn-ālūdı fevvāre-i mesīr7-i bise’l-maṣīr olup ḫāne-i zīnden
ser-nigūn oldı. Ḥālet-i suḳūṭda cāy-ı avreti münkeşif olmaġın ḥażret-i
edeb-āmūz-ı debistān-ı velāyet nüsḫa-i bed-nümūd-ı vücūdından ḥakk-ı
noḳṭa-i resine iltifāt buyurmayup yine merkez-i aṣlīlerine rücū eyledükde8 Muṣ ab bin Umeyr raḍıya’llāhü anh edā-yı ḫiẕmet-i vekālet eylediler.
Mezbūr Ṭalḥa kebş-i ketībe laḳabıyla şöhret-yāb-ı çerāgāh-ı işrāk olmaġın
ber-ṭıbḳ-ı rüyā-yı nebevī ser-bürīde-i meslaḥ-ı fenā olduḳda ḥażret-i ser1
2
3

4
5
6
7
8

eyledi: eyleyüp A1
Naẓm: Beyt M
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Yaylardan çıkan okla kan dökmek, neşeli güzellerin kaşlarının gamzesi, gibidir. Okun ucu, onun sinesini kazdı. Zırhın gözünden kan sızmaya başladı.
Rāyet-efrāz: Rüyet-efrūz M
Benimle savaşacak var mı?
çirk-āb: çergāh A1
mesīr: mesīre M
eyledükde: buyurduḳda A2, A1
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ver-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem gül-bāng-ı tekbīri ġulġule-engīz-i
felek-i eẟīr eylediler. Livā-yı nīgūnsār-ı küffār Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa destinde istiḳrār1 bulıcaḳ Ḥażret-i Ḥamza radıya’llāhü te ālā anhuñ ṣā iḳa-i
şimşīr-i kūh-şikāfıyla bir dest ü şānesi terkīb-i vücūdından mehcūr olup ol
ṣūretle deryūze-i dervāze-i caḥīme azm eyledi. Ba dehū Ebū Sa d bin Ebī
Ṭalḥa ḥāmil2-i rüyet-i nekbet olıcaḳ Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ’uñ raḍıya’llāhü
te ālā anh bir nāvek-i ciger-dūzı ef āvār sūrāḫ-ı gelūsına ḫazīde3 [A1 20b]
olup derīçe-i memerr-i enfāsı duḫte-i mismār-ı adem oldı. Andan ṣoñra4
Rāfi 5 bin Ṭalḥa ref -i alem-i ḫilāf idicek Āṣım bin ābit bin Ebī el-Aḳlaḥ
raḍıya’llāhü anh bir ḳaṭre peykān-ı ciger-dūz ile sīrāb-ı serāb-ı fenā eyledi.
Ba dehū Ḥāriẟ bin Ṭalḥa alem-engīz-i mu ādāt olıcaḳ6 ol tīre-nihād daḫı
yine şem a-i nāvek-i Āṣım ile reh-bürde-i [A2 21b] dehlīz-i tārīk-i adem
oldı. Anuñ aḳabince birāderi Kilāb bin Ṭalḥa alem-rübā-yı iḫtiṣām olıcaḳ [M 18a] ḥamle-i [B 25] Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anh ile
ser-kūçe-i ḥayātdan def -i ẟıḳlet eyledi. Ba dehū bidāderi Cülās bin Ṭalḥa
ref -i rāyet eyledükde rāyet-i ḥayātı ṣadme-i Ṭalḥa bin7 Abdu’llāh raḍıya’llāhü anh ile ser-nigūn8 oldı. Mā-ḥaṣal meşāhir-i Benī Abdu’d-dār’dan
yedi nefer birāderān ü peder ü a mām bir sā atde encümen-gīr-i dereke-i
caḥīm9 oldılar. Ba dehū10 Erṭāt bin Şüraḥbīl alem-dāşt-ı şiḳāk olıcaḳ ḥamle-i sāḳī-i kevẟer raḍıya’llāhü anh ile peymāne-çeş11-i zehr-āb-ı fenā oldı.
Ba dehū Şurayḫ bin Ḳāriẓ ref -i alem eyledi. Ol daḫı aṣḥābdan birinüñ
zaḫmıyla kūşe-nişīn-i siccīn oldı. Benī Abdu’d-dār’dan ḥamele-i livā olmaġa müsta id kimesneler12 ḳalmayıcaḳ Ṣuvāb nām bir ġulām ref -i livā-yı
şeḳā-fercām eyledi. Ol daḫı13 ṣaḥīḥ14terīn-i aḳvāl üzre ḥamle-i Ḳuzmān ile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

istiḳrār: ḳarār M
ḥāmil: nāil A2
ḫazīde: cārī B
ṣoñra: ba dehü A2
Rāfi : Nāfi A2, Mesāfi A1
olıcaḳ: eyledi M
Ṭalḥa bin -M
ser-nigūn: nigūn A1, A2
caḥīm: sa īr A2
Ba dehü -M, A1, A2
-çeş: -keş B
kimesneler -A1
daḫı -A1
ṣaḥīḥ: ṣıḥḥat A2
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āşiyān-gīr-i peyġūle-i nirān oldı. Yerā a-i müşkbār-ı Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme
bu siyāḳ üzre ġarībe-nigār-ı naḳş-ı āẟār olmışdur ki Ḳuzmān-ı mārrü’ẕ-ẕikr
ḥasede-i kec-endīşān-ı nifākdan idi. Hengām-ı intihāż-ı İslāmiyān’da Medīne’de mekīn-i kemīn1-i taḫallüf olmış idi. Nisvān-ı ḳabīle girih-güşā-yı
ṭa ne-i serzenīş ü istihzā olmalarıyla bi’ż-żarūre mu asker-i İslām’a mülḥaḳ
olup ṣaff-ı evvelde muḳīm oldı. Ḥattā ṣaff-ı küffāra2 ibtidā burc-ı kemāndan iṭāre-i kebūter-i ḫadeng eyleyen [A1 21a] Ḳuzmān idi. Bir mertebe
revāc-engīz-i bāzār-ı kārzār3 oldı ki yedi müşrik anuñ delālet-i ṣademātı ile
resīde-i ser-ḥadd-i caḥīm oldılar. Kendinüñ zemīn-i cisminden daḫı bisyār yenābī -i ḫūn4-ı zaḫm feverān itmegin [A2 22a] emāret-i intiḳāl ile
meydāna nīgūnsār olduġı ḥālde Ḳatāde bin Nu mān raḍıya’llāhü anh “Yā
Eba’l-Ġaydāḳ şerbet-i şehādet ḫoş-güvār5 olsun!” diyü idāre-i peymāne-i
pürsiş-i hāl eyleyicek Ḳuzmān eyitdi ki “Benüm gūşişüm ḥimāye-i dīn
içün degüldür. Ve mülāḥaẓa-i ṣiyānet-i dīn daḫı reh-yāfte-i ḥavālī-i żamīrüm olmamışdur. Ancaḳ naḫlistān-ı Medīne dest-zede-i tārāc-gerān-ı Ḳureyş olmamaḳ içün idi.” Āḫir ziḥām-ı zaḫm ile ḥayātdan [M 18b] meyūs
olıcaḳ kendinüñ şimşīrine sürresin6 niyām idüp naḳd-ı rūḥın ḫazīne-i
nīrāna teslīm eyledi. Her-bārgeh7 nām-ı Ḳuzmān elsine-i aṣḥāba cereyān
eylese seyyid-i kevneyn aleyhi’t-taḥiyyet ve’t-teslīm “Ḳuzmān cümle-i dūzaḫiyāndandur.” diyü zebān-güẕār buyururlar idi. Muḥaṣṣal şīr-i merdān-ı
müşrik-sūz ṭaraf ṭaraf hücūm-ı ḥamām-efrūz ile bir vechile ināre-i kānūn-ı
sitīz eylediler ki ḫass-ṭab ān8-ı vādī-i ḫıẕlān ber-hem-zede-i tefriḳa-i ıżtırāb
oldılar ki9 ḥattā ol gün şīr-i Ḫudā Aliyyu’l-Mürtażā ile Ebū Dücāne-i
Enṣārī raḍıya’llāhü anhümādan ṣudūr iden āẟār-ı şecā at maḳūle-i ḥarḳ-ı
ādet idi. Sū-be-sū sūdāgerān-ı çār-sū-yı maġāzī naḳd-ı peykān ve biḍā a-i
şimşīr-i sürḥ-çekānla lifāfe-i ebdān-ı küffārdan ḳabż-ı metā -ı ḥayāt iderler
idi. [B 26] āḳıbet eczā-yı müşrikīnüñ şīrāze10-i intiẓāmları nāḫun-ı şim1
2
3
4
5
6
7
8
9
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kemīn: temkīn A2
küffāra: evvelde A1
kārzār: -güẕār A2
ḫūn -A1
şerbet-i şehādet ḫoş-güvār: şerbet-i ḫoş-güvār-ı şehādet āḳibet A1
sürresin: nīze A2
Her-bārgeh -A1
-ṭab ān: -ṭıynetān A1
ki -M
şīrāze: müşīr A1
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şīr-i ġuzāt ile münḥal olup mehçe-i a lāmları ni āl-i maṭāyā ile hem-ḥāl ve
gūy-ı serleri ḫaṭve-i çevgān-ı [A1 21b] çābük-revān-ı İslām’a pā-māl olıcaḳ
ṣaff-ı raṣīfleri müteḫallil ve ẟebātları gürīze müteḥavvil oldı. Elḥān-ı zenān
naġme-i zenān libās-ı nevḥada maḳām-ı nāhīde resīde oldı. Ol ḥāletde
dilīrān-ı şīr-iḳtihām tārāc-ı [A2 22b] emvāl ve esr-i nisvāna iṭāle-i dest-i
iġtinām eylediler. Egerçi bī-teraḳḳub ü intiẓār dārü’n-nevāl-ı mihmān-ḫāne-i ġaybdan bu gūne nevāle-i şīrīn-ṭa am-ı fetḥ ü ẓafer gürisne-çeşmān-ı
celādete pīş-nihād ḳılındı. Ammā1 her loḳma-i şehiyye żımnında bir seng
ve her nūş dāmeninde bir nīş ta biye eylemek ġālibā ādet-i muḳarrere-i
çāşnī-gīr olduġı ẕāiḳadārān-ı intibāha nümāyāndur.
Beyt:
2

ا
د ا ا

ارم

در

Āmme-i mū-şikāfān-ı tedḳīḳāt-ı siyer şedd3-i ḥibāl-i ıṭbāḳ-ı ḫaber4 itmişlerdür ki vāḳı a-i fütūḥ-āmīz-i Bedr-i kübrāda ber- aḳs-i rıżā-yı Rabbānī istifdā-yı üsārā-yı Ḳureyş’e raġbet müstevcib-i nikāyet olup aded-i giriftārān-ı Bedr ḳadar ḥilyedārān-ı İslām fedā-yı istiġnā-yı ḥażret-i ẕü’l-celāl
[M 19a] olmaḳ nühüfte-i uhde-i taḳdīr idi. Bu maḥalde berḳ-i ālem-sūz-ı
ḳażā şereyān-ı seḥāb-ı ḳuvvetden çehende-i ḫırmenzār-ı fi l olmaġa derkār oldı. Bu teşbīb-i dil-ḫırāşuñ ḫulāṣası budur ki vaḳtā ki dilīrān-ı İslām
fāiz-i furṣat-ı iġtinām olduḳların ḥafaẓa-i şikāf-ı kūh5 olan kemān-gīrān-ı
aṣḥāb mu āyene itmekle ārzū-yı ġanīmet rābıṭa-i ṣabr u ẟebātların güsiste
ve sūhān-ı tīz-dendān-ı ḥarṣ-ı ġāret iḳāl-i ıṣṭıbārların şikeste idüp cānib-i
suḳāṭa-i ġanāime şitābān oldılar. Abdu’llāh bin Cübeyr raḍıya’llāhü anh
[A1 22a] her çend rāh-ı şitāblarına dīvār-ı nāle vü feryād keşīde idüp “Ey
ḥāmiyān-ı ḥavze-i İslām süpürde6-i peyġamberī üzre ri āyet-i muḥāfaẓa-i
merkezde niçün ẟābit olmazsız ve kerāyim-i müddeḫerāt-ı uḫreviyyeyi
müzeḫrefāt-ı dünyeviyyeye fedā idüp [A2 23a] vādī-i nā-fermānīye niçün7
1
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5
6
7

Ammā -M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Felek sürekli benim lokmama taş gizlediğinden dolayı cefâ çekmeksizin cigere diş geçiremem.
şedd: sedd A1, A2
ḫaber -M
kūh -A2
süpürde: sipāriş M
niçün -M
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devān olmañ rıżā-yı nebevīye muḫālefet şeāmetinden endīşenāk oluñ diyü
terhīb ü taḥẕīr eyledükçe ḥarṣ-ı ġanāyim ġışāve-i sāmi ā-i idrākları olmaġıla
āvīḫte-i gūş-ı ḳabūl itmediler. Ammā Abdu’llāh bin Cübeyr raḍıya’llāhü
anh aşereden nāḳıṣ fermān-berān-ı rāsiḫü’l-ḳadem ile pā-füşürde-i ẟebāt
ِ  ﴿ ِ כــ ــ ۪ ــ ا ــא وbu
oldılar. Āyet-i kerīme-i 1﴾כــ َ ــ ْ ُ ۪ ــ ُ ا ْ ٰ ِ ــ َة
ْ ُ ْ َ َ ْ ُّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ
iki fırḳanuñ beyān-ı ḥāllerin mutażammın ṣaḥīfe-pīrā-yı tenzīl olmışdur.
Ketībe-i Ḳureyş’den Ḫālid bin el-Velīd ve İkrime bin Ebī Cehl ol raḫne-i
cebeli maẓanne-i medḫal olduġın tayaḳḳun itmekle birḳaç def a ol ṣavba
hücūma niyyet idüp lākin bīm-i sihām-ı pāsdārān şikāf-ı bāre-i [B 27]
azīmetlerine fütūr virmiş idi. Ammā kemīn-i furṣatda kūşe-i çeşmin ol
reh-güẕār-ı Ayneyn’den dūr itmeyüp tesāhül-i nigehbānāne cūyā-yı furṣat
eylediler. Bir2 def a daḫı icāle-i cāsūs-ı naẓār eyledükde mānende-i dehān-ı
dendān-rīḫte ḥıfẓ-ı şikāfa vāfī3 nigehbāndan ḫālī göricek hemān intihāz-ı
furṣat idüp4 bir miḳdār şeddād-ı bed-nihādla mānende-i seyl-āb-ı belā ol
mevredden hücūm idüp [M 19b] Abdu’llāh bin Cübeyr’i raḍıya’llāhü anh
baḳiyye-i ḥafaẓa ile laṭme-ḫvār-ı cūy-bār-ı şehādet eylediler. Andan ṣoñra
verā-yı leşker-i İslām’dan ṣarṣar-ı nāgehānī gibi hübūb idüp bī-ḫaberān-ı
meşġale-i tārācuñ ḳafasından süḫte-i zebāne-i şimşīr itmege başladılar.
Ṭarfetü’l- aynda [A1 22b] mirāt-ı ḳażā ṣūret-i bāz-gūne göstermegin müminīn ü müşrikīn def aten mübādele-i cāme-i fetḥ ü kesr eylediler.
Naẓm:5

اخ

אخ

6

و א

ا

آ

ا

ه در ف
در א

[A2 23b] Bu gūne maḥall-i nā-ma hūdeden gerdiş-i peymāne-i ḳażā
ẓuhūrı ser-mestān7-ı sülāfe-i İslām’ı bir vechile medhūş-ı ḫumār8-ı ḥayret
1
2
3
4
5
6

7
8

“İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de.” (Âl-i İmrân, 3/152)
bir: bu M
şikāfa vāfī: şikāf-ı dāmı A2
idüp: olup A2
Naẓm: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bu köhne sarayın kuralları böyledir. Sana bazen dar gelir, bazen de ferah olur. Bir bülbül, onun matemine ağlamadığı için bir gül, gül bahçesinde bir an bile gülmedi.
mestān: mestāne A2, A1
ḫumār: ḥumāt A2
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eyledi ki āşnā vü bīgāne farḳından āciz olup pīş-i naẓarda kime dūçār
olurlar ise ḥamle-i tīġiyla dūçār iderler idi. Ol ḫilālde şerāre-endāz-ı nāire-i kīn-i İblīs-i la īn ṭavr-ı nīk-endīşānede 1  أ اכــ ــא ــאد اna rasıyla
pīş-revān-ı ġuzāta zelzele-i teşvīş ü telāş virmekle cānib-i ḳafāya2 taḳlīb-i
vüche-i istiṭlā eyledüklerinde ḳafā-rev olan ġuzātı düşmen taṣavvur itmekle üzerlerine sell-i seyf-i ḥayf eylediler.

ت

Beyt:
3

را

را در

دن
ان

رو

4

Ġalebe-i neşve5-i ma cūn-ı dehşetden dīdeleri ābgīne-i revzene-i ḥayret olmaġın eḥibbāyı kisvet-i a dāda müşāhede eylediler. Āyet6-i kerīme-i
7
﴾ـכ ٰאرى
َ ـכ ٰאرى َو َ ــא ُ ـ ْ ِ ُ ـ
َ ـאس ُ ـ
َ meāli nümāyān oldı. Ḥattā Üseyd
َ ﴿و َ ـ َ ى ا َّـ
bin Ḥuḍayr raḍıya’llāhü anhuñ çemen8-i bedeninde cūy-bār-ı şimşīr-i İslāmiyān’dan iki gül-i zaḫm-ı ḫandān oldı. Ve Ḫüẕeyfe raḍıya’llāhü anhuñ
pederi Yemān raḍıya’llāhü anhı sāḳī-i şimşīr-i İslāmiyān’dan ser-girān-ı
cür a-i şehādet eyledi9. Ḫüẕeyfe raḍıyallāhü anh her çend iş ār-ı alāiḳ-i
übüvvet idüp çāre-cūy-ı iṣtiḫlāṣ oldı. Ammā istīlā-yı ḥayretden hīç birinüñ sāmi a-i bī-şu ūrına teẟīr itmedi. Beyābān-neverd-i gürīz olan küffār
daḫı bi’l-cümle i āde-i inān-ı [M 20a] hücūm idüp [A1 23a] ḫūn-ı aṣḥāb-ı
kirāmı gül-gūne-i rūy-i zemīn eylediler. Ṣarṣar-ı naḫl-endāz-ı taḳdīr-i perverdigār10 ḫırmen-i mezra a-i īmānı tār ü mār eyleyicek sehī-serv-i bāġ-ı
belāġ aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām tek ü tenhā ḳalup gülbün-i ḥadīḳa-i velāyet Aliyyu’l-Mürtażā11 [B 28] kerrema’llāhü vechehūden ġayrı sāye-i sa ādet-māyelerinden [A2 24a] kimse ḳalmadı. Āfitāb-ı ruḫsārları seyyāre-rīz-i
araḳ-ı ḥamiyyet olup “Yā Alī ne aceb sen daḫı birāderān-ı gürīzendeye
1
2
3

Ey Allah’ın kulları! Ahiretiniz için çalışınız.
ḳafāya: feżāya A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Şaşkınlık zamanında kendini toplamak zordur. Geri dönen ordunun yolunun önü alınamaz.
4 pīş-rev: pīş-reh M, A2, B
5 neşve -M
6 Āyet -M
7 “İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir.” (Hacc, 22 /2)
8 çemen: ḫam. M
9 eyledi: oldı A1
10 taḳdīr-i perverdigār: rūzgār-ı kec-reftār A1
11 Aliyyu’l-Mürtażā -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

pey-rev olmaduñ?” diyü buyurduḳlarında ــא ر ـ ل ا أو أכ ـ ـ ا ــאن إن
1
 ـ ــכ أ ـ ةcevābı ile fāḫtevār ol serv-i riyāż-ı āferīnişüñ pīrāmenine devr
eyler idi.
Beyt:

2
3

אن

ر

و

را

ا

אن ا
א

Ḥażret-i bālā-nişīn-i mesned-i da vet ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem aḳīb-i
remīdegān-ı İslām’dan ــ أ ــ
أ ــא ا ــאس إ ــ ر ــ ل ا ــ و ــ ا ــ
4
 ا ــ ارdiyü ḳāmet-i ṣadāların ref itdükçe penbe-i dehşet ṣımāḫ-ı sāmi alarında yārā-yı ıṣġā ḳomazdı. Ol ḫilālde kemīn-gīrān-ı ḫıẕlāndan bir fırḳa-i
dūzaḫ-mesīr ol kūh-ı ālī-esās-ı şefā at üzre hücūm eylediler. “Yā Alī, bu
bed-kāmlaruñ şerāre-i şerlerin5 iṭfā eyle” diyü işāret-i aliyye6 buyurduḳlarında ḥażret-i şīr-i şimşīr-zen kerrema’llāhü vechehū ḥamle-i ḫārā-şikāfla
pīş-revleri olan Hişām bin Ümeyye-i Maḥzūmī’yi reh-neverd-i fenā idicek
baḳiyyesi rū-nihāde-i girīve-i gürīz oldılar.
Nigāşte-i ṣaḥīfe-i Buḫārī olan mu teberāt-ı rivāyātdandur ki ol günde
daḫı zāviye-nişīnān-ı buḳ a-i melekūt fermān-ı cihān-ı āferīn üzre celle şānühū ile7 ṣaff-beste-i ma reke-i nāsūt olmışlar idi. Ammā ṭaraf-ı ḥakīm-i
ḥikmet-endūzdan muraḫḫaṣ-ı ḳıtāl olmamışlar idi. Ḥażret-i Cebrāīl ve
Mīkāīl aleyhime’s-selām [A1 23b] ṣūret-i insānīde ḳabā-yı sepīd ile yemīn
ü yesār-ı eşref-i mevcūdāt aleyhi efḍālü’t-taḥiyyātda mürā āt-ı lāzime-i ḥıfẓ
ü ṣıyānet iderler idi. Ol ḫilālde telāṭum-ı deryā-yı ḥayretden kenāre-gīr
olan on dört nefer [A2 24b] aṣḥāb-ı kirām raḍıya [M 20b]llāhü anhüm
ki yedi neferi8 muhācirīnden9 Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber ve Aliyyu’l-Mürtażā
ve Abdu’r-raḥmān bin Afv, Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ, Zübeyr bin el- Avvām,
Ṭalḥa bin Abdu’llāh, Ebū Ubeyde bin el-Cerrāḥ ve enṣārdan Ḥubāb bin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Yâ Resulallah! Benim için sana tabi olmak varken imandan sonra küfre mi gireyim?
cān: men A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Can ipliğim sana öylesine bağlıdır ki, muhalifler iki yüz kılıçla onu kesemezler.
Ey insanlar! Cenab-ı Hak bana zafer vaat etti nereye kaçıyorsunuz?
şerlerin: şerrin M
aliyye -M
ile -M
yedi neferi: yedisi M
muhācirīnden: muhācirīn ḥażretlerinden ki M
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el-Münẕir Ebū Dücāne ve Āṣım bin ābit1 ve Ḥāriṣ bin Ṣamme ve Süheyl
bin Ḥuneyf ve Üseyd bin Ḥuḍayr Sa d bin Mu āẕ raḍıya’llāhü anhüm
ecmā īn merkez-i muḥīṭ-i nübüvvet aleyhi’t-teslīm ve’t-taḥiyyāt ḥażretlerinüñ ḥavālīsinde aḳd-i dāire-i cem iyyet idüp anlardan daḫı Ḥażret-i
Mürtażā ve Ṭalḥa ve Zübeyr ve Ebū Dücāne ve Ḥāriṣ ve Ḥubāb ve Āṣım
ve Süheyl pīşgāh-ı şāhen-şāh-ı kevneynde īẟār-ı nāḳd-ı ḥayāt itmek şarṭıyla
seyyid-i kāināt a ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem dest-dāde-i mübāya at oldılar.
Ammā viḳāye-i İlāhī’de mecmū ı ṣademāt-ı ḳażādan maṣūn oldılar. Ebū
Dücāne ve Süheyl bin Ḥuneyf raḍıya’llāhü anhümā ol ṭılṣım-ı gencīne-i
risāletüñ aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām şimşīr-i bürehne ile bālā-yı ser-i sa ādet-medārlarında2 edā-yı ḳā ide-i [B 29] nigehbānī iderler idi.

א

Beyt:
3

א

د

از

א

د از

Ol ḥāletde eşrārdan bir gürūh daḫı ḥażret-i server-i sādāt aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt üzre dest-efrāz4-ı hücūm olduḳlarında “Yā Alī bunlaruñ
mekāidin daḫı5 def eyle!” buyurdılar. Şīr-i ṣaff-der raḍıya’llāhü te ālā
anh pīş-ḳadem-i küffār olan Amr bin Abdu’llāhi’l-Cahīmī’yi reyyān-ı
cür a-i seyf idüp baḳiyyesi daḫı ḥamalāt-ı müte āḳibe-i cān-güdāẕ ile beyābān-cūy-ı idbār eyledükde Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn [A1 24a] bī-iḫtiyār girih-güşā-yı leb-i āferīn olup “Yā Resūla’llāh ḥaḳḳā ki ma raż-ı hümāyūnuñda yekke-tāz-ı arṣa-i velāyet [A2 25a] Aliyyu’l-Mürtażā’dan ṣudūr iden
mertebe-i cān-sipārı resīde-i a lā-yı ṭabaḳāt-ı müvāsātdur.” diyü berāt-ı
şecā at-ı Mürtażavī’yeye ṭuġrā-keş-i taḥsīn olduḳda seyyid-i ālemiyān aleyhi’s-selām ḥażretleri 6 وأ א
 إḥadīẟ-i mu ciz-nigār ile levḥa-ṭırāz-ı
menḳabet-i Ḥayderī oldılar. Ḥażret-i Emīn daḫı7 8 ”وأ ــא כ ــאferīdesi ile
telāḥuḳ-ı silsile-i ittiḥādı māye-i faḫr u mübāhāt eyledi. [M 21a] Nā-gāh

1
2
3
4
5
6
7
8

ābit: Ṣāmit M
bālā-yı ser-i sa ādet-medārlarında -A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Kavga adamı olmayan, bizim safımızdan kaçar. Öldürülmeyen, bizim kabilemizden değildir.
-efrāz: -efrūz A1
meḳāidin daḫı: daḫı mekāidin M
“Ali bendendir. Ben Ali’denim.” (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 8, s. 1246)
daḫı: vaḥy A1
“Ben ikinizdenim.” (Taberânî, Mu’cemül-Kebîr, C. 1, s. 318)
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fırḳa-i dīger daḫı mīve-i nihāl-i çemen1-i risālet aleyhi’l-yuhyi’t-taḥiyyāt
ḥażretlerine īṣāl-i āsīb-i mażarrat niyyeti ile hücūm eyledüklerinde ḥażret-i kerrār-ı ṣaff-endāz raḍıya’llāhü anh anlardan daḫı Bişr bin Mālik-i
Āmirī’yi teslīm2-i mālik-i dūzaḫ eyledükde baḳiyyesi ṭayy-ı arṣa-i ẟebāt
eylediler. Andan ṣoñra seyyid-i enbiyā aleyhi’s-selām cānibine hücūma küffārdan pāy-ı cesāret ḳalmadı.
Ruḫsāre-zīb-i ṣaḥīfe-i Meāricü’n-Nübüvve olan ferāid-i rivāyātdandur
ki ġalebe-i muḍārebeden ṣamṣām-ı dırġām-ı Ḫudā raḍıya’llāhü anh rişte-i
bed- ahdān gibi şikest olmaġın ḥażret-i dāver-i ḫıṭṭa-i “ḳābe ḳavseyn” aleyhi’s-selām Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü veche kemer-beste-i ṭarīḳ-i
fütüvvet idüp ya nī ol maḥalde Ẕülfeḳār-ı āteşbār gibi bir şimşīr-i nāmdār iḥsān ile şecā at-ı fıtriyyesin dü bālā eylediler. Ḥażret-i meydān-pīrā-yı
velāyet şevḳ-i temellük-i Ẕülfeḳār ile bir gūne dest-bürd-i ġażanferāne gösterdiler ki sevākin-i ṭabāḳāt-ı pest ü bülend-i mülk ü melekūt niẟār-ı leāl3-i
taḥṣīn idüp fermān-ı cihān-āferīn-i ẕü’l-celāl ile ġurfe-i zeberced-fām
manẓar-ı ṭārem-i ḥaḍrādan Rıḍvān nām bir firişte-i nūrānī-sirişt ــ إ
4
إ ذو ا אر
و
[A1 24b] zemzemesin mesāmi -i sekene-i zemīne
iblāġ eyledi. [A2 25b] Lücce-i bī-ḳa r-ı velāyetüñ raḍıya’llāhü te ālā anh bu
zemzemeden emvāc-ı ḫurūşān-ı şevḳi çarḫ-sāy olup vedī a-i eṣdāf-ı urūḳ-ı
fıṭratı olan mürvārīd-i şecā atı pīşgāh-ı seyyid-i ins ü cānda aleyhi’ṣ-ṣalātü
ve’s-selām meydān-ı rezme niẟār eyledi.
Beyt:

אر د
5
אر د

ذوا אرش
از

Ḳays bin Sa d raḍıya’llāhü anhümā pederi Sa d’dan ol daḫı Ḥażret-i
Leyẟ-i Ġālib Alī bin Ebī Ṭālib kerrema’llāhü vechehūden taḥrīk-i silsile-i
rivāyet ider ki “Baña dest-i a dādan on altı ḍarbe iṣābet eyledi ki dört ḍarbede satḥ-ı zemīne mefrūş oldum. Her sükūtda ḫūb-būy-i ḫoş-rūy6 bir
1
2
3
4
5
6

çemen -A2
teslīm: müsellem M
leāl: zülāl A1
Zülfükar gibi kılıç, Ali gibi yiğit bulunmaz. (İbnu’l-Kayserânî, Zahîratu’l-Huffâz, C. V, s. 2656)
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Onun kanlı olan zülfikarının ucu, lâ gibi küffarı yok etmenin peşindeydi.
ḫūb-būy ḫoş-rūy: ḫoş-rūy ḫūb-būy M
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merd-i sütūde-peyker dest-i i ānetin baña ḥalḳa-i bāzū idüp ḫākden ref
ider idi. [M 21b] Ve sebīke-i gūşişüñ muṭābıḳ-ı ḳālıb-ı rıżā-yı Ḫudā vü
Resūl’dür diyü muḳāteleye1 iġrā2 ider idi. Sükūn-ı lehīb-i ḫarbden ṣoñra
mu āmele-i güẕeşteyi merfū -ı ma reż-i risālet aleyhi’s-selām eyledügümde beyniñüzde mu ārefe vü sebḳat itmiş midür? didiler. Hīç ol vaḳtden
muḳaddem manẓūr-ı dīde-i idrāküm olmamış idi. Ancaḳ sīmā-yı Diḥyetü’l-Kelbī’ye mümāẟil idi didüm. “Yā Alī dīde-i iḳbālüñ rūşen olsun ki
Cibrīl-i Emīn aleyhi’s-selām ile nāil-i izz-i mülāḳāt olmışsın diyü buyurdılar.”
Ṣaḥīḥ-i Buḫārī’de raḥmetu’llāhi3 raḳam-zede-i taṣḥīḥdür4 ki mebādī-i
tefriḳa-i ġuzātda gerd-engīz5-i muḥārib Ḥażret-i Ḥamza bin Abdu’l-müṭṭalib raḍıya’llāhü anh Sibā bin Abdu’l- uzzā ile muḳābele idüp bir şimşīr
ile ṭu me-i sibā eyledi. Ve mānende-i üştür6-i ser-mest cānib-i āḫere aṭf-ı
inān eyledükde Vaḥşī nām bir7 ġulām ki menkūḥa-i Ebī Süfyān Hind binti Utbe’nüñ ārzū-yı mevā īd-i iḥsānıyla [A1 25a] aḳib-i Ḥamza raḍıya’llāhü anhāda dīde-dūz-ı [A2 26a] taraṣṣud-ı furṣat olmış idi. Ol ḫilālde dil-i
sengīni gibi bir ṣaḫre-i ṣammā sāyesinde tevārī idüp destinde olan ḥarbe-i
ser-tīzi ki nā8-dāniste-i rāh-ı ḫaṭā idi. Ol ṣāḥib-ḳırān-ı ṣaff-şiken bī-ḫaber
güẕer ider iken endāḫte eyledi. Cāygāh-ı muḫālefete ta alluḳ itmegin ṭūṭī-i
rūḥ-ı ḳudsīsi mażīḳ-i ḳafes-i bedenden şāḫsār-ı Cennet9-i Mevā’ya ṭayarān
eyledi. Ol ḳurbān-ı meslaḫ-ı ḥaḳīḳatüñ ṣadr-ı münevverin şerḥ idüp pāre-i
cigerin Hind’e iḥdā eyledükde Hind taḥḳīḳ-i müdde ā içün maṣra ı üzre
gelüp bīni vü gūş-ı gül-nümūnın bürīde-i mühennede-i kīn eyledi. Ve şarāb-ı telḫ-i mātem-i pederin ferāmūş itmek dā iyesiyle ciger-i seyyidü’ş-şühedāyı kebāb itmekle “ākiletü’l-ekbād10” laḳabıyla şöhret-yāb11-ı ālem oldı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

muḳātele: muḳābele M
iġrā: īmā A1
raḥmetu’llahi -M
taṣḥīḥ: taḥḳīḳ M
-engīz: -ābrū A1
üştür: ester M
bir -M
nā -M
cennet -A1, M, B,
Cigerleri yiyen.
şöhret-yāb: şöhre-i ām A1, A2
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Beyt:
1

ا אن
دا

ا אل ا در ا
و אک

ر

Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme nāḳlidür ki Vehb bin Ḳābūs-ı Müznī ve birāder-zādesi Ḥāriẟ bin Uḳbe raḍıya’llāhü anhümā ki her birisi dilīr-i ceng-āzmā ve şehsüvār-ı ma reke[M 22a]-ārā idiler. Maḳtele-i ḳıyāmet-ḫīz-i Uḥūd
vuḳū ından bī-ḫāber Cebel-i Müznī’den ziyāret-i seyyidü’l-enām niyyeti ile
rikāb-engīz-i azm olmışlar idi. Ṭaybe-i Ṭayyibe’de merkez-i İslām’ı seyyid-i ālī-cenāb aleyhi’s-selāmdan ve encümen-i aṣḥābdan [B 31] ḫālī göricek keyfiyyet-i ḥāli istiş ār idüp hemān
Beyt:
2

א
אر آ م ار א
دو ا
و

دو

diyerek ḥużūr-ı seyyid-i āfāḳa bāl-güşā-yı iştiyāḳ olup ol maḥalde dāḫil-i
arbedegāh oldılar ki şemmāme-i ḫoş-nümā-yı mecma -ı İslām henüz destḫūş-ı inhizām [A2 26b] olmış idi. Bu ḫilālde bir gürūh-ı müşrik-i şerr-perest3 [A1 25b] sulṭān-ı kevneyn aleyhi’s-selām ḥażretleri4 üzre gird-engīz-i
hücūm olduḳda “men li haẕihi’l-firḳati5” buyurdılar. ya nī kimdür ki bu
seyl-i tünd-rūy-i belāya sedd ola. Vehb bin Ḳābūs 6  أ ــא ــא ر ــ ل اdiyerek
ṣafīr-i nāvek-i düşmen-dūz ile ol ber-geşte-baḫtları rāh-girā-yı vādī-i idbār eyledi. Yine bir fırḳa-i ḍālle daḫı müte āḳiben hücūm eyledi. Yine7 8  ــ ــ ــ ه ا כ ــbuyurduḳlarında yine Vehb 9 أ ــא ــא ر ــ ل ا
cevābına müteṣaddī olup bāriḳa-i şimşīr ile ol ḫār-menişānı rūy-tāb-ı vādī-i gürīz eyledi. Def a-i ẟāliẟede bir fırḳa-i bed-āmūz daḫı
nümāyān olduḳda yine 10ــ م ــ ــ ء
 ــbuyurduḳlarında yine Vehb
1

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Eğer imkân ufkunda bir ikbal sabahı varsa, (o) parçalanmış cigerli yiğitlerin sinesinin yarığıdır.
2 Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Senin ile beraber değilsem iki cihan ne işime yarar? Sana kavuşma şansım olmayınca iki dünyanın
nimetleri hiçtir.
3 -perest: -sirişt A1, A2
4 ḥażretleri -M
5 Bu taifeye karşı savaşacak kişi kimdir?
6 Yâ Resulallah, ben…
7 Yine -M
8 Bu askerlere karşı savaşacak kişi kimdir?
9 Ya Resûlallah ben…
10 Kim bunlara karşı savaşır?
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 أ ــא ــא ر ــ ل اcevābıyla ṣūret-nümā-yı şevḳ olıcaḳ ḥażret-i ṣādıḳu’l-va dü’l-emīn 2 א ــ
 ــ وأ ــkelām-ı beşāret-encāmın Vehb raḍıya’llāhü

1

anh gūşvāre-i binā-gūş-ı isti dād eylediler. Bu nüvīd-i devlet-i cāvīd naḳd-ı
ārāmın tārāc idüp miyān-ı maḳtele-i āşūb-ḫīze şitābān olup gerd-i a dāyı
dāmen-i şafaḳ-gūn-ı gerdūna īṣāl eyledi. Āḫir ḳabā-yı şengerf-gūn-ı şehādetle ḥulle-ḫāne-i firdevse dāmen-i bemyān-ı āzīmet oldı. İstiḳrār-ı ṭūfān-ı
peygār ḫilālinde seyyid-i kāināt aleyhi esna’t-taḥiyyāt ser-zemīn-i şehāٍ ــכ
detgāha teşrīf idüp3 4راض
ــכ ــ
 ر ــ اdu āsıyla rūḥın tervīḥ
buyurdılar.
Beyt:

אت
5

در ر אض

ّ آ
א دا ا אس و

Ḥażret-i Ömer ibnü’l-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh ṭarīḳ-i Vehb-i Müznī
üzre ḥafaẓa-i gencīne-i ervāḥa teslīm-i naḳd-ı ḥayāt itmegi ināyet-i Rabbānīyye’den ben de6 ḫvāstekārum diyü [A2 27a] her bār zebān-güẕār buyururlar idi. Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ [A1 26a] raḍıya’llāhü te ālā anh Rūz-ı
Uḥud’da İbn Ḳābūs-ı Müznī’den meşhūd7-ı bāṣıra-i i tibārum olan ġalebe-i
neberd-ārāyı ve lāzime-i cigerdārı8 bir ma rekede bir kimseden çeşm-güẕarüm olmamışdur diyü niẟār-ı leāl-i taḥsīn iderler idi. Ve “Anuñ mevti
hezār ḥayāta rāciḥdür.” diyü ribāṭ-ı dehānların ḳāfile-i ġıbṭaya menzilgāh
iderler idi. Vāḳıdī aleyhi’r-raḥmenüñ yerā a-güẕār olduġı nuḳūldendür
ki Amr bin ābit bin Vaḳş raḍıya’llāhü anhuñ ol güne gelince mādde-i
taḥaḳḳuḳ9-ı İslām’da dāmen-i żamīri ġubār-ālūde-i iştibāh idi. Yārān-ı nühüfte-dānı gezlik-i edille-i ḳāṭı a ile levḥa-i i tiḳādından ḥakk-ı sevād-ı şekke [B 32] gūşiş itdükçe mirāt-ı ḫāṭırı daḫı ziyāde mükedder olurdı.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Yâ Resulallah! Ben…
Kalk! Cennetle müjdele.
idüp: buyurup M
Allah senden razıdır. Ben de senden razıyım.
sūḫt: sāḫt A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Hayat bahçesinde, elmas tanesini saçan ve merhemin tohumunu yakan kişinin himmetinden memnunum.
ben de -A2, M, B
meşhūd: şühūd A1
cigerdārı -A1
taḥaḳḳuḳ: taḥḳīḳ A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:

و אی
1

د
د

ا
ش

ان زد
אری

و א
د
אن
وای

Tā ol zamān ki zinde-dilān-ı İslām Uḥud’a müteveccih oldılar. Ḥażret-i
miftaḥü’l-ebvāb derīçe-i żamīrinde olan ḳufl-ı ġafleti şikest idüp serāçe-i
sīnesi rüfte-i çārūb-ı ināyet ve tābişgāh-ı āfitāb-ı hidāyet oldı. Ser-engüşt-i
zebān-ı yaḳīnle idāre-i sübḥa-i tevḥīd iderek meydān-ı kārzāra şitāb idüp
ḥulle-pūş-ı sa ādet2-i şehādet be-dūş3 olıncaya dek kārgāh-ı sitīzi germ eyledi. Çeşm-bend-i vīrānezār4-ı fenā olduġı maḥalde sābıḳa-i ḥāline ıṭṭılā
iden aṣḥābından ba żı sı istiḳṣā-yı mā-fi’ż-żamīr itdüklerinde bi-ḥamdi’llāhi te ālā ḫamīr-i pūte-i żamīr olan naḳd-ı maġşūş-ı iştibāh kīmyākārī-i
ināyet ile ibrīz-i ḫāliṣ-i īmāna müteḥavvil oldı. Ḥālā īẟār-ı biḍā a-i ḥayāt
itdügüm muṭlaḳā şükrāne-i maḳdem-i ḥayāt-baḫş-ı īmān içündür diyü
azm-i rāḥat-serāy-ı beḳā eyledi. [A2 27b] Bu ḫaber sāmi a-res-i seyyidü’l-mürselīn5 olduḳda 6  إ ــ َ ِ ــ أ ــ ا ــbuyurdılar.
Ekser kütüb-i [M 23a] maġāzīde muṣarraḥdur ki aḫbār-ı [A1 26b] Benī
İsrāīl’den Muḫayrıḳ nām dānā-yı vaḳāyi -edvār ki ẟervet ü yesārla ṣaḥīfe-i
ḥāyātı müzeyyen idi. Ṣaḥāif-i kütüb-ı ḳadīmeye va de-i ḳudūmı pīrāye-i
ruḫsār olan ḫāṭime-i silsile-i enbiyā Ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣṭafā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām olduġına ḳalem-i idrākı taḳrīẓ-nüvīs-i taḥḳīḳ olmış idi. Lākin ṭāife-i Yehūd ile āmīziş-i üns ü ülfeti def aten çāk-ı perde-i
ḍalāl7-ı işrāka ẕerī a-i teḫīr olmış idi. Rūz-ı hevl-endūz-ı Uḥud ṭulū ında
şu le-i ẓulmet-sūz-ı īmān künc-i derūnından leme ān itmegin8 teḳāżā-yı
iẓhār-ı fürūġ idüp ḳasem-künān-ı ma şer-i Yeḥūd’ı bu maḳālle muḫāṭab
eyledi ki ber-vefḳ-i kütüb-ı āsmānī ḥālā ma reke-efrūz-ı ṣadmegāh-ı Uḥud
olan şehryār-ı bülend-āstān nebiyyü’l-mev ūd9-ı āḫiri’z-zamān olduġı şāi1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Eğer el ve ayak bağlıysa oynatmak mümkündür. Gönlü bağlanmış olan kişinin vay haline.
sa ādet -M
be-dūş -A2, M, B
vīrānezār: virāne A2, M, B
seyyidü’l-mürselīn: seyyidü’l-beşer A1
“O cennet ehlidir.” (İbn Hibbân, Sahîh, C. 2, s. 57)
dalāl -A2, A1
itmegin -A1
nebiyyü’l-mev ūd -A1, mev ūd -M
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be-i iḫtilāfdan ḫāliṣ ve i ānetinden ṣarf1-ı maḳdūr itmek cümleye vācibdür.
Ṭāife-i Yehūd bugün yevmü2’s-sebtdür ki fihrist-i mecmū a-i ibādātumuz
olmaġıla sāir meşāġil-i mühimmemüz bile endāḫte-i peyġūle-i ferāġ ḳılınmış iken emr-i muḥārebeye ḳıyām nice mutaṣavverdür diyü vüche-i i tibārlarına dīvār-keş-i i tiẕār olduḳlarında Muḫayrıḳ bu maḳālle feẕleke-baḫş-ı
iddi ā oldı ki gezlik-i şerī at-ı nāsiḫe-i Muḥammediyye aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sselām azm3-ı ṣaḥīfe-i eyyāmdan aḥkām-ı mürā at-ı yevmü’s-sebti ḥakk
ü nesḫ itmişdür. Hemān bir nefes muḳaddem tenvīr-i ẓulmet-i ḳulūb ü
ḳavālib itmek gerekdür diyüp cānib-i Uḥud’a şitāb eyledi. Ḫilāl-i ḥarbde
ḥażret-i4 seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem pā-nihāde-i istiḳrār olduġı maḥalle5 vāṣıl olup taḥrīk-i livā-yı [A2 28a] ser-engüşt-i [B 33] īmān
eyledükden ṣoñra “Yā Resūla’llāh eger nāil-i sermāye-i şehādet olursam
meşḥūn-ı ṣandūḳa-i temellüküm olan emvālumı bi’l-cümle maṣrūf-ı mühimmāt-ı ġuzāt [A1 27a] buyuruñ.”
Naẓm:6

در درآورم
دن درآورم
7

ق

ه

אز آ م
ق
ا

ان
در ز אک ه ز ا
ز آ אن رو درآورم

diyüp miyāne-i maḳtele-i ḫūn-bāra pertāb eyledi. Bir nice kāfiri endāḫte-i ḫendeḳ-i fenā eyledükden ṣoñra kendi daḫı ḳulle-i bülend-küngüre-i
şehādete urūc eyledi. Ḥażret-i8 faḫr-i enbiyā aleyhi mine’ṣ-ṣalātü ezkāhā
ol reh-bürde-i merḥale-i hidāyet ḥaḳḳında Muḫayrıḳ ḫayr-ı Yehūd buyurdılar. Vāḳıdī aleyhi’r-raḥmenüñ ser-zede-i riyāż-ı rivāyeti olan eşcār-ı āẟārdandur ki Ḥanẓale bin Ebū Āmir-i fāsıḳ raḍıya’llāhü anh ki cān-sipārān-ı
maḥabbet-i seyyid-i ebrārdan idi. Ma reke-i Uḥud vuḳū ından muḳaddem
1
2
3
4
5
6
7

8

ṣarf: fedā A1, A2
yevm -M
azm -A1, A2
ḥażret-i -M
maḥalle: maḥalde M
Naẓm: Beyt A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Yine geldim ki, senin şevkinle şevkleneyim. Senin bu kölelik gerdanlığını boynuma takayım. Kara
toprağın altında kendi her bir kemiğimden senin eşiğinden aydınlatan bir mum çıkarayım.
Ḥażret-i -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Cemīle binti Abdu’llāh bin Übey bin Selūl’ı āverde-i silk-i izdivāc idüp
lākin henüz ḥalvet-güzīn-i şebistān-ı zifāf olmamışlar idi. Ol şeb ki ṣabāḥı mev id1-i teṣādüm-ı ferīḳayn idi, perde-çīn-i maḳṣūre-i maḳṣūd olup
ṣubḥ-dem sūr-ḫāne-i ġazāya ġalebe-i şevḳ ile gām-cünbān olacaḳ maḥalde
Cemīle dört kimesne iḥżār idüp binā-yı bekāreti nüşşābe-i Ḥanẓale’den
vīrān olduġına işhād2 eyledi. Bu ḥareket-i nā-çesbānuñ ḥikmetinden pürsān olanlara Cemīle bu vechile süḫan-ṭırāz-ı cevāb oldı ki “Bu gice cevelāngeh-i miẟālde şöyle meşhūdum oldı ki dīvār-ı bālā-ḫāne-i āsmānda
bir fürce hüveydā olup Ḥanẓale ol revzeneden dāḫil-i seyrāngāh3-ı melekūt
olıcaḳ mānende-i derīçe-i ümīd yine nā-peydā oldı.” [A2 28b] Mu abbir-i
żamīr bu vāḳı ayı şehādet-i Ḥanẓale ile ta bīr itmegin vāhime-i töhmetden
taṭhīr-i dāmen-i iṣmet itmek içün bu emr-i ba īd şevāhid ile temhīd olındı.
Beyt:
4

ز אغ آرزو א ه دل
ی אی אن א
אر

א

Ḥanẓale mebādī-i tesviye-i ṣufūfda [A1 27b] resīde-i ṣaff-ı mu asker
olup cām-ı şīrīn-güvār-ı şehādet tecerrü idinceye dek idāre-i aḳdāḥ5-ı
kifāḥ eyledi.
Beyt:

 א א6א ۀ ذوق אن
7
אودان א

از

א

Sulṭān-ı bārgāh-ı āsmān ü zemīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem istiḳrār-ı
ṭūfān-ı veġā ḫilālinde bu gūne güher-i zülāl-efşān-ı tekellüm oldılar ki “Firiştegān-ı kirām [M 24a] miyāne-i arż ü semāda Ḥanẓale’nüñ kisve-i terkīb-i unṣurīsin şüste-i ebārīḳ-i ḥiyāż ü riyāż-ı na īm eyledükleri nigeh-güẕā1
2
3
4

5
6
7

mev id: mev ūd A1
işhād: şehādet A1
-gāh: -kede A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Arzu bahçesinden gönül bir murad gülü koparmadan, bizim can ayağımıza yüzlerce ümitsizlik dikeni
batar.
aḳdāḥ: ḳadeḥ A1
cān: cihān A2
yābed: āyed A1, A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Can feda etmenin zevkini gördükten sonra sonsuz ömür insanın gözüne hiç görünür mü?
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rum oldı. Āyā bā iẟ-i iġtisāl nedür?” Ebū Üseyd-i Sā idī raḍıya’llāhü
anhdan mervīdür ki zebān-ı güher-efşān-ı risāletden bu kelām-ı beşāret-ittisām ferīde-i gūş-ı i tibārum olduḳda Ḥanẓale’nüñ pehlū-zede-i ḫvābgāh-ı
şehādet olduġı ser-zemīne perrān [B 34] olup icāle-i fevvāre-i naẓar eyledükde reyü’l- ayn müşāhede eyledüm ki henüz ser ü rūyından ḳaṭarāt-ı
cūy-bār-ı behişt cereyān itmede idi. Mācerā-yı ma reż-i mu allā cenāb-ı
risālete gelüp arż eyledüm. Medīne-i Müteyemmine’ye avdetden ṣoñra
Cemīle’den ḥaḳīḳat-i aḥvālī istiḫbār buyurduḳlarında arṣa-i cihāda şevḳ
ü inciẕābından nāşī muḥtāc-ı iġtisāl iken pīrāmen-i çirkīn-i cenābetden
ta arrī eylemedin, meydān-ı veġāya müsāra atın pīrāye-i destgāh-ı beyān
eyledi. Amm-i Enes bin Mālik Enes bin en-Naḍīr raḍıya’llāhü anhümā ki
[A2 29a] nā-resīde-i vāḳı a-i Bedr olmaġıla nüsḫa-i żamīri terkīb-i telehhüf ile1 muḥaşşī idi. Telāfī-i mā-fāt niyyeti ile sitīzegāh-ı Uḥud’a şitābān
olup bir maḥalde pā-nihāde-i kenāre-i meydān oldı ki ḫırmen-i īmāniyān
ṣadme-ḫurde-i ṣarṣar-ı taḳdīr olmış idi. Aṣḥābdan bir nice ser-geşte-ḥāl
āsyāb-ı ḥayrete dūçār olup ḥāl-i seyyid-i ebrārdan aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
pürsān olduḳda [A1 28a] “Ṣaff-ārā-yı şühedā olduḳları2 sāmi a-resümüz
oldı.” didiler. “Ya siz niçün taḫrīb-i çār dīvār-ı ḥayāt itmezsiz. Ol şem serāy-ı āferīniş inṭifāsından3 ṣoñra bisāṭ4-ı ālemden ne gūne pertev-i āsāyiş-i ümīd idersiz.”
Naẓm:

אن

و ای
ف
ۀ אر ش א
א

5

ّ ا
אر ش א

אن

از

diyerek firāḳ-ı seyyid-i ins ü cān ile naḳd-ı cān be-kef bāzār-ı cān-fürūşāna hücūm eyledi. Ḫilāl-i muḍārebede6 Sa d bin Mu āẕ raḍıya’llāhü anhü1
2
3
4
5

6

ile: -i A1
olduḳları: olduġı M
İnṭifāsından: iṭfāsından M
bisāṭ: neşāt A1
Mefūlü Mefāilün Feūlün
Çimenin sonu ve bostanın havası yarin cilvesi olmadan güzel olmaz. Hâfız, can önemsiz bir bahadır,
dağıtmak güzel olmaz.
muḍārebe: muṣādeme A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ma mülāḳī olup ḳasem eyledi ki nev-be-nev cānib-i Uḥud’dan meşāmm-ı
cāna şemīm-i anber-şiken-i behişt istiḳbāl [M 24b] itmededür. āḳıbet
ber-vefḳ-i merām raḫt-keş-i menzil-i ḫayrü’l-maḳām oldı. Dest-i ẓaleme-i
işrākdan metā -ı vücūd-ı pür-sūdında heştād zaḫm-ı tīr ü nīze1 ü tīġ dehen-güşāy olmaġıla meydān-ı şühedāda temeyyüzi resīde-i ḥadd-i eşkāl
olmış idi. āḳıbet ḫvāheri engüştinde olan aḫter-i ḫāl-i siyāh ile reh-bürde-i
temyīz ü ta yīn olduġı ḳalem-güẕār-ı serīre-dānān-ı siyerdür. İmām-ı Ṭaberānī aleyhi’r-raḥme bu rivāyetle gül-gūnesā-yı ārıż-ı taḥḳīḳ olmışdur
ki [A2 29b] meşāhire-i fecere-i ta assubkārdan dört nefer-i bed-nejād-ı tīre-nihād ḫüsrev-i memālik-i “levlāk” aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāmüñ nihāl-i
şefā atbār-ı ẕāt-ı girān-māyelerin ḥāşā ḥadīḳa-i ḥayātdan ber-kende itmekle mu āhede eylediler ki esāmī-i ḫabīẟeleri bunlardur: Abdu’llāh bin
Ḳamie ve Abdu’llāh bin Şihāb-ı Zührī ve Übey bin Ḫalef ve Utbe bin
Ebī Vaḳḳāṣ la anehumu’llāh idiler. İbn Ḳamie-i bed-aḫter ol devḥa-i behişt-ārā-yı risālet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāt cānibine bir mertebe seng-bār-ı
mel anet2 oldı ki muṣḥaf-ı nāṣiyye-i arş-efrūzlarında olan sutūr-ı cebīn
ser-sūre-i la l-fām-ı ḫūnla gül-gūn olup ḥattā mūy-ı meḥāsin-i tābnākları
[A1 28b] seyelān-ı ḳaṭarāt-ı ḫūnla silk-i sübḥa-i mercāna [B 35] mümāẟil
oldı. Ve viḳāye-i ser-i sidre-güẕārları olan ser-i penāhuñ iki ḥalḳası şikest
olup mānende-i cevher-i āyīne mirāt-ı ruḫsār-ı tābdārlarında nihān oldı.
Ol ḫātem-i enbiyānuñ nigīn-i cemāl-i bī-miẟāli ḫūnla yāḳūt-gūn olduḳça kūşe-i ridā-yı muḳaddesleriyle taṭhīr idüp “Eger bir ḳaṭre ḫūn ṣaḥīfe-i
ġabrāya çekīde olursa lā maḥāle vāsıṭa-i cūşiş-i deryā-yı ġażab-ı Ḳahhārī
olup buḳ a-nişīnān-ı arżīn müsteclib-i nüzūl-ı aẕāb olurlar” diyü buyururlar idi. Ve āyā ol ṭāife-i hīzem-sirişt ser-pençe-i bālā-gīr-i zebāne-i nīrāndan ne ṣūretle3 taḫlīṣ-i girībān-ı cān iderler ki tengnā-yı derekāt-ı cehlden
pehnā-serāy-ı ni met-ḫāne-i īmāna da vet iden peyġamberlerine bu gūne
mu āmele-i cebhe-ḫırāş-ı eẕiyyet-engīzi [A2 30a] revā göreler4 diyerek5
mirāt-ı şikeste-i ruḫsār-ı tābdārların ḳurs-ı kelef-dāşte-i ḳamer gibi eyvān-ı

1
2
3
4
5

tīr ü nīze: nīze vü tīr A1
mel anet: mażarrat A1
ṣūretle: vechile A1
göreler: görürler M
diyerek: diyü M
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zeberced-gūn-ı [M 25a] āsmāna tevcīh idüp 1ـ ن
ـ
ا ـ ا ْـ ِ ـ
َّ
du āsıyla ol ḫīre-serān-ı ma cūn-ı dalāluñ hūş-yār-ı neşve-i felāḥ olmaların
niyāz iderler idi. Ol ḫilālde Utbe bin Ebī Vaḳḳāṣ-ı bī-edeb ki Ḥażret-i Sa d
bin Ebī Vaḳḳāṣ ile mānend-i bīş ü ceddvār bir bīḫden ser-zede-i zehr ü
tiryāḳ idiler, ol suḫtenī-i fettāk ki
Beyt:2

Bed-endām ü bed-aḫter bed-nümā bed-ḫulḳ u bed-gevher
Ḳabāḥatden mürekkeb ser-be-ser peydā vü pinhānı

bir bed-reg-i siyeh-derūn idi. Ol dürr3-i girāmī güher-i nüh dürc-i kāināt
aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt cānibine bir seng-i keffe-i cefā endāḫte eyledi ki
ḥoḳḳa-i yāḳūt-fām-ı leb-i zīrīnlerin mānende-i şikāf-ı gül-nār şaḳḳ idüp
silk-i [A1 29a] ẟüreyyā-yı dendānlarından bir aḫter-i vālā-güher berceste oldı.

زد
زد

Naẓm:4

 آ אن در5 א
درج א ت را
را

6

د

אم

دو

א

Ṣandūḳa-i ṣaḥāif-i Meāricü’n-Nübüvve’de meşḥūn olan cevāḥir-i aḫbārdandur ki gül-berg-i leb-i nāz-perverlerinden ḳaṭarāt-ı sürḫ-āb-ı ḫūn
taḳātura şürū idüp ammā henüz ġāzesā-yı ārıż-ı zemīn olmamış idi ki
simūrġ-ı sidre-nişīn ya nī Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn cenāḥ-tāb-ı şitāb olup
kūşe-i şeh-per-i sidre-pīrāsıyla rübūde eyledi. Ve bu vechile şebnem-bār-ı
çemenzār-ı taḳdīr oldı ki “Yā Resūla’llāh ḳasem be-celāl ü aẓamet-i Rabbānī ki eger kemter ḳaṭre-i ḫūnuñ [A2 30b] noḳṭa-i ṣaḥīfe-i ġabrā olursa
mevsim-i ḫırmengāh-ı rüst-ā-ḫīze dek mezāri -i arżīnden bir giyāh-ı sebz
ser-zede olmaḳ muḥāldur. Ḥālā fermān-ı Rabbānī bu vechile cārī olmışdur
ki leb-i gül-gūn-ı şefā at-niẟāruñdan7 tereşşüḥ iden gül-āb-ı sürḫ-ābı ḫizā1
2
3
4
5
6

7

Allah’ım! Kavmime hidayet et çünki onlar bilmiyorlar. (el-Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, C. III, s. 45)
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
dürr -A2, M
Naẓm: Beyt A1
tu: vey A1
Mefūlü Mefāilün Feūlün
Seninle savaşanlar senin yakut kutusuna taş attılar. Cevherden (olan) dudak kadehini incittiler. Kendi
devlet kadehlerini kırdılar.
-niẟāruñdan: -penāhuñdan M
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ne-i encümen-serāy-ı behişte ihdā1 eyleyem. Tā ki ḥūrān-ı ḳāṣırātü’ṭ-ṭarf
māye-i gül-gūne-i ruḫsār eyleyeler.”
Beyt:2
[M 25b]

Ey cebīn-i mihr-i tābuñ cūşgāh-ı mevc-i nūr
Reşḥa-i cism-i şerīfüñ ġāze-i ruḥsār-ı ḥūr

Ol ḥāletde pādişāh-ı ins ü cān aleyhi’[B 36]ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri sübḥa-i girān-ḳadr-ı dendānlarından sāḳıṭ olan dürr-i şāhvārı dest-i
ālem-güşālarında cilve-sāz itmişler idi ki rūḥu’l-ḳuds naḳd-ı cān ile ḫarīdār
olup “Ey ber-güzīde-i mülk ü melekūt bu güher-pāre-i kevneyn-bahāyı
bu çāker-i kemterīne ināyet eyle ki vāhime-i celāl-i Ḫudāvendī’den ḥırzü’l-emān-ı gerden-i cān ideyüm” diyü leb-güşā-yı ṣadef-i niyāz olduḳda
“Ey birāder-i mihrbānum ben anı şikeste-bālān-ı āḫirü’z-zamān içün vedī a-i ceyb-i cān itsem gerekdür ki rūz-ı ārām-sūz-ı [A1 29b] Araṣāt’da
serā-perde-i celāl-i eḥadiyyetden yā Muḥammed ümmetān-ı ma ṣiyetkāruñ benüm fermānumı şikest eylediler diyü tevbīḫ-i dil-güdāẕ-ı Ḫudāvendī teveccüh eyledükde Ḫudāvendā3 senüñ bendegān-ı nā-fermānuñ
daḫı benüm aḳd-i dendānuma īṣāl-i şikest eylediler. Muḥammed senüñ
ber-āverde-i meşīme-i adem bir bendeñ iken mu āmele-i afv meslegin iḫtiyār eyledi. Sen ki cerīde-i vücūd-ı Muḥammed’e raḳam-keş-i hestī iken
mu āmele-i afv ü āmurziş-i şān-ı raḥmet-i āferīnüñe daḫı şāyānterdür diyü
ẕerī a-i istiġfār4-ı [A2 31a] günehkārān-ı ümmet itsem gerekdür” diyü buyurdılar.
Rubāī:5

1
2
3
4
5

Zihī şefīḳ ki dendān ü leb şikeste iken
Ḥimāyet itmededür ümmet-i günehkārı
Ḫurūş-ı mevc-i belādan şikeste-zevraḳ iken
Kenāra çekmede müstaġraḳān-ı evzārı

ihdā: īẟār M
Rubā ī: Li-münşiihi M, Beyt A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Ḫudāvendā: Ḫudāyā A1, A2
istiġfār: isti fā A1
Rubā ī: Li-münşiihi M, Beyt A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

205

206

TENKİTLİ METİN

Ḥażret-i Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anh birāder-i bed-aḫteri
Utbe-i ḫabīẟü’l- ırḳdan ṣudūr iden fi l-i nā-şāyeste intiḳāmı içün miyān-ı
ma rake-i ḫūn-bārda her çend tek-ā-pū eyledi. Bir ṭarīḳle dūçār olamayup
destinde olan1 mār-ı dü ser-i kemānı ḫamyāze-keş-i taḥassur ve şem -i şu le-peykān-ı nāvek-i cān-sitānı zebān-efgen-i taḥayyür oldı. Li’ş-şeyḫ Sa īdā-yı Naḳşibendī be-işāret-i ḫōd taḥrīr2 peẕīreft:3 [M 26a]

ش
ار

ی

از
ا אده ا

در دل
4

را
5

دار
را אر

د

قز

א

א

Ol eẟnāda İbn Ḳamie-i bed-kār vāṣıṭa-i kārgāh-ı āferīniş aleyhi’ṣ-ṣalātü
ve’s-selām ḥażretleri üzre furṣat bulup bir seḥāb-ı āteşbār-ı tīġ ḥavāle eyledi
ki şiddet-i ṣadme-i şimşīre pirāye-i beden-i muḳaddesleri olan iki zırh-ı
ḥaṣīnüñ ẟıḳlı żamīme olmaġın bir seng-i ḫārā sāyesinde maḥfūr meġāk içre
ol dürr-i yetīm-i ṣadef-i kevneyn aleyhi’s-selām ḥażretleri ġalṭān ve dīde-i
[A1 30a] āşnā vü bīgāneden nihān oldılar. İbn Ḳamie-i ziştkār ḥāşā ki
“Muḥammed’i menzil-gīr-i fenā eyledüm” diyü na ra-i mübāhāta taṣaddī
eyledükde Ebū Süfyān “Eger bu pīlever-i maḳāluñ süfte-i miẟḳab-ı taḥḳīḳ
olursa zūrmendān-ı ketībe-i ekāsire gibi sā ideynüñi esvire-i zerrīn ile tezyīn itmek uhde-i himmetüme deyn olsun.” [A2 31b] diyü iẓhār-ı beşāşet
eyledi. [B 37] Ol maḥālde ser-fitne-i dūde-i mekr ü ḥased ya nī İblīs-i
la īn6 aleyhi’l-la ne 7 ــ ا ــ ُ ِ ــ
 أ إنṣadāsını bir vechile bülend eyle8
di ki tā mesāmi -i sekene-i dārü’s-sekīneye vāṣıl olup Ḥażret-i Zehrā-yı
Betūl9 vesāir nisvān-ı Hāşimiyye vecenāt-ı nesrīn-fāmları üzre gīsū-yı sün1
2
3
4
5

6
7
8
9

olan -M
taḥrīr -A1, A2
peẕīreft -A1, A2
der: ber M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Cevheri bozuk bir taşın utancından her taşın gönlüne yüz kıvılcım düşmüştür. İş için halka mumyanın
cerahet vermesine kadar taşın davranışındaki utançlıktan dolayı ter çıkar.
la īn: recīm A1, -M
Dikkat dikkat! Muhammed öldürülmüştür.
eyledi: itdi M
Betūl -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

bül-gūnların derhem idüp sīne-kūpān vāveylā-künān ṭavr-ı mātem-zedegān ile durūb-ı Ṭaybe’ye perīşān oldılar. Ber-hem-zedegān-ı aṣḥāb-ı dūr ü
nezdīk bu āvāze-i cihān-āşūb istimā ından lerzān olup
Beyt:1

Hep senüñçündür benüm dünyā cefāsın çekdügüm
Yoḫsa ömrüm varı sensiz n’eylerem dünyāyı ben

diyü bir fırḳası cāme-i hayātı istiẟḳāl idüp pīrāhen-i gül-reng-i şehādet iḫtiyār eylediler. Bir fırḳa daḫı2 şu āb ü zevāyā-yı cibāle tevārī idüp cem -i
endek-şümār cānib-i Medīne’ye reh-siper olup baḳiyye-i celādet-meāb-ı
aṣḥāb reme-i remīde-āsā miyāne-i gird-āb-ı belādan sergeşte ve dest ü
pā-zede-i ḥayret oldılar.

آ ز א אزی روز אر
אن در אن ار
ا

Meẟnevī:3

4

א ا در
د

אا
ز אن

درو

Muḥammed bin Şüraḥbīl raḍıya’llāhü anhümā pederinden naḳl-i ṣaḥīfe -i rivāyet ider ki İbn Ḳamie-i tīre-baḫt şuḳḳa-ṭırāz-ı alem-i muhācirīn
olan Muṣ ab bin Umeyr raḍıya’llāhü anh üzre mānend-i ebr-i belā musallaṭ olup dest-i rāstı ki beste-i meşġale-i ḳayd-ı alem idi, ḍarbe-i şimşīr
ile devḥa-i sāyedār-ı [A1 30b] bedeninden mehcūr eyledi. Ol bālā-dest-i
miżmār-ı ḥaḳīḳat livā-yı İslām’ı dest-i çepi ile [A2 32a] żabṭ idüp ﴿و َ ــא
َ
6
﴾ ُ  ُ َ َّ ــ ٌ ِا َّ َر ُ ــ ٌل َ ــ ْ َ َ ــ ْ ِ ــ ْ َ ِ ــ ِ ا ُّ ُ ــferīdesi ṣadef-i dehānından leْ
me ān eyledi. Ol dūzaḫī-i siyeh-derūn bir şimşīr ile dest-i çepin daḫı pīrāye-i muraḳḳa -ı zemīn eyledükde ol şināver-i bāzū-endāz-ı lücce-i sa ādet
dü bāzū-yı bürīdesi ile ḳāmet-i mevzūn-ḫırām-ı alemi der-āġūş idüp ﴿و َ ــא
َ
5

1
2
3
4

5
6

Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
daḫı -M
Meẟnevī: Beyt M, Naẓm A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Sonra zamanın uyumsuzluğundan Müslümanlar arada kararsız kaldılar. Fena mülküne bu cihanın bir
kapısı var ve onda her zaman başkasına sıra gelir.
ṣaḥīfe -M
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân,
3/144)
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﴾ ُ  ُ َ َّ ـ ٌ ِا َّ َر ُ ـ ٌل َ ـ ْ َ َ ـ ْ ِ ـ ْ َ ِ ـ ِ ا ُّ ُ ـkerīmesin1 tekrār eyledi. Bu sünْ

bül-i nev-demīde-i ṣaḥīfe-i Furḳānī henüz cedvel-i suṭūr-ı levḥ-i maḥfūẓdan ber-çīde ve pīşgāh-ı muḳaddes-i bāġbān-ı risālete resīde olmamış iken
ol dīde-güşā-yı levḥ-i ḥaḳīḳatuñ zebānından cārī oldı. Āḫir İbn Ḳamie-i
tebehkāruñ bir ṭa n-ı nīzesi ile şuḳḳa-neverd-i livā-yı ḥayāt olıcaḳ fermān-ı
İlāhī ile sīmā-yı Muṣ ab’da bir ferişte-i ulvī-sirişt pā-nihāde-i arṣa-i ġabrā
olup alem-i ālem-tāb-ı İslām’ı nigūn olmadan ṣıyānet eyledi. Ḥattā encām-ı vāḳı ada sipeh-sālār-ı enbiyā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri
“taḳaddem yā Muṣ ab2” buyurduḳlarında “Yā Resūla’llāh ben Muṣ ab degülüm. Zāviye-nişīnān-ı mele-i a lādan bir melegüm ki bārgāh-ı muḳaddes-i İlāhī’den ref -i livā-yı İslām içün memūr oldum.” diyü birāder-i
Muṣ ab Ebü’r-Revvem’e teslīm eyledügi meslūk-ı yerā a-i āẟārdur. [B 38]
Muḥaḳḳiḳān-ı ġavāmıż-ı siyer raḥimehumu’llāh bu vechile leālī-feşān-ı
ḫaber olmışlardur ki sulṭān-ı ḳurb-ārā-yı ḫalvet-ḫāne-i Yezdānī aleyhi’s-selām ḥażretleri ol meġākda āġaşte be-ḫūn u ḫāk içre ebdān-ı şühedā
[M 27a] beyninde bir vech ile mesṭūr olmışlar idi ki eḥibbā vü a dādan ol
maḥalden güẕer idenlerüñ [A2 32b] seyyāre-i nigāhı3 reh-bürde-i [A1 31a]
teşḫīṣ olamayup liḥāfe-i sündüs-i ḫızāne-i behişte ta līḳ-i çeşm-kūşe-i iltifāt itmeyen nāzenīn-i mihmān-serāy-ı ceberūt ḥażretleri ber-vefḳ-i irāde-i
ḥikmet-āmīz-i Rabbānī ol ḥufre-i pür-küşte-i ḫūn-ālūdı bir müddet cism-i
lā-mekān-ı mesīrlerine memen-i istirāḥat eylediler.
Beyt li-müellifihi:4

Rıżā-yı yār ile külḫan çemen-sitān görinür
Olur çemen tih-i dūzaḫ ḫilāf-ı ḫvāhiş-i yār

āḳıbet Ḳa b bin Mālik raḍıya’llāhü anh ol maḥalden serāsime güẕer ider
iken rīsmān-ı nigāhı nā-gāh ol ḥufre-i çāh-sīmāya mute alliḳ olup ne gördi? Miyān-ı şehīdān5-ı ḫūnīn-bedende dü çeşm-i mükeḥḥel-i mā-zāġ-ı
nebevī ḫırmen-i gül miyānesinde iki nergis-miẟāl fürūzān ve zīr-i miġfer-i zer-nişānda dāmen-i ṭārem-i fīrūze-gūnda iki seyyāre6-i enver gibi
1
2
3
4
5
6

kerīmesin: kelāmın A2, A1
Öne geç ya Musab.
seyyāre-i nigāhı: sebbābe-i nigāhları A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
şehīdān: şühedā A2, A1
seyyāre: sitāre A2, A1
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diraḫşān olur idi. Ser-engüşt-i bāṣıra-i Ka b raḍıya’llāhü anh taḥḳīḳ-i
nabż-ı ḥāl eyleyicek1 hemān derūn-ı cāndan bir na ra-i meserret-engīz
çekdi ki “Ey2 ma şere’l-müminīn size beşāret-bād ki şārıḳ-ı āsmān-ı risālet aleyhi’s-selām ḥażretleri maġrib-i memāta ġurūb itmeyüp ḥālā tābende-i ufḳ-ı ḥayātdur!” Bu ṣadā-yı cān-baḫş dil-mürdegān-ı yes olan
aṣḥāb-ı perīşān-ḥāle mānend-i ṣūr ifāże-i ḥayāt-ı tāze itmegin birbirine
nevīd-resān ve tehniyet-gūyān ol serv-i pehlū-zede-i gülzār-ı ḳudsuñ sāyesine şitābān olup endūh u neşāṭdan mürekkeb eşk-i ḫūn-āmīzi ḫākpāy-ı sa ādetine niẟār iderek ilbās-ı kisve-i ḳıyām itmege müsāra at eylediler. Taṣḥīḥ-i muḥaddiẟīn raḥimehumu’llāh üzre cism-i muḳaddes-i
server-i ālem ṣalla’llāhü te ālā aleyhi ve sellem siper-i heftād ḍarbe-i şimşīr olmaġıla [A2 33a] çemen-i behişt-zīb-i ten-i nāzükterīnlerinde gül-i
cerīḥa-i adīde [A1 31b] dīde-güşāy olduġından ġayrı iki zırh-ı girān daḫı
ilāve-i ża f-ı beden-i müteyemmīnleri olmaġın bī-pāy-müzdī-i yārān ol
meġākdan ḫurūcları rehīn-i ṣu ūbet idi. Binā-ber-īn Ḥażret-i3 Ṭalḥa bin
Abdu’llāh raḍıya’llāhü anh [M 27b] kürsī-i dü şānesin pīş-pāy-ı arş-ı
mesīrlerine ferş idüp imāme-i sübḥa-i kerāmet kerrema’llāhü vechehū
dest-i mu cize-peyvestlerinden tutup ol gevher-i küngüre-pīrā-yı arş-ı
a ẓamı ber-āverde-i ḥufre-i ḫāk eylediler.
Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme cenābından menḳūldur ki ol rūz-ı ġayret-endūzda Ṭalḥa bin Abdu’llāh raḍıya’llāhü te ālā anh kendi cism-i vefā-siriştin
[B 39] ol naḫl-ı sāyedār-ı şefā ate siper idüp lāne-i kinānesinde olan pencāh murġ-ı çūbīn-i āhenīn-minkāruñ her birine ḳullāb-ı kemāndan güşād
virdükçe 5ــ ا ــ اك
ــ دون ــכ
 ــא ر ــ ل اmaḳālin āmīḫte-i
ṣadā-yı kemāndār ider idi. Şümāre-i sihām iḫtitām olduḳda6 seyyid-i ālem
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ṣaḥn-ı zemīnde bulunan çūbe-i giyāh-ı ḫuşkleri
çīde-i enāmil-i mu ciz-fürūz idüp “irmi yā Ṭalḥa7” diyü teslīm buyururlar
4

1
2
3
4
5
6
7

eyleyicek: idicek A1
Ey: Yā A1
Ḥażret-i -M
Vāḳıdī….ġayret-endūzda -A1
Yâ Resûlallah! Nefsim senin nefsinden aşağıdır. Allah beni sana feda etsin.
olduḳda: bulduḳda M
At yâ Talha!

209

210

TENKİTLİ METİN

idi. Ḫāne-nişīn-i kemān eyledükçe dest-perdāḫte-i üstād-ı1 ṣun ber-tīr-i
ciger-dūz olup sīne-i a dāyı ġırbāl-i mezrū a2-i helāk eyler idi.

א از دل ا ک س
אن را ز אن א

Beyt:
3

ا א
אوک

Ol ḫilālde bir nice def a ol4 şirẕime-i şer-pīşe-i müşrikīn sulṭān-ı kevneyn5 aleyhi’t-taḥiyye ve’t-teslīm üzre hücūm eylediler. Ol şerze-şīr-i düşmen-gīr yemīn ü yesārdan hücūmla [A2 33b] rū-nihāde-i beyābān-ı idbār idüp rekīz-i niyām-ı fıṭratı olan tīġ-ı celādet-ilmā ında taḳṣīrāt itmedi.
Binā-ber-īn eṣdaḳ-ı mevcūdāt aleyhi efḍalü’t-taḥiyyāt ـ أ ـ أن ـ إ ـ
6
ـ ا
ـ ـ
ـ إـ
ـ ـ ا ــא و ـ ـ أ ـ ا ـ
 ر ـcevāhiri ile
ta līḳ-i gūşvāre-i beşāret buyurdılar. Büṭūn-ı mütūn-ı maġāzīden ser-zede
olan mevālīd-i rivāyātdandur ki ol vaḳtde yine bāzār-ı cān-fürūşān germ
olıcaḳ sūdā-gerān-ı bender-i ḥaḳīḳatden Ziyād bin es-Seken’e raḍıya’llāhü
anh on dört nefer şübbān-ı ṣadıḳü’l-vedād7-ı enṣār ile ol ser8-ḥalḳa-i pervānegān şem -i cihān-fürūz-ı risālete şitāb idüp ــכ و ــאء و ــ
و ــ
9
ــכ ـ اء و ــכ ـ م ا ـ ـ َّدع و ـ ك ا ـ ا ـ وی
neşīde-i ciger-sūzın mānende-i silkü’l-leāl niẟār-ı ḳadem-i seyyid-i ālem idüp yegān yegān
nuḳūd-ı sürḥ-ı reşeḥāt-ı ḫūn ile cāme-i gül-reng-i şehādet ḫarīd eylediler.
Beyt:

אدت
10

در روی د ز
א را א

א را
א

Nevbet-i şehādet Ziyād bin es-Seken’e intiḳāl eyledükde sitemkārān-ı
āhen-dil ol naḫl-ı berūmend-i īmānı zaḫm-ı tīġla ārāyiş-i ferş-i meydān idüp
1
2
3

üstād -M
mezrū a: mezbele A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Bizim iniltimizin eserini feleklerden sor. Kemânın sert ucunu nişanda aramak gerekir.
4 ol -M
5 kevneyn: mürselīn M
6 “Kim ki dünyada yürüyen cennet ehlini görmek istiyorsa, Talha bin Ubeydillah’ı görsün.” (el-Makrîzî,
İmtâ’u’l-Esmâ’, C. I, s. 157)
7 vedād: vedd M
8 ser -M
9 Benim zâtım senin zâtına kalkandır. Nefsim nefsine feda olsun. Allah’ın selamı senin üzerine olsun ki,
o selam daimi olsun. Sözlerin en hayırlısı sana vaat edilen cennettir.
10 Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Bizim hepimizin şehadet yarası yüzümüzdedir. Biz, kafanın arkasındaki tokat darbesini tanımıyoruz.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

mīve-i pīş-res-i resin çīde-i engüşt-i şimşīr itmek ṣadedinde iken işāret-i
sulṭān-ı risālet aleyhi’s-selām ile bir nice çābük-ḫīzān1-ı tīz-dest-i İslām
miyān-ı küffārdan rübūde-i dūş-ı ihtimām eylediler. Maḥbūb-ı bārgāh-ı
ḳuds aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri ol ālī-baḫt-ı mes ūdü’l- āḳıbetüñ
ser-i sa ādetmendin kenār-ı mübārekine vaż idicek dest-i naẓra-i vā-pesīn
gül-çīn-i cemāl-i Ḫudā[A2 34a]-pesend-i Muḥammedī iderek seyr-i şükūfezār-ı na īme ṭayarān eyledi.
Beyt:2

Reşk ol şehīde kim ola bālīn-i zīr-i ser
Teslīm-i cān deminde kenār-ı Muḥammedī

Rāst-nefesān-ı serāyīr-i siyer ittifāḳı üzre rümāt-ı sihām-ı işrākdan
[A1 32b] Ḥayyān bin el- Urfata [B 40] ve Mālik bin Züheyr-i Cüşemī
ḳarīb-i mekān-ı server-i ālemiyāna gelüp pey-der-pey iḥāle-i nibāl itmekle
aṣḥāb-ı remīde-ḫāṭır-ı endek3-şümārı tażyīḳ eylediler. Server-i enbiyā aleyhi ecmelü’t-teḥāyā ḥażretleri Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anh zānū-zede-i maḳarr-ı müdāfa at olmaġıçün kūşe-i kemān-ı anber-tūz-ı ebrū ile
işāret buyurup 4  ــא ــ ارم ــ اك أ ــ وأ ــḫiṭābı ile kūşe-i külāh-ı rif atın
ser-i sūde-i ṭāḳ-ı sipihr buyurdılar. Bu lülü-yi ālī-ḳıymet-i iltifāt Ḥażret-i Sa d’dan ġayrı aṣḥāb-ı ālī-cenābdan bir kimsenüñ pīrāye-i binā-gūş-ı
menḳabeti olmaduġına ġavvāṣān-ı lücce-i eḥādīẟ nefes-güsil-i ittiḥāddür.
Ümmü Eymen raḍıya’llāhü anhā ki miyān-ı ma rekede teşnegān-ı zaḫmdārān-ı aṣḥābı sīr-āb-ı ḳarābe-i āb ider idi. Ḥayyān-ı ḥayye-nejāduñ bir tīri
ile ġalṭān olup perde-i ẕeyli ber-endāḫte olıcaḳ Ḥayyān-ı [M 28b] bī-ḥayā
ber-vech5-i ifrāṭ ḳahḳaha-i maġrūrāne-i gelū-şikāfla meydānı leb-rīz eyledi. Bu mu āmele-i müstehziyāne-i sefāhet-nümūn mirāt-ı ḫāṭır-ı seyyid-i
ālemiyāna vāsıṭa-i keder olmaġın bir ḫadeng-i bī-peykānı dest-i ḳavī-şaṣt-ı
Sa d raḍıya’llāhü anha teslīm buyurup6 ve cānib-i Ḥayyān’a remy içün fermān buyurdılar.7 Ḳuvvet-i mu cize-i nebevī ile ol nīm-sehm-i şikeste sīne-i
1
2
3
4
5
6
7

-ḫīzān: -terān A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
endek -A2
“Ya Sa’d, anam babam sana feda olsun fırlat!” (Buhârî, Sahîh, C. 5, s. 97)
ber-vech -A1
buyurup: eyledi M
buyurdılar: eylediler A1
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Ḥayyān’dan güẕer idüp püşti ḫāk-i helāka naḳş olıcaḳ ol bed-nihāduñ daḫı
cāy-ı ma hūdı perde-i nāmūsı gibi münkeşif oldı. [A2 34b] Bu mu āmele-i
ḳıṣāṣ-nümūn müşāhedesi seyyid-i ālemiyāna māye-i neşāṭ ü inbisāt olup
bir mertebede dehen-güşā-yı ḥoḳḳa-i tebessüm oldılar ki leāl-i berīḳ-i
dendān-ı pīşīnleri leme ān eyledi. Ol maḥalde bāre-i Sa d-ı sa ādetmende
ḫazāne-güşā-yı sitāyiş olup ḫil at-i girān-bahā-yı du ā-yı أ ــאب ا ُ د ــכ
1
 و ــ د ر ــכilbāsıyla [A1 33a] ḳāmet-i ḥālin tezyīn buyurdılar. Ol günَ
den ṣoñra sihām-ı ẓāhiri vü bāṭınınuñ hedef-i iṣābetinden adem-i teḫallüfı
müttefekün aleyhdür. Nādire-sencān-ı āẟārdan Ḥażret-i İmām-ı Beyhaḳī
ve Ebū Nu aym raḥimehumu’llāh bu vechile keffe-zīb-i terāzū-yı aḫbār olmışlardur ki meşāhīr-i fecere-i Ḳureyş’den Übey bin Ḫalef-i nā-ḫalef ki
ḫubẟ-ı bāṭın ve ẕemāim-i ef ālde ẟānīsi ve ḥased ü buġz ü herze-derāyīde
müdānīsi ġavġā-kede-i ālemde nā-būd idi.
Rubāī:2

رو

3

ن

و

א
ن
و ا אم
ن گ در
گ א ا از ن و א
و هدل
א ا אد ن

Bir bed-kār-ı māder-be-ḫaṭā idi, sābıḳan vāḳı a-i Bedr’de ser-pençe-i
taḳdīr dest-i İslāmiyān’a esīr itmişken edā-yı fidye ile reh-bürde-i necāt olduḳdan ṣoñra neşve-i zehr-ābe-i bī-şermi ile muvācehe-i sulṭān-ı dü serāda
“Yā Muḥammed bir cevād-ı ṣarṣar-tek-i berḳ- inānı her gün bir sā şa īr-i
lülü- ayār ile terbiye vü taḳviye itmedeyüm ki anuñ ḫāne[B 41]-nişīn-i
zeyni olduġum ḥālde ḥāşā4 [M 29a] seni reh-girā-yı beyābān-ı adem eyleyem.” diyü iddi ā-yı kīne-güẕārī idüp ḥażret-i server-i ṣādıḳu’l-ḫaber daḫı
“İn-şāa’llāhü te ālā cīfe-i cism-i bed-siriştüñ [A2 35a] ol raḫşebār iken ben
seni nigūnsār-ı ḥufre-i bevār iderem.” diyü mu āmele-i va īd-i ḫuṣūmet
sebḳat itmiş idi. Binā-ber-īn ol germiyyet-i bāḥūr-ı veġā ḫilālinde

1
2
3

4

Allah senin duanı kabul etsin, attığını isabet ettirsin. (el-Makrîzî, İmtâ’u’l-Esmâ’, C. 1, s. 149.)
Rubā ī: Naẓm A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Kibir gibi uygunsuz, kin gibi sert yüzlü, ölüm gibi pusuda, günler gibi kin tutan, ölüm gibi kötü huylu,
veba gibi ev yıkıcı, gazap gibi güvenilmeyen ve katran gibi kara gönüllü…
ḥāşā: ḥālā A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:
1

آرای א و א
ا ی אو

אه
אه

aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt ḥażretleri “Übey bin Ḫalef lā-maḥāle beni cüst
ü cūda olmaġın ol bed-güherden eymen degülüm. Eger cānib-i ḳafādan
ẓuhūr ider ise beni āgāh idesiz.” diyü ḥużżār-ı aṣḥāba2 sipārişlerin itmām
buyurmışlar idi ki [A1 33b] bir ṭarafdan nā-gāh ol ḫūk-ı bed-ḫū ت إن
ُ ْ َ
3
 َ ــ ْ َتna rasıyla esb-i ma hūdı ḥażret-i şeh-süvār-ı arş-mesīr aleyhi’teḥiyyātü ve’t-teslīm üzre tāzān idüp ef ā-i nīzesin ṭılsım-ı gencīne-i nübüvvet
ḥażretleri üzre ḥavāle eyledi. Aṣḥāb-ı kirām def ine taṣaddī üzre iken anları
men buyurup şīrāne-pençe-i cihān-güşālarına küşād virüp ḳuvvet-i bāzūyı i cāz ile ol nā-ḫalef-i māder-zāduñ nīzesin żabṭ eylediler. Ve ḳuvvet-i
bāzū4-yı cāzibe-i nübüvvet ile çeküp destinden rübūde idicek yine kendi
ḥarbesin mānende-i şihāb ol iblīs-i ins ṭarafına endāḫte eylediler. Ser-i nīze-i düşmen-dūz ol bed-baḫtuñ ḥablü’l-verīd-i gerden-i nā-pākin zaḫmdāşt idicek hemān bi’l-fevr inān-gerdān olup ḥaşr-i Ḳureyş’e vāṣıl olduḳda
ḫāne-i zīninden zemīne nigūn olup 5 ـ
ـ
 وا ـferyādıyla ġubār-ı
meydānı ber-kende-i nāḫun-ı ıżṭırāb ider idi. Nāy-ı gelū-yı bed-būyından
mānende-i baḳar bir ṣadā-yı hevlnāk-ı münker ẓuhūr eyler idi ki mesāmi -i
müstemi ine īrāẟ-ı dehşet ü nefret ider idi6. [A2 35b] Egerçi zaḫm-ı nīş-i
mār gibi eẟer-i ẓāhiri çendān maḥsūs degül idi. Ammā dest-sāz-ı i cāz-ı
Muḥammedī olmaġın tā reg-i cānına teẟir idüp maṭbaḫ-ı dūd-endūd-ı
derūnından nefes-be-nefes cigerin kebāb-ı sīḫ-i ıżṭırāb ider idi.
Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

د آزاد
اب و در آن אن ز אل

وی ذات
אن ز
در

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Tâhâ memleketini süsleyen parlak ayı, Yâsîn’in yüce makam tahtının şahı.
ḥuẓẓār-ı aṣḥāba: aṣḥāb-ı ḥużżāra A2
Senin kurtulduğun yerde ben kurtulmuş sayılmam.
bāzū -M
Vallahi Muhammed beni öldürdü.
ider idi: olup M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Onun şerefli zâtının düşmanı, bu cihanda azaptan ve ahirette cezadan azad edilmiyor.

213

214

TENKİTLİ METİN

Bu ḳadar cerīḥa-i cüzī ile ceza ü feza -ı bī-endāzenüñ keyfiyyetinden
pürsān olanlara “Hīç bilür misiz bu kimüñ zaḫmıdur? Elbette bu zaḫm
beni deryūzeger-i ḫākister-i ḫāne-i cahīm ider.” diyü helākına imżā ider idi.
Beyt:
1

אب ز د
ا ازۀ درع

دا

رد ز
ّ

āḳıbet Merru’ẓ-Ẓahrān merḥalesinde [A1 34a] azīmet-i şīven-kede-i bise’l-ḳarār eyledi. Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme2 vāḳı a-i ġarībe3 İbn Ömer raḍıya’llāhü anhümādan rāvīdür ki “Bir4 seferde Baṭn-ı Rābi merḥalesinde
rabṭ-ı maṭiyye5-i nüzūl olınmış idi ki ḫayme-i [B 42] nīlī-fām-ı şām medd-i
ṭınāb-ı ẓalām eyledükde nā-gāh gördüm ki bir āteş-i zebāne-keş ammā
peyker-i insāniyyeye mümāẟil şu le-i cevvāle gibi eṭrāf-ı ṣaḥrāda gerdiş
idüp ṣayḥa-keş-i el- aṭaş olmada idi. Beni gördükde baña müteveccih oldı.
Ḳarīb olduḳda müşaḫḫaṣ6 oldı ki bir ḳālıb-ı insānīdür ki be-her sū7 silsile-i
āteşīnle muḳayyed olup deryūze-i āb itmededür. Nā-gāh ṭaraf-ı āḫerden
bir peyker-i dīger daḫı ẓuḥūr idüp baña tenbīh ü taḥẕīr eyledi ki bu dūzaḥī-i bed-sirişti isḳādan ḥaẕer eyle ki bu şaḳī-i cibillī küşte-i dest-i seyyidü’l-enbiyā Übey bin Ḫalef ’dür ki tā-be-ḥaşr giriftār-ı teb-i tāb-ı caḥīm8
olmışdur.” Keẕā revāhü el-Beyhaḳī [A2 36a]

د دو

Beyt:
9

א

אس و
و

Teẟīr-i du ā-yı seyyidü’l-ebrār aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ile İbn Ḳamie-i
siyehkār daḫı Mekke’ye rücū ından ṣoñra çend rūze mürūrında bir ḳulle-i

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Akıl bilir ki, mehtap kılıcı ele alınca onun darbesini savmak sağlam zırhın (dayanacağı) ölçüde değildir.
(Enverî, Divan, Kasideler, Kaside 20/36)
aleyhi’r-raḥme: raḥmetullāhi A2, A1
vāḳı a-i ġarībe -A1, A2
Bir: Bu M
maṭiyye: merḥāle A2
müşaḫḫaṣ: müteşaḫḫıṣ M
sū: mū M
caḥīm: ḥamīm A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Dostluk elbisesini dikmek yaraşır. Onun düşmanına yanmaktan başka bir şey uygun değildir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

kūhda ālūde-i1 ḫvāb-ı ġurūr iken bir teys-i ḳaviyyü’l-a ḍā-yı beyābānī deşne-i şāḫ-ı ser-tīzine2 enbān-ı daḳīḳa-i ḫabāẟet olan şikemin bir gūne nişān
eyledi ki tā çenber-i gelūsından ser-zede olup ber-ṭıbḳ-ı du ā-yı أ ــאك ا
3
 وأ َذ َّــכol bed-baḫt-ı tīre-rūz tekrīr-i nāle-i “vā ẕellāh4” iderek dereke-i
dārü’ẕ-ẕille-i caḥīme üftān oldı. “La anehumu’llāhü aleyh.5”
Raḳam-zede-i vaḳāyi -ṭırāzān-ı siyerdür ki Mālik bin eẓ-Ẓüheyr bir ṣaḫre kemīninde6 nühüfte olup ḥafaẓa-i gencīne-i nübüvvete ḥayāt-ı sihām-ı
zehr-ālūd ḥavāle itmekle nice [M 30a] aṣḥāb-ı kirāmı mecrūḥ nicesin bīrūḥ eyledi. Bir def a daḫı remy-i tīr içün irāet-i ser-i bī-devlet eyledükde
[A1 34b] Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anhuñ bir ḫadeng-i dīde-dūzı
mānende-i mār sūrāḫ-ı çeşm-i bed-bīnine ḥazīde7 olup ḳafā-yı serinden perrān oldı. Müminīn-i ḫāṭır-figār ol bed-encāmuñ mażarratından rehā-yāb
oldılar. Maḥrūmān-ı ḥilye-i īmāndan Oẟmān bin Muġīretü’l-Maḫzūmī-i
bed-sigāl daḫı nā-gāh bir ṭarafdan seyyidü’l- Arab ve’l- Acem cānibine bir
esb-i mükemmel ü müsellaḥ püştinden ilmā -ı tīġ-i sitīz iderek hecme-i
mu ādāta taṣaddī eyledi. Ammā
Mısrā:

8

د אی

ه

vefḳınca Ebū Āmir-i fāsıḳ laġziş-i pāy9-ı İslāmiyān niyyeti ile ḥafr itdügi
meġākdan10 birine mānende-i kelb11-i meslaḫ ġalṭān olıcaḳ Ḥāriẟ bin Ṣamme
raḍıya’llāhü anh hemān bāz-ı şikār-endāz gibi pertāb idüp [A2 36b] gezlik-i
tīġla sāḳın ḳalem ve mānende-i baḳarnāy-ı gelūsın ālūde-i ḫūn-ı beḳḳam
eyledi. Esb ü sāz ü selebī ki maḳūle-i reġāib12 idi, ṭarīḳa13-i kedd-i yemīn
üzre naṣīb-i Ḥāriẟ-i düşmen-gīr oldı. Ma reke-i Uḥud’da andan ġayrı esb
ü seleb dest-zede-i taṣarruf-ı ġuzāt olmaduġı yerā a-güẕār-ı muḥaḳḳiḳān-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ālūde: ālūde-i tūde-i A1
ser-tīzine: ser-tīz ile M
Allah seni helak etsin ve rezil etsin.
Vay benim halime.
Onlara lanet olsun.
kemīninde: tekemmüninde A1
ḥazīde: ḫarīde M, A2
Herkesin ameli kendi ayağında dolanır.
pāy -M, A1, A2
meġākdan: ḫākdan A2
kelb: seg A2, A1
reġāyib: ġarāyib A2
ṭarīḳa -M
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āẟārdur. Aña müte āḳib Ubeyd bin Ācir-i Āmirī [B 43] Ḥāriẟ bin Ṣamme raḍıya’llāhü anh üzre tevcīh-i rūy-i kifāḥ idüp bir zaḫm-ı tīġla dūş-ı
Ḥāriẟ’e ta līḳ-i ridā-yı sürḫ idicek nerre-şīr-i düşmen-gīr Ebū Dücāne raḍıya’llāhü anh bir ḍarb-ı ṣā iḳa-sīmāyla Ubeyd’i mu allaḳ-endāz-ı lu bet-kede1-i fenā idüp2 gūsāle-ṣıfat ḥulḳūmını būsegāh-ı deşne-i ḫunḫār eyledi.
Anuñ daḫı ḳatli vesīle-i inşirāḥ-ı ġam-keşān-ı İslāmiyān oldı.
Defātir-i müşgīn-raḳam-ı siyerde muḥarrerdür ki Nesībe binti Ka b
nām şīr-zen-i merd-endāz ki hengām-ı germe-i heyecān-ı heycāda merdān-ı [A1 35a] perḫāşkārı āvīḫte-i fitrāk-ı i tibār itmez idi. Ol gün şevheri Ġaziyye ve iki ferzend-i pür-cigeri Ammāre vü Abdu’llāh ile ḥużūr-ı
seyyidü’l-mürselīnde deryā-yı pür-āşūb-ı veġāda bir gūne şināh [M 30b]
eylediler ki dost u düşmen dehen-güşā-yı taḥsīn olup beden-i Nesībe on üç
zaḫm-ı cān-şikāfa cilvegāh oldı. Ol mertebe cerīḥa-i ḫūn-pāş ile yine şevher ü ferzendānın dār-ū-gīre taḥrīṣ ider idi. Ḥattā pīşgāh-ı sulṭān-ı server3-i
her dü serāda ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bir kāfirüñ sāḳın ḳalem ve menzilin adem idicek ḥażret-i faḫrü’r-rusülüñ piste-i nemek-rīzleri bir gūne4
tebessüm-ḫīz oldı ki aḳd-i bādām-ı şeker-āmīzleri leme ān idüp [A2 37a]
bī-iḫtiyār dü dest-i gencīne-güşā-yı şefā atların dergāh-ı kibriyāya bāz idüp
5
 ا ـ ا ْ ـ ر אئـ ـ ا ـdu āsın zīver-i kitābe-i ḳaṣr-ı icābet eyledi.6

َّ

Beyt:7

Ḫoşā sa ādet-i devlet zihī ḥużūr u ṣafā
Ki seyyid-i dü cihān eyleye bu gūne du ā

Pīrāye-i cerāid-i āẟārdur ki Abdu’llāh bin Cahş raḍıya’llāhü anhuñ
eẟnā-yı teḍārubde şimşīri mānende-i rişte-i ahd-i seng-dilān dü nīm olmaġın ḥażret-i gencūr-ı ḫızāne-i i cāz aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām dest-i
mu cize-ṭırāzlarıyla bir şāḫçe-i ḫurmāyı i ṭā buyurup isti māline tīġ-i cevher-şiken-i ebrūlarıyla işāret buyurdılar. Ṭarfetü’l- aynda dest-perdāḫte-i
kūre-i ḳudret bir tīġ-i āteş-tāb olup berḳ-ṣıfat leme āna başladı. Encām-ı
1
2
3
4
5
6
7

-kede: -geh A2, A1
idüp: eyleyüp A1
server -B, A1
gūne: mertebe A2
Allah’ım! Sen onları cennette bana arkadaş et. (el-Makrîzî, İmtâ’u’l-Esmâ’, C. 1, s. 163)
eyledi: buyurdılar B, A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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kāra dek anuñla kārzār idüp cāme-i i cāz dūş-ı şimşīrden sāḳıṭ olmadı. Tā
ahd-ı Abbāsiyān’a dek Urcūn nāmıyla devr-i eyādī-i tevārüẟ ü temellük
iderek ümerā-i Mu taṣımıyye’den Buġā-yı Türk Bāġdād’da iki yüz dīnāra
iştirā eyledügin ṣāḥibü’l-Mevāḥib allāme Ḳasṭallānī ārāyiş-ı ḳurāb-ı taḥḳīḳ
eylemişdür1. Bu levḥa-i tābdār-ı rivāyet [A1 35b] daḫı ārāyiş-i sīne-i ümmehāt-i āẟārdur ki eẟnā-yı ḳıtālde Ḳatāde bin en-Nu mān raḍıya’llāhü
anhuñ dīde-i cihān-bīnine çeşm-zaḫm-ı eyyām iṣābet idüp bir ḫadeng-i
ser-tīẓ ile ḫātem-i ḥadeḳası nigīn-i zücācī heft tūydan2 tehī oldı. Ol ḥāletle merdüm-i dīde-i ālemiyān aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥużūrında çeşm-i
żirā atı zemīn-sāy idüp “Yā Resūla’llāh şebistān-pīrā-yı [B 44] izdivācum
olan bir meh-pāre-i gül-ruḫsār-ı āhū-nigehdür ki ṭarafeynden rābıṭa-i
maḥabbet müteşābik olmışdur, şimdi bu ṣūret ile [M 31a] bāġ-ı ārıżumı
[A2 37b] çeşme-i çeşmden ḫālī gördükde lā-maḥāle nāz-būy-ı maḥabbeti ẕübūl-yāfte-i istikrāh olacaġı emr-i müte ayyendür” diyü isāle-i girye-i
ḫūn-bār eyledi. Rūşen-sāz-ı dīde-i ālemiyān aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
ḥażretleri çeşm-i bīrūn-fütāde-i Ḳatāde’yi ḫāne-i ḫadeḳasına vaż idüp engüşt-i meh-şikāf-ı mu cize-perdāzlarıyla mesḥ eyledüklerinde fi’l-ḥāl burc-ı
cemālinde mānende-i kevkeb-i fürūzān ve keffe-i çeşm-i ṣaḥīḥ ile ferḳadān-āsā hem-seng-i terāzū-yı leme ān oldı. Dībāce-pīrā-yı nüsḫa-i taḥḳīḳ
Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ raḍıya’llāhü anh ḥażretleri gevher-endāz-ı sāḥil-i rivāyet
olmışlardur ki Muṣḥaf-ı cemāl-i dil-ārā-yı seyyid-i kāināt aleyhi efḍalü’t-taḥiyyātda miẟāl-i gül-naḳş-ı beyne’l-āyeteyn cāy-gīr olan iki3 ḥalḳa-i
lāciverd-gūn-ı miġferüñ istiḫrācı dā iyesinde idüm ki nā-gāh Ebū Ubeyde
bin el-Cerrāḥ raḍıya’llāhü anh bir ṭarafdan nesīm-i sebük-seyr4 gibi şitābla
ẓāhir olup Ḫālıḳ-ı zemīn ü zamān ḥażretlerinüñ nām-ı muḳaddeslerine
yemīn virüp ol ḫiḍmet-i aliyye edāsıçün taḥrīk-i silsile-i ibtihāl eyledi.
Ben daḫı ber-vefḳ-ı memūl muraḫḫaṣ eyledügümde kelbetān-ı dendān
ile zaḫm-ı ḳaranfil-gūn-ı nebevīden bir vechile nez -i ḥalḳa-i nāl eyledi
ki her ḥalḳada [A1 36a] silk-i ẟenāyāsından5 biri sāḳıt olmaġın ol günden ṣoñra laḳab-ı ehtem ile şöhret-yāfte-i efvāh-ı cihāniyān oldı. Cerīḥa-i
1
2
3
4
5

eylemişdür: itmişdür A1
tūydan: topdan A1
iki -M
sebük-seyr: şebgīr A1
ẟenāyāsından: ẟeneyyātından A1, A2
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ḥalḳadan fevvāre-i ḫūnfeşān1 itmegin Mālik bin Sinān raḍıya’llāhü anh
şefeteyn-i zaḫm-ı nebevīye ser-pūş eyleyüp kemāl-i raġbetle tecerrü eyledi.
Mülāḥaẓa-i mesele2-i ḥürmet-i dem ḥużżār3-ı aṣḥābı raḍıya’llāhü anhüm
nev an taḫdīş itdükden ġayrı be-taḥṣīṣ dem-i cism-i mükerrem-i [A2 38a]
seyyid-i ālem olduġı ilāve-i istişkāl olmışken müşkil-güşā-yı mesāil-i kevneyn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri ـ أ ـ أن ـ إ ـ ـ א ـ د ـ
4
ـ إ ـ א ــכ ـ ـ אن و ـ ـ َّ د ُ ـ د ـ ـ ُ ِ ـ ُ ا ــאر
 د ـmişḳātı ile izāْ
le-i ẓalām-ı iştibāh buyurdılar. Keẕā fi’l-Mevāḥibi’l-Ḳasṭallāniyye ve Meāricü’l-Muīniyye ser-zede-i ḫāme-i müşg-pāş5-ı rivāyetdür ki dībāce-i cerīde-i
īcād aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ [M 31b] miyāne-i emvāc-ı suṭūrsān-ı
ṭūfān-ı veġādan kenāre-gīr olmaları ṣavāb-dīd-i baḳiyye-i aṣḥāb olmaġın
bālā-yı Cebel-i Uḥud’a taḥrīk-i ḫuṭuvāt-ı iḳbāl buyurup6 lākin āsīb-i ża f-ı
cerāyiḥ zirve-i kūha dāmen-gīr-i irtiḳā olmaġın şa b-ı cebelde vaż -ı lenger-i
istiḳrār buyurup cemā at-ı vālā-ḳadr-ı aṣḥāb ile ḳā iden edā-yı ṣalāt-ı ẓuhra
muḳtedā olup ṣūret-nümā-yı besmele vü [B 45] suṭūr oldılar. Taḥrīr-i rüvāt-ı ṣıḥḥat-simāt üzre meydān-ı kārzār merdān-ı kār-güẕār-ı İslāmiyān’dan
tehī ḳalduḳda nisvān-ı recez-ḫvān naġamāt-ı neşāṭ-āmīz7 ile iẓhār-ı bāzīçe-i
inbisāt iderek miyān-ı şühedāya güẕer idüp Hind-i ciger-ḫvāreye iḳtidā
vechi üzre ġasīlü’l-melāike Ḥanẓale’den ġayrı bi’l-cümle cemāl-i behiştārā-yı şühedāyı raḍıya’llāhü anhüm ḥilye-i unūf ü esmā dan8 ārī eylediler
ve defāyin-i cevāhir-i īmān olan ṣanādīḳ-ı bāṭınların şaḳḳ idüp9 pāre-i ekbādların ıḳd-ı aḳīḳ gibi ḳılāde-i ṣudūr u a nāḳ ve esvire10-i sevā id ü a ḍād
eylediler. [A1 36b]

1
2
3
4

ḫūnfeşān: pāk cüşiş A1
mesele -M
ḥużżār -M
“Kim kanı benim kanıma karışmış görmek istiyorsa Malik bin Sinan’a baksın, kanı benim kanıma
karışmış olana ateş ulaşmaz.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, C. 6, s. 473)
5 müşg-pāş: müşgbār M
6 buyurup: idüp A1
7 -āmīz: -engīz M
8 esmā dan: āẕāndan M
9 ve defāyin-i….şaḳḳ idüp -A1
10 esvire: āsūde M
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Meẟnevī:1
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[A2 38b] Ol ḫilālde baḳiyye-i muvaḥḥidīnden çend merd-i kūh-endāz şu ab-ı Uḥud üzre pīrāmen-i māh-ı münīr-i risālet aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sselām ẟüreyyāvār ferāhem olduḳlarında Ebū Süfyān’uñ çengāl-i ḥadīd-i
baṣarı ta alluḳ eyleyicek3 bir gürūh seg-i derende-i bed-sigāl ile bālā-yı
serlerine ḥavāle olmaḳ sevdāsıyla ṭarīḳ-i āḫerden ḳaṣd-ı isti lā eyledükleri
sulṭān-ı āsmān-rikāb aleyhi taḥiyyātü’l-vehhāb ḥażretlerinüñ meşhūdları
olıcaḳ 4ــא
ـ أن
 ا ـ ـdu āsın maṣ ad-ı a lāya tevcīh5 buyurduḳlarında bi-emri’llāhi te ālā her rīze-i seng-i bī-vücūd ve vüche-i küffāra bir
sedd-i sedīd olup ol dereceden bir ḫaṭve daḫı irtiḳāya furṣat6 bulamadılar.
Ol sā atden ṣoñra teẟīr-i du ā-yı seyyid-i kāināt ile buḥrān-ı fitne vü āşūba sekīne-i7 [M 32a] fütūr ārıż olmaġa başladı. Ebū Süfyān istīṣāl-i bīḫ8-i
nuḫbe-i aṣḥābdan meyūs olıcaḳ ḥażret-i ḥvāce-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellemüñ ve cenāb-ı şeyḫayn-i mükerremeyn raḍıya’llāhü anhümānuñ
yegān yegān istiḫbār-ı mevt ü ḥayātları sevdāsına düşüp cem iyyetgāh-ı ālīmaḳām-ı İslām ṭarafına iṭāle-i kemend-i feryād eyledi. Men -i ḥikem-senc-i
nebevī iḳtiżāsı üzre ol āvāre-i beyābān-ı ḥamāḳatuñ cevābında üç def a iḫtiyār-ı sükūt eylediler. Ebū Süfyān adem-i ṣudūr-ı cevābdan nāşī aṣl-ı aṣīl-i
İslāmiyān āzim-i şehristān9-ı ḫāmūşān olduḳlarına ḳarār virüp tamām inbisāṭ-ı gām-revāyāne ile ḫaẕele-i Ḳureyş’e tevcīh-i çehre-i istibşār eyledi.
Ve bu vech ile enbān-güşā-yı heẕeyān oldı ki ey vücūh-ı aşīre beşāret-bād
ki Muḥammed ve Ebū Bekr ve Ömer ber-ṭıbḳ-ı merām pehlū-zede-i cā1
2

3
4
5
6
7
8
9

Meẟnevī: Beyt M, A1, Naẓm A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Göğün ve yerin vefası yok. Hep böyleydi ve böyle olacak. Zulüm nedeniyle bu bağda kimse yok ki lale
gibi sinesinde bir yarası olmasın.
eyleyicek: idicek A1
Allah’ım! Onlar bize karşı galib gelmesin.
tevcīh: i lā A1
furṣat: çāre M
sekīne -A1
bīḫ -A1, A2
şehristān: şehr A2, A1
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me-ḫvāb1-ı in idām olduḳlarında ḳaṭ ā reyb ḳalmadı. [A1 37a] Zīrā henüz
cilveger-i [A2 39a] mesīre-i ḥayāt olsalar idi, be-her-ḥāl mürā āt-ı nāmūs-ı
ġayret içün iẟbāt-ı vücūd iderler idi, didükde hemān Ḥażret-i2 Fārūḳ-ı refi ü’l-cenābuñ ḫum-ı ḥamiyyeti ser-pūş-endāz-ı ṣabr u taḥammül olup “Ey
herze-gerd-i bādiye3-i ḍalāl hīç peymāne-i dehānuñ bīhūde [B 46] ālūde-i ḳāzūrāt-ı kiẕb itme ki aḫbār-ı ḥayātları dūş-ı ārāmgeh-i bār olanlar
bi-ḥamdi’llāhi te ālā ḥālā eyvān-nişīn-i çār-ṣuffe-i zindegānīdürler.” diyü
nev-rūz-ı neşāṭın şeb-i yeldā-yı endūha taḥvīl eyledi4. Ebū Süfyān’uñ peymāne-i ümīdi bāzgūn olduġundan ġayrı çeşme-i inbisātı muġberr olıcaḳ
kelimāt-ı bī-hūde-i mütelāşiyāneye taṣaddī idüp bilā-misās-ı tenāsüb ا ــ
5
 ـ ا ـ ـelfāẓ-ı bī-fāidesiyle sitāyiş-i aṣnāma şürū eyledi. İşāret-i ḫvāce-i kāināt aleyhi efḍālü’t-taḥiyyātla aṣḥāb-ı kirāmdam birisi و ا ا ــ
6
 و ا ـcevābıyla7 sīne-i maḳāl-ı bī-meāline ḥavāle-i ṭabançe-i redd eyledi.
Ebū Süfyān 8  ا ــ ی ــא و ــ ی כــkelāmıyla kendi zu mınca varaḳ-gerdān-ı mübāhāt [M 32b] olıcaḳ işāret-i seyyidü’l-enām9 ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem ile 10 כــ
ــא و
 اcevābıyla derāy-ı dehān-ı herze-derāyın giyāh-āgīn eylediler. Andan ṣoñra Ebū Süfyān ـאً ِ ـ ْ ٍم وا ـ ب ـ אل
َ
11
כــ ا ــ ر ــ ا ــאم ا א ــ
 وmaḳālātına leb-cünbān olıcaḳ yine işāret-i
mefḫar-i12 mevcūdāt aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāt ile aṣḥāb-ı kirāmdan ــ
13
ـ
 ــא و כ ـkelāmın mühre-i felāḫan-ı cevāb eylediler. Andan ṣoñra
ḥażret-i muḳallibü’l-ḳulūb kānūn-ı derūn-ı küffārda olan lehīb-i cesāret-i
şerīrāneyi seyl-āb-ı ḫavf ẓuhūrıyla iṭfā idüp ẟebātları inṣirāfa müteḥavvil olmaġa başlayup14 gürūh gürūh cānib-i Ümmü’l-Ḳurā’ya inān-tāb-ı maṭāyāyı mu āvedet oldılar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

cāme-ḫvāb: ḫvāb-gāh M
Ḥażret-i -M
bādiye: vādī M
taḥvīl eyledi: tebdīl idüp M
Yücelsin Hübel, yücelsin Hübel!
Allah herkesten büyük ve yüce.
cevābıyla: kelāmıyla M
Uzzā bizimdir, sizin Uzzā’nız yok.
-enām: - ālem M
Allah bizim mevlamızdır, sizin mevlanız değildir.
Gün güne karşılıktır. Savaş (başarısı) sıra iledir. Bedr’in hesaplaşması gelecek senedir.
mefḫar: faḫr M
Evet aramızda bir söz vardır.
başlayup: başladı M, A2
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[A1 37b] [A2 39b] Lākin şīr2-i girān-bādiye-i ḫiẕlān sevād-ı Medīne-i
Ṭāhire’yi dest-zede-i nehb ü tārāc3 itmege intihācları mülāḥaẓası avāḳib-endīşān-ı aṣḥāba īrāẟ-ı ḫadşe-i ıżṭırāb itmegin şeh-süvār-ı ḥilye4-i “lāfetā” Ḥażret-i Aliyyu’l-Mürtażā kerreme’llāhü vechehū tecessüs-i ḥāl içün
dünbāle-i küffārdan irsāl buyurulup bu ṭarīḳle tavṣiye-i ḥikmet-endūz buyurdılar ki “Eger ḥuyūlı keşīde-i efsār-ı cenībet idüp ecsām-ı ḫabīẟe-i mühimmelerin5 püşt-i cimāle bār itmişler ise niyyet-i azmleri Ümmü’l-Ḳurā’yadür. Yāḫūd ber- aks-i taṣavvur ise ġāret-i Medīne çeşm-dūḫte-i iltizāmlarıdur.” Ḥażret-i şāh-ı velāyet ber-ṭıbḳ-ı melḥūẓ-ı nebevī rükūb-ı cimāl ile
pey-bürde-i rāh-ı Mekke olduḳları ḫaberin resānīde-i mevḳıfgāh-ı mu allā
idüp emn6-baḫşā-yı ḫavāṭır-ı aṣḥāb oldılar. Neḳāve-i nuḳūl-ı mühre-i siyerdür ki āvāze-i mātem-engīz-i İblīs aleyhi’l-la ne mesāmi -i sekene-i Medīne’ye zelzele-endāz-ı ıżṭırāb olduḳda Ḥażret-i Zehrā raḍıya’llāhü anhā ba żı
perde-nişīnān-ı ḥarem-serāy-ı risālet7 ile cānib-i Uḥud’a ḳādime-engīz-i
şitāb olmışlar idi. İnṣirāf-ı e ādī [B 47] ḫilālinde cāy-ı ma rekeye vāṣıl olup
[M 33a] lākin levḥa-i i tiḳād-ı Zehrā’da peder-i vālā-güherlerinüñ
taḥaḳḳuk-ı şehādetleri münaḳḳaş iken muġāyir-i taṣavvur tekye-zede-i
visāde-i ḥayāt bulup ancaḳ nüsḫa-i ta vīẕ-i beden-i muḳaddeslerinde nice
dāire-i zaḫm-ı la l-çekān8 göricek bī-iḫtiyār ol nihāl-i ser-sebz-i şefā ate
ṣarılup ḥażret-i faḫr-i ālemiyān ṣalla’llāhü te ālā aleyhi ve sellem ḥażretleri
daḫı ol9 ciger-pāre-i endūh-zede-i sūgvārın kenāre-i āġūş-ı ḥasrete çeküp
ṭarafeynden eşk-i ḫūn-āmīz-i rikkat cūş ü ḫurūş eyledi. [A2 40a] Būy-ı
dil-cūy-ı Muḥammedī Ḥażret-i Zehrā’yı naḳd-ı şu ūrdan [A1 38a] tehīdest eyleyicek reşeḥāt-ı girye-i şükr-i meserret yine tedārük-i mā-fāt eyledi.
Ḥażret-i ser-çeşme-i velāyet kāse-i siper ile āb getürüp Ḥażret-i Zehrā raḍıya’llāhü anhā mirāt-ı tābnāk-ı ruḫsārların şüst ü şū eyledi. Gūşiş-i Zehrā
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bir musibet isabet etmişti, fakat hayra tebdil edildi.
şīr: şütür A1
tārāc: ġāret A1
ḥilye: ḫayme A1
mühimmelerin: ḫabīẟelerin A1, A2
emn: āmin A1, A2
risālet : nübüvvet M
-çekān: gūn M
ol -M
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ile cūşiş-i cūy1-ı ḫūn vaḳfe-gīr-i sükūn olmayıcaḳ bir ḳıṭ a ḥaṣīri sūzān
idüp ḫākister-i iksīr- ayārın2 sürme-i çeşm-i cerāyiḥ eyleyicek münsed olduġı ṣafḥa-pīrā-yı Meāric ü Mevāhib’dür. Andan ṣoñra ḥażret-i sulṭān-ı
mürselīn aleyhi’s-selām ḥażretleri tefaḥḥuṣ-ı aṣḥāb3 ü şühedāya ḳıyām buyurup evvelā “Sa d bin er-Rebī raḍıya’llāhü anh cilveger-i dāire-i ḥużūr
degüldür. Āyā ne ḥāletdedür.” diyü mevt ü ḥayātından istiḫbār içün
Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anhı ta yīn-i ḫiẕmet-i iḫtiyāṭ buyurdılar. Miyān-ı ḳutalāda bir ḥāletde buldı ki rişte-i enfāsı inḳıṭā a ḳarīb
olup rūḥ-ı revānı ṭayy-ı mesāfe-i ḥayāt itmege bir nice ḳadem ancaḳ ḳalmış
idi. Selām-ı ḥabīb-i melik-i allāmı iblāġ idüp “Yā Sa d miyān-ı aṣḥābda adem-i şühūduñızdan ḫāṭır-ı enver-i faḫr-i kāināt aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt
ġubār-endūd-ı melāl olup bu bendelerin tefāḳḳud içün4 ta yīn buyurdılar.”
didükde zebān-ı Sa d māhī-i cūy-bār-ı maḳāl olup “Yā Muḥammed,
Beyt:
5

د
א

م

אک
אک دل

Bi-ḥamdi’llāh ben müntehā-yı merātib-i emānī olan derece-i şehādete irtiḳā ile gām-revā oldum. Benüm selām-ı ḥasret[M 33b]-engīzümi
pīşgāh-ı mu allā-cenāb6-ı risālete taḳdīm idüp bu bende-i cān-sipārı cānibinden 7 ــא ـ ا ــא ـ ی ـ ــא ـ أ ّ ِ ـ
 ـ اك اdu āsın teblīġ8 eyleyeًّ
sin. Ve ḳabāil-i enṣāruñ mesāmi -i i tibārlarına bu leālī-i felāḥ-baḫşā-yı
vaṣiyyetümi ta līḳ eyleyesin ki [A1 38b] eger server-i āḫirü’z-zamānuñ aleyhi’s-selām ḫiẕmet-i aliyyesinde nāṣıye-i ḥāllerinde yek ser-i mū girih-i
tekāsül gösterirler ise ḥużūr-ı dādār9-ı dīvān-ḫāne-i Araṣāt’da ḥarf-i i tiẕārları nüvişte-i cerīde10-i ḳabūl olmaḳ iḫtimāli ber-ṭarafdur.” diyü gevher-i

1
2
3
4
5

cūşiş-cūy -M
- ayārın: -i ġubārın A2
tefaḥḥuṣ-ı aṣḥāb: aḥvāl-i aṣiḥḥā A1, A2
içün -M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Benim ciger yarem sıhhat dikişini tutmuyor. Kalbimin yarası sıhhat merhemini bilmiyor.
6 cenāb: ḥażret M
7 Allah seni de mükafatlandırsın. Peygamber’i ümmeti için mükafatlandırdığı gibi.
8 teblīġ: iblāġ M
9 dādār: dāver A2
10 cerīde: cerāid A1
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[B 48] girān-māye-i rūḥın genc-ḫāne1-i ervāḥa teslīm eyledi. Muḥammed
bin Mesleme raḍıya’llāhü anh ṣūret-i ḥāli ber-dāşte-i mevḳıf-ı refī eyledükde faḫrü’l-enbiyā aleyhi efḥarü’t-teḥāyā ḥażretleri ol sa ādetmend-i ālīḳadr ḥaḳḳında 2 ض ـ ـ ـ ا ـ
َ  ا ـ َّ ْارdu āsın rū-be-rāh-ı dergāh-ı
İlāh buyurdılar. Ol eẟnāda “Hīç amm-i muḥteremüm Ḥamzā ḫırāmende-i ṣaḥrā-yı şuhūd degüldür. Āyā anlar daḫı3 ne ḥāletdedür.” diyü taḥrīk-i
leb-i istiḫbār buyurduḳlarında meger Cenāb-ı Murṭażā raḍıya’llāhü anh
daḫı tefaḥḥus-ı aḥvāl4-i seyyid-i şühedāya ḫatve-cünbān olmışlar idi. Ol
maḥalde irüşüp girye-künān ṭayy-ı bisāṭ-ı ḥayāt itdüklerin iş ār idicek ser-i
seyyid-i şühedāya sāye-endāz-ı şühūd olup ol peleng-i şīr-ṣavleti zīver-i gūş
ü bīnīden sāde ol vech ile ḥufre-i ḥaḳārete üftāde göricek bī-iḫtiyār ol şāhiḳa-i temkīne zelzele-i ıżṭırāb-ı ḥamiyyet ārıż olup berḳ-i ġayret seḥāb-ı anber-gūn-ı müjgānlarından imṭār-ı ḳaṭārat-ı ḥasret iderek ــא و ــ
5
ــא ــ ّ أ ــ ُ ــ ــ ــ ا
maḳāli leb-i āteş-fāmlarından tereşşüḥ eyledi.
ya nī “Aṣlā bundan ġayẓ-engīzter bir maḳāmda ṭurmadum.” buyurdılar.6
[A2 41a]
Beyt:7

Vardı peleng-i kūh-ı veġā ḫvāb-ı rāḥata
Kūhsār-ı kibriyāda ṭuran nerre-şīri gör

Ve eger ba de’l-yevm āhen-dilān-ı Ḳureyş güdāḫte-i kūre-i ẓafer olmaḳ
müyesser olursa bu vaż -ı nā-şāyeste mükāfātı içün yetmiş nefer kāfiri müẟle [A1 39a] itmegiçün ḳasem buyurdılar. [M 34a] Ol sā atde emīn-i vaḥy-i
mübīn Cibrīl aleyhi’s-selām ḥażretleri ḫızāne-i levḥ-i maḥfūẓdan bu güher-pāre-i tesliyet-baḫşāyı pīrāye-i binā-gūş-ı nebevī itdükde8 ﴿و ِا ْن َ א َ ُــ
َ
ْ ْ
9
﴾ َ  َ َ א ِ ـ ا ِ ِ ْ ـ ِ َ ــא ُ ِ ُ ـ ِ ـ ۪ َو َ ِئـ ْ َ ُـ َ ُ ـ َ َ ـ ِ َّ א ِ ۪ ـSeyyid-i ālemiyān
ُ
ْ َْ
ْ ْ
ٌ ْ
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ber-vefḳ-ı rıżā-yı Rabbānī10 ol dā iyeden taḫliye-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

genc-ḫāne: gencūr-ı ḫazāne A1
Allah’ım! Sa’d bin er-Rebi’den razı ol.
daḫı -M
aḥvāl -A1, A2
Beni bu mekandan daha çok öfkelendiren bir mekanda durmadım.
buyurdılar -M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
itdükde: eyledi ki A1, A2
Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler
için daha hayırlıdır.” (Nahl, 16/126)
10 Rabbānī: Raḥmānī A2
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żamīr buyurup edā-yı kefāret-i ḳasem eylediler. Ve bu muḳābelede1 rūḥ-ı
seyyidü’ş-şühedā içün yetmiş def a istiġfār buyurdılar. Ve Ḥażret-i Zehrā
ve hem-şīre-i seyyidü’ş-şühedā Ṣafiyye bintü Abdu’l-muṭṭalib raḍıya’llāhü anhāya tevcīh-i naẓra-i iltifāt buyurup “Beşāret olsun ki ḥālā birāder-i
vaḥy-āverüm Cibrīl-i Emīn iblāġ-ı peyām-ı nüvīd eyledi ki nām2-ı amm-i
muḥteremüm Ḥamzā’yı laḳab-ı esedu’llāh ve esedü’r-resūl ile nigāşte-i elvāḥ-ı firūze-reng-i heft āsmān eylediler.”
Meẟnevī:3

ه در راه دو
او

אن
ه

4

א

ه
ز

داغ אده ل

Nüsaḫ-ı siyer-i seniyye nāṭıḳ olduġı üzre a dād-ı şühedā bāliġ-i derece-i
seb īn idi ki altmış altı nefer baḥādırān-ı enṣārdan ve dört nefer şīrān-ı
muhācirīnden idi.
Beyt:
5

אران אم א دار א
אن اب را
א ا

Ḳutelā-yı kefere-i Ḳureyş otuz üç6 nefer idi ki yalñız on üç7 neferi cisr-i
şimşīr-i [A2 41b] Aliyyu’l-Mürtażā’dan kerrema’llāhü vechehū beyābān-ı
fenāya güẕār itmişler idi. Ṣalāt-ı cenāyiz-i Uḥud māddesinde ṣudūr iden
aḳāvīl-i muḫtelife-i eimme-i Ḥanefiyye ve Şāfi iyye’yi rahimehumu’llāh
büṭūn-ı muṭavvelāt-ı kütüb-ı basīṭe ḥāvī olmaġın ḳavl-i muḫtār ile iktifā
ṣavāb-dīde-i yerā a8-i nādiredān olmışdur. Meāricü’n-Nübüvve’de mesṭūr
olduġı üzre mecmū -ı şühedā-yı ḫūnīn-kefenüñ beden-i gül-pīrehenle1
2
3
4

5
6
7
8

muḳābelede: maḳālde M
nām -M
Meẟnevī: Naẓm M, A2, Beyt A1
Müfteilün Müfteilün Fāilün
Hamza ki, dost yolunda kurban olmuştur. Şehidliğin olduğu her yerin efendisi odur. Lale onun kanından kanlı kefen oldu. Kendi gönlüne yara koymuş.
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Dostların hepsi dâr-ı bekâya irtihal eylediler. Issız bıraktılar harap dünyayı.
otuz üç: otuz M
on üç: on A1
yerā a: zīrā a M
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rin cenāze-i seyyidü’ş-şühedā ile hem-pehlū eyleyüp [A1 39b] her birine
zād-ı rāh-ı āḫiret ḳılınan māide1-i ṣalātdan ḥażret-i seyyidü’ş-şühedāyı
daḫı ḥiṣṣemend buyururlar idi. Bu tarīḳ üzre ḥażret-i esedu’llāh raḍıya’llāhü anh yetmiş def a ṣalāta maẓhar oldılar. Ba żı kütüb-ı siyerde ṭoḳuz
şühedā ile hem-pehlū ḳılınup her tis aya āşir olmaları daḫı mervīdür. Encümen-serāy-ı fānīde rābıṭa-i üns ü ülfetleri [M 34b] mün aḳid olanlaruñ
ikisin ve üçin birer merḳadda kūşe-güzīn-i ḫalvet-ḫāne-i ḫāk eylediler.
Beyt:
2

ا

ا אی אره אرۀ
آ
در אک

Emvātın Medīne’ye naḳl idenlerüñ bile i ādesine fermān-ı nebevī ṣādır olup Abdu’llāh bin Cahş ki ḫvāher-zāde-i seyyidü’ş-şühedā idi, ḥāl-i
ālī-ḳadrleri ile bir merḳadda ve Abdu’llāh bin Amr bin Ḫarāmī ve Ḫārice
bin Zeyd ile ve Amr bin el-Cumūḥ ile üçin bir merḳadda ve Nu mān bin
Mālik ve Ubeyde bin el-Ḫaşḫāş ve Maḫder bin Ziyād’ı daḫı3 bir merḳadda4 hem-nişīn-i dārü’l-üns-i türāb eylediler. Raḍıya’llāhü te ālā anhüm
ecma īn. Vāḳıdī aleyhi’r-raḥme5 nigāşte-i cerīde-i [A2 42a] taḥḳīḳ itmişdür ki Ḥażret-i Āişe-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhā ba żı zenān-ı Hāşimiyye
ile istikşāf-ı ḥāl-i seyyidü’l-mürselīn6 içün cānib-i Uḥud’a azīmet-künān
idiler7. Eẟnā-yı rāhda zevce-i Amr bin el-Cumūḥ Hind binti Abdu’llāh
bin Amr bin Ḫarāmī’ye mülāḳī oldılar ki bir şütür-i bārdāruñ zimāmın
süvār-ı sā id eyleyüp cānib-i Medīne’ye revāne idi. Ḥażret-i Ṣıddīḳa keyfiyyet-i bār-ı şütürından taḥrīk-i şuḳḳa-i istiḫbār eyledükde “Yā Ṣıddīḳa
bi-ḥamdi’llāhi te ālā ḥażret-i nebiyy-i ins ü cān muḳīm-i feżā-yı ḥayātdur.
Her muṣībet ki verā-yı mātem-i peyġamberī ola sehldür.” diyü cevāb virdi.
Tekrār Ḥażret-i Ṣıddīḳa “Bu ḥülle-pūşān-ı şehādet kimlerdür?” didükde
“Şevherüm [A1 40a] Amr bin el-Cumūḥ ve birāderüm Abdu’llāh ve püserüm Ḫallād’dür ki defn içün Medīne’ye naḳl iderüm.” diyü cevāb vi1
2
3
4
5
6
7

māide: mānde A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Benim parça parça uzuvlarım kaynaşıp (iyileşmez) beni yavaş yavaş toprağa emanet edin.
daḫı -M
Bir merḳadda: üçin bir merḳad içinde A1
aleyhi’r-raḥme: raḥimehullāh
-mürselīn: -rusül A1
idiler: eylediler A2
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ricek Ḥażret-i Ṣıddīḳa maḥabbet-i dīn-i Muḥammedī’de ol muḫaddere-i
iṣmet-penāhuñ ṣabr u ẟebātına engüşt-gezā-yı ta accüb oldı. Ol eẟnāda ol1
cemel-i celīlü2’l-ḥaml kürsī-i dü zānūsı üzre ḳu ūd eyledi. Yine Ṣıddīḳa
raḍıya’llāhü anhā “Yā Hind bārı girān olmaġıla [B 50] ġālibā ḥarekete
iḳtidārı mefḳūddur.3” didükde Hind eyitdi, “Nice def a bundan ziyāde
girān-bār olmışdur. Lākin bu ḥālet bu ana dek manẓūr olmamış idi. Ġālibā
bu emre bādī ālem-i āḫerden olmaḳ gerekdür.” didi. Nā-gāh büḫtī-i gerden-keş zimāmın taḫlīṣ idüp cānib-i Uḥud’a şitābān [M 35a] oldı. Tekrār
Hind ẓabṭ-ı zimām idüp Medīne’ye sevḳ eyledükde yine serkeşlik ile zimāmın rehā idüp Uḥud’a intihāc idicek Hind bi’ż-żarūre ḥużūr-ı [A2 42b]
sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyne gelüp sābıḳa-i aḥvāli ma rūż idicek 4إن ا ــ َ ــ ر
ferīdesi ile gūyā olup Amr’uñ aḥvālin Hind’den istiḫbār buyurduḳlarında
“Yā Resūla’llāh ḥīn-i azīmet-i cihādda raḥmet-i İlāhī’den ḫvāstekārum ki
pāy-ı lengle cevelān-sāz-ı ırāṣ5-ı behişt olam diyüp 6 ّد ـ إ ـ أ ـ
ا ـ
7
du āsın tekrār ider idi.” didi. “Yā Hind beşāret saña ki ḥālā şevher ü birāder ü püserüñ dest-be-dest gül-geşt-i çemenzār-ı behişt itmededürler.” diyü
nāire-i derūnına kevẟer-pāş-ı tesliyet oldılar. Ta yīn-i müdaḳḳiḳān-ı siyer
üzre henüz kelle-i ḫūnīn-i āfitāb merḳad-ı ġarba tevārī itmemiş idi ki māhçe-i rüyet-i nebevī cānib-i Ṭaybe’ye ḳadem-cünbān olup ol cān-fürūşān-ı
bāzār-ı şehādet üzre 8﴾ ِכ ـ ِ ــא َ ُ ـ َ ِ ْ ـ ُ ْ ـ ا ـ َّ ار
َ ْ ُ ْ َ َ  ﴿ َ ـ َ ٌمcevāḥirin
َ َ
ْ َْ
niẟār ile vedā idüp cānib-i Medīne-i dārü’l-ḳarāra ḫırāmān oldılar.
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

אک
د
د
از
9
ت د از אک ار

ت روی
م

א

ol -M
celīl: cemīl A1
ḥarekete iḳtidārı mefḳūddur: ḥareketi mefḳūd olmışdur A1
Muhakkak ki o deve emre amadedir. (Kendisine ne yapacağı ilham edilmiştir ve ona memurdur.)
arrāṣ: riyāż A1
Allah’ım! Beni ehlime döndürme.
saña: bād M
“Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Ra’d,
13/24)
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Senin yüzünün hasreti çoktan beni mezar a götürmüş, mahşer gününe kadar mezar toprağından hasret çiçeği filiz verir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Mervīdür ki reh-güẕerde vāḳı olan ḳabāilüñ ricāl ü nisvānı reh-güẕār-ı
şehryār-ı mülk-i risālet aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāmda ṣaf-beste-i intiẓār-ı
selām olup “Yā Resūla’llāh pīşgāh-ı şefā at-destgāhuñda īẟār-ı sermāye-i
ḥayāt idenler cümlesi belā-gerdān-ı ẕāt-ı ḳudsiyü’ṣ-ṣıfātuñ olsunlar. Vücūd-ı girān-māye-i kem-yābuñdan ġayrı muṣībet cümle vesīle-i meserret
belki cāy-ı tehniyyetdür.”
Beyt:
1

ا ش ان د

در

א אدی د ار
אی אن

diyerek ḥayāt-ı pür-berekāt-ı seyyid-i ālem içün şükr-güẕārī iderler idi.
ا
Seyyidü’l- Arab ve’l- Acem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri daḫı
2
ــ
ــ وا ــ
ــ ن
[ اذ ــA2 43a] maḳāl-ı şefḳat-meālini zebān-güẕār-ı tesliyet buyururlar idi.
Menḳūldur ki dürre-i ṣadef3-i ṣulb-ı [M 35b] seyyidü’ş-şühedā Fāṭıma
raḍıya’llāhü anhā mülāḳāt-ı pederi ümīdi ile vaḳfe-gīr-i ser-i rāh-ı intiẓār
olup peder-i ālī-güheri riyāżet-kede-i cihāddan gürisne gelmek i tiḳādıyla
bir miḳdār şīr ü ḫurmā daḫı hem-rāh itmiş idi. Andan bī-ḫaber ki ol mihmān-ı żiyāfet-ḫāne-i na īm sīr-ṭab -ı māide-i şirīn-güvār-ı şehādet olmış
idi. Leşker-i İslām gürūh gürūh durūb-ı Medīne’ye [B 51] vürūd eyledükçe
peder-i bülend-gevheri ol miyānda çeşm-güẕār-ı intiẓārı olamaduġından
Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anhdan istiḫbār-ı kudūm-ı peder
içün leb-güşā-yı ḍarā at olıcaḳ bu ḥurḳat-ı ālem-sūz-ı suālden ciger-i Ṣıddīḳ kebāb-ı ıżṭırāb olup āb-ı ḫūn-ālūd perde-i çeşminden seyelān iderek
an-ḳarīb mevkib-i ḫātem-i risālet gelür diyerek güẕār eyledi.

ا

Beyt:
4

1
2
3
4

ر
از د
אن دو

از

د

در

Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Seni selamette görme mutluğu ile dünyanın bütün üzüntülerini unutmak mümkündür.
Allah’ım! Kalblerindeki hüznü götür, hastalıklarını iyileştir.(el-Makrîzî, İmtâ’u’l-Esmâ’, C.1, s.175)
ṣadef: ṣāf M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Elini tuttuğum herkesi kaybettim, dostun izini kimden soracağımı şaşırdım. (Sâ’ib Divan, Gazeller, 3.
Bölüm, Gazel 418/10 )
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Āḫir mevkib-i ālem-tāb-ı Muḥammedī aleyhi’s-selām [A1 41a]
nümāyān olduḳda sāye-i livā-yı arşsāda olan gürūh-ı şīr-dilān beyninde
daḫı manẓūrı olmayıcaḳ dest-i ıżṭırābın ḥalḳa-i inān-ı nebevī idüp “Yā
Resūla’llāh pederüm ḳandadur ki nihāl-i ḳāmet-i dil-cūsı sāye-endāz-ı
ser-çeşme-i çeşmüm degüldür.” didükde rişte-i müjgān-ı seyyid-i ālemiyān
aleyhi’s-selām lülü-çekān-ı eşk-i firāḳ olup “Yā Fāṭıma ba d-ez-īn pederüñ
ben olayum.” diyü mu āmele-i nevāziş-i yetīmāneye taṣaddī buyurduḳlarında “Yā Resūla’llāh bu maḳālden meşāmm-ı cāna [A2 43b] būy-ı ḫūn
teveccüh itmededür.” diyü dest-i feryād ile çāk-efgen-i girībān-ı ıṣṭıbār olıcaḳ ḥażret-i seyyidü’l-enām aleyhi’s-selām ve ḥużżār-ı aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm yek-bāre āvāze-i nevḥa-ḫīz-i Fāṭıma’ya dem-sāz oldılar.
Beyt:
1

وح
ح

ان

از
אن

א ه ام א د
د هام

Meāricü’n-Nübüvve’de merḳūm olan rivāyāt-ı mu teberedendür ki ol
maḥalde nā-gāh cānib-i ṭāḳ-ı fīrūze-gūn-ı āsmāndan sāmi a-i faḫr-i cihāna
bir sadā ta alluḳ idüp māh-ı zemīn-tāb-ı ruḫsārların ṣavb-ı semāya tevcīh
buyurduḳlarında2 ḥażret-i seyyidü’ş-şühedāyı [M 36a] raḍıya’llāhü anh
miyāne-i arż ü semāda kisve-i cism-i insānīde müşāhede buyurdılar ki
“Yā Resūla’llāh benüm Fāṭıma-i yetīmemi nigāh-ı şefḳat ve iltifāt-ı ġarībnevāzāne-i mekremetüñden mehcūr eyleme.” diyü taḥrīk-i zebān-ı niyāz
eyler idi. Ḥażret-i nigāhbān-ı gencīne-i emānet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri “Ey amm-i ālī-ḳadr mirāt3-ı ḫāṭıruñı ġubār-ı daġdaġadan ārī eyle
ki anı ben ḫāṣṣeten duḫterlige ḳabūl ve naẓar-ı ḥıfẓ ü terbiyete meşmūl
eyledüm.” didüklerinde nā-gāh verā-yı sürādıḳ-ı ġaybdan bir nidā-yı cānbaḫşā āvīze-i sem -i hümāyūn-ı nebevī oldı ki “Yā Muḥammed sen ki duḫter-i Ḥamzā’yı āverde-i sāye-i revāḳ-ı übüvvet eyledüñ, bizüm daḫı ġalebe-i
afv ü raḥmetümüz bu muḳābelede peẕīrende-i uṣāt-ı [A1 41b] ümmetüñ
olmışdur.” Fe li’llāhi’l-ḥamdü ve’l-minne4
1

2
3
4

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Sevgililerin ayrılığından yaralı bir gönülle kalmışım, gözüm Nuh’un ciger paresi gibi tufana gark olmuş.
buyurduḳlarında: buyurduḳda A1, A2
mirāt -A1
Allah’a hamd ve minnet olsun.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:
1

אی دو
א
אه را
دو א

א

دای

א

Ḥażret-i faḫrü’r-rusül ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem menzil-i mu allā-cenābların maḳdem-i mes ūdları ile tenvīr [B 52] buyurduḳlarında ḫāne-i seyyidü’ş-şühedādan ġayrı ekẟer menāzil-i şühedā-yı [A2 44a] enṣārdan2 āvāze-i nevḥa vü feryād resīde-i gūş-ı melāl3 olur idi. Seyyid-i ālem
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem4 اכــ ــ
ــ ة
 و כــbuyurduḳlarında Sa d
bin Mu āẕ ve Üseyd bin Ḥuḍayr ve ba żı enṣār raḍıya’llāhü anhüm gūşres olmaġıla bi’l-cümle ahālī-i ḥaremlerin ḫāne-i seyyidü’ş-şühedāda ināre-i
tennūr-ı şīven ü fiġān itmek içün irsāl eylediler. Nīm-şeb āşiyān5-ı müjgān-ı nebevīden ṭāir-i ḫvābremān6 olup vāḳıf-ı setīre-i ḥāl olduḳda ر ــ
7
כــ و ــ أو دכــ و ــ أو د أو دכــ
 اdu asın nisvān-ı enṣār ḥaḳḳında pīrāye-i ṣaḥīfe-i eflāk eylediler. Ṣubḥ-dem vücūh-ı muḥācirīn ü enṣār
raḍıya’llāhü anhüm maḥfel-i hidāyet-endūz-ı risālete müctemi olduḳlarında “Ey ḥumāt-ı beyża-i İslām maḳtele-i dil-ḫırāş-ı Uḥud’da güẕer iden
mu āmele-i taḳdīr-i İlāhī ki mutaẓammın-ı hezārān deḳāyıḳ-ı ġāmıża-i
ḥikemdür.” Bi-ḥamdi’llāh resīde-i ser-ḥadd-ı encām oldı. Beşāret-bād ki
ba de’l-yevm ser-pençe-i istīlā-yı Ḳureyş’üñ girībān-ı İslāmiyān’a ta alluḳ u
i tilāsı nā-müyesserdür. Ḥavze-güzīnān-ı īmāna an-ḳarīb fetḥ-i celīl-i Mekke-i Muḥtereme ve daḫı nice fütūḥāt-ı aliyye müte ākibü’ṣ-ṣudūr müyesserdür8 diyü merhem-baḫş-ı cerīḥadārān-ı inkisār oldılar. Ve bu merātib-i
feżāil-i şühedā-yı [M 36b] Uḥud beyānında bu vech ile ser-pūş-endāz-ı
ḥoḳḳa-i rāz oldılar ki ervāḥ-ı muṭahhere-i şühedā ḳafes-i eşbāḥ-ı ebdāndan
şāḫsār-ı beḳāya bāl-engīz olduḳlarında ḥażret-i kerīm-i bende-nevāz celle
şānühū ṭuyūr-ı sebz-endām-ı pervāzgāh-ı [A1 42a] ḳuds ecvāfında cāy-sāz9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Haşir gününün ertesi dostun bağışını görünceye kadar, iki âlemde de günahlarımı sabitleyeyim.
enṣārdan -A1
melāl: helāl A2
Hamza’nın ağlayanı yok. (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 5, s.116)
āşiyān: āşiyānesin A2
-remān: -zamān A2
Allah sizden evladlarınızdan ve torunlarınızdan razı olsun.
müyesser -M
cāy-sāz: cāy-ı sezā A1
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idüp her rūz tābişgāh-ı kenār-ı enhār1-ı behiştde [A2 44b] eṭyeb-i mekel
ve eleẕẕ-i fevākih-i behiştī ile tena um ve gāh raḥīḳ ü selsebīl ü tesnīmden
tecerrü idüp gāh menāzil ü mesākin-i dārü’l-ḳarārlarını seyerān ve gāh
mesāyir-i riyāż-ı reżrāż-ı ferādīse ṭayarān idüp şeb-hengām ārāyiş-i sāḳ-ı
arş-ı İlāhī olan ḳanādīl2-i ṭılā-dūz-ı rūḥ-efrūz büṭūnında cā-girifte-i āsāyiş
olurlar.
Beyt:

א
3

א را

אی و
ظ دارد

رو

ا از

א

Bu menşūr-ı devlet-i cāvīd dest-i istis ādlarında4 bedīd olduḳda Ḫudāyā
tengnā-yı fenāda hem-kār-ı meşġale-i muvāneset olduġumuz eḥibbāmuzı5 bu bendegān-ı sa ādet resīde-i fāiz olduġı tereffüh-i gūn-a-gūndan ḫaber-yāb olmalarına niyāzmendüz diyü dest-efrāz-ı bārgāh-ı ġanī-i bī-niyāz
olduḳlarına bināen ḥażret-i kerīm-i şāmilü’l- aṭā azze ismuhū “Ey ḫoş-āyendegān-ı mihmān-ḫāne-i rıżā sizüñ merātib-i rif at ve derecāt-ı menziletüñizi bi’ẕ-ẕāt ben i lām ideyüm.” diyü ِ ّٰ ﴿و َ َ ْ َ ـ َّ ا َّ ۪ ـ َ ُ ِ ُ ـ ا ۪ ـ َ ـ ۪ ِ ا
َ
َ
6 ۪ ِ
﴾ ـאء ِ ْ ـ َ َر ِّ ِ ـ ُ َز ُـ َن َ ِ ۪ ـ َ ِ َ ٓ ــא ٰا ٰ ُ ـ ا ّٰ ُ ِ ـ ْ َ ْ ـ
[B
53]
naẓm-ı
ـ
ا
ـ
א
ـ
ا
ا
َ
ً
َ
ْ
ٓ
ٌ َْ َ
َْ
ُ
ْ ْ
kerīm-i beşāret-niẓāmın pīşgāh-ı şu ūr-ı penāh-ı seyyidü’l-mürselīne irsāl
olındı.7
Rivāyet-i uḫrāda8 ḥażret-i muḫbir-i ṣādıḳ aleyhi’s-selām Cābir bin Abdu’llāhi’l-Enṣārī raḍıya’llāhü anh tevcīh-i beşere-i beşāret buyurdılar ki “Yā
Cābir ḥażret-i Ḥudā-yı bī-hemtā9 azze şānühū mecmū -ı ḥulle-pūşān-ı
şehādet ile verā-yı perde-i aẓametden ilmā -ı envār-ı tekellüm buyurup
nevbet-i ḫiṭāb peder-i mükerremüñ Abdu’llāh-ı sütūde-sirişte geldük-

1
2
3

4
5
6
7
8
9

enhār -M
ḳanādīl: ḳandīl M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Hurî arkadaş, mekan cennet, kevser içecek, hizmetçi melek(tir) Allah, bizim sohbetimizi kötü gözden
korusun.
istis ādlarında: iṣti dādlarında M
aḥibbāmuzı: iḫvān A1
“Allah uğruna öldürülmüş olanları ölüler sanmayın! Bilakis Rableri indinde hayattadırlar, rızıklanmaktadırlar. Allah’ın fazl ve ihsanlarından dolayı onlar sevinçlidirler.” (Âl-i İmrân, 3/169-170)
olındı: buyuruldı A1, B
uḫrāda: āferīde B
-hemtā: -miẟāl M, -hemāl A1, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

de miyāneden ref -i ḥicāb-ı kibriyā buyurup 1 ــ ي َ ــ ْ أ ــכteşrīfine
sezāvār [A2 45a] buyuruldı. [A1 42b] Pederüñ ser-girān2-ı neşve-i iltifāt
olıcaḳ İlāhī kerem-i Ḫudāvendī’den [M 37a] niyāzmendüm ki mühre-i
rūḥum tekrār ḥoḳḳa-i bedene i āde buyurula ki rāh-ı maḥabbetüñde bir
daḫı taḫliye-i kīse-i ḥayāt idüp dīger bāre leẕẕet-baḫş-ı nev-bāve-i şīrīn-güvār-ı şehādet olam.
Beyt:
3

از ت
ان رد
ت د آن غ در دام

آب
אن

diyü āvīḫte-i dāmen-i niyāz olduḳda yine ḫiṭāb-ı izzet bu vech üzre4 sāniḥ
oldı ki şem a-i cihān-tāb-ı rūḥuñ bir daḫı fānūs-ı bedene avdeti muġāyir-i
ādet-i ḥikmet-āmīz-i ṣamedānum olmaġıla ol maṭlab huṣūlı rehīn-i uḳde-i istiḥāledür. Maṭlab-ı āḫer tevaḳḳu ın nigāşte-i cerīde-i taṣmīm eyle.
Binā-ber-īn Ḫudāvendā5 dārü’l-envār-ı himmetüñden6 bu bendeye pīşnihād buyurılan ni am-ı elvān-ı ināyet ḥālā encümen-gīr-i riyāżet-ḫāne-i
ḥayāt olan yārānuma iş ār olınmaḳ elṭāfını ḫvāstekārum didükde Ḥażret-i
Rabbü’l- ālemīn ber-ṭıbḳ-ı niyāz-ı mihmān7-ı ḳarīnü’l-i zāz tūtiyā-yı dīdegüşā-yı 8﴾ِ ّٰ ﴿و َ َ ْ َ ـ َّ ا َّ ۪ ـ َ ُ ِ ُ ـ ا ۪ ـ َ ـ ۪ ِ ا
َ kerīmesi ile çeşm-i ḫūn-bār-ı
َ
mātemiyānı cilā-yāfte-i tesliyet buyurdı.” Fe-li’llāhi’l-ḥamdü ve’l-minne.9
Allāme-i Ḳasṭallānī rahimehu’llāh vāḳı a-i Uḥud’da ṣūret-nümā olan tefriḳa māddesinde10 ḥükm-i ġāmıżā-i Rabbāniyye’yi mutażammına nice
fevāid-i celīle beyānıyla merāyā-yı ḳulūb-ı sāde-levḥāndan izāle-i jeng-i
teşvīş itmekle vesāṭet-i tercümān-ı yerā a-i anber-çekān ile pīrāye-i gūş-ı
hūşmendān ḳılınmaḳ münāsib görüldi.
Ḥikmet: Evvelā nehy-kerde-i peyġamberī olan emri irtikāb müstevcib-i şeāmet ü ḫasāret idügi ḥafaẓa-i medḫal olan aṣḥābuñ terk-i mevḳıf
1
2
3

Ey kulum! Benden iste ki, sana vereyim.
-girān: -nigūn M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Senin avın, kılıcın tadından dolayı ab-ı hayat içmez. Senin tuzağında olmayan kuş, hasretle canını verir.
4 üzre: ile M
5 Ḫudāvendā: Ḫudāyā A1, A2
6 himmetüñden: raḥmetüñden A1, A2
7 miḥmān -A1
8 “Allah uğruna öldürülmüş olanları ölüler sanmayın! (Al-i İmran, 3/169)
9 Allah’a hamd ve minnet olsun.
10 māddesinde: tefriḳasında A1
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[A2 45b] itdüklerinden nāşī hem kendileri ve hem sāir sipāh-ı İslām ġavṭaḫvār-ı girdāb-ı fenā olduḳları inḳırāż-ı āleme dek āmme-i müminīne sermeşḳ-i intibāh olacaḳdur1.
Ḥikmet: İbtīlā-yı beliyyāt [A1 43a] ādāt-ı enbiyā-yı kirām ṣalavātu’llāhi
aleyhim ecma īn olmaġın ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā aleyhi ecmelü’t-teḥāyāya daḫı ḥavṣala-i isti dād-ı ferāḫterlerine2 şāyān nevāle-ḫāne-i ḥikmetden
bir öyle māide3-i merāret-resān pīş-nihād [B 54] ḳılınmaḳ4 iḳtiżā-yı irāde-i ezeliyyedür.
Ḥikmet: [M 37b] Eger pertev-i āfitāb-ı nuṣret her zamān riyāż-ı āmāl-i
İslāmiyān terbiyesine ta alluḳ eylese sebze-i bī-gāne daḫı ser-zede-i mezra a-i iştibāh olup ḥanẓal u ney-şeker ve ḫār ü verd-i ter5 miyānesinde ref -i
imtiyāz lāzım gelürdi. Ve eger ḥālet-i inkisār her zamān ḳandīl-i ṣāf-ṭıynet-i İslāmiyān’a teveccüh eylese ināre-i çerāġ-ı bi ẟetden istifāde-i şu ā -ı
maḳṣūd nā-müyesser idi. Pes cem -i beyne’l-emreyn lüzūmı iḳtiżā-yı ḥikmet-i ezeliyye idügi idrāk-ı dūr-bīnāna nümāyāndur.
Ḥikmet: Ol vāḳı a-i endīşe-sūz bürūzına dek dükkān-nişīnān-ı nifāḳ
ḥoḳḳa-i dehānlarında6 helāhil-i fesādı ıżmār idüp pīrāhen-i dehānların
ālūde-i tiryāḳ-ı vifāḳ göstermekle umūr-ı nühüfte-i müminīne taḥṣīl-i
ıṭṭılā iderler idi. Vāḳı a-i Uḥud’da ṭılsım-güşāyān-ı defāyin-i īmāna ḥayyāt-ı ḫarābezār-ı işrākdan ol ḳadarca zaḫm-ı dendān-ı zehr-ālūd iṣābetin
görmekle ḳārūre-i ḫābaẟet-i bāṭınların bāz-gūn idüp rekīz-i ḥoḳḳa-i żamīrlerin i lāna başladılar. Ve bu tīz-āb-ı tefriḳa ṣāf u maġşūş temyīzine bā iẟ ü
bādī olup ol hengāmdan ṣoñra telvīḥ tavżīḥe mütebeddil ve telmīḥ taṣrīḥe
müteḥavvil oldı. [A2 46a]
Ḥikmet:7 İdrār-ı feyyāże-i fetḥ ü ẓafer te āḳubı ile her bār ḥadīḳa-i āmāl
ser-sebz olsa ḥavṣala-i nev-bāve-cünbān8-ı şāḫsār-ı īmāna elbette ẕāiḳa-i
ġaflet ḥāṣıl olup muḥāfaẓa-i esbāb-ı ṣūrīden tekāsül itmek lāzım gelür idi.
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olacaḳdur: olmaġiçündür A1, A2
isti dād-ı ferāḫterlerine: ḳamer-i āḫterlerine A2
māide: mānde A2
ḳılınmaḳ: olınmaḳ A1
ter -A2
dehānlarında: derūnlarında A1
Ḥikmet -M
-cünbān: -çīnān A1
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Binā-ber-īn ba żı mevāṭında seyl-āb-ı nuṣretüñ mecārī-i ḫilāfa cereyānı
kesr-i semāḥat [A1 43b] ve hażm-ı nefis içün olduġı müzekkiyān-ı aḫlāḳ-ı
irfāna ẓāhirdür.
Ḥikmet: Ḥażret-i ḥakīm1-i bī- illet cellet na māuhu nigehdārān-ı
nāmūs-ı İslām olan bendelerine kerāmet2-ḫāne-i behişt-i berīnde tertīb
eyledügi me āric3-i ulyā ve medāric4-i ḳuṣvāya mirḳāt-ı a māl ile irtiḳā
nā-müyesser olmaġın ecniḥa-i renk-āmīz-i şehādeti vesīle-i pervāz-ı vuṣūl
eyledi. Ḥikmet: Rütbe-i vālā-yı şehādet intihā-yı merātib-i ḳıbāb-nişīnān-ı
estār-ı velāyet olmaġın ḳadem-i ḥabīb-i ekrem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellemde
fedā-yı gencīne-i ḥayāt iden ser-bāzān-ı ṣādıḳu’l-i tiḳāda ol merātibde dīgerān müsābaḳat itmemek içündür. Ḥikmet: Ḥażret-i Rabbü’l- ālemīn’üñ
[M 38a] irāde-i ezeliyyesi ihlāk-ı e ādī-i dīne müte alliḳ olmaġın merākiz-i
ṭuġyānda ẟebāt ü ıṣrārları ve evliyā-yı İlāhī’ye ıżrārları ihlāk ü ta ẕībe istiḥḳāḳların istīcāb içündür. Va’llāhü te ālā a lemü bi-ḥaḳāyıḳı’l-umūr.5

Ġazve-i Ḥamrāü’l-Esed*
Naḳale-i vaḳāyi -i peyġamberī bu siyāḳ üzre tertīb-i āẟār-ı aḫbār6 eylemişdür ki kefere-i bed-endīş-i Ḳureyş cānib-i [B 55] Ümmü’l-Ḳurā’ya
taḳlīb-i çehre-i nuḥūset-medār idüp çend mesāfe ṭayyından ṣoñra İkrime
bin Ebī Cehl peder-i dūzaḫ-maḳarrından mevrūẟ olduġı üzre iẟāre7-i ġubār-ı fitneye der-kār olup ḳālıb-ı fesādına [A2 46b] muṭābıḳ nice hevādār-ı pür-fitne ile şedd-i ḥibāl-i maḳāl itdiler ki bu ḳadar irtikāb-ı külfe-i
meşaḳḳat ve itlāf-ı biḍā at żımnında āyīne-i rūzgār ber-vefḳ-ı dil-ḫvāh ṣūret-i müsā ade göstermiş iken istīṣāl8-i ḫuṣūm itmeden avdet itmek muḳteżā-yı rey-i sedīd degül idi. Ḥadīḳa-i serī ü’n-nemā-yı İslāmiyān’dan bir
nice aġṣān ṭu me-i teberzīn-i fenā olmaġıla uṣūl-ı eşcār-ı tevḥīde [A1 44a]
naḳṣ-ı terettüb itmek degül, belki an-ḳarīb her biri bir dıraḫt-ı sāyedār ü
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*
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ḥakīm: kerīm A2
kerāmet: kerem A2
me āric: medāric A2
medāric: me āric A2
Her şeyin hakikatını Allah en iyi bilir.
Başlık: M 38a, A1 43b, A2 46a, B 54
aḫbār -A1, A2
iẟāre: iẟār A1
istīṣāl: istiḳbāl A1
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bār-āver ola ki dīde-i ġām-dīde-i Ḳureyş’e her berg ü şāḫı bir tīġ ü sinān
ve eẟmārı helāhil-rīz-i gelū-yı Ḳureyşiyān olup sāyebān-ı ẓılālı ārāmişgeh-i
şīrān ü pelengān ola.

ن د ش אی
 ش אی2د

Beyt:1

د
3
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ه
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ا

و

א
ودی در
ر
د

Hemān vāṣıl-ı nev-bahār-ı taḳviyet olmadan muḳaddem4 bu hengām-ı
berg-rīzi ġanīmet bilüp rīşe-kāv5-ı cem iyyet-i Muḥammediyān olmaġa avdet olınmaḳ ehemdür6 diyü tīşe-i künd-dendān-ı fitneyi fesān-zede-i fesād
itmede mübālaġa eyledi. Ammā Ṣafvān bin Ümeyye bu tedbīri tehcīn idüp
belki āteş-i mātem-i aḳārib baḳiyye-i Evs ü Ḫazrec’e vesīle-i işti āl-ı ġażab
olup ḥarbden teḫallüf idenler bile ittifāḳ üzre ināre-i kānūn-ı intiḳām iderler ise ḥālā ḫvān-ı ẓaferden şirīn-meẕāḳ olmışken iḥtimāldür ki fevvāre-i
murād aksine gerdiş itmekle belki telh-kām-ı inhizām olayüz diyü fesḫ7-i
aẓīmet ṭarīḳin tercīḥ eyledi. Ammā neşve-i sahbā-yı ġurūr mülāḥaẓa-i inhizāmı ḳadeḥ-i şu ūr-ı İkrime’den [A2 47a] dūr itmegin [M 38b] bi’l-āḫire rücū a ḳarār virdiler. Bu ḫaber-i endūh-āver resīde-i sāmi a-i ḫayrü’l-beşer aleyhi’t-taḥiyye ve’t-teslīm olduḳda ṣıyānet-i nāmūs-ı dīn içün beyże-i
beyżā-ı millet-i Ḥanīf raḫne-yāb-ı acz olmayup şükūh-ı kevkebe-i mevkib-i īmāniyān henüz ber-ḳarār ve müsta id-i kārzār olduḳların iş ār niyyeti
ile yevm-i aḥadda ki ferdā-yı ġavġa-yı Uḥud idi, Bilāl-i Ḥabeşī raḍıya’llāhü
anh nidā-yı cem -i aṣḥāb içün fermān eylediler.8 Ve kārzār-ı Uḥud ḥużżārından ġayrı bir kimse iltiḥāḳ [A1 44b] itmemek içün tenbīh buyurdılar.
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Beyt: Naẓm A2
şeved: buved A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Şimdi yeryüzüne dikilen fidan, çabucak gökyüzüne ulaşan ağaç olur. Dikkat et ki, katre damlaya damlaya göl olur.
muḳaddem -M, A1
-kāv: -gāh A1
ehemdür: gerekdür M
fesḫ -A2
eylediler: olındı M
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Beyt:
1

אره

ا

א ان

אر

Bilāl-i Ḥabeşī raḍıya’llāhü anh ber-ṭıbḳ-ı fermūde-i nebevī şāh-bāzān-ı
dil-remīde-i şikeste-bāla idāre-i peftere-i da vet eyledükde her biri cilvegāh-ı cerāḥat-ı adīde iken yine fermān-ı Resūl-i Ḫudā’dan gerden[B 56]pīç olmayup kesr ü cürūḥların cebīre ile cebr iderek sāye-i livā-yı sulṭān-ı
risālet aleyhi’s-selāma müsāra atı merhem-i āḳıbet-resān bildiler. Kerīme-i devlet-baḫşā-yı ﴿اَ َّ ۪ ــ َ ا ْ ــ َ َ א ُ ا ِ ّٰ ِ َوا ُ ــ ِل ِ ــ ْ َ ْ ــ ِ َ ٓ ــא اَ َ א َ ُ ــ ا ْ َ ــ ُح
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ٌ
ser-levḥa-i dībāce-i menḳabetleridür. Ancaḳ Cābir bin Abdi’llāh-ı Enṣārī
raḍıya’llāhü anhümā ıyāl-i pederinüñ tedārük-i mā-yaḥtācı öẕr ile neberdgāh-ı Uḥud’dan müteḫallif olmaġıla bu def a kemāl-i ḍarā etden nāşī
nāil-i rütbe-i refāḳat eylediler3. Ḫayme-i zer-ṭınāb-ı neyyir-i a ẓam mebyet-i ufḳ-ı ġarbīde ẟebt-i evtād eyledükde menzil-i Ḥamrāü’l-Esed’de ki
[A2 47b] Ṭābe-i Müsteṭābe’ye sekiz mīl mesāfedür, medd-i ṭınāb-ı bārgāh-ı iclāl buyurulup fermān-ı ḥażret-i kāşifü’d-dücā ile biş yüz yirde āteş-i
şeb-efrūz iş āl itmekle revāḳ-sūz-ı ḫānmān-ı ẓalām oldılar4. Ma bed bin Ebī
Ma bed-i Ḫuzā ī ki henüz ol zamāna dek egerçi pertev-i āfitāb-ı īmān ile
tenvīr-i kāşāne-i żamīr itmiş idi, ammā mehtāb-ı maḥabbet-i Muḥammedī revżene-i süveydāsına5 żiyā-baḫş6 olmış idi. Meger ol eẟnāda temşīt-i
ba żı mühimmātı7 içün cānib-i Mekke’ye sevḳ-i cemmāze-i aẓīmet itmiş
idi. Menzil-i mezbūrda mevkib-i İslām’a teṣādüf itmegin [M 39a] ḳadem-i
sulṭān-ı kevneyn aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāta [A1 45a] rū-māl idüp ta ziye-i
aṣḥāb merāsimin edādan ṣoñra yine cānib-i maḳṣadına teveccüh eyledi.
Merḥale-i ẟāniyedeki Rūḥā ile müsemmā idi, mecma -ı Ḳureyş’e mülāḳī
1

2

3
4
5
6
7

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Tevekkül yolcularının Hızır’ı azimettir, bahar seli istiharenin yoldaşı değildir. (Sâ’ib-i Tebrîzî, Divan-ı
Eş’ar, Gazeller, Gazel 2070)
“Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.” (Âl-i İmrân,
3/172)
eylediler: buyurdılar A1, A2
oldılar: eylediler M
süveydāsına: süveydā-yı diline M
süveydāsına żiyā-baḫş: süveydā-yı dilinde żiyā-baḫşā M
mühimmātı: mehāmm M
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olıcaḳ1 Ebū Süfyān “Ey2 Ma bed hezīmet-zedegān-ı İslāmiyān ne ḥāletdedürler?” diyü leb-cünbān-ı pürsiş-i maġrūrāne olduḳda Ma bed bu vech
ile levḥa-ṭırāz-ı cevāb oldı ki “Ḥālā Ḥażret-i Muḥammed ḥużżār-ı ma reke-i Uḥud’dan ġayrı baḳiyye-i ḳabāil-i ġayret-keşāndan cemm-i ġafīr ile
ilmā -ı şimşīr-i intiḳām içün Medīne’den nehżat eylediler. Ḥattā3 menzil-i
Ḥamrāü’l-Esed’de miyāne-i ḫıyāmlarından güẕār eyledüm.” didükde Ebū
Süfyān vesāir kār4-güẕārān-ı Ḳureyş yek-deme girih-güşā-yı rişte5-i istib ād olup “Anlardan ḳudret-i ḥareket ebediyyü’l-fıḳdān iken bu ne maḳāl-ı
bī-hūdedür ki zebān-güẕār idersin?” didüklerinde Ma bed binā-yı kelāmın
esās-ı ḳasem ile temhīd idüp ve Rabbü’l-Ka be sebīke-i maḳālüm nüḥās-ı
kiẕb ü ḫilāfdan ḫāliṣdür. Ḥāttā benüm taṣavvurum budur ki siz bu merḥaleden şedd-i niṭāḳ6-ı rāḥile-i azīmet eylemeden anlaruñ mirāt7-ı [A2 48a]
pişānī-i maṭāyāsından müşāhede-i ṣūret-i perīşānī eyleyesiz didükde şübheleri zāil olup der-ḥāl bād-ı burūt-ı naḥvetlerine fütūr ārıż olup8 Ṣafvān
bin Ümeyye “Görür misüz benüm ṭıbḳ-ı endīşem nice ẓuhūr [B 57] eyledi. Hemān ṭınāb-ı ḫıyām-ı ırż-ı nāmūsımuz bürīde-i tīġ-i inḳılāb olmadın
kenāre-gīr-i menzil-i selāmet olmaḳ ġanīmetdür.” diyüp hücūm-ı seyl-āb-ı
ḫaşyet ile bir ān tevaḳḳufa mecāl bulamayup reh-siper-i gürīz oldılar. Ma bed der-ḥāl irtiḥāl-i küffār ḫaberini bir ḳāṣid-i ferḫunde-pey-i sebük-seyr
ile cānib-i sulṭānü’r-rusül9 aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāma i lām eyledi. Bir şeb
daḫı mevżi -i muḥarrerde basṭ-ı müttekā10-yı iḳāmet buyurulduḳdan ṣoñra
bedreḳa-i ferāġ ile cānib-i Medīne’ye taḥrīk-i rikāb-ı müsteṭāb buyurdılar.
Ḳalem-güẕāşte-i naḳale-i āẟārdur ki menzil-i mezbūrda bāz-māndegān-ı [A1 45b] ḳāfile-i fesāddan iki bed-nihād girifte-i dām-ı kemend-i
ġuzāt oldı ki birisi Ebū Azze-i Şā ir idi ki vāḳı a-i Bedr-i kübrāda pā-beste-i uḳde-i esr olmış iken maẓalle-i merḥāmet-i nebevīye ilticā idüp
[M 39b] keẟret-i benāt ü ıyālin ẕerī a-i isti fā itmekle ba d-ez-īn muḥārebe-i
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olıcaḳ: olup M
Ey: Yā A1
Ḥattā: Ḥālā A2
kār -A1
rişte: leb M
niṭāḳ -A1
mirāt -A1
olup: oldı A1, A2
-rusül: -mürselīn A1
mütteḳā: bisāṭ A1
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müminīnden teḥāşī şarṭıyla meccānen silsile-i esrden rehāyī-baḫş olmışlar
idi. Bu def a vāḳı a-i Uḥud’da rābıṭa-i ahdi ḥavāle-i sikkīn-i naḳṣ idüp
irtikāb-ı töhmet-i ḥużūrdan fażla ḳabāil-i küffārdan sevḳ-i leşker itmek
içün ṣarf1-ı edā-yı gūn-ā-gūn-ı şā irāne ile taḫliye-i enbān-ı nāṭıḳa eyledügi
daḫı2 resīde-i sāmi a-i hümāyūn olmış idi. Ol murġ-ı zeyrek bu def a daḫı
fütāde-i dām-ı naḫçīr-girān-ı İslām olduġı żamīr-i seyyidü’l-beşerde aleyhi’s-selāma vesīle-i inşirāḥ olup müsvedde-i çirk-ālūde-i bedeninde ḥakk-ı
maṭla -ı [A2 48b] res-i bī-meāline tīg-i anberīn-cevher-i ebrū ile işāret
buyurdılar. Bu def a yine ḳaṣīde-i iḫtiyāle gürīz idüp her çend sefīne-i niyāza ẟebt-i maẓāmīn-i ibtihāl idegördi. Ammā nāil-i ṣıla-i necāt olamayup
seyyid-i ālem bu vechile basṭ-ı cevāb-ı ḥikmet-medār buyurdılar ki “Ol
dā iye mutaṣavver degüldür ki bu maḥalden Ümmü’l-Ḳurā’ya āzim olup
ḥacer-i beytde hem-kārān-ı süfehā-yı Ḳureyş ile ḥalḳa-zede3-i encümen-i
şeḳā olduġıñda ḳalem-i engüşt-i bed-siriştüñ līḳa-i rīş-i lu āb-ālūduña pīçīde iderek ḫande-i müstehziyāne ile iki def a Ḥażret-i Muḥammed’i lābe-i
tezvīr-āmīz-i şā irāneme firīfte eyledüm diyü neşr-i müzaḫrefāt-ı mübāhāt
eyleseñ4 gerekdür. Ammā bu def a nīreng-i bāzīçe-i daġal-āmīz ki i timād-ı
ümīdinde olma.” diyü 5 ــ
ــ وا ــ
ــ غ ا ــ ــ
ḥadīẟ-i şerīfi
zebān-ı gevher-feşānlarından leme ān eyledi. Ber-mūcib-i [A1 46a] fermūde-i peyġamberī Āṣım bin ābit raḍıya’llāhü anh ḫāme-i şimşīr ile neşīde-i
Amr-ı bed-encāmuñ resīde-i maḳṭa -ı fenā eyledi. Birisi daḫı Mu āviye bin
Muġīre idi. Ḥażret-i ẕi’n-nūreyn Oẟmān 6 raḍıya’llāhü anh ibḳā-yı mehçesi emrinde dāmen-i şafā ate [B 58] tevessül itmegin üç günden ziyāde
dārü’l-hicrede ārām iderse yine şöhr-bend-i ḥayātdan iclā olınmaḳ şarṭıyla āzād eylediler. Ol ḫūn-girifte rūz-ı çārümde bile sevād-ı Medīne’den
furṣat-ı irtiḫāl bulamayup bīm-i cānla bir kūşede iḫtifā itmegin fermān-ı
sulṭān-ı ẟaḳaleyn7 ile Ammār8 bin Yāsir ve Zeyd bin Ḥāriẟe raḍıya’llāhü
anhümā reh-rev-i beyābān-ı adem [M 40a] eylediler.
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ṣarf -M
daḫı -M
-zede: -bend M
eyleseñ: itseñ M
“Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.” (Nevevî, Şerhü’n-Nevevî alâ Müslim, C. 18, s. 124)
Oẟmān -M
-ẟaḳaleyn: -rusül M
Ammār: Oẟmān A1
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Vaḳāyi-i Sāl-i Çehārüm-i Hicrī Evvelā Vāḳıa-i Seriyye-i
Recīdür*
[A2 49a] Mutaraṣṣıdān-ı aḫbār-ı nebevī ve müte ahhidān-ı āẟār-ı
Muṣṭafāvī bu vech üzre1 ṣaḥīfe-nigār-ı beyān olmışlardur ki beyābān-gerdān-ı işrākdan Süfyān bin Ḫālid-i Huzeyl Benī Aḍal ve Ḳāre’den bir cem
ile tehniye-i Ḳureyş içün Mekke’ye azm itmişler idi. Menkūḥa-i kebş-i
ketībe Sulāfe binti Sa d’uñ iki püser-i bed-güheri rūz-ı Uḥud’da Āṣım
bin ābit raḍıya’llāhü anhuñ āyīne-i şimşīrine vaż -ı nuḳre-i ḥayāt itmeleri ile her kim şem a-i ser-i Āṣım’ı āverde-i miḳrāż-ı şehādet ider ise yüz
res şütür-ı kūh-endām i ṭāsını āmāde-i çerāgāh-ı ta ahhüd itmegin Süfyān’uñ ıṣṭabl-ı ṭāmi ası sevdā-yı cimāl ile mālī olup ḳabīlesine rücū eyledükde manṣūbe-i iḥtiyāl tertībine şürū eyledi. Ricāl ḳabīlesinden yedi
nefer-i ḫud ager-i bed-nejādı Medīne-i Ṭāhire’ye irsāl idüp peder-i Āṣım
olan ābit bin el-Aḳlaḥ’uñ ḫānesinde rabṭ-ı maṭiyye-i nüzūl eylediler. Ve
ḥużūr-ı sulṭān-ı risālete gelüp “Yā Resūla’llāh ḳabīlemüzden cem -i keẟīr
palās-ı şirki kabā-yı girān-bahā-yı īmāna tebdīl eylediler. Āmmā miyān-ı
ḥālleri niṭāḳ-ı aḥkām-ı şerāyi den [A1 46b] ḫālī olmaġın ta līm-i Ḳur’ān
ve tefhīm-i merāsim-i İslām ü īmān içün bir nice nefer ṣaḥābe-i kirām
irsāline niyāzmendüz.” diyü tertīb-i muḳaddemāt-ı tezvīr eylediler. Ve
Āṣım bin ābit raḍıya’llāhü anh ile bünyād-ı ḳavā id-i üns ü ülfet idüp
her bār cānib-i ḳabīlelerine teşvīḳ ü terġīb iderek zīr-i ḫār ü ḫas-ı mekr ü
firībde ta biye eyledükleri dām u dāne-i nīreng ile ṭāir-i żamīrin rübūde-i
hevā-yı azm eylediler. Çend rūze mürūrından ṣoñra seyyid-i enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām on nefer aṣḥāb-ı kirāmı [A2 49b] raḍıya’llāhü anhüm
ta līm-i ḳabīle-i Aḍal2 ve Ḳāre’ye nām-zed buyurdılar3. Eṣaḥḥ-ı aḳvāl üzre
Āṣım raḍıya’llāhü anhı ol fırḳaya emīr ta yīn buyurdılar. Esāmī-i aṣḥāb-ı
kirām raḍıya’llāhü anh bu vech ile yerā a-zede-i müdaḳḳiḳīn-i siyerdür4.
Āṣım bin ābit, Merẟed bin Ebī Merẟed, Ḥubeyb bin Adiy, Zeyd bin
ed-Deẟinne ve Abdu’llāh bin eṭ-Ṭārıḳ, Ḫālid bin Ebī Bükeyr, Mu aḳḳib
*
1
2
3
4

Başlık: M 40a, A1 46a, A2 48b, B 58; Vaḳāyi -i Sāl-ı Çihārüm Olan Vāḳı a-i Seriyye-i Recī A2
üzre: ile M
Aḍal: Aḳīl A1
buyurdılar: buyurup M
siyer -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

bin Ubeyd raḍıya’llāhü anhüm. Ol heft1 düzd-i cān-rübāya refīḳ olup
ṭarz-ı şeb-gīrāne-i düzd2[B 59]-reviş ile intiḥāż [M 40b] eylediler. Perde-i
żalām dāmen-çīn olduḳda şi b-i cibālde iḫtifā iderek Ḥadde nām maḥalle
nāzil olduḳlarında3 heft düzdüñ biri nihānī cüdā olup Süfyān’a aṣḥāb-ı
kirām’uñ ḳudūmın iḫbār eyledi. Ol derende seg-i cehennemi hemān4 iki
yüz nefer5 kilāb-ı tīz-dendān ile mānende-i ebr-i āteşbār-ı belā menzil-i
Recī ’de sāde-levḥān-ı aṣḥāb üzre ḥavāle oldılar. Aṣḥāb raḍıya’llāhü anhüm
desīse-i ḥāle kesb-i şu ūr eyleyicek müntehā-yı āmāl6 olan rütbe-i şehādete rabṭ-ı ḫāṭır idüp ḳıtāle dest-efrāz oldılar. Süfyān bin Ḫālid “Yā Āṣım
tażyī -i nefse mübāderet itme ki kānūn-ı derūnumuzda size īṣāl-i şerāre-i
şer itmekle niyyetümüz yoḳdur.” diyü giriftār-ı dām-ı esīr itmek sevdāsıyla
[A1 47a] ḥīle-i dīger bünyādına āġāz eyledi. Āmmā Āṣım raḍıya’llāhü anh
Beyt:
7

ن ا אر א
ز ح ار א

و

א א

diyüp burc-ı ḳavsdan remy-i şihāb-ı nibāl-i peykāna8 der-kār oldı.
Meẟnevī:9

ده
11

ه
10

א א درآ
אن د

א

از א א
ز س ح ق

[A2 50a] Gencīne-i tīr-keş12 naḳd-ı niṣāldan tehī olıcaḳ ejder-i nīze-i dü
serden āteş-efşān olmaġa āġāz eylediler.
1
2
3
4
5
6
7

heft -M
düzd -A1
nāzil olduḳlarında: nüzūl itdüklerinde A1
hemān -M
nefer -M
āmāl: āmānı A1, A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Biz, aşığız öldürülmek itibarımızdır. Aşkın kılıcı bizim mezar taşımızdan (bilenerek) keskinleşmiştir.
8 peykāna -M
9 Meẟnevī: Beyt B, A1, Naẓm A2
10 diger: yekī M
11 Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bir hükümdar, saz telinden bir keman yaptı. Biri al, digeri ver dedi. Yaylardan çıkan ok yanlış çıktı.
Gök kuşağından şimşek çaktı.
12 tīr-keş: terkeş M, A1
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ز

Beyt:
2

ه

א آ

1

و

א א

Nāvek-i nīze daḫı ḳalem-ṣıfat çāk olıncaya dek dest-bürd idüp āḥir bir
müddet daḫı ebr-i şimşīrden seyyāre-feşān oldılar. āḳıbet aṣḥāb-ı aşereden
altı3 neferi bāl-i gül-reng-i şehādet ile şāḫsār-ı ḳudse ḫırām idüp nevbet-i
şehādet Āṣım raḍıya’llāhü anha geldükde dergāh-ı mücībü’d-da vāta bu
vechile dest-efrāz-ı niyāz oldı ki Ḫudāyā ben rūz-ı nuḫustīn-i İslām’umdan
berü ḥimāyet-i dīn-i mübīnde ser-i mū taḳṣīri tecvīẓ itmedüm. Sen daḫı
rūz-ı pesīn-i ḥayātumda benüm cesed-i nā-çīzümi dest-zede-i düşmenān-ı
nā-pāk olmadan ṣıyānet eyle.” diyü4 ḫāme-i niyāzı levḥa-i icābete naḳş-endāz olup kāse-nūş-ı asel-i 5 muṣaffā-yı şehādet olduḳdan ṣoñra teng-çeşmān-ı küffār ṣad şütür-i ma hūda dest-res olmaḳ sevdāsıyla maṭāyā-yı
āmāllerini girānbār [M 41a] idüp ol sa ādetmendüñ küngüre-i ser-i mübārekin kivāre-i bedeninden dūr itmege mücidd olduḳları ḥālde fermān-ı
Rabbü’l- ālemīn ile6 zenābīr-i bī-ḥesāb gird-ā-gird ḥavālīsinde ṣaff-beste-i
ḥirāset olup her kim cānib-i Āṣım’a gām-cünbān oldı ise yek-bāre hücūm
itmege7 yek-ser ittifāḳ olup [A1 47b] nīş-i ser-tīz-i zehr-ālūd ḥavāle iderler
idi. Nā-çār ol müstaḥfıẓān-ı ḳal a-i hidāyetüñ8 teferruḳı ümīdi ile bi-ḥasebi’l- ādet zenbūrān-ı sīm-per-i nücūm ṭulū ına ümīdvār oldılar. Ammā
dūd-ı şeb tefrīḳ-i [A2 50b] zenābīr [B 60] eyledükde bi-emri’llāh seḥāb-ı
deryā-bār-ı raḥmet cānib-i bālādan hezārān rişte-i sīmīn iṭāle idüp ve emvāc-ı seyl-āb-ı ḥimāyet cānib-i pestden āġūş-ı i zāz açup pīçīde-i ḳımāṭ-ı
āb9 idüp dīde-i a dādan nihān eylediler. Ḥubeyb bin Adiy ve Zeyd bin
ed-Deẟinne raḍıya’llāhü anhümāyı dest-beste-i hevān idüp metā -ı girānbahā-yı vücūdların kefere-i Ḳureyş’e fürūḫt eylediler10. Tehī-māyegān-ı
1
2

terkeş: tīr-keş A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Sadak (ok kabı) oklardan boşalınca yayları attılar. Mızrakları kullanır oldular.
3 altı: yedi A1
4 diyü -M
5 asel -M
6 fermān-ı Rabbü’l- ālemīn ile -M
7 itmege: idüp A2
8 hidāyetüñ: hüdānuñ A1, A2
9 āb -M
10 Ḥubeyb bin Adiy….fürūḫt eylediler -M
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bāzār-ı işrāk eşher-i ḥurum inḳıżāsından ṣoñra Ten īm nām maḥalde ki
ḫāric-i ḥadd-i ḥaremde bir mevżi ismidür, iki sütūn-ı dār naṣb idüp Ḥubeyb ü Zeyd’i pāy-ı dāra iḥżār eylediler.
Beyt:
1

ت אی دار
אن א ار

دا وار
دا אی دار

Ḥubeyb raḍıya’llāhü anh ol ḥāletde2 ḫvāstekār-ı mühlet-i cüzī olup
iki rek at namāzı āḫirīn beyt-i dīvānçe-i ibādet itmekle tā-be-ḥaşr fırḳa-i
maḳtūlāna bu sünnet ol ālī-baḫtdan yādigār ḳaldı. Ol ḫilālde ser-cūş-ı
ṭabī atlarından bu iki beyt-i cān-güẕār ārāyiş-i ṭāḳ-ı rūzgār oldı.
Şir:3

א

4

ّ ٍع

أ
وإن

أא
أي ٍّ כאن
ذات ا
أو אل

و

وذ כ
אرك

Ve ol ẓalame-i bī-raḥmet5 ḥaḳḳında dest-i şikāyeti bārgāh-ı İlāhī’ye bu
vech ile efrāşte eylediler ki ــאدر ــ
ا ــ ا ِ ــ ــ دا وا ــ ــ دا و
6
 أ ــ اMuḥammed bin İsḥaḳ rahimehumu’llāh ḳalem-zen-i taḥḳīḳ olmışdur ki [A1 48a] mevḳi -i merḳūm ḥużżārı endek müddetde ibtilā-yı miḥen
ü mesāyib ile reh-peymā-yı caḥīm oldılar. [A2 51a] Her çend ol merd-i
ḫāliṣü’l- aḳīdeye va d-ı necāt ile millet-i beyżādan rücū teklīfinde iḳdām
eyledükçe7 tamāmet-i salṭanat-ı ḳalem-rev-i cihān fedā-yı yek-lem a-i
īmāndur diyü cevāb [M 41b] virüp8 ol ḥālet-i yes ü perīşānīde dü dest-i
ḍarā etin bārgāh-ı Yezdānī’ye bu9 vech ile küşād eyledi ki “İlāhī noḳṭa-i
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Eğer seni mertçe darağacına götürürlerse, cesur bir şekilde (darağacını) karşıla, (zira) dünya ebedi değil.
ol ḥāletde -M
Şi r: Beytān M, Arabiyye A1
Tavîl
“Ben, Müslüman olarak Allah için öldürüldükten sonra hangi yanım üstüne düşersem düşeyim, umurumda değil. (Madem) bu (ölümüm), Allah içindir, O dilerse toprakta dağılmış uzuvları ebediyete
mazhar eder.” (Abdulmelik en-Nisâbûrî, Şerefü’l-Mustafa, C. 4, s. 59)
-raḥmet: -merḥamet A2
Allah’ım! Onları helak edip topluluklarını târümâr eyle; onların birer birer canlarını al; onlardan hiçbirini sağ bırakma.
eyledükçe: olınduḳça A1
virüp: virür idi A1, A2
bu: bir M
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vücūd-ı nā-çīzüm dāire-i rū-siyāhān-ı ecānib iḥāṭasında ḳalmaġın ḥabībüñ Ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣṭafā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām cenābına
peyām-ı vürūd-ı encāmum iblāġ idicek bir āşnā nā-yābdur.
Beyt:
1

א و א را ا
را
زم و دو

Kendi kibriyā ve aẓametüñle benüm selāmumı iblāġ eyle. Zeyd bin
Eslem raḍıya’llāhü anhdan mervīdür ki bir gün maḥfel-i feyż-niẟār2-ı nebevīde aleyhi’t-taḥiyyetü ve’t-teslīm aṣḥāb-ı sa ādet-meāb ile ḥalḳa-bend-i
cem iyyet olmış idik ki nā-gāh beşere-i mübeşşere3-i seyyidü’l-beşerde
āẟār-ı vaḥy leme ān idüp ṣadef-i dehen-i müteyemmenlerinden ve aleyhi’s-selām ve raḥmetu’llāhi ferāidi telelü eyledi. Aña müte āḳib gül-deste-efşān-ı beyān oldı ki Ḥubeyb bin Adiy Ten īm’de cevr-i ẓalame-i Ḳureyş ile derece-i şehādete irtiḳā eyledi. İblāġ-ı selāmına Ḥażret-i Ḫudā-yı
bī-hemtāyı [B 61] tevkīl itmegin ṭaraf-ı bārgāh-ı muḳaddes-i Rabbānī’den
Cibrīl-i Emīn4 aleyhi’s-selām edā-yı sefāret-i peyām eyledi. Mā-ḥaṣal Hübeyb’i cānib-i Medīne’ye teveccüh ṭarīḳası üzre bāzūlarından āvīḫte idüp
ḳırḳ nefer-i bed-nihād nişāne-i nīze-i ser-tīz itmege āmāde olıcaḳ dem-i
vā-pesīnde ḳıbleden inḥirāfdan nāşī 5﴾ِ ّٰ  ﴿ َ َא ْ َ ــא ُ َ ُّـ ا َ َ ـ َو ْ ـ ُ اkerīmesiyle
َ
َّ
[A2 51b] tesliyet-baḫş-ı ḫāṭır-ı ḥazīn olmışken teṣādüm-i rimāhdan bervech-i dil-ḫvāh rūy-i iḳbāli mānende-i ḳıble-nümā yine6 cānib-i [A1 48b]
Beytü’l-Ḥarām’a münḳalib olıcaḳ ـ ا ـ ا ـ
اـ ي ـ و ـ
ا ـ
7
و و
 رmaḳāliyle erīke-i ulviyyeye naḳl-i raḫt-ı ḥayāt-ı
ebedī eyledi. Zeyd bin ed-Deẟinne’yi raḍıya’llāhü anh daḫı8 pāy-ı dārda
Ṣafvān bin Ümeyye’nüñ Besṭās9 nām ġulām-ı bed-fercāmı şu le-i şimşīr-i
şehādetle reh-bürde-i menāzil-i ḳuds eyledi. Bu vāḳı a-i hāileyi miyān-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefūlü Mefāilün Feūlün
İnliyorum ama iniltinin tesiri yok. Yanıyorum ama dostun haberi yok.
-niẟār: āẟār A1
mübeşşere -M
Emīn -M
“Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” (Bakara, 2/115)
yine -M, A1
Benim yüzümü, hem kendi zâtı için hem Peygamber’i için hem de bütün müminler için razı olduğu
bir kıbleye çeviren Allah’a hamd olsun.
raḍıya’llāhü anh daḫı: daḫı raḍıya’llāhü anh M
Besṭās: Besṭān B
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ḳabāilde işā a içün ol mīve-i şecere-i raḥmeti nihāl-i dārdan dūr itmediler. Ḥażret-i faḫrü’r-rusül aleyhi’t-taḥiyyetü ve’t-teslīm dāmen-i mesāmi -i
aṣḥāb-ı kirāma1 bu vechile gül-pāş-ı ḫiṭāb oldılar ki “Şükūfe-i beden-i Ḥubeyb’i şāḫçe-i dārdan ber-çīde [M 42a] itmege āyā ḳanġı mümin-i bālādest dāmen-zen-i miyān-ı himmet olur ki bu ḫiẕmet muḳābelesinde gülgeşt-i reyḥānzār-ı behişt ile mübeşşer ola?” Miyān-ı aṣḥāb-ı kirāmdan iki
naḫl-ı zībende-ḫırām ya nī Miḳdād bin Esved ve Zübeyr bin el- Avvām
raḍıya’llāhü anhümā ḳıyām idüp iltizām-ı uhde-i himmetle rū-be-rāh oldılar. Seyyārevār reviş-i şeb-gīrāne ile bir şeb Ten īm’e vāṣıl olup ol cigerdārān-ı çābük-dest ḳırḳ nefer pāsbān-ı ḫufte miyānesinde zīr-i dāmen-i
ḫayme-i ẓulmetde ol2 felke-i zerkār-ı bārgāh-ı şehādeti āheste ser-i dārdan
tenzīl idüp iḫfā-yı maṭāyā eyledükleri3 maḥalle getürdiler. Zübeyr raḍıya’llāhü anh kendi maṭiyyesine taḥmīl idüp cānib-i hicret-serāya inān-tāb
oldılar. Şehādet-i Ḥubeyb raḍıya’llāhü anh vuḳū ından ol vaḳte gelince
ḫayāl-i fener-i eflāk çihil şebāne-rūz devr idüp [A2 52a] ol çille-güzīn-i
rif atuñ cism-i ġam-fersūdı germ ü serd-i leyl ü nehāra levḥa-i āzmāyiş olmış iken yine beden-i muṭarrāsı ter ü tāze [A1 49a] ve dīde-i cerāyiḥinden
pergāle-i ḫūn-ı gül-gūn tereşşüḥ eyledügi raḳam-zede-i ẟiḳātdur. Ṣubḥ-dem
pāsdārān-ı Ḳureyş ārāyiş-i ser-şem a-i dār olan şu le-i şeb-tābüñ rübūde-i
miḳrāż-ı istirāḳ4 olduġın göricek dest-zede-i aṣḥāb-ı Muḥammedī olduġın
istiş ār idüp yetmiş nefer5 süvār-ı kīne-güẕār ta ḳībe şitāb eylediler. Ġubārları manẓūr-ı Zübeyr ve Miḳdād olıcaḳ beden-i müteyemmen-i Ḥubeyb’i
vedī a-i ṣaḥn-ı zemīn idüp āmāde-i teḳābül6 olduḳları ḥālde bi-emri’llāhi
te ālā ṣadr-ı ḫāk mānende-i dil-i uşşāḳ çāk olup ol cevher-i girān-bahāyı
ṣandūḳa7-i sīnesinde nihān eyledi. Bu emr-i bedī [B 62] ẓuhūrı sebebiyle
belī ü’l-arż laḳabı ile dehān-gerd-i ālemiyān oldı. Süvārān-ı küffār ḳarīb
olduḳda Ḥażret-i Zübeyr raḍıya’llāhü anh ser-i ḳamer-tābından hāle-i
destārın endaḫte idüp “Ey herze-gerdān-ı beyābān-ı ḫiẕlān ben güher-pāre-i ṣadef-i Ṣafiyye bintü Abdu’l-muṭṭalib Zübeyr bin el- Avvām’um ve
1
2
3
4
5
6
7

kirāma -M
ol -A1
eyledükleri: itdükleri A2
istirāḳ -M
nefer -M
teḳābül: müteḳābil A1
ṣandūḳa: ṣandūḳ M
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refīḳüm Miḳdād bin el-Esved’dür. İkimüz daḫı anḳā-yı āşiyāne-i peygār
olduġı āmme-i Ḳureyş’e [M 42b] ma lūmdur. Bizüm ile sevdā-yı perḫāş
iżā a-i biḍā a-i ḥayātdan ġayrı ẟemere virmez. Ne maḳūle ālāt ile irāde olınur ise āmādeyüz.” didüklerinde ol iki gencīne-i naḳd-ı şeca ātuñ ṭılsım-ı
mehābetleri sedd1-i vüche-i Ḳureyş olup muḥārebeye yārā-yı muḳāvemet
bulamaduḳlarından [A2 52b] bi’ż-żarūre mu āvedeti mu ādāta tercīḥ eylediler. Ol neyyirīn-i āsmān-ı hüner ḥużūr-ı ḫayrü’l-beşere aleyhi’s-selām
çehre-sāy olduḳlarında Cibrīl-i Emīn aleyhi’s-selām muḳābele-nişīn-i pādişāh-ı taḥt-ı risālet bulunmaġın “Yā Resūla’llāh melāike2-i ṭabaḳāt-ı eflāk
bu iki peleng-i şāhiḳa-i celādetle ḫalvet-serāy-ı mele-i a lāda mübāhāt idüp
zemzeme-i menḳabet [A1 49b] ü sitāyişlerin ārāyiş-i mecāmi -i ḳuds eylediler.” diyü ser-i iftiḫārların hem-kevkebe-i küngüre-i arş-ı berīn eyledi.
Ve’s-selām.

Seriyye-i Abdu’llāh bin Üneys Raḍıya’llāhü Anh*
Çünki şaḳī-i bed-peymān Süfyān bin Ḫālid-i Huzeyl’i zīr-i ḥoḳḳa-i
mekrden bu gūne mühre-i ḫud a vü ġadr iẓhār idüp on nefer ecille-i aṣḥābı
endaḫte-i ḥufre-i helāk3 itmiş iken yine anuñla ḳanā at itmeyüp ḫıṭṭa-i
Yeẟrib’e hücūm ḳaṣdı ile tertīb-i leşker sevdāsında olduġı mirāt-ı şu ūr-ı
nebevīye aks-endāz olıcaḳ4 māyedārān-ı celādetden Abdu’llāh bin Üneys
raḍıya’llāhü anhı ol bed-kāruñ kifāyet-i mühimmine nām-zed buyurdılar. Sīmā-yı bed-nümā-yı Süfyān mechūl olmaġın ḫvāce-i kevneyn aleyhi’s-selām ḥażretleri şekl ü heyetin ta yīn buyurup alāmeti ibtidā-yı rüyetde ḫāne-i żamīrüñe zelzele-i hirās ārıż olup İblīs-i merdūd5 aleyhi’l-la ne
ḫalvetgeh-i derūnıña reh-yāb olmaḳdur diyü tefhīm buyurdılar. Bedreḳa-i
du ā-yı seyyid-i ebrārla Baṭn-ı Urene nām mevżi de nā-gāh çend nefer
ile bir şaḥṣa mülāḳī [A2 53a] olıcaḳ ṣaḥrā-yı żamīrinde bī-vāsıṭa bir girdbād-ı ḫavf-ı müfriṭ raḳṣān olup ḫayme-i vücūdın ṭınāb-güsil-i ārām itmege
ḳarīb oldı. Ṣarf-ı naẓar-ı im ān eyledükde işāret-kerde-i nebevī olan alāyi1
2
*
3
4
5

sedd: südde M
melāike -M
Başlık: M 42b, A1 49b, A2 52b, B 62
helāk: telef M
olıcaḳ: olmaġın A1, A2
merdūd -M
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mi bi’l-cümle nüsḫa-i heyet-i ḫabīẟesinde1 müṭāla a idüp “ṣadaḳa’llāhü ve
ṣadaḳa’r-resūl2” [M 43a] maḳālin ḥırz-ı bāzū3-yı zebān eyledi. Süfyān’uñ
naẓarı daḫı Abdu’llāh’a ta alluḳ idicek dār ü diyār ve nām ü şi ārından4
istifsār eyledi. Bu vechile tertīb-i kelimāt5-ı düşmen-firīb eyledi ki [B 63]
ḳabīle-i Benī Ḫuzā a’ya müntesib bir yekke-süvārüm ki ṭāife-i İslāmiyān
ile muḳātele içün leşker tedārükinde olduġuñ sāmi a-zedüm olmaġın sevdā-yı iltiḥāḳ ile mülāzemet-i rikābuña şitāb eyledüm. [A1 50a] Bu maḳāl-ı
ḫoş-āmedāne ḫāṭır-ı Süfyān’a vāsıṭa-i istīnās olup ḳudūmından münbasiṭ
olmaġın kenāre-i ḫayme6-i vaḫīmesinde ta yīn-i mekān eyledi. Abdu’llāh
raḍıya’llāhü anh daḫı muḳteżā-yı ḥāl üzre berāy-ı temşīt-i maṣlaḥat Süfyān’uñ sitāyiş-i şecā at ü mekremetini ḥāvī eş ār inşādı ile ve nice maḳālāt-ı
sum a-āmīz ile derūnında olan mevārid-i iştibāhı bi’l-külliye sedd eyledi.
Şeb-hengām ketāib-i işrāk her biri mebītine müteferriḳ olup Süfyān daḫı
ser-girān7-ı peymāne-i ḫvāb-ı ḫoş8 olıcaḳ Abdu’llāh intihāz-ı zamān-ı furṣat
idüp ol sevād-ı a ẓam-ı fesāduñ burc-ı bedeninden ḳulle-i ser-i hevā-peymāsın tīşe-i şimşīr ile hedm idüp cānib-i Medīne’ye bāl-engīz oldı. Ṣubḥ-dem
ahālī-i ḳabīle ḥādiẟe-i leyle-i ḥublādan [A2 53b] āgāh olıcaḳ feryād-künān
ta ḳībe şitāb eylediler. Abdu’llāh daḫı vāhime-i aḳab-gīrāndan cūyā-yı
memen-i iḫtifā iken bir ġār-ı teng ü tāre dūçār olup peyġūlesinde9 nühüfte olıcaḳ bā-fermān-ı Ṣāni -i bī- çūn der-sā at10 anāḳib-i rişte-bāf der-i ġāra
bir dām-ı dānā-firīb ta līk eylediler ki nice sāldan berü duḥūl ü ḫurūc iḥtimālin sedd eyledi. Āḫir mütefaḳḳidān-ı küffār taḥṣīl-i dest-māye-i yes ile
rücū eyledüklerinde ol ser-bāz-ı ālem ferāġ-ı ḫāṭır11 ile cānib-i maḳṣadına
azm idüp seyyidü’l-kevneyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri ṣadr-ı
mescidde dest-ārā-yı aṣḥāb olduḳları ḥālde zānū-zede-i taḥiyyet olup ser-i
düşmen-i Ḫudā’yı ġalṭān eyledi. Ḥażret-i faḫrü’r-rusül aleyhi’t-taḥiyyetü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ḫabīẟesinde: ḫabīẟde A2
Allah ve Resûl’ü doğru söylemiştir.
bāzū: bārū A2
şi ārından: şi ārın M
kelimāt: kelām A1
ḫayme: sāye M
-girān: -gerdān B
ḫoş -A1
peyġūlesinde: peyġūle M
ta bīr-i āḫer gāile-i……..ta līk eylediler ki: Cümle der-kenar A1
ḫāṭır: bāl ile A1
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ve’t-teslīm ve aṣḥāb-ı kirām ser-cümle mübtehic ü münşeriḥ olup [M 43b]
Abdu’llāh raḍıya’llāhü anhı 1 ـ ـ ـ ا ـ
kelām-ı bedī ü’n-niẓāmıyla bir aṣā i ṭā buyurdılar. [A1 50b] Ḥattā āzim-i gülşen-serāy-ı beḳā olduġı zamānda aṣā-yı seyyidü’l-mürselīni hem-rāh-ı ḥufre-i mezār eyledügi
ẟebt-kerde-i pīrān-ı ṭarīḳat-ı āẟārdur.

Vāḳıa-i Hāile-i Bir-i Maūne*
Beyt:
2

ار ۀ א را אن
ا دا אن

Sene-i rābi a-i hicriyyede şimşīr-i āb-gūn-ı hilāl-i Ṣafer dūş-ı sipihr-i
kīneverde leme ān idicek3 ḳabīle-i Necid’den Ebū Berā Āmir bin Mālik ki
melā ibü’l-esenn laḳabıyla meydān-gīr-i iştihār idi. Meclis-i hidāyet-ṭırāz-ı
nebevīye şeref-yāfte-i duḫūl olup “Yā Resūla’llāh kārgāh-ı ḥaḳīḳatden
ber-āverde eyledügüñ perend-i tāze-naḳş-ı dīn-i Ḥanīf ’üñ ḳabīle-i Benī
Necid4 ü Āmir’de revāc ü iştihārı ser-şār [A2 54a] ve ḫarīdārı bī-şümārdür.
Eger māyedārān-ı İslām’dan bir cem bu bendeye hem-rāh buyurılur ise
ahālī-i ḳabāil-i adīde bi’t-tamām merḥale-i müte affine-i [B 64] işrākdan
mesīre-i selīmü’l-hevā-yı İslām’a naḳl-i bār-ḫāne-i i tiḳād itmeleri memūldur.” diyü ruḳ a-güşā-yı niyāz oldı.
Egerçi ḫvāce-i sitīze-şinās-ı ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri “Ma mūre-i żamīrüm cānib-i Necidiyān’dan maḥṣūre-i emn ü i timād
degüldür.” diyü is āf-ı merāmında tevaḳḳuf buyurdılar. Ammā Ebū Berā
risāle-i niyāzına ta līḳ-i ḥāşiye-i tekīd idüp “Yā Resūla’llāh ṭāife-i Necid ve Benī Āmir bi’l-cümle muḥāṭ-ı dāire-i iṭā atumdur. Firistādegān-ı
ḥażret mültezim-i civārumdur. Anlaruñ āẟār5-ı fitnesinden dāmen-i aṣḥāba gerd-i ta arruż iṣābet itmemege müte ahhidüm.” diyü ṭınāb-ı ḫayme-i
maḳālin veted-i ḳasem ile rabṭ eyledüginden ġayrı ferrāş-ı ḳażā vü ḳader
1
*
2
3
4
5

Cennet’te onunla hazır ol .
Başlık: M 43b, A1 50b, A2 53b, B 63
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Doğruların mektup taşıyıcısı, bu hikâyeyi şöyle naklediyor.
idicek: eyleyicek A1, A2
Necid -M
āẟār: iẟāre M
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daḫı perde-āvīz-i teẟīr olmaġın bi’l-āḫire yitmiş nefer ve ḳavleyn-i müḫālifü’l-mefhūm üzre ḳarār-yāfte1 ḳırḳ yā otuz nefer ḳurrā-i aṣḥāb ki ekẟerī
enṣārdan idiler, mu tādları [A1 51a] her rūz fürūḫt eyledükleri2 hīmenüñ
ẟemeniyle fuḳarā-yı aṣḥābı taḳviye vü terfīh itmek idi. İrsāle ta yīn buyurulup rüesā-yı Benī Necid ü Āmir’e da vet-i Ḥaḳḳ’a icābet teklīfini ḥāvī
[M 44a] bir nemīḳa-i mu ciz-niẓām terḳīm buyurdılar.
Menzil-i Bir-i Ma ūne ki Medīne-i Müteyemmine’ye dört merḥale miḳdārı mesāfedür, maḥaṭṭ-ı İslāmiyān olduḳda Amr bin Ümeyye-i
Ḍamīrī ve Ḥāriẟ bin Ṣamme raḍıya’llāhü anhümā ra y-ı cimāle müte ayyin olup Ḫarām bin Milḥān ile raḍıya’llāhü anh birāder-zāde-i Ebū Berā
Āmir bin eṭ-Ṭufeyl ki seg-i herze-feryād-ı reme-i Necid idi, nāme-i müşgīn[A2 54b]-ḫitāme-i seyyidü’l-enāmı irsāl eylediler. Ebū Berā daḫı müsta iddān-ı İslām’ı teşvīk içün ḳudūm-ı aṣḥābı ahālī-i ḳabīleye iḫbāra azm
eyledi. Ḫarām bin Milḥān, Āmir bin eṭ-Ṭufeyl’üñ meclis-i bed-āyīnine
vaż -ı ḳadem3 itdügi sā at ol tīre-baḫt-ı fettāk nāme-i ḥayātın çāk idüp
der-ḥāl firistādegān-ı Resūl-i Ḫudā ile muḳātele itmek içün aḥālī-i ḳabīlesin cem a inhimāk eyledi. Ammā4 aṣḥāb-ı bülend-cenāb Ebū Berā’nuñ
ḥiṣār-ı civār-ı iltizāmına dāḫil olduḳları ahālī-i ḳabīleye ma lūm olmaġın
i ānetinde teġāfül eylediler. Ol tebehkār-ı bed-encām ḳabāil-i Süleym
ü Uṣayya ve Rı l ü Ẕekvān’a ḳāṣidler perrān idüp bī-şümār avene-i adüvvān cem eyledi. Müminīn ḳudūm-ı sefīre intiẓār ile dāire-i Bir-i
Ma ūne’de fāriġ-nişīn iken nā-gāh her ṭarafdan hevām-ı beyābān-ı ḍalāl
iḥāṭa eyledüklerini göricek gird-āb-ı belāya istiġrāḳların iḥsās idüp “İlāhī
bizüm peyām-ı mecerā-yı mātem-engīz ve selām-ı riḳḳat-āmīzümüzi
cenāb-ı raḥmeten li’l- ālemīn ḥażretlerine5 sen iblāġ eyle.” diyü cānib-i
eflāka bādbān-güşā-yı nāle vü feryād oldılar. Ol maḥalde fermān-resān-ı
Yezdānī aleyhi’s-selām ṭaraf-ı bārgāh-ı ḳudsdan ol maẓlūmān-ı sitem-dīdenüñ ser-güẕeştlerin sulṭān-ı kevneyn aleyhi’s-selām ḥażretleri6 cenābı
ḥużūrında rīḫte-i ḳālıb-ı taḳrīr idicek [B 65] ṣubḥa-i siyeh-tār-ı müjgān1
2
3
4
5
6

ḳarār-yāfte -M, A2
eyledükleri: itdükleri A2
ḳadem -M
ammā -M
ḥażretlerine: cenābına A2
ḥażretleri -M
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ları lülü-pāş-ı eşk-i firāḳ olup nesīm-i du ā-yı maġfiretle dimāġ-ı rūḥların taṭyīb ü tervīḥ buyurdılar.
Mā-ḥaṣal ol maḳtale-i nāṭıḳa-ḫırāşda mecmū aṣḥāb ḳabā-yı bī-beḳā-yı
bedenlerin bālā-pūş-ı ebediyyü’ṭ-ṭırāz-ı şehādete tebdīl idinceye dek beẕl-i
cevher-i şecā at eylediler. [A2 55a] Ancaḳ ra y-ı cimāl taḳrībiyle Ḥāriẟ bin
Ṣamme ve [M 44b] Amr bin Ümeyye-i Ḍamīrī raḍıya’llāhü anhümā bu
ṭūfān-ı ḳażādan rehā-yāb1-ı sāḥil-i selāmet iken Ḥāriẟ bin Ṣamme’nüñ ḳāmet-i ḥamiyyeti bī-rüfeḳā iktisā-yı ḫil at-i ḥayātdan ār idüp ol tennūr-ı
āteş-tāb-ı veġāya pertāb eyledi. Dört nefer-i hīzem-i dūzaḫı şu le-i şimşīr
ile sūzān itdükden ṣoñra kendinüñ daḫı anber-pāre-i bedeninden buḫār-ı
rūḥ-ı ḥayvāniyyesi micmere-i müşebbek-i mesāmmātından çemen2-i ḳudse
müteṣā id oldı. Bu dāhiye-i uẓmāyı cānib-i Medīne’ye iblāġ ḳaṣdıyla Amr
bin Ümeyye-i Ḍamīrī’nüñ pāy-ı revānın mūze-i bedeninde ibḳā eylediler3.
Ebū Berā ki bu vāḳı a-i cān-güdāz sunūḥına bādī olmış idi, birāder-zāde-i
bedkārinüñ irtikāb eyledügi ġadr ü sitemüñ rāyiḥa-i müte affine-i ḫaberi
meşāmm-ı şu ūrına vāṣıl olduḳda esīr-i firāş-ı endūh olup ġalebe-i ḥümmā-yı ḥamiyyetle çend rūze ḫilālinde sūḫte-i maḥreḳe-i fenā oldı.
Taḥrīr-i İmām-ı Ḳasṭallānī raḥmetu’llāhi aleyh üzre ḥażret4-i faḫrü’r-rusül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri çihil ṣabāḥ ḳabāil-i Süleym
ü Uṣayya5 ve Rı l ü Ẕekvān’ı hedef-i du ā-i aleyhim idüp 6ا ـ اכ ـ א ـ ا
du āsıyla ol bed-fi ālüñ serī an leked-ḫvār-ı ġażab-ı Rabb olmasını niyāz eylediler. Zamān-ı yesīrde [A1 51b] ol şerīr-i bed7-ṭıynet Selūliyye nām fācirenüñ ḫaymesinde mānende-i ġudde-i şütür bir ḍarbe-i ṭā ūn ile giriftār-ı
nekāl olup ġalebe-i ıżṭırābından 8
ــ
ــ ّ ة כ ــ ة ا ــ وا ــ ت ــ ــ
maḳālin āmīḫte-i enīn-i cān-sūz iderek esbine süvār olup ḫāne9-nişīn-i zīn
iken nigūnsār-ı ḥufre-i siccīn oldı. Aleyhi’l-la ne ve’l-ḫiẕlān.10 [A2 55b]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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-yāb: -yāfte A2
çemen: encümen A2
Ol tebehkār-ı bed-encām…ibḳā eylediler. -A1
ḥażret -M
Uṣayya: Utayya M
Allah’ım! Beni Âmir’in şerrinden koru.
bed -M
Devenin vebadan can çekiştiği gibi, Seluliye’nin evinde mi öleceğim!
ḫāne: cā M

Lanet ve rüsvaylık onun üzerine olsun.
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Ahālī-i ḳabāil-i ma hūdda daḫı hemān1 ol ḫilālde belā-yı ḳaḥṭ u ġalāya
mübtelā olup ġalebe-i beliyye-i cū ile ekẟerī ictinā-yı zaḳḳūm-ı caḥīme
şitāb oldılar.2
Beyt:3

Çeksün o deñlü sāġar-ı zehr-āb miḥneti
Olsun caḥīm düşmeninüñ cāy-ı rāḥatı

Amr bin Ümeyye-i Demīrī raḍıya’llāhü anh ol dām-ı belādan rehā bulup cānib-i hicret-serāya perrān iken eẟnā-yı rāhda pīçīde-i kilīm-i ġaflet
iki müşrik-i Āmirī’ye dūçār oldı ki emān-dāde-i seyyidü’l-mürselīn idiler.
Amr emān-ı nebevīden bī-ḫaber olmaġıla intiḳām-ı aṣḥāb [M 45a] niyyeti
ile emān virmeyüp ālūde-i ḫvāb-ı adem eyledi. Meclis-i risālet-penāha rūmāl eyledükde mācerāyı mevḳıf-ı muḳaddese inhā eyledi. Seyyidü’l-enbiyā
aleyhi’t-taḥiyyātü’l-verā bu fi l ṣudūrın sehv [B 66] ü ḫaṭāya nisbet idüp
ber-muḳteżā-yı aḥkām-ı şerī at-ı ġarrā vereẟelerine edā-yı diyetle fermān
eylediler.

Vāḳıa-i Ġazve-i Benī en-Naḍīr-i Bed-Taḫmīr*
Mi mārān-ı mebānī-i ḫaber ve naḳḳāşān-ı ṭāḳ-ı siyer bu resm üzre tezyīn-i kāşāne-i āẟār-ı ḫayrü’l-beşer aleyhi’s-selām eylemişdür ki sevākin-i
ḥavālī-i hicret-serāy-ı Ṭābe-i Müsteṭābe’den ḳabīle-i Yehūd-ı Benī enNaḍīr ki sulṭān-ı erīke-nişīn-i nübüvvet aleyhi’s-selām ḥażretleri ile4 sāye-i
binā-yı muṣālaḥaya ilticā itmişler idi. Ḳabīle-i Benī Āmir ile daḫı rābıṭa-i
mu āhedeleri mün aḳid olmaġın Amr bin Ümeyye küşte5-i şimşīr-i sehv
ü ḫaṭā eyledügi iki Āmirī’nüñ edā-yı diyetinde i ānet ümīdiyle [A1 52a]
aġniyā-yı ḳabīle-i ma hūdeye ilticā eyledi. Faḫr-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem ḥażretleri daḫı i ānet-i diyete ihtimāmlarından nāşī kibār-ı aṣḥābla bir gün ḳādime [A2 56a]-ḫīz-i teşrīf oldılar. Ḳudūm-sālār-ı kirām aleyhi’s-selāmdan ahālī-i ḳabīle kesb-i ibtihāc idüp bir ḫāne-i refī ü’l-binā
sāyesinde basṭ-ı firāş-ı mihmāndārī idüp tekmīl-i ḳā ide-i żiyāfet içün te1
2
3
*
4
5

hemān -M
oldılar: eylediler M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Başlık: M 45a, A1 51b, A2 55b, B 66
ḥażretleri ile: ḥażretlerinüñ A1
küşte: teşne M
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vaḳḳufların recā eylediler. Ḥuyey bin Aḫṭab nām Yehūd-ı nā-sipās ki ol
kilāb-ı jāj-feryād mābeyninde ṣāḥib-ta ayyün idi, ḫubẟ-ı cibilliyyesi rāh-ı
istiḳāmetden inḥirāfına bādī olup bu vechile naṣb-ı arrāde-i fesāda şürū
eyledi ki “Ey ma şer-i Yehūd tamām-ı seḥāb-ı ümīd ḳaṭre-bār-ı murād olacaḳ maḥaldur. Eger bir kimse ser-i bāmdan bir ḍarbe-i seng-i girān ile ḥāşā
Muḥammed’i ser-zede-i mülk-i fenā iderse istilā-yı İslāmiyān’dan vāreste
oluruz diyü” çille-bend-i kemān-kūre1-i tezvīr oldı. Ammā yine a yān-ı ḳabīleden Amr bin Cıḥḥāş ve Sellām bin Mişkem bu endīşeyi taḫṭıe idüp
“Eger sū-i ṣan atıñuz2 fi’l-ḥāl cānib-i āsmāndan iḫbār olınur ise ṣoñra töhmet-i naḳẓ-ı ahd ile ḫānmān-ı āsāyişimüz ḫarāb olup ni met-i istirāḥatdan
[M 45b] daḫı maḥrūm olmaḳ lāzım gelür diyü men ü taḥẕīrde edille-i
ḳāṭı a ibrāz idegördiler. Ammā sebük-serān-ı Yehūd cānib-i maḥẕūrında
ḳaṭ -ı naẓar idüp fevt-i furṣat vesīle-i dāġ-ı ḥaṣretdür diyü ol emr-i münkere ḳarār virdiler. Der-ḥāl berīd-i sebük-seyr-i sidre-mesīr bāl-i isti cāle tāb
virüp mekīdet-i nühüfte-i Yehūd’ı āyīne-i şu ūr-ı nebevīye naḳş eyledi.
Beyt li-müellifihi:3

Pūşīde midür kār-ı nihān ol dile kim
Meşhūdı ola naḳş-ı serā-perde-i ġayb

Seyyid-i kāināt aleyhi efḍalü’t-taḥiyyāt bu desīse-i ārām-rübāyı rüfeḳā-yı kirāma bile iş ār itmeyüp tecdīḍ-i vużūa azīmet [A1 52b] ṭavrında
ḳāmet-i sidre-sīmālarına [A2 56b] pīrāye-i ḳıyām virüp āheste cānib-i hicret-serāya ḫaṭve-cünbān-ı rücū oldılar.4 Dāire-nişīn-i [B 67] meclis olan
aṣḥāb-ı kirām ḫātem-i bī-nigīn gibi bir müddet ḳudūm-ı gevher-i yekṭā5-yı
risālete çeşm-güşā-yı intiẓār-ı bisyār olduḳdan ṣoñra Medīne-i Münevvere’ye azīmetlerin cezm idüp anlar daḫı reh-girā-yı avdet oldılar. Rū-māl-ı
ḳadem-i sulṭān-ı dāreyne6 vuṣūllerinde ḥikmet-i ġaybī istikşāf idüp setīre-i
ḥāle taḥṣīl-i ıṭṭılā 7 idicek naḳş-ı perde-i esrāra ḥayrān oldılar. Ammā bu
ḥālet ḥudūẟından Benī en-Naḍīr esīr-i uḳde-i teşvīş ü ıżṭırāb olup mene a1
2
3
4
5
6
7

-kemān-kūre -A1
ṣan atıñuz: żıyā ıñuz M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
oldılar: eylediler M
yektā: nigār M
dāreyn: kevneyn M
taḥṣīl-i ıṭṭılā : ıṭṭılā -ı taḥṣil M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

sı fa alesin melāmete āġāz eylediler. Ḥattā aḫyār1-ı ḳabīleden Kināne “Bu
daḳīḳa cānib-i āsmāndan iḫbār olınduġına aṣlā şübhe yoḳdur diyü ḳasemle
şedd-i niṭāḳ-ı müdde ā eyledi. Ammā seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem Muḥammed bin Mesleme’yi irṣāl buyurup2 bu vechile īṣāl-i peyām3
eylediler ki “Ba de’l-yevm bu diyārda istiḳrārları müte aẕẕirdür. Celāya āmāde olsunlar.” diyü deh rūze imhāl idüp “Müddet-i mu ayyeneden
ziyāde ārām iderler ise izāleleri maḥsūmdur.” diyü tenbīh eylediler. Benī
en-Naḍīr mücāzāt-ı a mālleri olduġın fehm idüp der-sā at fermān-ı nebeviyyeye iṭā ata müsāra at ve istiḥżār-ı celāya mübāderetlerin iẓhār eylediler.
Ammā ser-ḫayl-i münāfiḳīn Abdu’llāh bin Übey bin Selūl zīrgāh-ı fitneye
icrā-yı āb-ı tezvīr idüp nihānī [M 46a] iblāġ-ı peyām-ı nifāḳ-āmīz eyledi ki
“El-ḥaẕer ki evṭān-ı melūfelerinden reh-girā-yı celā olmaġa ṣūret-nümā-yı
iṭā at olmayup ferāġ-ı ḫāṭır ile ḥiṣārlarında āsūde-nişīn-i taḥaṣṣun ü temekkün olsunlar ki ben iki biñ merdān-ı peygār-ı kār-kerde ile āmāde-i imdād
[A2 57a] olduġumdan ġayrı Yehūd-ı Benī Ḳureyẓa ü Ġaṭafān [A1 53a]
daḫı bi’l-cümle tāb-dāde-i bāl-i i ānet olmaġıla müte ahhid olmışlardur.”
Bu ḫaber-i bī-eẟer Ḥuyey bin Aḫṭab’a īrāẟ-ı bend4-i ġurūr itmek ile ṣūret-i
bāzgūne-i muḥālefet gösterüp “Biz ba de’l-yevm ser-keşīde-i ṭavḳ-ı itā atuz.
Kendiler daḫı iẓhār-ı iḳtidārlarında taḳṣīr itmesünler.” diyü cānib-i aḳdes-i
nebevīye bir5 peyām-ı bārid iblāġ itmegin sulṭān-ı sütūde-fi āl zemzeme-i
tekbīri sāmi a-gīr-i çarḫ-ı eẟīr idüp tehiyye-i esbāb-ı ġazāya işāret buyurdılar. İbn Ümmü’l-Mektūm raḍıya’llāhü anh mesned-i dār-ı ḫilāfet buyurılup Ḥiṣār-ı Benī en-Naḍīr’e taḥrīk-i rāyet-i ẓafer ṭufeyl buyurdılar. Kefere-i
Yehūd der-i ḥiṣārı mānend-i ḳulūb-ı müşriḳīn bend idüp seng ü tīr ile
müşācere vü müdāfa aya iḳdām eylediler. Ḥażret-i eşrefü’l-mürselīn edā-yı
işādan ṣoñra Ḥażret-i Ṣıddīḳ’ı ḳavl-i āḫerde Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā’yı
ser-i sipeh-i İslām ta yīn buyurup cenāb-ı nübüvvet-destgāhları on nefer
aṣḥāb ile Medīne’de dārü’s-sa ādetlerine avdet buyurdılar. Sepīde-dem
āfitāb-ı dīdārlarıyla yine ḫayme-i felek-i ḳadrlerin tenvīr buyurup [B 68]
fetḥ-i ebvāb-ı ḥarbe iştiġāl buyurdılar. Ġazverā nām bir Yehūd-ı tīr-endā1
2
3
4
5

aḫyār: iḥbār M, A1
buyurup: idüp A2
peyām: peyġām A1
bend: pendār A1, A2
bir -M, A1, B
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zuñ bir ḫadengi tā ḫayme-i sulṭān-ı risālete vāṣıl olmaġın bārgāh-ı sa ādeti
maḥall-i āḫere naḳl eylediler. Ol gün neyyir-i eşi a-sipāh devr-i ḳal a-ı gerdūn idinceye dek ṭarafeynden sihām ü aḫcār1 ṣu ūd u hübūṭ eyledi.

و
زآ
ز و ز אن آ אن

Meẟnevī:2
3

ی
ی
5

4

آ ی
آ ی

ی א
ی ا

ز א אن

א

ز א
ز אو ز

[A2 57b] Sipāh-ı sitāre-şümār-ı mihr6 ḥiṣār-ı pīrūze-dīvār-ı sipihri
[M 46b] iḥāṭa itdügi hengāmda bedr-i ḥāle-i velāyet seyyāre-i burc-ı imāmet [A1 53b] kerrema’llāhü vechehū miyān-ı ġuzāt-ı encüm-sīmādan bir
sā at miḳdārı nā-peydā oldı. Ol gevher-i şeb-tābı sū-be-sū cüst ü cūya aṣḥāb-ı kirām tek-ā-pū üzre iken nā-gāh anı gördiler ki necm-i dümdār-ṣıfat7
bir cānibden ṭulū idüp bir ser-i bürīdeyi pāy-ı seyyidü’l-kevneyne ġalṭān
eyledi. Keyfiyyet-i ḥālden pürsān olıcaḳ “Yā Resūla’llāh cānib-i ḫayme-i
sa ādete ḫadeng-endāz olan Ġazverā’nüñ ser-i felāket-medārıdur.” didi.
Keyfiyyet-i şikārdan istiḫbār buyurulduḳda yā Resūla’llāh nihādında şecā at merkūz olduġın ḥadenginden istidlāl idüp lā-büdd ol mertebe şu le-i şecā at perde-i şebde anı ḳal adan ḫurūca vesīle-i ictirā olacaġın istiş ār itmek ile mebādā ġaflet ile ġuzāta īṣāl-i mażarrat iḥtimālinden nāşī
maẓanne-i ḫurūc olan maḥalde iḫtiyār-ı kemīn-i teraḳḳub eylemiş idüm ki
nā-gāh ber-ṭıbḳ-ı taṣavvur şimşīr-be-kef ṭoḳuz nefer-i şüc ān ile8 ḳal adan
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sihām ü aḫcār: aḫcār ü sihām A1
Meẟnevī: Ḳıṭ a M, Beyt A1, Naẓm A2
Zemīn āsmān her dü küştend teng: Zemīn ü zamān āsmān geşt teng A1
be-vālā: tīrī-i vālā A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Taş ve akçakavak okunun gidip gelmesinden, yeryüzü ve gökyüzü daraldı. Yerden bir ok yukarıya atılınca kanatlı bir ok gibi yukarı giderdi. Yukarıdan aşağı bir taş geldiğinde, dünya(yı omuzunda taşıyan)
öküz, aslan gibi böğürürdü.
-şümār-ı mihr -M
dümdār-ṣıfat: ṣubḥ gibi A1
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be-der1 oldılar. Bir ḥamle-i şimşīr ile ḥufre-i fenāya ġalṭān idüp mühre-i
serin dest-būy-ı ser-engüşt-i şimşīr eyledüm. Ammā rüfekāsı daḫı ḳarībdür. Eger çend nefer-i dilīr-i ḥaṣm-endāz hem-rāh buyurılur ise anlar daḫı
güẕeşte-i cisr-i şimşīr olmaḳ memūldür diyü mevḳıf-ı arża iblāġ eyledükde Ebū Dücāne ve Süheyl bin Ḥuneyf ile sekiz nefer aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm Ḥażret-i Ḥayder-ı Kerrār’a maṣḥūben irsāl buyurıldı. Vāḳı ā
o gürāzān-ı remīde henüz dervāze-i ḥiṣāra dāḫil olmadın [A2 58a] irüşüp
gūy-ı serlerin mühre-i müşa bid-i tīġ eylediler. Ber-mūcib-i fermān-ı nebevī
rüūs-ı Yehūd-ı şūmı ḫāric-i ḥiṣārda vāḳı beni ḫaṭme-ḫānelerine ḳandīl-i
küngüre-i bām eylediler. Ser-zede-i riyāż-ı rivāyāt-ı ṣaḥīḥadür ki naḫīlāt-ı
Benī en-Naḍīr’i ṭu me-i tīşe-i indirās itmek içün ol ḫilālde Ebū Leylā-i
Māzinī2 ile Abdu’llāh bin Selām raḍıya’llāhü anhümā ṭaraf-ı muḳaddes-i
nebevīden müşār olduḳlarına [A1 54a] bināen dıraḫt-ı ıṣṭıbār-ı Yehūd’a
vāsıṭa-i inkisārdür diyü ecved-i eşcār-ı ẟemere ki Acveh ile müsemmādur,
Ebū Leylā bīḫ ü bīninden3 [M 47a] ber-kende idüp Abdu’llāh bin Selām
an-ḳarīb bāġzār-ı [B 69] Yehūd güẕeşte-i temellük-i İslām olur diyü ḫuşkvār4 dāsın istīṣāl ider idi. İkisinüñ daḫı melḥūẓı bārgāh-ı ḳabūl-ı İlāhī’de
pesendīde olup ḫuṣūṣā eşcār-ı keẟīretü’l-menāfi adīmetü’l-mażārruñ cānib-i nebevīden ḳaṭ ına vech5-i ṣudūr-ı ruḫṣat eḥibbā vü a dādan ba żı
ẓāhir-şināsān-ı kūteh-endīşe māye-i ḫalecān olmaġın ol iki mütefekkir-i
muṣībüñ6 hem-keşf-i ḫabīe-i żamīrlerini müş ir hem-fermān-ı nebevīnüñ
ḥikmetinde esīr-i ḫadşe-i tereddüd olanlara cevāb-ı müskiti muṭażammın
naẓm-ı kerīm ﴿ َ ــא َ َ ْ ُـ ِ ـ ْ ۪ َـ ٍ اَ ْو َ ْכ ُ َ ــא َ ٓ ِאئ ـ ً َ ٰ ٓـ اُ ُ ِ َ ــא َ ِِא ْذ ِن ا ّٰ ِ َو ِ ْ ِ َي
َ
ُ َ
ْ
ُ
7
﴾ َ ۪  ا ْ َ א ِ ــol maḥalde bār-āver-i ḥadīḳa-i nüzūl oldı. Mā-ḥaṣal Benī enNaḍīr bin Selūl’uñ rişte-i ahdi binā-yı i tiḳādı gibi süst ve va de-i imdādı ef āli gibi nā-dürüst olduġın teyaḳḳun itmekle8 maḥall-i aḫerden daḫı
ümīd-i i ānet mesdūd olmaġın cünbiş-i nā-pesendīdelerinden engüşt-gezā1
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be-der: bedīd A2
Māzinī: Zamānī A1
bīninden: ẟebtinden A2
-vār: -dār A2
vech: vüche M
muṣībüñ: muṣībetüñ A2
“(Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.” (Haşr, 59/5)
itmekle: idüp A1, A2
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yı nedāmet oldılar. Mehābet-i kevkebe-i mevkib-i İslāmiyān’dan ḳılā -ı
ḳulūbları zelzelenāk-ı ḫavf ü hirās olup nā-çār bādiye-peymā-yı kürbet-i
celā olmaġa müsā ade [A2 58b] ümīdi ile dāmen-i luṭfa çeng-zede-i ḍarā et
oldılar. Mecmū sāz ü selebleri vā-güẕeşte-i taṣarruf-ı ġuzāt olup çār-pālarınuñ taḥammüli mertebesi ancaḳ naḳl u taḥmīl1 şarṭıyla terḫīṣ buyurulmaġın altı yüz aḥmāl-i cimāl ile sevād-ı ḥiṣārdan ref -i bār2-ı ẟıḳlet idüp
kimi nevāḥī-i Şām’dan Eẕri āt’a ve nicesi nevāḥī-i Ḫayber’e ve mevāṭın3-ı
uḫrāya perākende oldılar. Ol ser-geştegān-ı beyābān4-ı ḫiẕlānuñ [A1 54b]
bi’l-cümle żıyā ü aḳār ü maḥṣūlātları sulṭān-ı enbiyāya iḫtiṣāṣ bulup nicesin ḥācetmendān-ı aṣḥāba hibe vü temlīk buyurdılar. Ve maḥṣūl-ı żıyā
ü aḳārdan ahālī-i ḥarem5-serāy-ı nübüvvetüñ nafaḳa-i yek-sālesin taḳsīm6
ü tertīb buyurup fevāżılın maṣrūf-ı ḥavāyic-i tehī-destān-ı aṣḥāb buyurdılar. Aḳsām-ı esliḥa elli aded zırh ve elli aded ḫod ve üç yüz ḳırḳ şimşīr
idi. Sulṭān-ı keremkār [M 47b] anlaruñ daḫı ba żısın çeşmdārān-ı niyāza
i ṭā buyurup baḳiyyesi ḳarār-yāfte-i temellük-i ḫāṣṣeleri olduḳda āmme-i
enṣār üzre bu vechile7 niẟār-ı gül-berg-i ẟenā buyurdılar ki “Ey şīmedārān-ı
iḫlāṣ ü maḥabbet vāy ḥilye-peẕīrān-ı ṣıdḳ ü ḥamiyyet sizüñ kürbet-zedegān-ı hicret ve sitem-dīdegān-ı ġurbet ḥaḳḳında ṣādır olan mu āmele-i
vefādārāne ve mücāmele8-i mihmān-nevāzāneñüz bīrūn-ı yārā-yı teşekkürdür. Be-taḫṣīṣ dört senedür ki emākin ü mesākiniñüzde basṭ-ı kilīm-i
iştirāk itmişüzdür. Eger ṣavāb-dīd-i rāy-ı iṣābet-medārıñuz olursa bu esliḥa
vü emvāl-i bāz-mānde bi’l-cümle sizüñ sicil-nāme-i temellükiñüzde ẟebt
olunsun. Yine üslūb-ı sābıḳ üzre muhācirīn sizün mesākiniñüzde mānende-i şebnem ü gül kūşe-gīr-i istiḳrār olsunlar. Yāḫūd [B 70] muhācirīni
nāil-i niṣāb-ı ḳısmet idelüm. Anlar daḫı9 güncāyiş-i [A2 59a] dāire-i imkān üzre mānend-i bülbülān tebdīl-i maḳam ve tedārük-i berg ü nevāya
mübāderet eylesünler10.” diyü alā-ṭarīḳi’t-teşāvür ser-rişte-i tedbīri dest-i
1
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istiṣvāb-ı enṣāra teslīm buyurduḳda nuḳabā-yı bülend- ayār-ı enṣārdan
Ḥażret-i1 Sa d bin Mu āẕ ve Sa d bin Ubāde raḍıya’llāhü anhümā felek-i ittiḥādda ḳırān-ı sa deyn idüp bu resm üzre aḥkām-nüvīs-i takvīm-i
maḳāl oldılar ki “Yā Resūla’llāh bu bendegān-ı [A1 55a] şedīdü’l- urve-i
ḫulūṣuñ suṭurlāb-ı żamīrlerinde ẟābit olan raḳam-ı zāyiçe-i niyāz budur ki
burūc-ı istiḳāmetden ric at iden menḥūslaruñ żıyā ü emvāluñ bi’l-cümle
kevākib-i seyyāre-i felek-i muhācirīne taḳsīm buyurasız ki anlar ṭūmār-ı
dār ü diyārların ṭarīḳ-i maḥabbet-i dīn-i ḳavīmde ṭayy idüp2 mānende-i
mihr ü māh iḫtiyār-ı külfe-i hicret itmişlerdür. Ve yine ṭarīḳ-i sābıḳa3 üzre
māhvār bizim hāle-i menāzilümüzde tekye-zede-i visāde-i ẟebāt olsunlar
ki naḳş-ı ḳademleri ṣaḥn-ı ḫānemüze çeşme-i cūşān-ı ḫayr ü bereketdür.”
didüklerinde baḳiyye-i enṣār daḫı bu mażmūn-ı mutażammınü’l-irtiḳā 4
üzre ẟaḳbe-i efvāhların cānib-i āfitāb-ı risālete ber-vech-i ittiḥād güşāde
idüp māl-ı ġanīmet muhācirīne [M 48a] māye-i taḳviyet buyurılmaḳ
niyāzında yek-zebān-ı ittibā oldılar. Seyyid-i ebrār aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sselām ḥażretleri ṣaḥīfe-i iḫlāṣ-ı enṣārı çeşm-i i tibārla müṭāla a buyurduḳlarında 5 ــאر
ــאر وأ ــאء أ ــאء ا
ــא وأ ــאء ا
 ا ـ ار ـ اdu āsın ta vīẕ-i
bāzū-yı isticābet idüp emvāl-i ma hūdeyi muhācirīne taḳsīm buyurdılar.
Ancaḳ enṣārdan Süheyl bin Ḥuneyf ve Ebū Dücāne raḍıya’llāhü anhümānuñ girībān-ı ḥālleri esīr-i ser-pençe-i iḥtiyāc olmaġın ḥiṣṣe-yāb-ı sehm-i
ġanīmet buyurup şimşīr-i İbn Ebu’l-Ḥuḳayḳ ki [A2 59b] seḥāb-ı iştihārda
berḳ-i lāmi idi, Sa d bin Mu āẕ raḍıya’llāhü anh ḥażretlerine müsellem-i
ḳabża-i temlīk buyuruldı. Bu sālde sıbṭ-ı seyyidü’l-enām Abdu’llāh bin
Oẟmān-ı ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anhümā ve ezvāc-ı ṭāhirātdan Zeyneb
binti Ḫuzeyme raḍıya’llāhü anhümā ve ṣadef-i gevher-i cihān-tāb-ı velāyet ya nī māder-i şīr-i Ḫudā Fāṭıma binti el-Esed raḍıya’llāhü anhümā
ve Ebū Mesleme bin Abdü’l-esedi Maḥzūmī raḍıya’llāhü anh terk-i çār
dīvār-ı zindān-ı anāṣır eyleyüp pīrāye-i çār-sū-yı firdevs-i berīn oldılar. Ve
muḫallefe-i Ebū Mesleme-i müteveffā [A1 55b] Ümmü Seleme raḍıya’l1
2
3
4
5

Ḥażret-i -M
ṭayy idüp -M
sābıḳa: iştirāk A1
-irtiḳā: -irtifā A1
“Allah’ım! Ensara rahmet et onların çocukları ve torunlarına da.” (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned,
C. 4, s. 2332.)
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lāhü anhā şümāre-i ṣaff1-ı ümmehāt-ı müminīne inḫirāṭla kesb-i inbisāṭ
eyledi.

Ġazve-i Bedr-i Mevid*
Bu ġazā-yı ġarrānuñ Bedr-i ṣuġrā ile daḫı ittisāmı nigāşte-i ṣaḥāif-i
eflāk2-ı āẟārdur. [B 71] Reh-neverdān-ı menāzil-i siyer bu siyāḳ üzre
sevḳ-i maṭiyye-i ḫaber eylemişdür ki muḳaddemā nigāşte-i ressām-ı
çehre-güşā-yı ḳalem olduġı üzre ma rekezār-ı Uḥud’dan rücū hengāmında yine sāl-i āyendede ṣaḥrā-yı Bedr mev id3-i teḍārub olup ṣāf ü
dürd-i müminīn ü müşrikīn sīne-i Bedr’i mānend-i bedr-i münīr āmīḫte-i nūr ü kelef itmek mu āhedesiyle ṭarafeynden silsile-i veġā fayṣalyāb-ı teḳāṭu olmış idi. Binā-ber-īn zamān-ı incāz-ı mev ide4 müteḳārib
olmaġın ser-ḫayl-i ṭuġyān Ebū Süfyān egerçi maṭ an-ı esinne5-i i tirāż
olmaḳ vehminden iẓhār-ı tecellüd-i tekellüf-āmīz idüp tedārük-i esbāb-ı ḳıtāle ṣūret-fürūş-ı mübāşeret [M 48b] olmada idi. Ammā ḳārūre-i
żamīrinde reng-i zehr-ābe-i tevehhüm nümāyān olup ḫulf-ı va d cānib-i İslāmiyān’dan ṣudūr itmek dā iyesi netīce-i emānīsi idi. Ol eẟnāda
sükkān-ı [A2 60a] Medīne-i Ṭāhire’den Nu aym bin Mes ūd-ı Eşca ī ki
henüz mıṣḳale-i dil-zidā-yı īmānla taḫliye6-i levḥa-i żamīr itmemiş idi.
Ba żı meṣāliḥi taḳrībi ile Ümmü’l-Ḳurā’ya āzim olmaġın ḥażret-i ḳāfile-sālār-ı enbiyā aleyhi ecmelü’t-teḥāyā kemāl-i miknet ü şevketle nigehdārān-ı nāmūs-ı İslām ile ber-muḳteżā-yı va de āmāde-i azm olduḳların mesāmi -i mecāmi -i Ḳureyş’e iblāġ eyledi. Bu ḫaber-i ẟebāt-güẕārdan Ebū Süfyān vesāir ṣanādīd-i işrākuñ reng ü rūyları pervāza girüp
ne bīm-i ṣā iḳa-i şimşīr-i īmāniyāndan yārā-yı azīmet ve ne muḳteżā-yı
ḥamiyyet7-i cāhiliyyeden ferāġa [A1 56a] miknet bulup esīr-i güşāyiş-i
ser-pençe-i ḥayret oldılar.

1
*
2
3
4
5
6
7

ṣaff -A1
Başlık: M 48a, A1 55b, A2 59b, B 70; Ġazve-i Bedr-i Mūād A1, Ġazve-i Bedr-i Mev ūd A2
eflāk -A1
mev id: mev ūd A2
mev ide: mevā ide M, A2
esinne: elsine B
taḫliye: tecliye A1
ḥamiyyet -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:1

Fikr-i neşāṭ-ı neşve ü bīm-i ḫumār ile
Hem terk-i bāde müşkil ve2 hem iḫtiyār güç

āḳıbet Nu aym’ı bir kūşe-i tenhāda maḥrem-i desīse-i rāz idüp didi ki
“Egerçi beynümüzde ol maḳūle mevā id cereyān itmiş3 idi.” Ammā bu sene
istīlā4-yı ḳaḥṭ ü ġalādan nāşī kendimüzüñ ve devābbumuzuñ mevārid-i
bāzār-ı ebdānında metā -ı ḳuvā kāsid olmaġın ketībe-i Ḳureyş giriftār-ı
acz ü ıżṭırār olmışlardur. Binā-ber-īn azm-i muḳābele cevāz-nümūde-i
żamāir-i kārdānān-ı Ḳureyş degüldür. Ammā teḫīr ve tüvānı5 daḫı peẕīrefte-i mülāḥaẓa-i dūr-endīşānemüz degüldür. Zīrā acz ü adem-i iḳtidārumuza ḥaml olınmaġla ba de’l-yevm hevādārān-ı İslām’uñ her biri ḫırmen-i cem iyyetümüze bir berḳ-i ḫānmān-sūz-ı belā olup zīr-i ḳubbe-i
pīrūze6-gūnda bize memen-i istirāḥat nā-yāb olur. Eger bundan Medīne’ye per-güşā-yı rücū olup Muḥammediyān’ı dā iye-i azīmetden taḥvīle
basṭ-ı bāzīçe-i iḥtiyāl itmekle ṣūret-i ḫulf-ı va d anlar cānibinden ẓuhūr
itmege vesīle olur iseñ saña yigirmi res şütür-i se sāleyi pīrāye-i ḳaṭār-ı temellük eyleyeyüm diyü incāz-ı va dini Süheyl bin Amr’uñ żamānına rabṭ
eyledi. [A2 60b] Nu aym bin Mes ūd ıṣṭabl-ı müteḫayyilesin cimāl-i āmāl
ile mālī idüp Medīne’ye vuṣūlinde keẟret ü ḥaşmet-i [B 72] Ḳureyş’i derecāt-ı mübālaġāta iblāġ idüp ḥālā Mekke’den7 mānend-i [M 49a] seyl-i
ḥurūşān mevc-engīz-i ḫurūc oldılar diyü miyāne-i müminīnde işā a eyledi.
Her mülāḳī olduġı aṣḥāba ṭavr-ı ḫayr-endīşāne ve üslūb-ı nīk-ḫvāhāneden
ṣūret-nümā-yı şefḳat olaraḳ hele benüm ṣavāb-dīd-i rāy-ı saḳīmüm budur
ki aḳdām-ı āfiyeti pīçīde-i eẕyāl-i iḳāmet idüp ol ṭāife-i āteş-hücūm ile
heveskār-ı teḳābül olmayasız. Ve metā -ı ḥayāt-ı azīz ki ancaḳ bir def ada [A1 56b] kārgāh-ı imkāndan ḳāmet-i vücūda müyesser olur8, bāzār-ı
veġāda pīrāye-i dūş-ı dellāl-ı fenā itmeyesiz diyü kelimāt-ı bīm-engīz-i vāhime-ḫīz ile nüsaḫ-ı taḫvīf ü taḥẕīre ta līḳ-i ḥavāşī-i tezvīr eyledi. Ba żı
1
2
3
4
5
6
7
8

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
ve -A2
itmiş: olmış A1
istīlā -M
tüvānı: bevānī M
ḳubbe-i pīrūze: ḳıyye-i fīrūze M
Mekke’den -M
olur: olup A2
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tersīde-çeşmān-ı İslāmiyān Nu aym’uñ naḳd-ı maġşūş-ı maḳāline sikke-i
taṣdīḳ urup kūşe-i emān-ḫāne-i Ṭaybe’de ekẟerī cezm-i istiḳrār eylediler.
Ḥattā semūm-ı tāb-şiken-i ḫaşyet mizāc-ı ḳulūba bir mertebe sirāyet eyledi ki seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri şuḳḳa-bend-i
rāyet-i cihān1-fürūz-ı azīmet olduḳları taḳdīrde ġuzātdan birisi pīrāye-gīr-i
esliḥa-i icābet ü iṭā at2 olacaġı ḳarīn-i iştibāh olmaḳ mertebesi zāhir oldı.
Bu gūne ġubār3-ı evhām ṣudūrı uyūn-ı ġuzātı remed-yāfte-i güsil itdükden nāşī mirāt-ı ālem-tāb-ı ḫāṭır-ı nebevīde jeng-i melāl nümāyān oldı.
Ammā miyān-ı aṣḥābda bu tefriḳa-i sāmān4-sūz Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber5
ve Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anhümā ḥażretlerinüñ meşhūd-ı bāṣıra-i
yaḳīnleri olduḳda [A2 61a] meclis-i sulṭānü’r-rusüle gelüp pūte-i tecārüb-i ḥakīmānede ḳāl olmış ve ḥadde-i efkār-ı ḫıredmendāneden güẕer
itmiş maḳālāt-ı ḫāliṣü’l- ayār-ı ṣāibeyi sencīde-i mīzān-ı taḳrīr itmek ile
naḳd-ı azmı tamġā-zede-i cezm eylediler. Ḥażret-i ḫvāce-i kevneyn aleyhi
taḥiyyetü’ẟ-ẟaḳaleyn ḥażretlerinüñ ḫızāne-i żamīrleri pür-gevher-i inşirāḥ
olup “Bi-ḥamdi’llāhi te ālā neyyir-i ālem-tāb-ı şevket-i İslām rūz-be-rūz
derece-i ḳuvvete istīlā üzre iken şükūh-ı afāḳ-gīr-i envārın mestūr-ı seḥāb-ı
acz ü fütūr göstermek bir vechile marżī-i żamīrüm degüldür. Eger māhçe-i ḳamer-tāb-ı livā-yı İslām ḥavālīsinde ġuzāt-ı encūm6-sīmā dāire-gīr-i
ictimā olmazlar ise de mānend-i āfitāb-ı cerīde-rev alem-keş-i [M 49b]
menzil-i maḳṣūd olmaḳ ḳarār-yāfte-i fūādumdur.” diyü muṣḥaf-ı gül-gūncild-i şefeteynlerin mevrid-i ḳasem buyurdılar. [A1 57a] Bu ṭīb-i kelimāt-ı
ḥamiyyet7-ṣıfāt şehristān-ı ḳulūb-ı aṣḥābdan ufūnet-i ḫaşyeti izāle idüp
encümen-i sūr-ı sürūr-engīze azīmet ḳadar kesb-i sermāye-i şevḳ-i derūn8
eylediler. Bu sefer-i meserret-medārda ebṭāl-i düşmen-endāzuñ şümārı biñ
beş yüz idigi iḫtiyār-kerde-i müdaḳḳiḳān-ı āẟārdur. Egerçi a dād-ı tekāver aşereyi mütecāviz degül idi. Ammā maḳūle-i emti a-i ticāret maḥzen-i

1
2
3
4
5
6
7
8

cihān: cān M
icābet ü iṭā at: iṭā at ü icābet M
ġubār -A1
sāmān: ḫānmān A1
Ekber -M
encüm: nücūm A1, A2
ḥamiyyet -A1
derūn -A1
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evhāma [B 73] güncāyiş mertebesinden efzūn idi. Alem-i sepīd1-şuḳḳa-i
ġurre-i Ẕi’l-ḳa de feżā-yı ufḳda cilve-sāz olduġı şebde ṣaḥrā-yı Bedr’de naṣb-ı livā-yı şevket buyurup dāire-i Bedr’i sevād2-ı siyeh-rūyān-ı Ḳureyş’le
inḫisāfdan3 āzāde bulup bir hefte murabba -nişīn-i sāyebān-ı meknet ü
ḥaşmet oldılar. Ber-dāşte-i ḫarvār-ı temellük-i aṣḥāb [A2 61b] olan muġniyāt4-ı emti a-i ticāret bir mertebe medāric-i revāca irtiḳā eyledi ki mānende-i celācil-i deff her dīnār bir dīnār-ı āḫer ile hem-āġūş-ı kīse-i istifāde
olup taḥṣīl-i dest-māye-i iḳbāl ile dārü’l-ḳarāra avdet buyurdılar. Āyet-i
ِ ـאل َ ـ ا ـ
۪
ni am5-ı ġāyet-i اد ُ ـ
َ َ َ ُ ْ ـאس َ ـ ْ َ ُ ـ ا َ ُכـ َ א ْ َ ـ
ُ َ ﴿اَ َّ ـ َ َ ـ
َ ـאس ا َّن ا َّـ
ُ َّ

ْ
ْ
َ ـ ٍ ِ ـ َ ا ّٰ ِ َو َ ْ ـ ٍ َـ َ ْ َ ْ ـ ُ ُ ٓ ـ ٌء
ْ
ْ
6 ٍ ۪
﴾ َ ٍ ْ َ ان ا ّٰ ِ َوا ّٰ ُ ُذو
َ َ ْ ُِ ا ر

َ
ُ
ِ ِ ۪ا א ـאً و َ א ُـ ا ـ َא ا ّٰ و ِ ـ ا ْ ۪כ ـ ُ َ א ْ َ َ ـ ا
َ َ
ْ
َ َ ْ َ ُ
ُ
ُ ْ َ
َّ  َواBu māddede teşrīf-baḫş-ı nüzūl olduġı

َ

ْ

mecrā-yı midād-ı ba żı müfessirīndür. Ebū Süfyān daḫı iki biñ bād-peymā
ile merḥale-i Merru’ẓ-Ẓahrān’a dek gelüp ḳāfile-i seyyāre7-tāb-ı İslām’uñ
menzil-gīr-i Bedr8 olduḳları ḫaberinden çeşm-i azīmetine remed-i ḫavf ü
hirās ārıż olmaġın bahāne-i ḳıllet-i āb ü alef ve ża f-ı cimāli rū-pūş idinüp yine cānib-i Ümmü’l-Ḳurā’ya ric at-ı ḳahḳarīde nā-gürīz olmalarıyla rānde-i ribāṭ-ı ḳulūb-ı muvaḥḥidīn olan [A1 57b] ḳāfile-i bīm ü hirās
ba d-ez-īn virānezār-ı derūn-ı müşrikīnde ināḫa-i cimāl-i iḳāmet eyledi.
Bi-ḥamdi’llāhi sübḥanehū ve te ālā.9

Vāḳıa-i Taḥrīm-i Ḫamr*
Ser-mestān-ı sülāfe-i āẟār bu siyāḳ üzre idāre-i piyāle-i aḫbār [M 50a] itmişlerdür ki peymāne-i māh-ı Şevvāl sāl-i çihārüm10-i hicrī encümen-i ger-

1
2
3
4
5
6

sepīd: sefīd M
sevād: sūdān M
inḫisāf: inkisāf M
muġniyāt: muḳteniyāt A1
ni ām: kerem A1
“Bundan dolayı Allah’tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve
Allah’ın rızasına uydular. Allah, büyük lütuf sahibidir.” (Âl-i İmrân, 3/174)
7 seyyāre: sitāre M
8 Bedr: neverd M
9 Felillāhi’l-ḥamdü ve’l-minne A1, Bi-ḥamdillāhi ve’l-minne A2
Allah’a hamd olsun. Allah şirklerden münezzehdir ve en yücedir.
* Başlık: M 49b, A1 57b, A2 61b, B 73
10 çihārüm: çārüm M
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dūnda gerdān olıncaya dek1 duḫter-i lāle-ruḫsār-ı rez2 dāmençe3-i sāġar-ı
gūn-ā-gūn ile raḳṣ-engīz-i mecālis-i mey-güsārān idi. ya nī çerāġ-ı encümen-tāb-ı şarāb-ı nāb fānūs-ı mīnādan meclis-fürūz-ı tīre-dilān-ı ḫumār
olup hilāl-i şevḳ-rīz-i ḳadeḥ henüz engüşt-nümā-yı i tibār ve cāygāh-ı
ṣurāḥī vü sebū ser-ber-dūş-ı iştihār idi. Bir def a naẓm-ı ḳadīm-i ْ ﴿و ِ ــ
َ
4
ِ [ َ ــA2 62a] tenvīr-i
﴾ًــכ اً َورِ ْز ــאً َ َ ــ א
ِ َ ْ َ ْ ات ا َّ ۪ ــ ِ َوا
َ ُ ــאب َ َّ ِ ــ
َ َ ُ ون ِ ْ ــ
َ َ
dīde-i nüzūl idüp lākin ma nā-yı dil-ārāsı ḫum-ı ṣaḥbāya ser-pūş-ı nehy
olıcaḳ işāretden ḫālī olmaġın ba żı 5 sāde-levḥān-ı bezmgeh-i üns ü ülfet
Beyt:
6

او

زا ۀ رو
אی
د א

א

ا
دا

diyerek yine bintü’l- ineb ile dest-be-dest ve leb-be-leb olurlar idi. Ammā
ol āb-ı āteş-nihāduñ ṭabī at-ı insāniyye ile cevher-i aḳlı āb ü āteş itmek
aḳdem-i mefāsidi ve esra -ı ḫavāṣṣı olduġın ba żı ḫıredmendān-ı perhīzkār
mu āyene itmekle
Beyt:7

Zevāl-ı aḳla ḫalṭ-ı nuṭḳa şuġl-ı fısḳa bā iẟdür
Mey-i telḫ-i güneh-zādan ḥaẕer8 ümmü’l-ḫabā iẟdür

diyü ol cādū-yı āteş-rīz-i ḫum-süvār ile āmīzişden irtiḳā9 iderler idi. Ḥattā
ba żı ecille-i aṣḥāb bir gün ṭabīb-i dārū-ḫāne-i şefā at aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt cenābından10 beyān-ı keyfiyyet-i ḫamr içün dehen-güşā-yı meselet
ِ ِ ﴿ ـــ ُ َ َכ ــ ِ ا ْ َ ــ ِ وا ْ ِ ــ ِ ُــ ْ ۪ ِ ٓ ــא ِا ْ ــ َכ ۪ ــ و َא ِ ـــ
olduḳlarında ــאس
َّ ُ َ َ ٌ
َٔ ْ َ
َ
َ
َْ َ ْ
ٌ
11
﴾ َو ِا ْ ُ ٓ ــא اَ ْכ ـ ِ ـ ْ َ ْ ِ ِ ــאmeclis-efrūz-ı nüzūl oldı. Ammā yine mażmūn-ı

َ

1
2
3
4

ُ َ

َ ُ

olıncaya dek: olınca M
rez: zer A2
dāmençe: āmīḫte A1
“Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoşluk veren içecekler hem de güzel bir
gıda edinirsiniz.” (Nahl, 16/67)
5 ba żı -M
6 Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Bu bâkire olan hâmile, Rûh’u (Hz. İsa) doğurandır. Onun hâmile görünüşlü küpünde ne olduğunu
bilir misin?
7 Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
8 ḥaẕer: ṣaḳın B
9 irtiḳā: ittiḳā M, A1, A2
10 cenābından: cānibinden A1
11 “Sana sarhoşluk veren şeyler ile kumardan soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük kötülük ve insanlar
için bazı yararlar vardır. Fakat zararları yararlarından daha fazladır.” (Bakara, 2/219)
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ḥikmet-meşḥūnında şarāb-ı gül-fāmı ḫum-ḫāne-i ibāḥetden kūçe-i taḥrīme rīzān idicek iḥtisāb-ı taṣrīḥ olmamaġıla ba żı rencūrān-ı ḫumār sevdā-yı menfa at-ı neşāṭ ile mażarrat-ı iẟmden çeşm-bend-i tesāmuḥ olup
Beyt:

آ א
2

ف
د

1

زא

ه
א

در
دار

maḳālin3 dībāce-i kār-nāme-i ḥāl iderler idi. Ammā ekẟer hüşyār-dilān-ı
rāst-bīn ḫātem-i sāġarda olan yāḳūt-ı ābdār ḳalem-rev-i pür-menāfi -meserreti [M 50b] zīr-i nigīn itdügi4 ṣūretde bile yine ḫırmenzār-ı mezāri -i
şu ūra āteş-rīz-i mażarratdur diyü keffe-i iẟmi mīzān-ı dīde-i i tibārda
girānter olmaġın gül-i sāġaruñ [A2 62b] fāide-i būy-ı meşāmm-güşāsın
żarar-ı renc-i zükāmına fedā iderler idi.
Beyt li-müellifihi:5 Ne cām-ı gül ne gül-i cāma ḳoydı raġbetümüz
Birinde fikr-i zükām ve birinde renc-i ḫumār
Ammā kürsī-nişīn-i maḥfel-i risālet aleyhi’ṣ-ṣalāt ve’t-taḥiyyāt ḥażretleri “Bu āyet-i ḥikmet-endūz6 muḳaddime-i taḥrīm-i ḫamrdur.” diyü
ḫvāstekārān-ı ref -i bisāṭ7-ı ṣahbāya tesliyet-baḫş olurlar idi. Ḥattā Ḥażret-i
Fārūḳ-ı refī ü’l-cenāb raḍıya’llāhü anh 8 ـ
 ا ـ ـ ــא א ــא ــא אdu āsıyla ḫūn-ı fāsid-i mey neşter-i ser-tīz-i taṣrīḥ ile a rāḳ-ı mu telle-i ibāḥetden rīzān olmaḳ ümīdiyle legen-güşā-yı dest-i niyāz olmada idiler. Bir gün
Abdu’r-raḥmān bin Afv raḍıya’llāhü anh ba żı yārānla tertīb-i pīş-ḫvān-ı
işret idüp düzd-i buḫār-ı mey-i erġūvānī gencīne-i dimāġlarından cevāhir-i
uḳūlı rübūde itmekle namāz-ı şām edāsında imām-ı ṣaff-ı meclis teẟīr-i
lāy-ı şarāb ile ḥadīḳa-i sūre-i 9﴾ون
َ  ﴿ ُــ ْ َٓــא َا ُّ َ ــא ا ْ َכא ِ ــda rüste olan lāle-i

ُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

naḳd: ṣarf M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
İstek parasını meyhanede tüket ki, orada ziyan edilen şey faydalıdır.
maḳālin -M
itdügi: idügi M
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
-endūz -A1, A2
bisāṭ: neşāṭ B
Allah’ım! Bize içki hakkında açık bir beyan ver.
“De ki, ey hakikat bilgisini inkar edenler!” (Kâfirûn, 109/1)
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lāy-ı nefyüñ mecmū ını çīde-i dest-i nefy1 itmek ile [A1 58b] şaḥne-i āyet-i
2

﴾َ ْ َ ُ ــ ا َ ــא َ ُ ُــ َن

ــכ ٰאرى َ ّٰــ
َ ُ ْ ﴿ َٓــא اَ ُّ َ ــא ا َّ ۪ ــ َ ٰا َ ُــ ا َ َ ْ َ ُــ ا ا َّ ٰ ــ َة َواَ ْ ُــ
3

nāzil olup ravża-i ṣufūf-ı ṣalātda şarāb-ı seyl-āb -ı merd-endāz ile nihāl-i
ḳāmetleri ḥilye-i ẟebātdan muta aṭṭıl olan mestānuñ girībānına pençe-i
mümāna at ṣalmaġla ekẟer ḥilyedārān-ı taḳvā bi’l-külliye dest-şūy-ı ḳarābe-i mey-i nāb olup ancaḳ ba żı heveskārān-ı germiyyet-i nūş-ā-nūş-ı ṣoḥbet leb-ālāy-ı uṣāre-i inebi olduḳları ṣūretde, yine
Beyt li-münşiihi:4

Pürdür miẟāl-i şīşe derūnum ḥarāmdan
Bilmem ne nef olur5 bu sücūd ü ḳıyāmdan

[B 75] diyerek evḳāt-ı müsteṭābe-i ṣalātda kisve-i şu ūrların ḫūn-ı kebūterden taṭhīr iderler idi. [A2 63a] Tā ol vaḳte dek ki bir şeb İtbān bin
Mālik-i Enṣārī raḍıya’llāhü anh aṣḥābdan çend ricāle tertīb-i żiyāfet idüp
bir ser-i şütüri büryān-ı tennūr-ı āteş-tāb itmiş idi. Aḫir ḥavż-ı dāire-i pīşḫvān6-ı meclise ṣürāḥī vü peymāneyi fevvāre vü şādırvān [M 51a] eylediler.7
Meẟnevī:8

Yārān-ı ṣafā-yı bezm-i ünsī9
Mestān-ı şarāb-ı cām-ı ḳudsī
Bir cāmdan içdiler şarābı
Bir bādenüñ oldılar ḫarābı

Refte refte rutūbet-i selsāl-ı raḥīk mirāt-ı şu ūrların jeng-yāb itmegin
iḳtiżā-yı mu āmele-i ġurūr-ı mestī sū-be-sū ḥarf-endāzī-i tefāḫür ü teşācüre müeddī olup giderek imdād-ı mürekkebdān10-ı sürḫ-āgīn-i ḳadeḥ ile
1
2

nefy: bī-şu ūrı A1
“Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir haldeyken (sarhoşken), namaza yaklaşmayın. Ta ne dediğinizi
bilip anlayıncaya kadar.” (Nisâ, 4/43)
3 şarāb-ı seyl-āb: seyl-āb-ı şarāb A1
4 Beyt li-münşiihi: Beyt M, A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
5 olur: ola A1, A2
6 pīş-ḫvān -M
7 Tā ol vaḳte…eylediler -A1
8 Meẟnevī: Beyt M, Naẓm A2
Mef ūlü Mefā ilün Fe ūlün
9 ünsī: elestī A2
10 mürekkebdān: müzekkiyān M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

terākīb-i perīşān-manā-yı menşūreleri rütbe-i naẓma bāliġ olıcaḳ Ḥażret-i Sad bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anh kendi ḳavminüñ medāyiḥini ve
naḳīṣe-i enṣārı raḍıya’llāhü anhüm müştemil bir ḳaṣīde inşādına ser-āġāz
eyledi. Ḥużżār-ı enṣārdan birisi üstüḫvān-ı ser-i şütür-i büryānı ol üştür-i
ser-mestüñ ser-i mübārekine ḥavāle itmek ile kāse-i serinden sürḫ-āb-ı ḫūn
cereyāna1 başladı. Sad raḍıya’llāhü anh sirişk-i gül-gūn ile ḥużūr-ı seyyidü’l-mürselīne ruḳa-nüvīs-i şikāyet olıcaḳ yine Ḥażret-i Fārūḳ-ı refī2ü’lḳadr raḍıya’llāhü anh 3 ــ
 ا ــ ــ ــא א ــא ــא אduāsını mükerreren4
sübḥa5-i zebān eyledi. Ol ḫilālde fermān-resān-ı aḥkām-ı dīn yanī Cibrīl-i
Emīn aleyhi’s-selām [A1 59a] bārgāh-ı nübüvvete müẟūl6 idüp bu ḫātem-i
ِ
ِ
۪
ebediyyü’n-naḳş ــאب َوا ْ َ ْز َ ُم
ُ َ ْ َ ْ ﴿ َٓــא اَ َ ــא ا ــ َ ٰا َ ُٓــ ا ا َ ــא ا ْ َ ْ ــ ُ َوا ْ َ ْ ــ ُ َوا
7
ِ
ِ َ ـِ ا ـ
﴾אن َ א ْ َ ِ ـ ُه َ َ ُכـ ُ ْ ِ ُ ـ َن
َ َ ْ [ رِ ْ ـ ٌ ـA2 63b] ile gencīne-i pürُ
ْ
ْ
yāḳūt-ı ḫum-kedeyi mühr-zede-i taḥrīm eyledi. Fermān-ı şāhen-şāh-ı ins ü
cān ile aleyhi’s-selām münādīler kūşe-be-kūşe esvāḳ-ı Medīne-i Ṭāhire’de
8
 أ إن ا ــ ــ ِ ــnidāsıyla āteş-i hūş-sūz-ı ṣahbāya ḳaṭre-pāş-ı men
ّ
ü taḥẕīr oldılar. Ḥattā āvāze-i nidā-yı taḥrīm nice mest-i sāġar be-dest-i
ḫum-ḫāne-i mübāşeretüñ derīçe-i sāmiasına resīde olduḳda peymānelerin
mānend-i ḥabāb ser-nigūn idüp ḳadeḥ-i nīm-keşīdenüñ baḳiyyesini pāşīde-i ruḫsāre-i zemīn eylediler.
Mısrā:

9

כ س ا כ ام

و رض

Ḳanġı ḫānede lal-ı müẕāb-ı şarāb-ı nāb var ise ḫūn-ı eādī gibi rīzān
idüp ekẟer durūb-ı Ṭaybe-i Ṭayyibe’de ḳudūm-ı fermān-ı Rabbānī’ye
aṭlās-ı lal-fāmdan pāy-endāz eylediler.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

cereyāna: cūyāna A2
refī: ālī A1
Allah’ım! Bize içki hakkında açık ve kesin bir beyan ver.
mükerreren: tekrāren A1, A2
sübḥa: imrār-ı müsebbiḥe A1
müẟūl: nüzūl B
“Ey iman edenler, Hamr (sarhoşluk veren içkiler), Meysir (kumar), Ensab ( putlar) ve Ezlam (fal okları
ve kehanet araçları) ancak şeytani fiiller olarak birer pisliktir! Artık ondan kaçının ki felaha eresiniz.”
(Mâide, 5/90)
Çünkü şarap haram kılınmıştır.
Tavîl
“Toprağın iyi insanların kasesinden payı vardır.” (Abdulganî en-Nablûsî, Divanu el-Hakâ’ik ve Mecmu’u er-Rekâ’ik, s. 43)
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Meẟnevī:1

Ger olmasa ıṭr-ı şer ī [M 51b] būyā
Bu bezmi ṭutardı būy-ı ṣaḥbā2
Şer ī ile oldı rütbesi pest
Taḳṣīrine aġlar oldı her mest [B 76]

Vaḳāyi-i Sāl-i Ḫāmis-i Hicrī Ġazve-i Ẕātü’r-Riḳā*
Şīrāze-dūzān-ı muraḳḳa -ı āẟār bu resm üzre vaṣṣāle-bend-i mecālis-i
aḫbār olmışlardur ki ḳınnāre3-i ġurre-i Muḥarrem çengāl-nümā-yı meslaḫa-i ufḳ olduḳda4 bir bādiye-nişīn-i ġanem-fürūş bey gāh-ı Ṭaybe’de Benī
Enmār5 ü a lebe cānib-i Medīne’ye hücūm ḳaṣdı ile bir miḳdār gürāz-ı
tīz-dendān ferāhem eyledüklerini vesāyeṭ-i mülāzımān-ı dergāh-ı risāletle
ma rūż-ı dīvān-ḫāne-i bülend-āstān6 itmegin ḥażret-i ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anh pāsdār-ı ḫilāfet-ḫāne-i kübrā buyurulup bir ḳavlde çār ṣad ḳavl-i
āḫerde [A1 59b] heft ṣad ġazanfer-i adū-şikār ile Cebel-i Ẕātü’r-Riḳā
[A2 64a] cānibine şuḳḳa-güşā-yı livā-yı iḳbāl oldılar. Ḫayyāṭ-ı ḳader cebel-i ma hūduñ ḳāmet-i refī ini rıḳā -ı mütelevvineden dūḫte cāme-ṣıfat
kisve-i reng-āmīz-i ṣun 7 ile tezyīn itmegin Ẕātü’r-Riḳā ’a vesīle-i tesmiye
olduġı ḳalem-güẕāşte-i ressāmān-ı āẟārdur. Şuḳḳa-i rāyet-i cihān-fürūz-ı
nebevī bu sefer-i ẓafer-pīrāda çend gūne8 hem-reng-i muraḳḳa olduġı daḫı
bā iẟ-i tesmiye olmaḳ mervīdür. Mā-ḥaṣal naḳş-ı sümm-i maṭāyā-yı mevkib-i Risālet sīne-i ṣaḥrāyı nümūne-nümā9-yı mecmū a-i ḥakkāk eyledükde
ḫuffāş-siriştān-ı eşrār aḫbār-ı ḳudūm-ı āfitāb-ı risāletden tellāl ve cibāle
inzivā itmegin cā-be-cā ba żı pīre-zāl-ı kühen-sāldan ġayrı girifte-i ḥalḳa-i
dām-ı naẓar olmadı. Ammā küffār-ı ḫud akār kūşe-güzīn-i kemīn olmaḳ
iḥtimāli ile suḳāṭa-i muḳteniyāta iṭāle-i dest-i iltiḳāt içün neşr-i serāyā

1
2
*
3
4
5
6
7
8
9

Meẟnevī: Beyt M, A1, Naẓm A2
Mefūlü Mefāilün Feūlün
ṣaḥba: mīnā M
Başlık: M 51b, A1 59a, A2 63b, B 76; Ẕikr-i Vaḳāyi -i Sāl-ı Ḫāmis Gazve-i Ẕātü’r-Riḳā A1
ḳınnāre: ḳınnārende M
olduḳda: olduġı demde A1
Eẟmār: Eẟmār M, A2, B
āstān: eyvān M
ṣun : ḍabu B
gūne: levn ile A1, B
-nümā -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

buyurulmayup ol gün sübḥa-i silsile-i ṭā at-ı mefrūżaya1 vaż -ı nişāngāh-ı
ṣalāt-ı ḫavf buyurdılar. Nüsḫa-i penc cüz-i fenn-i ibādetde ibtidā nigāşte
olan ṣalāt-ı ḫavf bu idügi meslek-i yarā a-i müfessirūndür. Müddet-i ġaybetleri pānzde şebāne-rūz olduḳda yine mānend-i rūḥ ḳālıb-ı hicret-ḫāne2-i aliyyeye ifāże-i ḥayāt-ı mu āvedet buyurdılar.

Ġazve-i Dūmetü’l-Cendel*
א د

Beyt:
3

ا

ر

ر

ki Dimaşḳ ü Kūfe’ye onar merḥale [M 52a] miḳdārı maḥalde vāḳı a Ḳal a-i
Dūmetü’l-Cendel ḥākimi olan Ükeydir bin Abdü’l-melik-i Nasrānī ki tābi -i Ḳayṣer idi. Sevdā-yı muḳātele4-i muvaḥḥidīn ile leşker-i enbūh āmāde
eyledügi ma rūż-ı sidre-i risālet [A2 64b] ḳılınmaġın şehr-i Rebi ü’l-evvel’de
Sibā bin Urfata5-i Ġıffārī raḍıya’llāhü anh cālis-i mesned-i vekālet buyurulup [A1 60a] hezār nefer hizebr-i perḫāş-cū ile māh-ı şeb-ārāveş ṭayy-ı
menāzil-i leyāl iderek mevżi -i ma hūda bir merḥale ḳalduḳda mevāşī-i
a dāya dūçār olup āverde-i zürībe-i iġtinām itdüklerinde ru āt6-ı mevāşī
gürīzān olup mecma -ı eşrāra ḳudūm-ı mevkib-i İslām’ı iḫbār [B 77] itmek ile hübūb-ı ṣarṣar-ı ḫavf ile tūdegāh-ı sebük-ḫīz gibi perīşān oldılar.
Ser-ḫayl-i ḳāfile-i enbiyā aleyhi ve aleyhimü’t-teḥāyā ḥażretleri mevżi -i
mezbūrda çend rūze vaż -ı ḫayme-nişīn7-i ārām buyurup8 şikār-ı gürāzān-ı
gürīzān içün eṭrāfa neşr-i serāyā-yı şīrān buyurdılar. Āḫir Muḥammed bin
Mesleme raḍıya’llāhü anh reme-i beyābān-neverd-i ḍalāldan birini ṣayd
idüp istinṭāḳ-ı daḳīḳa-i ḥāl eyledüklerinde bīm-i saṭvet-i seriyye-i ẓafer-penāhdan terk-i mavṭın itdüklerin iḫbārdan ġayrı ser-şem a-i zebānın
1
2
*
3
4
5
6
7
8

mefrūżaya: mefrūżiyyeye A1
-ḫāne: -sarāy M
Başlık: M 51b, A1 59b, A2 64a, B 76; Vāḳı a-i Ġazve-i Devḥatü’l-Cendel A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bu gönül alıcı mektubun değeri, ipeğin üzerine Hoten miski dökmek gibidir.
muḳātele: muḳābele M
Urfata: Ġarfaẓa A1, A2
ru āt: ri āyet A1
-nişīn -M, A2
buyurup: olup A1
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şu le-i şehādet ile tenvīr eyledi. Āḫir müddet1-i ġaybet ser-ḥadd-i yek-māhayı tecāvüz eyleyicek yine müstaḳarr-ı sa ādetlerine teşrīf ve ḳulūb-ı müştāḳānı tefrīḥ ü talṭīf buyurdılar.

Ġazve-i Müreysi ü Tüsemmā Ġazvetü Benī el-Muṣṭalıḳ*
Kerem-sāzān-ı hengāme-i dirāyet bu nemaṭ üzre tertīb-i ketībe-i rivāyet eylemişdür ki ḳabīle-i kefere-i Benī Ḫuzā a ki menāzil-i beyne’l-ḥaremeynden Nāḥiye-i Ḳudayd ile leb-i Baḥr-i Yenbū beyninde vāḳı 2 Bir-i
Benī el-Muṣṭalıḳ ḥavālīsinde muġaylān-ṣıfat vaż -ı siyeh-ḫayme-i iḳāmet
eylemişler3 idi, pīşvā-yı ḳabīle-i ma hūde olan Ḥāriẟ bin Ḍırār ḳabāil-i
eṭrāfdan daḫı bī-şümār āvāre-i beyābān-ı idbār cem idüp [A2 65a] meẕra a-i nev-ḫīz-i İslāmiyān’a imṭār-ı tegerg-i cefā dā iyesinde olduġı vāṣıl-ı
sem -i eşref-i bāġbān-ı şefā at4 aleyhi iẟna’t-taḥiyyet olmaġın Büreyde bin
el-Ḫuṣayb raḍıya’llāhü anh tecessüsi ile [A1 60b] ṣūret-i ḥālden keşf-i
ḳınā -ı irtiyāb [M 52b] buyurduḳdan ṣoñra şimşīr-i lāmi -i hilāl-i Şa bān
meydān-ı āsmānda fürūzān5 olduḳda tertīb-i mehāmm-ı perḫāşa fermān-ı
alī ṣādır olup livā-yı nesrīn-fām-ı muḥācirīn ser-pençe-i esedu’llāh Aliyyu’l-Mürtażā’ya ve livā-yı enṣār Sa d bin Ubāde’ye müsellem oldı. Ḥażret-i
Fārūḳ-ı vālā-himmet mevc-i nuḫustīn gibi muḳaddime-i deryā6-yı ṣufūfa
ta yīn ve Zeyd bin Ḥāriẟe ve Ukāşe bin Miḥṣan raḍıya’llāhü anhümā ile
meymene vü meysere taḥṣīn buyuruldı. Bu sefer-i ẓafer-medārda otuz res
yek-rān-ı ṣarṣar- inān āmāde idi ki onı muḥācirīn ve yigirmisi enṣāruñ zīr-i
licām-ı temellüki idi. Ve çerāġān-ı şebistān-ı risāletden Ḥażret-i Ṣıddīḳa ve
Ümmü Seleme raḍıya’llāhü anhā hevdec-i fānūs-sīmāyla reh-fürūz-ı refāḳat
oldılar. Ḥattā kec-dilān-ı nifāḳdan daḫı cem -i keẟīr arzū-yı iġtināmla bādiye-gerd-i vifāḳ oldılar. Ḫilāl-i nehżatda ḫırmen-i īmāniyāndan istirāḳ-ı
ḫūşe-i aḫbār içün cānib-i ḳabīle-i Ḫuzā a’dan müteveccih olan cāsūs-ı çālāk
ser-pençe-i düşmen-gīr-i Ömerī’ye esīr olmaġın ḥużūr-ı dāver-i ḫıṭṭa-i
1
*
2
3
4
5
6

müddet -A1
Başlık: M 52a, A1 60a, A2 64b, B 77
vāḳı -M
eylemişler: itmişler M
şefā at: risālet M
fürūzān: āvīzān M
Deryā -M
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risāletde istiḳṣā-yı ḥāl olınup1 keyfiyyet-i küffāra istiṭlā aḳībinde teklīf-i
İslām’a iṭā atdan gerden-pīç olmaġın [B 78] fermān-ı nebevī ile ser-i bī-sūdı gūy-ı çevgān-ı şimşīr-i Ömerī oldı. Cāsūsuñ ḫayme-gerd-i fenā olduġı
ḫaberi mecma -ı eşrāra mün akis olıcaḳ eṭrāfdan müctemi olan eşrār tündbād-ı hirās ile mānend-i şerār müteferriḳ olup bi’ż-żarūre Ḥāriẟ [A2 65b]
kendi ricāl-i ḳabīlesiyle maḳām-ı ḫıṣāmda müstaḳarr oldı. Azīz-i mıṣr-ı
risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyyet mānend-i ḫūrşīd-i cihān-tāb ṭayy-ı ṣaḥārā
iderek ser-i çāh-ı Benī Muṣṭalıḳ’da ref 2-i sürādiḳāt-ı celāl buyurdılar. Ol
eẟnāda ġubār-ı maṭāyā-yı a dā [A1 61a] daḫı nümāyān olmaġın ṭarafeynden tertīb-i ṣufūf-ı ḳıtāl eylediler. Fermān-ı seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn ile Ḥażret-i
Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anh ṣaff-ı seḥāb-gūn-ı sipāhdan berḳ-ṣıfat pīşgāha tebādür idüp na ra-i ra d-resān ile ol ḫāşāk-nihādān-ı şūrezār-ı ḍalālı
māü’l-ḥayāt-ı İslām’dan iktisāb-ı ḥażrete da vet eyledi. Ammā ṭıynetlerinde [M 53a] nemā-yı hidāyete isti dād nā-merkūz olmaġın ṣūret-i ḫuşk-ı
imtinā gösterdiler.3 Dehāḳın-ı mezra a-i īmān raḍıya’llāhü te ālā anhüm
ecma īn yek-bāre dās-ı şimşīr-i āteşbār ile hücūm eylediler. Bu ġazā-yı ġarrāda daḫı eblaḳ-süvārān-ı meydān-ı melekūt cilve-rīz-i arṣa4-i i ānet olduḳları meslūk-ı yarā a-i ḥafaẓa-i siyer-i seyyidü’l-beşerdür. Ḥattā sükūn-ı
nicār5-ı sitīzden ṣoñra Benī Muṣṭalıḳ’dan tūtiyā-yı İslām ile tenvīr-i ebṣār
idenler eẟnā-yı teḳābülde mu āyene itdükleri serāyā-yı ġarībü6’l-ecsām-ı
mele-i a lā beyānıyla şedd-i niṭāḳ-ı müdde ā itmişlerdür. Mā-ḥaṣal cānib-i
İslāmiyān’dan ancaḳ bir nefer kimse kesr-i ḳafes-i ten idüp a dā-yı bed-rūzdan on nefer-i dūzaḫı āġaşte-i ḫūn-ı ḫāk-i helāk olıcaḳ baḳiyyesi7 bi’l-cümle silsile-i esre münselik oldılar. Dest-zede-i ġuzāt olan emvāl-i iġtinām
ḫāric-i ḫarvār-ı evhām olup aḳsām-ı mevāşīden dü hezār üştür ve penc
hezār gusfend tamġā-zede-i [A2 66a] iḳtisām oldı ve iki yüzden mütecāviz
avātıḳ-ı perī-ruḫsār mānend-i reme-i āhūvān cilveger-i ḫam-ı kemend-i
esr oldılar. Muḳtedā-yı ḳabīle olan Ḥāriẟ bin Ḍırār’uñ Cüveyriyye nām
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7

olınup: olup A2
ref : vaż B
gösterdiler: göstermeleri ile A1, A2
arṣa: urża B
nicār: buḫār A1, A2
ġarīb: ġayb M
baḳiyyesi: mā adāsı A1
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duḫteri ki ḳāmet-i nigeh-rübā-yı çemenzār-ı melāḥatde1 bir nihāl-i nev-res
ve gīsū-yı girih-gīr-i anber2-şikeni ṭāir-i ārāma ḳafes3 idi. Ġazāle-i remīdevār ābit bin Ḳays raḍıya’llāhü anhuñ dām-ı ḳısmetine düşmiş idi. ābit
raḍıya’llāhü anh ol nihāl4-i kemer-beste-i ḥüsn ü behceti mānend-i ḫāme-i
vāsıṭı resm-i kitābete [A1 61b] ḳaṭ eyledi. Dest-i ābit’den taḳabbül5-i
kitābetle ol serv-i ṭurfe-ḫırām āzād olıcaḳ hemān ḫayme-i āsmān-ṭırāz-ı
sulṭān-ı risālete cān-endāz olup taḳbīl-i bisāṭ-ı sündüs-gūne nāil olduḳda
evvelā miyāne-i dürc-i [B 79] sükkerīnden6 ṭūṭī-i nāṭıḳasın şehd-i şehādet ile gūyā itdükden ṣoñra bu vech üzre ṭurra-i niyāza tāb virdi ki “Yā
Resūla’llāh bu perestār-ı kemīne seyyide-i nisvān-ı ḳabīle Cüveyriyye binti
Ḫāriẟ’üm. Ḥālā ābit bin Ḳays’uñ beste-i dām-ı esīri olmaġıla pāy-ı ḥayātuma bend eyledügi iḳāl-i girān-vezn-i [M 53b] kitābetden sūhān-ı cihāngüşā-yı ināyet-i nebevīden ġayrı ile ḫalāṣ nā-müyesserdür.” diyü ṭınāb-ı
ḫayme-i merḥamete teşebbüẟ eyledi. Ḥażret-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhā
“Nemek-rīz-i nevāle-i rivāyet-i ṣaḥīḥa olmışlardur ki ol ḥāletde nesīm-i
cihān-gerd-i nigāhum gülistān-ı ruḫsār-ı Cüveyriyye’ye güẕār eyledükde
dāmen-i ḫāṭırumdan şerāre-i cān-sūz-ı ġayret işti āle başlayup dirīġā bu
ḥüsn ü cemāl7 ve ġonc ü delāl ki intihā-yı merātib-i luṭf u melāḥatdur.
Çeşm-güẕār-ı server-i ālemiyān olduḳda lā-büdd ḥamāme-i bālā-pervāz-ı
ḫāṭırları rübūde-i çengāl-ı maḥabbet olmamaḳ muḥāldür diyü pīç ü tāb-ı
ıżṭırābda idüm ki [A2 66b] ṭıbḳ-ı endīşem üzre ḥażret-i ḫulāṣa-i kāināt
aleyhi iẟna’t-taḥiyyāt cānib-i Cüveyriyye’ye iṭāre-i hümā8-yı nigāh-ı iltifāt
buyurup “Ey Cüveyriyye cūy-bār-ı ḫāṭıruñ keder-i endūhdan muṣaffā olsun ki hem varaḳ-ı rıḳḳıyyetüñden9 resm-i kitābeti sütürde-i üstüre-i edā
idüp hem āsūde-nişīn-i kenāre-i ṣuffe-i izdivāc ideyüm.” didükde hemān
Cüveyriyye
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melāḥatde -M
anber: abīr M
ḳafes: tel-ḳafes A1
Nihāl -M
taḳabbül: naḳl M
sükkerīnden: şekerīninden M
cemāl -M
hümā: hümāyūn B
rıḳḳıyyetüñden: raḳabetüñden M
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Beyt:1

Cihānda devlet anuñ kim esīr-i zülfüñ ola
Her ādemüñ2 serine3 sāye-i hümā düşmez

maḳālıyla iẕār-ı āteş-gūnında şu le-i inşirāḥ ü meserret fürūzān oldı. Ḥażret-i eşrefü’l-ḫalāyıḳ ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem [A1 62a] ābit raḍıya’llāhü anha resm-i kitābetin teslīmden ṣoñra ol māh-ı evc-i melāḥatı hāle-i
rıḳḳıyyetden i tāḳ buyurup sāye-i mu allā-revāḳ-ı izdivācda cāy-gīr eylediler. Bu naḳş-ı nev-ẓuhūr ṭāḳ-ı mesāmi aṣḥāba aks-endāz olıcaḳ aḳārib-i
ḥarem-i seyyid-i ālem sezāvār-ı ẕıll-ı esr olmaḳ nā-revādur diyü bi’l-ittifāḳ
sebāyā-yı Benī el-Muṣṭalıḳ’uñ ṣaḥīfe-i rıḳḳıyyetlerine raḳam-keş-i i tāḳ
oldılar. Ḥażret-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anḥā her-bār Cüveyriyye’ye kendi
ḳabīlesine vasīle-i ḫayr ü bereket olduġı ḳadar hīç bir kimesneden bir ḳabīleye vāḳı olmamışdur diyü ıṭr-efşān-ı pīrāhen-i beyān olurlar idi. Va’llāhü
a lemü ve aḥkem.4

Muḫāṣama-i Sinān ü Cahcāh*
[M 54a] Ṭolāb-ı elsine-i rüvāt5-ı siyerde dāirdür ki inṭifā6-ı şu le-i veġā
ḫitāmından bir gün şu be-i enṣār7-ı Ḫazreciyān’dan Sinān bin Veber-i Cühenī ile ecīr-i Ḥażret-i Fārūḳ-ı A ẓam olan Cahcāh bin Sa īd-i Ġıffārī çāh-ı
Benī el-Muṣṭalıḳ’da iṭāle-i ḥibāle-i delv itmişler idi. Gūşişleri cihet8-i iltibāsdan keş-ā-keşe müncer [A2 67a] olup Cahcāh bir müşt-i dürüşt ile rūy-i
Sinān bin Veber’i çeşme-i sürḫ-āb itmegin Sinān zebān-ı feryādı cānib-i
enṣāra tīz idüp [B 80] istinṣār eyledi. Cahcāh daḫı cānib-i muḥācirīne īṣāl-i
sefīr-i istiġāẟe idicek sebük-revān-ı ferīḳayn şimşīr-be-kef mevḳi -i ġavġāya
şitābān oldılar. Az ḳaldı ki ol emr-i cüzīden fesād-ı küllī mütevellid olup
ḥufre-i çāh mānend-i dil-i uşşāḳ leb-rīz-i ḫūn ola. Hele ḥużżār-ı kār-āzmūde-i muḥācirīn maḳāl-ı muḳtażiyyü’l-ḥāl ile zaḫm-ı Sinān’a nemek-pāş-ı
tesliyet olup destārī-i āb-ı tedbīr ile āteş-i bālā-keş-i fitneyi teskīn eylediler.
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Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Her ādemüñ: Murādumuñ M
serine: başına A2
Allah, en iyi bilen ve işini sağlam ve hikmetli yapandır.
Başlık: M 53b, A1 62a, A2 66b, B 79
rüvāt: rivāyet B, devāb A2
inṭifā: iṭfā M
Enṣār -M
cihet -M
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Ammā bu vāḳı adan herze-derāy-ı bu’l-fużūl ser-ḫayl-i münāfiḳīn Abdu’llāh1 bin Übey bin Selūl künc-i enbān-ı [A1 62b] derūnında nühüfte olan
küdūret-i ḫabāẟet iẓhārına furṣat bulup meclisinde bulunan müminīn ü
munāfıḳīn muvācehesinde kārīz-i dehānında eczā2-yı ḳāẕūrāt-ı heẕeyānḫurūş eyledi ki görür misiz muhācirīn-i bī-dār ü diyār bizüm i ānet ü taḳviyetümüzle nāil-i dest-māye-i miknet ü iḳtidār olmışlar iken şimdi mu āmele-i bāzgūneye taṣaddī idüp bizi daḫı pā-zede-i teẕlīl ü taḥkīr itmege
başladılar. Hemān tedārük-i encām-ı kār Medīne’ye vuṣūlda azīzter olan
ẕelīlter olanı āvāre-i beyābān-ı ġurbet itmekdür diyü mīzān-ı zu m-ı bāṭılında izzi kendi keffe-i ẕāt-ı kem- ayārına ve ḥāşā ẕülli.
Beyt:
3

در در אی و د
ّ
א ا אد אس

د

אن آ

ۀ

aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri cānibine iẟbāt4 üzre telmīḥ eyledi. Zeyd
bin Aḳrem-i Enṣārī raḍıya’llāhü anh ki henüz bāġ-ı cihānda5 [M 54b]
bir nihāl-i tāze-nümā idi. [A2 67b] Ol meclis-i bed-āyīnde6 bulunmaġla
bu seng-i girān-vezn-i taḳrī den ḳāmet-i ġayreti ḫam olup ol ḫūk-ı acūzı
şaṣt-ı iḳtidārından efzūn sihām-ı dil-dūz-ı la n ü düşnāma āmāc7 eyledi ve
ser-ā-pāy a żāsı ra şe-ḫīz8-i ġayẓ ü ḥamiyyet olarak nādī-i sulṭānü’l-mürselīne gelüp ol bed-gūy-ı herze-ṭırāzdan ṣādır olan türrehāt-ı nāṭıḳa-sūzı
yegān yegān keşīde-i silsile-i taḳrīr eyledi. Ol kūh-ı girān-temkīn-i ḥilm
ü vaḳār ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri İbn9 Übeyy-i bed-siriştüñ
ġadīr-i nā-ṣaf-ı żamīri çirk-āb-ı gendīde-i nifāḳ ile memlū eyledügini ārif
ve andan bu maḳūle kef-i müte affin-i heẕeyān teḳāṭurına vāḳıf iken yine
Zeyd’üñ maḳālin gāh şāibe-i aġrāż-ı şebāba nisbet idüp ve gāh ḫaṭā-yı ḥās-
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Abdu’llāh -M
eczā: icrā A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Yaratılış madeninin nakdi, varlık denizinin incisidir. Varlığın meyve-i maksudu ise, insanlığın icadına
sebeptir.
iẟbāt: olmaḳ A1, işāret A2
cihānda: ḥayātda B, A1, A2
meclīs-i bed-āyīnde: meclisde M
āmāc -M
-ḫīz: -rīz A1
İbn -M
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se-i sem ine ḥaml buyurup şāhiḳa-i ẟebāt-ı nebevīlerine1 zelzele-i [A1 63a]
taġayyür virmediler. Zeyd üç def a zebān-ı rāst-beyānın māhī-i cūy-bār-ı ḳasem idüp ṣıdḳ iddi āsında ıṣrār eyledi. Aḫir ṣarṣar-ı ġayret-i Fārūḳī cünbişe
gelüp sulṭān-ı memālik-i mā ü ṭıyn aleyhi’s-selām ḥażretlerinden ol kühne-binā2-yı künişt3-i nifāḳuñ nüşābe-i tīġ ile taḫrībine isticāze eyledi. Ammā
ḥażret-i seyyidü’r-rusül4 uẓemā-yı sādāt-ı Yeẟrib-zemīne5 daġdaġa-yāb-ı hirās
olmaḳ mülāḥaẓası ile müsā ade-i ḳatlden i rāż6 buyurdılar. “Bārī [B 81] yā
Resūla’llāh nuḳabā-yı enṣāra taḥrīk-i kūşe-i ebrū-yı ruḫṣat buyurulsa anlar ol
ḫārā-yı pāy-āzārı şāri -i müminīnden ber-kende iderler.”
Beyt:
7

ن دال
ن אف

ر

א

آ א

[A2 68a] diyü tekrīr-i ibrām eyledükde “Yā Ömer avāmmu’n-nās
anuñ ṣandūḳçe-i derūnında pīçīde olan mār-ı efsürde-i nifāḳa vāḳıf olmamaġıla Resūl-i Ḫudā ḳatl-i aṣḥāba şürū eyledi. Siyāḳında nice mesāvī-i
bī-hūde ḥudūẟına bādī olur diyü ol bedkāruñ sezā-yı vaż -ı ḫāmın ḥavāle-i
çeşm-gūşe-i teġāfül buyurdılar. Ammā meclis8-i seyyidü’l-enbiyāda güẕer
iden güft ü şinīd9 ol nā-dürüstüñ gūş-ı bī-hūşına [M 55a] mün akis olduḳda bīm-i cān neyistān-ı ārāmına āteş ṣalup ol kühne-gürg-i bārān-dīde rīş-i
sepīde ve ḳāmet-i ḥamīde ile meclis-i muḳaddes-i risālete gelüp mecrā-yı
yāve-derāy-ı dehānından ṣādır olan çirk-āb-ı türrehātı ḫāşāk-ı inkār ile setr
ve künāse-i eymān-ı kāẕibe ile sedd10 eyledi ve sirişk-i lābe-i münāfıḳāne
ile maḳāl-ı ṣaḥīḥü’l-meāl-i Zeyd’i ṣaḥīfe-i i tiḳād-ı aṣḥābdan şüste eyledi.
Ḥattā ba żı sāde-levḥān-ı ṣāf-dil kelām-ı ṣıḥḥat-niẓām-ı Zeyd’i ḥaḍāẟet-i
sinnden nāşī yā sehv ü ḫaṭā yāḫūd aġrāż-ı fāside-i ṭıflāne-i nā-becā üzre
cezm idüp “Yā Resūla’llāh bir kūdek-i nādīde-rūzgāruñ ḳavlin ki sehv ü
1
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7

nebevīlerine: nübüvvetlerine A2
-binā: -bünyān A2
künişt: geşt B
-rusül: -mürselīn A2
-zemīn: rehīn B
i rāż: mubā ade M
Müstefilātün müstefilātün
Senin yanında dâl harfi gibi eğilenler, kâf harfi gibi başına kılıç yerler.
8 meclis -M
9 şinīd: gū A2
10 sedd: şedd M
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ḫaṭāya semt-i ṣavābdan aḳrebdür1. [A1 63b] Bir böyle pīr-i cihān-dīde
ḥaḳḳında taṣdīḳ itmek nā-revādur?” diyü taḥrīk-i şerāyīn-i safḥ-ı cemīle
sā ī olup
Mısrā:2

3

دروغ

אر

ه

א

meālinden ġaflet eylediler. Be-her taḳdīr şehryār-ı kişver-ārā-yı ḫulḳ-ı
aẓīm aleyhi efḍalü’t-tekrīm būriyā-yı kem-ḳadr-ı i tiẕārın endāḫte-i zīr-i
pāy-ı tesāmuḥ u iġmāż buyurdılar. Ammā Zeyd bin Erḳam raḍıya’llāhü
anhuñ eşheb-i rāst-cilve-i maḳālı dāġdār-ı tekẕīb olduġından meydān-ı
ferāḫ-ı ālem [A2 68b] ser-i sa ādet-medārına teng olup ġalebe-i şerm ü
ḥayā ve ṭa n-ı bīgāne vü aşnādan nāşī inān-ı nefis dest-i rāyiż-i ḥayātından
sāḳıṭ olmaḳ dereceleri4 ḳarīb oldı. Merḥale-i mezbūreden nehżat olınduḳda
Zeyd bin Erḳam daḫı maṭiyye-rān-ı rāh-ı ḥayret iken nā-gāh çābük-süvār-ı
miżmār-ı illiyyīn aleyhi’s-selām ḥażretleri cānib-i Zeyd’e imāle-i inān-ı
yek-rān-ı felek-neverd buyurup engüşt-i meh-şikāfları ile gūş-ı Zeyd’e
tāb-ı tebşīr virüp gül-ġonce-i şebnem-niẟārların nemek-rīz-i ḫande-i nevāziş iderek “Yā Zeyd beşāret saña ki ḥażret-i cihān-āferīn azze şānühū senüñ
ṣıdḳ-ı maḳālüñe şehādet ve tekẕīb-i münāfıḳīni ḥāvī irsāl-i āyet buyurdı.”
diyüp sūre-i münāfıḳīni ﴿ َ ُ ُــ َن َ ِئــ ْ َر َ ْ َٓــא ِا َــ ا ْ ۪ َــ ِ َ ْ ِ َ ــ َّ ا ْ َ َ ــ ُّ ِ ْ َ ــא
َ
ُ
5
﴾ ا ْ َ َذ َّلkerīmesine dek6 tilāvet buyurdılar. Zeyd raḍıya’llāhü anh cenābınuñ bu luṭf-ı nā-geh ẓuhūr-ı [B 82] İlāhī’den ārıż-ı ḥālinde āvīḫte olan
niḳāb-ı şerm ü ḥicāb gül-gūne-i ibtihāc7 ü inkişāfa mübeddel olup cārūb-ı
neşāṭ ḫalvet-i żamīrin ġubār-ı endūhdan taṣfiye eyledi. Ammā ṣūret-bāz-ı
hengāme-i nifāḳ İbn Selūl-ı bed-aḫlāḳuñ8 perde-i iḥtiyāli ber-endāḫte olup
ṣuver9-i sāḫte-i īmān-ı [A1 64a] kāẕibesi çehre-nümāyende-i feżāḥet olıcaḳ
sū-be-sū aṣḥāb-ı kirām ol seg-i murdārı seng-sār-ı ṭa n u melāmet idüp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

aḳrebdür: aḳreb iken A1
mısrā : mıṣra -ı meşhūr A2
Dünya gören (tecrübeli veya seyyâh) çok yalan söyler.
dereceleri: mertebeleri A1
“Onlar, andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır.”
(Münâfikûn, 63/8)
dek: gelince M
ibtihāc: intihāc M
bed-aḫlāḳuñ -M
ṣuver: ṣūret A2
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dostān-ı pencāh-sāleleri bile eẟnā-yı rāhda dūçār olduḳda ḳaṭ -ı revābıṭ-ı
selām ü kelām eylediler. Ubāde bin eṣ-Ṣāmit ve Evs raḍıya’llāhü anhümā
rūy-i şefḳatdan gevher-feşān-ı pend ü naṣīḥat olup ḥużūr-ı eşrefü’l-mürselīnde ref -i ruḳ a-i i tiẕār ü istiġfāra delālet [A2 69a] eylediler.1 Ammā ol
dırāḫt-ı kühen-sāl-ı beyābān-ı ḍalālete pindār-ı kiberi dāmen-gīr-i kabūl-ı
nuṣḥ olup gerden-pīç-i i rāż oldı. Ubāde raḍıya’llāhü anh eyitdi2 “Yā İbn3
Übey andan tersān olmaz mısın ki bu taḳlīb-i gerden-i ġurūruñı ḥāvī bir
āyet daḫı nāzil olup hem evḳāt-ı ṣalātda ārāyiş-i maḥārīb olup hem rūz-ı
haşre dek mādde-i iḳtiżā ḥakk-ı zebān-güẕār-ı enām ola. Ammā ol mütekebbir-i siyeh-dil nā-muvāfıḳ4-ı izz ü hüdā olmaġın yine ṣūret-nümā-yı
ibā vü imtinā oldı.” Ber-ṭıbḳ-ı melḥūẓ-ı Ubāde ِ ْ َ ﴿و ِا َذا ۪ ـ َ َ ُ ـ َ َ א َـ ْ ا َ ْ ـ
َ
ْ
ْ
5
﴾ون
َ ُ ِ ون َو ُ ـ ْ ُ ْ ـ َ ْכ
َ ُّ  َ ُכ ـ ْ َر ُ ـ ُل ا ّٰ ِ َـ ـ َّ ْوا ُر ُؤ َ ـ ُ ْ َو َراَ ْ َ ُ ـ ْ َ ُ ـpīrāye-i ṣaḥīfe-i
nüzūl oldı.
Mervīdür ki münāfıḳ-ı mārrü’ẕ-ẕikrüñ Abdu’llāh nām ferzendüñi pederi ismi ile müsemmā ammā muḥālif-i ṭavr-ı pederi şehd-i maḥabbet-i
İslām kivāre-i żamīrinde muṣaffā idi. Gūyā ṣulb6-ı seng-i keẟīfden ser-zede
cevher-i girān-ḳıymet yāḫūd cism-i mārdan mürebbī-tiryāḳ-ı pür-ḫāṣṣiyyet idi. Peder-i bed-aḫterinden ṣudūr iden kār-ı nā-hencār muḥāṭ-ı ḳalb-ı
selīmi olduḳda meclis-i seyyidü’l-enbiyāya rū-māl idüp ol kühne-ḫum-ı
mey-ḫāne-i fesāduñ leked-i intiḳām ile kesrine istīzān eyledi. [A1 64b]
Ammā [M 56a] ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā cenābından müşāhede-i müsā ade itmemek ile ser-pençe-i intiḳāmı girībān-ı peder-i küştenīsinden
kūtāh olduġını mutażammın ol maḥalde dil-i pür-āteşinden leme ān iden
çend beyt-i melhūfāne ḳāmetine ḫayyāṭ-ı çār-sū-yı yaḳīn Mevlānā Mu īnü’d-dīn-i Miskīn aleyhi’r-raḥme bu resm üzre cāme-dūz-ı [A2 69b] dībā-yı Acem olmışlardur ki

1
2
3
4
5
6

eylediler: itdükçe B, A2, itdiler A1
eyitdi: didi ki B, A1, A2
İbn -M
muvāfıḳ: muvaffaḳ M
“O münafıklara, gelin, Allah’ın Resûl’ü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler
ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.” (Münâfikûn, 63/5)
ṣulb -M
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Bu ḫaber-i rengīn daḫı şükūfe-i destār-ı rivāyetdür ki mevkib-i cihāngüşā-yı İslām hicret-serāy-ı aliyyeye duḫūl eẟnāẟında Abdu’llāh bin Abdu’llāh4 peder-i ḳabīḥü’l-manẓarınuñ zimām-ı nāḳasın girifte-i pençe-i
mümāna at idüp “Ey bī-edeb ü bed-aḫlāḳ ḳasem be-nām-ı Ḫālıḳ-ı ālem
ki seyyid-i ins ü cān aleyhi’s-selām cānibinden bī5-ṣudūr-ı iẕn-i ālī6 saña
duḫūl-ı Ṭābe-i Müsteṭābe’ye reh-dāde-i ruḫṣat olmaḳ muḥāldur. Zīrā ki
eẕell-i evlād-ı Ādem sensin ve e azz-ı ehl-i ālem ẕāt-ı muḳaddes-i sulṭān-ı
taḥt-nişīn-i risāletdür.”

1
2
3

4
5
6

Naẓm: Beyt A1
Resūl: Resūla’llāh M, A2, B
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Dünya acayiplerle doludur. Fakat bundan daha acayip olanı Ömer’in konuşmasından duyduğun sözdür: Dedi ki ‘Yâ Resûlallâh emret ki biri İbn Ubey’in peşinden içeri gelsin, başını kessin.’ Ben, ‘Yâ
Resûlallâh! dedim. ‘Eğer öldürülmesi gerekiyorsa emret ki, onun başını hemen keseyim.’ Bileğim kuvvetli, gücüm de yerinde. Gönlümde sebat ise taş ve demirden daha sert ve sağlam. Nübüvvet şahı, bana
izin vermedi. Yoksa çabucak o şer karartısını dünya sayfasından kazırdım.
Abdu’llāh bin Abdu’llāh: Abdu’llāh M
bī: bir B
ālī: ġālī B
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Naẓm:1
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veznince ḥavāle-i müşt-i ser-kūb-ı eẕiyyet eyledi. Ammā ol zāġ3-ı siyeh-rūy-i
hevā-yı nifāḳ bālā-pervāz-ı evc-i ġurūr geçerken ol cürre-bāz-ı uḳāb-endāzuñ [A1 65a] çengāl4-i eẕiyyetinde mānend-i mākiyān-ı murdār-ḫvār zebūn olup ḫvāh-nā-ḫvāh أذل ــ ا ــ ان وأ ــ أن
ّ أذل ــ ا ــאن ــא
ّ ــא
5
ــ
[ ا ــ ة و ــ وA2 70a] feryādıyla aṣḥāb-ı ubūrdan iẟtiġāẟe
eyledi. Ol eẟnāda mevkib-i şāhen-şāh-ı risālet debdebe-i izz ü iclāl6 ile ol
maḥalle uġrayup [M 56b] bu mu āmele-i ġarībeye muṭṭali olduḳlarında
nemek-dān-ı la l-i gül-fāmları tebessüm-feşān olaraḳ ser-i Abdu’llāh “cezāka’llāhü an resūlihi ve ani’l-müminīne ḫayren7” leālin niẟār ile iḳtiżā-yı
mekārim-i aḫlāḳları üzre peder-i bī-şerm ü küstāḫın pençe-i mümāna at8-ı
Abdu’llāh’dan taḫlīṣ ve duḫūl-ı Medīne’ye terḫīṣ buyurdılar.

Vāḳıa-i İfk-i Ṣıddīḳa-i Afīfe Raḍıya’llāhü Anhā*
Ḥuliyy-bendān-ı ruḫsāre-i dirāyet bu üslūb üzre vesme-ṭırāz-ı ebrū-yı
rivāyet olmışlardur ki bu ġazā-yı fetḥ-ārādan mu āvedet eẟnāsında Medīne’ye ḳarīb bir merḥalede medd-i ṭınāb-ı bārgāh-ı izz ü iclāl buyurılmış
idi. Bānū-yı zer-tutuḳ-ı āfitāb ḫargāh-ı jengār-gūn-ı şafaḳ-ṭırāzdan ṭulū a
ḳarīb olup hevdec-i zer-endūde-i arūs-ı ḫāveri puḫtī-i gerden-keş-i gerdūna bār olacaḳ hengām idi ki çerāġ-ı dūde-i iṣmet ya nī Ḥażret-i Ṣıddīḳa
raḍıya’llāhü anhā iḳtiżā-yı lāzime-i beşeriyyet ile muḫayyem-i hümāyūn1
2

3
4
5
6
7
8
*

Naẓm: Beyt A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Yüce yaratılış sahibi peygamber Ahmed ki, arşta melekler onun ahlak mushafını ezberleyip duruyorlar.
Onun izzetinin delilini güneşten dinlerler. Onun mucizesinin senedini de parlayan aydan alırlar.
zāġ: bāġ M
çengāl: pençe A1
Ben şehadet ederim ki, izzet Allah’a ve Resûl’üne ve müminlere mahsustur. Ben çocuklardan ve kadınlardan daha aşağıyım.
iclāl: celāl M
Peygamber ve müminlere yardımından dolayı Allah (onun) mükafatını versin.
mümāna at -M
Başlık: M 56b, A1 65a, A2 70a, B 83; Vāḳı a-i İfk-i Ṣıddīḳa-i Raḍıya’llāhü Anhā A1, A2
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dan cānib-i ṣaḥrāya revān olup indifā -ı ġāile1-i żarūriyyeden ṣoñra yine
ḫıyāma avdet idicek meger ki cez -i Yemānī’den müretteb gerden-bendleri
güsiste olmaġıla cüst ü cū içün tekrār mevżi -i ma hūda şitāb idüp alāḳa-i
[B 84] ṣabāiyye2 vü nisāiyye iḳtiżāsıyla3 tek-ā-pū-yı tefaḳḳud4 meşġalesi
çend nefes vāsıṭa-i tevaḳḳuf oldı. Ammā ḳāfile-i İslām intihāża [A2 70b]
şürū idicek taḥmīl-i hevdec ḫiẕmetine mu ayyen olanlar Ḥażret-i Ṣıddīḳa’nuñ ṣiġar-ı sinn ve ḫiffet-i cüẟẟesinden nāşī mānend-i maġz-ı bādām
[A1 65b] derūn-ı hevdecde būd u ne-būdın iḥsās itmemeleri ile püşt-i
mevcsān-ı şütür-i kef-feşāna ḥabābvār taḥmīl idüp ḥaddā-ḫvān-ı azīmet
oldılar. Cenāb-ı Ṣıddīḳa daḫı gerden-bend-i güm-şudesin āverde-i dest-i
vicdān idüp maḥall-i ḫıyāma rücū eyledükde eşkāl-i ḫayāl gibi āẟārın
nā-peydā göricek bir zamān āvāre-i beyābān-ı ḥayret ü vaḥşet oldı.5
Beyt:

אز ارد
7
را

6

ا
ای

ودش

ۀ

ش

از

terānesi ile nā-çār fıḳdānına taḥṣīl-i ıttılā [M 57a] taḳdīri üzre cüst ü cūsına be-her-ḥāl mürāca at olınmaḳ ümīdiyle māh-ı hāle-nişīn-ṣıfāt çādırına
pīçīde olup eṭrāfa sefīr-i nigāh-ı tecessüs perrān iderek nā-gāh çār-çūbe-i
müşg-fām-ı müjgānı ārāmgāh-ı murġ-ı girān-per-i ḫvāb oldı. Ol eẟnāda
Ṣafvān bin Mu aṭṭal-ı Selemī raḍıya’llāhü anh ki fermān-ı sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn8 ile muḥāfaẓa-i sāḳa-i ceyşe memūr idi. Riḥletgāh-ı sipāhī cüst ü cū
iderek ol maḥalle gelicek naẓar9-ı firāseti ile ol şebaḥ10-ı ḫvābīde Cenāِ kelimesi12 ile
b-ı Ṣıddīḳa idügin taḥaddüs idüp 11﴾﴿ا َّــא ِ ّٰ ِ َو ِا َّٓــא ِا َ ــ ِ َرا ِ ُ ــ َن
ْ
gūyā oldı. Āvāze-i Ṣafvān ile ḳafes-i dīde-i Ṣıddīḳa’dan ṭūṭī-i şeker-ḫvāb
1
2
3
4
5
6
7

ġā ile -M
ṣabāiyye: ṣıbyāniyye B
iḳtiżāsı -M
tefaḳḳud: tevaḳḳud B
oldı: olup A1, A2
eger -B
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Eğer mahmil onu alıkoymasaydı, kendi kaybolmuşluğuna rağmen ona zil sesi hoş gelirdi.
8 sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn: nebevī M
9 naẓar: naẓra A1
10 şebaḥ: şeyḫ M
11 “Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” (Bakara, 2/156)
12 kelimesi: kelāmı M
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ِ
pervāz idicek Ṣafvān nāḳasın ināḫa idüp 1 ــכ ا
 ارכ ــ رmaḳālı ile kendisi ri āyet-i şarṭ-ı edeb içün tebā üd eyledi. [A2 71a] Ḥażret-i Ṣıddīḳa
püşt-i şütürde cāy-gīr olıcaḳ Ṣafvān mehārı ber-dūş idüp vaḳt-i hācire-i
nehār ve hengām-ı germī-i hevā idi ki mevkib-i İslāmiyān sāyebān-zede-i ārām olduḳları maḥalle vāṣıl oldılar. İttifāḳen ibtidā-güẕerleri sergürūh2-ı ḥarf-endāzān-ı kemīnegāh-ı nifāḳ İbn Selūl-ı nā-ḳabūlüñ3 kenār-ı
[A1 66a] ḫaymesine müṣādif olmaġın ol mār-ı gezende-i siyeh-dil lu āb-efşānī-i zehr-ālūd ṭa n u iftirāya furṣat bulup güft ü gūy ü şinīd4-i nā-şāyeste ile kerem-sāz5-ı hengāme-i ḫabāẟet oldı. Ol kec-dil-i bed-revişle
hem-kār ü rāzdār olan münāfıḳīn daḫı bu māddede hem-zebān olup ḥattā
sāde-dilān6-ı İslām’dan Ḥassān bin ābit ve Misṭaḥ bin Üẟāẟe ve Ḥamne binti Caḥş daḫı bu zehr-ābe-i nā-ḫoş-güvār-ı iftirā ile leb-ālāy oldılar.
Bu āvāz-ı bed-āġāz ḳar -ı sāmi a-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn eyledükde revāḳ-ı
ḥamiyyetlerine lehīb-i dil-sūz-ı inḳibāż teṣā ud idüp ser-çeşme-i żamīrleri
Cenāb-ı Āişe ḥaḳḳında keder-yāfte-i şekk [B 85] ü iştibāh oldı ve beynlerinde mün aḳid olan rābıṭa-i ḥüsn-i mu āşerete uḳde-i iḫtilāl taṭarruḳ
itmege başladı. [M 57b]
Beyt:7

Ne deñlü olsa ḳavī hem esās ü hem erkān
Binā-yı ḫāṭır olur rāh-ı gūşdan vīrān

Ammā hicret-ḫāne-i aliyyeye vuṣūl eẟnāsında mizāc-ı Ṣıddīḳa’ya tāb-ı
tebden inḫirāf ārıż olmaġıla8 pehlū-zede-i firāş-ı bīmārī oldı. Bu naḳş-ı
aks-endāz-ı güft ü gūdan mirāt-ı żamīrleri ḳaṭ ā bī-ḫaber olmaġıla [A2 71b]
cenāb-ı seyyidü’l-verādan çeşm-dāşt-ı nevāziş-i bīmārāne iken iltifāt-ı faḫr-i
kāināt ı mertebe-i mu tāddan bile nāḳıṣ müşāhede itmeleri ilāve-i ārıża-i
cān-güdāz olup bu mu āmele-i nā-memūluñ derk-i ḥikmetinde dem-beste-i
ḥayret olmışlar idi. Āḫir vesāṭet-i Ümmü’l-Misṭaḥ raḍıya’llāhü anhā ile güft
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8

Merhamet olunasıca, bin bakalım.
gürūh: kūh B
nā-ḳabūl -M
şinīd -A1
kerem-sāz: kerem-sār M
-dilān: -levḥān M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
olmaġıla: olup M
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ü gūy-ı tāb1-sūz-ı ifk ḳurṭa-i binā-gūş-ı intibāhı olıcaḳ buḫār-ı nā-gāh-ḫīz-i
ḥayret saḳf-ı muḳa ar-ı dimāġına bir vech ile ṣu ūd eyledi ki merdüm-i
ġurfe-nişīn-i çeşm-i cihān-bīni derece-i neżāretden sāḳıṭ olup rıbāṭ-ı ṭabī atlarından irtiḥāl iden mihmān-ı ṭāḳat-ḫvār-ı ḥummā yine avdet eyledi.
Āḫir bu renc-i rūḥāniyyetüñ tefaḫḫuṣ-ı keyfiyyet-i vuḳū ına çāre [A1 66b]
-cūyī-i illet-i cismāniyyeyi rū-pūş idünüp ḥażret-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām cenābından istīẕān ile ḫāne-i vālideynine teveccüh
eyledi. Māder-i mihrbānından istikşāf-ı serīre-i ḥāl idicek ol daḫı efvāh-ı
bed-gūyāndan tereşşüḥ iden helāhil-i sāmi a-sūz-ı müftereyātı bi’l-cümle
rīḫte-i kef-gīr-i ta bīr idüp2 dārū-yı afāfet-baḫş-ı tesliyet ile mibla -3cünbān-ı zebān oldı. Ol eẟnāda Cenāb-ı Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh ḥücre-i āḫerde ḫuṭūṭ-ı suṭūr-ı mezra a-i Kelām-ı Ḳadīm’den ictinā-yı ẟemere-i
tilāvet iderler idi. Güft ü gūy-ı duḫter ü māder gūş-güẕārı olup meāl-i
mükālemelerine4 dehen-güşā-yı istifsār oldı. Māder-i şefīḳa5-i Ṣıddīḳa
herze-gerd-i ebvāb-ı efvāh olan erācīf-i nā-müvecceh henüz ma lūmı olmaġıla ıżṭırābın i lām idicek Ḥażret6-i Ṣıddīḳ raḍıya’llāhü anh daḫı dest-i
yāve-serāyān-ı herze-maḳālinden bükā7-yı iştikāda bir zamān Cenāb-ı Āişe ile dem-sāz [A2 72a] olup āḳıbet “Yā Āişe senüñ bihbūdī-i zaḫm-ı
nāsūruñ merhem-ḫāne-i ināyet-i Rabbānī’ye ḳalmışdur. Hemān seccāde-i
ṣabr u tevekkül üzre sübḥa-gerdān-ı [M 58a] eşk-i niyāz ol ki seḥāb-ı āh-ı
bī-günāhān lā-büdd ḳaṭre-bār-ı merḥamet ve deryā-yı eşk-i ḥasret elbette
lülü-perver-i emniyyet olur.” diyü ḥoḳḳa-güşā-yı naṣīḥat ü tesliyet oldı.
Ammā Ḥażret-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhā
Beyt:8
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6
7
8

Mūmyā-yı tesliyet hergiz müfīd olmaz baña
Çārṭāḳ-ı iltifāt-ı yārdan üftādeyem

tāb: sāmi a B
idüp: eyleyüp A1
miblā : mübelliġe B
mükālemelerine: kelāmlarına M
şefīḳa: müşfiḳa B
Ḥażret -M
bükā: nigāhī M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
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terānesi ile se şebāne-rūz ne kārvān-serāy-ı mi desi ḳāfile-i nevāle memerr
ve ne maḳṣūre-i anberīn- [B 86] revāḳ-ı dīdesi mihmān-ı müşgīn1-liḥāf-ı
ḫvābe maḳarr oldı.
Beyt:
2

روز از א و آه
אه
 دراز ا3א

ا

ve bu ġubār-ı cürm-i nā-kerde dāmen-i ṭāhirinden efşānde olmaḳ niyāzı ile
nesīm-i [A1 67a] feyż-i İlāhī’den istiġāẟe eyledi. Ḥażret-i eşrefü’l-mürselīn
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāmüñ daḫı pīşānī-i ḫāṭırları girih-i melāldan vāreste
olmayup nefes-be-nefes sefīne-i żamīrleri dest-ḫūş-ı emvāc-ı endūh olmada idi. Ol ḥāletde bir gün peyġūle-nişīn-i ḥüzn ü endūh iken maḥremān-ı
ḥarem-serāy-ı nübüvvetden Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā ve Üsāme bin Zeyd
raḍıya’llāhü anhümāya ḳufl-güşā-yı ṣandūḳa-i rāz olup bu uḳde-i müşkile ḥallin anlaruñ nāḫun-ı fehm ü idrāklarına ḥavāle buyurdılar. Üsāme
raḍıya’llāhü anha bu siyāḳda deffe4-cünbān-ı zebān oldı ki “Yā Resūla’llāh
ḫānedān-ı refī ü’ş-şānıñuz ki kārgāh-ı ḳumāş-ı iffetdür, andan bu nev būriyā-yı bed-naḳş-ı töhmet ẓuhūrı bir vech ile taḳrīb olınmaz. Bu kilīm-i
siyeh-tār-ı müftereyātuñ [A2 72b] tār u pūdı ekāẕīb ü erācīf idügi cāy-ı
iştibāh degüldür.”
Beyt:

ش
5

ف ازد
אن ا אر

אن
ور درد

Ḥażret-i Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū eyitdi. Yā Resūla’llāh bu ḳāri a-i rāḥat-güsil kiẕb-i maḥż idügi vāżıḥdur. Ammā çünki bu
çille-i saḫt-ı bāz ü şikenden nev an kemān-ı aḳīdeñüz süst oldı. ــ
ــ
6
ــכ وا ــאء ــ ا א כ ــ ة
 اya nī bi-ḥamdi’llāh cenāb-ı ḫudāvend-i celīl
cenāb-ı nübüvvet-penāh ki sedd-i rāh-ı meżāyıḳa itmemişdür. Ṣıddīḳa’dan
1
2
3
4
5

6

müşgīn: miskīn M
Mefūlü Mefāilün Mefāīlün Fa
Ah etmekten ve inlemekten ne gece uzağım ne de gündüz. Gecelerimiz ister kısa olsun ister uzun…
mā: men M
deffe: ḥoḳḳa B
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Gülün kulağına gelen her sözü dinlememesi daha iyidir. Yoksa havadaki kuşların baş ağrısı zaten çoktur.
(Yâ Resulallah!) Allah seni dara sokmadı. Onun dışında nikahlanabileceğin nice kadın var.
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ġayrı muḥadderāt-ı şebistān-ı iṣmet ve derārī-i āsmān-ı iffet bī-şümārdür
ve eger taṣvīb-kerde-i rāy-ı ālī olursa perestār-ı Ṣıddīḳa Berīre’den daḫı istiḫbār buyuruñ ki [M 58b] setīre-i aḥvāl anuñ muḥāṭ-ı cerīde-i vuḳūfıdur.
Beyt:
1

ر אر ز
א
او
אر دا

Binā-ber-īn ḥażret-i eşrefü’l-mürselīn aleyhi’s-selām Berīre2’den ḥarekāt-ı Ṣıddīḳa’yı istiḫbār buyurdılar. Berīre eyitdi, “Yā Resūla’llāh ẕāt-ı
muḳaddesüñi [A1 67b] mebūẟ-ı bi’l-ḥaḳ iden ḥażret-i ḳādir-i muṭlaḳ
celle şānühū ḥaḳḳiçün müddet-i medīdedür ki ḫiẕmet-i aliyye-i Ṣıddīḳa
pīrāye-i evḳāt-ı ḥayātumdur. İḳtiżā-yı müsāhele3-i ṭıflāne ile gāhī zebūn-ı
ser-pençe-i ḫvāb olup ṭabḫ-ı nān içün ser-rişte eyledügi ḫamīri ġanem tenāvül itdüginden ġayrı Cenāb-ı Ṣıddīḳa’dan bir naḳīṣa meşhūdum degüldür4.
Ṭılā-yı aḥmer naẓar-ı zer-kerde nice ḫāliṣ ise bu kemīnenüñ daḫı kūre-i i tiḳādında ayār-ı iṣmet-i Ṣıddīḳa ol vech ile ḫāliṣdür diyü sebīke-i maḳālin
ḥadde-i ḳasemden imrār eyledi. [A2 73a] āḳıbet ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā
aleyhi ekmelü’t-teḥāyā Cenāb-ı Fārūḳ-ı A ẓam ve menba -ı cūy-bār-ı ḥilm
ü ḥayā Ḥażret-i Oẟmān raḍıya’llāhü anhümāyı [B 87] daḫı ḫalvet-serāy-ı
ālīye da vet buyurup evvelā bu mādde-i müşkileyi allāme-i irfān-ı
Ömerī’den istikşāf buyurdılar. Cenāb-ı Fārūḳ-ı refī ü’l-ḳadr bu vech ile
ḳalem-zen-i ṣaḥīfe-i taḳrīr eyledi5 ki “Yā Resūla’llāh
Beyt:

א

د א
7

ت

 ذ6ازاو
ئ ا
د آن ئ از رای

Lākin bāre-i Ṣıddīḳa’da żamīr-i enveriñüzde vesīle-i taḫdīş olan
maḳālāt8-ı bī-hūde muṭlaḳā dürūġ-ı bī-fürūġ idügünden kāşāne-i żamīr-i
1
2
3
4
5
6
7
8

Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Baba evladının yapacağı işi bilir. Hizmetkar da efendisini bilir.
Berīre: Berīde A2, B
müsāhele: ḥareket M
degildür: olmadı A1
eyledi: oldı M, A2
ū: ān M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Akıl cevaplamada aciz kaldığı her soruda senin o parlak reyine başvurur.
maḳālāt: maḳāle M
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faḳīre ẓalām-ı şekk ü iştibāh ḳaṭ ā reh-yāb degüldür.” Cenāb-ı ḫvāce-i fennāmūz-ı ādāb aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām iddi ā-yı Ömerī’den ṭaleb-i delīl eyledükde bu resm üzre tesīs-i mebānī-i iddi ā itdi ki “Yā Resūla’llāh pāy-ı
nā-çīz-i ẕübāb ba żı ḳāẕūrāt ile ālūde olduġından ḥażret-i ẕü’l-celāl cellet
aẓametuhū beden-i aṭhār ve ẟiyāb-ı muṭahharuñı cāy-ı nişest-i megesān
olmadan ṣıyānet itmişken ḥāşā ki dāmen-i iṣmet-ṭırāz-ı ırż-ı şerīfüñi bu
maḳūle ḫubẟ-ı şenāyi ta alluḳından ber-zede-i niṭāḳ-ı ṣıyānet eylemeye.1”
[A1 68a]

آور

Naẓm:2

د
3

د

ا

א

د

אر

ورا ش
ی א روش א אم

روی آ
وا ا

ا

ا

آ אب ا ر
אب

Gezlik-i kelām-ı Fārūḳī fesān-zede-i ṣıdḳ olmaġın nüsḫa-i aḳīde-i nebevīden bir miḳdār ḥakk-ı noḳṭa-i şekk eyledi. Ba dehū bu illet-i ṭāḳat-şiken [A2 73b] cenāb-ı ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anhuñ ṭabīb-i nabż-āşnā-yı
ḫıredlerine iḥāle buyurulduḳda anlar daḫı eczā-kūb-ı hāven-i taḥḳīḳ oldılar ki “Yā Resūla’llāh Ḥażret-i Ṣıddīḳa’nuñ mizāc-ı iṣmetleri aḫlāṭ-ı
rediyye-i müftereyātdan sālim idügi meşhūd4-ı sebbābe-i yaḳīnümdür.”
Anlaruñ daḫı ḥoḳḳa-i iddi āsından cūyende-i dārū-yı delīl olduḳda “Yā
Resūla’llāh iḳtiżā-yı ġayret-i İlāhī sāye-i āfitāb pāyeñi ārāyiş-i āġūş-ı zemīn
olmadan nigāh itmişdür ki mebādā yā bir kimsenüñ ḳademi5 sūde yāḫūd
bir cāy-ı nā-şāyesteye ālūde olmaya. Sāye-i bī-cism ü cān ṣandūḳ-ı muḥāfaẓa-i ḫudāvendīde nihān iken ḥażret-i ẕü’l-celāl azze ismuhū hem-ḫvābe-i
ḫalvet-serāy-ı izdivācuñ olan dürr-i girān-māyeyi bu gūne gerd-i töhmetden ṣıyānet itmemek viḳāye-i İlāhī’den müsteb iddür didi.”

1
2
3

4
5

eylemeye: olmaya M
Naẓm: Beyt M, A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Ey server! Onun kafura benzeyen incileri kendi adını lâlâ çıkarmadıkça cariyelerinin kulaklarına getirmeye layık değildir. İsimleri yaratan zât, o ismi müennesleştirmedikçe güneş senin sarayına gelip
gitmedi.
meşhūd: maḥṣūṣ B
kademi: ḳudūmı M
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روز

Beyt:

1

وزد
אوک
ت אه
در א

maḳāl-ı ḥaḳīḳat-meāl-i ẕi’n-nūreyn māye-i inşirāḥ-ı ṣadr2-ı seyyidü’l-enām3
olup ḫalvet-ḫāne-i ḫāṭırlarından ġubār-ı şekk cārūb-zede-i yaḳīn oldı. Ba dehū bu ḫanẓal-ı ẕā iḳa-sūz-ı ifk ḥadīḳa-pīrā-yı velāyet Aliyyu’l-Mürtażā
kerrema’llāhü vechehūnüñ bāġbān-ı irfānından istikşāf buyurulduḳda bu
vech üzre ser-şīşe-i taḳrīre gül-deste-nih-i taḥḳīḳ oldı ki [B 88] “Yā Resūla’llāh Ḥażret-i Ṣıddīḳa emrinde ser-zede olan baḳlatü’l-ḥumeḳāyı iftirā
ḫilāf-ı ṣarīḥ idügünde ḳaṭ ā mezra a-i ḫāṭırda tuḫm-ı iştibāhum yoḳdur.”
Anlardan daḫı cūyā-yı delīl olduḳda “Yā Resūla’llāh bir gün edā-yı ṣalāt
eẟnāsında [A1 68b] kūşe-i na leyniñüze ḳaẕre-i cüziyye [A2 74a] iṣābet
itmek ile Cibrīl-i Emīn iḫbārına cānib-i İlāhī’den memūr oldı. Kenār-ı
na leyniñüze ḳaẕre-i cüziyye ālāyişin revā görmeyen ḫudāvend-i ġayyūr
hīç ḫānedān-ı iffet-āyīniñüze ol maḳūle ālāyiş-i töhmeti revā görür mi?
Farażā [M 59b] tesvīl-i şeyṭāniyye ile bu gūne bir ḥālet ḥudūẟı mutaṣavver
olduġı ṣūretde bile fermān-ı cenāb-ı lem-yezel ile rāzdār-ı vaḥy-i mübīn
cenāb-ı nübüvvete īṣāl-i ser-gūş-ı intibāh itmez mi idi?”
Beyt:
4

ی دو
م א

در

د

ل دا אن
د א ا

Dās-ı tīz-düm-i süḫan-ı Mürtażavī çarḫ-zede-i ṣıdḳ u ḫulūṣ olmaġla
ḥadīḳa-i ḫāṭır-ı nebevīden sebze-i bīgāne-i şekk ü iştibāhı bi’l-külliye5
direv-dih itmegin sulṭān-ı serīr-ārā-yı nübüvvet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyet
ḫāne-i Ṣıddīḳ-i Ekber’i ḳādime-i teşrīfleri ile hem-kevkebe-i çarḫ-ı berīn
buyurdılar. Miftāḥ-ı nāṭıḳa-i Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh

1
2
3
4

5

Fāilātün Fāilātün Fāilün
Gün, senin çadırının gölgesine bile baksa, ismet oku onun gözünü çıkarır.
ṣadr: ḫāṭır M
-enām: -mürselīn M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Âsilerin menzili dostun köyünün haremi olamaz. O temiz ve dürüst olmadıkça ne olursa olsun, haremde namahremdir.
bi’l-külliye -M
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א ام
1
دا دا ام

Beyt:

و א
وم

ا

terānesiyle fetḥ-i bāb-ı ẟenāya şitāb idicek ḥażret-i ṭabīb-i rencūrān-ı ālem
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ser-i bālīn-i Ṣıddīḳa’yı şem -ṣıfat rūşen idüp
pürsiş-i ḫāṭır-ı ġam-zedesine taḥrīk-i zebāna başladı.
Beyt:2

Ḫoş o dem kim ser-i bālīnüme dildār gele
Pürsiş-i ḫāṭır-ı bīmārum içün yār gele

Ḥażret-i Āişe nükhet-i cān-baḫş-ı nebevīden istifāża-i dest-māye-i ḥayāt
idüp nergis-i bīmārları gülzār-ı cemāl-i Muḥammedī ile ḳarīr olduḳda ḥażret-i ḫatemü’r-rusül bu vech ile rişte-keş-i manẓūme-i maḳāl oldılar ki “Yā
Āişe senüñ ḥaḳḳuñda ba żı kelimāt-ı nā-marżiyye-i sāmi a-sūz
3

Mıṣra:

در אزار

ا

راز

[A2 74b] derecesine bāliġ oldı. Eger ayār-ı naḳd-ı ḥālüñ bu nüḥās-ı
nāsere-i töhmetden ḫāliṣ ise tamġā-ḫāne-i ināyet-i Rabbānī’ye ilticā eyle ki
[A1 69a] an-ḳarīb bu pūte-i can-güdāz-ı irtiyābdan vāreste eyleye. Ve illā4
fi’l-ḥaḳīḳa eger tesvīlāt-ı iffet-sūz-ı şeyṭānī iḳtiżāsıyla nesīc-i zeyl-i iṣmetüñ bu leke-i nā-şüsteni ile alūde oldı ise cūy-bār-ı eşk-i nedāmetde ṣābūn-ı
istiġfār ile şüst ü şūya sa y eyle ki sezā-yı revācgāh-ı ḳabūl-ı İlāhī olasın.”
Ḥażret-i Ṣıddīḳa bu taḳrī -i cān-güsil istimā ından ṣafḥa-i nesrīnin müsīl-i
ḫūn-ābe-i ḳurre-sūz iderek
Mısrā:

5

ال

7

ارم

اب

6

ن ت

vefḳınca cevāb-ı [M 60a] seyyidü’l-ebrārı peder-i ālī-güherlerinüñ nāṭıḳa-i
müşkil[B 89]-güşālarına ḥavāle eyledi. Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh ser1
2
3
4
5
6
7

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Sen benim gözümsün, senin evin benim evimin gözüdür. Senin ayakbastı hakkın bana tane tane incidir.
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Pazarda çıplak kalmış o aşk sırrı gibi...
Ve illā -A1
Sorunun ne olduğunu bilmediğim için cevap verecek kuvvetim yok.
cevāb: suāl B
suāl: cevāb B

283

284

TENKİTLİ METİN

güşā-yı kīse-i ḥayret olup bu siyāḳ üzre şümār-ı naḳd-ı güftār eyledi ki “Yā
Resūla’llāh zamān-ı fetret-i cāhiliyyetde pūşişümüz palās-ı çirk-ālūde-i şirk
iken yine ḫānedānumuz bu maḳūle şenī a-i töhmetden memūn ve inā-yı
ırż u nāmūsumuz zebān-ı kilāb-ı jāj-ḫādan maṣūn idi. Amūd-ı vücūd-ı
Adnān’a bāz-beste olan silsiletü’ẕ-ẕeheb-i nesebimüz miyānında böyle bir
ḥalḳa-i nüḥās-ı töhmet ma hūd olmayup ser-te-ser kūre-i ṭahāretde ḳāl
olmaġıla ma rūf iken şimdi bi-ḥamdi’llāh levḥa-i i tiḳādumuz mıṣḳale-i
īmān ile mücellā ve serāçe-i ḳulūbumuz şem -i ẓalām-sūz-ı hidāyet ile rūşenā iken yine fānūs-ı nāmūsumuz seng-i ṭa ne-i herze-gūyāndan şikest ve
binā-yı ırż u şānumuz leked-i töhmet ü teşnī le pest oldı. Bundan ṣoñra
ḥużūr-ı sa ādetiñüzde taḥrīk-i zebāna ne vech ile [A2 75a] yārā-yı iḳtidār
buluruz.”
Mısrā:

ا א رت ا אر

1

אر

ه

diyüp ser-figende-i şerm ü ḫaclet oldı. Ba dehū Cenāb-ı Ṣıddīḳa cevāb-ı seyyidü’l-mürselīn edāsiçün naẓra-i münfa ilāne ile cānib-i māder-i
ġam-perverlerine nigerān olıcaḳ māder-i şefīḳaları sūzen-i ta bīr ile ceyb-i
ḳabūl-ı nebevīye şāyeste dest-māl-ı maḳāla naḳş-endāz olmaġa2 [A1 69b]
ṣūret-i acz göstermegin hemān Ḥażret-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhā
3

Mısrā:

אه

د ور د در

ṭabaḳı üzre bālīn-i nāṭıḳadan bu resm üzre ser-ber-āverde-i taḳrīr oldı ki
“Yā Resūla’llāh

אن ر
د را از ور

Naẓm:4

دا
5

1
2
3
4
5

دا

ر

אو
و

אل

ر

آ ا

Şikâyet çoktur ama açıklayacak güç yok.
olmaġa: olmaḳdan A1
Sevgili konuşma esnasında günahsız olur.
Naẓm: Beyt A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Günahsızları töhmet altında bırakmak dünyada eskiden beri adettir. Bu vartada kendine ait olanı sabitleştirip korur. Cahillerin ayıplaması bizden de senden de eksik olmadı. Yusuf da ona katlandı, Meryem
de tahammül etti.
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Ḥażret-i dānende-i serāir-i żamāir celle şānühū cenābınuñ ilm-i şerīfi
muḥīṭdür ki benüm āyīne-i tābnāk-ı iffetüm intişār bulan jengār-ı ekāẕībden muṣaffādur.
Naẓm:

אر

دار
אه

1

ار

אر

آن ز

ر

درون دۀ
א ان א را

Ammā neyleyem ol vech ile āvāze-gīr-i iştihār olmadı ki bundan ṣoñra
mühre-i rūşen-gīr-i īmān ile incilā-peẕīr ola. Eger vāḳı u’l-ḥāl üzre iẟbāt-ı
ṭahāret-i ẕeyl-i afīfeme2 hezār ḳabāle feryād ibrāz itsem yine ḫāme3-i aḳīde-i selīmeñüz imżā-nüvīs-i taḥḳīḳ ve mühr-zede-i taṣdīḳ olmaḳ muḥāldür.
Zīrā ki sicill-i maḥfūẓ-ı żamīriñüzde ṣūret-i ḫilāfı muḳayyed ü meẟebbetdür ve eger ḥāşā emr-i nā-būdeye i tirāf idersem pīşānī-i ḥālümi dāġ-zede-i
töhmet-i bī-vuḳū itmiş olurum. [A2 75b]
Beyt li-müellifihi:4

Ṭa ne-i aġyār müşkil vaż -ı nāz-ı yār güc
Derd ise bir derd kim iḳrār güc inkār güc

Hemān bu lücce-i [B 90] bī-kerāne-i şenā etden necāt dest-gīrī-i kemend-i ināyet-i Rabbānī’ye mevḳūfdur. Peder-i Yūsuf aleyhi’s-selām gibi
5
﴾ ﴿ َ َ ــ َ ۪ ــ ٌ َوا ّٰ ُ ا ْ ُ ْ ــ َ َ א ُن َ ٰ ــ َ ــא َ ِ ُ ــ َنniyāzına teşebbüẟden ġayrı
ٌ ْ
çāre-i kār ḳalmamışdur.” diyü rişte-i kelāma ḫitām virüp cānib-i āḥer-i
bālīne taḳlīb-i dūş-ı ittikā eyledi. Ammā kemāl-i ḫaclet ü ḥayretden nāşī
eb-i Yūsuf lafẓını pīçīde-i ser-engüşt-i zebān idüp her çend i māl-i cāsūs-ı
mütefekkire [A1 70a] idegördi. İsm-i şerīf-i Ya ḳūb aleyhi’s-selāmı āverde-i Beytü’l-Aḥzān-ı żamīr idemedi. Ammā bu güft ü gūya henüz infiṣām-ı
1

2
3
4
5

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Ben, bütün işleri temiz olan bir kadınım. Benim baş örtümün altında çok padişah vardır. İsmet perdesinin derunu benim tekyegâhımdır. Sabâya sefer edenler için gidiş zordur.
afīfeme: iffetime A1
ḫāme: cāme M
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Fā ilātün Fā ilātün Fā ilātün Fā ilün
“Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah’tır.”
(Yûsuf, 12/18)

285

286

TENKİTLİ METİN

küllī gelmemiş idi ki nā-gāh āvāze-i şehbāl-i sefīr-i melekūt zelzele-baḫş-ı
ḫıṭṭa-i nāsūt olup beşere-i mübeşşere-i nebevīde āẟār-ı vaḥy-i İlāhī leme āna
başladı. Emāret-i vaḥy-i ḥużżāruñ daḫı mażbūṭı olmaġın ḥalīle1-i Ṣıddīḳ
Ümmü Rūmān raḍıya’llāhü anhā edīmden bir bālişi zīr-i ser-i server-i beşer aleyhi’t-taḥiyyāta vaż idüp bir bürd2-i seḥāb-gūn-ı Yemānī’yi pūşīde-i
āfitāb-ı ruḫsār eyledi. Müddet-i yesīre mürūrında ārıż-ı tābnākların zīr-i
perdeden diraḫşān idüp gül-berg-i cemāl-i cihān-fürūzlarından mürvārīd-i
ẟüreyyāsān-ı araḳ tereşşüḥ iderek şīve-i tebessüm-i cān-baḫşāne ile maşrıḳ-ı zebānlarından ibtidā bu settāre-i gītī-fürūz lāmi oldı ki “Yā Āişe
beşāret saña ki ḥażret-i çāre-sāz-ı bī-enbāz celle şānühū ser-pençe-i aẓamet
ü kibriyāsı ile seni bu ḫallāb-ı müftereyātdan kenāre-endāz-ı berāt-ı sāḥat
idüp ṭahāret-i ẕeylüñe bi’ẕ-ẕāt [M 61a] şehādet eyledi.” diyüp silkü’l-leāl
[A2 76a] Sūre-i Nūr’dan dürr3-i şāhvārı ḳurṭa-i binā-gūş-ı tilāvet4 buyurdıِ
ا ـ אن ا
أ ذ א
lar. ًّכ َ َ ْ َ ـ ُه َ ـ ا
ُ ٓ َ َ ۪ َّ ﴿ا َّن ا
ُ ْ ِ ٌ َ ْ ُ אؤ ِא ْ ِ ْ ِכ
ُ
ْ
5
﴾  َ ُכـ َـ ْ ُ ـ َ َ ـ َ ُכـtā āḫir-i āyet-i aşere-i mübeşşereye dek ki ـאت
ُ ﴿اَ ْ َ ۪ َـ

ْ ٌ ْ
ْ
ِ َ ۪ َ ْ ِ ِ ْ َ ۪ ۪ ــ وا ْ َ ۪ ُــ َن
ِ ِ َّ ِ ــאت ِ َّ ِ ۪ ــ وا َّ ِ ــ َن
ــכ ُ ــ ُؤ َن
ــאت اُو ٰ ٓ ِئ
َ
ُ َ ِّ َّ ــאت َوا
َ َ ّ
َ َ
َ
َ
ُ
ّ
ّ
َّ
6
﴾  ِ َّ ــא َ ُ ُــ َن َ ُ ــ َ ْ ِ ــ ةٌ َورِ ْز ٌق َכ ۪ ــÇün lema āt-ı āyāt-ı Rabbānī perde-i
ْ
ٌ
َ
7

ẓalām-ı şükūk ü ẓunūnı ber-endāḫte-i ṭāḳ-ı adem eyledi, hemān Ḥażret-i
Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh mesnedinden pertāb idüp muṣḥaf-ı cebīn-i ḫayrü’n-nisāyı būse-dāde-i leb-i istibşār eyledi. Ve māder-i ciger-rīşinüñ gülzār-ı ḫazān-zede8-i iẕārında9 nesīm-i cihān-güşā-yı beşāret ile hezār
gül-i sürḫ-sūrı şüküfte olup “Yā Āişe ne ṭurursın ḳıyām idüp bu aṭiyye-i
maḥal-res muḳābelesinde [A1 70b] edā-yı taḥiyyet-i şükr-güẕārî içün taḳbīl-i yed-i sulṭān-ı rusüle niçün müsāra at itmezsin?” diyü terbiye-i şefḳat-ı
māderāne itdükde Ḥażret-i Ṣıddīḳa buḥrān-ı çend rūze illet-i endūhdan
def aten şifā-yāfte-i aṭā-yı ḫudāvendī olmaġla şu ūrları rübūde-i dest-i
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ḥalīle: celīle A2
bürd: perde A2
dürr: on M
tilāvet -B
“O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın.
Aksine o sizin için bir hayırdır.” (Nûr, 24/11)
“Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz
erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar
için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.” (Nûr, 24/26)
adem: nisyān M
-zede: -dīde A1
iẕārında: ruḫsārında M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

[B 91] çālāk-gīr-i sürūr olmaġın hemān şīve-i nāza āġāz idüp “Ey māder-i
mihrbān lā va’llāhi bu emrde aṣlā1 bir ferdden minnetdār degülüm ve beni
berāt-ı sāḥatla ser-firāz iden Ḫudā-yı bī-enbāzdan ġayra ser-fürū-kerde-i
taḥiyyet ü niyāz olamam.” diyü meslek-i istiġnā-yı Resūl-pesende ẕāhib
oldılar.
Beyt:
2

د

اب

ا

و

مز
دی از

و

[A2 76b] Cenāb-ı Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhādan mervīdür ki “Egerçi nā-kerde-günāh olduġumdan nāşī ẓuhūr-ı elṭāf-ı İlāhī3 çeşm-dāşt-ı
tevaḳḳu um idi. Ammā ṣūret-i ḥālüm ḥażret-i faḫrü’l-enāma yā mirāt-ı
menāmda meşhūdları olup yāḫūd Cibrīl-i Emīn adem-i vuḳū ını tebyīn
itmek mertebelerine ümīdvār idüm. Yoḫsa bu kemīne-i nā-çīz ḥaḳḳında
ḫāṣṣeten bāfte-i kārgāh-ı [M 61b] ḳıdem4 olan metā -ı kevneyn-bahā-yı
āyāt-ı beyyināt dūḫte-i ḳāmet-i nüzūl olmaḳ pīçīde-i minvāl-i ümīd degül
idi.” “Fe li’llāhi’l-ḥamdü ve’l-minneh5”
Beyt:6

Kesmem ümīdümi ben7 iḥsān-ı8 Ḫudā’dan zīrā
Kerem ü luṭfı füzūndur benüm ümīdümden

Bu nādire daḫı maḳṭa -ı ḫāme-i rivāyetdür ki hübūb-ı ṣabā-yı Furḳānī
tefrīḳ-i seḥāb-ı iştibāh itmezden muḳaddem9 bir gün menkūḥa-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī raḍıya’llāhü anhümā dürc-i maḳāla bu gūne güşāyiş virdi ki
“Yā Ebā Eyyūb hīç bāre-i Ṣıddīḳa’da intişār bulan ġubār-ı ekāẕīb senüñ daḫı
dāmen-i sāmi aña resīde oldı mı?” Cevābında “Belī egerçi ta ẕīb-i perde-i
ṣımāḫ eyledi. Ammā ḥāşā şūrezār-ı mücāzefe vü iftirādan reste-ḫār-ı pür1
2

3
4
5
6
7
8
9

aṣlā -M
Mefūlü Mefāīlün mefūlü Mefāīlün
Sana ne söyledim ve senden ne işittim… Utancından dolayı akılsızca ne söyledi ve cevap ne idi, bilmiyorum.
İlāhī -A1
ḳıdem: ḳadīm A2
Minnet ve hamd Allah’a mahsustur.
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
ben -A1, A2
iḥsān: luṭf M
muḳaddem: evvel M
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āzār idügi vāżıḥ u mübeyyendür. Ey ümmü Eyyūb [A1 71a] rāst söylesen
bu maḳūle emr-i şenī i benüm ḥaḳḳumda irtikāb ider mi idüñ?” didükde
ol afīfe cevābında “Lā va’llāhi belki ol maḳūle ḫayāl-i fāside ḥāsse-i mütefekkireme bile reh-yāb olmaḳ muḥāldur.” didükde Ḥażret-i Ebā Eyyūb
raḍıya’llāhü anh buyurdılar ki “Ḳasem be-Ḫālıḳ-ı arż ü semā ki Cenāb-ı
Ṣıddīḳa senden aṭhar ü efḍal ve ırż-ı şerīfi senden aḳvā vü ekmeldür. Ḥāşā
ki efḍalü’l-enbiyā aleyhi taḥiyyātü’l-verā [A2 77a] ḥaḳḳında bu maḳūle
emr-i nā-şāyeste tecvīz-kerde-i iṣmeti ola.” diyüp כ َّـ ِ ٰ ـ َ ا
﴿ ــא כـ ن ــ א ان
َ َ َ َ ْ َ َٓ َ ُ ُ َ َ
1
۪
﴾  ُ ــ َ א َ َכ ٰ ــ َ ا ُ ْ َــא ٌن َ ــgevherin nigīn-i ḫātem-i kelām eyledi. Bu ḫarīْ
ٌ
de-i pesendīde ḫızāne-i ḳabūl-i İlāhī’ye şāyān-ı vāḳı olmaġın ol ālī-ḳadr-i
memdūḥü’l-maḳāluñ tamām-ı manẓūme-i güftārı ﴿و َــ ْ َ ٓ ِا ْذ َ ــ ِ ْ ُ ُه ُ ْ ُــ
َ
ُ
ْ
2
﴾  َ ــא َ ُכ ـ ُن َـ ـ َٓא اَ ْن َ َ َכ َّ ـ ِ ٰ ـ َ ا ُ ـ َ א َ َכ ٰ ـ َ ا ُ ْ َــא ٌن َ ۪ ـnaṣṣ-ı şerīf-i āsmānīde
ْ
َ
ٌ
tażmīn ü taṣrīḥ buyurulduġı ser-levḥa-i menḳabet-i celīleleri3 olmışdur.
El-ḥāṣıl idrār-ı feyyāże-i āyāt-ı semāvī ile gerd-i hevā-yı erācīf [B 92] nişeste olduḳdan ṣoñra ḥażret-i ḫaṭīb-i mu allā-pāye-i illiyyīn aleyhi’s-selām
mescid-i şerīfi maḳdem-i ālī-ḳadrleri ile tenvīr buyurup mecma -ı aṣḥābda firāz-ı minber-i arş-sāy üzre āyāt-ı münzile-i Rabbāniyye’yi [M 62a]
tilāvet idüp merāyā4-yı efide-i aṣḥābdan jengār-ı şekk ü irtiyābı ber-ṭaraf
itdükden ṣoñra leb-ālūde-i ḳaẕf olan çehār küstāḫa ḥükm-i şer -i muṭahhar
üzre iḳāmet-i ḥadd-i ḳaẕf buyurdılar. Misṭaḥ bin Üẟāẟe ki Cenāb-ı Ṣıddīḳ
ile rābıṭadār-ı ḳarābet olup dest-māye-i tereffühden çenār-āsā tehī-dest5
olmaġın medār-ı zindegānīsi Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ rātibe-i en ām ü efḍālı idi.
Nüzūl-ı āyāt-ı ifkden ṣoñra ḳasem buyurdılar ki “Ba d-ez-īn mezra a-i ümīdinden mecrā-yı meberrātı sedd ve mezbūrı maẓalle-i tertīb ü infāḳdan
redd buyuralar. Ammā aṭā-yı ādī inḳıṭā ı [A1 71b] rıżā-dāde-i merāḥim-i
ekremü’l-ekremīn olmayup כـ َوا ـ َ ِ اَ ْن ُ ْ ُ ٓـ ا اُو ِـ
ُ ْ ِ ِ ﴿و َ َ ْ َـ ِ اُو ُـ ا ا ْ َ ْ ـ
َ

ِ
ِ
ِ
ُ ّٰ َ ـ ۪ ِ ا ّٰ َو ْ َ ْ ُ ـ ا َو ْ َ ْ َ ُ ـ ا اَ َ ُ ُّ ـ َن اَ ْن َ ْ َ ا
1
2
3
4
5

َّ

ْ
۪ ا ْ ُ ـ وا ْ ـ
ـאכ َ َوا ْ ُ َ א ِ ۪ ـ َ ۪ ـ
َ َ َ ْٰ

“Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Bu çok büyük bir iftiradır” deseydiniz ya!” (Nûr, 24/16)
“Bu iftirayı işittiğiniz vakit, ‘Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak
tutarız Allah’ım! Bu çok büyük bir iftiradır’ deseydiniz ya!” (Nûr, 24/16)
celīleleri -A1
merāyā: mezāyā M
dest -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

﴾ ۪  َ ُכ َوا ّٰ ُ َ ُ ٌر َرārāyiş-i ṣaḥīfe-i2 nüzūl oldı. Bu kelām-ı mu ciz-niẓām
ْ
ٌ
3

1

nüzūlinden ṣoñra “Va’llāhü’l- aẓīm” maġfiret-i Rabbānī aḳdem-i a māldür4 diyü yine vetīre-i sālife üzre tecdīd-i menşūr-ı en ām ü efḍāl5 eyledi.
Beyt:6

Çend rūz eylese de sūy-ı ḫilāfa cereyān
Yine mecrā-yı ḳadīmin bulur āb-ı iḥsān

Vāḳıa-i Nüzūl-ı Āyet-i Teyemmüm*
Egerçi cūyendegān-ı cūy-ı āẟār-ı nebevī vuḳū -ı ruḫṣat-ı teyemmümüñ
taḳaddüm ü teeḫḫurı feżāsında kāvende-i menābi -i iḫtilāfāt olmışlardur.
Ammā zemīn-i eṣaḥḥ-ı nuḳūl-ı muḫtār ma ūl-ı yerā a-i zülāl-efşān olmışdur ki yine Ġazve-i Benī el-Muṣṭalıḳ’dan avdet eẟnāsında Ṣalṣal7 nām
merḥale bārgāh-ı mu allā-sütūn-ı risālet ile nāzişger-i çarḫ-ı berīn olduḳda
sā at-i ẟülüẟ-i āḫīrde cirs-i āhenīn-zebān münebbih8-i vaḳt-i riḥlet olıcaḳ
yine Ḥażret-i Ṣıddīḳa’nuñ ḳılāde-i ẟüreyyā-niẓāmları sāḳıṭ olmaġın her
çend ki icāle9-i enāmil-i naẓra-i tefeḳḳud olındı, tārīkī-i şām perde10-keş-i
iṣābet olmaġın ġırbāl-i sitāre-bīz11-i ḫūrşīd gerdişine dek tevaḳḳuf iḳtiżā
eyledi. Ammā [M 62b] rāviye-i aṣḥāb dīde-i sengīn-dilān gibi bī-āb olup
merḥale-i mezbūre daḫı mānend-i ṣūret-i ekmeh çeşm-i çeşmeden tehī
olmaġıla namāz-ı ṣubḥgāh derece-i fevte ḳarīb olduġından ba żı aṣḥāb-ı
kirām ḥużūr-ı Ṣıddīḳ’a gelüp fıḳdān-ı gerden-bend-i Ṣıddīḳa sebebi ile
böyle mevżi -i ḫuşk-ı bī-ābda tevaḳḳuf iḳtiżāsı farīża-i ṣubḥı raḫne-yāb-ı
[A2 78a] fevt itmek üzredür diyü basṭ-ı ṭūmār-ı iştikā itmeleriyle Ḥażret-i
Ṣıddīḳ [B 93] çīn-i ġaẓab der-cebīn-i ḫayme-i [A1 72a] Ṣıddīḳa’ya dāḫil
1

“İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere
(kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nûr, 24/22)
2 ṣaḥīfe: ṣafḥa M
3 Allah büyüktür.
4 a māldür: aḥvāldür B
5 efḍāl: iḥsān M
6 Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
* Başlık: M 62a, A1 71b, A2 77b, B 92
7 ṣalṣal: ṣulṣul A1
8 münebbih: menba B
9 icāle: imāle M
10 perde: pere M
11 -bīz: neyyir A2, B
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olıcaḳ gördi ki şāhen-şeh-i evreng-i risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyyet bālīn-i
zānū-yı Ṣıddīḳa’ya ser-nihāde-i istirāḥat olup pülle-i müşgīn-bend-i dīdelerin lifāfe-i metā -ı girān-ḳadr-ı ḫvāb itmişler idi. Hemān Ḥażret-i Ṣıddīḳ
1
ا אس
אء و ء
ة כ
כ
 אdiyerek vaż -ı āzār-ı ḫuşūnet ile
iktifā itmeyüp ġalebe-i tehevvür ile tekyegāh-ı Ṣıddīḳa’ya bir müşt ḥavāle eyledi. Ammā vāhime-i īḳāẓ-ı sulṭān-ı seyyidü2’l-mürselīnden Cenāb-ı Ṣıddīḳa
mecāl-i ḥareket bulamadı. Bu eẟnāda dām-ı siyeh-tār-ı müjgān-ı nebevīden
āhū-yı sebük-ḫīz ḫvāb-remān olıcaḳ nā-gāh3 sefīr-i sidre-mesīr aleyhi’s-selām

ـ ا ِ ــאء ـ
ْ4 َ َ َ ٓ َ ّ ُ ُ ْ
﴾ًا َ ۪ ـ اً َ ِ ـא
ّ

َ ٰ اَ ْو
َ َ َّ ُ ـ
َ

ِ ٰ ٓ ـ اَو ٰ ـ ـ َ ٍ اَو ٓ ــאء اَ ـ ٌ ِ ْ ُכ ـ ِ ـ ا ْ َ ِٓאئ ـ
﴿و ِان כ ـ
َ ْ
َ ْ
َ َ َ ْ
َ
ْ َ ْ ُُْ ْ َ
ـאء
ً  َ ِ ـ ُ وا َ ٓ ـzülāli ile ref -i külfe-i ḥarac eyledi.

Beyt:
5

א ت

یا

אن

אدا

Teşne-dilān-ı ıżṭırāb bu āyet-i kerīme nüzūli ile cūy-bār-ı neşāṭdan şādāb olup icrā-yı ḳā ide-i teyemmüm ile edā-yı namāz-ı ṣubḥgāh eylediler.
Bu gūne bir aṭiyye-i ruḫṣat-ı İlāhiyye ṣudūrına bādī olmaġıla Ḥażret-i
ِ  ”إta bīri ile
Ṣıddīḳ’uñ ḫuşūneti mülāyemete müteḥavvil6 olup 7 ــכ אرכــ
kerīme-i sāmiyetü’l-ḳadrine nevāzişe başladı. Üseyd bin Ḥuḍayr raḍıya’llāhü anh 8 ٍ  ــא ـ ـ ّول כ כـ ــא آل כـdiyü ḫān-zāde9-i celīlü’ş-şān-ı Ṣıddīḳī ḥaḳḳında nesc-i neşīde10-i nażīde-i midḥat ü sitāyiş eyledi. Mervīdür
ki ba de edāi’ṣ-ṣalāt-ı taṣaddī-i irtiḥāl olınduḳda ḳılāde-i güm-şude zīr-i
şütürden [A2 78b] [M 63a] zeber-i puḫtī11-i gerdūnda olan ẟüreyyā-ṣıfat
nümāyān oldı. Va’llāhü a lem.12
1
2
3
4

Ey kızcağız, her yolculukta insanların başına sıkıntı ve bela açıyorsun.
seyyid -M
nā-gāh: hemān A1
“Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla)
yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin.” (Nisâ, 4/43) ev cāe eḥedün….mestümü’n-nisāe -A1, A2, M
5 Mefūlü Mefāilün Feūlün
Onun şeriat bahçesinin saadeti, ihtimaller ırmağı yerine nemi yaktı.
6 müteḥavvil: mübeddel M
7 Sen mübarek bir hanımsın.
8 Ey Bekir ehli! Bu sizin ilk bereketiniz değildir.
9 ḫān-zāde: ḫānūāde A1
10 neşīde: nefīde A1
11 puḫtī: buḫtī A1, A2
12 Allah en iyi bilir.
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Vāḳıa-i Ġazā-yı Ġarrā-yı Ḫendeḳ ve Tüsemmā
Ġazvetü’l-Aḫzāb*
Ḥafaẓa-i müāẟir-i nübüvvet bu zemīn üzre taḥṣīn-i bārū1-yı rivāyet eylemişdür ki mühendis-i yerā a2-i ḫoş-āyende-ṭarḥ muḳaddemā tesīs-i bünyān-ı beyān itdügi üzre muḳaddemā ṣarṣar-ı ḳahr-ı sulṭān-ı risālet aleyhi
ecmelü’t-taḥiyyet gāh ṭıynetān-ı Yehūd-ı Benī en-Naḍīr’i ḫırmengāh-ı İslām olan Ṭaybe-i Müteyemmine3 pīrāmeninden āvāre-i beyābān-ı idbār
[A1 72b] itmek ile ekẟerī nevāḥī-i Ḫayber’de cāy-gīr olmışlar idi. Lākin
bu mu āmele muḳābelesinde şīrān-ı İslām’dan teemmül-i sevdā-yı intiḳām
ile şām ü seḥer çeşme-i zānūları mirāt-ı çehre-i efkārları ve saḥḳ-ı eczā-yı
fitne vü fesād içün bīnī-i murdārları deste-i hāven-i kenār-ı efkārları idi.
āḳıbet bu rāy-ı fāsidi bīḫte-i pervīzen-i fikr idüp Ḥuyey bin Aḫṭab ve
Kināne bin Ebī er-Rebī ve Selām bin Ebī el-Ḥuḳayḳ emẟāli yigirmi nefer-i
bād-peymā ki Ebū Āmir-i fāsıḳ [B 94] daḫı ol ḫızāne ile hem- inān idi,
cānib-i Ümmü’l-Ḳurā’ya naḳl-i raḫt-ı ẟıklet idüp sefīne-i lücce-i ḍalāl ya nī
Ebū Süfyān vesāir meşāhīr-i kūçe-i ḫiẕlān pīşgāhında ḫarvār-ı iştikāyı nigūn4 eylediler. Ve ṭūmār-ı kelle-i sūznāka bu vech ile güşāyiş virdiler ki “Ey
ṣanādīd-i dūdmān5-ı Ḳureyş sāḳī-i istīlā-yı İslāmiyān bize iẕāḳa itdükleri
tīz-āb-ı cān-fersā keyfiyyeti ẓāhiren meşmūl-ı ẕāiḳa-i ıṭṭılā ıñuz olmışdur.
Eger bu seyl-āb-ı ḫāne-i ber-endāz muḳābelesine ṣaff-ı intiḳāmdan sedd-i
mümāna at vaż ında çend rūz tecvīz-i ihmāl olınur ise ḳarīben sizüñ daḫı
ḫānedānıñuz bu ḫāne[A2 79a]-ḫarāblar gibi ḥübāb-ı cūy-bār-ı felāket olmaḳ hüveydādur.” diyü iġlā-yı dīk-i fitneye hīzem-keş-i fesād oldılar. Ebū
Süfyān’uñ ḫōd6-meşreb-i nā-pākinde7 ecmel-i ef āl ḥāşā şiddet-i muḫāṣama-i seyyidü’l-ebrār olmaġın ḳudūm-ı şūmların ẕerī a-i istibşār add idüp
dīde-i dāġ-ı ḫvābīde-i endūhı penbe-endāz-ı şekīb oldı. Ve dehān-ı enbān-ı
şikāyeti bir vech ile bāz itdi ki “Ey esāṭīn-i millet-i Mūseviyye yā meger
[M 63b] bu ārıża-i muḥriḳadan siz bizi ġunūde-i pister-i āsāyiş mi ḳıyās
*
1
2
3
4
5
6
7

Başlık: M 63a, A1 72a, A2 78b, B 93; Vāḳı a-i Ġazā-yı Ġarrā-yı Ġazvetü’l-Aḫzāb B
bārū: bāzū B
yerā a -M
Müteyemmine: Ṭayyibe M
nigūn: mükevven M
dūdmān -M
ḫôd -M
nā-pākinde: kīne-güzārında A1, B
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idersiz?” Bir dem mi vardur ki sevdā-yı ḳıṭāl-ı Muḥammediyān ile derre-i
müşt-i ıżṭırābdan sīne-i pür-kīnelerümüz nümūne-i ṭabl-ı ceng olmaya ve
bir nefes mi vardur ki meydān-ı ḫayāl-i intiḳāmda āh-ı sūznākumuz ref -i
alem-i siyeh-şuḳḳa-i āteşi ṭırāż itmeye ve bir sā at mi güẕer ider ki nāy-ı
gelū-yı dūd-āgīnimüz1 nāle-i derdnāk ile hem-āvāze-i nefīr-i peygār olmaya.
Beyt:2
[A1 73a]

Ġarḳa-i ḫūn olmaduḳ bir dem mi var dāmānumuz
Zehr-i miḥnet çekmedük sā at mi vardur cānumuz

Ġāyet-i efkārumuz istīṣāl-i İslāmiyān olmaġıla maḥṭabe-i ārāmumuz bir
kemter-şerāreye mevḳūf idi. Çünki sizüñ ufūnet-i endūhıñuz bizüm daḫı
mizāc-ı ġayretimüze sirāyet eyledi3. Hemān bir gün muḳaddem tedbīr-i
müdāvā-yı intiḳāma beẕl-i iḳtidār idelüm diyü4 kār-fermāyān-ı Ḳureyş’den
elli nefer dil-siyāh-ı kīnever Yehūd-ı Benī en-Naḍīr ile dīvār-ı beytü’l- atīḳa
vaż -ı ṣudūr idüp ḥayyāt-ı ervāḥ-ı ḫabīẟeleri terk-i sūrāḫ-ı ebdān idinceye dek ḥāşā muḥārebe-i seyyidü’l-mürselīnden aleyhi’s-selām gerden-pīç
olmamaḳ şarṭı ile aḳd-i mevāẟīḳ-i fāside ve şedd-i niṭāḳ5-ı eymān-ı fācire
eylediler. Çünki Benī en-Naḍīr āteş-i ḫas-pūş-ı Ḳureyş’i āmāde-i iltihāb
itmekle taḥṣīl-i iṭmīnān-ı ḫāṭır eylediler. Hemān o maḥalden [A2 79b]
ḳabīle-i Benī Ġaṭafān’a müteveccih olup mā-ḥaṣal-ı yek-sāle temr-i Ḫayber müzd-i ḳudūm olmaḳ şarṭı ile vesāir ḳabīle-i eṭrāfı daḫı mevā īd-i adīde ile tehyīc ü taḥrīk eylediler. Ebū Süfyān çehār hezār şaḫṣ-ı kīne-cū ile
Ümmü’l-Ḳurā’dan be-der olup sīne-i merḥale-i Merru’ẓ-Ẓahrān’ı muġberr
eyledükde ḥasbe’l-va d Benī Ġaṭafān ve Benī Eslem ü Eşca ve Benī Mürre
vü Kināne vü Fezāre [B 95] her sūdan çirk-āb-ı ḫurūşān-ṣıfat6 ol ġadīr-i
müte affin-i ḍalāl ṣavbına tevārüd eylediler. Şümāre-i a dā deh hezār olduġı mesṭūr-ı cerāid-i siyerdür. Ḥattā tefāsīr7-i ḳabāle-i semāviyyede
8
ــ أ ــא
 وכא ــ ا ز ــאء إ ــmefhūm-ı şerīfi üzre derece-i düvāzdeh hezāra
1
2
3
4
5
6
7
8

dūd-āgīnimüz: derd-engīzümüz A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
eyledi -M
diyü -M
niṭāḳ: menāṭıḳ M
-ṣıfat: gibi M
tefāsir -M
Onlar yaklaşık on iki bin kişidir.
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bülūġları daḫı meslūḳ-ı cerīdedārān-ı tefāsīrdür1. Bu cümleden biñ neferi
süvār olduġı cilveger-i meydān-ı ittifāḳdur. Ġazve-i merḳūmeye [M 64a]
Ġazvetü’l-Aḥzāb tesmiyesi ictimā -ı ḳabāil-i müteferriḳa memerrinden
idügi mesṭūrdur. Bu nāibe-i rāḥat-fersā āvāzesi sāmi a-i māh-ı cihān-tāb-ı
nübüvvete vāṣıl olduḳda aṣḥāb ü eşrāf-ı ẟüreyyā-cenāb ile aḳd-i encümen-i
istişāre buyurdılar. āḳıbet pūte-i tecārüb-i ḫıredmendāneye mesbūk olan
ḫulāṣa-i ārā-yı [A1 73b] ṣāibe iḳtiżāsı ile
Beyt:

ه
2

ا אل را ز
אر د
آ

د

vefḳınca mevārid ü medāḫil-i Medīne-i Ṭāhire’ye kūçe-bendleri teşyīd ü
aḥkām olınup nisā vü eṭfāl ve reġāib-i emvāl-i maḳūlelerini mevāżı -ı refī a
ve emākin-i menī aya naḳl eylediler. Abdu’llāh bin Ümmü Mektūm raḍıya’llāhü anh pāsdār-ı seccāde-i ḫilāfet ta yīn buyurılup netīce-i iḫtilāfāt-ı
rivāyet üzre [A2 80a] ẟāmin-i Ẕi’l-ḳa de-i sāl-i ḫāmisde üç biñ şīr-dilān-ı
ferḫunde-pey-i İslām ile Ṭābe-i Müsteṭābe ile Cebel-i Sā beyninde mütevekkilen ale’l-lāh mānend-i ḳāfile-i bahār ḍarb-ı sürādiḳāt-ı iclāl buyurdılar. Ol eẟnāda Selmān-ı Fārisī raḍıya’llāhü anh “Yā Resūla’llāh memālik-i
Acem’de bir şehr üzre ahālīsinüñ yārā-yı müdāfa asından bīrūn leşker-i enbūh hücūm eyledükde dāire-i şehr ü mu asker ḫendeḳ ile taḥṣīn olınmaḳ
ādet-i müstemirredür.” diyü bārgāh-ı mu allā-revāḳ-ı nübüvvete inhā idicek pesen-dīde-i rāy-ı nādire-bīn olup penc ẕirā arż ve penc ẕirā umḳ olmaḳ üzre ḥesāb-ı eb ād-ı hendesī ile her deh3 nefer çihil kez zemīni kende-i
nüşşābe-i himmet itmegiçün beyne’l-müslimīn ḳısmet buyurılup ḥaṣaṣ-ı
muhācirīn ü enṣārı ta yīn buyurdılar. Sükkān-ı ḥavālī-i Medīne’den Yehūdı Benī Ḳureyẓa sāye-i revāḳ-ı muṣālaḥada āsūde-nişīn-i memen-i ḥużūr
olmaları ile anlardan daḫı ālāt-ı ḥafr isti āre olınup ol Ferhād-revişān-ı bīsütūn-ı himmet Şīrīnkārī-i tīşe-i ḫārā-ken ile eṣaḥḥ-ı nuḳūl üzre şeş rūzda
pīrāmen-i ḳamer-tāb-ı ḫıyāmı dāire-i hālevār-ı ḫendeḳ ile muḥāṭ eylediler.
Vāsıṭa-i īcād-ı māü ṭıyn [M 64b] ya nī cenāb-ı seyyidü’l-mürselīn ḥażret1
2
3

tefāsirdür: siyerdür A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
İkbal atına azamet nalı, zafer tutsağına da demirden hisar verilmesi yaraşır.
deh: dü M
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leri nevāziş-i aḥbāb ve taḳviye-i ḳulūb-ı aṣḥāb içün iltizām-ı külfe-i meşāḳ
buyurup ḫızāne-i kevneynden āstīn-feşān-ı istiġnā olan dest-i raḥmet
[A1 74a]-peyvestleri ile gāh ḥafr-ı ḫendeḳ ve gāh naḳl-i türāba bi’ẕ-ẕāt mübāşeret buyururlar idi. Bir mertebede ki āyīne-i ṣaḥīfe-i [B 96] 1﴾﴿أَ َ َ ْ ْح
َ ْ
olan ser-çeşme2-i ṣadr-ı münevverlerinden gird-āb-ı lücce-i ḥikmet olan
sürre-i nūr-efrūzlarına3 [A2 80b] müntehī ḫaṭṭ-ı anberīn-i rīg-feşānda bir
saṭr-ı celī ve gevher-i ḫāk-nişīn gibi ceyb ü baġalları4 türāb ile mümtelī olur
idi ve ṭalebkārī-i rıżā-yı Bārī ṭarīḳında gūşiş iden müminīn-i ṣādıḳu’l-i tiḳāda 5 ــאر وا א ـ
ـ إ ـ ا ـة א ـ
 ا ـleāl-i maḳālin
niẟār buyururlar idi. Aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm daḫı ser-kerem-i
raḥīḳ-i iltifāt-ı faḫr-i kāināt olup
Arabiyye:6

ا
7

אأ ا

ا

ا ي א
ا אد א

Kelām-ı ḥiṣṣe8-i ḫulūṣ-niẓāmı ile iẓhār-ı merāsim-i cān-sipārī iderler
idi. Ammā eyyām-ı ḥafrda iḳtiżā-yı ḥikmet-i bāliġa-i 9﴾ ُ ــאل ِ ــא ُ ۪ ــ
َ ٌ َّ َ ﴿ ile
rīḥ-i şimāl mānende-i enfās-ı dem-serdān bir mertebe şiddet-i bürūdet ile
hübūb eyler idi ki mefāṣıl-ı enāmil ü a żālarını ḥilye10-i māsikeden āṭıl
itmiş11 idi.

1
2
3
4
5
6
7

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” (İnşirâh, 94/1)
-çeşme: -pençe M
-efrūzlarına: -ezferlerine A2
baġalları: na ālları A2
Ey Allah’ım! Sen ensar ve muhaciri affet, hayat ancak ahiret hayatıdır.
Arabiyye: naẓm B -M
Recez
“Biz o kimseleriz ki, Muhammed’e cihad için ölene kadar birlikte olmaya söz vermişiz.” (El-Vâkıdî,
Megâzî, C. 2, s. 543)
8 ḥiṣṣe -A1, A2
9 “Şüphesiz! Rabbin istediğini yapandır.” (Hûd, 11/107)
10 ḥilye: ġalebe B
11 itmiş: olmış A1
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אی א ش
از دم
ز אن وا אن د را آ

Naẓm:1

وآ
ده
2

ا ر

ان آ

א אن ر
א
א

ده

ز
آ

Ve ġalebe-i ḳaḥṭ ü ġalā taḳrībi ile ekẟer aṣḥābuñ raḍıya’llāhü anhüm
dü rūze ve se rūze maṭbaḫ-ı mi delerinde dūdmān-ı dimāġlarına teṣā ud-ı
duḫān-ı buḫār vuḳū bulmaz idi.

ی

Meẟnevī:3

اه

د
در אه

د
را
אن دارد אی آب
د אن در ر آن
אه א

ازی
אز و אزی

4

6

א

א

آ
را אر א אن و

א
5

[M 65a] [A2 81a] Ma a-hāẕā yine dehān-ı nüşşābe-i şevḳ ü ḫvāhişlerine
raḫne-i fütūr ü güsil taḫallül itmez idi. [A1 74b] Maḥfūr-ı tīşe-i rivāyet-i
ṣaḥīḥadur ki Selmān-ı Fārisī raḍıya’llāhü anh fi’l-aṣl daḳīḳadān-ı ṭarīḳa-i
ḥafr olduġından ġayrı şiddet-i ḳuvā ve cesāmet-i a żādan nāşī kār-ı yek-rū1
2

3
4
5
6

Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
İnsanlar, hoş olmayan soğuk havadan dolayı kelebek gibi kendilerini ateşe atıyorlar. Behmen’in (kışın
ikinci ayı) mermametsiz ordusunun korkusundan taş ve demir üzerindeki ateşe kaçıyorlar. Balıklar,
ateşe rağbet gösteriyorlar, ciğerleri tavada yemeğe dönüşüyor.
Meẟnevī: Naẓm M, A2, Beyt A1
nāz ü niyāzī: nān ü piyāzī M, A2, B
Be: Zi M
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Ne zaman bir kimse için tokluk mümkün olacak? Çünkü ekmek altın suyu değerindedir. Tandırdaki
ekmek öylesine istenir durumda ki, (o ekmek) sanki kuyudaki Yusuf ’tur. Nergisten gayrısının başı dik
olmaz. Çünkü (bir tek o) naz ve niyaza sahiptir. Mushafta yemin ayeti kazıldı. Yemin işi, ekmek ve tuz
ile oldu.
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zesi a māl-i deh merde müvāzī olmaġın muhācirīn ü enṣār her biri çeşmdāşt-ı istimdād olup 1  ـ אن ــא و ـ أ ـ ـkemendin miyāne-i Selmān’a
bend idüp bāzū-yı münāḳaşa ile tecāẕüb üzre olduḳları resīde-i sem -i eşref-i nebevī olıcaḳ miḳrāż-ı fayṣāl-baḫş-ı 2  ـ אن ر ـ ــא أ ـ ا ـile rābıṭa-i ṭarafeyne infiṣām virüp Selmān raḍıya’llāhü anhı ser-keşīde-i evc-i
iftiḫār-ı cāvīd buyurdılar. Cābir bin Abdi’llāh-ı Enṣārī ve Berā bin Āẕib
tesīs-i mebānī-i rivāyet itmişlerdür ki eẟnā-yı kāviş-i ḫendeḳde bir ḳıṭ a-i
ṣaḫre-i nīrū-şiken ẓuhūr eyledi ki ḍarbe-i tirişt3-i tīz-düm ile girībān-ı bīder-dān gibi çāk-peẕīr olmaḳ degül, belki mānende-i dil-i bī-mürüvvetān
raḫne-i teẟīr [B 97] bedīd olmaḳ muḥāl idi. Her çend aḳviyā-yı aṣḥāb
ḥavāle-i ma āvil-i āzmāyiş idegördiler, ḫadşe-i nāḫun miḳdārı eẟer-i ḫırāş
mümkin olmadı. āḳıbet bu uḳde-i müşkileyi rāy-ı cihān-güşā-yı nebeviyyeye arż eylediler. Sulṭān-ı bālā-dest-i destgāh-ı risālet aleyhi’s-selām
bi’ẕ-ẕāt mevḳi -i ṣaḫreye taḥrīk-i ḳādime-i felek-neverd buyurup pençe-i
Selmān’da olan ma ūl-ı ḫārā-sūzı girifte-i pençe-i ḳamer-şikāf buyurdılar.
Bā-vücūd ki üç günden berü ḫān-ḳāh-ı mi de-i sa īdelerine mihmān-ı ḳuvābaḫş-ı meẕaḳa4-i nevāl [A2 81b] nāzil olmayup üç seng-pāre ile sedd-i tekye5
gāh-ı münevver buyurmışlar idi. Ol āsmān-ı ālī-ḳadr-ı cihān6-ı şeref tīşe-i
hilāl-sīmāyı bi’smi’llāh diyüp sīne-i ṣaḫreye ḥavāle buyurduḳda miḳdār-ı
ẟülüẟ seng münşaḳḳ olup miyān-ı tīşe vü sengden bir bāriḳa-i ālem-tāb leme ān itdi ki ḳubbe-i mīnā-gūn-ı gerdūn [A1 75a] fānūs-ı zücāc gibi leb-rīz-i
envār olup çeşm-i mükaḥḥal-i mā-zāġlarına [M 65b] büyūt-ı ḥamrā-yı
şām cilve-sāz oldı ve ecvāf-ı büyūt-ı hicret-serāy-ı aliyye şeb-i deycūrda
fürūġ-ı şem -i ḳader maẓhar-ı istibṣār7 oldı. Bu şāriḳa-i beşāret-medārdan
kemend-i bülend-tekbīri āsmān-gīr idüp bi’l-cümle aṣḥāb-ı kirām alāṭarīḳi’l-muvāfaḳat tevşīḥ-i zemzeme-i tekbīr eylediler. Ḍarbe-i ẟānīde yine
miḳdār-ı ẟülüẟ-i hacer müteferriḳ olup yine bir berḳ-i cihān-efrūz çehān
oldı ki kuṣūr-ı beyżā-yı Medāyin-i Kisrā cenāb-ı seyyidü’l-verāya peymū1
2
3
4
5
6
7

Selman bizdendir. Onu savunmada biz herkesten ona daha yakınız. (el-Hâkim, el-Müstedrek, C. 6,
s. 525)
Selmân ehl-i beytten bir erkektir.
tirişt: tīr-i müşt A2
meẕaḳa: miḍaḳa B
tekye: tehī A1
cihān -A1
istibṣār: istiżā M
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de-i endāze-i nigāh olup yine āvāze-i bülend-tekbīri zelzele-baḫş-ı seb -i
ṭıbāḳ eylediler. Ḍarbe-i ẟāliẟede baḳiyye-i ṣaḫre mānende-i dendān-ı mu tel
bi’l-külliye ber-ṭaraf olup yine bir şārıḳa-i āfitāb-sīmā diraḫşān oldı ki ebvāb-ı Ṣan ā1 dīde-i seyyidü’l-enbiyāya perde-i ber-endāz-ı ḫafā oldı.
Beyt:

دار
2

آ

ق א س
از دل
اب

ز
א

Ol ḥāletde Selmān raḍıya’llāhü anh çehresā-yı ḫāk-i niyāz olup “Yā
Resūla’llāh peder ü māderüm belā-gerdān-ı ẕāt-ı muḳaddesüñ olsun ki
bu rūşen-sāz-ı dīde-i ālemiyān olan bevāriḳ-i āẟār ve levāmī -i envār ne
ḥāletdür?” diyü istiżā-ı çerāġ-ı suāl eyledükde cenāb-ı kāşifü’d-dücā aleyhi ekmelü’t-teḥāyā “Yā sizlere daḫı żiyā-baḫş-ı [A2 82a] fetīle-i enẓār
oldı mı?” diyü ḥużżār-ı aṣḥābdan istiḫbār buyurdılar. Anlar daḫı “Belī yā
Resūla’llāh.” didüklerinde “Bi-ḥamdi’llāhi te ālā ḫızāne-i ināyet-i İlāhī’den
mefātīḥ-i memālik-i Yemen ü Şām ü Fārs bi’l-cümle ser-pençe-i gītī-güşāyı ümmetüme müsellem olup her ḍarbede bir kişver cilve-sāz-ı pīş-i naẓar
olduġından ġayrı rāzdār-ı vaḥy daḫı resānīde-i sāmi a-i istibşār eyledi.”
buyurdılar. Ol siyāḳda sulṭānü’l- Arab ve’l- Acem kürsī-i memālik-i Kisrā3
olan şehr-i Medāyin’de vāḳı ḳaṣr-ı sulṭānatuñ [B 98] ṭarḥ u vaż ve ṣıfāt
ü alāmātın ve rüsūm-ı medāḫil ü meḫāric ve ḳavā id-i erkān ü aḍlā ın ve
ṭarz-ı saḳf ü ebvāb ü menāẓirīn bi’l-cümle Selmān [A1 75b] raḍıya’llāhü
anhuñ āyīne-i vuḳūfına taṭbīḳ idicek hemān Selmān dāmen-i müjgānın
nāvdān-ı ḫūn-āba rīz-i [M 66a] ṣıdḳ u ṣafā iderek bī-iḫtiyār “Yā Resūla’llāh
ḳasem be-nām-ı muḳaddes-i İlāhī ki memerr4-i naẓar-ı i cāzıñuz olan resm
ile bu abd-i kemterīnüñ mersūm-ı ḫarīṭa-i ḥāfıẓası olan ikisi bir renkden5
rīḫte-i naḳş-ı vāḥid olup yek-ser-i mū tefāvüt nā-müteṣavverdür ve ben
şehādet iderüm ki cenāb-ı i cāz-niṣābuñ meb ūẟ bi’l-ḥaḳ Resūl-i Ḫudā’dur
diyü ḳabāle-i şehādeti ḫatm-zede-i taṣdīḳ eyledi. Bu nesīm-i nüvīd-i fütūḥ

1
2
3
4
5

ṣan ā: ṣafā B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Onun izzetinin ayağını öpmeye istekliler o kadar çok ki ateş taşın gönlünden ıztırapla sıçrar..
Kisrā: Kübrā M
memerr: ḳamer B, A2
bir renkden: birbirinden A1
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ile müminīn-i raṣīnü’l-i tiḳāduñ ġonce1-i ḥadāyıḳ-ı ḳulūbı ḫandān olup
çend rūze külfe-i dey-māh-ı meşāḳ ki āḳıbet müstetbi -i refī 2-i fütūḥ ola,
irtikābı ḳarīn-i sühūletdür diyü şād-kām oldılar.
Beyt li-müellifihi:3 Hemān netīcesi de firḳat olmasun yoḫsa4
Viṣālidür pes olan intiẓār mümkindür
Ammā müşevveş-dilān5-ı nifāḳ ki baṣar-ı baṣīretleri mānende-i ḥalḳa-i
dām6 merdümek-i idrākdan7 maḥrūm idi. Hem-zebān-ı redd ü inkār oldılar
ki bu ne ṭavr-ı bü’l- acebdür ki istīlā-yı [A2 82b] ḫuṣūma adem-i muḳāvemetden nāşī mażīḳ-i ḥufre-i ḫendeḳe tevārī iderken yine nüvīd-i fütūḥ-ı Fārs
ü Şām ü Yemen ile mübtehic8 olurlar, bu va de degüldür, illā ki ġurūr ü firībdür. Binā-ber-īn ser-i bī-devlet-i nā-sāmānları tā-be-ḥaşr ﴿و ِا ْذ َ ُ ـ ُل ا ْ َא ِ ُ ـ َن
َ
ُ
9
﴾ َوا َّ ۪ ـ َ ۪ ـ ُ ُ ِ ِ ـ َ ـ ٌض َ ــא َو َ َ َــא ا ّٰ ُ َو َر ُ ُـ ـ ُ ٓ ِا َّ ُ ـ ور ًاmıḳra asına ḍarbetَ ْ
ُ
gāh oldı. Vāḳı ā Selmān raḍıya’llāhü anhuñ ḳandīl-i dil-fürūz-ı rūḥı henüz
terk-i miḥrāb-ı beden itmemiş idi ki şārıḳ10-ı ālem-fürūz-ı İslām memālik-i mev ūdeyi tenvīr idüp nām-ı nāmī-i sulṭānü’t-Tihāmī Şām ü Fārs ve
Yemen’de ārāyiş-i rüūs-ı menābir oldı. “Fe li’llāhi’l-ḥamdü ve’l-minneh.11”
Mā-ḥaṣal sümm-i maṭāyā-yı a dā sīne-i ṣaḥrā-yı Yeẟrib-zemīni dāġdār-ı
leke-i āzār itmeden şeş rūze müddetde emr-i ḫendeḳ resīde-i ser-ḥadd-i
ḫitām olup defīnetü’l-esrār-ı İslām gūyā bir ejder-i dü ser-i pür-düm-i
sehmgīn iḥāṭasında [A1 76a] muṭalsam12 oldı. Māh-ı ālem-ārā-yı beyżatü’l-İslām āġūş-ı hālede [M 66b] nigīn-i ḫāne-nişīn gibi mekīn oldı.

1
2
3

ġonce: kimām M, A2
refī : rebī M
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Mefāilün felilātün Mefāilün Feilün
4 Hemān netīcesi de firḳat olmasun yoḫsa: Netīcesinde firāḳ olmasun hemān yoḫsa A1
5 -dilān: -dimāġ M
6 ḥalḳa-i dām: dām-ı ḥalḳa M
7 idrākdan: idrākından M
8 mübtehic: mütebehhic A1
9 “Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resûl’ü bize, ancak aldatmak için vaadde
bulunmuşlar’ diyorlardı.” (Ahzâb, 33/12)
10 şārıḳ: meşārıḳ B
11 Minnet ve hamd Allah’adır.
12 muṭalṣam: ṭılṣım B
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Beyt:
1

אر

אن

د אی אف را
آ را ز م د آ

Ez-ān sū aḥzāb-ı hezīmet-niṣāb-ı müşrikīn daḫı Medīne-i Müteyemmine’ye yek rūze meṣāfe ḳalduḳda taḥrīk-i maḥāẕīl-i Ḳureyş ile Ḥuyey bin
Aḫṭab-ı süflī ḥasb-i maḳṣūre-i maḥṣūre-i muṣālaḥada ḫoş-nişīn olan Yehūd-ı
Benī Ḳureyẓa’ya taḫrīb-i bārū-yı ṣulḥ itdürmek recāsıyla Ḥiṣār-ı Benī Ḳureyẓa’ya şitābān oldı. Ḳāid-i ḫar-gele-i Benī Ḳureyẓa [B 99] olan Ka b bin
Esed firāz-ı ḥiṣārdan Ḥuyey bin Aḫṭab’uñ mānend-i ḫūk-ı beyābānī sür at-ı
tāmm ile reh-peymā-yı ġavāyet2 olduġın göricek efsūs ki [A2 83a] bu bādiye-gerd-i bād-peymā ki ḳudūm-ı şūmı müstetbi -i nuḫūset ü felāketdür.
Hīç degül illā ki icrā-yı seyl-āb-ı fesād ve hedm-i mebānī-i ṣulḥ u sedād
içün müteveccihdür. ــئ م و ــ ا ــ ي ا ن
ــ ر ــ
ــ ل ــ
ــא أ ــ
3
ــ إ ــ ــ ا ــ
diyüp derbān-ı ḳal aya sedd-i bāb içün tenbīh eyledi. Ḥuyey bāb-ı ḳal ayı ḳalb-i nā-mühtedīsi gibi münsed4 göricek teklīf-i
fetḥ-i bāb ile mānend-i seg-i herze- av av kemend-i pür-pīç-i feryādı küngüre-i ḥiṣāra bend eyledi. Ka b bālā-yı dīvārdan bu vech ile seng-endāz-ı
girān-vezn-i cevāb oldı ki “Yā Ḥuyey mūcib-i irtikāb-ı külfe-i azīmet nedür? Sen bir şaḥṣ-ı nā-mübāreksin ki vaż -ı ḳadem eyledügin memleket
ḥilye-i imāretden maḥrūm ve teẟīr-i ḳadem-i meşūmuñ5 berri ḫarāb ve
baḥri serāb itdügi emr6-i maḥsūmdur. Ḥālā bu azm-i bī-cezmden semīr-i
żamīrüñ hüveydādur ki şeāmet-i naḳż-ı ahd ile bizi daḫı Benī en-Naḍīr
gibi āvāre-i beyābān-ı idbār idesin. Ol ümniyyeden nez -i dendān-ı ṭama
eyle ki biz İslāmiyān ile rābıṭa-i peymāna girih-i eymān ile istiḥkām virmişüzdür. Zīrā şecere-i mu āhedeye iltiyāẕ7 itdigümüz müddetde8 anlardan
mīve-i ḥubb ü vefā [A1 76b] ve sāye-i ṣıdḳ-ı ṣafādan ġayrı9 meşhūdumuz
olmadı.”
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Saf gönüllüler için yumuşak huyluluk koruyucudur. Zira mum da ayna için demirden kale olur.
ġavāyet: ġavāyib A1
Ben ne yapayım, benden sözümü bozmamı isteyen kötü (uğursuz) adama Huyey kabilesi gidiyor.
münsed: mesdūd A1
meş ūmuñ: şūmuñ M
emr -M, A1, B
iltiyāẕ: iltibāẕ A1
müddetde: itdügimüzden beri M
ġayrı: mā adā A2
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Beyt li-müellifihi:1

Ābuñ ey ebr-i belā istemezüz itme niẟār
Olma tek mezra -ı ümīdimüze ṣā iḳa-bār

diyü bādī-i emrde seng-endāz-ı arrāde-i imtinā oldı. Ammā Ḥuyey-i
bed-sīret şaṣt-ı iḥtiyālden güşād virdügi sihām-ı mekīdetüñ āmāc-ı murāda adem-i iṣābetinden dāġdār olıcaḳ şu bede-i āḫer iḫtirā ına der-kār
olup girih-i ḫande-bār ve şikāf-ı müstehziyāne bu vech ile güşāyiş virdi ki
[A2 83b] “Āferīn ey Ka b pīş-i mihmānāne süfre-güşā-yı mā-ḥażar-ı ni met olmamaġa aceb bahāne bulmışsın. Buḫl u imsāka ilbās-ı kisve-i ḥıfẓ-ı
mīẟāḳ idüp iṭ ām-ı vāridīnden ictinābı ẟebāt-ı mu āhede ile tesmiye eylemişsin, mertebe-i ḫısset ü imsākuñ evvelden meşmūl-ı ıṭṭılā ımuzdur.
Beyt:
2

ی
رت آدم א

א

درو

ز

د
ئ را

א

Biz senüñ dārū-ḫāne-i der-beste-i iḥsānuñdan illet-i cū a ḫvāhişger-i
dārū-yı müdāvā3 olmaġa gelmedük ki beẕl-i loḳma-i mā-ḥażarı vāhimesi
ile vüche-i azmımuza4 sedd-i bāb-ı imtinā idesin.”
Beyt:
5

ا א
را در
ها
آب و אن اق ز و ز

diyü sihām-ı dil-dūz-ı levm ü teşnī i ḳabża-i iḫtidā ından perrān eyledi. Çün miyān-ı ḳabāil-i A rāb’da buḫl u imsāk müntehā-yı merātib-i
ẕemāim-i ef āldür. Bu taḳrī -i ciger-sūzdan Ka b’uñ müżġa-i [B 100] ṣanevberīsi kebāb-senc-i ġayret olup ḫvāh-nā-ḫvāh fetḥ-i bāba mübāderet
eyledi ve ṭarīḳa-i istikrāh üzre nā-çār kelimāt-ı ādiye6-i pürsiş-i ḫāṭır merāsimin mürā atdan ṣoñra ol mühre-bāz-ı hengāme-i fesād enbān-ı mekr ü
1
2
3
4
5

6

Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Kadeh arkadaşından öyle küsersin ki içinde âdem sureti olan her kaseyi kırıyorsun.
imdād: müdāvā: imdād M
azmımuza: ırżımuza B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Senin perhizin seni cehenneme atmıştır. Öyle ki, ekmek ve su senin damağına zehir ve zakkum olmuştur.
ādiye: dā iye B
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dürūġı bāz idüp eyitdi ki “Ey Ka b saña ne gūne nüvīd-i izz-i ebedī1 ile
geldigüm mirāt-ı vuḳūfuña aks-endāz olsa bāb-ı ḳal ayı bāz itmek degül,
belki dest-i şevḳ ile sīneñi çāk idüp beni ḫalvetkede-i derūnuñda cāy-gīr
iderdüñ. [A1 77a]
Beyt li-müellifihi:2

Fevvāre-ṣıfat tācuñı eflāka atarduñ
Bilseñ cereyānını eger cūy-ı murāduñ

Ḥālā eşrāf ü e āẓım-ı Ḳureyş ve rüesā-yı ḳabāil-i eṭrāfda hezār merd-i
ḫūn-ḫvār ile istīṣāl-i Muḥammediyān içün şedd-i niṭāḳ-ı mīẟāḳ eylemişdür ki sizüñ daḫı [A2 84a] ol encümen-i serverden ḥiṣṣe-yāb-ı ḥużūr
[M 67b] olmañuz recāsı ile bizi īṣāl-i peyġām-ı teklīfe irsāl eylediler.” Ka b
eyitdi ki “Yā Ḥuyey senüñ bize reh-āverd-i dostāneñ degül illā ki ẕüll-i
sermed ve nekbet-i muḫalleddür. Zīrā ki māye-i irvā-yı mezra a-i āmāl
ẓann eyledügüñ3 ġaym-ı keẟīf ya nī cem iyyet-i Ḳureyş ve ḳabāilden tevaḳḳu -ı feyeżān-ı āmāl muḥāl olup ancaḳ māyeleri ra d ü berḳ-i bī-ṭāil
idügi vāżıḥdur. Bā-ḫuṣūṣ bizüm yümn-i mu āḳade-i İslāmiyān ile eczā-yı
evḳātımuz şīrāze-gīr-i istirāḥat iken dest-i iḫtiyārumuz ile sāmān-ı kārımuzı rehīn-i tefriḳa vü telāş itmek münāfī-i ḥazm-ı ḫıredmendāne degül
midür4. Hemān bizi bize ḳoyup5 bizüm6 ḫırmen-i āsāyişümüzi berḳ-zede-i
mażarrāt eyleme.”
Beyt li-müellifihi:7

Tek hemān eyleme pejmürde nihāl-i emelüm
Geçdüm ey ebr-i sitem neşv ü nemādan geçdüm

diyüp bādī-i emrde muḥāfaẓa-i rābıṭa-i mīẟāḳda iẓhār-ı ẟebāt-ı ḳadem eyledi. Ammā āḳıbet ol mu allim-i debistān-ı mekr ü ḥiyel hezārān dāstān-ı
fesāne vü füsūn ve naḳş-ı bāzīçe-i vesvese-i gūn-ā-gūn ile Ka b’ı endāḫte-i
şeş-der-i ḫilāf ve cādde-i müstaḳīme-i vifāḳdan māil-i inḫirāf eyledi. Ka b
1
2
3
4
5
6
7

ebedī -M
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
eyledügüñ: itdigüñ A1, A2
ḫıredmendāne degil müdür: ḫıredmendānedür M
bizi bize ḳoyup -M
bizüm -A1
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün
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didi ki “Yā Ḥuyey andan tersānum ki Ḳureyş ve Benī Ġaṭafān-ı nā-sāḫtekār
kār-ı Muḥammediyān’ı ber-ṭaraf idemeyüp dest-māye-i acz ü fütūr ile her
biri mevāṭın-ı aṣliyyesine müteferriḳ olıcaḳ ber-muḳtażā-yı mükāfāt-ı sū-i
a mālümüz ile ser-pençe-i ḫārā-şikāf-ı İslāmiyān’a giriftār ḳalayuz.” Ḥuyey
bir ḫande-i maġrūrāne ile erkān-ı ḥiṣāra zelzele ṣalup didi ki “Ey Ka b bu
ne fikr-i saḳīmdür ki ḫāṭır-güẕār idersin, bu ṭūfān-ı cihān-āşūb-ı ḫurūşān
reh-güẕerinden çend [A1 77b] bünye-i nā-mütemekkin-i bī-esās reh-bürde-i necāt olmaḳ ne iḥtimāldür. Ber-taḳdīr-i farż-ı [A2 84b] muḥāl öyle
bir ṣūret-i bāz-gūne-i nā-memūl nümāyān olduġı ṣūretde1 bile bu nīk-endīş-i vālā2-kīş sizüñle bile ber-vech-i müşāreket zānū-zede-i kūşe-i istiḳrār
olup teveccüh iden mıṭraḳa-i ser-kūb-ı ḳażāya kūs-ṣıfat senüñle berāber
vaż -ı sīne-i [B 101] ıṣṭıbār ideyüm.” diyü āyāt-ı Tevrāt’a ḳasem eyledi. Bu
mertebeden ṣoñra Ka b-ı bed-aḫlāḳ [M 68a] niṭāḳ-ı naḳżı miyān-bend-i
şiḳāḳ idüp ahd-nāme-i sulṭān-ı risāleti pençe-i ḫār-kirdār ile gül-bergmiẟāl çāk çāk eyledi. Ḥuyey-i ḥayye-nejāduñ ḫāṭır-ı nā-fercāmı cānib-i
Benī Ḳureyẓa’dan müctemi olıcaḳ nüvīd-i ḫaber-i muvāfıḳ3 ile mecma -ı
küffāra rücū eyledi. Ammā Ḥuyey’üñ mu āvedine müte āḳib Ka b-ı bedahd rüesā-yı ḳavmdan Zübeyr bin Bāṭā ve Nebbāş bin Ḳays ve Uḳbe
bin Zeyd’e ṣūret-i vāḳı ayı der-miyān idicek yek-bāre taḫṭie vü tehcīnde
hem-zebān-ı feryād olup sirāyet-i şeāmet-i Ḥuyey’den ḳaṭ -ı naẓar naḳż-ı
mebānī-i mu āhede żımnında terettüb iden ġarāmet ve sū-i āḳıbet cihetinden bir vech ile terhīb ü inẕār eylediler ki Ka b-ı peymān-şiken nā-dāniste irtikāb eyledügi sū-i amelden derūnı kūre-i zebāne-keş-i teessüf ü
nedāmet oldı.
Mısrā:

4

د

ده ا ّ א

از

אن

Bu ḫaber-i ġam-āver sāmi a-güẕār-ı seyyidü’l-beşer olduḳda mirāt-ı
żāmīrlerinde vesīle-i keder olup Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anhı
tecesüs-i keyfiyyet-i ḥāl içün ḫafiyyeten irsāl buyurdılar. Zübeyr raḍıya’llāhü anh ba de’l-istiṭlā urża-dāşte-i pīşgāh-ı aḳdes5-i nebevī eyledi ki ḥālā
1
2
3
4
5

ṣūretde: taḳdīrde A1
vālā: lā M
nüvīd-i ḫaber-i muvāfıḳ: bu bed-ḫaber tevāfuḳı B
Yaptığından pişman oldu ama ne fayda.
aḳdes -M
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Benī Ḳureyẓa mehām-ı kārzāra mütevaġġıl olup [A2 85a] termīm-i büḳā
ve teşyīd-i ḳavā id-i ḳılā a der-kār olup ṣaḥrāya müteferriḳ olan devābların
ferāhem itmek üzredürler. Hedm-i ḳā ide-i mu āhede1 eyledükleri ḥareketlerinden müstedleldür. Naḳż-ı peymān-ı Benī Ḳureyẓa derece-i vużūḥa
bāliġ [A1 78a] olıcaḳ binā-ber-i emr-i ālī Sa d bin Mu āẕ ve Sa d bin Ubāde ve Abdu’llāh bin Revāḥa ve Ḫavvāt bin Cübeyr raḍıya’llāhü anhüm
Ḥiṣār-ı Ḳureyẓiyān’a müteveccih olup gāh rıfḳ ü mülāyemet ve gāh taḫvīf
ü ḫüşūnet ṭarīḳi ile ol ḫarān-ı be-güsiste- ināna irāet-i ḫırmen2-i neṣāyiḥ ü
irşād idegördiler. Ḳaṭ ā nehīḳ-i inād ü şiḳāḳdan ġayrı cevāb ṣādır olmayup
girifte3-i peyvend-i bend ve efsār-ı irşād olmadılar. āḳıbet dest-māye-i yes
ile ḥużūr-ı seyyidü’l-enbiyāya aleyhi’s-selām mu āvedet idüp ol bed- ahdlerüñ mu ādat-ı aṣḥāb4-ı sa ādātda ıṣrārların arż idicek ḥażret5-i [M 68b]
faḫrü’r-rusül aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri 6﴾ ﴿ ــ א ا و ــ ا כ ــ
şu lesin pīrāye-i şem a-i zebān buyurdılar.
Beyt:7

Eylerse yek nigāh-ı vefā8 dostum benüm
Ġam yoḳ olursa cümle cihān ḫalḳı düşmenüm9

Ammā naḳż-ı peymān-ı Ḳureyẓiyān miyān-ı aṣḥābda āvāze-ḫīz-i şöhret olıcaḳ kārvān-ı ḫavf ü ḫaşyet rābıṭa10-i kulūb-ı müminīne nüzūl idüp
bāzār-ı ṣabr u sekīneleri revācgāh-ı tezelzül ü ıżṭırāb oldı. Bu āteş-i sāmānsūz-ı endūh işti āli ḫilālinde bir ṭarafdan daḫı nevāḥī-i ḫuyūl-ı müşrikīn
nümāyān olup Mālik bin Avf ve [B 102] Uyeyne bin Ḥıṣn mecmū -ı
ḳabāil-i Benī Esed11 ve Benī Ġaṭafān’dan ve Fezāre ile bālā-yı vādīden ki
cānib-i şarḳī-i Medīne’dür, bedīd olup ve ketībe-i Ḳureyş ve Benī Kināne
[A2 85b] āḫer vādīden ki ṭaraf-ı ġarbī-i Medīne’dür, nümāyān oldılar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mu āhede: mu āḳade B
ḫırmen: alef A1
girifte: giriftār A1
aṣḥāb: erbāb M
ḥażret -M, A1
“O, ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
vefā: baña M, eğer B
Ġam yoḳ olursa cümle cihān ḫalḳı düşmenüm: Ġam yoḳ olursa ḥalḳ-ı cihān düşmenüm benüm A1
rābıṭa: erīṭa M, A1
Esed: Es ad M
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Mıṣrā:
Meẟnevī:1

Birbirini baṣup gelür mevc-i yem-i belā mıdur

و
ا
אب و ق

ده

אن
אر
از آ
2
ن در א و אن

د
ز אد

Şevket ü ziḥām3-ı düşmen-i bed-ser-encāmdan ḳulūb-ı żu afā-yı İslām
miyāne-i enāmil-i āhenīnde şemmāme-i mūmdan nümūne olup binā-yı
ẟebātları sefīne-i ṣarṣar-zede gibi urża-i ra şe ve zelzele-i bīm ü hirās oldı.

ِ
ِ אؤ ُכ ـ ِ ـ َ ِ ُכ ـ و ِ ـ اَ ـ َ َ ِ ْ ُכ ـ و ِا ْذ َزا َ ـ
َ ْ
ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ٓ َ כ ــא ــאل ا א ــ ــ و ــ ﴿ا ْذ
ـכ ا ْ ُ ِ ـ ا ْ ُ ْ ِ ُـ َن َو ُز ْ ِ ُـ ا
َ ـאر َو َ َ َـ ِ ا ْ ُ ُـ ُب ا ْ َ َא ِ ـ َ َو َ ُ ُّـ َن ِــא ّٰ ِ ا ُّ ُ َــא ُ َא ِـ
ُ اْ َْ َ ـ
َ
4
۪
﴾ً زِ ْ ـ َ ا ً َ ـ اOl hengām-ı maḥşer-nümūnda ki esbāb-ı ıżṭırāb mütetābi

idi, nā-gāh bir ḫaber-i ārām-sūz daḫı miyān-ı aṣḥābda lehīb-efrūz-ı şüyū
oldı ki Benī Ḳureyẓa imdād-ı Ḳureyş ile şehr-i Medīne’ye ḳaṣd-ı şeb-ḫūn
içün āmāde olmışlardur. Binā-ber-īn ḥāmī-i ḫıṭṭa-i nübüvvet5 aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri Seleme bin Eslem’i iki yüz nefer ve Zeyd bin Ḥāriẟe’yi üç yüz nefer muvaḥḥid-i cān-sipārla6 medāḫil ü mevārid-i maḥallāt-ı dārü’s-sekīneyi muḥāfaẓaya ta yīn buyurdılar. Kem-furṣatān-ı kemīn-i
nifāḳ bu maḳūle hengāmlarda āteş-i ḫas-pūş-ı ḫabāẟet ilmā ına7 bahāne
[M 69a]-cūy olmaġla Evs Benī Ḳıbṭī-i münāfıḳ ve aña mütereddid ba żı
bed-dilān-ı bī8-i tiḳād tehī-ṭub ān-ı müslimīni tenfīr9 ü teḥẕīre der-kār
olup “Māl u ıyāl ü eṭfāliñüz tārāc-zede-i ġāret-gerān olmaḳda iken [A2
86a] ne bī-ḫiredlersiz10 ki bu dāirede sergerdān olup itlāf-ı biḍā a-ı māl
ü cān idersiz.” dimekle nice sāde-levḥān-ı muvaḥḥidīn seyyid-i ins ü cān
1
2

Meẟnevī: Naẓm M, A2, Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Bir ordu baştan ayağa ok ve kılıçla donanmış. Bütün kayan yıldızları ve şimşekleri emri altına almış.
Denizin kin rüzgârıyla coştuğu gibi, (ordu) kazan misali savaş ateşiyle kaynıyor.
3 ziḥām: fercām B
4 Allahü Teala buyurduğu gibi, “Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi.
Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah’a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
İşte orada mü’minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.” (Ahzâb, 33/10-11)
5 nübüvvet: büyūt M
6 cān-sipār: cān-bāz M
7 ilmā ına: olmaġa B
8 bī-: bed- A1
9 tenfīr: taḳrī M
10 bī-ḫıredlersiz: ḫıredlik B
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cenābından istīẕān-ı rücū a cesāret idüp ḫānelerinüñ ḫulüvvīn bahāne-i isِ
ِ ِ ٓ
tircā eylediler. כـ
כ ــא ــאل ا א ـ
ُ َ ـאم
َ ﴿وا ْذ َ א َـ ْ َאئ َ ـ ٌ ْ ُ ـ َٓــא اَ ْ ـ َ َ ْ ـ ِ َب َ ُ َ ـ
َ

ْ
ْ
ون
َ ُ َ ْאر ِ ُ ـ ا َو َ ْ ـ َ ْ ِذ ُن َ ۪ ـ ٌ ِ ْ ُ ـ ُ ا َّ ِ ـ َ ُ ُـ َن ِا َّن ُ ُ َ َــא َ ـ ْ َرةٌ َو َ ــא ِ ـ َ ِ َ ـ ْ َر ٍة ِا ْن ُ ۪ ـ
َّ
1
﴾ً ِا َّ ِ ـ اراMā-ḥaṣal esbāb-ı perīşānī-i müminīn müctemi ve şu le-i ru b u
َ

rehib mesāric-i ḳulūbda mültemi olup her biri girdāb-ı ḥayretde dest ü pā
urmaḳ2 mertebelerine bāliġ olmışlar idi. Ammā siyeh-dilān-ı eşrāk sevād-ı
nūrānī-sirişt-i İslāmiyān’ı mānend-i merdüm-i dīde-ḳalīlü’l-cirm görmek
ile fikr-i saḫīfleri üzre ḥamle-i evvelī de [A1 79a] istīṣāl niyyeti ile piyāde vü
süvār def aten gām-engīz-i hücūm olup mesāfe-i hücūmları nā-gāh kenār-ı
ḫendeḳe müntehī olıcaḳ bi’l-ıżṭırār vaḳfe-gīr-i nā-gürīz oladüşdiler. Diyār-ı
Arab’da resm-i müte āref olmaduġından nāşī taṣavvurlarından ḫāric bir
naḳş-ı ġarīb [B 103] olduġından ġayrı temşīt-i ḳaṣd-ı fāsidlerine sedd-i
mümāna at görünmegin herbirinüñ ser ü dūş ve zebān ü dehānı maṣdar-ı
ḥarekāt ve maḳālāt-ı ta accüb ü istiġrāb olaraḳ gird-i ḫendeḳde gerdişe
başladılar. Bir ṭarafdan duḫūle furṣat bulmamaġla bi’ż-żarūre muḳābelede
nüzūl idüp muḥārebe-i ṭarafeyn merāmāt-ı nibāl3 ü aḥcāra münḥaṣır oldı.
Leşker-i küffār alā-ṭarīki’t-tenāvüb mutaṣaddī-i ḳıtāl olup edīm-i sürḫden
mevżū ḫayme-i salṭanata [A2 86b] hücūm iderler idi. Ḫufre-i ḫendeḳden
ubūr verā-yı dāire-i imkān olmaġın ne cānibe4 ġubār-engīz-i hücūm olsalar erbāb-ı ṣadmet-i aṣḥāb leb-i [M 69b] ḫendeḳde sevād-ı ḫaṭṭ-ı anberīn
gibi müctemi olup seng ü tīr ile müdāfa aya ṣarf-ı tüvān5 iderler idi. Eẟnāyı ḫafrde ḫendeḳüñ bir maḥalli mevāżı -ı uḫrā gibi ber-vefḳ-ı dil-ḫvāh müretteb olmamış idi. Ol maḥalden iḥtimāl-i vürūd-ı a dā daġdaġa-engīz-i
ḫāṭır-ı seyyidü’l-mürselīn olmaġın ekẟer leyālīde nefs-i nefīsleri ile ẟülme6-i ma hūde ḥirāsetine ḳıyām buyururlar idi. Leyālī-i eyyām-ı ḫendeḳde
mizāc-ı hevā maġlūb-ı sermā olmaġın beden-i muḳaddesleri dest-bürd-i
berdden āzürde olduḳça firāş-ı Ṣıddīḳa’da çend nevbet tecdīd-i libās-ı ḥarā1

2
3
4
5
6

Allah’ın dediği gibi, Hani onlardan bir grup, “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir başka grup da, “Evlerimiz açık (korumasız)” diyerek
Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.” (Ahzâb, 33/13)
urmaḳ: olmaḳ A2
nibāl: binā B
cānibe -M
tüvān: maḳdūr M
ẟülme: ẟeleme A1, ẟülleme A2
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ret idüp yine ẟülme-i ma hūde ḥirāsetine azm iderler idi. Bu ġazā-yı ġarrāda ferāhem olan esbāb-ı meşāḳḳ ki ez-cümle ziḥām-ı ser-şār-ı a dā ve
tevehhüm-i ġāret ü ḳatl ü belā1 ve ġalebe-i faḳr ü ḳaḥt ü ġalā ve bürūdet-i
bī-i tidāl-i hevā maḳūlesidür, bir ġazāda çehre-nümā olmaduġı ittifāḳ-kerde-i müdaḳḳiḳān-ı siyerdür.
Beyt:
2

درد א
در אن

ا

دل را از
ا
ر د ش אن از

Binā-ber-īn ġam-ḫvār-ı şikeste-dilān-ı ümmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye
taḳviye-i eḥibbā ve tefrīḳ-i şümül-i a dā [A1 79b] ḳaṣdı ile bir rāy-i iṣābet-āyīn mülāḥaẓa buyurdılar ki ẟimār-ı Medīne’nüñ miḳdār-ı ẟülüẟi Benī
Ġaṭafān ü Fezāre’ye berāy-ı muṣālaḥa va d olınmaġla şīrāze-i cem iyyet-i
a dāyı rehīn-i iftirāḳ eyleyeler. Binā-ber-īn ḳāid-i ḳabīleteyn olan Uyeyne
bin Ḥıṣn ve Ḥāriẟ bin Avf meclis-i muḳaddese ḥāżır oldılar. [A2 87a]
Cenāb-ı ḫayrü’l-verā tesvīd-i veẟīḳa-i mu āhede içün cenāb-ı ẕi’n-nūreyn
raḍıya’llāhü anha sipāriş buyurdılar. Ammā henüz mevḳi -i ḳuyūd-ı şühūda nā-resīde idi ki ḫidīv-i çāker-nevāz aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām mersūm-i nigīn-i żamīrleri olan rāyı Sa d bin Mu āẕ ve Sa d bin Ubāde’nüñ
ṣaḥīfe-i istiṣvāblarına naḳş buyurdılar. Sa d bin Mu āẕ ve Sa d bin Ubāde
raḍıya’llāhü anhā mānend-i dü leb yek-zebān-ı ẟenā olup eyitdiler ki “Yā
Resūla’llāh,
Beyt li-müellifihi:3

Biz ne ser-geşte-reviş bī-ser ü pāyuz tā kim
Vaż -ı engüşt ideyüz ḥarfüñe mānend-i ḳalem

Egerçi allāme-i ḫıred-āmūz-ı ders-ḫāne-i ḥaḳīḳat pīşgāhında [M 70a]
bizüm gibi nev-āmūḫtegān-ı ebced-i mecāzuñ [B 104] taḥrīk-i zebān itmesi ḫāric-i ḥadd-i ādābdur.”

1
2

3

belā: celā M
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Gönlüme hangi dertten kurtarayım, bilmiyorum. Onu biri birlerinden öylesine kaptılar ki, zavallı
aradan kayboldu.
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
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Beyt:

1
2

א
در
دم ا ر آب

ی
ن

د

אن

Ammā çünki iẓhār-ı lāyıḥa-i żamīr-i keẟīrimüze3 ruḫṣat-ı aliyye erzānī
buyurdıñuz4, bu bendelerüñ verā-yı tutuḳ-ı endīşesinden arūs-ı rāy bu
vech ile cilve-sāz olur ki eger bu naḳş-ı sikke-i muhādene5 rīḫte-i ḳālıb-ı
vaḥy ise tenfīẕi cāy-ı tereddüd ü teḫīr degüldür.
Mısrā:6

7

ای

ا ا

ا

ر א ر אی

Ve illā mücerred-i teştīt-i şīrāze-i şürūr8 ve teşrīd9 -i şerāre-i şerr ü şūr
içün ḫāṭır-ı ḫaṭīrden ser-zede olmış rāy-ı ālī iḳtiżāsı olup ve henüz fetīle-i nīm-sūz-ı muhādene10 inṭifāsı güẕeşte-i ḥadd-i imkān degül ise maṣlaḥat-dīd-i rāy-ı saḫīfānemüz budur ki iṭfāsına taḥrīk-i nefes11-i ebṭāl
buyurıla. Zīrā ki bu ṭāife ile henüz hem-kisve-i küfr ü ḍalāl olduġımuz
eyyāmda bile naḫlistānumuzdan12 bir ḫurmā ile taġyīr13-i ẕāiḳa-i ārzūya
[A1 80a] ḳādir olamamışdur. [A2 87b] Meger yā ṭarīḳa-i dostāne üzre
ḫānemüzde ferş-i bisāt14-ı müsāferet yāḫūd edā-yı ḳıymetine mübāderet
itmiş olalar. Şimdi ḫōd bi-ḥamdi’llāhi te ālā riyāż-ı ahvālümüz ḥīṭān-ı serbe-çarḫ-ı İslām ile münevver ve mezāri -i aḳāidümüz āb-yārī15-i seḥāb-ı
hidāyet ile muḫażżar iken ol maḳūle nemek-harāmlara żıyā -ı ḫāliṣemüzde
ruḫṣat-ı müşāreket ẕüllini iḫtiyāra bir ṭarīḳ ile mesāġ görünmez. Ḫuṣūṣā
bu cemā at-ı ḥaḳ-nā-şinās ba de’l-yevm bu mu āmeleyi vaẓīfe-i muḳarrere
ve ādet-i müstemirre bilüp her-bār dīk-i tāmi aları ġaleyān eyledükçe bu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ḳażāst: kafāst M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Seni keşfetmenin bereketiyle kazanın özünde saklı olan sır, insanın sudaki aksi gibi herkese ayan olur.
keẟīrimüze: keẟīfimüze M
buyurdıñuz: buyurdılar M
muhādene: muhāvede M
Mısra : Beyt M
Rıza, Allah’ın rızası; emr, Allah’ın emri…
şürūr: sürūr M
teşrīd: tebrīd B
muhādene: muhāvene M
nefes: naḳş M
naḫlistānumuzdan: naḫlistān-ı Ḫudā yıḳmazdan M
taġyīr -M
ferş-i bisāṭ: basṭ-ı firāş A2
-yārī-i: -yādī-i A2
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ḳā ideye istimsāk ṭarīḳı ile emvālumuza ber-vech-i müşāreket iṭāle-i dest-i
taṣarruf sevdāsına dil-beste olsalar gerekdür. Bi-ḥamdi’llāhi te ālā şimşīr-i
cihān-gīr-i İslām henüz raḫne-yāb-ı fütūr ve bāzū-yı dilīrān-ı intiḳam1
dāġdār-ı acz ü ḳusūr olmadı. Ol kilābuñ ḫar-gele-i Ḳureyş’e inżimāmından dāmān-ı żamīrümüz gerd-ālūde-i melāl degüldür diyüp in iḳād-ı ṣulḥa
ṣūret-i cevāz göstermediler. Cenāb-ı eşrefü’l-enbiyā aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāya bu vech ile mürvārīd-bend-i sübḥa-i [M 70b] cevāb oldılar ki bu
emrde berīd-i muraṣṣa -bāl-i āsmānī īṣāl-i peyām-ı Rabbānī itmemişdür. Ancaḳ külḫen-i cem iyyet-i eşrākuñ iltihāb-dih-i ittifāḳlarından nāşī żu afāyı müminīni giriftār-ı tebb2-i ıżṭırāb mu āyene itmek ile isāle-i cūybār-ı
tedbīr ile teskīn-i zebāne-i mu ādāt ḳaṣd olınmış idi. Çünki sizüñ āteş-i
bālā-keş-i hücūm-ı ḫuṣūmdan acz ü ıżṭırābıñuz olmayup ḥavāle-i seḥāb-ı şimşīr-i ḫūn-bār3 itmek ṣafā-yı ḫāṭırıñuz ṭarafı ise bizüm daḫı çille-i
rıżāmuz sizüñ kemān-ı [A2 88a] irādeñüze bestedür [B 105] diyüp Sa d
bin Mu āẕ cānibine taḥrīk-i miḳrāż-ı ebrū buyurduḳda Sa d dest-i ẕi’n-nūreynden veẟīḳa-i nīm-nüvişteyi alup girībān-ı ṣabr-ı müştāḳān gibi çāk
eyledi. Uyeyne’nüñ ẕāiḳa-i ümīdi ḫurmā-yı ḥalavet-baḫşā-yı Medīne’den
çāşnī-yāfte-i yes ü ḥırmān olıcaḳ eyitdi ki “Egerçi nevāle-i puḫte-i ṣulḥa
[A1 80b] āb-ı serd rīzān itdiler4. Ammā benüm bildügüm budur ki ẟimār-ı
Medīne nihāde-i keffe-i mīzān5-ı ṣulḥ olmaḳ size ẕerī a-i intifā -ı emn ü
istirāḥat olur idi. Zīrā ki ne muḳābeleye ṭāḳat-ı muḳāvemetiñüz vardur
ve ne muḳāteleye ḳuvvet-i muṣāberetiñüz6 vardur.” Bu cevābdan hemān
Üseyd bin Ḥuḍayr raḍıya’llāhü anh bir āteş-pāre-i ḫarmān-sūz olup eyitdi
ki “Ey ayne’l-hecres ya nī ey rūbāh-ı beççe-çeşm bu ṭāife-i cān-sipār rāh-ı
ġayret-i dīn-i ḳavīmde düm-i şimşīr-i cevherdārı mesken7-i pister-i sincāb
ve peykān-ı sīne-güẕārı mibla a-i müferriḥ-yāḳūtī8-i ḥavṣala-tāb add iderken sen bunları şimşīr ile taḫvīf idersin9? An-ḳarīb nesīm-i avn-i Yezdān
1
2
3
4
5
6
7
8
9

intiḳām -A1
tebb -M
ḫūn-bār: cūy-bār M
itdiler: itdiñüz A1, A2
mīzān: mīzbān M
muṣāberetiñüz: muḍārebetiñüz A2
mesken: şiken A1
yāḳūtī -M
taḫvīf idersin: ḳorḳutursun M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ile perde-i taḳdīr-i Rabbānī ber-endāḫte olıcaḳ ḳanġı ṭaraf rehīn-i ceẕa ü
feryād olıcaġın müşāhede idersin. Eger mürā āt-ı ādāb-ı meclis-i nebevī
baña āstīn-keş-i ferāġ olmasa selāmet ile ḳavmüñe rücū üñ rehīn-i uḳde-i
eşkāl idi didükde ḥażret-i seyyidü’r-rusül aleyhi’s-selām daḫı ḳāmet-i ṣadā-yı dil-pesendlerin ref buyurup Uyeyne ve Ḥāriẟ’i meclis-i muḳaddeslerinden redd ü ib ād buyurdılar. Küffār ḫiẕmet-i aliyye-i [A2 88b] nebevīde
enṣāruñ ẟebāt-ı ittiḥādlarını istiṭlā dan pāy-ı taṣavvurları süst oldı. Pīrāye-i
[M 71a] levḥa-i rivāyetdür ki ketībe-i ḍalāldan Amr bin Abdüvedd-i merdūd ki vufūr-ı celādet ve kemāl-i şecā at ile yegāne-i ḳabāil idi ve kāffe-i
ḳabāil anı mīzān-ı i tibārda hezār merd-i muḳātile muḳābil add iderler
idi. Ḥattā Cenāb-ı Ömer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh Amr-ı mezbūruñ eyyām-ı fetretde hem-ḳāfile-i ticāret olduḳları ḥālde hezār reh-zen-i
libās-keni1 bir ḥamle-i kūh-endāz ile urża-i tefriḳa vü inhizām eyledügi
meşhūd-ı dīde-i yaḳīnümdür diyü ol maḥalde mevżū -ı ṭabaḳ-ı şehādet eyledi. Eyyām-ı muḥāṣaradan bir günde İkrime bin Ebī Cehl ve Hübeyre bin
Ebī Vehb ve Nevfel bin Abdu’llāh ve Ḍırār bin el-Ḫaṭṭāb ve Mirdāẟ bin
Muḫārib’le kenār-ı ḫendeḳe gelüp ubūra müsā id bir cāy-ı tengden ḍarb-ı
tāziyāne-i iḳdām ile [A1 81a] mānend-i saḥare-i ḫum-süvār maṭiyyelerin
ḫendeḳüñ kenār-ı dāḫiline pertāb itdürdiler. Ebū Süfyān ve Ḫālid bin elVelīd baḳiyye-i müşrikīn ile kenār-ı bīrūnī-i ḫendeḳde ṣaff-ı ḫuṣūmet üstüvār eylediler. Amr-ı maġrūr derūn-ı dāire-i İslāmiyān’a vesvese-āsā rehyāb olıcaḳ mütekebbirāne yek-rānına irḫā-yı inān-ı cevelān idüp2 na ra-i
gerdūn-şikāf-ı 3ــאرز
 ــ ــi ney-i4 hevā-gīr-i [B 106] evc-i ġurūr eyledi.
Mertebe-i tehevvür ü celādeti ḫaylīden āmme-i müminīnüñ sāmi a vü
bāṣirelerinde cāy-gīr olmaġın ol seyl-i pür-āşūb-ı ḫānmān-endāz mübārezesiçün bir kimsede cesāret-i cünbiş-i teḳābül nümāyān olmadı. Cenāb-ı
faḫrü’l-enbiyā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem [A2 89a] “Āyā ḳanġı dostdur ki
bu düşmen-i Ḫudā’nuñ def -i şerrine himmet eyleye?” buyurduḳda aṣḥābdan birinde ne pāy-ı cüret ve ne ṣūret-i raġbet bedīd oldı.5 Ammā

1
2
3
4
5

-keni: gibi M
idüp: virüp A1
Benimle mübareze eden var mı?
ney -M, A1, A2
oldı: olmadı A1
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ع

Beyt:

1

ا

ّ

و

ا אم

و

א دا

kerrema’llāhü vechehū ḥażretleri 2 أ ــא أ ــאرزهmaḳāliyle ol ifrīt-i ejder-şemāil
ile dest ü girībān-ı muḳātele olmaġa niyāzmend-i destūr oldı. Ḥażret-i
faḫrü’r-rusül niyāz-ı Ḥayder’ı cevābın teġāfül ü iġmāża ḥavāle buyurdılar.
Def a-i ẟāniyede Amr  ـ ـ ــאرزna rasın yine naḫvet ü kibr ile ref eyledükde yine tezelzül-i [M 71b] hirās-ı müminīne māni 3-i teḳābül olıcaḳ
yine Cenāb-ı Ḥayder-ı Kerrār raḍıya’llāhü anh ṭalebkār-ı ruḫṣāt-ı mübārezet oldı. Def a-i ẟāliẟede Amr perde-i āheng-i da vāyı daḫı tīz4 idüp yine
ṣāḥib-ḳırān-ı mannaṣa-i velāyet kerrema’llāhü vechehū cenābından ġayrı
ḫvāhiş-ker-i mübārezet bāriz olmayıcaḳ ḥażret-i şāhen-şeh-i erīke-nişīn-i
nübüvvet aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet kendi dır -ı Yemānīleriyle beden-i müteyemmenin tezyīn ve bend-i şimşīr ile miyānların tezyīn5 ü taḥṣīn buyurup kendi imāme-i nūr-tābların dest-i muḳaddesleri ile ser-i münevverlerine pīçīde buyurup6 “Allāhümme e inhü7” du āsı ile ol āhū-yı
[A1 81b] firişte-sīmāyı ol ifrīt-i ef ā-peyker-i kūh-süvār muḳābelesine
piyāde irsāl buyurdılar. Bu ḥāletden mecāmi -i eḥibbā vü a dāya sūziş-i
ḥayret ārıż olup yek-sere engüşt-gezā-yı istiġrāb oldılar ki āyā ol ṣaḫre-i
ṣammā ile bu ḳadeḥ-i mīnā yāḫūd bu kūze-i billūrīn ile ol sendān-ı āhenīn
ne vech ile bünyād-ı müṣādeme-i sitīz iderler diyü dīde-i [A2 89b] aynek-nihādeveş8 herkes çār çeşm ile ṣaḥn-ı meydāna9 nigerān oldılar.
Beyt:
10

1

ا

آورده از
אرش

ا

د

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Velâyet tahtının padişahı, şeriat ülkesinin imâmı, ilim âleminin okyanusu Ali veliyullah.
2 Ben onunla savaşırım.
3 māni -M
4 tīz: ḳır A2
5 tezyīn -A1
6 buyurup: buyurdılar A1, B
7 Allah’ım! Ona yardımcı ol.
8 nihādeveş: nihāde gibi A1
9 ṣaḥn-ı meydāna -A1
10 Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
(Sanki), öfkeden ağzı köpürmüş bir azgın, dizginini koparmış sarhoş bir devedir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Ammā Cenāb-ı seyyidü1’l-enbiyā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḳafā-yı
Aliyyu’l-Mürtażā’dan dest-i du āların dārü’l- aṭā-yı Rabbānī’ye bāz idüp
“Ḫudāyā vāḳı a-i Bedr’de aġṣān-ı devḥa-i ḳarābetümden Ubeyde bin
el-Ḥāriẟ ṭu me-i teberzīn-i fenā oldı. Rūz-ı ciger-sūz-ı Uḥud’da amm-i
muḥteremüm seyyidü’ş-şühedānuñ dāġ-ı āteşīn-i firāḳı henüz sīne-i cānda2 bāḳīdür. İlāhī bu abd-i kemīneñ ki Alī’dür ki hem ibn ammum hem
birāder-i cān-ber-ā-berümdür. Ḫudāyā ol şem -i serāçe-i velāyeti fānūs-ı
ḥıfẓ ü ṣıyānetüñde maṣūn idüp iṭfāsı ile rūz-ı ḥayātumı tār eyleme. َ ب
ِّ ﴿ر
َ
3
4
۪
۪
﴾ َ  َ َ ْر ـ َ ـ داً َواَ ْ ـ َ َ ـ ا ْ َ ارِ ـzemzemesi ile ḥalḳa -i bāb-ı niyāza tevessül
ْ
ُ ْ
[B 107] buyurdılar.
Beyt li-müellifihi:5

Bir du ā k’ola zebān-ı nebevīden ṣādır
Ḳudsiyān dirler ise n’ola ser-ā-ser āmīn

Ammā Ḥażret-i Ḥayder-ı ṣaf-der şīrāne-reftār ile bī-bāk azm-i meydān
idüp6 mānend-i seyl-i tīz-i mevc-engīz ol āteş-i şerāre-ḫīzüñ ser7-i rāhın
sedd8 eyledi. Ve bādī-i emrde iḳtiżā-yı şerī at-ı ṭāhire9 [M 72a] üzre ol
güm-reh-i bādiye-i ḍalālı cādde-i müstaḳīme-i İslām’a teklīf eyledükde sirişt-i bed-āyīn-i Amr’da isti dād-ı hidāyet nā-merkūz olmaġın ṣarṣar-ı imtinā ile cebīn-i çirkīnin pür-mevc-i ġażab eyledi. Cenāb-ı Mürtażā çünki
devlet-i İslām’a liyāḳatuñ edīmdür, “Hemān senüñle fetḥ-i ebvāb-ı kifāḥa
şürū idelüm.” didükde [A1 82a] [A2 90a] Amr-ı ḫōd-bīn bir ḫande-i
maġrūrāne ile meydānı lerze10nāk idüp eyitdi ki “Hīç maẓanne itmem
ki benüm ile dā iye-i muḥārebe ebṭāl-i Arab’dan birinüñ ḥavālī-gerd-i
żamīri ola. Sen ḫōd henüz11 ṭıfl-ı nev-res ve kūdek-i tāze-hevessin. Ebṭāl-i
rūzgār-dīde-i rezm-āzmā ile sevdā-yı teḳābül bīrūn-ı uhde-i ḳudretüñ
1
2
3
4
5

seyyidü: efḍalü A1
cānda: cānumda A1
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ, 21/89)
ḥalḳa: ḫātime A2
Beyt li-müellifihi: Beyt M, -A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
6 idüp: eyledi A1
7 ser: şerr B
8 sedd: bend M
9 ṭāhire -A1
10 lerze: zelzele M
11 henüz -M
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ve şīrān-ı ejder-ṣavlet hücūmına taḥammül ḫāric-i ḥavṣala-i ṭāḳatuñdur.
Senüñ gibi ṭıfl-ı nev-sāl ile mükāvaḥat baña naḳīṣe-i nāmūs-ı şecā atdur.
Ḫuṣūṣā pederüñ Ebū Ṭālib ile beynimüzde rābıṭa-i vedd1 ü ülfet mün akid
olmış idi. Şimdi benüm tīġümdan senüñ2 ḫūnuñ gül-gūne-i rūy-i zemīn
olmaḳ rıżā-dāde-i żamīr-i ḥuḳūḳ-endīşüm degüldür.” Şīr-i Ḫudā eyitdi ki
“Senüñ dem ü laḥmüñ benüm dest-i sāḳī-i şimşīrüm ile sibā -ı bādiyeye
şarāb ü kebāb olmaḳ benüm tecvīz-kerde-i himmet-i müşrik-endāzumdur.” Amr’uñ bu maḳālden kīse-i ḥavāssı naḳd-ı şu ūrdan tehī olup hemān
kemāl-i tehevvür ile3 ṣā iḳavār zemīne pertāb idüp evvelā kendi maṭiyyesinüñ ḳavāimin ḳalem eyledi.4 “Yā Alī çünki sen ni met-i nā-yāb-ı ḥayātuñdan sīr olup leb-teşne-i tīz-āb-ı şimşīr olmışsın. İmdi benüm destümden
bu peymāne-i nā-güvāruñ leẕẕetin āzmāyiş eyle!” diyüp tīġ-i zehr-ābdār-ı
berḳ-girdārı sāḳī-i kevẟer cānibine ḥavāle eyledi. Māh-ı āsmān-ı imāmet siperin hālevār ser-pūş idicek ḳurṣa-i nān-ı kerīm gibi destinde5 dü nīm olup
ḥattā eẟer-i cüzīsi ser-i münevverlerinde bedīd oldı. Ammā nevbet-i ḥamle6 ṣāḥib-i Ẕülfeḳār7 cenābına geldükde bir na ra-i gerdūn-cünbān ile ki
Beyt: [A2 90b]
8

او
ز אم

א

ۀ

و از
 אن و9

ز א

Neheng-i düşmen-āşām-ı Ẕülfeḳār’ı ḳuvvet-i bāzū-yı [M 72b] velāyet
ile bir vech ile ḥavāle eyledi ki ḥamle-i evvelīde ser-i bed-manẓar-ı Amr
hindüvāne-i Ebū Cehl gibi ferş10-i meydāna ġalṭān olup ḥażret-i imām
gül-bāng-ı tekbīr-i ẓaferi pīrāye-i kitābe-i ṭāḳ-ı aḫḍar eyledi. Bu ḥālet
müşādehesinden ṭaraf ṭaraf [A1 82b] velvele-i sitāyiş [B 108] ü taḥsīni
zelezele-baḫş-ı ṭārem-i heftümīn eylediler. Amr ile hem-rikāb-ı meydān-ı
cesāret olanlardan Ḍırār bin el-Ḫaṭṭāb ve Hübeyre bin Vehb şāh-ı merdān
1
2
3
4
5
6
7
8

vedd: vedād M
senüñ -M
tehevvür ile: tehevvürden A1
eyledi: idüp B
destinde -M
ḥamle -M
Ẕülfeḳār: ẕeylü’l-faḫḫār M, A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Onun heybet sedası ve metanet narasından dolayı felek, dizgini kırmış, kaza da gemini koparmış.
9 şikeste: fikende A1, A2
10 ferş: firāş A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ile muḳātele-i intiḳām sevdāsına düşüp ikisi def aten hücūma mutaṣaddī
olduḳlarında Ḍırār naẓra-i ḫaṣm-sūz-ı kerrāre tāb getürmeyüp gürīzi vesīle-i necāt bilicek Vehb daḫı zırhını cāme-i ḥayāta bedel meydāna endāḫte
idüp murġsān meclis-i ḳafes-i āhenīnden cānib-i selāmete perrān oldı. Nevfel bin Abdu’llāh-ı Maḫzūmī daḫı inān-gerdān-ı gürīz olup ḫendeḳden
cānib-i küffāra pertāb dā iyesinde iken ḳa r-ı ḫendeḳe ġalṭān olmaġın ol kelb-i
ḥayret-zedeyi çīre-destān-ı ġuzāt yek-bāre seng-bār1 eylediler. Terāküm-i ṭabance-i aḥcārdan bīzār olup ḳudūm-ı merg-i rāḥat-baḥşāya biñ cān ile ümīdvār olmaġın beni vech-i āḫir ile ihlāk2 taḥmīl-i cemīle-i minnetdür.
Beyt:
3

אز ه د
א را
از ّوت ا אس א
ا

diyü feryād idicek ḥażret-i imām rūy-i şefḳat ü merḥametden tih-i ḫendeḳe [A2 91a] teşrīf-i nüzūl erzānī buyurup erre-i Ẕülfeḳār ile miyānından
dü nīm eyledi.
Beyt:

م
4

ۀ او ار و زار
אری
دم از ا

ز

İkrime ve Mirdās meşaḳḳat-ı bisyār ile mecma -ı küffāra vāṣıl oldılar. Mā-ḥaṣal naḫl-i nev-res-i ḥadīḳa-i velāyet kerrema’llāhü vechehū bu
gūne kāşāne-i müteḫayyileye nā-güncīde bir emr-i bedī a maṣdar olıcaḳ
neşe-i ma cūn-ı neşāṭ ile şem -ṣıfat ārıż-ı efrūḫte ve ḳāmet-i efrāḫte ile
ḥużūr-ı seyyidü’l-beşere rū-māl idüp5 ṭūb-ı meş ale-i ġurūr olan ser-i
Amr’ı ḫāk-endāz idicek zebān-ı feṣāḥet-beyānından leme ān iden çend
beyt-i ḫātimesidür ki ḥaṭṭ ü ḫāl-i cemāl levḥa-i maḳāl ḳılındı.

1
2
3
4

5

seng-bār: seng-sār M
ihlāk: helāk M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Bizi naz eline verme, kendi kılıcın ile öldür. Senin kereminden bizim dileğimiz budur.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Onun gamzesi beni hor ve hakir bir şekilde öldürdüğünden dolayı, çaresizlikten her dem ecelden
yardım diliyorum.
Beyit -M, A2
rū-māl idüp -M
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رأ
اب

Şir:1

א

ا אذل د
اب
ا

2

א ن آ אر
ا دد אز

Naẓm:3

4

ا אرة
و ت رب

د دا אن
אر از و אز

א

او در
از راه
אن
א

و
آ
ز ه
از א

Hemān cenāb-ı şeyḫayn-i mükerremeyn raḍıya’llāhü anhümā maḳāmlarından pertāb idüp
Beyt:
5

مر ل
ا

ز

و د

ز
ز

sitāyişi ile ser ü rūy-i müteyemmenin būse-cāy-ı ta ẓīm ü tebcīl eylediler.
Seyyidü’l-enbiyā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerinüñ maşrıḳ-ı dehān-ı
mu ciz-beyānlarından َ ــאرزة ـ ـ أ ـ א ـ ـ م ا ـ ق أ ـ ِ ـ أ ــאل
6
 أ ـ إ ـ ـ م ا א ـḥadīẟ-i şerīfi mānend-i şārıḳ-ı gītī-fürūz diraḫşān oldı.
Abdu’llāh bin Mes ūd raḍıya’llāhü anh [B 109] ــאل
َ َ ِ ْ ﴿و َכ َ ــ ا ّٰ ُ ا ْ ُ ْ ِ ۪ ــ َ ا
َ
7
﴾ًאن ا ّٰ ُ َ ِ ــאًّ َ ۪ ــ ا
َ  َو َכmaḳālin8 pīrāye-i [A2 91b] nāṭıḳa-i medḥet ü sitāyiş eyledi. Müseccel-i maḥkeme9-i taḥḳīḳ olan rivāyetdendür ki ḥażret-i
nigehbān-ı ḫıṭṭa-i velāyet kerrema’llāhü vechehū Amr bin Abdüvedd’i
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Şi r: Arabiyye A1
Kâmil
“Yanlış düşüncesinden dolayı taşa taptı. Ben isabetli (düşüncem) ile Muhammed’in Rabbi’ne kulluk
ettim. Ey kabileler! Zannetmeyin ki Allah dinini ve nebisini zor durumda bırakacaktır.” (Ali bin Ebî
Tâlib, Divan, s. 15)
Naẓm: Beyt M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
O kutlu otağın himayesine giren gittiği her savaşta galibiyetle döner. (Savaş meydanında) koşuşturmaktan dolayı üzerine konan tozları elbisesinden silkelemek için, Zühre saçlarını çözer.
Senin parlayan özün Resûl’ün meclisinin mumudur. Senin şerefli varlığın Allah’ın sanat süsüdür.
Ali bin Talib’in Hendek günündeki mübarezesi, kıyamet gününe kadarki ümmetin işlerinden daha
hayırlıdır. (el-Hâkim, el-Müstedrek, C. 5, s. 184)
“Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Ahzâb, 33/25)
maḳālin -M
maḥkeme -A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḳanṭara-i fenādan imrār idicek sāz ü selebine tenzīl-i nigāh-ı iltifāt buyurmadılar. Ḫvāher-i Amr maṣra ı üzre gelüp dır u cāme vü selebin ber-cā
göricek bī-iḫtiyār 1  ــא ــ إ כ ــ כ ــmaḳālı ile gūyā olup āḳıbet aña
ilbās-ı ḫil at2-ı fenā iden Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā idügin istiş ār idicek bu
iki beyti mersūm-ı ṣaḥīfe-i iştihār eyledi.

א

Şir:3

4

ا

و
آ ا
אب
א

כאن ا אل
כ أכ
כ ّ א
ُ כאن

Mervīdür ki sebük-serān-ı kefere-i Ḳureyş cānib-i sulṭānü’r-rusüle irsāl-i sefīr5 idüp lāşe-i bed-heykel-i Amr Nevfel’i tamām şarṭ6-ı edā-i diyet
ile iştirāya ṭalebkār oldılar. Sulṭān-ı müstaġniyü7’ṭ-ṭab -ı erīke-i aṭā aleyhi
ekmelü’t-teḥāyā “Anlaruñ ne cesed-i nā-pākine ve ne ḳıymet-i ḫabīẟesine iḥtiyācumuz vardur.” diyü ol iki lāşe-i murdārı cānib-i küffāra endāḫte
eylediler. [A1 83b] Mā-ḥaṣal medār-ı i tibār-ı küffār olan Amr bin Abdüvedd āteş-i bī-dūd-ı şimşīr8-i Ḥayderī ile reh-peymā-yı dereke-i nīrān
olduġı süfehā-yı [M 73b] Aḥzāb’a dāġ-ı derūn ü bāṭınları meslaḥ-ı ḫanāzīr
gibi pür-ḫūn olıcaḳ rūz-ı mübārezenüñ ferdāsında ḳahramān-ı ḳāf-güşāyı ṣubḥ bālā-yı heyūn-ı gerdūnda ḳurāb-ı ḳabr-fām-ı ẓalāmdan şimşīr-i
elmās-gūn ilma ına der-kār olıcaḳ kefere-i ḳabāil-i Ḳureyş niṭāḳ-ı cem iyyeti9 der-miyān idüp Yehūd-ı peymān-güsil-i Benī Ḳureyẓa’nuñ daḫı
inżimāmı ile bi’l-ittifāḳ dāire-i ġadīr-i [A2 92a] māü’l-ḥayātı ẓulmet iḥāṭa
itdügi gibi İslāmiyān’uñ muḥāṣarasına ṣarf-ı ḳudret idüp ṭulū -ı felaḳdan
ġurūb-ı şafaḳa dek bāzār-ı kārzārı bir gūne germ eylediler ki ġuzāt-ı mu1
2
3
4

5
6
7
8
9

Onu öldüren onun dengiydi.
ḫil at: kisve M
Şi r: Naẓm M, Arabiyye A1, Şi r Arabī A2
Basît
“Eğer Amr’ın katili Ali olmasaydı, ben (onun dışındakiler için) ebede kadar ağlardım. Fakat öldürülen
bundan dolayı kınanmaz. Çünkü O (Hazret-i Ali) önceden de şehrin seçkini (pehlivanı) olarak bilinirdi.” (Hüseyin bin Muhammed ed-Diyarbekrî, Târihü’l-Hamîs fi Ahvali Enfusi’n-Nefîs, C.1, s. 488)
sefīr: ṣafīr B
şarṭ: farṭ B
müstaġnī -M
şimşīr -A1
cem iyyeti: ḥamiyyeti A1
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vaḥḥidīn taḳlīb-i ebṣāra ḳudret ve tebdīl-i mevāżı -ı iḳdāma furṣat bulamadıḳları cihetden namāz-ı pīşīn ü pesīn1 ü şām urża-i fevāt olup sükūn-ı
ṭūfān-ı veġā ḫilālinde işāret-i peyġamberī ile Bilāl-i Ḥabeşī raḍıya’llāhü
anh medd-i rişte-i eẕān idüp evḳāt-ı ẟelāẟeye bir iḳāmetle ale’t-tertīb şīrāze-bend-i ḳażā olduḳları ḳalem-zede-i ba żı rüvāt-ı siyerdür. Ammā Cenāb-ı
Aliyyu’l-Mürtażā’dan mervī olan ḥadīẟ-i ــ و ر ــ ــאرا כ ــא
ــ ا
2
ــ א ــ ا ــ
ــ ة ا ــ
 ــ א ــmüfādı üzre ancaḳ nigāşte-i
cerīde-i fevt olan ṣalāt-ı aṣr idügi hüveydādur. Şāne-i ḫāme-i Muḥammed bin İsḥaḳ raḥimehumu’llāh bu vech ile [B 110] şiken-güşā-yı ṭurra-i
müca ad-i rivāyetdür ki ol rūz-ı veġā-endūz ki ziḥām ü saṭvet-i küffārdan aḥvāl-i müminīn düşvār olup eger cenāḥ-ı müşg-fām-ı ṭāir-i ẓalām
taḫallül itmese beyże-i beyżā3-yı İslām4 ḥāşā dest-ḫūş-ı inhizām olmaġa
ḳarīb olup be-taḫṣīṣ miyān-ı İslāmiyān’da olan ḍīḳ-ı ma āş ve vüs at-ı kerb
ü miḥen ve ġalebe-i ġalā ve istīlā-yı a dā ḥavṣala-i taḥammül ü ıṣṭıbārdan
bīrūn olmaġıla herkes [A1 84a] benefşesān ser-be-zānū-yı acz ü ıżṭırār
olup ekẟerī dest-māye-i ḥayātdan meyūs mānende-i murġ-ı nīm-bismil
gūşiş5-i ācizāne ile munṭaẓır-ı fenā idiler.6

ان א ج
در אن ر

7

Beyt:
8

ف

ا אن

אز
אی

[A2 92b] Bu ḥāletde ġamām-ı ẓalām-ı endūh incilāya şürū [M 74a]
idüp leṭāif-i ġaybiyye-i İlāhī’den bir laṭīfe-i ḫafiyye leme āna başladı.9
Mısrā:

1
2

10

א اد א

در

א

pesīn -A1
“Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydularsa, Allah da onların evlerine ve kabirlerine ateş doldursun.” (Buhârî, Sahîh, C. 4, s. 43)
3 beyżā -A1
4 İslām -M
5 gūşiş: gūş A1
6 idiler: oldılar A2
7 mevc: fevc A1
8 Müfteilün Fāilün Müfteilün Fāilün
Bizim meydanımızda bela tekrar saf bağladı. Feleğin ayağı arada eman dileğiyle bertaraf oldu. (Urf-i
Şirâzî, Divan, Gazeller, Gazel 357/1)
9 leṭāif-i ġaybiyye-i….lema āna başladı -A2
10 Talihsizliğin altında o kadar latife var ki…
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Ḫulāṣa-i icmāl bu ki Nu aym bin Mes ūd-ı Ġaṭafānī ki tā ol ana gelince
āşnā-yı lücce-i işrāk olduġından mā adā debistān-ı mekr ü ḥīlede sebaḳ-ḫvān-ı mekāid-i şeyṭānī ve iḫtirā -ı ġavāmıż-ı iḫtidā da bī-müdānī idi.
Nā-gāh ol günde ser-engüşt-i ināyet-i İlāhī varaḳ-ı żamīrin ḳabūl-i naḳş-ı
sīne-fürūz-ı hidāyete taḥvīl idüp ferrāş-ı ḳader miyāne-i aşnā vü bīgāneye
perde-i anber1-gūn-ı şāmı āvīḫte idicek ḫafiyyeten kenār-ı ḫendeḳe gelüp
iẕn-i pāsdārān-ı ḫendeḳ ile meclis-i münīr-i şem -i risālete pervānevār rūmāl eyledi. Keyfiyyet-i ḳudūmından istiḫbār buyurulduḳda evvelā fetīle-i
zebānın mişkāt-ı nübüvvet2den şu le-rübā-yı īmān eyledükden ṣoñra bir
nüsḫa-i tedbīr-i dil-peẕīri bu vech ile mevżū -ı raḥle-i inhā eyledi ki “Yā
Resūla’llāh aḥzāb-ı kefere-i bed-encām benüm dāḫil-i sefīne-i necāt-baḫş-ı
İslām olduġumdan henüz bī-ḫaber olmaları ile eger ruḫṣat-ı aliyye erzānī
buyurılur ise bir taḥrīk-i bādbān-ı iḥtiyāl ile keştī-i cem iyyetlerin3 ser-geşte-i girdāb-ı perīşānī itmek āsāndur.” Seyyidü’l-enbiyā aleyhi ezkiya’t-teḥāyā “Yā Nu aym enbān-ı iḳtidāruñda olan mühre-i bāzīçe-i müşa bidāne a mālinde ihmāl itme ki 4 ـ
 إن ا ـ بhemān Nu aym ol maḥalden şeb-i tārda delālet-i şu le-i fānūs-ı İslām ile ser-ṭavīle-i ḫar-nejādān-ı
Benī Ḳureyẓa ya nī Ka b bin Esed’üñ ḫayme-i vaḫīmesine [A1 84b] azm
eyledi. Ka b mevcūd olan eşbāh-ı ḳabīle ile maḳdem-i Nu aym’dan mübtehic5 olup6 lāzime-i tekrīm-i mihmāndārāneyi taḳdīm eylediler. [A2 93a]
Nu aym tamām7 mevvāre8-i daḳīḳa-rīz-i iḥtiyāl idāresine maḥal bulup ḥarekāt-ı çeşm ü ebrūyı evżā -ı ḫaber-ḫvāhāneye bāl ü per ve āh-ı nühüfte-i
sāḫte ve enīn-i nīm-şinüfte-i perdāḫteye eṭvār-ı nīk-endīşāneyi ser-ber9
iderek ve gāh ser-rişte-i taḳrīri uḳde-i tenaḥnuḥ ve sekte-i [B 111] tefekküre giriftār iderek hezār gūne şīve-i ferḫunde10 ile derūn-ı intiẓār-keşān-ı
istimā ı ḳabūl-i teẟīr-i maḳāla tamām kūre-i āteşīn itdükden ṣoñra “Ey
vücūh-ı Benī Ḳureyẓa sizüñle [M 74b] ülfet-i ṣādıḳa-i sābıḳadan nāşī hevā1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

anber: ġabrā A1
nübüvvet: nebevīden B
keşṭī-i cem iyetlerin -M
“Harb hiledir.” (Buhârî, Cihâd, 154.)
mübtehic: mütebehhic A1
olup: oldılar A1
tamām -M
mevvāre: miḥvere A2
ser-ber: serīr M
ferḫunde: firībende A1, B
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yı feżā-yı maḥabbetiñüz pervāzgāh-ı ṭāir-i żamīrüm idügi ẓāhiren sizlere daḫı
ḫafī degüldür.” didükde1 mānende-i ney-i mūsīḳār cümlesi birden2 yek-naġme-i taṣdīḳ olıcaḳ Nu aym eyitdi ki “Ey vefādārān-ı dīrīn sizlere temāşā-yı
aḥvāl-i ṭarafeyn meşġalesiyle kendi encām-ı ḥāliñüz mülāḥaẓasından ġafletdesiz. Ammā iḳtiżā-yı maḥabbet3-i bī-ġarażāne ile birḳaç günden berü sizüñ
emriñüzde bir endīşe-i cān-fersā bu muḥibb4-i vefā-kīşe vāsıṭa-i taḫdīş olmışdur. Ḥattā teḳāżā-yı dā iye-i ḫulūṣ böyle5 ḥareket-i bī-hengāma vesīle-i ictirā
olmışdur.” didükde Benī Ḳureyẓa daḫı ziyāde ġavṭa-ḫvār-ı girdāb-ı
telāş olup bu mücmelüñ6 tafṣīlinde icāle-i kümeyt7-i taḳrīre niyāzmend oldılar. Nu aym eyitdi, “Ḫulāṣa-i efkār budur ki ḥālā cem iyyet-i Ḳureyş ve ḳabāil-i sāir8 egerçi şimdiki ḥālde sevdā-yı istīṣāl-ı İslāmiyān’a ṣarf-ı dest-māye-i iḳdām itmededürler. Ammā ṭaraf-ı İslāmiyān daḫı lāzime-i müdāfa ada
mu āmele-i musāhele-i taḳṣīr itmiyorlar. Ṭāife-i Ḳureyş’üñ ḥoḳḳa-i ṭıynetleri ma cūn-ı himmetden tehī9 olmaġıla imtidād-ı eyyām-ı ḳıtāl müstevcib-i
kelāl [A2 93b] olmadan ġayrı ḳıllet-i zād ü alef daḫı ilāve-i melāl olmaġıla
ṣūret-i rücū ẓuhūrı aḳreb iḥtimāldür. [A1 85a] Eger öyle bir ḥālet-i ferāġ
vāḳı olup mevāṭın-ı aṣliyyelerine rücū taḳdīri üzre herkes memen-i istirāḥatında āsūde-nişīn-i bisāṭ-ı ḥużūr olduḳları zamānda ẓāhiren nevbet-i istīlā
İslāmiyān’a intiḳāl itse gerekdür. Sizler daḫı anlar ile binā-yı ahdi bir gūne
taḫrīb itdiñüz ki bu mertebeden ṣoñra ta mīr ü termīmi bir ṭarīḳ ile10 iḥtimāl-dāde-i mi mār-ı ḫıred degüldür ve ol leşker-i dil-āzürde-i ṣā iḳa-i saṭvet
hücūmuna ṭāḳat-ı muḳāvemetüñüz11 daḫı ma dūm idügi nümāyāndür. Keyfiyyet-i ḥāl bu minvāl üzre olıcaḳ niçün bu renc-i rūḥ-fersāya bir ilāc-ı şāfī
ve bu derd-i ārām-güsile bir tedbīr-i vāfī mülāḥaẓasında olmazsız?” didükde
Benī Ḳureyẓa yek-sere raḳde-i ġafletden bīdār ve sekr-i ḥayretden hüşyār
olup sīnelerin güfte-i müşt-i nedāmet ve rīşlerin kende-i engüşt-i melāmet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

didükde -M
birden: bir yerden M
maḥabbet -M
muḥibb: maḥabbet A1
böyle: bu B
mücmelüñ: maḥalüñ M
kümeyt: kemiyyet M
sāir -M, A1
tehī: ḫālī M
bir ṭarīḳ ile -M
muḳāvemetüñüz: mudāfa atıñuz A1, A2
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itmege [M 75a] başladılar. āḳıbet bu zaḫm-ı nā-peẕīrā-yı iltiyāmuñ merhemi tedārükinde Nu aym’uñ ṭabīb1-i ḥāẕıḳ reyinden istimdād eylediler.
Nu aym eyitdi, “Eczā-ḫāne-i müteḫayyilede bundan ġayrı dārū-yı şifā-baḫş
çeşm-zed-i üstād-ı ḫıred-i ḫurde-bīn degüldür ki a yān-ı Ḳureyş ve Benī
Ġaṭafān’dan çend nefer-i nāmdārı “alā-ṭarīḳi’l-mürāhene2” ittiḫāẕ idüp kendi ḥiṣārıñuzda mevḳūf-ı kūşe-i istiḳrār itdükden ṣoñra ferāġ-ı bāl ile imdād
eyleyesiz [B 112] ki Ḳureyş’e öyle bir ārıża-i melāl ve rücū ḥudūẟında sizi
dest-i İslāmiyān’da tenhā ḳoymayup anlar daḫı size def -i ḫuṣūmda i ānet
eyleyeler. Benī Ḳureyẓa Nu aym’uñ risāle-i [A2 94a] reyine ḫāme-i ẟenā ile
taḳrīẓ-i istiḥsān taḥrīr eyleyüp3 bu niyyeti cerīde-i ḫāṭırlarında ẟebt eylediler.
Nu aym ol maḥalden mecma -ı Ḳureyş’e gelüp bu siyāḳ üzre ıṭlāḳ-ı zimām-ı
maḳāl eyledi ki “Ey vücūhü’l- aşīret ba żı müsteraḳān-ı serāir4-i aḫbārdan
bāzār-ı sāmi ada bir5 nesīc-i nev-naḳş-ı tāze-renk ẓuhūr eyledi ki Benī Ḳureyẓa bu cānibüñ lāzime-i muḥāṣarada tesāhülüne ve İslāmiyān’uñ [A1 85b]
müdāfa ada ẟebātların müşāhededen nāşī sizüñle olan mu āḳadelerine
peşīmān olup İslāmiyān ile nihānī6 tecdīd-i rābıṭa-i mīẟāḳ eylemişler. Ol şarṭ
ile ki eşrāf-ı Ḳureyş ü Ġaṭafān’dan bir nice nām-āver-i nāfiẕü’l-kelimeyi dāne-i tedbīr ile dām-ı tezvīre düşürüp ser-ḳāfile-i muhācirīn cānibine teslīmi
vāsıṭa-i isti fā-yı cürm eyleyeler. Anları reyyān-ı ābişḫor-ı şimşīr itdükden
ṣoñra ittifāḳ ile cānib-i Ḳureyş’e hecme-i intiḳām eyleyeler. Egerçi bu ḫaber
muḥtemel-i ṣıdḳ ü kiẕb idügi muḥaḳḳaḳdur, ammā hele anlardan öyle7 bir
ḥareket iḥsās olınup yāḫūd ṣūret-i mekr ile ṭaleb-i mürāheneye8 delālet ider,
bir vaż -ı müşāhede olınursa ṣad el-ḥaẕer ki kendi dest-i iḫtiyārıñuz ile umde-i ḳabāil olan ricāli ġaflet ile düşmene teslīm itmeyesiz.9” Ebū Süfyān
vesāir küffāruñ bu ḫaber10-i müvaḥḥişden micmere-i kilīsā-yı ḍalāl olan
dimāġları pür-dūd ü ḥayret olup İkrime bin Ebī Cehl [M 75b] ya nī11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ṭabīb -A1
Rehin yolu üzerine…
eyleyüp: idüp A1
serāir: sāir M
bir: bu B
nihānī -A1, A2
öyle: böyle A1
mürāheneye: müdāheneye B
itmeyesiz: eyleyesiz A1
ḫaber: peyām A1
ya nī -A1
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berāy-ı tecessüs-i ḥāl-i Benī Ḳureyẓa’ya bu ḫaber ile irsāl eylediler ki bu diyārda ṭūl-i iḳāmet ẕaḫāire vesīle-i ḳıllet ve devābba ẕerī a-i fıḳdān-ı ḳuvvet olup
bundan ṣoñra daḫı ziyāde tevaḳḳuf mūriẟ-i ża f olacaġı müteḥaḳḳıḳ olmaġın
“Yarın serā1-perde-i [A2 94b] ẓulmet-i dāmen-çīn olduġı hengāmda ber-vech-i ittifāḳ icāle2-i gezlik-i şimşīr itmek ile sevād-ı İslāmiyān’ı ḥāşā ṣaḥīfe-i
şühūddan nā-būd idelüm. Benī Ḳureyẓa didiler ki yarın nişāngāh-ı sübḥa-i
üsbū olan yevmü’s-sebtdür ki aḥkām-ı şerī at3-ı Mūseviyye’de yevmü’s-sebtde bizüm nicelerimüz dest-i taṣvīr gibi ḳuvvet-i gīrāyīden ta ṭīl olınmaḳ
ehemm-i merāsim-i dīniyyemüzdendür. Yevmü’l-Uḥud’da dest-i eşellimüzden girih-i ḥükm-i Tevrāt münḥal olduġı zamānda bile mādāmki eşrāf-ı Ḳureyş ve a yān-ı Ġaṭafān’dan bir cem -i zānū-zede-i żiyāfet-ḫāne-i ḥiṣārumuz
olmaya, bizden size ümīd-i i ānet nā-müyesserdür. Zīrā sizler adem-i neyl-i
merām taḳdīri üzre dār [A1 86a] ü diyārıñuzı vüche-i rücū eyledügiñüz
zamānda biz pençe-i cān-şikāf-ı şīrān-ı İslām’da zebūn olacaġumuz bedīhīdür. Öyle olıcaḳ bize öyle maḥalde i ānet ü imdād itmek sizüñ daḫı ẕimmet-i
ḥamiyyetiñüze lāzım gele.” İkrime ḫaber-i nā-ümīd ile mecma -ı [B 113]
Ḳureyş’e rücū eyledüginde Nu aym’uñ maḳāline ṭamġā-yı taṣdīḳ urdılar ve
Benī Ḳureyẓa’ya bu maḳūle peyām-ı bārid iblaġ4 eylediler ki ol nuḳūş-ı taṣvavvurı deyr-i żamīrlerinde maḥv itsünler ki ne anlardan istimdād-ı kārzār ve
ne a yānumuzı pā-beste-i dāmgāh-ı ḥiṣār iderüz. Biz an-ḳarīb mevāṭın-ı
melūfemüzde murabba -nişīn-i maḳṣūre-i āsāyiş5 olduġumuz zamānda anlar
pençe-i şikence-i İslāmiyān’da giriftār ḳalsunlar. Bu ḫaber Benī Ḳureyẓa’ya
vāṣıl olduḳda püşt-i destlerin gezīde-i dendān-ı nedāmet ve sīnelerin
şerḥazār-ı nāḫun-ı melāmet idüp anlar daḫı maḳāl-ı Nu aym’ı ẟebt-i cerīde-i
taḥḳīḳ eylediler. Nu aym’uñ bu tedbīr-i dil-peẕīri [A2 95a] muvāfıḳ-ı taḳdīr
olup bi-emri’llāhi te ālā ol günden ṣoñra eczā-yı niẓāmları rehīn-i tefriḳa-i
iḫtilāl oldı. Andan ṣoñra çend rūz daḫı muḥārebāt-ı adīde ile maḥṣūrān-ı
[M 76a] müslimīni tażyīḳa ikdām eylediler. Ammā şevāḥiḳ-i arṣa-i īmān6
daḫı müdāfa aya beẕl-i tüvān eylediler.
1
2
3
4
5
6

serā -M
icāle: iḥāle A1, A2
şerī at: şerīf A1
iblaġ: vārid A1
āsāyiş: maḳṣūd M
īmān: İslām M, B
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Mervīdür ki Ḥayyān bin el- Urfata eẟnā-yı ḥarbde bir ḫadeng-i
āteşīn-peykān perrān idicek Sa d bin Mu āẕ raḍıya’llāhü anhuñ sā idinde olan ırḳ-ı ekhele mānend-i mīl-i mikḥele iṣābet eyledi. Irḳ-ı ekḥel
üṣūl-ı ıṭnāb-ı ḫayme-i bedenden bir ṭınābdur ki aña iṣābet-i zaḫm vāḳı
olsa sulṭān-ı rūh terk-i serā-perde-i beden itmedükçe cūşiş-i pergāle-i ḫūn
inḳıṭā -peẕīr olmaz. Ḥażret-i Sa d raḍıya’llāhü anhuñ ḍarb-ḫāne-i cisminden ḳaṭarāt-ı ḫūn mānend-i zer-i sürḫ müte āḳiben tevārüde şürū idicek
maḥṣūl-ı āḫirīn sāl-i ma mūre-i ḥayātı olduġın cezm itmegin bārgāh-ı ḫudāvend-i müte āle dest-i niyāzı bu vech ile efrāşte [A1 86b] eyledi ki “Ḫudāyā eyyām-ı cāhiliyyetde benümle hem- ahd iken şimdi beni1 pīşgāh-ı
ḥabīb-i muḥteremüñde şermsār eyleyen Benī Ḳureyẓa’nuñ dil-ḫvāhum
üzre eczā-yı semiyye-i vücūdların güfte-i hāven-i hevān olduġın görmedükçe fānūs-ı mīnākārī-i cism-i nizārı şem -i cihān-tāb-ı ḥayātdan mehcūr
eyleme!” diyü dest-i du āyı ruḫ-sūde-i itmām itdügi dem bi-ḥamdi’llāhi2
te ālā ḳaṭarāt-ı sāile-i ḫūna vaḳfe-gīr3-i sükūn ārıż olup gül-berg-i pejmürde-i iẕārı def aten iktisāb-ı ṭarāvet-i tāze eyledi. Zerkārān-ı çār-sū-yı siyer-i
ḫayrü’l-beşer bu resm üzre levḥa-nigār-ı rivāyet olmışlardur ki müddet-i
muḥāṣara yek-māha ḳarīb olmış idi ki ḥażret-i faḫrü’l-mürselīn4 ṣalla’llāhü
aleyhi ve sellem se şebāne-rūz [A2 95b] mescid-i fetḥde peyġūle-nişīn-i
münācāt olup ـ
ا ـ ـ ل ا כ ــאب ـ ا ــאب ا ـ م ا ـ اب ا ـ ا
5
ـ
 وز ـ وا ــאdu āsın kārgāh-ı seccāde-i niyāzdan kārvān-ı kārdān6
ile şehr7-bend-i icābet-ḫāne-i kibriyāya revān eylediler. Yevm-i ẟāliẟ ki [B
114] rūz çihār şenbih idi, beyne’ṣ-ṣalāteynde beşere-i mübeşşereleri gül-gūne-nümā-yı nüvīd-i beşāret olaraḳ maṭla -ı bāb-ı mescid-i şerīfden āfitābṣıfat diraḫşān olup ḳudūm-ı şāhid-i dil-ārā-yı fetḥi aṣḥāb-ı kirāma tebşīr
buyurdılar. Ve bu müjde-i nuṣret żımnında dāmen-i sāmi a-i aṣḥābı leāl-i
beşāret-i uḫrā ile [M 76b] bu vechile māl-ā-māl buyurdılar ki bu ḥareket
cünbiş-i vā-pesīn-i dil-mürdegān-ı işrākdur. Ba de’l-yevm pāy-ı ḫıṭṭā-pey1
2
3
4
5
6
7

beni -A
bi-ḥamdi’llāhi: bi-emri’llāhi M
-gīr -M
-mürselīn: -rusül B
Ey kitabı (Kur’an’ı) indiren, hesabı en çok gören, kavim ve kabileleri bozgunlara uğratan Allah’ım! Şu
kabileleri de hezimete uğrat; sars onları Allah’ım! Onlara karşı bize yardım et. (Buhârî, Cihâd, 97)
kārdān -M
şehr: eşher B
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mā-yı müşriḳīn memālik-i münevvere-i īmāniyānı1 dāġdār-ı naḳş-ı iḳdām
itmek nā-müyesserdür. Ammā pergār-ı ḫaṭavāt-ı muvaḥḥidīn ba d-ez-īn
ḳalem-rev-i işrākı pā-zede-i taḥḳīr ve muḥāṭ-ı dāire-i tesḫīr idecekleri nüvişte-i cerīde-i taḳdīrdür. Tebşīr-i faḫr-i cihān ile şīrīn-kāmān-ı ḫāliṣü’l- aḳīde-i īmān fāiz-i müserret olup ẓuhūr-ı elṭāf-ı ḫafiyye-i İlāhī’ye nigerān
iken beyne’l- aṣri ve’l-maġrib nā-gāh mehebb2-i ṣarṣar-ı ḳahr3-ı ḫudāvendīden bir tünd-bād-ı [A1 87a] ḥiṣār-efgen ve bir rīḥ-i āṣıf-ı bāzū4-şiken bir
vech ile hübūba āġāz eyledi ki def aten ḫıyām-ı küffār-ı liāmı dūş-ı hevāda hem-pervāz-ı ḳıṭā at-ı seḥāb ve ṭınābların nümūne-i nār-ı şihāb eyledi.
Gerdiş-i ġırbāl-i gird-bād dīde-i bī-nūr-ı müşrikīni ḫur-çīn-i ḫāk-keşāna döndürüp ḳudūr u çanāḳların5 kāse-i ümīdleri gibi ser-nigūn eyledi.
[A2 96a] 6 אد א
ت א א وأ כ
ة وا م
ا
אل
Beyt:

ت را
אن
אد א
د אد אوری
د ی اغ را

7

Ġalebe-i teẟīr8-i sermādan mefāṣıl-ı enāmil ü a żāları pençe-i çenār9 gibi
ḥilye-i māsikeden mehcūr oldı.

ز

Beyt:

א
10

1
2
3
4
5
6

ز

ز

ر

از

אن آ
در ز آ

آورد א ج
אن
ر
ن د

īmāniyānı: īmānı M
mehebb: mehīb B
ḳahr -A1
bāzū: bārū M
çanāḳların: ecfānların M
“Aleyhi’s-salatü ve’s-selam dedi, saba rüzgarıyla yardım olundum. Ad Kavmi de dubûr rüzgarıyla helak
olundu.” (Buhârî, İstiskâ 25)
7 Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Bad-ı saba, senin galibiyetini sağladı. Rüzgârın kendisine yardımcı olduğu çırayı görmüşsündür!
8 tesīr -A1
9 çenār: ḫıyār B
10 Feūlün Feūlün Feūlün Feūlün
Ateş, sarsar korkusundan öyle titredi ki semender de ateşin altında titredi. Soğuğun Ye’cüc’ü öyle bir
hamle yaptı ki İskender’in seddi toz gibi titredi.
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Ceyş-i sermā bir gūne tārācger-i tāb ü tüvān oldı ki dīde-i küffāra künc-i dūzaḫ cāme-ḫvāb-ı viṣāldan nāzikter görinürdi.
Beyt:
1

ز אن
زان
دو

زز
رخ دون

Efvāc-ı ṣarṣar-ı kūh-endāz miyānesinden āvāze-i cünūd-ı rūḥānī ve
alāim-i hevlnāk-ı āsmānī istimā ı ile cem iyyet-i eşrāk zehre-terāk olurlar idi ve miyāne-i arż ü semādan ṣadā-yı ecniḥa-i ulviyyīn ve gül-bāng-ı
ġulġule2-i tekbīr-i kerrūbīn zelzele-baḫş-ı dehşet olmada idi. כ ــא ــאل ا

ِـ
ْ َْ َ
3
﴾ًــ ا

ُ ُ ـ ٌد َ אَ ْر َ ـ ْ َא
۪ ــא َ ُــ َن
َ
َ ْ َ

כ ـ ِاذ אء כ ـ
ْ ُ ْ َ َٓ ْ ْ ُ ْ َ َ
ِ ُ ّٰ אن ا
َ َ َ ْو َ ــא َو َכ

ِ ّٰ א ـ ﴿ ــא اَ ــא ا َّ ۪ ـ ٰا ـ ا ا ْذ ُכ ـ وا ِ ـ َ ا
َُ َ
َ ُّ ٓ َ
َ ْ ُ
 ر۪ ــ ًא َو ُ ُــ داً َــeger aṣr-ı şerīf ḥażret-i
ْ

raḥmeten li’l- ālemīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olmasa idi eczā-yı arżīn
bi’t-tamām [M 77a] mühre-i necefvār müncemid olacaġı ḳalem-zede-i
ba żı 4 müdaḳḳiḳān-ı āẟārdur. Bu ġazā-yı ġarrāda ḫiẕmet-i i ānet ile sāḥa-i
ġabrāya nüzūl iden muraṣṣa -bālān-ı āşiyāne-i melekūt [B 115] hezār nefer
olmaḳ üzre5 meslūk-ı yerā a-i anberīn-i müfessirīndür. [A2 96b] Āvāze-i
hevl-engīz-i [A1 87b] āsmāniyāndan ḫuyūl-ı Tāzī vü cimāl-i Ḥicāzī efsār
ü peyvendlerin rişte-i peymān-ı bed- ahdān gibi cümle6 şikest idüp cibāl
ü ṣaḥārīye remān ü devān oldılar. Bu naḳş-ı bü’l- aceb ẓuhūrı ki ṣaḥīfe-i
müteḫayyilede nā-ma hūd idi, küffārı ḫāşāk-ı lücce-i ḥayret idüp bir laḥẓa
daḫı vaḳfe-i tereddüd istiḫālesi maḥsūm olmaġın zevraḳ-ı vücūdı sāḥil-i
selāmete īṣāl sevdāsıyla ol şeb-i tīre vü tārda bāre-i gürīze inān-rīz oldılar.
Ser-geşte-i tīh-i ḥirmān ya nī Ebū Süfyān kemāl-i telāş ü ıżṭırābından nāşī
zānū-yı nāḳada olan uḳde-i iḳāla bile güşāyiş virmeden süvār olup leng ü
lūk vādī-i firāra sülūk eyledi. Ḫüẕeyfetü’l-Yemānī raḍıya’llāhü anh ināre-i
tenvīr7-i rivāyet eylemişdür ki ol şeb-i serd ü tīredeki genc-i yaḫdān aña
nisbet kūşe-i külḫen ve ġıyābe-i ġār aña naẓar ile rūşen idi.
1
2
3

4
5
6
7

Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Kışın sert tokadından etkilendiği için feleğin yüzü morardı ve güneş titredi.
ġulġule -M
Allahü Teâlâ buyurduğu gibi, “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman)
ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.” (Ahzâb, 33/9)
ba żı -A1
üzre -M
cümle -M
tenvīr: tenevvür A1
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א

Naẓm:1

3

אن

ان

אل

زد
אل

א
وغ ر

אه אن
ز אن ز אن ره

2

Ol şeb-i teng4 ü tārda ḥażret-i kāşifü’d-dücā aleyhi taḥiyyātü’l-verā seccāde-i ṭā at üzre girih-bend-i sā id-i ibādet olmışlar idi ve aṣḥāb-ı kirāmdan
çend nefer ḳurb-ı ḫayme-i nebevīde ġalebe-i bürūdet ve şiddet-i mecā etden ḫam-şüde-i tevārī vü istikānet olmışlar idi. Faḫrü’l-enbiyā ṣalla’llāhü
aleyhi ve sellem çend rek at itmāmında ḳadd-i ṣadāların medd buyurup
[A2 97a] “Āyā kimdür ki cānib-i Ḳureyş’den bize tecessüs-i aḫbār idüp bu
ḫiẕmet muḳābelesinde ferdā-yı ḥaşrde bizümle bile gül-geşt-i çemenzār-ı
na īm eyleye?” buyurduḳda bīm-i sermā ve şiddet-i cū dan bir kimse ḳıyāma cesāret idemeyüp cevāb-ı seyyidü’l-enbiyā edāsında5 girīve-i teġāfüle
gürīzān oldılar. İmāmü’l-enbiyā yine namāza şürū buyurup bir nice rek at
daḫı edādan ṣoñra [A1 88a] yine nehc-i sābıḳ üzre ḥużżāra iṭāle-i kemend-i
[M 77b] teklīf buyurduḳlarında yine birisinden aṣlā ṣūret-i icābet bedīd
olmayıcaḳ üç dört nefer kimseyi kendi ismi ile da vet buyurduḳlarında
her biri istimā iderken “Ḫudā ve Resūl’üne i tiṣām iderüm ki böyle leyle-i
şāḳḳada beni maḳāmumdan taḥrīk itmeye.” diyü iẓhār-ı cevābda teġāfül
eylediler. āḳıbet “Yā Ḫüẕeyfetü’l-Yemānī!” diyü baña daḫı tevcīh-i ḫiṭāb-ı
müsteṭāb buyurduḳda 6  ــכ ــא ر ـ ل اdiyü maḳāmumdan pertāb eyledüm. Ḥużūr-ı izzetlerine dāḫil olduḳda “Yā Ḫüẕeyfe ne ḥālet māni oldı
ki da vetüm istimā ider iken icābetden imtinā eyledüñ?” buyurduḳda didi
ki “Yā Resūla’llāh ġalebe-i cū ü sermā, ammā eẟnā-yı mükālemede teẟīr-i
berdden bend bend mefāṣıl-ı bedenüm lerzān olup ṣadā-yı teḍārub-ı esnānum mesmū olur idi.” Faḫr-i ālem tebessüm buyurup daḫı “Taḳarrub
eyle!” buyurdılar. Şebnemvār [B 116] ol āfitāb-ı ināyet cāẕibesine muḳā1
2
3

4
5
6

Naẓm: Beyt M, A1
siyāh çünān: çünān ki siyeh M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Öyle bir gece ki, dehşetten dolayı Musa-i İmran’a tecelli nuru ve cemal görünmüyordu. Öyle bir gece
ki, koyu karanlıktan dolayı şer yolunda Şeytan bile zaman zaman kayboluyordu.
teng: ḫunük M, A1
edāsında -A1
Buyur yâ Resûlallah!
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rin1 olıcaḳ ـ
ـ و ـ ـ א وـ
ـ و ـ
ـ وـ
ا ـ ا ـ ـ ـ
2
ـ
 و ـdu āsı ile yed-i sa īdlerin ser ü dūş ü sīneme mālīde buyurduḳda
ḳasem be-Ḫālıḳ-ı kevneyn ki derūn ü bīrūnumda ġāile-i ḫavf ü cū ü sermā bi’l-külliye dāmen-keş olup [A2 97b] gūyā ki ḫalvet-i germābeye duḫūl
müyesser oldı. Andan ṣoñra “Yā Ḫüẕeyfe baña ḳavm-i Ḳureyş’den istiḫbār-ı ḥāl eyle, ammā kimseye iṭāle-i dest-i ta arruż eyleme.” diyü ḫiẕmet-i
tecessüse ta yīn buyurdılar. Çün ber-mūcib-i ḫiẕmet-i3 fermūde-i nebevī
miyān-ı Ḳureyş’e dāḫil olup bir dırāḫt verāsına tevārī eyledüm. Bir ḥāletde
gördüm ki küffār ġarīḳ-i seyl-āb-ı ḥayret olup4 İkrime bin Ebī Cehl, Ebū
Süfyān’ı hedef-i nāvek-i melām itmede ki “Yā Ebā Süfyān sen reīsü’l-ḳavm
olasın da bu ḳavmi böyle ser-geşte-i tīh-i ḥayret ḳoyup zānū-yı şütürüñde olan uḳdeyi bile ḥall itmeden [A1 88b] iḫtiyār-ı firār eyleyesin!” Ebū
Süfyān daḫı şerminden şütürından nüzūl idüp bend-i zānūsına güşāyiş virdükden ṣoñra “Ey ḳavm-i Ḳureyş ba d-ez-īn bu maḥalde mecāl-i iḳāmet
muḥāl oldı. Hemān5 bir ḳadem muḳaddem bu varṭa-i cān-güsilden kenāre-gīr olmaġa şitāb idüñ. Hele bende ḳuvvet6-i tevaḳḳuf ḳalmadı.” diyüp
gām-engīz-i gürīz olıcaḳ sāirleri daḫı birbirine tesābuḳ [M 78a] ṭarīḳıyla āzim-i rāh-ı firār oldılar ve eẟnā-yı avdetümde nice ecsām-ı ġarībe7-i
nūrāniyyeye dūçār oldum. Baña didiler ki “Ṣāḥibüñ ḫulāṣatü’l-kevneyn
cenābına iḫbār eyle ki ḥażret-i ẕü’l-celāl azze ismuhū a dā-yı dīni tefrīḳ ve
şīrāzelerin temzīḳ eyledi.” Bu ḫaber-i beşāret-güsteri ḥużūr-ı seyyidü’l-beşerde pīçīde-i minvāl-i taḳrīr eyledügümde bir mertebe tebessüm eylediler8
ki miyāne-i silkü’l-leāl-i dendānlarında bir berīḳ-i nūr telelü eyledi. [A2
98a] Mā-ḥaṣal eẟer9-i ināyet-i Rabbānī ile ol uḳde-i müşkil münḥall ve ol
ẓulmet-i istīlā müncelī olıcaḳ maḥṣūr-ı mażīḳ-i ḫendeḳ olan müminīn10
tengnāy-ı ālām ü ıżṭırābdan füsḥat-serāy-ı selāmet ü istirāḥata vaż -ı ḳadem
idüp şükr-güẕārī-i ni met-i nuṣret içün cebīn-sāy-ı ḫāk-i niyāz oldılar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

muḳārin: ḳarīb M
Allah’ım! Önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden, altından gelecek belalardan onu koru.
ḫiẕmet -M
olup -M
Hemān -B
ḳuvvet: ḳudret M
ġarībe -M
eylediler: buyurdılar A1, A2, B
eẟer -M
müminīn: müslimīn M
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Beyt:1

Belā ṭūfānına ṣabr eyleyen mānend-i Nūḥ āḫir
Çıḳar deryā-yı ġamdan bir kenāre rūzgārıyla

Bu ġazā-yı ibret-endūzda tebdīl-i pīrāhen-i ḥayāt iden müminīn ancaḳ
altı nefer ve üftāde-i peyġūle-i siccīn olan müşrikīn dört nefer olduġı żabṭkerde-i defteriyyān-ı dīvān-ı āẟārdur. Mu cize-i ġarrā2 bu ġazā-yı ġarrāda ol āfitāb-ı maşrıḳ-ı i cāz cānibinden sāṭı olan levāmi -i mu cizāt-ı
uḳūd-ı a dād iḥāṭasından bīrūndur. Ez-cümle Cābir-i Enṣārī raḍıya’llāhü anh basṭ-ı süfre-i rivāyet itmişlerdür3 ki eẟnā-yı ḥafr-ı ḫendeḳde zīr-i
niṭāḳ-ı seyyidü’l-āfāḳda kemer-i [B 117] kehkeşānda encüm-ṣıfat üç ḳıṭ a
[A1 89a] seng çeşm-güẕārum olmaġın se rūz tenāvül-i ṭa ām buyurmaduḳlarını istidlāl idüp ḳaṭarāt-ı ḫūn-ābe-i riḳḳat dāmen-i müjgānumı gül-gūn
eyledi. Bir büzġāle ile bir ṣā şa īr āmāde-i maḫzen-i temellüküm olmaġın
büzġāleyi ẕebḥ ve ārd-i şa īri ḫamīr itmegiçün ṣāḥibetü’l-beyte tenbīhden
ṣoñra ḥużūr-ı eşrefü’l-mürselīne gelüp4 hezār şerm ile ṣaḥn-ı ḫāne-i vīrāneyi meyāmin-i teşrīf ile ġıbṭagāh-ı arş-ı berīn buyurmalarına niyāzmend
oldum. Miḳdār-ı ṭa āmı istiḳṣā5 buyurduḳlarında mevcūdı nihāde-i ṭabaḳ-ı arż eyledüm. “Keẟīrün ṭayyibün6” maḳālı ile taḥrīk-i leb-i behcet7
[A2 98b] buyurduḳlarından ṣoñra “Yā Cābir ḫatunuña tenbīh eyle ki biz
ḫāneñe vaż -ı ḳadem itmedükçe dīki āteş-dāndan ve nānı tennūrden bīrūn
itmesün.” diyü tenbīh8 [M 78b] ve müte āḳiben “Yā ehle’l-ḫendeḳ Cābir
sizüñ içün tertīb-i żiyāfet idüp ḫānesine teşrīfiñüzi tevaḳḳu ider.” diyü
āmme-i müminīne ṣalā-yı da vet buyurdılar. Ben daḫı kemāl-i ḥayret ile
ḫāneme müteveccih olup ḫatunuma didüm ki “Ey ża īfe encām-ı ḥāl neye
müncer olur ki ḥażret-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn ahālī-i ḫendeḳi bi’t-tamām ḫānemüze da vet buyurdılar.” Ḫatunum didi ki “Miḳdār-ı ṭa ām muḥāṭ-ı
ilm-i ālīleri olmış mıdur?” “Belī” didüm. Ol ża īfe-i ḫāliṣetü’l- aḳīde “Allāhü ve Resūlühū a lem9” diyüp ṭabḫ-ı nān ü büryāna mübāderet eyledi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Mu cize-i ġarrā -A1, A2, B
itmişlerdür: eylemişlerdür M
gelüp -M
istiḳṣā: istifṣāḥ M
Hem çoktur, hem güzeldir.
behcet: ṣoḥbet M
tenbīh: tenbīhe A1
Allah ve Resûl’ü en iyisini bilir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Çünki maḳdem-i seyyidü’l- Arab ve’l- Acem’den ḫānemüz nümūne-i ṭārem-i çārüm oldı, ibtidā ṭaraf1-ı maṭbaḫa taḫrīk-i ḳādime-i gerdūn-mesīr
buyurup cüllāb-ı lu āb-ı müteyemmenlerinden dīk ü ḫamīre bir ḳaṭre2
mezc buyurup dergāh-ı İlāhī’den bereket istid ā buyurdılar. Ba de’ṭ-ṭabḫ
bir kāse büryān ile bir miḳdār nānı pīrāye-i süfre-i żiyāfet eyleyüp aṣḥāb-ı
kirāma onar onar teklīf-i tenāvül buyurdılar. Bu tertīb üzre ehl-i ḫendeḳ
bi’t-tamām pür-sāz-ı mi de-i āz olduḳdan ṣoñra [A1 89b] hem-sāyelerümüz daḫı ḥiṣṣe-yāb-ı ni met-i bī-ġāyet oldılar.
Mucize-i uḫrā:3 Mervīdür ki hem-ser4-i Bişr bin Sa d binti Revāḥa
kerīmesi ile bir ḳabża ḫurmāyı ḫafr-ı ḫendeḳe iştiġāl üzre olan şevher ü
birāderine firistāde itmiş idi. Eẟnā-yı ṭarīḳde [A2 99a] faḫrü’r-rusül ḥażretine aleyhi’s-selām dūçār olup ba de’s-suāl vāḳıf-ı ḥāl olıcaḳ ḫurmāyı
maḫzen-i berr ü iḥsān olan kef-i kerīmleri ile bir cāme-i mebsūṭanuñ taḥtında ta biye buyurup ehl-i ḫendeḳi bi’t-tamām żiyāfet-i ḫurmāya da vet
buyurdılar. Āmme-i müminīn ber-vefḳ-i ḫāṭır5-ḫvāh tenāvülden ṣoñra
yine māye-i aṣliyye olan ḫurmā bāḳī ḳaldı.

Ġazve-i Benī Ḳureyẓa*
[B 118] Mücehhizān6-ı ketāib-i gītī-güşā-yı eẟer bu siyāḳ üzre şuḳḳapīrā-yı livā-yı vālā-yı ḫaber olmışdur ki çünki hübūb-ı riyāḥ-ı ināyet tefrīḳ-i
seḥāb-ı ẓulmet idüp sükkān-ı herze-feryād-ı kūçe-i işrāk gürg-i bārān-dīde
gibi gürīzān7 oldılar. Aṣḥāb-ı kirām meşāḳḳ-ı yek-māheden ārız olan a yā8
def i içün her birisi āsāyiş-kede-i renc-fersāsında ḥall-i niṭāḳ-ı irtiyāḥa teveccüh idüp ḫvāce-i dü serā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ḥażretleri daḫı ḫalvet
[M 79a]-serāy-ı Ṣıddīḳa’da miyān-bend-i cevzā-şikenlerin küşāde ve āfitāb-ı beden-i gül-i pīrāhenlerin dır -ı seḥāb-gūndan āzāde idüp gerd-i ma rekeden āyīne-i ruḫsār-ı tābnākların şüste iderler idi ki nā-gāh kāid-i serāyā1
2
3
4
5
*
6
7
8

ṭaraf: eṭrāf A1
bir ḳaṭre -M
Mu cize-i uḫrā: Mu cize-i ġarrā dīger M
hem-ser -B
ḫāṭır: dil M
Başlık: M 78b, A1 89b, A2 99a, B 117
Mücehhizān: Muḥbirān B
gürīzān: perīşān M
a yā: anā A2
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yı melekūt tamām pīrāste-i sāz-ı kārzār südde-i bārgāh-ı risālete cebīn-sāy
olup “Yā Resūla’llāh ketībe-i ẓafer nevālüñe i ānet içün sāḥa-i ġabrāya pergüşāy olan dır -pūşān-ı āsmānī sipihr-āsā henüz cevşen-pūş iken acibdür
ki lücce-i ḫurūş-engīz-i [A2 99b] ḥamiyyet olan cism-i muṭahharıñuzı emvāc-ı ḫaṣm-şiken-i tīġ ü cevşenden mu arrā buyurmışsız.

אن אر ا
در ا אر ا

Naẓm li-müellifihi:1

2

درد ه א
א א ا

ئ
روان
م
م

diyüp hedeme-i bünyān-ı peymān olan bed-revişān-ı Benī Ḳureyẓa üzre
bī-celse-i ārām sell-i şimşīr-i āteş-bār3-ı intiḳām itmek fermān-kerde-i ḫudāvend-i ġayyūr idügin iblāġdan ṣoñra ḫāne-i ḳulūb-ı müşrikīne īṣāl-i zelzele-i hirās içün bu miyān-beste-i niṭāḳ-ı ubūdiyyet pīş-āheng-i ḳaṭār-ı
ġuzāt olayum diyüp cānib-i Ḥiṣār-ı Ḳureyẓiyān’a şitābān oldı. Ḥażret-i
şehryār-ı bālā-serīr-i nübüvvet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye daḫı ber-muḳteżā-yı
fermān-ı Rabbānī Bilāl raḍıya’llāhü anha tenbīh buyurup “Yā ḫayla’llāh
her kim ki fermūde-i cihān-gerdān-ı İlāhī’ye gerden-dāde-i iṭā atdur, cerīde-i ṭā atda namāz-ı aṣra ḥalḳa-gerdān-ı edā olmasun. İllā pāy-ı Ḥiṣār-ı
Benī Ḳureyẓa’da diyü esvāḳ-ı Medīne-i Ṭayyibe’de ref -i ḳāmet-i nidā eyledi ve bir alem-i ẓafer-tevem-i nesrīn-fāmı dest-i beyżā-fürūz-ı Kerrārī’ye
teslīm buyurup mānend-i kef-i mevc-engīz4 nuḫustīn muḳaddime-i lücce-i ġuzāt eylediler. Kendileri daḫı nihāl-i sidre-ḫırām-ı bedenlerin edevāt-ı
peygār ile pür-berg ü bār idüp pāy-ı arş-peymāları ile laḥīf nām yek-rān-ı
sebük- inānlarınuñ çeşm-i rikābın tenvīr buyurdılar. [A2 100a]

1
2

3
4

Naẓm li-müellifihi: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūlün
Bütün melekler, canlarını verebilirler. Ruh da intizarda kalabilir. Ayağını bas ki, gözde sana yer hazırlarlar. Kerem et ki, canlarını sana feda ederler.
āteş-bār -A1
-engīz: -āmīz M, -efgen A1
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Meẟnevī:1

ار

ن אر
אن رأ
2

آن
آ
אن ه אد
آ
ر دآ

آن ر
ز ر

Leşker-i ẓafer-be-dūş-ı İslām daḫı ḳafā-yı besmelede sütūr-āsā gürūh
gürūh cānib-i maḳṣada ḳādime-ḫīz oldılar. Eẟnā-yı ṭarīḳde vāḳı [M 79b]
mavṭın-ı ḳabīle-i Benī en-Neccār’a sāye-endāz-ı iclāl olduḳlarında gördiler
ki pür-sāz [B 119] ü seleb yek-sere reh-güẕār-ı hümāyūnda3 ṣaff-beste-i intiẓār-ı selām olmışlar. Ḳudūm-ı mevkib-i ẓafer-destgāha keyfiyyet-i ıṭṭılā larından istinṭāḳ olınduḳda meger rūḥü’l-emīn sīmā-yı Diḥyetü’l-Kelbī’de
ṭaraf-ı dīvān-ḫāne-i muḳaddes-i nebevīden iblāġ-ı fermān ile āmāde-i azīmet4 itdügi mütebeyyin oldı. Mā-ḥaṣal üç biñ miḳdārı cünd-i muvaḥḥidīn pāy-ı [A1 90b] Ḥiṣār-ı Benī Ḳureyẓa’da ḥalḳa-bend-i cem iyyet olup
iḳtiżā-yı meşġale-i techīz ba żı larına īcāb-ı teḫīr itmek ile tetimmāt-ı
baḳiyye-i müminīn işāya dek vāṣıl-ı mī ādgāh oldılar. Ba żı müminīn
fermān-ı ḫidīv-i taḫt-ı risāleti mübālaġa vü tekīde ḥaml itmeleriyle5 ṣalāt-ı
aṣrı ḥulūl-ı zamān vāḳı olduġı mekānda6 rīḫte-i ḳālıb-ı edā idüp ba żı lar
ri āyet-i ẓāhir-i nehy itmek ile dāmen-i ḥiṣārda pīrāye-i ṣaḥīfe-i ḳażā eylediler. Ferīḳaynuñ daḫı cerīde-i ictihādları ḳarīn-i imżā-yı ḳabūl olup rādde-i
redd keşīde ḳılınmadı.
Mervīdür ki pīş-rev-i ḳāfile-i velāyet kerrema’llāhü vechehū alem-i
ālem-tāb-ı İslām ile cümleden evvel meşhūd-ı Yehūd-ı merdūd olduḳda
ġalebe-i buḫār-ı endūhdan nāşī dīde-i bed-bīn-i [A2 100b] şu ūrları ḫīrelenüp mecrā-yı herze-derāy-ı dehenlerinden telāṭum-ı ıẓṭırāb ile çirk-ābefeşān-ı şetm ü türrehāt oldılar. Binā-ber-īn mevkib-i ṣaḥrā-fürūz-ı nebevī
ḳarīb olıcaḳ nesīm-i ġonce-güşā-yı çemenzār-ı imāmet kerrema’llāhü vec1
2

3
4
5
6

Meẟnevī: Beyt M, A1, Naẓm A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Resme benzeyen o ata bindi; şiddetle esen rüzgâra binen Süleyman oldu. Baştan başa nur (olan o bineğin) üzerindeki gök görünümü, “Nûrun alâ nûr” (“Nur üzeri nur”, anlamını gösteren) bir ayet oldu.
hümāyūnda: nebevīde A1
azīmet -M
mübālaġa vü tekīde ḥaml itmeleriyle -M
mekānda: maḥalde M
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hehū verd-i muṭarrā-yı gülbün-ārā-yı risāleti reh-güẕār-ı ta ẓīmden istiḳbāl
idüp “Yā Resūla’llāh fecere-i Yehūd-ı anūd nevmīd-i naḳd-ı ḥayāt olmalarından nāşī kīse-i düşnāma güşāyiş virmişlerdür. Ol ṭāife-i bed-gū ḳurbına
sāye-i celāl1 ṣalınmaḳ nā-münāsibdür. Me-bādā senglāḫ-ı türrehātlarından
mīnā-serāy-ı żamīr-i mücellāñuza kesre-i infi āl mutaṭarriḳ ola.” diyü pençe-i ḥamiyyetin inān-gīr-i mümāna at eyledükde “Yā Alī2 ol nā-hüşyārān-ı
mey-kede-i ḍalāla kevkebe-i nāṭıḳa-sūz-ı nübüvvet girih-i rişte-i zebān olup
muḫill-i ḳā ide-i edeb bir ḥarfe3 leb-cünbān olamazlar.” diyüp ol kūh-ı
gerden-firāz-ı temkīn ü vaḳār ḥażretleri ḥiṣāra muḳābil licām-ı semend-i
dil-pesendlerin4 keşīde ḳılup [M 80a] ــא إ ــ ة ا ــ دة وا אز ــ أ اכــ ا
5
ـ أ ـ ا ـ כـ ا ور ـ
 א ـ כـdiyü sihām-ı ciger-dūz-ı ḫiṭāb6-ı
ḳahr ü itāba güşād virdi. Vāḳı ā şükūh-ı kūh-endāz-ı [A1 91a] kevkeb-i
nebevī ol bed-nejādlara mismār-ı revzene-i dehān olup muġāyir-i ṭavr-ı
ādāb ḥāşā düşnāma ictirā itmek degül 7א ــא
ــא أ ــא ا א ـ ــא כ ـ َ ـ و
cevābından ġayrı fekk-i ḫitām-ı kelāma ḳādir olamadılar. [A2 101a]
Beyt li-münşiihi:8

Pīçīde olur söz bün-i dendān-ı ḥasūda
Aġzın açamaz vāhime-i müşt-i ḳażādan

Ammā ṭāife-i Yehūd’uñ maḳāl-ı infi āl-āverinden gül-berg-i ruḫsār-ı
cihān-tāb-ı nebevī nemçegān-ı şerm ü ḥicāb olup ġalebe-i infi āl bir mertebe māye-i ıżṭırāb [B 120] oldı ki dest-i mübāreklerinde olan nīm-nīze9
ve pīrāye-i dūş-ı muḳaddesleri olan ridā berg ü şāḫ-ı naḫl-ı ṣarṣar-dīde gibi
zemīne sāḳıṭ oldı. Ol ḫilālde Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anh āşiyāne-i kināneden ṭāir-i sihām-ı cān-şikāra ruḥṣat-ı pervāz virmek ile sāir
muvaḥḥidīn daḫı bünyād-ı muḥāṣara vü müşācereye der-kār oldılar.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

celāl: iclāl B
yā Alī -M
bir ḥarfe: bu ṭarafa A1
-pesendlerin: -bendlerin M
Ey Allah’ın gazabına uğrayarak maymuna ve domuza çevrilmiş olanların kardeşleri! Allah sizi hor hakir
kılsın ve belasını cezasını üzerinize indirsin. Allah’ın ve Resûl’ünün emrine (ona göre hareket edin)
inin.
ḫiṭāb -M
Ya Eba’l-Kâsım! Sen cahil ve sözünü bilmezlerden değildin!
Beyt li-münşiihi: Beyt M, A1
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
nīm-nīze: nīze nīm M
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ه

Meẟnevī:1

ه

ا ز

א

ا اف آن
و
دو

2

ق

ق

אن

زآ
ز آ

ج و אرو ز א א
אج و אن ن

Yehūd-ı zişt-nümūd ḥufre-i ṣaydgāha giriftār olan3 hevām-ı bed-rām gibi
esīr-i dām-ı ālām olup ḳaṭ -ı ser-rişte-i mīẟāḳ itdüklerinüñ tamām cezā-yı sezāsı görülmedükçe girībān-ı cānları çeng-i saḫt-gīr-i ġuzātdan rehā-yāb olmayacaġın ḥasm idüp müdāfa aya istiṭā atları daḫı mefḳūd olmaġın Muḥammed
bin İsḥaḳ ve ekẟer müctenayān-ı ẟemār-ı āẟār raḥimehümu’llāḥü taṣḥīḥi üzre
müddet-i muḥāṣara yigirmi beş güne bāliġ olıcaḳ rüesā-yı ḳabīleden Ḳays
bin Nebbāş’ı āstāne-i mekārim-medār-ı seyyidü’l-enbiyāya nāmzed-i sefāret
idüp4 ṭarīḳa-i Benī en-Naḍīr üzre taḥammül-i cimālleri mertebesi [A2 101b]
emvāl ile ruḥṣat-cūy-ı celā oldılar, ammā dīvān-ḫāne-i ḳader-temkīn-i risāletden ruḳ a-i bī-meāl-i temennīleri raḳam-peẕīr-i müsā ade vü is āf olmadı.
Bir def a daḫı ancaḳ evlād ü ıyālleri ile dest-be-dest beyābān-gīr-i kürbet ü
belā olmaġa [A1 91b] ruḫṣat niyāzı ile Ḳays bin Nebbāş ruḫ-sūde-i mevḳıf-ı
celāl olduḳda mehebb-i istiġnā-yı nebevīden 5 כ
ا
 إṣarṣarından ġayrı ḫırmen-i ümīdlerine vezān olmadı. āḳıbet inḥilāl-i mu ammā-yı
ümīdlerinden meyūs olıcaḳ ḫamīr-i māye-i fitne vü fesād olan bed-nihād-ı
bī-edeb ya nī Ḥuyey bin Aḫṭab ki ber-muḳteżā-yı mu āhede-i sābıḳa kendi iḫtiyārıyla Ḥiṣār-ı Benī Ḳureyẓa’da pā-beste-i dām-ı tavaḳḳuf olmış idi,
fecere-i Yehūd ile basṭ-ı būriyā-yı istişāre eylediler. Ka b bin Esed nāvek-i
āteşīn-peykān-ı āh-ı derdnākı āsmān-güẕār idüp didi ki “Ey ma şer-i Yehūd
nerrād-ı çābük-bāz6-ı ḳażā bu ḥāletle bizi bu şeş-der-i teng-ḫāne-i ḥayretde
der-beste itmek muṭlaḳā āẟār-ı naḳş-ı Ka beteyn-i idbār idügi nümāyāndur.
1
2

3
4
5
6

Meẟnevī: Beyt M, Naẓm A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
O kalenin etrafına yüz azametle Elbürz Dağı gibi saf kurdular. Taş ve okların uçuşmasından dolayı yer
ve gök daralmıştı. Bütün hisarlar baştan aşağı horuzların tacı gibi kıpkırmızı kana boğulmuştu.
olan -M
idüp -M
Ancak ve ancak benim hükmüme geleceksiniz.
-bāz: -sāz A1
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Şimdi bu tengnāy-ı ıżṭırārdan taḫlīṣ-i mühre-i ḥayāt itmek üç emrüñ birin
iḫtiyārsız nā-müyesserdür. Evvelā budur ki mīnā-yı jeng-beste-i ḳulūbıñuzı
lāy-ı şarāb-ı şirkden taḫliye vü taṭhīr idüp yirine gül-āb-ı ḫoş-būy-ı īmān
memlū idersiz. Zīrā ufḳ-ı mefhūm-ı āyāt-ı Tevrāt’dan diraḫşān olan āfitāb-ı
[B 121] cihān-tāb-ı evc-i risālet bu ẕāt-ı ālī-cāh olduġı vāreste-i ġamām-ı
reyb ü iştibāhdur. Bā-vücūd ki ḳudemā-yı aḫbārdan İbn Ḥırāş bu hümāyı arş-mesīr-i nübüvvetüñ āşiyāne-i Yeẟrib’e nüzūlın muḳaddemā tebşīr
[A2 102a] idüp mütāba atına müsāra at içün eẕyāl-i mesāmi -i eslāfa neşr-i
leālī-i neṣāyiḥ itdükden ġayrı eger dest-i nā-gāh-gīr-i ecel kümeyt-i çālākrev-i ḥayātuma inān-gīr olup meydān-ı zamān-ı sa ādetlerinde maḥrūm-ı
cilve-i vuṣūl olursam benüm selām1-ı ḫulūṣ-ittisāmumı ol şehryār-ı nevsikke-i ḫıṭṭa-i şer pīşgāhına iblāġ eyleyesiz diyü “Min selef ilā ḫelef2” tevdī
itdügi cevāhir-i veṣāyā maḫzūn-ı ṣandūḳa-i ḥāfıẓañuzdur.”
Beyt li-müellifihi:3

İki cihānda ister iseñ ẕevḳ ü rāḥatı
Dāmān-ı şer ine uragör dest-i raġbeti

[A1 92a] didükde eşirrā-yı ḍalāl-endūd-ı Yehūd4 yek-deme ser-cünbān-ı redd ü tehcīn olup “Yā Ka b bu ne gūne zehr-ābe-i dehen-sūz-ı
nā-güvārdur ki teklīf-i tecerrü idersin, ne iḥtimāldür ki biz bu kühen-ḫāne-i dīn-i ḳadīm-i kelīmi vīrān ve sāye-i revāḳ-ı nev-binā-yı dīn-i āḫerde
āşiyān ideyüz.” didiler. Ka b eyitdi, “Bārī nebātāt-ı mezrū a-i ḥayāt olan
eṭfāl ü ıyālümüz ki bize dāmen-gīr-i urża-i celādet olmışlardur, dest-i
iḫtiyārumuzla bi’l-cümle direv-dih-i dās-ı ıżṭırār idüp bī-ḳaydāne sefāyin-i lenger-güsil-i vücūdımuzı ṭūfān-ı ḫurūşān-ı perḫāşa pertāb idelüm. Eger ser-i bī-sāmānumuzı ḥayāt-ı cūybār-ı şimşīr iderler5 ise bārī
evlād ü ıyālümüz giriftār-ı silsile-i esr ü sebī olmaḳ daġdaġasından siccīn-i fenāda fāriġü’l-bāl6 oluruz ve illā eger ṣademāt-ı emvāc-ı ṣufūfdan
reh7-yāfte-i sāḥil-i selāmet olabilirsüñ. Mādāmki sermāye-i zindegānī
1
2
3
4
5
6
7

selām: salāḥ B
Öncekilerden sonrakilere kadar…
Beyt li-müellifihi: Beyt A1, A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Yehūd -B
iderler: olursa A1
fāriġü’l-bāl: fāriġ-nişīn A2, B
reh: -rū A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

bāḳīdür, tedārük-i mā-fāt-ı evlād ü ıyāl girifte-i uḳde-i eşgāl degüldür.” didi. Feseḳa-i Yehūd bu reyi daḫı ḳalem-zede1-i tezyīf idüp “Yā
Ka b bizüm şāḫsār-ı ebdānumuz teber2-ḫūrde-i helāk olduḳdan ṣoñra
[A2 102b] mücerred ḥimāye-i nāmūs-ı cāhilāne mülāḥaẓasıyla ẟemerāt-ı
nihāl-i ḥayātumuzı irādetümüzle çīde-i enāmil-i şimşīr itmek bir vech
ile fetvā-dāde-i meẕheb-i ḫıred degüldür. Farażā vāṣıl-ı ser-menzil-i
necāt olmaḳ mutaṣavver olduġı ṣūretde bile anlaruñ inṭifā-yı çerāġ-ı
ḥayātından ṣoñra dīde-i endūh-zede-i dūd-endūdemüze meclis-i ālem
nice rūşen görinür?” didiler. Ka b eyitdi, “Bārī bu gice ser-hefte-i i tibārumuz olan leyle-i sebt olduġından nāşī leşker-i İslām bizi dest-beste-i
rişte-i ḥükm-i Tevrāt mülāḥaẓa itmekle ṭarafımuzdan iṣābet-i mażarrat
iḥtimāli mesdūd olmaġın pister-i emn üzre pīçīde-i cāme-ḫvāb-ı ferāġ
iken yek-bāre seyl-āb-ı ṭevārıḳ-ı şeb-ḫīz gibi hecme-i [B 122] şeb-ḫūn
eyleyelüm. İḥtimāldür ki eczā-yı ictimā ları tefriḳa-yāb olup [A1 92b]
def -i ġāile-i ḫuṣūm ile murabba -nişīn-i maḳṣūre-i ḥużūr olayüz.”
didi. Yehūd-ı nā-bihbūd bu reyi bi’l-külliyye naḳş-ı nigīn-i ḫaṭā add
idüp “Yā Ka b zamān-ı pārīnde rūz-ı fīrūz-ı sebtüñ perde-i iḥtirāmın
çāk idenler kisve-i mesḫ ile çār-sū-yı3 [M 80b] feżāḥetde tebdīl-i ṣūret itdükleri kerrāren meşhūd-ı bāṣıra-i āzmāyişümüz iken ne zühre ile
bu leyle-i mübārekenüñ dāmen-i iḥtirāmın ālūde-i ḫūn-ı ma ṣiyet idüp
ḳıtāle cesāret olınur?” didiler.4 āḳıbet ḫulāṣa-i ārāları zamān-ı cāhiliyyetde hem-nişīn-i süfre-i sevgendleri olan Ebū Lübābe-i Enṣārī raḍıya’llāhü
anh ḥużūrına müntehī olup anuñ ḥablü’l-veẟīḳ-i reyi bu varṭa-i hevlnākdan vesīle-i ḫalāṣ olmaḳ5 ümīdi ile cānib-i Ka betü’l-āmālden irsāli
içün iblāġ-ı peyām-ı niyāz eylediler. Bu jügāl-pāre-i recāları micmere-i
ḳabūle irtiḳā idüp ber-mūcib-i işāret-i [A2 103a] nebevī Ebū Lübābe
pā-nihāde-i ṣaḥn-ı ḥiṣār olıcaḳ yek-bāre ricāl ü nisvān6 ü eṭfāl-ı Benī
Ḳureyẓa murġ-ı nīm-bismil gibi her sū üftān ü ḫīzān olup rūy ü mūyların kende7-i nāḫun-ı ḥayret ve sīne vü girībānların çāk-zede-i çeng-i ne1
2
3
4
5
6
7

ḳalem-zede -A1
teber -B
vü is āf olmadı. Bir def a....kisve-i mesḫ ile çār-sū-yı -M
didiler: diyüp M, B
olmaḳ -A1
nisvān: nisā M
kende -A1
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dāmet iderek ḫāme-i āteşīn-nevk-i āh-ı cāngāh ile ṭūmār-ı pīrūze-gūn-ı
gerdūna bu resm üzre taḥrīr-i şikāyet eylediler ki
Beyt:
1

ح אل א
د م
א
2

د

را آن ز אن
ا
ّ ورای

“Yā Ebā Lübābe be-ḥaḳḳ-ı nān ü nemek bu girdāb-ı hevlnāk ve varṭa-i
ḥayāt-şūydan bizi taḫlīṣe ne gūne şurṭa-i tedbīr mülāḥaẓa idersin?” diyü
dāmenine āvīzān oldılar. Ebū Lübābe daḫı “Fermān-ı cihān3-muṭā -ı nebevīye teslīm üzre ṣaḥrā-yı iṭā ata nüzūlden ġayrı çāre yoḳdur.” diyü cevāb-ı ḳaṭ ī riştesin ḳaṭ itmiş iken perīşānī-i ḥāl ve ta bīrāt4-ı riḳḳat-ḫīzleri
mirāt-ı żamīrine aks-endāz olmaġın an ġayrı ḳaṣdin sikkīn-i benān ile
[A1 93a] zīr-i gelūsına işāret idüp ya nī nüzūlüñüz ser5-bürīde-i meslaḫ-ı fenā olmadan ġayrı ḥāleti müntic olmaz, meāline telmīḥ idedüşdi.
Ammā bu vech ile bī-ḫvāst pā-laġzīde-i ḥufre-i ḫaṭā olduġından çerāġ-ı
şu ūrı āstīn-zede-i ḥayret olup efsūs ü dirīġā ki Cenāb-ı Ḫudā vü Resūl’ine ḫıyānet eyledüm diyüp hemān ol maḥalden ser-endāz-ı ḫaclet ve sīne-kūb-ı nedāmet olaraḳ ṣudā -ı ḫumār-ı şermsārı ḥużūr-ı Resūl’e daḫı
māni -i müẟūl olup ḫūn-ābe-i endūhda dest ü pā-zenān Medīne-i Ṭāhire’ye revān oldı. Ḥālā mescid-i irem-nümūn-ı ḥarem-i [A2 103b] nebevīde ḫaṭṭ-ı zer-nigār6 ile 7 ــ
[ ــ ه أ ــ ا أ ــ א ــ ر ــ اM 81a] kelāmı sikke-i pīşānī-i ta ayyün olan sütūna bir zencīr-i girān-vezn-i āhenīn
ile kendüyi bend itdürüp tā sūhān-ı afv ü ināyet fekk-i iḳāl-i ma ṣiyet
[B 123] itmedükçe güşāyiş virmemege ahd eyledi. Ancaḳ evḳāt-ı ṣalātda ḫātūnı ol uḳde-i müşkileyi ḥall eyleyüp ba de’l-edā yine ol di āme-i
bostān-ı istiġfāra rabṭ ider idi. Ol silsile-i peyker-feşār zaḥmetinden ḥāsse-i sāmi a vü bāṣiresi ḫalel-yāb olduġı beste-i sāriye-i taḥḳīḳ-i muḥad-
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Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Kalemde bizim halimizi şerh edecek bir dil yoktur. Benim gördüğüm mihnetler yazının sınırlarını aşar.
men: mā M
cihān -M
ta bīrāṭ: taġayyürāt A1
ser: sizi M
nigār: kār M
Bu sütunlar, Ebû Lübabe’nindir.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

diẟīndür1. Āḫir bārgāh-ı mu allā-felke-i nübüvvetde2 Ebū Lübābe’nüñ
ḥiṣārdan avdetine intiẓār ḥadd-i i tidālden güẕār idüp mācerā-yı ḥāl-i
melāl-engīzi ma rūż-ı südde-i sidre-miẟāl olıcaḳ ḥażret-i eşrefü’r-rusül
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem “Eger bu cānibe3 tevcīh-i rūy-i i tiẕār ü istişfā
ideydi mezra a-i ḫaṭāsıçün çeşmesār-ı afv-ı Rabbānī’den idāre-i ṭolab-ı
istiġfār olınurdı. Ammā çünki rāh-ı bī-rāhı iḫtiyār itmiş, bu mertebeden ṣoñra neżāret-i çemen-i nedāmeti idrār-ı seḥāb-ı ināyet-i sübḥānīye4
vā-bestedür buyurdılar.”
Beyt li-müellifihi:5

Güşād-ı kārı olur luṭf-ı Ḥaḳḳ’a vā-beste6
O kimse kim ola ser pīç āstānından

Silsile-i siyeh ü sepīd-i eyyām ü leyālīden bir ḳavlde şeş rūz ḳavl-i āḫerde
deh rūz [A1 93b] rivāyet-i uḫrāda penc deh7 rūz inḳiżāsında cenāb8-ı tevbe-peẕīr-i günehkārān ve cürm-baḫşā-yı derdmendān dergāhından peyk-i
pīrūz-pey-i rūḥānī ol şem -i ten-güdāz-ı bezm9-i nedāmet içün īṣāl-i pervāne-i afv itmegin evreng-ārā-yı ḫıṭṭa-i risālet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyet bi’ẕẕāt miftāḥ-ı müşkil-güşā-yı dest-i merḥametleri [A2 104a] ile rehā-baḫş-ı
zincīr-i girih-gīr-i melāl oldılar.
Beyt li-müellifihi:10

Eyler beyāż nāme-i iṣyānı nūr-ı afv
Ḳalmaz siyāh mihre muḳābil cebīn-i māh

El-ḥāṣıl Benī Ḳureyẓa teẟīr-i şeāmet-i naḳż-ı ahddan nāşī pençe-i
saḫt-feşār-ı muḥāsaradan cān teng olup ḳanġı ḥabl-i tedbīre tevessül itdiler
ise rişte-i mīẟāḳ-ı bed- ahdān gibi güsiste buldılar ve ibḳā-yı ḫar-mühre-i
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5

muḥaddiẟīn -M
nübüvvetde: risāletde M
cānibe: ṭarafa A2
sübḥānīye: Rabbānī’ye M
Beyt li-müellifihi: Beyt A1, A2, -M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
6 luṭf-ı Ḥaḳḳ’a vā-beste: vā-beste-i luṭf-ı Ḥaḳḳ A2
7 penc deh: pānzde M, pencāh deh A2
8 cenāb -M
9 bezm -M
10 Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1, A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
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ḥayāt ümīdi ile ḳanġı dāmen-i tezvīre1 teşebbüẟ itdiler2 ise perde-i nāmūs-ı
bī-vefāyān gibi çāk-ber-çāk buldılar. Her kimden destyārī-i merḥamete
taḥrīk-i leb-i ümīd itdiler ise müşt-i dendān-şiken-i yesi3 āmāde gördiler
ve her ne cānibe tevcīh-i [M 81b] rūy-i ḍarā at itdiler ise ṭabance-i çehre-gerdān-ı ḥirmān müşāhede eylediler.

دم ز از

Naẓm:4

ر

5

אرزار
م

6

ان

ن
روز אر
د אر

آن
وان
א
א

āḳıbet dervāze-i ḥiṣār ki anlara fi’l-ḥaḳīḳa şāh-rāh-ı şehristān-ı fenā idi,
dīde-i ḥayrāniyān gibi güşād virüp ḫūn-ābe-i ḥasretiyān gibi kām ü nākām sīne-i ṣaḥrāya nüzūl idüp ṭavḳ-ı kemend-i ḥükm-i Ḫudā vü Resūl’e
gerdān-dāde-i teslīm ü inḳıyād olup fermān-ı ḫidīv-i ins ü cān ile
Muḥammed bin Mesleme tüvānende-i kārzār olanlar nīk-dest-i [B 124]
peymān-şikestlerin7 ṭılṣım-ı müşkil-bend-i ṣandūḳa-i ḳafā idüp Abdu’llāh bin Selām raḍıya’llāhü anh nisā vü eṭfāl ve esliḥa vü emvāl żabṭına
taḥrīk-i yerā a-i ihtimām eyledi. [A1 94a] Müsta idd-i dārū-gīr8 olanları
bir ḳavlde çār ṣad ve heft ṣad ve nüh ṣad idügi iḫtilāf-kerde-i eimme-i
siyerdür. [A2 104b] Aḳsām-ı edevāt-ı peygār biñ beş yüz tīġ ve iki biñ beş
yüz siper ve üç yüz zırh ve iki biñ nīze9 vü kināne10 vü kemān nā-gencīde-i
tīr ü kemān idi ve eẟāẟ ü emti a vü emvāl maḫāzin-i evhāmdan bīrūn ve
devābb ü mevāşī zürībe-i ḳıyāsa güncāyişden efzūn idi. Mā-ḥaṣal çünki
ricāl-i Benī Ḳureyẓa dest-ber gerden-beste teslīm-i kār-fermāyān-ı İslām
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5
6

tezvīre: tedbīre M
itdiler: eylediler M
yesi: dem-pāşī B
Naẓm: Beyt M, A1
kīneş: ḫūneş M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
O, Hazret-i Mustafa’nın buğzuyla konuşan kinci ve kininden dolayı kalemi kan damlatan kişi, devranın kılıcıyla savaşa niyetlenir. Ancak karşısında Allah’ın kahrıyla bu meydana ayak basar.
7 şikestlerin: şikenlerin M
8 dārūgīr: kārzār A1
9 iki biñ nīze -M
10 kināne: künām A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḳılındı. A yān-ı ṭāife-i Evs ḥalḳa-cünbān-ı bāb-ı niyāz olup bu gūne1
ref -i ruḳ a-i niyāz2 eylediler ki “Yā Resūla’llāh ṭāife-i Benī Ḳaynuḳā recā-yı İbn Selūl ile alef-i tīġ-i telef ḳılınmayup iclā ile iktifā buyuruldı.
Biz daḫı bu gerden-bestegān-ı ṭavḳ-ı ḫarmān ile debistān-ı cāhiliyyetde
hem-ders-i fenn-i ülfet ve meşḳ-nüvīs-i sevgend-i maḥabbet olmış idük.
Egerçi gezlik-i tīz-nūk-ı İslām ṣaḥīfe-i ḥālden ḥarf-i ülfeti ḥakk itmişdür.
Ammā ber-muḳteżā-yı şīrāze-i sābıḳa-i uhūd bu bendelerüñ ḍarbe-i
niyāzı daḫı cild-i ḳabūle mesbūk buyurılup bu bed- ahdlerüñ evrāḳ-ı siyeh-i ser-nüvişt-i vücūdları çāk-zede-i miḳrāż-ı şimşīr olmayup süpürde-i ṣarṣar-ı celā buyurulmaḳ bābında deryūze-i āṭıfet ü iḥsān iderüz.”
diyüp mükerreren ref -i nemīḳa-i niyāz eylediler. Server-i serīr-nişīn-i
istiġnā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā [M 82a] niyāzların birḳaç def a pes-endāḫte-i teġāfül buyurdılar. Ammā cünd-i ibrāmları ser-ḥadd-i mübālaġayı
tecāvüz idicek revzene-i ġayb-āşnā-yı dehānlarından şāhid-i dil-pesend-i
cevāb bu sīmā üzre ṣūret-nümā oldı ki “Ey vücūhü’l- aşīre şimdi bu māddenüñ faṣlı sizden bir merd-i ḥaḳḳ-şinās-ı ṣavāb-endīşüñ uhde-i ḥükmine ta līḳ olınsa rāżī olur mısız?” Cümlesi birden [A2 105a] sūfār-ı sihām-ı
yek3-terkeş4 gibi dehen-güşā-yı ḥarf-i ne am olıcaḳ “İmdi ol ḥākim-i
[A1 94b] ḥaḳḳ-gūy-ı iṣābet-āzmā Sa d bin Mu āẕ’dur.” diyüp maḥfel-i
muḳaddese iḥżārın fermān eylediler. Cenāb-ı Sa d raḍıya’llāhü anh ise
muḳaddemā zebān-güẕār-ı yerā a-i şīvekār olduġı üzre ma reke-i Ḫendeḳ’de İbn Urfata’nuñ zaḫm-zede-i peykān-ı ḫūn-çekānı olmaġıla cebīre-bend-i nā-tüvānī olup bu ġazādan żarūrī kūşe-gīr-i teḫallüf olmış idi
ve cerīde-i niyāzında naḳd-ı ḥayātı ḫızane-i ervāḥa teslīm itmegi temāşāyı nekbet-i Ḳureyẓiyān’a ta līḳ itmek ile perend-i ḫoş-naḳş-ı recāsı
tamġā-yāfte-i ḳabūl-i Yezdānī olmış idi. Sebük-revān-ı ḳabīle-i [B 125]
Evs ber-ḥaseb-i fermān Medīne’ye şitābān olup Sa d raḍıya’llāhü anhı bir
merkeb-i rehvār ile mu asker-i ẓafer-medāre īṣāl eylediler. Maḥfel-i
melāik-ḥidem-i risālete hengām-ı duḫūlde sulṭān-ı çāker-nevāz aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri ṭāife-i Evs’i 5  ـ ا ـ כḫiṭābına şāyān
1
2
3
4
5

gūne: resme A1, A2
niyāz: recā A1
yek -M
terkeş: tīrkeş M
Efendiniz için ayağa kalkın! (Buhârî, Cihâd, 165)
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buyurmaġıla Benī Abdu’l-eşhel istiḳbāle müsāra at idüp merāsim-i
baġal-gīrāne1-i ikrām ile dīvān-ḫāne-i bülend-revāḳ-ı nübüvvete getürdiler. Sa d bisāt-ı sa ādet-menāṭ-ı risālete rū-māl ile müsta id olduḳda pīşgāh-ı ḫatemī-penāhda fāiz-i derece-i maḳāl olan eşrāf-ı Evs Sa d’e ḫiṭāb
idüp “Yā Ebā Amr cenāb-ı şehryār-ı erīke-nişīn-i belāġ zimām-ı ḥükm-i
Benī Ḳureyẓa’yı sizüñ ḳabża-i iḫtiyārıñuza rabṭ buyurdılar. Pīrāye-i
ṣaḥāif-i ezmine-i māżiye olan naḳş-ı ḥuḳūḳ-ı sālifeye imrār-ı naẓar-ı
merḥamet idüp2 mu āmele-i şefḳat ü ātıfeti pes-endāḫte-i ḳafā-yı vefā
eyleme.” diyü īḳād-ı kānūn-ı ḥamiyyete düm-zen-i niyāz oldılar. Sa d
eyitdi, “Mirāt-ı mücellā-cebīn-i ictihāduma ḥavāle-i nefes-i i tirāż itmemek bābında [A2 105b] [M 82b] beste-i mīẟāḳ-ı İlāhī3 olur mısız?”
Cümlesi dem-sāz-ı terāne-i ḳabūl olıcaḳ Sa d cānib-i sulṭān-ı risālete
daḫı4 imāle-i beşere-i isticāze idüp lākin mürā āt-ı ḳā ide-i ta ẓīm ü iclāl
içün hecme-i ḥarf-i ḫiṭābdan [A1 95a] ictināb ṭarīḳi ile “Yā bu cānibde
olanlar ne buyururlar?” diyü taḥrīk-i leb-i istinṭāḳ eyledükde bālā-nişīn-i
serīr-i illiyyīn ḥażretleri “Yā Sa d bāfte-i kārgāh-ı ictihāduñ olan kālā-yı
bedī ü’n-naḳş-ı ḥükm sezā5-yı bālā-yı ḳabūl ü rıżāmuzdur.” didükde Sa d
raḍıya’llāhü anh “Çünki rıżā-yı ṭarafeyn vā-beste-i ḥükm-i ācizāne-i
faḳīrdür. Ben ḥükm eyledüm ki Benī Ḳureyẓa’nuñ bī-tereddüd ü teḫīr
bi’l-cümle dıraḫt-ı kühen-sāl-i ricāli reyyān-ı zehr-āb-ı şimşīr ve nāzük-nihālān-ı derārī6 vü eṭfāli esīr ve emvāl ü emti ası7 beyne’l-müslimīn
ḳısmet-peẕīr ḳılına.” diyüp kilk-i zebān-ı ḥikmet-beyānın āsūde-i ḳalem-dān8-ı dehān eyledi. Hemān dāver-i evreng-i şerī at aleyhi esna’t-taḥiyyet ḥażretleri “Yā Sa d ḥükm ü ictihāduña heẕār taḥsīn ü āferīn
ki ḳalem-i ḥaḳīḳat-nigār-ı münşī-i taḳdīr daḫı maḥkeme-i bālā-ṭāḳ-ı
heft-revāḳ-ı āsmānda bu vech üzre imżā-nüvis-i ḳabāle-i ḳażā olmış idi
buyurdılar. Zamān-ı seyyid-i ālemiyānda cevāz-ı ictihād meslegine ẕāhib

1
2
3
4
5
6
7
8

baġalgīrāne -A1
idüp: buyurup A1, A2
İlāhī -A1
daḫı -M
sezā: ḳabā M
derārī: ẕerārī A1
emti ası -M, B
ḳalemdān: muḳleme M, A2, B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

olan eimme-i uṣūlüñ mütemessiki1 bu mādde idügi ṣaḥīfe-pīrā-yı Mevāhib’dür. Mā-ḥaṣal mevkib-i ẓafer-āyīn-i muvaḥḥidīn dārü’l-hicreye imāle-i inān eyledükde mürā āt-ı iẓhār-ı şükūh-ı İslām ve terehhüb-i e ādī-i
liām içün üsārā-yı Benī Ḳureyẓa dest-ber2-i gerden-beste keşān keşān
Medīne-i Muṭahhire’ye naḳl olınup ricāli Üsāme bin Zeyd ḫānesinde
hem-āġūş-ı zincīr ve nisā [A2 106a] vü eṭfālin Ramle binti Ḥāriẟ menzilinde [B 126] cāy-gīr eylediler ve fermān-ı cihān-gerdān-ı nebevī ile bir
cāy-ı münāsibde bir ḫendeḳ ḥafr idüp ebdān-ı bed-bünyān-ı Ḳureyẓiyān’dan kenār-ı ḥiṣār-ı ademe gūyā burc-ı beden nümūdār eylediler.
Ol leb-i bām-ı fenāda ki menzilgāh-ı memāta nuḫustīn merḥaleleri idi,
Ḥażret-i Aliyyu’l-Mürtażā ve Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anhümā nāḫun-ı tīz-düm-i şimşīr ile gelū3-yı ḳarābe-i çirk-āgīn-i bedenlerinden fekk-i rişte-i ḥayāt idüp lāşe-i [A1 95b] bed-siriştlerin süpürde-i
laṭme-i seyl-āb-ı ḫūn eylediler. Şimşīr-i şu ā -ı ḫūrşīd ile meydān-ı maġrib lāle-gūn olıncaya dek biñe ḳarīb4 [M 83a] üsārā-yı bed-peymān-ı
Yehūd tamām resīde-i gird-āb-ı fenā olmamaġın baḳiyyesini5 fürūg-ı
meşā il-i şeb-efrūz ile menzil-gīr-i dereke-i siccīn eylediler. Sūsmār-ı vīrānezār-ı fesād Ḥuyey bin Aḫṭab daḫı sāḳī-i Ẕülfeḳār-ı Ḥayderī’den tecerrü -ı kes-i fenā ile ser-gerdān6-ı dārü’l-ḫumār-ı bise’l-ḳarār oldı. Mervīdür ki pīşgāh7-ı ṭāife-i eşrār olan Ka b bin Esed dest-be-ḳafā pīş-i ṭāḳ-ı
serā-perde-i risālete iḥżār olınduḳda “Yā Ka b bin Cuvās8 ḫōd size nebiyyün bi’l-ḥaḳ cenābına vuṣūlde şedd-i niṭāḳ-ı muṭāva atı aḳṣā-yı sa ādet
bilüp benüm daḫı selām-ı taṣdīḳ-encāmumı iblāġ eyleyesin.” diyü ta vīẕ-i
neṣāyiḥi size bāzū-bend-i vaṣiyyet itmiş idi. “N’ aceb çerāġ-ı dil-fürūz-ı
pendinden tenvīr-i kāşāne-i żamīr itmeyüp kendiñüzi çāh-ı tārīk-i ḫiẕlāna üftān itdüñüz.” diyü istinṭāḳ buyurduḳda “Yā Eba’l-Ḳāsım eger Ka b
bīm-i ser ü cāndan dest-şūy-ı çeşmesār-ı dīn-i Mūsevī oldı diyü daġdaġa-i

1
2
3
4
5
6
7
8

uṣūlüñ mütemessiki: uṣūl temessüki A1
-ber: -der A1
gelū-yı: gelüp M
biñe ḳarīb: bile A1, A2, B
baḳiyyesini -M
ser-gerdān: ser-girān M, ser-güẕār A1
pīşgāh: pīşekār M
Cuvās: Cuvāz M
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serzeniş-i Yehūd girībān-gīr1 olmasa be-ḥaḳḳ-ı āyāt-ı Tevrāt’a [A2 106b]
şimdi serāy-ı mu allā-binā-yı dīn-i İslām’a pā-nihāde-i iṭā at olurdum.
Ammā ne çāre ki ṭa ne-i hem-kārān māni -i ḳabūldür. diyü cevāb virmegin işāret-i sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn ile anı daḫı pīş-revān-ı merḥale-i fenāya
īṣāl eylediler. Mā-ḥaṣal naḳş-ı pür-ḫaṭā-yı vücūd-ı Ḳureyẓiyān dāmen-i
ẟiyāb-ı Ṭaybe2’den şüste-i seyl-āb-ı intiḳām olıcaḳ pes-māndeleri olan
manẓūme-i muḳteniyāt ba de’t-taḫmīs rācil ü rākibe nisbet ile müfred ü
müẟennā vü müẟelleẟ vechi üzre taḳsīm buyurıldı. Aḳsām-ı aḳār ü emlāk rıżā-yı ḫāṭır-ı enṣār ile muhācirīn-i bī-dār ü diyāra temlīk buyurılup
şükūfezār-ı sebāyādan Reyḥāne binti Amr melik-i yemīn olmaḳ üzre
gül-deste-i ahālī-i ḥarīm-i [A1 96a] nübüvvete żamīme buyurıldı. Sifāl-i
gülbün-i rıḳḳıyyetden ıṭlāḳ ile ḥadīḳa-i ḫaḍrā-yı münākaḥaya ilḥāḳ irāde buyurılmış iken Reyḥāne’nüñ ḫalḫāl-i rıḳḳıyyet pīrāye-i sāḳ-ı ḥayātı
olmaḳ kendi ḳālıb-ı niyāzına mesbūk olmaġın ḫāṭır-ḫvāhı üzre ibḳā
ḳılındı3.

Vāḳıa-i İntiḳāl-i Sad bin Muāẕ Raḍıya’llāhü Anh*
[B 127] Nāv-dān-ı şehd-rīz-i ḳalem muḳaddemā birke-i ta bīrde
icrā itdügi üzre Sa d [M 83b] raḍıya’llāhü anhuñ şāḫ-ı bālā-rev-i du āsı
bār-āver4-i ḳabūl olup mīve-i şīrin-güvār-ı rūḥı zīver-i ṭable-i beḳā olmaḳ
temāşā-yı ḫazān-ı ömr-i Ḳureyẓiyān’a vā-beste olmaġın ḫilāl ḥāl-i zevāllerinde nā-gāh çeşmesār5-i ser-girifte-i cerāḥeti inficāre başlayup ġonce-i
leb-beste-i zaḫmı gül-rīz-i pergāle-i ḫūn olmaġa gülzār6-ı [A2 107a] muṭarrā-yı iẕārında āẟār-ı ẕüyūl hüveydā oldı.

ف

Beyt:
7

1
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3
*
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وزش

اج
א

-gīr: -keş A1, A2
Ṭaybe: Ṭayyibe M
ḳılındı: olındı M, A2, B
Başlık: M 83a, A1 96a, A2 106b, B 126; Vefāt-ı Sa d İbn Mu āẕ Raḍıyallāhü Anh M
bār-āver: bāzār A2
Çeşmesār: çeşme-i nem -i A1
gülzār: gülşen B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
İstikametli mizacı ters döner. Alemi aydınlatan dolunayı tutulur.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Serv1-i ḫoş-ḫırām-ı bāġ-ı belāġ aleyhi’s-selām ser-i bālīnine sāye-i ıyādet ṣalup kemāl-i alāḳa-i ṣādıḳ-nevāzenelerinden ser-i mes ūdını bālīn-i
zānūlarında mekīn eylediler2. Sa d’uñ ser3-rişte-i ser-der-küm-i enfāsı pençe-i saḫt-gīr-i sekerāta4 giriftār iken nā-gāh nükhet-i cān-baḫş-ı Muḥammedī istişmām ile nev an fāiz-i dest-māye-i zūd5-fersā-yı ḥayāt olup

ه

Rubāī:6

7

ای گ ا ز אر
ارز ه
ازان

אر آ و אن رود ا א
ده و در א ز ه

mıṣdāḳınca mirāt-ı cān-fürūz-ı ruḫsārlarına çeşm-güşā-yı ḥayret olıcaḳ
ṣavt-ı ḫafīf ile ا ـ م ــכ ــא ر ـ ل ا إ ـ أ ـ أ ــכ ر ـ ل ا ّ ـ َ ا ــא
8
ا
 وsübḥasın9 ser-engüşt-i zebānında gerdān idüp mülāḥaẓa-i lāzime-i ādāb içün küre-i res-i mübārekin kürsī-i zānū-yı nebevīden gerdān
eyledi. Ḥażret-i çāre-sāz-ı bī-çāregān aleyhi’s-selām [A1 96b] dü ṣafḥa-i
dest-i du āların dergāh-ı icābete bāz idüp “İlāhā muḥāṭ-ı muḥīṭ-i ilm-i
şerīfüñdür ki abd-i rāstkāruñ Sa d10 vaḥdāniyyet-i ẕātuñı ve Resūl’uñı taṣdīḳ idüp mürā āt-ı ḥuḳūḳ-ı İslām’da cān-sipārlıḳlar11 levāzımın derece-i
kemāle īṣāl itmişdür. Reh-rev-i beḳā-güẕār-ı rūḥına cisr-i lerzān-ı sekerāt-ı
pür-ḫaṭarātdan ubūrda destyār olup ḫāṣān-ı ḥarīm-i ḳurbuñ ile hem-sāye-i riyāż-ı na īm itmek içün niyāzmendüm.” [A2 107b] diyü dīvān-ḫāne-i
mālikü’l-mülk-i lā-yezāla irsāl-i sefīr-i recā buyurdılar.

1
2
3
4
5
6
7

Serv: Server M
eylediler: buyurdılar A1
ser -M, A1
sekerāta: sekrān M
zūd: rūd B
Rubā ī: Beyt M, A1
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
Ey ölüm! Sevgili karşısında bizi utandırma. O değerli cevherden ümidimizi kestirme. Yar geliyor, can
ise gidiyor. Allah’ım! Bana bir nefes mühlet ver, (gerekirse) kıyametimde beni zinde kılma.
8 Allah’ın selamı üzerine olsun ey Allah’ın Resûl’ü! Ben şehadet ederim ki, sen muhakkak Allah’ın
Resûl’üsün. Risaletini tebliğ ettin ve ümmetine nasihatta bulundun.
9 sübḥasın: mesbaḥasın M
10 Ṣa d -A1
11 cān-sipārlıḳlar: cān-bāzlıḳlar M
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Beyt li-müellifihi:1 Bir du ādur ki ider fevc-i ḳabūl istiḳbāl
Olmamışken daḫı ser-ḥadd deheninden2 güẕerān
Ol ḫilālde fetīle-i nigāh-ı vā-pesīni mişkāt-ı [M 84a] cemāl-i āfitāb-ı dü
serādan iḳtibās-ı envār iderek şu le-i mihr-tāb-ı rūḥ-ı laṭīfi ārāyiş-i ḳandīl-i
arş-ı berīn oldı.
Naẓm:3

אدت را ادا د
او
ا ای ا אم א د
د واز
אی روح א
4
אز
ی آ אن ش

Ḳımme-pīrā-yı tāc-ı ṣıḥḥat olan ferīde-i tābnāk ḥadīẟ-i ālī-ḳıymet-i nebevī müfādı üzre āvāze-i nāgeh-ḫīz-i kūs-ı raḥīl ile ṭūṭī-i şekersā-yı rūḥ-ı
Sa d ḳafes5-i üstüḫvānkārī-i bedeninden remān olıcaḳ ṭāir-i münevver-per-i
sidre-nişīn ya nī cenāb-ı rūḥü’l-emīn nādī-i nübüvvete müẟūl [B 128] idüp
“Yā Resūla’llāh rūḥ-ı fütūḥ-engīz6-i Sa d lāne-i a lā-yı illiyyīne taḥrīk-i
cenāḥ eyledükde ebvāb-ı ṭārem-i heftgāne güşāyiş bulup kemāl-i meserret
ü istibşārdan sīmā-yı arşü’r-Raḥmān’da kisve-i lerze vü ihtizāz nümāyān
oldı ve yetmiş biñ münzeviyān-ı ḳıbāb-ı melekūt pīşgāh-ı serīr-i tābūtında dest-beste-i ṣalāt olmaġiçün ḥażret-i ẕi’l-celāl-i vālā-kirāmdan memūr
olduḳların iblāġ eyledi. Dāver-i ḫıṭṭa-i dü serā aleyhi’s-selām ḥażretleri
techīz ü tekfīnine bi’ẕ-ẕāt dest-i raḥmet-peyvestleri ile mübāşeret buyurup
ol mürde-i zinde-dili semend-i ser-saḫt-ı çūbīne süvār eylediler ve āmme-i
[A1 97a] aṣḥāb-ı kirām ile Baḳī -i Şerīf ’e dek mürā āt-ı resm-i müşāya at
buyurup ba de itmāmi’ṣ-ṣalāt derīçe-i dehlīz-i beḳāda menzil-gīr eylediler.
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Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1, A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
ser-ḥadd deheninden: ser-ḥadd-i dihenden A1
Naẓm: Beyt M, A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
O şehadetten dem vurunca felek kaza hükmünü icra etti. Onun temiz ruh kuşu uçtu. Arş yuvasına
doğru kanat çırptı.
ḳafes -B
fütūḥ-engīz: pür-fütūḥ A1
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אا ز
א
א ا

Naẓm:1 [A2 108a]
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Maḳdem-i Bilāl bin Ḥāriẟ-i Müznī Raḍıya’llāhü Anh*
Bu sāl-i ḫuceste-meāl ḫilālinde sālār-ı ḳabīle-i celīle-i Müzn Bilāl bin
Ḥāriẟ-i Müznī ricāl-i ḳabīlesinden çehār hezār müsta iddān-ı ḫil at-i hidāyet3 ile südde-i semā-sīmā-yı risālete tevcīh-i cebīn-i iṭā at idüp ḫvāce-i
debīristān-ı “mā evḥā” aleyhi efḍalü’t-teḥāyā cenābından4 levḥ5-ḫvān-ı6 sebaḳ-ı īmān oldılar.
Beyt:7

Her kim olsa tā ezel leb-teşne-i feyż-i hüdā
Āb-nūş-ı çeşme-i şīrīn-güvār-ı dīn olur

Dāire-i Ṭābe-i Mübāreke’de esās-efgen-i mebānī-i istiḳrār [M 84b] olmaḳ ārzūsı ile basṭ-ı ḳālīçe-i niyāz eylediler. Ammā cenāb-ı ḫayrü’l-verā
aleyhi’s-selām “Sizler ne maḥalde mekīn olursañuz yine nigāşte-i cerīde-i
muḥācirīnsiz.” diyü zād-ı rāh8-ı tesliyet ile mevāṭın-ı melūflarına i āde buyurdılar.

1
2

*
3
4
5
6
7
8

Naẓm: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Hiç kimse ebede kadar canlı kalamaz. Cihanı yaratan Allah sadece kalıcıdır. Bu cihan hiç kimse için
kalıcı değildir. Yegane kalıcı aziz olan Allah’tır.
Başlık: M 84a, A1 97a, A2 107b, B 128; Vāḳı a-i İslām Bilāl bin Ḥāriẟ-i Müznī Bā-çihār Hezār ez-Ḳabīle-i Mezenī M
hidāyet: hüdā A1
cenābından: cānibinden M
levḥ: nevḫ A2
-ḫvān: ḫān M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
rāh: idāre A2
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Vaḳāyi-i Sene-i Sādise ez-Hicret-i Faḫrü’l-Mürselīn
Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām*
İmām-ı Rabbānī ve Ḫaṭīb-i Ḳasṭallānī aleyhi’r-raḥmetü’l-bārī bu
siyāḳ üzre maḥfel-ārā-yı rivāyetdür ki sene-i sitte-i hicriyye Muḥarrem’inde Medīne-i Münevvere’ye heft merḥale ba īd Ḍariyye nām maḳāmda
ḍarb-ı ḫıyām iden seg-nihādān-ı Benī Kilāb ġāretine Muḥammed bin
Mesleme raḍıya’llāhü anh otuz süvār-ı tārāc-güẕār ile ta yīn buyurılmaġın
bir nīm-şebān āteş-i nā-gāh-ḫīz gibi ḫvābgāhlarına hücūm itdüklerinde
zāġ-ı siyeh-bāl-i nü ās lāne-i ḫār-beste-i dīdelerinden remān olup şeb-i tārda bir nicesi pervānevār şu le-i şimşīre dūçār olıcaḳ baḳiyyeleri şebpere-i
[A2 108b] şu ūrları gibi birer cānibe perrān oldılar. Yüz elli şütür üç biñ
ġanem iġtinām ile rücū eẟnāsında ser-i ḳabīle-i Benī Necid, ümāme
bin Üsāl’e cānib-i Mekke’ye azīmet üzre [A1 97b] iken1 dūçār olup gerden-beste-i silsile-i esr eylediler.
Beyt:2

Ger ḳażā çarḫda ḥiss eyleye nā-fermānı
Giçirür gerdenine kāh-keşāndan zencīr

Ravża-i ḳaviyü’n-nümā-yı risālete cūy-ṣıfat fāiz-i rū-māl olduḳda
ser-engüşt-i zebānın mīve-çīn-i şāḫsār-ı īmān eyledi. İḳtiżā-yı ḥikmet-i
ḫafiyye-i İlāhiyye ile raḥm-ı ḫāk-i pāk-i Ümmü’l-Ḳurā ḥaml-i eṭfāl-i gendüm-gūn-ı senābilden tehī-vādī-i ġayr-ı ẕī-zer olmaġıla medār-ı ta ayyüş-i
sükkānı3 nevāḥī-i Necid’üñ fevāżıl-ı maḥṣūlātına mevḳūf olmaġın ümāme ḳabīlesine vuṣūlda gürisne-ṭab ān-ı Ḳureyş’e ḳaṣd-ı eẕiyyet ü ezderā
ile sedd-i rāh-ı mu āmelāt-ı eyledi4. Ḫur-çīn-i ümīd-i Ḳureyş mikyāl5-i
mi deleri gibi ḫālī ḳalıcaḳ ol teng-māyegān-ı bāzār-ı ār u ḥamiyyetüñ
ḥażret-i şehryār-ı memālik-i mā u ṭıyn ḥaḳḳında mezra a-i ḳulūbları
ṭuḫm-gāşte-i şiddet-i ḫuṣūmet iken yine perde-i şerm ü nāmūsı ber-en-

*
1
2
3
4
5

Başlık: M 84b, A1 97a, A2 108a, B 128; Vāḳı a-i Sene-i Sādise M , Vaḳāyi -i Sene-i Sitte Ez-Hicret-i
Faḫrü’l-Mürselīn Ṣallallāhü aleyhi ve sellem A1
iken -M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
sükkānı: eskānī M
eyledi: idüp M
mikyāl: yek-sāl M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

dāḫte idüp āstāne-i āṭıfet-penāhlarına nāme-i ḍarāat1 ile ilticā eylediler.
[M 85a] Dāver-i ḳalem-rev-i mekārim-i aḫlāḳ aleyhi’s-selām pīşgāhında
niyāzları iktisāb-ı def2-i isāf itmegin ümāme3’ye kemā sebaḳ fetḥ-i mecārī-i muāmelāt içün taḥrīk-i çeşm-gūşe-i fermān eylediler.
Beyt:4

İḳtiżā-yı ḥüsn-i aḫlāḳ-ı nübüvvetdür bu kim
Behre-yāb-ı ḫvān-ı iḥsān eyler adāsın bile

Vāḳıa-i Acībe-i Ukül ü Ureyne*
[A2 109a] Ġarībe-gūyān-ı dāstān-ı seyyidü’l-ebrār bu vech üzre tertīb-i
aḫbār itmişlerdür ki ḳabīle-i Ureyne’den çend nefer āvāre5-i beyābān-gerd-i
idbār bir gün Utbe-i gerdūn-ṭufeyl-i risālete müẟūl idüp telebbüs-i ḫilat-i
İslām eylediler. Ammā muġaylān-ı bed-sirişt-i vücūdları hevā-yı germā-yı
bādiye ile menūs olmaġıla hevā-yı cān-baḫşā-yı Medīne-i Mübāreke
mizāc-ı bed-āmūzlarına nā-sāzkār düşmegin müddet-i yesīrede girībān-ı
ṭabīatları dest-zede-i avārıż u esḳām oldı. Binā-ber-īn tevābi-i ḳabādan
Ẕü’l-cedr6 nām maḥaldeki çerāgāh-ı cimāl-i ḫāṣṣe idi, taṣḥīḥ-i ebdān içün
tenaḳḳule müşār oldılar. [A1 98a] Ol mūş-ṭabān-ı ziyānkār ol maḥalde
müdāvā-yı ādīleri olan şīr ü şāşe-i cimāl tecerrüıyla tille-i saḫt-feşār-ı ilelden rehā-yāb olıcaḳ iẓhār-ı ḫubẟ-ı cibilliyetlerinde bī-ḳarār olmaları ile
beyābān-ı İslām-sūz-ı irtidādı vüche-i kār idünüp on beş miḳdārı7 laḳḳāḥ-ı
ḫāṣṣeyi bādiye-i intihāya sevḳ itdiler.
Beyt:
8

1
2
3
4
*
5
6
7
8

ار

אن ا
ود

אو و

دو

دا

ḍarāat: ḫazāat B
def: vaḳ A1, A2
ümāme: Yemāme M
Beyt -A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Başlık: -M, A1 97b, A2 108b, B 129
āvāre: idāre M
Ẕü’l-cedr: Ẕi’l-ḥaẕer M
miḳārı: miḳdārları M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Yüzlerce yazık olsun ki, sonsuzluk devletinin eteğini tuttular ve ümit yakasını yırttılar. (Sa’dî-i Şirâzî,
Divan, Gazeller, Gazel 229/4)

345

346

TENKİTLİ METİN

Nigehbān-ı şütürān olan Yesār nām bende-i cān-sipār zimām1-gīr-i
mümāna at olmaġa iḳdām eyleyicek ol sükkān-ı ḥuḳūḳ-ne-dān Yesār’uñ
dest ü pāyın dendān-ı tīz2-sikkin-i kīn ile engīḫte idüp çeşme-i çeşm ü
dehānın enbāşte-i ḫār3 ü ḫāşāk ve [B 130] endūḫte-i meġāk-ı helāk eylediler. Bu kār-ı bed-hencārları sāmi a-güẕār-ı seyyidü’l-aḫyār olduḳda Kürz
bin Cābir-i Fihrī raḍıya’llāhü anh bīst süvār-ı kāfir-şikār ile ber-muḳteżāyı fermān-ı felek-gerdān aḳablarından [A2 109b] per-güşāyende-i şitāb
olup ol ser-geştegān-ı girīve-i irtidādı dest-be-ḳafā dergāh-ı ma delet-penāِ
ha iḥżār eyledüklerinde menşūr-ı ālem-muṭā -ı ﴿ا َّ ــא َ ــ ٰ ُٓؤا ا َّ ۪ ــ َ ُ َ אرِ ُــ َن

َ
ا ّٰ َ َو َر ُ ـ َ ُ َو َ ْ ـ َ ْ َن ِ ـ ا ْ َ ْر ِض َ َ ــאداً اَ ْن ُ َ َّ ُٓـ ا اَ ْو ُ َ َّــ ٓ ا اَ ْو ُ َ َّـ َ اَ ْ ۪ ِ ـ َواَ ْر ُ ُ ُ ـ
ُ
ْ
ْ
4
﴾ ِ ــ ْ ِ ــ َ ٍفmüfādı üzre vücūd-ı Yesār’da iḫtirā itdükleri cezāyı ḳıṣāṣen

beden-i nā-pāklerin taḫte-i āzmāyiş eylediler.
Beyt:5

Oldı6 nişāne eyleyenüñ ḳaṣd-ı düşmeni
Şimşīr-i intiḳām-ı İlāhī’ye gerdeni

Vāḳıa-i Ġazve-i Ṣulḥ-engīz-i Ḥudeybiyye*
Ḫayme-dūzān-ı bāzār-ı āẟār bu zemīn üzre medd-i ṭınāb-ı aḫbār buyurmışlardur ki evāḫir-i sāl-i sādis ḫilālinde bir şebāngeh
Beyt:
7

א ت
ت
و

ۀ

ۀ

د

aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerinüñ dü cild-i anberīn-miḳleb8-i ecfānı maṣdar-ı ilm ü ḥikmet9 olan noḳṭa-i merdümek-i ṣāni -bīnlerine pūşiş
[A1 98b] olup ya nī şāh-bāz-ı müşgīn-cenāḥ-ı ḳurreleri ṣaydgāh-ı menām1
2
3
4
5
6
*
7
8
9

zimām: tārgīr A1
tīz -M
ḫār: ḫāk A1
“Allah’a ve Resûl’üne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak
öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi…” (Mâide, 5/33)
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Oldı: Evvel M
Başlık: M 85b, A1 98a, A2 109b, B 130; Ḫvāb-dīden-i Cenāb-ı Nebī İlāh Aleyhi’t-teḥiyyetü ve’t-teslīm M
Feilātün Feilātün Feilün
Nâsût cismi tutan el, mülk ve melekûtu gören göz...
miḳleb: muḳallib M
ḥikmet: ḥükm M, ḥilm B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

da pervāz iderken sevḳü’ṣ-ṣuver-i şehr-bend-i miẟālde bu nīreng1-i naḳş-ı
ḥaḳīḳat meşhūdları oldı ki āmme-i muḥācirīn ü enṣār ile ber-ṭarīḳ-i i timād

و

Beyt:
2

אف ا
אب

אص ا
ای دو ا

ya nī beyt-i mu allā-yı anberīn-ḳabāda nāil-i gerdiş-i ṭavāf olup miftāḥ-ı
miṣbāḥ-fürūġ-ı ḳıble-i ālem dest-i kevneyn-güşālarında cilve-nümā olmış
ve maḥremān-ı ḥarem-i [A2 110a] Rabbānī olan müminīn sāye-i ālī-ṭāḳ-ı
Merve’de taḥlīḳ-i rüūs ve taḳṣīr-i şa r emẟāli eşġāl-i nesekiyyeye der-kār
olmışlardur. Ṣubḥ-dem bu şükūfe-i sifāl-i miẟāl ile ecille-i aṣḥābuñ mīnā-yı
sāmi aların tezyīn buyurduḳlarında her biri fāiz-i medāric-i ibtihāc olup
bu ḫūrşīd-i cihān-fürūz-ı fütūḥ hemān ol sālde burc-ı vuḳū a taḥvīl ider
ümīdi ile tedārük-i mehāmm-ı rāh-ı Beytü’l-Ḥarām’a şürū buyurdılar.
Egerçi levḥa-i żamīr-i tābnākları naḳş-ı beyt3-i peygārdan muṣaffā idi. Lākin anede-i Ḳureyş dāire-i beyt-i ulyāya ṣaff-ı ḫilāfdan bārū-keş-i mümāna at olduḳları taḳdīrde taḫrīb-i dīvār-ı ittifāḳları icrā-yı seyl-āb-ı tündḫurūş-ı şimşīre muḥtāc olmaḳ mülāḥaẓası ile mānend-i berḳ birer ṣārim-i
düşmen-sūz istiṣḥābı ile iktifā buyurdılar.
Beyt:4

Bu arṣagāh içinde olan ṣāḥib-i vaḳār
Şimşīr ider ḥamāyili mānend-i kūhsār

Ḫayme-i sīm-gūn-ı hilāl-i Ẕi’l-ḳa de ṣaḥrā-yı ufḳ-ı ġarbīde medd-i ṭınāb-ı envār eyledükde ġāyet-i aḳvāl-ı eimme5-i siyer raḥimehumu’llāh üzre
biñ beş yüz nefer [B 131] merdān-ı ẓafer-medārla pā-der-rikāb-ı azm oldılar.6
1
2

3
4
5
6

nīreng: bī-reng A1, A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Allah’ın has haremi, insanların ve meleklerin tavaf yeri; her iki âlemin yüce makamı, felek kubbelerinin
kıblesi…
beyt: niyyet A1.
Beyt -M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
eimme -A1
Bu arṣagāh içinde…. pāder-rikāb-ı azm oldılar -M
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Beyt:1

Gerden-i ḫam-gīr-i nāḳa naḳş-ı iḳdām-ı cimāl
İtdi rāh-ı Ka be-i ulyāyı pür-bedr ü hilāl

Bu sefer-i [M 86a] tevfīḳ-rehberde meṣābiḥ-i şebistān-ı [A1 99a] iffetden Ümmü Seleme raḍıya’llāhü anhā pīrāye-i ḫayme-i refāḳat ḳılınup
menzil-i Ẕü’l-ḫuleyfe’de yetmiş res bedene-i hedy berāy-ı imtiyāz taḥlīl ü
taḳlīd ü iş ār buyurıldı. Rūz-ı nuṣret-fürūz-ı Bedr’de girifte-i mehār-ı temellük-i sālār-ı enbiyā aleyhi ecmelü’t-teḥāyā olan cemmāze-i [A2 110b] Ebū
Cehl daḫı güẕeşte-i ḳaṭār-ı şümār idi. Sāir fāiz-i dest-māye-i iḳtidār olan
muvaḥḥidīn daḫı hedāyāların ber-ṭarīḳ-i mesnūn taḳlīd ü iş ār idüp cümlenüñ ta ahhüd-i lāzime-i umūrı Nāciye bin Cündüb-i Eslemī’nüñ gerden-i
iltizāmına taḥmīl buyurıldı. Ol menzilden Bişr bin Süfyān-ı Ḫuzā ī eczā-yı
perīşān-terkīb-i cem iyyet-i Ḳureyş’den taḥṣīl-i varaḳ-pāre-i ḫaber içün
ta yīn buyuruldıḳdan ṣoñra mīḳāt-ı Ẕü’l-ḫuleyfe’den verd-i muṭarrā-yı çemen-ārā-yı risālet beden-i nāzükterlerine dü berg-i nesrīn-gūn-ı iḥrām ile
ẕīver-bend olup kenār-ı çeşmesār-ı efvāhdan nihāl2-i maġfiret-bār-ı telbiyeyi arş-sāy eylediler.

א

Meẟnevī:3

ت
5

م ای
ای
א

4

ا

ار وا

ۀ
א

Ẕi’l-eşṭāṭ nām maḥalde Bişr bin Süfyān āstāne6-i mu allā-ḳadr-i risālete rū-māl idüp Ḳureyş’üñ vüche-i āfitāb-ı gītī-fürūz-ı nübüvvete sedd-i
dīvār-ı mümāna at sevdāsı ile rüesā-yı Aḥābiş’den daḫı istimdād idüp7
Ẕīṭūvā nām maḥalde zānū-zede-i istiḳrār olduḳların ve Ḫālid bin Velīd
ve İkrime bin Ebī Cehl iki yüz kāfir-i kīne-cū ile Kürā ü’l-Ġamīm nām
1
2
3
4
5

6
7

Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
nihāl: nehār B
Meẟnevī: Beyt M, A1, Naẓm A2
ehl: erbāb M, B
Fāilātün Fāilātün Fāilün
Basiret ehlinin gözünde kabul görmek istersen “lebbeyk” narasını yüksek sesle söyle. Mahrem olmazsan telbiye yapamazsın. Eğer âleme vakıf değilsen çabala.
astāne: üstāda B
idüp -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

maḥalde ṭalī a-i müdbirān ta yīn olınduġın iblāġ1 eyledi. Binā-ber-īn server-i aṣfiyā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā vücūh-ı aṣḥāb-ı bülend-cenāb ile idāre-i sübḥa-i istişāre buyurdılar. Ber-muḳtażā-yı ḫulāṣa-i ārā şāh-rāhdan
cānib-i Yemen’e nev an inḥirāf ile nā-maẓanne olan bir maḥalden ġubār-ı
aḳdām-ı ḫuyūlları nümāyān olıcaḳ hemān Ḫālid bin Velīd ve kendi ile
şīrāze-gīr-i [A1 99b] ictimā olan bed-revişān [A2 111a] yek-bāre sāḳ-ı
ẟebātların hīzem-pāre-i seyl-āb-ı ḫūrdevār beyābān-ı firāra der-kār idüp
[M 86b] naḳl-i peyām-ı şükūh-ı enbūh2-ı İslāmiyān ile ḫırmengāh-ı ḳadr-i
müşrikīne īṣāl-i zelzele-i hirās eylediler. Mevkib-i ṣaḥrā-fürūz-ı şehin-şāh-ı
risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye eniyyetü’l-Marār nām maḳāmdan3 güẕār
iderken nā-gāh tenhā-süvār-ı meydān-ı lā-mekān aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
ḥażretlerinüñ rekūbe-i ḫāṣṣaları olan Nāḳa-i Ḳaṣvā kürsī-i çār-pā-yı vücūdın bilā-ināḫetin ve işāretin hem-āġūş-ı bisāṭ-ı zemīn idüp mehere-i
dāġ-ı ḳamer-tāb-ı sīnesi ile ṣaḥīfe-i ḫāki mühr-zede-i istiḳrār eyledi. Her
ṭarafdan iḳāmet ve taḥrīk-i iḳdām itdükçe daḫı ziyāde rīşe-i istiḥkām ṣalmaġın [B 132] ḥavālī-i rikāb-ı gerdūnsāda bulunan berere-i aṣḥāb ġālibā Ḳaṣvā’nuñ ṣandūḳa-i bedeninden metā -ı tāb ü ṭāḳat fersūde4-i dest-i
nā-tüvānī olmaḳ gerekdür didüklerinde ḥażret-i remz-āşnā-yı desīse-i
ḥaḳīḳat aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet “Bāre-i Ḳaṣvā’da sāḳ-ı iḳtidārı süvār-beste-i
acz ü a yā oldı, i tiḳādı şāyān degüldür. Belki Aṣḥāb-ı Fīl’e ṣaff-ı ebābīl ile
sedd-i hevā-yı azm eyleyen cenāb-ı Rabbü’l-ālemīn şimdilik5 li-ḥikmetin
Ḳaṣvā’nuñ daḫı pāy-ı azmine iḳāl-i sekte-i tevaḳḳuf urup cānib-i Ka be-i
mu allāya ruḫṣat-ı ḥareket virmemişdür.” diyü leb-cünbān-ı cevāb-ı ḥikmet-niṣāb olup bi’l-iḳtiżā Ḥudeybiyye nām mevżi de bir bir-i ḳalīlü’l-mā
pīrāmeninde ḥalḳa-bend-i ḫıyām-ı ārām oldılar. Bir vech ile ki arż-ı ḥāl
temāsān6-ı sāyebān-ı istirāḥatlarından ve ḫāk-i pāk-i ḥarem ta alluḳ-ı seccāde-i ṭā atlarından ḥiṣṣe-gīr oldı. [A2 111b] Ammā ol çāhuñ mānende7-i
çeşm-i ḍarīr gibi ābı kem-yāb olmaġıla devābb ü mevāşī mertebe-i ervāya

1
2
3
4
5
6
7

iblaġ: i lām A1
enbūh -A1
maḳāmdan: maḥaldan M
fersūde: fermūde A2
şimdilik -M
temāsān: temāss A1
mānende -M
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fāiz olmaduḳlarından leb-teşne-i bādiye-i ḥayret1 olmaları ile bi’ż-żarūre südde-i sidresā-yı risālete arż itdüklerinde āşiyān-gīr-i kenāneleri olan
ṭuyūr-ı [A1 100a] çūbīn ten-i müşgīn-bālüñ2 birisin Nāciye bin Cündüb
raḍıya’llāhü anha teslīm buyurup ol çāh-ı ḫuşk-çeşme mīl-i dīde-i intiẓār
eyledükde bi-emri’llāhi te ālā ḫadeng-i server-i āleme ṣafā-yı vuṣūl ile eşkpāş-ı sürūr olup reg-i nişter-ḫūrde gibi [M 87a] bir zülāl-ı ṣāf feverān ve tā
āḫir-i eyyām-ı ḳıyāmete3 dek cümleyi reyyān eyledi. Pençe-tāb-ı āfitāb olan
enāmil-i mu cize-rīzleri lūle-i maḳsim-i cūy-bār-ı i cāz olmaḳ daḫı bu ġazāda nażāret-baḫş-ı ḥadīḳa-i şühūd olduġı ta yīn-kerde-i muḥaddiẟīndür.
Beyt:
4

אن

او راه

אن

از

راه و رو
او آب
ا

از

5

Mervīdür ki ṣaḥrā-yı Ḥudeybiyye ḫıyām-ı İslām ile şükūfezār olduḳda me-bādā sebük-serān-ı Ḳureyş bu azīmetden maḳṣūd idāre-i ṭolāb-ı
kārzār ḳıyās itmek ile bostān-ı sergīn6-ālūd-ı żamīrlerine tuḫm-ı mümāna at pāşīde idüp ṣoñra cünbiş-i dās peygāra muḥtāc olmaya diyü Ḫırāş
bin Ümeyye-i Ḫuzā ī raḍıya’llāhü anh nām-zed-i sefāret buyurıldı. Ḫırāş
encümen-i cān-ḫırāş-ı Ḳureyş’e vāṣıl olup kīse-i sāmi asına nihāde buyurılan naḳd-ı nā-maġşūş-ı maḳālı yek biñ şümürde-i ser-engüşt-i zebān eyledükde sefīhkārān-ı küffār ġāyet-i [A2 112a] istikbārlarından ceyb-i ḳabūle
şāyān görmedüklerinden ġayrı bī-mūcib ü iḳtiżā Ḫırāş’üñ fānūs-ı şem adār-ı vücūdın seng-bār7-ı eẕiyyet ile şikest itmege8 der-kār oldılar. āḳıbet
ba żı dūr-endīşān-ı rüesā-yı Aḥābiş i āneti ile ḥamāme-i dām9 üftāde-i
vücūdı dest-i kūdek-revişān-ı kūçe-i işrākdan rehā-yāb olup serā-perde-i
izz ü iclāle [B 133] rū-māl eyledükde bed-mizācān-ı Ḳureyş’üñ emrāż-ı
rediyye-i lecc ü ḫıṣāmları şerbet-i bürü’s-sā a-i tīġ-i zehr-ābdārdan ġayrı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ḥayret: ḥasret A1
bālüñ: meālüñ M
ḳıyāmet: iḳāmet A1, A2
Müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün
Yüz susamış yolcu, onun avucundan su arar. Onun parmak uçlarından çeşme gibi su coşar.
Ez: Hest M
sergīn: şirkīn A2
seng-sār: seng-bār A1
itmege: olmaġa B
dām -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ile mümkinü’l-indifā olmayacaġın iş ār idicek [A1 100b] ḥażret-i faḫr-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bu ḳufl-ı müşkil-bendüñ miftāḥ-ı ta bīrāt-ı
vaḥşet-zede ile güşādı emrinde Cenāb-ı Ömerī’den çeşm-dāşt-ı tevaḳḳu
oldılar. Ḥażret-i Fārūḳ raḍıya’llāhü anh yerā a-i zebān-ı ṣıdḳ ile bu gūne
dībāce-bend-i risāle-i ma ẕeret oldı ki “Yā Resūla’llāh ol ḳafes-i çār-kūşe-i ten ki rāh-ı rıżā-yı şerīfüñde şikest olmadan dāmen-çīn ola. Çeşm-i
i tibārumda tūde-i ḫār ü ḫısdan muḥaḳḳar ve ol ṭāir-i per-beste-i cān ki
dāne-i maḥabbetüñ şevḳi ile dām-ı irādetüñde [M 87b] pāy-best olmadan bāl-engīz-i gürīz ola. Dīde-i i tiḳādumda murġ taṣvīrden bī-fāideter
idügine ḫāṭır-ı ġayb-dānıñuz a dāl-ı şühūddur. Lākin temşīt-i mehāmm-ı
dīniyye taḳrībi ile şāhiḳa-i ṣalābet-i Ömeriyyem hem-vāre bed-kīşān-ı Ḳureyş’e şimşīr nümāyende-i eşedd-i ḫıṣām olduġı anlaruñ daḫı fesān-zede-i
yaḳīnleri olmaġla her biri gūşt-pāre-i bedenüme dendān-ı ciger-ḫā-yı adāveti tīz itmişlerdür. [A2 112b]
Beyt li-münşiihi:1
Saña ġayret-keş olmaḳ oldı bā īẟ kīn-i aġyāra
Baña pür-ḫışm ü kīn olmaḳ adūlar hep senüñçündür
Ḥālā iḳtiżā-yı vaḳt üzre irāde-i celiyyeñüz miyāneden ref -i perde-i vaḥşete müte allik iken böyle maḥalde nā-hoşmendān-ı Ḳureyş’üñ bu kemīne
ile mu āmele-i nā-puḫteleri merāret-resān-ı ẕāiḳa-i maṣlaḥat olup şerāre-i
ülfet-sūz-ı muḫāṣamet müceddeden bālā-gīr olmaḳ vehmi bu kemterīne inān-keş-i mümāna at olmadadur.” Vāḳı ā manẓūme-i a ẕār-ı Fārūḳī
nigāşte-i levḥa-i ṣıdḳ ü ḥaḳīḳat olmaġın ḳarīn-i çeşm-i ḳabūl buyurılup
Cenāb-ı Oẟmān raḍıya’llāhü anh ile ahālī-i Mekke’den alāḳa-gīr-i ülfet ve ḳarābet-i bī-şümār olmaġın ḫiẕmet-i sefāret uhde-i himmetlerine
taḥmīl buyurıldı. Cenāb-ı ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anh ferzend-i kirāmı
der2-āġūş-ı Ümmü’l-Ḳurā’da cilve-sāz olıcaḳ ḫurd ü büzürg-i Ḳureyş maḳdem-i mükerremeyn3 iḥtirām üzre telaḳḳī eylediler. Şem a-i ḫāne-vāde-i
1
2
3

Beyt li-münşiihi: Beyt M, A1, A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
kirāmı der-: kirāmī-vār M
mükerremeyn: mükerremin M
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Affānī1 [A1 101a] raḍıya’llāhü anh iẓhār-ı fürūġ-ı risālet içün taḥrīk-i zebāna şürū eyledükde her biri “Yā Oẟmān ol bāfte2-i kārgāh-ı zebān idecegüñ
nesīc-i ṭurfe-tār-ı maḳālāt-ı ṭavīlü’ẕ-ẕeyl olmaġla endāze-i münāza āt-ı keẟīreye mevḳūfdur. Şimdilik anı endāḫte-i ṣandūḳa-i teḫīr idelüm. Senüñ ile
alāḳa-i teşābük3-i ḳarābetden mā adā gāh āsāyiş-kede-i cān-perver-i gehvārede hem-sāye ve gāh meydān-ı ney-süvārīde hem-pāye olup tā maḥalle-i
nev-binā-yı İslām’a naḳl-i bisāṭ-ı ḳalb ü ḳālıb idinceye dek beynimüzde
olan ḥuḳūk-ı ülfet-i gūn-ā-gūn ile ẟābit olmışdur. Bizüm çeşm ü gūşümüz senüñ [A2 113a] [B 134] dīdār-ı fürūġ-engīz ve güftār-ı ḳand-rīzüñe
müştāḳ ve sen daḫı müddet-i medīdeden berü ser-i sa ādet-medārına gerdişden mehcūr olduġuñ arūs-ı dil-ārā-yı beyt-i siyeh-ḳabāya ārzūmendsin. Hele şimdiki ḥālde gāh ẕevḳ-i ṭavāfa [M 88a] der-kār ve gāh zīver-i
cimāl-i gītī-fürūzı olan noḳṭa-i ḥāline pergār ol diyü mürā at-ı levāzım4-ı
mihmān-nevāzı gösterdiler. Ammā ḥażret-i ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anh
çünki ḳāfile-sālār-ı nūr-ı hüdā ya nī cenāb-ı ḫayrü’l-verā aleyhi ecmelü’t-teḥāyā ḥażretleri daḫı ṭalebkārī-i viṣāl-i Ka be-i ulyā ile bu ḳadar irtikāb-ı meşāḳḳ-ı ḥareket buyurup anlar henüz nemek-līs5-i māide-i viṣāl
olmamış iken anlardan muḳaddem ḫvān-ı merāma küstāḫāne iṭāle-i engüşt-i iştihā itmek münāfī-i ādāb-ı ubūdiyyetdür.
Beyt li-münşiihi:6 Ben kimem tā eyleyem sebḳat o ālī-cāha kim
Kimse yoḳdur sebḳat itmiş aña maḫlūḳātdan
diyü ṣūret-nümā-yı istiġnā olıcaḳ bu mu āmele-i nāz Ḳureyş’e rāh-āverd-i
ḫaclet ü infi āl olmaġla min ba d ḳandīl-i maḳāl-ı maṣlaḥat-efrūzına daḫı
ṭāḳçe-i sāmi alarında ruḫṣat-ı āvīziş virmedüklerinden ġayrı çend rūz kūşe-nişīn-i zindān-ı çeşm eylediler. Cenāb-ı Osmān’nuñ müddet-i melḥūẓeden ziyāde mekẟi ḫilālinde ġadr7-ı dil-siyehān-ı [A1 101b] Ḳureyş ile
1
2
3
4
5
6
7

Affānī: Oẟmānī B
bāfte: fitne A2
alāḳa-i teşābük: teşābük-i alāḳa M, A1
levāzım -M
nemek-līs: nemek-çeş B
Beyt li-münşiihi: Beyt M, A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
ġadr: öẕr B
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şehr-bend-i ḥayātdan ṣaḥrā-yı ademe intiḳāli erācīfi daḫı miyān-ı aṣḥābda
şu le-gīr1-i şuyū olmaġla sicill-i semāvīde mesṭūr olan bī atü’r-rıdvāna vāsıṭa-i vuḳū oldı. Ya nī bu mu āmele-i dürüşt-i nā-dürüst-i küffār āfitāb-ı
żamīr-i seyyidü’l-enbiyāya [A2 113b] ẕerī a-i inkisāf olmaġıla ol ḥavālīde
vāḳı şecere-i sidre ve yāḫūd ẟemere2 sāyesinde şāḫ-ı berūmend-i ebdān
mīve-feşān-ı ḥayāt olıncaya dek kīneverān-ı küffār üzre ṣā iḳabār-ı peygār
olmaḳ şarṭı ile mu ākede-i dest-i mübāya at eylediler. Cādde-i nev-güşāde-i
bī at üzre icāle-i kümeyt3-i rıżāda cümleye sebḳat iden Ebū Sinān-ı Esedī
raḍıya’llāhü anhdur ve reh-neverd-i beyābān-ı ibā4 olan Ced bin Ḳays idügi an ane ile İmām-ı Sa bī5’den rivāyet-kerde-i İbn Hişām’dur. כ ــא ــאل ا

﴾ ـכ َ ْ ـ َ ا َّ ـ َ ِة إ ـ آ ـ ا ـ
َ ـ و ـ ﴿ َ َ ـ ْ َر ِ ـ َ ا ّٰ ُ َ ـ ِ ا ْ ُ ْ ِ ۪ ـ َ ِا ْذ ُ َ א ِ ُ َـ
َ

6

ḥażret-i dest-gīr-i bī-kesān-ı ümmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet ḥālā cenāb-ı
ẕi’n-nūreyn ḫiẕmet-güẕārī-i Resūl-i Bārī żımnında nā-gām-nişīn-i dāire-i
muḫālifīn bulınmaġın bu bī atdan vāye-gīr-i ḫarmān olmasun diyü
[M 88b] dest-i çeblerin kendi ṭarafından dest-i rāstların Ḥażret-i Oẟmān
ṭarafından7 yek-dīgere aḳd buyurup nevāle-i şīrīn-güvār-ı bī at-ı marżiyyeden ifrāz-ı ḥiṣṣe-i ġāib buyurdılar. Ḫaṭīb-i Ḳasṭallānī raḥmetulla’llāhi aleyh miḥrāb-efrūz-ı rivāyetdür ki dest-efrāzān-ı aṣḥāb-ı kirām çehre-i efkār-ı küffāra ṭabançe-i saḫt-ı peygār urmaḳ niyyeti ile aḳd-i [B 135] dest-i
ahd itdükleri iḫbārı miyān-ı Ḳureyş’de āvāze-gīr olıcaḳ zenbūr-ı vehm ü
bīm ser-i bī-şu ūrlarına cūş itmegin Ḥażret-i Osmān’ı maṭiyye8-i ikrām ile
serā-perde-i iclāle īṣāl9 eylediler. İbn Hişām Zührī’den raḥimehumu’llāh
şīrīn-sāz-ı dimāġ-ı rivāyet olmışdur ki ahālī-i ḳabīle-i Benī Ḫuzā a ki
kenār-ı çeşmesār-ı tevḥīdde taṭhīr-i destār10-ı [A2 114a] cenān idenlerden
mā adā ālūde-i ḫallāb-ı şirk olanları bile hevā-ḫvāh-ı cenāb-ı risālet-penāh
olup [A1 102a] hem-vāre Ḳureyş’üñ bafte-i dest-i iḫtirā itdükleri ḥaṣīr-pā1
2
3
4
5
6

şu legīr -A1
ẟemere: sümre A1
kümeyt: kemiyyet M
ibā -M
Sa bī: Sa īd A2
Allah celle celâlühünün buyurduğu gibi, “Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur.” (Fetih, 48/18)
7 ṭarafından: cānibinden B, cānibine A2
8 maṭiyye: aṭiyye A1
9 īṣāl: irsāl M
10 destār: dest-mālı M
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re-i efkārı şehryār-ı ḳalem-rev-i risālet ḥażretlerinüñ pāyīn1-i süllem-i
vuḳūflarına basṭ iderler idi. Ḳabīle-i merḳūme efrādından çend ricāl ile
Büdeyl bin Varḳā -i Ḫuzā ī sāye-i bārgāh-ı celāle rū-māl idüp ṭavr-ı
nīk-ḫvāhāne üzre bu ḥarekāt-ı berekāt-baḫşdan niyyet-i ḫabiyye-i żamīr-i
ālem-gīrleri2 ne idügin istiḫbār eyledi. Cenāb-ı ḳāid-i ketībe-i hüdā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’t-teḥāyā ḥażretleri “Yā Büdeyl muṭlaḳā şevḳ-i ṭavāf-ı ḫāne-i
Ḫudā gerden-i cāna kemend-i ḫāṭır-keş-i ceẕbe-i maḥabbet ṣalmaġla dü
ḳıṭ a semen-gūn-ı iḥrām ṭāir-i ārzūya bāl ü per ḳılınmışdur, yoḫsa bir ferd
ile mu āmele-i kārzār ḥavālī-gerd-i żamīrüm degüldür. Ammā Ḳureyş’üñ
cibāl-i cibilletleri irāet-i şimşīr-i ḫuṣūmete aceb münhemikdür ki hem-vāre taḥrīk-i silsile-i gerden-güẕār-ı mu ādāt iderler. Ammā yine kendilerüñ
kef-i destlerine3 ẕerī a-i ḫırāş-ı ḫūn-pāş olur. Anlara nāfi olan taḥṣīl-i
dest-māye-i istirāḥat içün bizümle bir müddet fetḥ-i dükkān-ı āştī idüp ser
ü4 kār-ı peygārumuzı bī-gāneler uhdesine taḥmīl itmek idi. Eger “el- iyāẕü
bi’llāh5” bāzār-ı kārzār-ı ecānibde niẓām-ı aḳdü’l-leāl-i cem iyyetümüz güsiste olursa gūş-ı ümīd-i Ḳureyş bī-külfe-i [M 89a] zaḥmet ḳurṭa-yāb-ı
merām olmış olur ve eger muḳteżā-yı ulüvv-ı seḥāb-ı ẓafer-bār-ı dīn a dā-yı millet-i dīn6-i beyżā7 laṭme-ḫvār-ı seyl-āb-ı tünd-ḫīz-i şimşīr olurlar
ise bārī ol zamānda [A2 114b] Ḳureyş daḫı yā sāḥil-i selāmet-baḫş-ı İslām’a
ilticā ideler. Yāḫūd vādī-i hevlnāk-ı ıṣrārda istiḳrārları ṣūretinde bārī ol
müddet-i istirāḥatda8 ṭūfān-ı ḫurūşān-ı İslāmiyān’dan muḥāfaẓa içün
ta mīr-i ehrām-ı istiṭā at itmiş bulunurlar. Ammā şöyle ki eger müsvedde-i
müşevveş-raḳam-ı işrāk ü istikbārdan ṣaḥīfe-i beyāż-ı İslām’a müntaḳil olmayalar, şerī at-ı ḳāṭı a-i müşrik-endāzı [A1 102b] gezlik-i ġalaṭ9-tırāş-ı
nüsḫa-i āferīniş eyleyen kātib-i ḳudret ḥaḳḳiçün ḥarf-i ḫaṭā-nümūd-ı vücūdların ṣaḥīfe-i siyeh ü sepīd-i ālemden ḥakk idüp yirlerin zer-varaḳ-ı
envār-ı dīn-i beyżā ile teẕhīb itmedükçe āsūde-i miḳleme-i ferāġ olmaḳ
1
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9

pāyīn: mā-beyn A1
ālem-gīr -M
kef-i destlerine: dest ü gerdenlerine M
ser ü -M
Allah etmesin.
dīn -M, A2
beyżā -B
ol müddet-i istirāḥatda -M
ġalaṭ: ḳalem B
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iḥtimālüm yoḳdur.” diyüp risāle-i maḳāl-ı maḳāma1 ḫitām virdiler. Büdeyl
kelimāt-ı ḥikmet-āmīz-i seyyidü’l-verāya zemzeme-i istiḥsān çeküp mecma -ı Ḳureyş’e [B 136] mu āvedet eyledükde kūşe-i ṭāḳ-ı gūşında ta līḳ
olınan şem -deste-i maḳālı yegān yegān tārīk-i dilān-ı Ḳureyş’üñ kāşāne-i2
şu ūrlarında efrūḫte idüp def -i ẓalām-ı muḫāṣamet ile tenvīr-i meclis-i
muṣālaḥaya bisyār-ı gūşiş eyledi. Ammā tīre-baḫtān-ı Ḳureyş yek-sere neysitān-ı hevā-zede gibi ser-cünbān ve bī-hūde-gūyān didiler ki “Ey Büdeyl
ḥaḳīḳat-i ḥāl budur ki siz evvel daḫı cānibdārī-i Muḥammedī ile muttaṣıf
bir ṭāifesiz, anlar ḥaḳḳında sizüñ sifālçe-i dehānıñuzdan ser-zede olan semen-deste-i maḳāl rāyiḥa-i ḥimāyet ü aġrāżdan ḫālī olmamaġla şāyeste-i
şükūfe-dān-ı i timād degüldür. Evvelā kināne-i żamīrleri sihām-ı niyyet-i
perḫāşdan tehīdür [A2 115a] didügüñ bizi hedef-i meydān-ı ḳurb3 itmek
içün ta biye olınmış tūde-i iḥtiyāl olmaduġı neden ma lūmdur. Farażā şebdīz-i tīz-ḫīz-i kelāmları şāh-rāh-ı ṣıdḳ ü ḥaḳīḳatda cilve-rīz olduġı taḳdīrde
anlaruñ bu gūne vaż -ı ġālibāne ile seyl-āb-ı kef-feşānında gibi Ümmü’l-Ḳurā’ya duḫūllerinden ve ol maḥalde bizüm ser ü destümüzden sebū-yı şikeste ve şāḫ-ı bürīde gibi ḥareket-i mümāna at ü müdāfa at ṣudūr
itmedüginden miyān-ı ḳabāil-i A rāb’da ba d-ez-īn binā4-yı [M 89b]
nāmūsumuz pest olmadan ġayrı ne fāide müterettebdür.” diyü bisyār-ı
idāre-i āsyāb-ı ḳīl ü ḳālden ṣoñra bi’l-āḫire reīs-i fırḳa-i Aḥābiş Cüleys bin
Alḳame’yi taḥḳīḳ-i maṭlab içün dergāh-ı nübüvvet-penāha [A1 103a] irsāl
eylediler. Cüleys kenāre-i muḫayyem-i beriyye5-fürūza vāṣıl olıcaḳ eṭrāf-ı
ḫıyāmda hedy içün āmāde ḳaṭār ḳaṭār muḳalled ü meş ar ve cimāl-i ḳurbānīyi6 güẕeşte-i mehār-ı naẓar eyledükde taḥḳīḳ7-i niyyet-i i timārları
ḥükm-kerde-i ḳāid-i yaḳīni olmaġın bilā-mülāḳāt-ı faḫr-i kāināt mecma -ı Ḳureyş’e taḥvīl-i zimām-ı mürāca at eyleyüp cisr-i dü ṭāḳ-ı dīdesinden güẕerān olan cimāl-i aḥvāli menāḫ-ı vuḳūf-ı Ḳureyş’e ināḫa eyledi.
Ammā ḥarūn-mizācān-ı saḫt-ser-i Ḳureyş’üñ gerden-i serkeşāneleri efsār-ı
mu āḳadeye adem-i raġbetden nāşī Cüleys’i āzürde-i sinān-ı zebān-ı
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maḳāma: maḳāla M
kāşāne: kāne M
ḳurb: firīb A1, B
binā -M
beriye -M
ḳurbānīyi: Ḳaramānī M
taḥḳīḳ: taḥaḳḳuḳ A1
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zehr-ābe-çekān idüp didiler ki “Yā Cüleys sen bir daḳīḳa nā-şinās-ı A rābī-i
beyābānīsin senüñ sebbābe-i idrākuñda nabż-ı ṣulḥ ve ḳārūre-i ceng-i
teşḫīṣe [A2 115b] ḳudret yoḳdur ki terkīb-i nā-mücerreb-i maḳāluñ mizāc-ı umūra1 sāzkār ola, senüñ şerbet-i em ā2-ḫırāş-ı tedbīrüñden ümīd-i şifā
eyleyen serī an pehlū-zede-i ḫvābgāh-ı ḫāmūşān olmaḳ muḳarrerdür.” Cüleys’üñ bu gūne kelimāt-ı telḫ-i ẕāiḳa-sūzdan mi de-i żamīri müteġayyir
olup didi ki “Ey kec-endīşān-ı bed-āmūz biz sizüñle şem -i cemāl-i Ka be-i
ulyāya pervānelik ārzūsı ile gelen züvvārüñ vüche-i āmāline sedd-i fānūs-ı
mümāna at itmek vechi üzre müte ahhid olmamışızdur. Eger bundan ṣoñra sefīne-i murād-ı Muḥammedī’ye irāet-i emvāc-ı [B 137] lecāc olınur ise
biz daḫı sizüñ3 lücce-i fitne-cūş-ı cem iyyetiñüzden lenger-i ittifāḳı ber-dāşte idüp anlar cānibine bādbān-güşā-yı i ānet olmamuz muḳarrerdür.”
Hemān bu maḳālden bād-peymāyān-ı Ḳureyş’üñ bād-ı burūtlarına sekte-i
fütūr ārıż olup kemāl4-i ḥayret ü nedāmetden zimām-ı kelāmı meslek5-i
müdārāya sevḳ idüp didiler ki “Yā Cüleys nār-ı ār-ı revāḳ6-ı şu ūrumuzı
pā-māl-ı şerār idüp buḫār-ı telāş7 ve perīşānī-i dimāġ-ı idrākumuzı
tīre vü tār itdügin bilürsin. Ġalebe-i neşe-i ma cūn-ı melāl ile bī-fikr ü
teemmül bizden8 ṣādır olan cünḥa-i [M 90a] cüziyye sebebi ile
[A1 103b] bizden remīde-dil olup daġdaġa-i ḫāṭırumuza sen daḫı bir ṭarafdan vesīle-i tezāyüd olma, bir iki gün daḫı görelüm. Şāyed ki bu kārgāh-ı
sitīze-bāf-ı lecc ü mu ārażātdan bālā-yı nām ü nāmūsumuza muvāfıḳ
[A2 116a] bir ḳumāş-ı ḥakīmāne naḳş-ı ẓuhūr eyleye.” diyü Cüleys’üñ şu le-i ḫışm ü ıżṭırābın reşāşe-i tesliyet ile teskīn itdiler. Müte ayyinān-ı
ser-kūçe-i eşrākdan Urve bin Mes ūd-ı aḳifī’yi ber-vech-i sefāret pīşgāh-ı
ḫayrü’l-beriyyeye irsāl eylediler. Sāye-i maẓalle-i iḳbāla ruḫṣat-yāfte-i
müẟūl olduḳda miyān-ı telle-i gendīde-i dehānında ḳārūre9-i ziyānkār10-ı
zebānın bu resm üzre cünbişe getürdi ki “Yā Muḥammed ne ġarībdür ki
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umūra: -āmūza A2
em ā: im ān B
sizüñ: şirk M
kemāl: cemāl M
meslek: silk M
revāḳ -A1
telāş: palās M
bizden -M
ḳārūre: ḫāre A1
ziyānkār: nigār M
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bir gürūh1-ı bād-peymā ve bī-gāne-i ḫāne-bīzār ile aḳd-i şebeke-i ülfet ü
ictimā idüp kendi cūy-bār-ı silsiledār-ı ḳarābetüñde perveriş olan2 māhiyān-ı ḥaḳīḳat-āşnāyı dūr-üftāde-i māü’l-ḥayāt-ı zindegānī itmek dā iyesine dil-beste olmışsın. Ammā ḥayf ki dimāġuñı pā-māl-i ḫayāl-i muḥāl3
itmişsin, miyān-ı ḫıyābānzār-ı ḳabāil-i A rāb’da ḳanġı nihāl-i bālā-rev4-i
iḳbāli gördüñ ki şecere-i aṣl-ı vāṣılīnden5 münşa ib ü müteferri olan aġṣān
üzre ḥavāle-i teberzīn-i intiḳām eyleye. Bu ḫōd derece-i vuḳū a teraḳḳī
idecek taṣavvur degüldür. Ammā yā meger nehengān-ı ummān-ı Benī
Adnān daḫı vech-i āsānterīn üzre girifte-i şaṣt6 demār mı olurlar? Ḥālā
Ẕīṭūvā nām maḳāmda7 muḳābele-i şāh-rāh-ı azmüñe sedd8-i şāhiḳa-i temkīn itmişlerdür. Saña vāsıṭa-i pervāz-ı ihtizāz olan bu ṭāife-i ferāhem-şüdede ḫōd ol uḳḳābān-ı şikārı çengāline tāb-āver olacaḳ ḳudret maḥsūs degüldür. Ṭarafeynden livā-yı āşūb taḥrīk-i cenāḥ-ı kifāḥa der-kār olıcaḳ her
biri tīhū-beççe-i bāz-dīde gibi bir cānibe perrān olup seni tenhā vā9[A2 116b] güẕāşte-i varṭa-i ḫuṣemā ideceklerin ne aceb mülāḥaẓa itmemişsin.” didi. Türrehāt-ı [A1 104a] şu ūr-rübā-yı urve mīzān-ı ḥavṣala-i
Ḥażret10-i Ṣıddīḳ’a ġāyet girān gelüp ırḳ-ı ḥamiyyeti çille-i kemān-ı saḫt-ı
ġażab olmaġın eşna -ı şütūm-ı elsine-i A rāb olan 11ـ أ ــכ
 ا ـmakālinüñ lafẓ-ı ümmin daḫı ḳaṣd-ı mübālaġa ile lafẓ-ı Lāt’a tebdīl [M 90b]
idüp12ــ ا ــ ت
 ا ــey bed-gūy-ı herze-ṭırāz biz kālā-yı endek-yāb-ı
vücūdımuzı nice def a [B 138] zīr-i ḳadem-i şehryār-ı risāletde aleyhi’s-selām pāy-endāz itdügümüz ẟübūt-yāfte-i ḥadd-i13 tevātürdür.
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bir gürūh -M
olan: bulan A1, A2, B
muḥāl -M
-rev: -zed A1
vāṣılīnden: aṣīlinden A1
şaṣt: test-i A1
maḳāmda: maḥalde A2
sedd: şedd M
vā-: rev A2
Ḥażret -M
Sen, ananın sünnet yerini em.
Lâ putunun sünnet yerini em.
ḥadd -A1
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Rubāī li-müellifihi:1

Biz kūy-ı vefāyı iḫtiyār eylemişüz
Şeh-rāh-ı ḥaḳīḳatda ḳarār eylemişüz
Naḳdīne-i cānı mīve-i puḫte gibi
Ḫāk-i ḳadem-i yāre niẟār eylemişüz

“Ba de’l-yevm daḫı zülāl-i ḥayātumuz icrā-yı mecrā-yı vefā itmek
içün urūḳ-ı ḫāksār menba -ı ebdānumuzda āmāde-i feverān iken şimdi
sen bizi mi gürīz-pāy-ı ṣaff-ı maṣāf add idersin? Sitāre-żamīrān-ı aṣḥāb
rıḍvānu’llāhi aleyhim ecma īn encüm-i seyyāre gibi ser-i sa ādet-medār-ı
nebevī eṭrāfında cān ile2 gerdān olduġı āmme-i cihāniyāna rūşen iken
şimdi bedr-i ālem-tāb-ı āsmān-ı risālet pīrāmeninde bizüm mi hāle-i
ṣaff3-ı üstüvārumuz raḫne-gīr-i teferruḳ4 olup bihīn-i kitābe-i eyvān-ı
ibdā -cenābın ber-ālāy bünyād-efgen-i erkān-ı velā miyānında tenhā5 ḳoruz.” didi. Bu ḫadeng-i tīz-peykān egerçi Urve’nüñ cigerin çāk çāk eyledi. Ammā henüz leyle-i müẓlime-i cāhiliyyetden ṣubḥgāh-ı ālem-fürūz-ı
İslām’a nā-resā iken Ḥażret-i Ṣıddīḳ raḍıya’llāhü anh Urve’yi on res şütür6 iḥsānı ile bir vādī-i hevlnāk-ı deynden kenār-ı [A2 117a] taḫlīṣe endāḫte idüp ammā henüz Urve zīr-i bār-ı imtināndan rehā-yāb olmamış
idi. Binā-ber-īn ne ḥāl ise bu māide7-i telḫ-i ḥavṣala-sūzı hażm idüp “Yā
İbn Ebā Ḳuḥāfe bu āteş-i şekīb-sūzı muḳaddemā icrā eyledügüñ zülāl-i
iḥsāna telāfī add idelüm diyü sedd-i dūdmān-ı dehān eyledi. Ammā Urve idāre-i sübḥa-i güft ü şinīd ḫilālinde meclis-i mu allā-esās-ı risāletde
[A1 104b] bi’l-cümle pervānegān-ı şem -i cihān-fürūz-ı nübüvvetüñ
ḥarekāt ü sekenātın sencīde-i terāzū-yı çeşm8-i i tibār idüp cānib-i Ḳureyş’e avdet eyledükde nihāde-i cüzüv9-dān-ı ıṭṭılā itdügi eczā-yı aḥvāle bu vech ile şīrāze-bend-i taḳrīr oldı ki “Eger benüm ḫaṭṭ-ı maḳāl-ı
ḫayr-ḫvāhānemi ser-i meşḳ-i ṣaḥīfe-i i tibār iderseñüz ol hizebrān-ı ci1
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Rubāʿī li-müellifihi: Li-müellifihi M, Beyt A1, Naẓm A2
Rubāʿī, Ahreb ; Mef ūlü…
cān ile -A1
ṣaff: -ṣıfat A2
teferruḳ: tefrīḳ M
tenhā -M
şütür: üştür M
mādde: mānde A2
çeşm: çeşm-i terāzū B
cüzüv: cüzdān A2, B
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ger-şikāf pençesinden taḫlīṣ-i girībān içün nāme-i [M 91a] ṣulḥı bir sā at
muḳaddem ta vīẕ-i bāzū-yı cān idersiz.
Naẓm:1

و אری
3

ان ا

ل א
אی

 د ن א ا2ه ان
א
ان د آز א

Ḥālā lema āt-ı şārıḳ-ı himmetleri bu niyyet üzre maḥsūmdur ki yā eşi a-i
aḥkām-ı şimşīrleri sevād-ı Ḳureyş’de cārī yāḫūd bi’l-cümle ḳurāb-ı seḥāb-ı
ademde mütevārī olalar. Ve ẟebāt-ı yek-dilāneleri mānend-i dırāḫt-ı kühen-sāl-i sanevber bir ḥamle-i bād-peymāyāndan mütezelzil olmaḳ nā-mutaṣavverdür. Zīrā ben Kisrā vü Ḳayṣer ü Necāşī gibi selāṭīn-i şevket-āyīnüñ
bisāṭ-ı şükūh-ı dīvān-ḫāne-i iclāllerin endāze-i bāṣıra-i i tibār ile mesāḥa
itdüm. Ammā aṣḥāb-ı Muḥammed’üñ nigāşte-i kār-nāme-i ādāb itdükleri
ṣūret-i iṭā atı birisinde müşāhede itmedüm. [A2 117b]
Beyt:4

Bedenlerinde nümū5dār-ı cāme-i ādāb
Mefāriḳında nümāyān amāme-i teslīm

[B 139] Ḥoḳḳa-i la l-fām-ı dehānından diraḫşān olan leāl-i cihānbaḥā-yı fermānı birbirine müsābaḳat vechi üzre pīrāye-i gerden-i imtiẟāl
iderler. Teẟīr-i sürme-i gelū-gīr-i edeb6 ile pīşgāh-ı sa ādetinde bālā-yı ṣadāların pest iderler ve reşāşe-i ibrīḳ-i vużūsını māü’l-ḥayāt gibi āb-gīne-i dīdelerine māye-i minnet7 add iderler. Beden-i gül-pīreheninden sāḳıṭ olan
mūy-ı nā-çīz8 üzre rişte-i cānları ber-hem-zede-i pīç ü tāb olur. Dehān-ı
anber-feşānından kemter-reşḥa-i lu āb pāşīde olmaz ki elbette birinüñ dest
ü rūyında cilveger olup ber-vech-i teberrük [A1 105a] mālīde-i çeşm ü
1
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Naẓm: Beyt M, A1
bedān: ber-ān M
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Ülkeyi fetheden hüner sahibi kişilerle mücadele büyük bir hatadır. Böyle bir çaba da hatadır. Gönül
ehilleri ile savaşmak yakışık almaz. Bir savaşçı arslanla savaşmak hatadır.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
nümū: nemā M, B
edeb -M
minnet: nūr M
nā-çīz: dil-āvīz M
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cebīn itmeyeler. Gül-bend-i ḳālīçe-i ḫāk olan naḳş-ı pāyı1 üzre seccāde-i
ṭā at-miẟāl çehre-sāy olurlar ve ser-engüşt-i meh-şikāfından münfaṣıl olan
nāḫun-pāreye hilāl-i şeb-efrūz-ı īd ḳadar izzet2 ü raġbet iderler.”
Beyt:3
4

אن
אن
א
אرم ا ق د ی

ّ از
آ از

diyü imżā-keş-i ḫitām olıcaḳ Urve’nüñ ma cene-i taḳrīrde sirişte itdügi eczā-yı āfiyet-baḫş-ı maḳāl mu tel-mizācān-ı heẕeyān-gūy-ı Ḳureyş’e muvāfıḳ düşmegin ba d-ez-īn [M 91b] üslūb-ı ḥakīmāne üzre izāle-i mādde-i
muḫāsamet ve taṣḥīḥ-i ṭabī at-ı muṣālaḥat içün Süheyl bin Amr’ı tevkīl
idüp ṭabīb-i ḫaste-dilān-ı ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem dergāhına rūbe-rāh eylediler. Süheyl bārgāh-ı āsmānsān-ı ḫvāce-i cihāniyāna çehre-sāy
olıcaḳ muḳaddime-i dībāce-i [A2 118a] maḳṣūda şürū idüp resm-i niyāzmendāne üzre suṭūr-ı kelimāt-ı muhādeneye imrār-ı engüşt-i zebān eyledi. Nüsḫa-i müteḫālifü’l-erḳām-ı ḳīl ü ḳālde nice def a ṭarafeynden taḳlīb-i ṣaḥāif-i redd ü ḳabūl ve terkīb-i müfredāt-ı ḥall ü aḳd olınup rişte-i
pür-girih-i güft ü şinīd gāh ḳasīr ve gāh tavīl müsvedde-i gūn-ā-gūn-ı
ḥarf-i ibā vü rıżā gāh icmāl ve gāh tafṣīl olınduḳdan ṣoñra bi’l-āḫire perde-i ṭāḳ-ı ittiḥād bu ṣuver-i ḫoş-reng-i şurūṭ ile pür-naḳş ü nigār ḳılındı
ki müştāḳān-ı viṣāl-i beyt-i mu allā bu def a5 mu ānaḳa-i maḥbūbe-i siyeh-pūş-ı Ka be’den taḫliye-i āġūş-ı ümīd idüp eblāḳ-ı şitābende-i eyyām
ṭayy-ı mesāfe-i yek-sāle itdükden ṣoñra yine ḳażā-yı umre-i meneviyye
içün nihāl-i bālā-keş-i endāmları bahār-güşāyende-i berg-i iḥrām ḳılına.
Ol zamānda zenbūr-menişān-ı Ḳureyş daḫı pīrāmen-i kivāre-i pür6-şehd-i
Ka be’den se şebāne-rūz kenāre-gīr olup nūş-ı şīrīn-güvār-ı murādı nīş-i
ta arruż-ı aġyārdan müberrā ve şehd-i ḫvān-ı viṣāli dürd-i mümāna atdan
muṣaffā eyleyeler. Ve on sene çār-sū-yı şehristān-ı eyyāmda [A1 105b]
dekākīn-i sevḳü’ṣ-ṣilāḥ-ı kārzār der-beste olup metā -ı ṣulḥ u vifāḳ āyīn-i
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pāyı: māyı M
izzet -M
Beyt: Muḥaṣṣal A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Eğer ben, şan karakterinden bir an söz etsem, (dediklerim) bir ahlak defterinin lutfunda toplanır.
def a -B
pür -M
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bend-i bāzār-ı ittifāḳ ḳılına ve Ḳureyş’den revāḳ-ı uhde-i İslāmiyān’a ve
İslāmiyān’dan ḫayme-i civār-ı Ḳureyş’e mürāca at idenler müzāḥeme-i
yek-dīgerāndan [B 140] memūn olalar. Bu mādde üzre ḳalem-i lisān-ı
ṭarafeyn ṣaḥīfe-i rıżāya cereyān eyledükde ḳabīle-i Benī Ḫuzā a ki dil-beste-i maḥabbet-i eşref-i mürselīn idiler, bu şarṭı hübūb-ı şurṭa-i furṣat add
idüp hemān ol [A2 118b] meclisde sefīne-i irādetlerin deryā-yı uhde-i
seyyidü’l-enbiyāya revān ve Benī Bekr gerdūne-i himmetlerin şūrezār-ı
uhde-i Ḳureyş’e gerdān eylediler. Baḳiyye-i şurūṭdan biri daḫı bu ki bilā
iẕn-i [M 92a] velī külḫen-i cān-sūz-ı şirkden1 penāh-bürde2-i gülşen-i
ḥayāt3-baḫş-ı İslām olanlaruñ vüche-i āmāline li-maṣlaḥatihi ḫār-ı dīvār-ı
mümāna at keşīde ḳılınup ber- aks-i ḳażiyye sāye-i ālī-ṭāḳ-ı İslām’dan daḫı
bādiye4-i germ-seyr-i işrāka mu āvedet idenlerüñ rūy-i azmine sedd5-i sengīn-binā-yı mümāna at vaż olınmaya. Ammā bu silsile-i girih-gīr-i şarṭ-ı
ma hūd-ı mücerred Müslimīn ile Ḳureyş beyninde mün aḳid olup sāir
memālik6-i ḳabāilüñ bu silsilede ḥalḳa-i ta alluḳları bulunmaya. Mervīdür
ki rişte-i şarṭ-ı mezbūrı Süheyl bin Amr sūzen-i dil-dūz-ı zebānına imrār
idüp faḫr-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem daḫı dest-māl-ı ḳabūle şāyān
göricek bu bār-ı sengīn-vezn-i ṭāḳat-şiken gerden-i taḥammül-i aṣḥāba
ġāyet girān gelüp birbirlerine kemāl-i melāl ile iṭāre-i ḥamāme-i nigāh-ı
ḥayret7 ü istiġrāb eylediler. Bi’l-āḫire Ḥażret-i Ömer’üñ çille-i saḫt-girih-i
ḥamiyyeti kemāl8-i taḥammülden ber-ceste olup taḥfīr-i mezra a-i ta ayyün9 niyyeti ile yoḫsa ne ān ki ervā10-yı ḫārzār-ı şekk içün ola, hemān ــא
11
ــא وأ ـ א ـ ا ـ و و ــא ـ ا א ـ
ـ ا
 ر ـ ل ا أ ـya nī “Yā
Resūla’llāh sen nebī-i ber-ḥaḳḳ-ı İlāhī degül misin ve sālik-i mesālik-i taṣdīḳ olan müminīn daḫı ḥaḳ üzre [A1 106a] degüller midür ve adūlarımuz buṭlān üzre degüller midür?” diyü ḥadīḳa-i fażl-ı nebevī üzre idāre-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

şirkden: işrāḳdan M
penāh-bürde: binā-i perde-i A2
ḥayāt: cihān A1
bādiye -A1
sedd: şedd M
memālik -A1
ḥayret: ḥālet A2
kemāl: kemān M, A1, B
ta ayyün: yaḳīn M
ervā: irdā A1
Yâ Resûlallah! Sen Allah’ın hak nebîsi değil misin ve biz hak üzere değil miyiz ve düşmanlarımız batıl
üzere değiller mi?
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[A2 119a] siḳāye-i suāl eyledi. Bāġbān-ı riyāż-ı ḥaḳīḳat aleyhi efḍalü’t-taḥiyye “Belī Yā Ömer.” diyü binā-gūş-ı yaḳīnine ta līḳ-i gül-ġonce-i
cevāb buyurduḳlarında “Yā Resūla’llāh yā bu ridā-yı ẕillet ü ḫvāriye teslīm-i
gerden-i rıżā ne maṣlaḥat içündür diyü?” dil-ḫvāh-ı Ḳureyş’e bu mertebe
müsā adeden ṣandūḳa-i żamīrine āvīḫte olan ḳufl-ı eşkāl fetḥi içün cūyāyı miftāḥ-ı cevāb olıcaḳ bu vech ile ṭūmār-güşā-yı ḥikmet-nigār-ı cevāb
oldılar ki “Yā Ömer ben bir bende-i fermān-berüm. Bu mādde-i ṣulḥda
çeşme-i umūr ḫār ü ḫas-ı maḥẕūrāt ile mestūr olduġı seni teşne-i gerd-i
serābzār-ı ıżṭırāb itmesün kim benüm ḥoḳḳa-i la l-şiken-i dehānumdan
ṣādır olan terkīb-i ḥikmet-āmīz-i maḳāl eczā-yı rıżā-yı İlāhī’den ḫālī degüldür. Belki her cüzi mizāc-ı ma lūl-ı ālemden izāle-i mevādd-ı rediyye-i
[M 92b] küfr ü işrāka devā-yı şāfī olıcaḳ nice ḫāṣṣe-i nāfi a ve fāide-i ḫafiyyeyi müstelzemdür.
Beyt:
1

د

را از آن

را

ای ّ و
ا

[B 141] Yā Ömer hīç levḥa-i mücellā-yı ḫāṭıruñ jeng-ālūde-i melāl
eyleme ki ol ḥadeng-i rāst-sīmā-yı süḫan ki kemān-ı anberīn-tūz-ı dehānumdan endāḫtedür, lā-maḥālet nişān-ı maḳṣūda iṣābeti muḳarrerdür. Yā
Ömer ḳarīben kef-zenān-ı lücce-i raḥmet-cūş-ı meṭāf olup arūs-ı ḫāṭırkeş-i merāmı bī-müzāḥeme-i aġyār ḫırāmende-i şebistān-ı ḥuṣūl müşāhede
idersiz.” diyü cerīḥa-i ḫāṭır-ı Fārūḳ’a nemek-pāş-ı tesliyet oldılar.
Beyt:
2

ا

ا زد
ن و ا دم
ادث ورای ن و

ز

Seḥāb-ı cevāb-ı nebevī lehīb-i ıżṭırāb-ı Ömerī’ye vāsıṭa-i inṭifā olıcaḳ
muḳteżā-yı ḥamiyyet-i [A2 119b] cibillīleri üzre bī-iḫtiyār kenāre-i meydān-ı i tirāża pā-nihāde-i cesāret olduḳları müstetbi -i muāḫeẕe-i Bārī olmaḳ ḫavfı ile nice müddet istiġfār ü rūze3 ve i tāḳ ü ṣalavāt [A1 106b]
1
2

3

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Kimsenin ondan haber vermediği muhtevayla ilgili Allah azze ve celle için her ne söylenirse hoştur.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Bir kimsenin neden niçin ve nasıldan dem vurmaya gücü yetmez. Çünkü olayların nakışçısı neden
niçin ve nasılın arkasındadır.
rūze: dürūda A1, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ü ṣadaḳāt ile afv-ı Kird-gārī’ye i tiṣām itdükleri ṣaḥāif-ṭırāz-ı āẟār-ı siyerdür. İmām-ı Zührī aleyhi’r-raḥme bu zemīn üzre nigūnsār-ı cür a-dān-ı
esrārdur ki vāḳı ā tamām ḫırmen-i āmāl-i Ḳureyş’e muvāfıḳ-ı vezān olan
debūr-ı ṣulḥ ḫīre-çeşmān-ı beyābān-ı ġaflete iẟāre-i ġubār-ı teşvīş itmez degüldür. Lākin şikāf-ı perde-i ḥarem-serāy-ı taḳdīrden temāşā-künān-ı şīve-i
gūn-ā-gūn-ı dūşīze-i ḥikmete nā-pūşīdedür ki riyāż-ı cān-perver-i İslām ile
ḫār-sitān-ı dāmen1-şikāf-ı eşrāk beynine müteḫallil olan ḫendeḳ-i ḫallāb-āgīn-i ceng ü ḫuṣūmet birbirlerine sedd-i rāh-ı āmīziş ü iḫtilāṭ olmaġla
bahāristān-ı meclis-i muḳaddes-i nebevīde nev-be-nev2 ser-zede olan ezhār-ı reng-ā-reng ḫavārıḳ-ı ādāt-ı mu cizāt-ı amīmetü’l-berekāt bā-ḫuṣūṣ
ḥadīḳa-i sidre-peyvend-i mele-i a lādan çemen-ṣoffa-i şühūda nāzil olan
fevākih-i ḥayāt-baḫşā-yı āyāt-ı beyyināt dīde-i bī-fürūġ-ı kūteh-naẓarān-ı
küffāra perde-nişīn-i ḫafā3 idi. Mühendis-i de āme-bend-i ḥikmet miyānede cisr-i deh ṭāḳa-i muṣālaḥaya esās-efgen-i istiḥkām olup rāh-ı āmedşüd bedīd olmaġıla şemīm-i şükūfe-i aḫlāḳ-ı Muḥammedī aleyhi’s-selām
meşāmm-ı idrākların ta ṭīr ve leṭāfet-i nev-bāve-i mu cizāt-ı bülend-āyāt
dīde-i ḫurdlerin [M 93a] tenvīr itmegin telḫ-dimāġān-ı ḫanẓalzār-ı cāhiliyyet gürūh gürūh sāye-i devḥa-i bālā-rev-i risālete şitābān olup ṭable-i dil
ü dehānların leb-ā-leb fevākih-i şīrīnter-i īḳān [A2 120a] ve destār-ı cān ü
cenānların pīrāste-i şükūfe-i īmān ü tevḥīd eylediler.
Beyt:4

Cān virür ḫasteler ol māide-i cān üzre
Cūş ider teşne-lebān çeşme-i iḥsān üzre

Ṭulū -ı sepīde-i ṣubḥ-ı bi ẟetden sene-i ṣulḥa gelinceye dek5 taḳvīm-i
muḥāsebāt-ı rūz-nāme-i sinīnden ser-engüşt-i taḳallübāt-ı eyyām6 ile on
ṭoḳuz varaḳ üzre7 gerdān olmış iken ol miḳdār-ı müddetde dāire-i zer-cedvel-i [B 142] īmāna dāḫil olanlaruñ şümārı ile mebde-i ṣulḥ-ı [A1 107a]
Ḥudeybiyye’den maḳṭa -ı fetḥ-i dil-ārā-yı Mekke’ye dek ki miḳdār-ı müd1
2
3
4
5
6
7

ḥarem-serāy-ı taḳdīrden…. İslām ile ḫār-sitān-ı dāmen -M
nev-be-nev: nüvīd-i nev M
ḫafā: cefā M
Beyt: Naẓm A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
dek -M
eyyām -A1
üzre -M, A1, B
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det-i yek-sāledür1 güẕeşte-i cerīde-i İslām olanlaruñ şümārında tefāvüt nāma lūm idügi raḳam-keşīde-i āẟār-ı muḥaddiẟīndür. Be-taḥṣīṣ bālā-yı dilārā-yı Ümmü’l-Ḳurā’ya daḫı kisve-i mefāḫir-ṭırāz-ı fetḥ ilbās olınduḳdan
ṣoñra bi’l-cümle hem-sāyegān-ı ḫāne-i İlāhī dāḫil-i a dād-ı efrād-ı İslām
olduḳları manẓūme-i müddetine müstezāddur.
Ḳıṭa:2

Ṭınāb-āsā ṭutarlar pençe-i raġbetle dāmānın
Olınca pāy ber-cā bārgāh-ı devlet-i İslām
Gelürler ẕerre-āsā cünbiş-i īmāna şevḳından
Żiyā-pāş olduġınca āfitāb-ı şevket-i İslām

Mā-ḥaṣal sebīke-i ṣulḥ ḳālıb-ı īcāb ü ḳabūle ifrāġ olınduḳdan ṣoñra
Naẓm:3
4

א

אز

و

ل

د
ا

و

ya nī Ḥażret-i Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū ki
Beyt:

دش ورق در
اد د ۀ را

5

ور دار
را א از

دو آ

Ḫāme-i anber-çekān ile erḳām-ı şurūṭı ḫaṭṭ ü ḫāl-i ārıż-ı veẟīḳa-i ahd
itmege cānib-i ḫidīv-i taḫtgāh-ı şefā atdan müntaẓır-ı işāret idi. Evvelā
keşīde-i dil-keş-i bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm ebrū-yı pīşānī-i varaḳ-ı
ahd ḳılınmaġa şehryār-ı serīr-ārā-yı izz ü alā aleyhi esna’t-teḥāyā cānibinden müşārün ileyh6 olıcaḳ [A2 120b] Süheyl bin Amr taḥrīk-i lisān-ı
i tirāż idüp bu naḳş-ı nev-peydā-yı sikke-i ta bīr bizüm bāzār-ı i tibāru1
2
3
4
5

6

yek-sāle: yeksān B
Ḳıṭ a: Beyt A1, Naẓm A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Naẓm: Beyt A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Her özlü şeyin ayrıntısının, indirilmiş defterin bilicisi, Hazret-i Peygamber’in varisi, eşsiz hayatın efendisi.
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Her iki dünyanın önde geleninin öncüsü olduğu apaçıktır. Onun siyah mürekkebinin boyası güzel
yüzlü kimsenin gözünün siyahındandır.
müşārün ileyh: müşār A1, A2, B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

muzda nā-revāc1 olmaġla beynümüzde şöhret-yāb olan naḳş-ı [M 93b]
ḳadīm “Bi’smike’llāhümme2” pīrāye-i pīşānī-i suṭūr ḳılınsun didi. Nizā -ı
lafẓı müntec-i ma nā olmamaġın ṣaḥīfe-i maḳṣūdına vaż -ı noḳṭa-i i tirāż
olınmadı.
Beyt:3
4

س

אن
א و

אر
او

د א
אم

Sübḥa-i bedī ü’n-niẓām-ı kelāmda menzile-gīr-i imāme-i ālī-ḳıymet
olan kelimāt-ı sütūde-ṣıfāt-ı 5 ـ ر ـ ل ا
 ـ ا ــא א ـengüşt-i yerā a-i
6
7
berā a -nümāya gerdān olıcaḳ Süheyl yine ṣandūḳa-i dehān-ı sefāhete
güşād virüp rişte-i taḥrīre bu vech ile [A1 107b] uḳde-i mümāna at ṣaldı
ki “Yā Muḥammed eger senüñ manẓūme-i nev-raḳam-ı risāletüñ bizüm
maḥfaẓa-i ḳabūlümüzde cāy-gīr olup firistāde-i ḫudāvend8-i ālem-āferīn
olduġuñ naḳş-ı kitābe-i i tiḳādumuz olaydı, çoḳdan miḳrāż-ı rābıṭa-güsil-i
i tirāż ber-ṭaraf ḳılınup eczā-yı ber-hem-zede-i ḫilāf ü inād şīrāze-peẕīr-i
ittiḥād olurdı.” didükde cenāb-ı fātiḥa-i ṭūmār-ı ḫilḳat ḫātime-i kitāb-ı nübüvvet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyet “Yā Süheyl benüm mirāt-ı ālem-nümāyı risāletümde cilve-i ṣūret-i ḥaḳīḳat-rūşen çeşmān-ı tūtīyā-yı hüdāya
nümāyāndur. Sizüñ gibi efsürde-dilān-ı zemherīr-ḫiẕlānuñ nefes-i inkārından ne jengār-ı ār lāḥiḳ olur.” diyü Cenāb-ı Mürtażā’ya şükūfezār-ı suṭūrdan benefşe-i lafẓ-ı şerīf9-i [B 143] Resūlu’llāh’ı ber-çīde idüp maḳāmına
sünbül-i būyā-yı lafẓ-ı Abdu’llāh’ı nişānde itmegiçün ḳalem-i nāzenīn-cünbiş-i ebrū ile işāret buyurdılar. [A2 121a] Ḫalīfe-i debīristān-ı velāyet kerrema’llāhü vechehū “Yā Resūla’llāh benüm ne ḥaddimdür ki miẟāl-i ālem-muṭā -ı dīvān-ḫāne-i kibriyādan ẕāt-ı muḳaddes-i celālet-medāruña
ḳalem-i münşī-i ḥikmet-nigār-ı ezel ile ta yīn ü taḫṣīṣ buyurılan elḳāb-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

nā-revāc: tārāyic A2, rāyic B
Allah’ım! Senin isminle…
Beyt: Naẓm M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Doğrusu insanın sözünü mukaddes ve yüce olan Allah’ın ismi ile başlamasıdır.
Bu, Allah’ın Resûl’ü Muhammed’in yaptığı barıştır.
berā a -M
gerdān: piçīde M
ḫudāvend -M
şerī at: şerīf M, A1
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ma ālī-niṣāb-ı risālet üzre imrār-ı ḫāme-i taġyīr eyleyem.” diyü pīş-taḫte-i
tedīb ü isti fāya tevārī eyleyicek hemān ḥażret-i ḫvāce-i mekteb-ḫāne-i “mā
evḥā” aleyhi efdalü’t-teḥāyā bā-vücūd ki hergiz ṭıfl-ı ḥazīde1-i ḫāma āġūş-ı
dāye-i enāmil-i mübārekelerinde ḳaṭ ā cilveger olmamış iken lūle-i mu cize-rīz-i ḳalemi dest-i Mürtażā’dan alup ḫazīne-i zülāl-i i cāz olan kef-i
nūr-pāşlarında cilve-sāz idicek ḥadīḳa-i ṣaḥīfe-i ahdden ḳuvvet-i nübüvvet
[M 94a] ile sebze-i nev-ḫīz-i lafẓ-ı Resūl’ı ber-kende idüp yirine şeb-būy-ı
lafẓ-ı Abdu’llāh’ı inşā vü ibḳā buyurdılar.

زآن
حو

Meẟnevī:2

3

ا دو

ا

א

ح ار
او را

دا א
آ ز אرش

[A1 108a] Ve gül-ġonce-i leb-i i cāz-niẟārların leb-rīz-i tebessüm idüp4
“Yā Alī ḳarīben bu ṣūret-i maḥv ü iẟbātuñ aynı cenāb-ı velāyet-niṣābüñ
daḫı ṣaḥīfe-i aḥvālinde ẓuhūr idüp bi’l-iḳtiżā müsā ade-i murād-ı ḫuṣemā
idesin.” diyü ḳuvvet-i ḳudsiyye-i i cāz ile perde-i ṣūret-bāz-ı ḳażādan
nümāyān olup5 ẓuhūr eyleyicek vāḳı a-i ātiye-i Ṣıffīn’e telmīḥ ü işāret buyurdılar.
Beyt:6

Nihādında celī kevn ü mekānuñ sırr-ı mestūrı
Żamīrinde ayān levḥ-i ḳazānuñ rāz-ı pinhānı

El-ḥāṣıl tevfīḳ-i ḫilāf-ı ferīḳayn içün ketībe-i suṭūr-ı kitāb-ı ahd tertīb-i
ṣufūf [A2 121b] idüp miyān-ı müminīn ü müşrikīne taḥallül eyledükde
ba żı eşrāf-ı enṣār ü muhācirīn ve a yān-ı müşrikīnüñ alā-ṭarīḳi’ş-şühedā esāmīleri ṭırāz-ı ẕeyl-i sutūr olınup dīde7-i naḳş-ı nuṣūṣları muḥāfaẓa-i
1
2
3
4
5
6
7

ḥarīde: ḫazīde A1
Meẟnevī: Beyt A1, Naẓm A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Eğer kalem levhaya yansımazsa ne gam. Çünkü onun için kalem ve levha küçük bir çocuktur. Onun
ihtiyacı başkasının öğretmesi ile olmadı. Çünkü onun öğreticisi Allah oldu ve hepsi bu.
idüp: buyurup A2, B
nümāyān olup -M
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
dīde -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

mādde-i muhādeneye nigehbān ḳılındı. Ol eẟnāda nā-gāh Süheyl’üñ şükūfe-i sifāl-ı ṣulbīsi olan Ebū Cendel ki delālet-i bāġbān-ı hidāyet ile sīr-āb-ı
sāḳıye-i tevḥīd ü īmān olmaġın peder-i bed-āḫteri teklīf-i anīf-i irtidāda
zencīr-i āhenīn-sirişti1 ilāve-i sitem itmiş idi. Bu ḫilālde bend2-i āhenīni
sūde-i sūhān-ı furṣat idüp
Beyt:3

Pāy-māl olmış ser-i kūyuñ hevāsıyla göñül
Yolda zencīrüñ sürer dīvāne şeklin baġlamış4

Esfel-i vādī-i Mekke’den dāire-i ḫıyām-ı İslām’a cān-ı nā-tüvānın endāḫte eyledi. Süheyl ferzendinüñ āhū-yı remīdevār dām-ı belādan ceste olduġın göricek hemān maḳāmından seg-i derrende gibi pertāb idüp ruḫsārın ḍarbgāh-ı ṭabançe-i āzār iderek girībān-keşān cānib-i Mekke’ye i āde
eyledi. Ebū Cendel [B 144] mültecā-yı dil-sūḫtegān-ı ālem olan naḫl-i
berūmend-i risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye cānibinden sāye-i ḥimāye göricek5 bādbān-ı āsmān-res-i feryāda güşād virüp “Ey āsūde-nişīnān-ı sāḥil-i
īmān bi-ḥamdi’llāhi te ālā sefīne-i żamīrüm [M 94b] kālā-yı vālā-ḳıymet-i
tevḥīd ile mālī [A1 108b] olup hezār renc ü ta ab ile gird-āb-ı pür-āşūb-ı
küffār miyānesinden kenāre-i necāta lenger-endāz olmış iken lāyıḳ mıdur ki
rīsmān-ı ümīdüme ḥavāle-i sikkīn-i istiġnā idüp süpürde-i dest-i sīlī-zen-i
emvāc6-ı idād7 eyleyesiz.” didükde aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü te ālā anhuñ
[A2 122a] bu pīrāhen8-i nev-dūḫte-i ṣulḥ-ı evvel daḫı bālā-yı żamīrlerine
nā-çesbān gelmek ile teẟīr-i sermā-yı ḥüzn ü infi āldan vaḳf-ı lerziş olmış
iken bu cāme-i tefāḫür9-ṭırāz-ı istiġnā daḫı endām-ı ḫurdlerine kūtāh görinmek ile endūh-ı ḥayret ü ḥamiyyet dü bālā olup hübūb-ı avāṣıf-ı ālām
az ḳaldı ki zülāl-ı ḥayātların efsürde eyleye. Āyīne-i cebīn-i nebevīde daḫı
ṣūret-i çīn-i teeẟẟür nümāyān olup “Yā Ebā Cendel arūs-ı nev-ḫuṭbe-i
ṣulḥa henüz zīver-i bāzū ḳılınan sivār-ı zerkār-ı mīẟāḳuñ ḥalḳa-i şurūṭına
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-sirişti -M
bend: yine B
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
baġlamış: gösterür B
göricek: görmeyicek B
emvāc: dest M
idāḍ: udāt A1
pīrāhen: pīrāye M
tefāḫür: teġāfül A1
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ibtidā bizüm cānumuzdan sūhān-ı ġadr ḥavāle itmek raḫne-endāz-ı ḥilye-i
emānet1kārīdür. Bizden ḫōd bu ḥāletüñ iḥtimāl-i ṣudūrı nā-mütevaḳḳı dur. Ṭarīḳ-i maḥabbet-i dīn-i ḳavīmde çend rūze semūm-ı cān-güdāz-ı
cevr ü siteme müteḥammil ol ki ḳarīben aḥkām-ı taḳvīm-i elṭāf-ı ḫafiyye-i İlāhiyye’den taḳallübāt-ı füṣūl ü eyyām ve müstetbi -i ta dīl-i hevā-yı
merāmdür diyü kiştzār-ı āmāline isāle-i cūy-bār-ı tesliyet buyurdılar.
Beyt:2

Germine serdine ṣabr eyleyerek dünyānuñ
Alınur naḫl-i emelden ẟemer3 inşāa’llāh

İbn İsḥaḳ Cenāb-ı İbn Abbās raḍıya’llāhü anhümādan bu vech ile
tezyīn-i sırr-ḫvān-ı taḥrīr itmişdür ki ibrīḳ ü āf-tābe-i ṣulḥ ü ṣalāḥ vifāḳ-ı
şüst ü şūy ālāyiş-i ceng ü şiḳāḳ eyledükde ser-cerīde-i enbiyā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ḥażretleri levāzım-ı naḥr ü hedyi mürā āt buyurup her tār-ı
müşgbārı şāne-zede-i müjgān-ı kerrūbiyān olan ser-i arş-güẕārların tırāş eylediler. Aṣḥāb-ı bülend-cenāb suḳāṭa-i mūy-ı anberīnlerin alā-ṭarīḳi’t-teyemmün dest-i yek-dīgerden rübūde idüp [A2 122b] temīme-i gerden-i
cān eylediler. Kevkeb-i āsmān-ı iḫbār [A1 109a] Ebu’l-Ḳāsımü’s-Süheylī zehr-i bā-semmde bu vech ile şükūfe-perver-i ḫaber olmışdur ki verd-i
nev-şükūfte-i bāġ-ı hüdā bi’l-cümle aṣḥāb-ı [M 95a] kirāma irāḳa-i dimāyı hüdāt4 ve ḥalḳ-ı rüūs içün işāret buyurduḳlarında cān-fürūşān-ı bāzār-ı
maḥabbetüñ memūllerine muḫālif ẓuhūr iden sermā-yı şevḳ-fersā-yı
mīẟāḳ kānūn-ı germ-ā-germ-i ümīdlerin efsürde itmek ile ġalebe-i ḥayretden hīç birinüñ enāmilinde sikkīn-i fermāna ḳuvvet-i gīrāyī-i imtiẟāl bedīd
olmadı. Ḥattā ḫaṭīb-i belīġü’l-edā-yı [B 145.sayfa] fermān-ı nebevī süllem-i se pāye-i tekrīre bile irtiḳā eyledi. Ammā yine hīç biri dest-i imtiẟāli
āşnā-yı kemer-i muṭāva at eylemediler. Bu ḥāletden pīşānī-i ḳamer-tāb-ı
seyyidü’l-enbiyāda5 girih-i melāl nümāyān olmaġın hem-rāz-ı şebistān-ı
ifāf Ümmü Seleme raḍıya’llāhü anhā cenābına aṣḥāb-ı kirāmuñ münīr6-i
1
2
3
4
5
6

emānet: ihānet M
Beyt: Li-münşiihi B
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
ẟemer -A2
hüdāt: hidāyet A2
seyyidü’l-enbiyāda: -nebevīde M
münīr: ma ber A1, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ālem-güẕār-ı iṭā ata pā-nihāde olmaduḳlarından iẓhār-ı renciş-i żamīr buyurdılar. Ümmü Seleme raḍıya’llāhü anhā uḳde-i ca d1-ı nīm-tāb-ı maḳāle
bu yüzden derān2-ı şāne-zen-i ta bīr oldı ki “Yā Resūla’llāh
Naẓm:3

رای
ا

و در ا א
ار
אن ز
א

4

در آز دن
ز

אه ر אی
را
אن

Lākin bu māddede mücellā-ḫāne-i ḫāṭıruñ ġubār-nişeste-i melāl olmasun ki dest-beste-i bismil-kede-i iṭā at olan aṣḥābuñ ḥāşā ki rīsmān-ı
fermānuñda dest ü pāy-ı tereddüd-cünbān eyleyeler. Meş ale-i meh5-tāb-ı
fermānıñuz fürūzān olduġı sā atde şāri -i inḳıyāda müsāra at itmedükleri
cihetden daḫı ma ẕūrlardur ki anlaruñ şimdi vüche-i ümīdlerine sedd olan
[A2 123a] kūh-ı endūh-ı müşkil-güẕār nefes-i şu ūrların güsiste itmek ile
şāhīn-i dūḫte-çeşm-i ḫurdları6 hevā-yı ḥayretde perīşān-pervāz olmaḳ ba īd
degüldür. Zīrā ki naḫçīr-i ümīdleri kenāre-i dām-ı murāda pā-nihāde olmış
iken remān oldı. Bu ḳadar sinīnden berü ṣarf-ı enfās-ı ārzū ile leme ān olan
[A1 109b] çerāġ-ı emāniyyeleri tenvīr-i meclis-i maḳṣūd idicek zamānda
bād-ı nā-gāh-ḫīz-i ṣulḥ ile iṭfā eyledi.7
Beyt:8

Oldı rīzān girmeden cāma şarāb-ı ārzū
Ṭoġmadan düşdi küsūfa āfitāb-ı ārzū

Şimdi anlardan ṣādır olan mīve-i ḥarekāt-ı nā-puḫte ki ẟemere-i nihāl-i
ḥayretleridür, münāsib budur ki anuñ ile [M 95b] telḫ-sāz-ı ẕāiḳa-i ḫāṭır-ı
ḫaṭīr olmayup muḳteżā-yı vaṣf-ı kerīm ḫulḳ-ı aẓīm üzre vaż -ı tekāsül-gū1
2
3
4

5
6
7
8

ca d -M
derān -M, A1, B
Beyt A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Tedbir denemesinde ve görüş isabet etmesi hususunda, akıl her şeyden binlerce kez ölçsün. Senin
rıza bayramgahına melekler yaraşır. Çünkü onlar feleğin çift hörgüçlü kızıl tüylü develerini kurbanlık
ederler.
meh: feh A1, A2, B
ḫurdları: ḫūdları A2
iṭfā eyledi: munṭafī oldı B
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
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nelerin pes endāḫte-i ḳafā-yı tesāmuḥ ü iġmāż buyurup ḫavāṭır1-ḫvāhuñuz
olan ma nāyı merbaṭa-i ḳuvvetden meẕbaḥa-i fi le getüresiz. Ol mertebeden ṣoñra aṣḥāb-ı sütūde-cenābuñ daḫı żarūrī tereddüdleri ittibā a müteḥavvil olmamaḳ nā-müteḥammildür diyü ḫāne-i żamīr-i münevverlerin
ġubār-ı rencişden taṣfiye eyledi. Sepīde-dem ser-i puḫtī-i gerden-keş-i gerdūn tīġ-i çarḫ-zede-i şu ā 2 ile miyān-ı ḫūn-ı şafaḳda ġalṭān olıcaḳ şikāfende-i sīne-i ḳamer ya nī cenāb-ı seyyidü’l-beşer ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem ḥażretleri hevādī3-i hilāl-nümūn4-ı hüdātı būse-i leb-i kārd ile mecārī-i ḫūn itmege şürū buyurduḳda āmme-i aṣḥāb raḍıya’llāhü anhüm
her biri isāle-i ḫūn ile ārıż-ı ṣaḥrāyı gül-gūn eylediler ve i māl-i ḥulḳ ü
taḳṣīrde daḫı ser-i mū ruḫṣat-dāde-i taḳṣīr olmadılar. Ḥāfıẓ-ı Moġulṭāy
aleyhi’r-raḥme5 [B 146] miḳrāż-ı taḥḳīḳ-i ḳaṣṣ-ı [A2 123b] şārib-i rivāyet itmişdür ki ol maḥalde nā-gāh fermān-ı ḥażret-i mürsilü’r-riyāḥ ile bir
bād-ı anber-bīz-i cārūbvār miyān-bend-i ḫiẕmet-i kennāset olup tirāşe-i
mūy-ı İslāmiyān’ı ḫāk-i ıṭrnāk-ı ḥarem-i muḥtereme ihdā ve abīr6-i pīrāhen-i Ümmü’l-Ḳurā eyledi. Bu mu āmele-i laṭīfe-i İlāhiyye ser-i bürehnegān-ı mannaṣa-i teslīme vesīle-i tesliyet olup mirāt-ı rūzgārda alāmet-i
ḳabūl-i ömre müşāhedesi ile nāil-i beşāret oldılar. Ba d-ez-īn itmām-ı
mehāmm-ı umūra dek menzil-i Ḥudeybiyye’de kālā-yı iḳāmet-endāze-i zer-bāf-ı āfitābla bīst ẕerī a bāliġ olıcaḳ nevāṣī-i ḫuyūl-ı hicret-serāya
[A1 110a] ḳufūl eyledi. Tekāver-i ḫāme-i ḫoş-ḫırām İbn Hişām bu zemīn
üzre ḳaṭre-zen-i kelāmdur ki sevād-ı mevkib-i īmāniyān7 henüz menzil-i
Ḥudeybiyye’ye zīver-i cemāl iken Ümmü Külẟūm binti Uḳbe bin Ebī
Mu ayṭ’uñ çeşm-i idrākı mikḥele-i nūr-baḫş-ı tevḥīdden cilā-peẕīr-i yaḳīn
olmaġın çend nefer nisvān-ı ṣaḥīḥatü’l- aḳāidi ki taḫallül-i şāne-i girihgüşā-yı īmān ṭurra-i pür-pīç-i żamīrlerin vāreste-i şiken-i işrāk itmiş idi,
gīsū-miẟāl der-ḳafā idüp dāmen-i serā-perde-i risāleti iltiẟām8 ve iẓhār-ı
ḥilye-i İslām eylediler. [M 96a] Anlara müte āḳib birāderleri Ammāre
1
2
3
4
5
6
7
8

ḫavāṭır: ḫāṭır M
şu ā: şenā at A1
hevādī: hedānī A2
nümūn: nümūd M
Ḥāfıẓ-ı Moğolṭāy aleyhi’r-raḥme: ba żılar M
abīr: anber A2
īmāniyān: İslāmiyān M
ittisām: iltiẟām M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ve Velīd bin Ebī Mu ayṭ ḫār-ı ḫōd-rev-ṣıfaṭ sāḥa-i bārgāh-ı celāle ser-zede olup kūre-i nev-fürūḫte-i muhādenede perdāḫte olan silsile-i nā-sūde-i
mīẟāḳ ile mū-keşān-ı istirdāda ḫvāstekār olduḳları ḥālde sefīr-i sidre-nişīn
Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn kārgāh-ı ḳıdemden tesbīḥ-i āyet-i bülend1-ḳıymet-i

ِ ۪
َّ ُ ِא َ א ِ ـ
2
﴾ ِا ْ ُכ َّ ــאر

اَ ّٰ ُ َا ْ َ ـ
ُ ـ َّ ِا َـ

ٍ
ِ
َّ ِ ـ َ ات َ א ْ َ ُ ُ ـ
ٍ ِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ ْ َــאت َ ـ

ـאت ُ َ א
ُ ْ ِ َـ
ِ
َّ َ ْ ُ ُ ُ ـ

ِ
۪
ُ ْ ﴿ َٓــא اَ ُّ َ ــא ا َّ ـ َ ٰا َ ُ ٓـ ا ا َذا َ ٓ َאء ُכ ـ ُ ا
 َ ـ ِـא ْنkerīmesin ḳınā -ı ṣūret-i ḥāl

itmek ile defter-ḫāne-i muṣālaḥaya ḳayd olınan taḥrīr-i cedīd-i mīẟāḳda
mümināt-ı muhācirāt ḫāric ez-defter olmaġla mübāşir-i taḥṣīl olan Ammare vü Velīd dest-māye-i ḥirmān ile mu āvedet eylediler. Ḥażret-i Ömer
bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh bu ṭarīḳ üzre tāb-dāde-i zimām-ı rivāyetdür ki beyne’l-ḥarāmeyn ṭayy-ı rāh eẟnāsında bir şeb māh-ı żiyā-feşān-ı
burc-ı risālet aleyhi etemmü’t-taḥiyye rikābına sihām3-miẟāl nāil4-i şeref-i
iḳtirān olup ḫırmen-i vesī ü’l-ercā-yı ilm-i cihān-şümūllerinden yek-ḥabbe-i mühimme intizā ı içün icāle-i ser-engüşt-i zebān eyledigümde dürc-i
leāl-āgīn5-i dehānlarından gevher-pāre-i ḥarf-i lā vü ne am pīrāye-i silk-i
ẓuhūr olmadı. Ser-rişte-i suāle üç def a tāb virüp cūyā-yı lülü-i şehvār-ı
[A1 110b] cevāb oldum. Ammā yine miyāne-i şefḳ-i şefeteynlerinden kevkeb-i yek-ḥarf diraḫşān olmamaġla çāh-ı üftāde-i mirṣad-ı ḥayret olup ḫōdbe-ḫōd “Yā Ömer [B 147] hīç degül meclis-i vālāterīn-i nebevīde in iḳād-ı
şīrāze-i muṣālaḥa ḫilālinde güstāḫāne iṭāle eyledigüñ tār-ı muḫālif-gūne-i
i tirāż muḳteżāsı bu mu āmele-i renciş-nümāya bādī olmışdur. Yāḫūd senden ṣudūr iden vaż -ı güstāḫī īcāb-ı sūziş-i aẕāb itmek ile āşiyāne-i ṭāḳ-ı
dīvān-ḫāne-i kibriyādan ḥaḳḳuñda pervāne-i ālem-muṭā 6-ı semāvī iṭāre
olınmışdur.” diyü nice bālā vü pest7-i ḥayret zimām-ı nāḳamı dest-i taṣarrufumdan rübūde idüp telāṭum-ı emvāc-ı ḫıred [A2 124b] -şūy-ı rav at8
beni kef-zenān bir cānibe revān eyledi.

1
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3
4
5
6
7
8

bülend: ālī M
“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere
geri göndermeyin.” (Mümtehine, 60/10)
sihām: sühā A1, A2
nāil: māil M
āgīn -M
muṭā : matāf M
pest: dest A1
rav at: revġat A2
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آ ش
دو ش

Rubāī:1

2

אن
ا ش

و
تآ

א א
א ز
در وادی
א

Ol ḥāletde nā-gāh ḳafādan 3  ــא ــ أ ــ ر ــ ل اṣadāsı bir şaḫṣdan4
kāḫ-ı dimāġ-ı ṣımāḫuma kemend-i da vet āvīḫte eyledi. Sā id-i żamīrümde
cāy-gīr olan silsile-i saḫt-gīr-i evhāma bu da vet daḫı ziyāde bā iẟ-i istiḥkām
olup cān ṭapān-ı hirāsān-ı āfitāb-ı lā-mekān-fürūz-ı cemāllerine zerrevār
muḳābil olup nesīm-i çālāk-ḫīz-i nigāhumı ki gül-sitān-ı ruḫsārlarında
āmāde-i gül-geşt eyledüm. Hezār gül-deste-i sūrı5 temāşā idüp bülbül-i
remīde-i cānum müşāhede-i bahār-ı istibşārdan kesb-i ṣafā-yı bāl6 ile kūşe-i
ḳafes-i bedenümde ārām-gīr olıcaḳ kemāl-i neşāṭ ile metn-i selām-ı mesnūnı7 du ā-yı devlet-i rūz-efrūzlarına8 taḥşiye eyledüm.
Beyt:

א
9

وا
م א آ אن و د
د א אن دو اه آ

د א را
از د

Hemān ṣadef-i lülü-çekān-ı dehānlarından leb-rīz-i tebessüm iderek
“Yā Ömer mirāt-ı ṣafā10-yı żamīrüñ pā-zede-i inkisār olmasun ki andelīb-i
zebānuñ ṣafīr-i suāle der-kār11 olduḳda [A1 111a] benüm ṭūṭī-i nāṭıḳum
ālūde-i şekeristān-ı vaḥy-i İlāhī bulunmaġla taḥrīk-i bāl-i gül-reng-i şefeteyne tāb-ı furṣat yoġ idi. Yā Ömer ḥālā sūdāger-i girān-māye-i bendergāh-ı illiyyīn ya nī birāderüm12 Cibrīl-i Emīn kārgāh-ı kālā13-bāf-ı ḳıdem1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubā ī: Beyt A1, Naẓm A2
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Seni düşünmenin gamıyla hemhal olduğumuz sürece, akıl idrak ve şuurdan uzaklaştık. Hayret vadisinde öylesine kaybolduk ki, kendimizi düşünmeyi unuttuk.
Yâ Ömer! Allah’ın Resûl’üne icabet et.
bir şaḫṣdan -M
sūrı: inbisāṭ A1
bāl: meāl M
metn-i selām-ı mesnūnı: selām-ı mesnūnı daḫı M
efrūzlarına: efzūn ile B
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Ellerimi göğe kaldırarak dua ediyorum ki, devlet isteyen duacıların elinden gelen (her şey) olsun.
ṣafā: mücellā M, muṣaffā B
derkār: dergāh M
birāderüm -M
kālā: bālā M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

den bir metā -ı vālā-ḳadr-i nev-ẓuhūr reh-āverd itmişdür ki mihr-zede-i
nigīn1-i āfitāb olan ḫızāne-i dünyā vü mā-fīhā bahā-yı kemterīn-tārı
[A2 125a] olmaġa nā-şāyāndur.” diyüp āvāze-i ḳudsiyān-endāz2-ı
melāik-güdāz ile sūre-i mübāreke-i Fetḥ tilāvetin pīrāye-i zebān-ı mu cize-ṭırāz buyurdılar. Sefīne-i ḫoş-cünbiş-i zebānları ṭayy-ı emvāc-ı gerdūnsā3-yı āyāt iderek sāḥil-i ḫitāma resīde olduḳda ārzūmen-dān-ı ḫırām-ı
şāhid-i dil-ārā-yı fetḥe tebşīr ü tesliyet ve aṣḥāb-ı ālī-cenāb-ı ẕāt4-ı girāmīlerine mürā āt-ı merāsim-i tehniyet buyurdılar. Binā-yı mu allā-yı Sūre-i
ِ
Fetḥ’üñ kitābe-i ṭāḳ-ı vālāterīni olan naẓm-ı kerīm5﴾ًـכ َ ْ ـאً ُ ۪ ـא
َ ﴿ا َّــא َ َ ْ َــא َـ
kerīmesinden murād aḳdem6-i fütūḥāt-ı fāyiżü’l-berekāt olan fetḥ-i dil-ārāyı Ümmü’l-Ḳurā olup ṣīġa-i māżī [B 148] üzre vürūdı [M 97a] taḥaḳḳuḳ-ı
vuḳū ına mebnī idügi rivāyet-kerde-i Enes bin Mālik raḍıya’llāhü anhdur.
Ammā envā -ı fütūḥāt-ı ḫafiyye ve umūr-ı nāfi aya tażammunı cihetinden
murād ṣulḥ-ı Ḥudeybiyye olup 7﴾ َ ﴿و َ َא ِــ َכ ۪ ــ ًة َ ْ ُ ُ و َــ
َ ṣadefinden teleَ
َ
lü iden mürvārīd-i şeffāf-ı ma nā fütūḥāt-ı keẟīretü’l-ġanāyim-i Ḥuṣūn-ı
Ḫayber olmaḳ cevelāngeh-i edhem-i ḫāme8-i çābük-süvār-ı mıżmār-ı tevīl
ü tefsīrdür. Naḳḳā-dān-ı neḳāve-i siyer-i ḫayrü’l-beşer bu vech üzre ināre-i
kūre-i ḫaber eylemişlerdür ki mevkib-i ḫuceste-pey-i İslām hicret-serāy-ı
aliyyede ārāmdan ṣoñra sükkān-ı Ümmü’l-Ḳurā’dan miyān-ı żamīrleri
mınṭaḳa-bend-i maḥabbet-i dīn-i ḳavīm olanlar dergāh-ı refet-penāh-ı
risālet9 cānibine inciẕāba başladılar.
Beyt:10

Āşıḳān-ı nā-şekībān bir dem ārām eylemez
Kūy-ı yāruñ11 ser-firāzında vaṭan-sāz olmasa

[A1 111b] Ez-cümle Ebū Baṣīr bin Utbe bin Üseyd-i aḳifī’nüñ yekrān-ı żamīri zīn-zede-i şevḳ-i İslām [A2 125b] olmaġın bir gün ıṣṭabl-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

nigīn: mekīn M
ḳudsiyān-endāz -M
-sā: binā M
ẕāt -M
“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih, 48/1)
aḳdem: ḳadem M
“Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir.” (Fetih, 48/19)
ḫāme: ḳalem A1, B
risālet -M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
yāruñ: yār-ı M, A1
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müte affin-i işrākdan vāreste olup hicret-serāy-ı aliyyeye imāle-i licām eyledi. Zühr bin Avf ve Aḥnes bin Şerīḳ Kevẟer nām abd-i müşterāları ile
bir sefīr-i Āmirī’yi utbe-i ma delet-medār-ı seyyidü’l-enbiyā’ya irsāl idüp
Beyt:
1

ار א

را

ارم

אی

ا

אن

دا

diyü iḳtiżā-yı muḳāvele-i ahd üzre ḫvāstekār-ı istirdād oldılar. Ebū Baṣīr
sāye-i eyvān-ı ḥimāyede ruḫṣat-ı nişest görmeyicek “Yā Resūla’llāh bi-ḥamdi’llāhi te ālā libās-ı cānumı ser-çeşme-i tevḥīdde ṣābūn-ı ināyet ile taṭhīr
itmiş iken yine bundan ṣoñra külḫen2-i çirk-ālūde-i şirk miyānesinde istiḳrāra ruḫṣat-ı mu āvedet virir misiz?” diyü dest-i feryād ile āvīḫte-i dāmen-i niyāz olduḳda “Yā Ebā Baṣīr şimdiki ḥālde Ḳureyş ile beynümüzde3
dest-nişān-ı ḳavl ü ḳarār olan dırāḫt-ı saḫt-bīḫ-i muṣālaḥaya erre-i şāḫ-efgen-i nekẟ ḥavāle idersüñ. Girībān-ı ḫil at-i vefādārı ālūde-i nüşāre-i ġadr
olmaḳ lāzım gelür. Saña daḫı el-ḥāl münāsib olan çend rūz dem-serdī-i
pür-gezend4-i āzāra pāy-ı ẟebāt göstermekdür. Elṭāf-ı nühüfte-i İlāhī’den
der-ḫvāstedür ki gerek sen ve gerek sāir nihālān-ı [M 97b] pā-der-gil-i
zimistān-ı intiẓār5 ḳarīben güşāyende-i şükūfe-i āmāl olasız.” diyü rīşe-i
ḫuşk-ı ḫāṭırına icrā-yı zülāl-ı tesliyet ile rū-be-rāh-ı Ümmü’l-Ḳurā buyurdılar. Ebū Baṣīr’üñ āteş-i sāmān-sūz-ı derūnın gāh bād-ı ḥirmān iġlā ve gāh
āb-ı tesliyet iṭfā iderek
Beyt:
6

1

2
3
4
5
6

ر
ر

تز
א

אر
از

ل داغ و ا
ز אن

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Benim yeminimi kıracağını ümit etmiyorum. Biliyorum ki, senin ahdlerinin de kararları var. (Sen de
sözünden dönmezsin.)
külḫen -M
beynümüzde: mābeynimüzde B
pür-gezend: berg-rīz A1, B
İntiẓār-ı zimistān: zimistān-ı intiẓār M
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Gönülde yara, etekte hasret dikeni ile bu çayırlıktan gittim. Hiç kimse âlem gülşeninden benim gittiğim gibi gitmedi.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

[A2 126a] maḳālin zād-ı rāh-ı ḥasret idüp kām ü nā-kām hem-rehān-ı
nā-mülāyim ile ric at-ı ḳahḳarīye [A1 112a] der-kār oldılar. Ḳurb1-ı hicret-serāda vāḳı merḥale-i [B 149] Ẕü’l-ḫuleyfe’de bir sāye-i dīvārda basṭ-ı
ḫvānçe-i müekkele2 siyāḳında bahāne-i pesend3 ü temāşā ile i māl-i ṣanāyi -i mekr ü firīb iderek şaḫṣ-ı Āmirī’nüñ ḳabża-i şimşīrin āverde-i pençe-i çābük-rübā-yı taṣarruf itdügi sā at bī-ḫaber gerdenine ḥavāle eyledi.
Āmirī-i nā-ḫoşmendüñ ser-i bī-sāmānı zīr-i miḥrāb-ı ḫum-ı tīgde secde-i
sehv idicek Kevẟer bīm-i cānla dīvān-ḫāne-i mu allā-bisāṭ-ı risālete ġubār-ālūde-i iştikā cereyān idüp lerziş-i ḫafaḳāndan edā-yı merāma henüz
fetḥ-i uḳde-i lisān itmemiş idi ki ḳafāsından Ebū Baṣīr ṣarṣar-ı gerd-āmīz
gibi irüşüp ḥāşiye-i bisāṭ-ı celāle rūy-māl oldı. İstikşāf-ı sebeb-i mu āvedet olınduḳda “Yā Resūla’llāh şāyeste-i şān-ı peymāndārı üzresiz. Miẟāl-i
mīẟāḳa ṭuġrā-yı vefā keşīde idüp mürā āt-ı muḥāfaẓa-i ahd buyurdıñuz.
Ammā ḥażret-i ḳāḍiyü’l-ḥācāt celle şānühū maḥkeme-i āciz-penāh-ı
āṭıfetden bu abd-i ābıḳa ḥüccet-i atāḳ-ı ināyet buyurdı.” diyüp sāniḥa-i aḥvāli ma raż-ı ālīye ber-dāşte4 eyledi. Ḥażret-i faḫrü’l-enām aleyhi’s-selām şükūfezār-ı leb-i ta accübden 5ـ ب ـ כאن ـ ر ــאل
وـ أ ـ ـ
sünbülin pīrāye-i küleh-kūşe-i zebān buyurdılar. ya nī aceb āteş-fürūz-ı
kārzārdür, eger bir nice mededkārı daḫı6 olsa Ebū Baṣīr bu şāhid-i tābende- iẕār7-ı maḳāluñ kūşe-i ebruvānından bir beyābān-gīr-i firār olmaġa ve
bir daḫı Mekke’de pā-beste-i dām-ı ıżṭırār olan [A2 126b] hevādārān-ı İslām’uñ kendiye8 iltiḥāḳına işāret ü istifsār itmegin hemān ol maḥaldan
reh-siper-i gürīz olup leb-i deryāda vāḳı Ayas9 nām maḳāmda şīr-i şikārī
gibi künām-gīr-i ārām oldı. Bu gūne pīş-ḳadem-i meydān-ı celādet olduġı
[M 98a] āvāzesi mānende-i pertev-i māh menāẓir-i mesāmi -i sükkān-ı
[A1 112b] Mekke’yi tenvīr itdükde Ebū Cendel vesāir silsiledārān-ı
maḥabbet-i İslām’dan müddet-i yesīrede üç yüz nefer hizebrān-ı zencīr-ḫā
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ḳurb -B
müekkele: minvāl A2
pesend -M
ma rāż-ı ālīye ber-dāşte: ma rūż-ı dergāh-ı ālī M
Hayret, keşke onunla beraber (savaşan) erkekler olsaydı.
daḫı -M
iẕār: aẕāba A2
kendiye -M
Ayas: Abes M
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birer taḳrīb ile bend-i belādan ceste olup Ebū Baṣīr’üñ sāye-i kūhsār-ı himmetine müctemi oldılar ve Mekke ile Şām beyninde āmed-şüde mu tād
olan ḳāfile-i Ḳureyş’i āmāc-ı sihām-ı nehb ü tārāc eylediler.
Beyt:1

Ey reh-rev ol o rāh-güẕerden keşīde-pāy
Cem oldı kūhsāra pelengān birer birer

Mekkiyān-ı tīre-rūz bu iḫbār-ı cān-güdāzdan sermāye-fersā-yı ḥayāt
olmaları ile żarūrī Ebū Süfyān’ı dergāh-ı ma ālī-destgāh-ı nübüvvete irsāl
idüp bu mażmūn üzre taḥrīr-i maḳāle-i ḍarā et itdiler ki “Sābıḳan ser-engüşt-i ibrām ile rişte-i muṣālaḥaya imrār itdigümüz ḫazef-pāre-i şarṭ-ı
ma hūd ki redd-i mülteciyān-ı ḥavza-i İslām idi. Şimdi kendi dest-i ṭav ü
raġbetümüz ile aḳd-i çend-dāne-i mīẟāḳdan kesr ü ısḳāṭa ḥarīṣ olmışuzdur.
Ġalebe-i ināyet-nigār-ı mekārimlerinden [B 150] niyāzmendüz ki ol bībāk-nişīnān-ı a rāf-ı ḫōd-reyleri dārü’n-na īm-i ḳurb-ı emānlarından cāysāz buyurup bizi daġdaġa-i istīlālarından temīn buyurasız.” diyü nāme-i
niyāzı [A2 127a] sevgend-i nām-ı Ḫudā ve ṣıla-i raḥm ile muḫaşşī eylediler. Bālā-nişīn-i serīr-i aṭā aleyhi’t-taḥiyyetü ve’ẟ-ẟenā ḥażretleri na leyn-i
recālarını sezā-yı pāy-ı ḳabūl buyurup “Ey ḥavālī-gerdān-ı dāire-i maḥfūfe-i īmān sedd-i rāh-ı mülāḳāt olan tūde-i ahd laṭme-i seyl-āb-ı rıżā ile pest
olmaġın ba d-ez-īn dārü’l-emn-i Ṭaybe2’de ḳālīçe-güster-i iḳāmet olasız.”
diyü nāme-i da vet irsāl buyurdılar. Mervīdür ki nāme-i ḫātemü’l-mürselīn
aleyhi’s-selām Ebū Baṣīr’e peyk-i ecel ile hem- inān irişüp cerīde-i ḥayātından mādde-i nefes-i vā-pesīni leb-güẕār iderken nāme-i anberīn-ḫitāme-i
şehryār-ı “levlāk” aleyhi’s-selāmı zindān-ı çār dīvār-ı unṣurīden nāme-i
āzādı add idüp [A1 113a] kemāl-i meserret ü behcet ile çeşm ü cebīnine
mālīde eyledi.

1
2

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Ṭaybe: ṭayyibe M
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Naẓm:1

ا

ا א

אد و

א را
وی

را آ א د
2
א ا ا د

ز
א

אی

Hemān ol sā at tūşe-i şemīm nāme-i sulṭān-ı risālet3 aleyhi’s-selām
miyān-ı cān-ı sefer-i güzīnine bend eyleyüp derecāt-ı suṭūr-ı anberīnin
reh-rev-i ulvī-ḫırām-ı rūḥına nerdbān eyledi. Raḥmetu’llāhi aleyh. Ebū
Cendel vesāir yārān-ı eymān tekmīl-i levāzım-ı tekfīninden ṣoñra ser-i
ḫāk-i mezārına bir mescid binā idüp cümlesi4 yek-ḳademe fāiz-i rū-māl-ı
dergāh-ı nübüvvet-penāh oldılar. Va’llāhü a lem li-ḥaḳīḳati’l-ḥāl5.

Vāḳıa-i İrsāl-i Mekātib be-Mülūk-i Eṭrāf*
Bāġbānān-ı riyāż-ı eḥādīẟ-i nebevī raḥimehumu’llāhi te ālā iẟbāt-ı
tārīḫ-i sāl-i [A2 127b] mekātībde ġars-ı nihāl-ı ḫilāf idüp ya nī bahāristān-ı dīvān-ḫāne-i celālden6 mekātīb-i zanbaḳ-fām-ı benefşe-nigār-ı
da vet süpürde-i ceyb-i sefīrān-ı ṣabā-reftār ḳılınmaḳ ba żı lar ta yīni üzre
naḫlistān-ı eyyām-ı sāl-i sādisden reste olup ba żı lar daḫı çemenzār-ı sāl-i
sābi den şüküfte olmaḳ üzre tezyīn-i destār-ı kūşe-i rivāyet itmişlerdür.
Ammā ba żı rişte-bāfān-ı tedḳīḳ ü telḳīn daḫı merāyā-yı ḥudūd-ı resāil
ḫaṭṭ-ı müşg-fām ile evāḫir-i sāl-i şeşümde zīnet-yāb olup ancaḳ müsellem-i
dest-i süferā7 ḳılınmaḳ evāil-i ām-ı heftümde vāḳı olmaḳ ṭarīḳi ile yāḫūd
taḥrīr-i mekātīb ve ta yīn-i rusül meṣāliḥi müstevcib-i taḥarrī vü tevaḳḳuf
olan umūrdan olmaġıla altı nefer-i sefīr def aten rū-be-rāh-ı maḳāṣıd ḳılınmayup çend neferi maḳāṭı -ı sene-i sādisede ve çend neferi daḫı mebādī8-i
sene-i sābi ada cevānib-i meṭālibe taṭrīḳ olınmaḳ vechi ile dü varaḳ-ı muḫ1
2

3
4
5
*
6
7
8

Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
O, mektup yakasını açıp okuyunca, göz denizinden ona gevher saçtı. Lafzıyla nazarı aşina edince anlam uğruna canını feda etti.
risālet: kevneyn A1, A2, B
cümlesi -M
Rıḍvānullāhü te ālā aleyhim ecma īn A1
Başlık: M 98b, A1, 113a, A2 127b, B 151; Vāḳı a-i İrsāl-i Ḥikāyet-i be-Mülūk-ı Eṭrāf B
celālden: iclāldan M
süferā: suġrā B
mebādī: müsāvī M
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telif-raḳam-ı rivāyeteyne şīrāze-keş-i tevfīḳ olmışlardur ki ḥażret-i dāver-i
serīr-ārā-yı illiyyīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām [A1 113b] memūr1-ı da vāt-ı
āmme ve meb ūẟ-ı kāffe-i enām olmaġın maṭla -ı āfitāb-ı [B 151] ālemtāb-ı nübüvvet ḥavālīsinde vāḳı mülūk-i şeş cihāta ifāże-i pertev-i ḫāṭırfürūz-ı īmān niyyeti ile debīrān-ı dīvān-ḫāne-i nübüvvet-esāsa şeş ḳıṭ a
mektūb-ı mu teber-raḳam taḥrīrin işāret buyurdılar. [A2 128a] Ol siyāḳda
resm-āzmā-yı ḳavānīn-i mülūk olan aṣḥāb-ı vuḳūf raḍıya’llāhü anhüm “Yā
Resūla’llāh mādāmki ṣufūf-ı ḳalb-şikāf-ı suṭūr-ı resāile siper-i zer-nişān-ı
[M 99a] naḳş-ı nigīn ile teşyīd-i ẓuhūr olınmaya meydān-ı i tibār-ı selātīnde fāiz-i cilve-i i timād olmaz.” diyü mevḳıf-ı mu allā-niẓām-ı arża inhā
itmeleri ile cenāb-ı ḫātemü’l-enbiyā aleyhi ezkiya’t-teḥāyā ṭılā-yı ḫāliṣden
müfraġ bir engüşterini zīver-i engüşt-i meh-şikāf buyurdılar.
Naẓm:2

Burc-ı izzetdür eli eylese peydā ne aceb
Heyet-i māh-ı nev ve ṣūret-i aḫter-i ḫātem
Yazdı ḫoş āyet-i nūn ve’l-ḳalem engüştinde
Ne midād istedi ne ḫāme ne mısṭar-ı ḫātem

Aṣḥāb-ı ālī-cenābdan nāil-i dest-māye-i miknet olanlar daḫı mürā āt-ı
ṭarīḳa-i mütāba at içün miyān-ı engüştlerin birer zer-pālheng-i engüşterīn
ile tezyīn eylediler.
Beyt:3

Ṭavḳ-ı fermāna çeküp gerden-i engüştlerin
Nice āzādeleri eyledi çāker ḫātem

Rūz-ı dīger mübelliġ-i fermān-ı Yezdānī ya nī cenāb-ı rūḥü’l-emīn isti māl-i ricāl-i ümmet ḫuṣūṣında cebhe-i ṭılāya ḍarb-ı tamġā-yı taḥrīm itmegin ḥażret-i seyyidü’l-etḳiyā4 aleyhi’s-selām hemān ol sā at yemīn-i müteyemmenlerinden endāḫte itmeleri ile aṣḥāb-ı kirām daḫı bi’l-mütāba at
dest-i raġbetden ısḳāṭa müsāra at eylediler. Ba d-ez-īn seyyid-i sütūde-neseb nuḳre-i ḫāliṣden bir ḫātem iḫtiyār buyurup kelime-i kevneyn-bahā-yı
1
2
3
4

memūr: nāmver B
Naẓm: Beyt A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
eṭḳiyā: enbiyā M
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Muḥammed Resūlu’llāh’ı atebe-i bālā-yı firdevs-i berīn1 gibi pīrāye-i ṣaḥīfe-i cebīn-i nigīn2 eylediler. [A2 128b]
Naẓm:3

Serverā mūmlayup ism-i şerīfüñ ṣaḳlar
Kāināt ı ne aceb ḳılsa musaḫḫar ḫātem [A1 114a]
Şeref-i nām-ı şerīfüñden olursa ḫālī
Bulımaz raġbet-i ḫalḫāl-i kebūter ḫātem

El-ḥāṣıl ẓuhūr-ı resāil-i müşgīn-erḳām4 naḳş-ı ḫātem-i ḫātemü’r-risāle
ile ḳarīn-i ḫitām olıcaḳ mektūb-ı melik-i Ḥabeşe Necāşī-i Aṣḥame Amr
bin Ümeyye-i Ḍamīrī’ye ve mektūb-ı fermān-revā-yı ümmü’d-dünyā melik-i Muḳavḳıs Ḫāṭıb bin Ebī Belte a-i Laḥmī’ye ve mektūb-ı aẓīm-i Rūm
Hiraḳl Diḥye bin Ḫalīfe-i Kelbī’ye ve mektūb-ı taḫt-nişīn-i Kisrā Ḫüsrev-i
Pervīz Abdu’llāh bin Ḫuẕāfe-i Sehmī’ye ve mektūb-ı ḥākim-i Dimaşḳ Ḥāriẟ bin Ebī Şimr-i Ġassānī Şucā bin Vehb-i Esedī’ye ve nāme-i pīşvā-yı
Yemāme Hevze bin Alī Ḥanefī Salīṭ bin Amr-ı Āmirī’ye tamām-ı a ḍād-ı
sefāret5 ḳılındı.
Beyt:6

Gel bāġa seyr ḳıl diyü āẟār-ı raḥmeti
Neşr itdi bād berg-i bahārı ṭaraf ṭaraf

[M 99b] Mu cize-i Kübrā:7 Ṭūṭī-i şekeristān-ı aḫbār8-ı āẟār mirāt-ı
ṣaḥīfe-i beyżāda bu vech ile āzmāyiş-i güftār eylemişdür ki risāle-i cenāb-ı
eşrefü’l-verā gerden-i süferāya ḥırzü’l-emān ḳılınduġı sā at mu allim9-i
mekteb10-ḫāne-i i cāz [B 152] ḫvāce-i Arab u Acem aleyhi’s-selāmdan sereyān-ı feyż-i i cāz ile her resūl, mürselün ileyhā olan ṭāifenüñ lisānı ile
nāil-i meleke-i tekellüm oldılar.
1
2
3
4
5
6

berīn -M
nigīn -M
Naẓm: Beyt A1
-erḳām: -fām A2
sefāret: müsāferet A1
Beyt: Naẓm M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
7 Mu cize-i Kübrā: Mu cize M, A1, B
8 aḫbār -M, A1
9 mu allim -M, B
10 kitāb A2
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Li-münşiihi:1

Aceb mi olsa zebān-āşnā-yı ḳavm-i dīger
Ḥabīb-i ekremüñ i cāzıla sefīrānı
Gelürdi pīşgeh-i izzetinde güftāra
İderdi berre vü seng ü şecer süḫan-rānı

Müfād-ı ḥafaẓa-i aḫbārdur ki Amr bin Ümeyye-i Ḍamīrī raḍıya’llāhü
anh mānend-i nesīm-i çābük-rev-i bahār ḫıṭṭa-ı Ḥabeş’e vezān olup gülberg-i nāme-i sulṭān-ı enbiyāyı aleyhi’s-selām dīvān-ḫāne-i ḥaşmet-āyīn-i
şehryār-ı Ḥabeş’e mürā āt-ı rüsūm-ı mülūkāne ile iblāġa āmāde olıcaḳ
erkān-ı millet-i Mesīḥiyye [A2 129a] ve esāḳıf-ı İncīl-şinās-ı ṭarīḳat-ı Īseviyye vesāir bezirgān-ı dīvān-ı Ḥabeş ictimā ına fermān olınup ol pādişāh-ı
cemīlü’l-ḫıṣāl kemāl-i ibtihāc ü ibtihāl ile ve ġāyet-i [A1 114b] ta ẓīm ü iclāl ile şükūfe-i ṣabā-zedevār firāz-ı serīr-i salṭanatdan ferş-i zemīn-i tevāżu
u meskenete nüzūl idüp girih-bend-i sā id-i ādāb olduġı ḥālde ḳıyām üzre
nāme-i faḫr-i cihānı ārāyiş-i dest-i raġbet2 eyledi.
Naẓm:3

د

ا
در
4

ز אن

ن
ند ه

ن
ن
ی
אدی

ve ruḫsār-ı semen-fāmından leb-i edeb ile būse-çīn-i ta ẓīm olaraḳ bālişgāh-ı ruḫsār ve çeşm-i eşkbār eyledi. Ser-kīse-i ṭūṭī-fāmındaki minḳār-ı
sürḫ-reng-i mūm-pāreden fekk-i ḫitām olınup mütercimān-ı Aresṭomeniş
mevce-i suṭūr-ı gevher-āgīninden anber-pāre-i ıtr-āmīz-i meālin nihāde-i
micmere-i beyān eylediler. İbāret-i mektūb-ı seyyidü’l-enbiyā budur ki
aynı ile kitābe-i ṭāḳ-ı eẟer ḳılındı.

1
2
3
4

Li-münşiihi: Beyt A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
raġbet: terġīb A1
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Bazen onu koynuna saklar; bazen Mushaf gibi elinde taşır. Sinedeki kalp gibi bir dem çeker; bir dem
de baştaki göz gibi olur.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ṢŪRET-İ MEKTŪB

،

ا

ا ا

 أ ــא ـ ـ أ ـ ا ا ـ ي: ـ
ـ ر ـ ل إ ـ ا א ـ ــכ ا
ـ
ـ روح
 وأ ـ أن ـ ـ، ـ
إ ـ إ ـ ا ــכ ا ـ وس ا ـ م ا ـ ا
ـ ـ رو ـ
ـ
ـ
،ـ
ـ ا ـ لا ـ ا
ا وכ ـ أ א ــא إ ـ
 وإ ـ أد ـ ك إ ـ ا و ـ ه،و ـ כ ــא ـ آدم ـ ه
ـ כ ـ وا ـ ا ة ـ
ـ ر ـ ل ا وإ ـ أد ـ ك إ ـ ا א ـ
ـ و ـ א ـ ي אء ـ
א ـ ـن
ـ و ـ ـ ـ ا ـ
ـ و ـ ـ إ ــכ
ـ א ـ ا
ـ و
وـ
1
[A2 129b] وا ـ م ـ ـ ا ـ ا ـ ى
Çünki çerāġ-ı hidāyet-i ezelīden külbe-i żamīr-i Necāşī āmāde-i istināre idi, bī-teḥāşī şārıḳ-ı ḫāṭır-fürūz-ı şehādet ile derūn u bīrūn-ı kāşāne-i
i tiḳādın tenvīr idüp didi ki “Ḥaḳḳā ki cenāb-ı kelīm-i Ṭūr-ı tecellī enāmil-i beşāret ile āvīze-i sāmi a-i müntaẓırān-ı ehl-i kitāb itdügi sipeh-sālār-ı
rākibü’l-ḥimār ve cenāb-ı rūḥu’llāh pīçīde-i ṭūmār-ı aḫbār2 [B 153] itdügi şeh-süvār-ı rākibü’l-cemel [A1 115a] bu rākiżü’l-ḫayl-i mıżmār-ı risālet
idügi ġubār-ı iştibāhdan muṣaffādur. Ve ben daḫı güvāh-ı bī-iştibāhum.”
diyüp tār-ı siyeh-reng-i müjgānına mürvārīd-keş-i eşk-i teessüf ve günbed-i
fīrūze-fām-ı gerdūna sütūn-zen-i āh-ı telehhüf olaraḳ bu vech ile zülāl-rīz-i
mecrā-yı zebān oldı ki “Vā-ḥayf ki eger bu daġdaġa-i evḳāt-fersā-yı salṭanat
ki müstelzem-i muḥāfaẓa-i niẓām-ı ibād ü bilāddur. Girībān-keş-i mümāna at olmasa bu rūy-i siyehkārumı ḫāk-i rāh-ı nübüvvet-penāhlarına sāyīde
itmegi māye-i iksīr-i sa ādet ve āstān-ı rāstān-nişīnlerinde kemter-gedā-yı
ḫiẕmet-güẕār olmaġı eşref-i merātib-i izzet bilürüm.”

1

2

“Bismillahirrahmânirrahîm! Allah Resûl’ü Muhammed’den Habeş meliki Necâşî’ye, Lâ ilâhe illâ Hû,
Melik, Kuddüs, Selâm, Mü’min, Müheymin (sıfatlarını) haiz olan Allah’a hamd ü sena ederim. Ve
şehadet ederim ki, Meryem’in oğlu İsa, Allah’ın ruhundan ve kelimesidir. Allah o kelimeyi -ki İsa’ya
vücût veren “kün” hitabıdır.- Ve o ruhu çok temiz ve afif olan ve dünya hayatından tamamıyla çekilmiş bulunan Meryem’e nefhetti. Bu suretle Meryem İsa’ya hamile kaldı. Böylece Allah, İsa’yı yarattı.
Nasılki Âdem’i de Allah kudret eliyle (ve bir mucize olarak) yaratmıştır. Ey Melik! Seni, eşi olmayan
tek bir Allah’a imana ve O’na ibadete, bana uymaya ve Allah tarafından bana gönderilenlere inanmaya
davet ediyorum. Çünkü ben, Allah’ın bunları tebliğe memur elçisiyim. Seni, Allah’a (imana) davet
ediyorum. Şimdi ben size (İslam umdelerini) tebliğ ettim ve nasihatta bulundum. Siz de nasihatımı
kabul ediniz. Ben sana amcam oğlu Cafer’i ve beraberinde bir müslümanı gönderdim. Selam hidayete
tabi olanlara olsun.”
itdügi sipeh-sālār…. ṭūmār-ı aḫbār -A1
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Beyt li-müellifihi:1

Rüft ü rūb itmek ser-i müjgān ile ḫāk-i derin
Baña ḫoşdur pādişāh-ı heft iḳlīm olmadan

diyüp2 cevāb-ı nāme-i sulṭānü’l-mürselīn aleyhi’s-selāma bu siyāḳ üzre
unvān3-ṭırāz-ı dībāçe-i niyāz eylediler.

NĀME-İ NECĀŞĪ4

ا

ا ا

ــ ــ م ــכ ــא ر ــ ل ا ور ــ ا و כא ــ ا ــ ي
ــ ا א ــ أ
ــא
ـ כ א ــכ ــא ر ـ ل ا
 أ ــא ـ ـ.إ ـ إ ـ ا ـ ي ا ــא إ ـ ا ـ م
ـ ا ـ م
ـ
ـ ا ـ م ـ رب ا ـ אء وا رض أن
ـ
ذכ ـ ت ـ أ ـ
ّ ــכ و ـ
ـ ـ ــא ذכ ـ ت أ ـ כ ــא ـ
ــא ــא ـ ـ إ ــא و ـ م ا ـ
ــכ
ــא و ـ א ــכ و א ـ ا ـ
ــא
ــכ وأ א ـ وأ ـ أ ــכ ر ـ ل ا
ـ رب ا א ـ و ـ ـ إ ــכ
ـ
وأ א ـ وأ ـ أ ــכ ر ـ ل ا وأ ـ
ـ ــא ـ ل ـ
ـ أ ـ
ـ ــא ر ـ ل ا
ـ
ا ـ أر ــא ـ ن ــئ أن آ ــכ
5
ا ـ م ــכ ــא ر ـ ل ا و כא ـ
Çīde-i Ravżatü’l-Aḥbāb olan ezhār-ı būyā-yı rivāyātdandur ki Necāşī
mektūb-ı berekāt-maṣḥūb-ı faḫrü’l-mürselīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāmı
dār ü diyārumuza şūriş-i şerāre-i şürūr ü fiten ve āsīb-i āşūb-ı belā6 vü
ġalā vü miḥenden ḫaṭṭ-ı emān ve mūriẟ-i ḫayr ü berr ü iḥsāndur diyü
[A1 115b] bir ḥoḳḳa-i āc içre süpürde-i gencīne-i ḫāṣ eyledi. Ṣāḥib-i
a lām rivāyeti üzre ol nemīḳa-i mu ciz-raḳam ḫazāyin-i mülūk-i Ḥabe1
2
3
4
5

6

Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
diyüp -M
ünvān -M
NĀME-İ NECĀŞĪ -A1
“Bismillahirrahmanirrahim Eshame Necaşi’den! Ey Allah’ın Resûlü! Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun. O Allah ki, ondan başka İlah yoktur. Bizi selamet yoluna getirdi. “Yâ Resûlallah!
Mektubun bana ulaştı. Senin Hazret-i İsa’yla alâkalı ve yer ve göğün Rabbi ile alâkalı anlattığın İsa’nın
anlattığından fazla değil. Senin gönderiğini tanıdık. Amcan oğlu ve arkadaşları gönderdiğin (mektup)
ile geldiler. Şehadet ederim sen muhakkak Allah’ın Resûl’üsün, sadıksın, doğruluğun tasdik edilmiş.
Sana ve amca oğluna biat ettim. Onun eliyle âlemlerin Rabbi için Müslüman oldum. Sana İbn Erhâ’yı
gönderiyorum. İstersen sana kendim geleyim. Senin dediğini yaptım yâ Resûlallah! Ben şahitlik ederim
ki, senin söylediğin haktır. Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun yâ Resûlallah!”
belā -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

şe ile’l-ān naḳş-ı ṭılsım-ı iftiḫārdur. Mellāḥān-ı sefāyin-i āẟār bu siyāḳ
üzre sāḥil-girā-yı güftār1 olmışlardur ki Necāşī Amr bin Ümeyye ile
muhācirīn-i Ḥabeşe’yi bir keştī ile rū-be-rāh-ı dergāh-ı seyyidü’l-ebrār
eyledüginden ṣoñra kendi nihāl-i ser-efrāz-ı ḥadīḳa-i ḥayātı olan Erhā
bin Eṣḥama’yı şaṣt ricāl ile kümeyt-i baḥrī-i bād- inān-ı saḫt-ser ya nī
murġ-āb-ı sefīne-i bādbān-pere süvār idüp şāhen-şāh-ı kişver-i belāġ ḥiẕmetine irsāl eyledi.

אور
در در אی ا

Naẓm:2

3

د

ی

ا

ا

אه

אن

آب و
دران آب و

Keckūl-ı sefīne tā miyān-ı ebdāl-ı nemed-pūş-ı yemde4 cilve-sāz iken
nā-gāh mehebb-i taḳdīr-i [B 154] ẕi’l-celālden riyāḥ-ı saḫt-ı nā-muvāfıḳ
ẓuhūrı iġlā-yı kāse-i şūr-engīz-i ummāna der-kār olup [A2 130b]

ا

Naẓm:5

و را
6

د

אد

از

אد در
ن א

مر
ان
ز روی

Ma ber-i keştīde hezārān hezār kūhsār-ı ser-be-hevāyı berf-pūş-ı cūş ü
ḫurūş ve ol zevraḳ-ı ser-gerdānı dest-ḫūş-ı tih-i āġūş eyledi.
Beyt:7

1
2
3
4
5
6
7

Ṣadā-yı nāle degül ġarḳagāh-ı ġamdur bu
Sefīne-i dil-i ser-geştede eẕān oḳınur

güftār: kenār-ı aḫbār A1
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Yeşil renkli denizdeki yeni ay gibi gemi de deniz ortasında yüzer. Bu hava ve suda kanatsız uçanlar, hava
ve sudan başka bir şey görmezler.
yemmde: nemde M
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Bir an zorlu bir kıyamet koptu. Sağdan soldan mihnetler çıktı. O geminin üzerinde zavallı kişi, deniz
yüzündeki artığı kapar gibi türlü kinler çıkardı.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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Ol keştī-i kef-efşān gāh pelengvār kūhden [M 101a] kūhe pertāb iderek gāh baṭṭ-ı baḥrī gibi nişīb ü firāz-ı emvācda gāh peydā vü gāh nihān
olur idi1. āḳıbet bādbān ile ol serīr-perende2-i mevc-şiken ol ḥasret-keşān-ı
sāḥil-i necāta tābūt ü kefen olup zīr-i merāḳıd-ı emvācda nā-būd oldılar.
Naẓm:3

و در
אن

ز
ان و
4

א א

در در א

آن
ور

ز
ز

Naḳş-ı maḥabbet5-i ḫātemü’l-mürselīn ile nigīn-i girān-bahā-yı revānlarını teslīm-i ḫızāne6-i ervāḥ eylediler.
Ḳıṭa:7

Çıḳmaz kitāb-ı dildeki naḳş-ı maḥabbetüñ
Tā olmayınca zīb-i yemīn nāme-i amel
Olsa ġarīḳ-i baḥr-ı fenā ḫātem-i vücūd
Bulmaz sevād-ı naḳş-ı cebīni yine ḫalel

Mektūb-ı Şerīf-i Sulṭānü’l-Enbiyā Aleyhi Ezke’t-Teḥāyā
be-Hiraḳl Melikü’r-Rūm*
Ḳalemkārān-ı āẟār-ı seyyidü’l-beşer bu resm üzre levḥa-nigār-ı zerkār8-ı
ḫaber olmışdur ki Diḥye bin Ḫalīfetü’l-Kelbī raḍıya’llāhü anh cānib-i
Hiraḳl’a āmāde-i azīmet olıcaḳ fermān-dih-i ḫıṭṭa-i belāġ aleyhi’s-selām
ḥażretleri ol vech ile tavṣiye buyurdılar ki “Evvelā Ḥākim-i Buṣrā Ḥā-

1
2
3
4

5
6
7
*
8

olur idi: olaraḳ M, B
-perende: -perīde M
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Herkes o kadar inci ve cevher saçtı ki, o gemi onların göz yaşı suyu ile doldu. Gemiden tek tek şaşkın
ve çaresizce lenger gibi indiler.
maḥabbet -B
ḫazāne: ḫazīne B
Ḳıṭ a: Beyt A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Başlık: M 101a, A1 116a, A2 130b, B 154; Mektūb-ı Sulṭānü’l-Enbiyā be-Hiraḳl Sulṭān-ı Rūm
be-Diḥye A1, A2, B
zerkār: zer-kāse M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

riẟ bin Ebī Şimr1’e mülāḳī olup anuñ [A2 131a] vesāṭeti ile ḫargāh-ı Hiraḳl’a vesīle-cūy-ı tevessül ola.” Ta yīn-i ẟüḳāt-ı rüvāt üzre meger ol tārīḫden muḳaddem āhenīn-ṭıynetān-ı ketībe-i Rūm ile seng-dilān-ı sipāh-ı
Acem beyninde muṣādeme-i āteş-engīz-i kifāḥ vuḳū ından nāşī Hiraḳl
kūşe-i dest-māl-i żamīrine naḳdīne-bend2-i niyyet-i neẕr olmış idi ki eger
sedd-i fūlād-endūd-ı ṣaff-ı Rūmiyān’dan dīvār-ı sengīn-binā-yı ṣaff-ı Mecūs
ḫarāb-ı ṣadme-i taġallüb3 olur ise tā Ḳosṭanṭaniyye’den ḥarem-i Eyliyā’ya
dek pā-bürehne piyāde-rev-i ḳaṭ -ı4 şāh-rāh-ı ziyāret ola. Vāḳı ā bostān-ı
ümīdi ruūs-ı bürīde-i A cām’dan bār-āver ve çemen-i ārzūsı elviye-i nigūn-ı
mülevven5-i Mecūs’dan şükūfe-güster olıcaḳ īfā6-yı neẕre7 şitāb idüp mānende-i ḳāfile-i bahār zīr-i pāyına bisāṭ-ı ḥarīr üzre basṭ-ı envā -ı reyāḥīn
iderek vāṣıl-ı aḳṣā-yı āmāl olmış idi. Ma mūre-i beytü’l-muḳaddesden istiḳrārı eẟnāsında bir ṣubḥ-dem firāz-ı taḫt-ı Ḳayṣerī’sinde pehlū-zede-i müttekā-yı [B 155] celāl [M 101b] oldı. Ammā bir vaż -ı ġarīb ve şekl-i münker
ü mehīb ile ki dü cisr8-i kemer-beste-i ebruvānī memerr-i kārvān-ı çīn-i
melāl [A1 116b] ve ḫuṭūṭ-ı pür-pīç9-i cebīni rīg10-zede-i ġubār-ı perīşānī vü
infi āl ṣaḥīfe-i rūyında ibārāt11-ı endūh u ġam celī vü hüveydā ve nigīn-i
çeşm-i āb-çekānında beyt-i ma kūsü’r-resm-i ḥüzn ü elem āşikār idi.
Ḳıṭa:12

Ḫamīde ḳaşları ṭāḳ-ı dükān-ı sirke-fürūş
Kenār-ı dīdesi zīr-i ḳanāre-i ḳaṣṣāb
Ḫaṭ-ı cebīni ṣufūf-ı ḳıtālgāh-ı ġażab
İẕārı baḥr-i keder çeşmi ḥalḳa-i gird-āb

Erkān-ı dīvānından nāil-i ḥiṣṣe-i maḳāl olan baṭāriḳa ve esāḳıfa bu ḥālet müşāhedesi ile her biri ṣūret-i bālīn-i ḥayret olup Hiraḳl’uñ bīrūn-ı
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Şimr: Żamer M
bend -M
taġallüb: taḳallüb M
ḳaṭ : nıṭ A1, A2
mülevven: televvün A2
īfā: ibḳa M
neẕre: nüẕūra M
cisr: devḥa M
pür-pīç: perçīn M, B
rīk: jeng M
ibārāt: ġubārāt M
Ḳıṭ a: Beyt A1, B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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āb-gīne-i [A2 131b] beşeresinden nümāyān olan telḫ-āb-ı ıżṭırābuñ keyfiyyetinden pürsān oldılar. Meger Hiraḳl ẕātında āşnā-yı evżāḥ-ı ṣafaḥāt-ı
gerdūn ve dānende-i ḥarekāt ü sekenāt-ı ẟevābit ve seyyār-ı çarḫ-ı būḳalemūn olmaġın her biri1 zebānın dāire-i ḥücre-i dehānında bu vech üzre
ser-nihāde-i derece-i beyān eyledi ki “Bu gice usturlāb-ı nüh-ṣafḥa-i eflāka
idāre-i iḍāde-i ebrū idüp ẟuḳbeteyn-i dīde ile icāle-i feres2-i nigāh eyledüm. Nā-gāh işāre-i çeşm-i sitāreden bu ma nāyı istidlāl eyledüm. ya nī
ḳavā id-i nücūmiyye üzre āẟār-ı ecrām-ı ulvīden bu vech üzre istiḫrāc-ı aḥkām-ı ecsām-ı süflī eyledüm ki an-ḳarīb bir ṭāife-i muḫtetine cevelān-gīr-i meydān-ı ẓuhūr ola ki bāriḳa-i şimşīr-i istilāları şārıḳ-ı iḳbālleri
gibi bu memāliki pā-māl-i eşi a-i tesḫīr eyleye ki müdebbirān-ı memālik-i
yek-sere ey nigehbān-ı ḫıṭṭa-i Rūm şīve-i ḫatenenüñ ṭāife-i Yehūd’dan ki
ġayra iḫtiṣāṣı ma lūmumuz degüldür. Binā-ber-īn zīr-i fermānıñuzda olan
belāda iṭāre-i emẟile-i nāfiẕetü’l-aḥkām olınup ṭāife-i Yehūd bi’l-cümle
tīġ-i ḳahr ile istīṣālde nümūne-i ḫaṣiyyān-ı ḫaṣiyy ḳılınmaḳ vesīle-i indifā -ı
daġdaġa-i ḫāṭır olurdı.” diyü ber-dāşte-i pāy-ı serīr itdükleri hengām idi
ki cānib-i ḥākim-i Buṣrā’dan Adiy bin Ḫātem nām delīl-i murāfaḳatı ile
[A1 117a] nāme-resān-ı ḥabīb-i Yezdān Diḥye bin Ḫalīfe-i Kelbī raḍıya’llāhü anh der-i bārgāh-ı Hiraḳl’e vāṣıl olup [M 102a] isticāze-i müẟūl eylediler. Āvāze-i ḳudūm-ı sefīr Hiraḳl’üñ derīçe-i tāb-ḫāne-i sāmi asın ḳar
eyleyicek [A2 132a] āẟār-ı meşhūdāt-ı şebānesi olan ḳavāfil-i ẓuhūrātdan
iḥsās-ı bāng-ı ceres idüp rāḥile-i ġubār-engīz-i ḥayret kārvān-serāy-ı żamīrinde nā-gāh ināḫa-i zāmile-i iḳāmet itmege başladı. Binā-ber-īn vesāṭet-i
ḥüccāb ile Cenāb-ı Diḥye’den mādde-i ḫitān istiṭlā ın taḳdīm eyledi.
Vāḳı ā sünnet-i ḫitān şüyū -yāfte-i miyān-ı āl-i adnān olduġı müte ayyen
olıcaḳ baḳiyye-i ḫāşāk-ı iştibāhı daḫı bi’l-külliye [B 156] bürde3-i seyl-āb-ı yaḳīn olup pīşgāhına ruḫṣat-dāde-i duḫūl oldı. Eẟnā-yı duḫūlde ba żı
nevvāb Cenāb-ı Diḥye’ye ta līm-i secde-i ta ẓīm idüp tā cānib-i Hiraḳl’den
bī-ṣudūr-ı ruḫṣat ref -i rese cesāretden men eylediler. Diḥye raḍıya’llāhü
anh ber4-dārende-i seb -i ḳıbāb ve gerdānende-i ser-i āfitāb celle şānühū
dergāhından ġayrı ser-fürū-kerde-i tenezzül olmaḳ iḥtimāli ber-ṭarafdur.
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her biri: mürī-i A1
feres: ferş A2
bürde: perde M
ber: bu A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:1:

Olmaz ḥużūr-ı Ḥażret-i Mevlā’da ser-firāz
Ġayruñ öñünde mürtekib-i secde-i niyāz

diyüp bī-daġdaġa-i bīm ü telāş ol dīvān-ı ziḥām-ı pür2-ziḥāmda ḫırām-ı
lāübāliyāne ile tā pīşgāh-ı Hiraḳl’e varup nāme-i anberīn-ḫitāme-i sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyni dest-i iḫtirām ile evvelā çeşm ü dehānına mālīde idüp yed-i
Hiraḳl’e iblāġ eyledi.
Beyt:3

Ey sünbül-i kebūd-ser īmāne gel diyü
Zanbaḳ getürdi nāme ḫidīv-i bahārdan

Şeh-bāz-ı ḫāṭır-şikār-ı nāme-i hümāyūn-bāl dest-i raġbet-i Hiraḳl’de cilve-sāz olıcaḳ mütercimān-ı Buḳrāṭ-dāniş kisve-i zer-tār-ı Arabī’sin sūzen-i siyeh-rişte-i ḫāme ile cāme-i Rūmiyāne’ye tebdīl eylediler.
[A2 132b] Aṣl-ı ibāret-i nāme4-i faḫrü’l-mürselīn budur ki teyemmünen
naḳş-ı sevād-ı levḥa-i eẟer ḳılındı.
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Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
pür: bir A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
nāme -M
Bismilllahirrahmanirrahim! Allah Resûl’ü Muhammed’den Rûm Meliki Kayser’e. Hidayet yoluna tabi
olanlara selam olsun. Bundan sonra (ey Rûm milletinin büyüğü)! Seni İslam’a davet ediyorum. Müslüman ol ki, selamette bulunasın. Müslüman ol ki, Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi
kabul etmezsen bütün tebaanın günahı senin boynunadır.“De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda
ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da
kimimiz kimimizi İlah edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Âl-i İmrân, 3/64) Onu Allah’a imana davet et. Onu malından soğut. Onu Allah’ın teşvik ettiği
şeye teşvik et. Onu Allah’ın şiddetli azabıyla korkut.
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Keẕā fi’l-Ḫamīs ve fi’l-İktifā
Ḫulāṣa-i nāme-i ḫayrü’l-verādan ref -i ḳına -ı irtiyāb olınduḳda Hiraḳl’üñ ser1-i pāre-i dehānından ḥarf-i redd ü ḳabūl nümāyān olmayup
ancaḳ kār-güẕārān-ı dīvānına bu vech ile girih-güşā-yı rişte-i ḫiṭāb oldı ki
“Āyā ol nev-nişeste-i ṣuffe-i ulyā-yı risāletüñ bu ḥavālīde hem-diyārlarından kimse var mıdur ki andan istinṭāḳ-ı künh-i ḥāl ideyüz?” A lemü’n-nās
Ḥażret-i İbn Abbās raḍıya’llāhü anhümā tertīb-i silsile-i rivāyet ider ki Ebū
Süfyān bin Ümeyye baña bu siyāḳ üzre fetīle-bāf-ı çerāġ-ı ḥikāyet olmışdur
ki diyār-ı Ġazze memerr2-i şeh-rāh-ı ticāretümüz olmaḳ ile Ḳureyş’den çend
sūdāger ile ol nevāḥīden güẕer üzre iken mütecessisān-ı dīvān-ı Hiraḳl ol
hengāmlarda bize dūçār [A2 133a] olup ḥasbe’l-emr zīr-i sāyebān-ı Hiraḳl’de
ṣaff-beste-i mevḳıf-ı ḫiṭāb eylediler ve ḫavāṣṣ ü küberā-yı millet-i Īseviyye
ve vüzerā ve nüdemā-yı naḥle-i Naṣrāniyye [B 157] ve esāḳıfa vü rehābīn ve
baṭāriḳa vü ḳıssīsīn gird-ā-gird ḥalḳa-bend-i tezāhüm ve sāmi a-güşā-yı teraḳḳub olmışlar idi. Hiraḳl bālā-yı serīr-i İskenderī’den vesāṭet-i tercümān-ı
zebāndārān ile “Ey peyāmdārān-ı ḫāk-i Ḥicāz ḥālā ol miṣbāḥ-ı tāze-fürūġ-ı
encümen-i risālet ile beyniñüzde hīç fetīle-i ḳarābet mün aḳid olmış kimse
var mıdur?” diyü istināre-i ḳandīl-i istinṭāḳ [A1 118a] eyledi. “Ey fermānrevā-yı ḫıṭṭa-i Rūm bu ıṣābe beyninde neseb cihetinden aña benden nezdīkter kimse yoḳdur.” didüm. Tekrār mertebe-i ḳarābet istikşāf olınduḳda “Ol
nev-bāve-i şāḫsār-ı azz ü alā ile bu berg-i pejmürde-i nā-çīz birer şāḫdan
ser-zedeyüz ki ol şāḫlar müteferri olduġı şecereteynüñ bīḫleri ābişḫor-ı neseb-i vāḥidden sīr-āb-ı māü’l-ḥayāt olmışdur.” didüm. Pes beni pīşgāhına
taḳrīb ile muraḫḫaṣ-ı ḳu ūd [M 103a] idüp3 emr eyledi ki rüfeḳāsın daḫı
verā-yı ẓuhrında cā-nişīn eyleñ ki ḫilāl-i cevābda cādde-i ṣıdḳdan inḥirāf
iderse rüfeḳāsından şerm müvācehesinde4 māni -i tekẕīb olmaya. Ve rüfeḳāya daḫı eger silsile-i rāst- ayār-ı güftār ḫilāline ḥalḳa-i kem- ayār-ı dürūġ
ta biye iderse elbette ḥavāle-i sūhān-ı inkār eyleyesiz diyü ber-vech-i tekīd
sipāriş eylediler. Ebū Süfyān nāḫun-ı inṣāf ile bu vech üzre fekk-i uḳde-i rāz
ider ki ve Rabbü’l-Ka be [A2 133b] eger vāhime-i tekẕīb-i hem-rehān baña
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ser-i: sī A1
memerr: ḳamer B
idüp: eyledi M, buyurup A1
şerm müvācehesinde: şerm-i müvācehe A1, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

īrāẟ-ı naḳd1-ı tereddüd itmese Cenāb-ı Muḥammed ḥaḳḳında teh2-beste-i
ṣandūḳa-i żamīrüm olan şiddet-i ḫuṣūmet taḳāżası ile aḳdü’l-cevāhir-i ecvibe3-i ṣādıḳa miyānesine be-her-ḥāl menḳaṣet4-i ẕātını īcāb idecek nice pīlever-i kem-ḳadr-i müfteriyāt imrārı muṣammem idi.
Mā-ḥaṣal Hiraḳl ṣaḥīfe-i müteḫayyilesinde mürtesem olan5 esile-i
muḥaḳḳiḳāne īrādına der-kār olup didi ki Suāl-i evvel-i Hiraḳl: “Ol dürr-i yetīm-i dürc-i nübüvvetüñ miyāne-i ummān-ı ensāb-ı ḳabāilde ṣadef-i
lüāl6-perver-i nesebi ne keyfiyyet ile muttaṣıfdur?” Cevāb-ı Ebī Süfyān:
“Ey nigehbān-ı memālik-i Ḳayṣerī beyne’l-A rāb silsile-i ensāb-ı Adnānī
ki şecere-i aṣīle-i ẕāt-ı vālā-ḳadr-ı ebi’l-enbiyā İbrāhīm Ḫalīlullāh ḥażretine bāz-beste olmaġıla muġaylānzār-ı ḳabāile nisbet nesl-i kerīm-i adnānı eşcār-ı bāġzār-ı adn meẟābesindedür. Ve ol ırḳ-ı ġarīḳ beyninde daḫı
aġṣān-ı silsile-i Benī Hāşim bīd ü çenāra nisbet nihāl-i [A1 118b] verd-i
ṭarī menzilesinde7 şerīf ü mükerrem olmaġın ol pīrāye-i destār-ı nübüvvet
olan gül-i ḫoş-būy-ı nev-şüküfte-i muṭarrā ṣāḥib-i şerīfterīn-i aṣl u neseb
idügi mertebe-i ḳīl ü ḳālden berterdür.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “El-ḥaḳ ḳımme-pīrā-yı iklīl-i muraṣṣa kār-ı nübüvvet olan gevher-i girān-ḳadr-i ālī-tebār ber-āverdegān-ı aṣīl ve perverdegān-ı dūdmān-ı şerīf olmaġa muḥtācdur ki zīr-i zer-küngüre-i iṭā ata
[B 158] mültecā olan eşrāf [A2 134a] ü e ālī-i ālemüñ dāmen-i mütāba atları sevād-ı endūde-i ġubār8-ı neng ü ār olmaya.” didi.
Suāl-i ẟānī-i Hiraḳl: “Yā ṭāife-i Ḳureyş’den andan esbaḳ bir kimseden daḫı ṣudūr-ı iddi ā-yı nübüvvet derece-i vuḳū a resīde midür?” didi.
[M 103b]
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Nücūm-ı zāhire-i efrād-ı Ḳureyş’den birisi bu
ana dek ufḳ-ı da vā-yı risāletde diraḫşān olduġı tāb-efgen-i derīçe-i mesāmi olmamışdur.” didüm.
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naḳd: taḳdīr A2, -M
teh: ser B
ecvibe: çūpe M
menḳaset: minḳa at B
olan: itdigi M
lüāl: zülāl M, B
menzilesinde: mezbelesinde M
ġubār -B
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Tevcīh-i Ḥiraḳl1: “Eger sevābıḳ-ı rākiẓü’l-ḫayl-i Ḳureyşiyān’dan birisi daḫı arṣa-i maḥdūde2-i risāletde icāle-i tūsen-i süst-licām-ı iddi ā itmiş
olaydı, ḥālā bu tenhā-süvār-ı meydān-ı ḥaḳīḳat daḫı ol vādī-i meslūkada
inān-cünbān-ı taḳlīddür dimek cāiz idi.” didi.
Suāl-i ẟāliẟ-i Hiraḳl: “Yā ābā vü ecdādından birisi edvār-ı sālifede visāde-pīrā-yı müttekā-yı zer-tār-ı salṭanat olmış mıdur didi?”
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Tā imāme3-i sübḥa-i nesebümüz olan cānib-i
Ḫalīlullāh’a müntehā olıncaya dek silkü’l-leāl-i āl-i İbrāhīm yek biñ mażbūṭ-ı rişte-i yaḳīn-i nessābīndür. Ammā miyānesinde kisve-i zer-nişān-ı
salṭanat ile menzile-gīr-i nişāngāh olmış kimesne ma hūd degüldür.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Vāḳı ā eger eşcār-ı bālā-keş-i ẕevāt-ı ecdādından birisi
libāçe-i şükūfe-reng-i salṭanaṭ ile ḫırāmende-i serābistān-ı imtiyāz olmış
olaydı, anuñ daḫı4 [A1 119a] ẕāiḳa-i ümīdi5 arzūmend-i mīve-i şīrīn-güvār-ı salṭanatdur dimek ba īd degül idi didi.
Suāl-i rābi-i Hiraḳl: [A2 134b] yā revāḳ-ı pehn6-sāye-i iṭā atına ilticā
idenler tāb-zede-i ża f ü faḳr mıdur, yoḫsa sāye-perverd-i vüṣ at ü ġınā7
mıdur?” didi.
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Pā-nihādegān-ı dāire-i iṭā atı bedr-āsā pür-kāse-i
ẟervet ü yesār olanlar degüldür. Ekẟerī mānende-i hilāl-i ża īfü’l-ḥāl olanlardur.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Ẓāhiren şān-ı mütābi ān-ı enbiyā budur ki zeḫārif-i cihān-ı nā-pāydār ile töhmet-zede-i ālāyiş olmayup hem-vāre nevāle-i
telḫ-çāşnī-i faḳr ü ḳanā at ile şīrīn-sāz-ı ẕāiḳa-i şükr ü minnet olalar.” didi.
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Ḥiraḳl: Ḳayṣer M
maḥdūde: maḥmūde M
imāme: imāle A2
daḫı -M
ümmīdi: itdügi A2
pehn: bihīn A1
ġınā -M
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Suāl-i ḫāmis-i Hiraḳl: “Yā żay a-i nemā-ḫīz-i mütāba atına ilticā1
idenlere ḥaḍrā-yı mezāri -i sīr-āb gibi rūz-be-rūz2 keẟīrü’z-ziḥām olmada
mıdurlar, yāḫūd giyāh-ı ḫōd-rūy-i mefāze-i fuḳarā gibi ẕübūl-yāfte-i ḳıllet
olmada mıdurlar?” didi.
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Ḳalem-i muḥāsib-i dīvān-ḫāne-i ibdā ile her rūz
cerīde-i erzāḳ varaḳ-ı eflāka ṣıfr-ı āfitāb vaż olduḳça mānend-i merātib-i
a dād teraḳḳī-yāb olmaḳdadurlar.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Vāḳı ā muḳteżā-yı meḥāsin-i dīn bu vech üzre
[M 104a]dür ki cemāl-i ālem-ārā-yı īmān derece-i kemāle i tilā idinceye dek yevmen-fe-yevmen sebze-i ḫaṭṭ-ı çār ebrūyān gibi ziḥām-beste-i
mirāt3-ı ittiḥād olalar.”
Suāl-i sādis-i Hiraḳl: “Yā zīnet-serāy-ı nā-dīde[B 159]-binā-yı İslām’a
dāḫil olanlar ba żı mebānī vü erkānında āẟār-ı vehn ü tezelzül iḥsāsı vesīle-i
istikrāh olmaḳ taḳarrubı ile pā-nihāde-i girīve-i irtidād olmış var mıdur?”
didi. [A2 135a]
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Gird-ḫvān-ı leẕīẕü’n-nevāl-i īmān üzre şehd-i
şehādete bir def a ref -i engüşt-i raġbet idenlerüñ ḥavṣala-i hażmına nā-gencīde olıcaḳ ne bir loḳma-i girān-çāşnī gūş-zed olmışdur ve ne dehen-şūy-ı
ibrīḳ-i irtidād olmış vardur.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Ḥaḳḳā ki [A1 119b] nevāle-i ḫoş-leẕẕet-i mu tedil-nemek-i İslām’uñ mi de-i i tiḳādlarında istiḳrārı ḥalāvet-i ni met-i īmāna delīl-i vāżıḥ4 ve bürhān-ı kāfīdür.” didi.
Suāl-i sābi-i Hiraḳl: “Yā ḳaṣr-ı cihān-nümā-yı da vā-yı nübüvvete
ḳadem-güẕār olmazdan muḳaddem nerdbān-ı çihil-pāye-i ḥayātın ṭayyı
eẟnāsında rīsmān-ı zūd-güsil-i kiẕbe tevessül ile beyniñüzde ālūde-i töhmet
olmış mıdur?” didi.
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Lā lā ey fermān-dih-i ḳalem-rev-i Rūm, inṣāf
budur ki şāh-rāh-ı imkānda süvār-ı yek-rān-ı ḥayāt olaldan berü cādde-i
1
2
3
4

ilticā: iltiyāẕ A1, A2
rūz-be-rūz: rūz-ı sürūr B
mirāt: merātib A1
vāżıḥ: eṣaḥḥ B
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müstaḳīme-i ṣıdḳ u rāst-gūyīden bir ḫaṭve ṭarafeyn1-i kiẕb ü ḫilāfa udūlı
mesmū olmamışdur. Belki tā hilāl-i ufḳ-pīrā-yı ṣabāvet olduġı ḥāletden
bedr-i hāle-i da vet olıncaya dek kevākib-i lāmi a-i Hāşimiyye beyninde
kisve-i nūrānī-i ṣıdḳ u istiḳāmet ile engüşt-nümā-yı ālemiyāndur.” didüm.
2
 ا ــ ــא ــ ت ــ ا ــ اءmefhūmı bu maḳāmda aceb ṣūret-nümādur.
Tevcīh-i Hiraḳl: “El-ḥaḳ mülāḥaẓa-i selīme bu māddeye reh-nümūndur
ki bāre-i umūr-ı muḥaḳḳire-i maḫlūḳda leb-ālāy-ı kiẕb olmaḳ mesāġ-yāfte-i kitāb-ı istiḳāmeti olmayan ẕāt-ı büzürgvār ḥāşā ki āferīnende-i zemīn ü
zamān cenābına dāire-i umūr-ı celīle-i ḫaṭīrede aḳd-i maḳālātına ḫazef-pāre-i müzevver3-i dürūġ-ı ta biyesin [A2 135b] tecvīz eyleye.” didi.
Suāl-i ẟāmin-i Hiraḳl: “Yā ḫarīṭa-i ṣıfāṭında mādde-i ġadr mersūm-ı
yerā a-i rıżāsı mıdur?” didi.
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Bu ana dek tār-ı nesīc-i ef āline taḫlīl-i [M 104b]
laḥme-i ġadr itmek endāze-zede-i bāṣıra-i nāsın degüldür.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Vāḳı ā ṣıfāt-ı ḥamīde-i enbiyā budur ki ġadīr-i inṣāfları çirk-ābe-i müte affine-i ġadrdan muṣaffā ola.” didi. “Lākin ey revnaḳ-fürūz-ı mesned-i Ḳayṣerī çend māha müddetden berü anlar ile beynimüzde bünyād-ı sedd-i muhādene4 vāḳı olmışdur. Ammā ḥavāle-i ma ūl5-ı
ġadr itmeyecegi henüz mütevārī-i dīvār-ı iştibāhdur.” didüm ve bu maḥalden ġayrı ẕāt-ı Muḥammedī’ye īhām-ı menḳaṣet6 [A1 120a] idicek ḫallāb-ı
çirk-ālūde-i ta bīr icrāsına fürce-i furṣat mümkin olamadı. Ammā ḳasem
be-Ḫudā ki Hiraḳl’den bu kelimāta ḳaṭ ā kūşe-i çeşm-i iltifāt nümāyān
olmadı.7
Suāl-i tāsi-i Hiraḳl: “Yā miyāneñüzde hīç mu āmelelāt-ı bāzār-ı cānfürūş-ı kārzār güşāyiş buldı mı?” didi.

1
2
3
4
5
6
7

ṭarafeyn: ṭarīḳeyn M, B
Lutüf odur ki, düşmanların senin iyiliğine şehadet etsinler.
müzevver: mürūr M
muhādene: muhāvede M
ma ūl: miġvel A1
menḳaṣet: menḳażet A2, B
Ammā ḳasem….ümāyān olmadı -A1
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Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Belī kerrāren dü dīvār-ı āhenīn-binā-yı ṣaff-ı ḫuṣūmetden sevḳü’s-silāḥ-ı kifāḥ-ı [B 160] germ revāc olup metā -ı kem-yāb-ı
ḥayāt mezād-kerde-i dellāl-ı fenā olmışdur.” didüm. “Yā ḳanġı ṭaraf sermāye-gīr-i ẓafer oldı?” didi. “Kār-ı nevbet1 meẟelinüñ mefhūmı nümāyān
oldı.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Belī şān-ı enbiyā-yı kirām böyledür ki gāhī beliyye -i ġalebe-i a dā ile mübtelā olup li-ḥikmetin ḥadīḳa-i cem iyyetleri ḥamele-i tünd-bād-ı mihr-i cān-ı ḳażādan gürīzān3 olur. Āḳıbet nesīm-i fevz
ü ināyetden [A2 136a] lālezār-ı elviye4-i manṣūreleri5 güşāyiş-i tāze bulup
şāḫsār-ı emānīleri āḳıbet bār-āver-i ẓafer olmaḳ emr-i muḳarrerdür.” didi.
2

Suāl-i āşir-i Hiraḳl: “Yā dīvān-ḫāne-i dārü’l-ḥükm-i ḳıdemden ber-āverde eyledügi miẟāl-i cihān-muṭā -ı āsmānīde teklīfāt-ı evāmir ü nevāhīden ne maḳūle mevādd mürtesemdür?” didi.
Cevāb-ı Ebī Süfyān: “Ey sālār-ı kişver-i Rūm evvelā çeşmesār-ı tevḥīd-i
Ḫudā-yı yektādan ḳanavāt-ı behem peyveste-i lisān ü cenāna icrā-yı zülāl-ı
īmān ile emr idüp ṭuḫm-ı nemā6kār-ı ṣalāt ü zekāt ve ṣıdḳ u afāf ve ṣıla-i
raḥm ile tezyīn-i menābit-i a māl itmek teklīf7 ider.” didüm.
Tevcīh-i Hiraḳl: “Ḥaḳḳā ki tamām ḫulāṣa-i kitāb-ı risālet ve mā-ḥaṣal-ı
mezāri -i şerī at budur ki mühtediyān-ı menhec-i dīn-i müstaḳīm hācire-i
müşrik8-sūz-ı rüstā-ḫīzde sāye-i [M 105a] ṣaf-ṣāf-ı īmānda ẕevḳ-yāb-ı
ẕaḫīre-i a māl olalar.” didi. Ve eger bu āşiyān-ı dehāndan iṭāre eyledügüñ
ṭuyūr-ı mülevven9-cenaḥ-ı kelimāt bāl-gūşāyende-i hevā-yı ṣıdḳ ve vuḳū
ise an-ḳarīb ol şāh-bāz-ı nev-pervāz-ı bāzū10-yı risālet bu memālik-i
fasīḥetü’l-eknāf-ı Şām ü Rūm ṣaydgāhı olacaġı emr-i maḥsūmdur.” didi.
[A1 120b]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nevbet: be-nevbet A1
beliyye: telbiye A2
gürīzān: berg-rīz A1, A2
fevz ü ināyetden: ferver-i dīn-i ināyet ile M, A2, B
menṣūreleri: mutaṣavvereleri A2
nemā -M, B
teklīf: emr A1
müşrik: şirk A1
mülevven: mülemma M
bāzū: bārū A2
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Beyt li-müellifihi:1

Oldı vīrān diseñe memleket-i ṣabr u ḫıred
Didügüñ gibi ise kevkebe-i leşker-i ḥüsn

“Merāyā2-yı ṣafaḥāt-ı kütüb-ı āsmānīde bir neyyir-i cihān-tāb-ı risālet
ṭulū ı ki envār-ı zer-şuḳḳa-i alem-i şerī atı mānende-i sepīde-i ṣubḥ āfāḳgīr olacaġı meşhūd-ı bāṣıra-i yaḳīnüm idi. Lākin ufḳ-ı Mekke’den leme ānı
mersūm-ı taḳvīm-i ẓann ü taḫmīnüm degül idi. Eger bād3-ı şimāl-i taḳdīr
berg-i kem-ḳadr-i vücūdımı [A2 136b] ol tāze-nihāl-i gül-sitān-ı belāġuñ
ḫāk-i müşg4-bīz-i ḳademine īṣāl ile beni dest-ḫūş-ı minnet iderse ḳadem-i
muḥteremin şūr-ābe-i çeşm-i nem5-çekān ile şüst ü şū idüp sūziş-i şevḳ ü
iḫlāṣ ile pervāne-i ten-güdāẕ-ı maḥfel-i ubūdiyyeti olurdum.” didi. Ebū
Süfyān ġāzesā-yı ārıż-ı rivāyet olur ki Hiraḳl’uñ anber-pāre-i süveydāsında
cānib-i Muḥammedī’ye būy-ı maḥabbet istişmāmı beni aḫker-rīze-i micmere-i reşk itmegin gül-āb-dān-ı żamīrin ol dā iyeden taḫliye itmek sevdāsında bī-ḳarār olup “Ey şükūh-efzā-yı mesned-i İskenderī egerçi nihāde-i
şükūfe-dān-ı taḳrīr olan ezhār-ı gūn-ā-gūn-ı güft ü şinīd bi’l-cümle rāyiḥadār-ı ṣıdḳ ü ḥaḳīḳatdur. Ammā ev iye6-i ḥavāṣıla nā-küncīde ba żı muḥālāt-ı
güẕāf-āmīz [B 161] iddi ā ider ki sihām-ı aḳāid-i enām pey-bürde7-i nişāne-i taṣdīḳ olamaz. Eger ṭable-i sāmi a-i raġbet āvīḫte buyurılur ise ba żı sın
zih-kerde-i kemān8-ı beyān ideyüm.” didüm. “Ne maḳūle-güẕāfdur?” diyü
istīnāf-ı suāl idicek “Ez-cümle müddet-i yek-şebede ṣaḥn-ı mīnā9-serāy-ı
Mescidü’l-Ḥarām’dan sāḥa-i iremsān-ı Eyliyā’ya bāre-i cihān-ı azm olup
andan bālā-yı heft-meydān-ı zümürrüd-fām-ı āsmānda cilve-baḫş-ı yekrān-ı urūc oldum. Ammā henüz kenār-ı ḳālīçe-i siyeh-reng-i şāma sūzen-i
sīm-rişte-i şu ā ile rīşe-i penbe-fām-ı felaḳ10[M 105b] dūḫte olmadan
yine ḥarīm-i Ka be-i [A1 121a] ulyāya imāle-i licām-ı mu āvedet eyledüm
diyü iddi ā ider. Hele bizüm nerdbān-ı idrākumuz bām-ı jengārı revāḳ-ı
1

Beyt li-müellifihi: Li-müellifihi M, Beyt A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
2 Merāyā: Mezāyā A2
3 bād: bāl M
4 müşg -M
5 nem: ġam M, B
6 ev iye: dā iye M, A2
7 pey-bürde: bī-pervā B, bī-perde A2
8 kemān -A1
9 mīnā: münevver M, A2
10 felaḳ -A2
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eflākdan kūtehdür. Ammā mesāfe-i beyne’l-mescideyn her-bār bāzīçegāh-ı
kümeyt-i nigāhumuz olmaġla çihil merḥale [A2 137a] miḳdārı mesāfe
nīm-şebe müddetde peymūde-i endāze-i ḫuṭuvāt-ı āmed-şüd ḳılınmaḳ
pāy-ı sütūr1-ı şu ūrumuzı beste-i iḳāl-ı ḥayret itmişdür.” didüm. Henüz
āşīyāne-i dehān-ı Hiraḳl’den kebūter-i cevāb perrān olmadan hemān reīs-i
baṭāriḳa-i Mescid2-i Aḳṣā pīşgāh-ı Hiraḳl’a gelüp “Ey şehryār, ol leyle-i ibret-endūzuñ keyfiyyetin bu kemīneden pürsān oluñ ki ol şeb-i bü’l- acebde
pertev-endāz-ı külbe-i yaḳīnümüz olan sevāniḥ-i ḥālāt ü alāmāt iḥāṭa-i
mesāric-i uḳūldan bīrūndur.” didi. İstiḳṣā-yı tefāṣīl-i aḥvāl olınduḳda bu
vech ile fetḥ-i ebvāb-ı taḥḳīḳ eyledi ki her şebāngāh ġışāve3-i midād-gūn-ı
ẓulmet āvīḫte-i çenber-i gehvāre-i gerdūn olıcaḳ sīne-i ebvāb-ı Ḥarem-i
Aḳṣā bi’l-cümle ḫvābgāh-ı eṭfāl-ı aḳfāl ḳılınmaḳ i tiyādına binā en ol şām-ı
ġarībü’n-niẓāmda daḫı ser-cümle-i ebvāb-ı çeşm-i ġafletiyān gibi ḳabūl-i
insidād idüp ancaḳ ol bāb-ı mu allā-cenāb ki medḫal-i enbiyā-yı kirām olmaḳ üzre şöhret-i mersūm-ı kitābe-i cebīni idi4. Ḳuvvet-i bāzū-yı sedene-i
Aḳṣā ile dīde-i intiẓār-keşān-ı şām-ı viṣāl gibi ecfān-ı mıṣra aynı behem
peyveste-i ittiḥād olmadı. Zīr ü bālā ve cevānib ü eṭrāfı enāmil-i ihtimām
ile tefaḫḫuṣ olınup mevāni -i ḥareket nā-yāb iken yine merkezinde ḳābil-i
taḥrīk olmadı. Ḥattā rivāyet-i Ravżatü’l-Aḥbāb naḳli5 üzre umūmen ahālī-i
diyār-ı Ḳudüs dest-efrāz-ı ittifāḳ olup ḥavāle-i ḳuvvet-i kūh-endāz6 itmişler iken yine ser-i mū maḳarrından müfāraḳat derece-i istiḥālede cilveger
olmaġın āḳıbet bu alāmet ālem-i dīgerden olduġına āzim7 olup girībān-ı
bāb girifte-i dest-i ġayb olduġına [A1 121b] ṣaġīr ü kebīr imżā-keş-i ittifāḳ
olmaġla müteferriḳ oldılar. [A2 137b] Ammā acabā ne ḥālet-i ġarībe çehre-nümā ola diyü tā-be-seḥer ḥavālī-i mihmān-serāy-ı dīdeme ḳāfile-i ḫvāb
nüzūl eylemedi. Ṣubḥ-dem sāḥa-i Aḳṣā’ya şitābān olup āẟār-ı [M 106a] şebāne isṭilā ına8 ḥavāle-i cāsūs-ı nigāh itdügimüzde [B 162] dāire-i ḥaremi
ser-şār-ı envār ve revāyiḥ-i ṭayyibe-i nā-meşmūme ile leb-rīz-i āẟār ü esrāra
1
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8

sütūr: sinnevr B
Mescid -M
ġışāve: şebābe A2
-idi: -dür A1
naḳli -M, B
ḳuvvet-i kūh-endāz: kūh-endāz-ı ḳuvvet M
azīm: cāzim A1, A2
isṭilā ına: istiṭlā ına A1, A2
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müşāhede idüp zāviye-i mescidde olan1 ṣaḫreyi eẟer-i enāmil-i kerrūbiyān
ile gūş-ı ebdālān-ı maḥabbet gibi meẟḳūb2 bulup ḳurb-ı bāb-ı meẕkūrda
alāmet-i merbaṭ-ı dābbe meşhūd-ı bāṣıra-i ḥālet-bīnimüz oldı didi. Bu
ṣarṣar-ı ḥālet-engīz-i maḳāl-ı ibret3-āmīz daḫı Hiraḳl’üñ lücce-i żamīrine
vesīle-i cūş ü ḫurūş olup ahālī4-i dīvāna bu vech ile ḫiṭāb eyledi ki “Ey ma şer-i Rūm cenāb-ı rūḥu’llāh aleyhi’s-selām kendi ile rūz-ı bāz-ḫvāst beyninde bir nebī-i ālī-ḳadr bi ẟetini tebşīr buyurmaġla ol neyyir-i cihān-tābuñ
ufḳ-ı Naṣārā’dan ṭulū ına ümīdvār degül mi idiñüz?” Cümlesi birden tār-ı
ḳānūn gibi “Belī ey melikü’r-Rūm!” diyü yek-naġme-i taṣdīk olduḳlarında “Ḥālā alāyim-i ṣūrī vü ma nevī delāleti ile ol peyġāmber-i mübeşşer ü
munṭaẓar bir5 ẕāt-ı kerīmü’ş-şān olduġından ḳaṭ ā şāibe-i iştibāh ḳalmadı.
Cenāb-ı fa ālün limā yürīd celle ẕikrühū cihet-i adedde sizden eḳall ve
cihet-i ḳuvvetde sizden eżyaḳ6 bir ṭāifeden ba ẟ eylemiş. Bu bir raḥmet-i
İlāhī’dür ki irāde-i aliyye-i ezeliyye ne maḥalle müte alliḳ olur ise andan
iẓhār ider.” didi.
Ḳıṭa li-müellifihi:7

O naḫl-i gül ki iderdük ümīd-i neşv ü nemā
Miyān-ı dāire-i gülşen-i Mesīḥā’dan
Nesīm-i ḥikmet ile itdi bāġbān-ı ezel
Küşāde şūr-sitān-ı zemīn-i Baṭḥā’dan

[A2 138a] Tekrār şāhid-i ḫaṭṭ-āverde-i nāme-i ḫātemü’l-enbiyāyı8 āyīne9-i çeşm-i raġbet idüp ez-ser tā-be-ḳadem ḫaṭṭ ü ḫāl ve ḥüsn ü cemāline
i āde-i naẓra-i müṭāla a idicek [A1 122a] mehābet-i nāme-i sulṭānü’l-mürselīnden aleyhi’s-selām esirre-i cebīni ḳaṭarāt-ı araḳ-ı dehşet ile muraṣṣa
olup bī-iḫtiyār bir ṣayḥa-i şūr-engīz ile şūr-ābe-rīz-i çeşm-i ḫūn-āmīz oldı.
Ahālī-i dīvān daḫı ser-cümle ref -i aṣvāt ile feryād-ı hāy ü hūy-ı girye-ḫīzi
1
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8
9

olan -M
meẟḳūb: menḳūş M
ibret: ḥikmet M
āhālī: e ālī A1
bir: bu M
eżyaḳ: ḍıyyıḳ B
Ḳıṭ a li-müellifihi: Beyt A1, A2, Ḳıṭ a li-münşiihi B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
enbiyāyı: risāleti M, A2, B
āyīne -M, B
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peyveste-i çarḫ-ı eẟir idüp şirẕime-i Ḳureyş ile bizi dergāh1-ı Hiraḳl’den
be-der eylediler. Bu ḥālet müşāhedesi beni rānde-i dergāh-ı şu ūr idüp
aṣḥābuma maḥfaẓa-güşā-yı eczā-yı rāz [M 106b] oldum ki ــ أ ــ
ــ
2
ـ
 ا ـ أ ـ כ ـ أ ـ א ـ ــכ ـ اya nī Cenāb-ı Muḥammed’üñ emri
ne mertebe aẓīm oldı ki melik-i Benī Aṣfar bile saṭvet-i nübüvvetinden
tersān olur didüm ve hemān ol günden metā -ı tāze-naḳş-ı İslām revāc-yāb-ı bāzār-ı iştihār olacaġına ḍarb-ı tamġā-yı ḥükm eyledüm. Tā ol zamāna dek ki ḫayyāṭ-ı hidāyet benüm daḫı ḳāmet-i żamīrümi ārāste-i cāme-i
iṭā at eyledi didi. El-ḥāṣıl ulemā-yı fenn-i ḥadīẟ raḥimehumu’llāhi te ālā
Hiraḳl’üñ gerden-i aḳīdesi zīver-yāb-ı ridā-yı İslām olmasında iṭāle-i tār ü
pūd-ı iḫtilāf eylemişdür. Meslek-i ba żı budur ki Cenāb-ı Diḥye ile tertīb-i
ṣoḥbet-i ḫalvet idüp “Yā Diḥye eger dem-serdān-ı a yān-ı [B 163] Rūm’dan
baña vāhime-i iṭfā-yı ḥayāt3 olmasa şimdi ṭāḳçe-i dehānuma ta līḳ-i ḳandīl-i iḳrār iderdüm.” dimiş ola. Muḫtār4-ı ba żı rivāyet5 daḫı budur ki
verā-yı perde-i ḫalvetde Diḥye raḍıya’llāhü anh bu resm üzre ḥarf-ḫvān-ı
levḥa-i rāz oldı ki “Şehr-i Rūm’da6 ṣavma a-pīrā-yı [A2 138b] mücāhedet
ü riyāżet Ḍaġāṭır nām bir ābid-i nīgū-ḫıṣāl vardur ki melāẕ-ı esāḳıfa vü
rehābīn ve a ẓam-ı baṭāriḳa vü murtāżīn olmaġla anuñ cünbiş-i ebrūsı
beyne’r-Rūmiyān benüm şimşīr-i muraṣṣa -ġılāfumdan bürrendeterdür
ve anuñ şāḫ-pāre-i arġuvān-gūn-ı zebānından ṭayarān iden7 uṣfūr-beççe-i nīm-ḥarf benüm8 anḳā-yı vesī ü’l-cenāḥ-ı fermānumdan9 perrendeterdür10. Luṭf idüp [A1 122b] bu kitāb-ı müşgīn-niḳāb ile anuñ daḫı şīşe-i çeşmin pür-sünbül itmede irtikāb-ı zaḥmet buyuruñ. Tā görelüm bu
emrde anuñ daḫı rey-i iṣābet-medārı nedür diyüp Diḥye raḍıya’llāhü anhā
ba żı rehberān11 ile ol pīr-i münevver-żamīrüñ riyāżet-ḫānesine īṣāl eyledi.
Mektūb-ı faḫrü’l-enbiyā aleyhi’s-selām Ḍaġāṭır’a pervāzgāh-ı ṭāir-i nigāh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

derrgāh: bārgāh A1
İbn Kebşe’nin emri büyüktür ki, Benî Asfar’ın padişahı ondan korkar.
ḥayāt: cesāret M
Muḫtār -M
rivāyet: rüvāt A1
bu resm üzre….şehr-i Rūm’da -A2
iden: idi A2
benüm -M
fermānumdan: ḳarāmeynümden M
perrendeterdür: derrende-perdür M
reh-berān: ruhbān A1, A2
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olıcaḳ hemān rūy-i çeşmine mālīde idüp “Va’llāhi’l- aẓīm ḥadāyıḳ-ı ṣaḥāifü’t-Tevrāt ve İncīl’den engüşt-i bāṣıra ile fevākih-i ṣıfāṭ-ı aliyyesin iḳtiṭāf
itdügimüz nebiyy-i mükerrem-i ḥaḳḳānī bu ẕāt-ı mükerremdür.” diyüp
bī-tereddüd şāh-rāh-ı eymāna pertāb idüp hemān ḥarīm-i ḫānesine müteveccih oldı ve tamām ömr-i [M 107a] menūs olduġı kisve-i siyeh-reng-i
Naṣrāniyye’den ta arrī idüp iktisā-yı elbise-i sefīd-gūn-ı İslām ile destini
daḫı pīrāste-i aṣā idüp mecma -ı küberā-yı Rūm olan ketībe-i küberā-yı
Naṣārā’ya müteveccih oldı. Ve miyān-ı cem iyyetde iḳāmet-i kāmet1-i ṣadā
eyledi ki “Yā ma şere’r-Rūm şāhideyn-i ādileyn-i Tevrāt ve İncīl ile müdde ā-yı nübüvveti resīde-i ḥadd-i ẟübūt olan Aḥmed-i Arabī aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥālā meb ūẟ olup ṭaraf-ı raḥmet-medārından nāme-i da vet
vürūd eyledi. Sizler cümle mersūm-ı [A2 139a] ḫarīṭa-i şehādet oluñ ki
ben kilīsā-yı çirk-beste-i żamīrümden micmere-i kende-būy-ı inkārı şikest
idüp yirine Furḳān-ı Mübīn’i ārāyiş-i raḥle-i iḳrār eyledüm. Sizler daḫı sermāye-i furṣat elde iken bir sā at muḳaddem iş āl-i çerāġ-ı īmāna müsāra at
eyleñ.” didükde anede-i nā-ḳābil-i Naṣārā ol ḳandīl-i nev-fürūġı seng-sār-ı
hücūm ile pāre pāre eylediler. Diḥye raḍıya’llāhü anh bu ḫaber ile cānib2-i
Hiraḳl’e mu āvedet idüp sāniḥa-i ḥāl-i Ḍaġāṭır’ı ṣavma a-i sāmi asına iblāġ
eyledükde [A1 123a] “Yā Diḥye nüfūẕ-ı kelāmum rütbe3-i Ḍaġāṭır’dan dūn
idügine vāḳıf olduñ. Şimdi baña iẓhār-ı şi ār-ı İslām itmek irāḳa-i kūze-i
ḥayātdan ġayrı ṣūreti müntec olmaz.” diyü i tiẕār vechi ile işā a-i İslām’dan
teḥāşīsi muḫtār-ı ba żı rüvātdür. iḳāt4-ı [B 164] uḫrānuñ maslūk-ı ḫāme-i taḥḳīḳi budur ki Hiraḳl5 bir def a āmme-i leşkerini żiyāfet-kede-i
amīmü’n-nevāl-ı İslām’a teşvīk idüp anlardan ṣūret-i raġbet ü ḳabūl iḥsās
itmeyicek varaḳ-gerdān-ı maḳāl olup “Benüm maḳṣūdum sizüñ dīn-i
Mesīḥā’da olan ẟebāt ü ṣalābetiñüzi āzmāyiş idi. Yoḫsa deyr-i dīr-sāle-i Īseviyye’den rücū ne iḥtimāldür.” diyü inān-ı kelāmı semt-i müdārāya taḥvīl
idüp Cenāb-ı Diḥye’ye bu ḥāleti veẟīḳa6-i i tiẕār itmiş ola.

1
2
3
4
5
6

ḳāmet -M
cānib -M
rütbe -B
iḳāt -M
Ḥiraḳl -M, B
veẟīḳa: vesīle M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Rivāyet-i uḫrāda daḫı Hiraḳl a yān-ı Naṣārā’yı gāh cādde-i müstaḳīme-i İslām’a ve gāh saṭvet-i İslāmiyān’dan taḫlīṣ-i memālik içün taḳabbül-i
cizyeye ve gāh miyāneye icrā-yı neher-i muṣālaḥaya terġīb itdükçe pendār
ü şevket-i Naṣārā māni -i ḳabūl olmaġın kendi daḫı żarūrī zīr-i dāmān-ı
[M 107b] Naṣrāniyyet’de iḫfā-yı çerāġ-ı īmān itmiş ola. [A2 139b] Ba żılar
daḫı Hiraḳl ḥaḳīḳat-i dīn-i Muḥammedī’ye taḥṣīl-i kemāl-i ıṭṭılā itmiş
iken muḥāfaẓa-i devlet-i çend rūze-i fānīyeyi neyl-i sa ādet-i cāvīde vesīle-i
mümāna at itdi diyüp ḥattā ma reke-i ātiyye-i Mūte’de ṣaff-ı müminīn üzre
ṣā iḳa-bār-ı peygār olup a yān-ı İslām’dan cem -i keẟīri endāḫte-i ḥufre-i
şehādet itdügi daḫı meġāk-ı Naṣrāniyyet’de istiḳrārına dālldur diyü teşyīd-i
mınṭaḳa-i müdde ā iderler. Ammā ba żı ulemā1 ma reke-i ma hūdda ketībe-i İslām üzre ref -i livā-yı ḫuṣūmet itdügi daḫı münāfī-i ḳā ide-i īmān-ı
ḫafī degüldür. Ancaḳ viḳāye-i nefs ve ḥıfẓ-ı devlet içün irtikāb-ı ma ṣiyet-i
ḳıtāl eyledi diyü sālik-i girīve-i tevcīh olmışlardur. Lākin cenāb-ı imām-ı
mükemmel2 Aḥmed bin Ḥanbel raḥmetu’llāhi aleyh Müsned’inde īrād buyurduġı [A1 123b] üzre Hiraḳl ḥażret-i ḫvāce-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem dergāhına merḥale-i Tebūk’de a lām-ı İslām’ını mutażammın irsāl
itdügi mektūbuñ cevābında “Ḥāşā miyān-ı maḳālı meşdūd-ı niṭāḳ-ı ḥīle3
vü dürūġdur. Henüz ḳāmet-i aḳīdesi palās-ı bed-nümā-yı Naṣrāniyyet’den
vāreste degüldür.” diyü buyurduḳları Hiraḳl’üñ li-maṣlaḥatihi iḫfā-yı īmānını iddi ā idenlere ṭabançe-nümā-yı redd-i ṣarīḥdür. Va’llāhü a lemü biḥaḳīḳati’l-ḥāl.4
Beyt:5

1
2
3
4
5
6

Şikeste-pāy ü siyeh-rūy ü ser-nigūn olsun
Olan miẟāl-i ḳalem keç-ḫırām6 ü rāst-nümā

ba żı ulemā: ba żılar M, B
mükemmel: ekmel A1
ḥīle -M
Allah işin hakikatini herkesten iyi bilir.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
-ḫırām: -derūn M
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Kitāb-ı Faḫr-i Ālem Ṣalla’llāhü Aleyhi ve Sellem ilā Ḫüsrev-i
Pervīz-i Kisrā-i Acem*
anber-nefesān-ı müşgīn-raḳam-ı ḥilye-i rivāyetde bu vech ile taḥrīk-i
yek-rān-ı ḳalem itmişlerdür ki Abdu’llāh bin Ḫuẕafetü’s-Sehmī raḍıya’llāhü anh mānende-i ḥamāme1-i [A2 140a] nāme ber-dīvān-ḫāne-i bülend-ṭāḳ-ı Kisrā sāyesinde per-āsūde-i istiḳrār olup kitāb-ı müşgīn-niḳāb-ı
ḫayrü’l-verāyı aleyhi’s-selām dest-be-dest vesāyil ü vesāyiṭ2-i Ḫüsrev-i Pervīz’e iblāġ eyledükde fermān-ı Pervīz ile daḳāyıḳ-ı ḫulāṣa-i meāl-i hidāyet-iştimālin pervīzen-i tercümeden imrār idüp ruḫsār-ı [B 165] cihān-tāb-ı
ibāretinden ḳınā -ı tāziyānesin ref eylediler. Ṣūret-i kitāb-ı müsteṭāb3-ı
sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem budur ki aynı ile ḥamāil-i
gerden-i eẟer ḳılındı.

ṢŪRET-İ MEKTŪB4

ا

ا ا

ـ ــאرس ـ م ـ ـ ا ـ ا ـ ی وآ ـ
ـ ر ـ لا إـ כ ـ ی
ـ
ـ ا ـ ه ور ـ
ـ כ ـ وأن
ــא ور ـ وأ ـ أن إ ـ إ ا و ـ ه
ـ أ ــא ر ـ ل ا إ ـ ا ــאس כא ـ ـ ر ـ כאن ــא
وأد ـ ك ا ـ ا ـ و ـ
5
ــכ ا ـ ا ـ س
ـ ـنأ ـ
 أ ـ. و ـ ا ـ ل ـ ا כא ـ
Çün ṭayy-ı ṭabaḳāt-ı semāvāt-ı suṭūr felekü’l-ḳamer-i ḫitāma resīde olduḳda Ḫüsrev-i Pervīz nāmında olan her nā-perhīz6-i bī-temyīze ġubār-ı
cehl ü ġurūr perde-i çeşm-i idrāk olup her noḳṭa-i kemterīni süveydā-yı
*
1
2
3
4
5

6

Başlık: M 107b, A1 123b, A2 139b, B 164
ḥamāme -A2
vesāyet: vesāṭet A2
müsteṭāb -M
ṢŪRET-İ MEKTŪB -M, A2, B
“Bismillahirrahmanirrahim! Allah Resûl’ü Muhammed’den Farsların Büyüğü Kisrâ’ya! Doğru yola gidenlere, Allah’a ve Peygamberine iman edenlere, bir Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun hiçbir
ortağının bulunmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve Resûl’ü olduğuna şehadet edenlere selam
olsun. Müslüman ol ki, selamete eresin. Seni Allah’ın dinine davet ediyorum. Muhakkak ben sağ olan
insanları uyarmak, inanmayanların bahanelerini ortadan kaldırmak için bütün insanlara gönderilmiş
Allah’ın Resûl’üyüm. Müslüman ol selamete er. Eğer davetimden yüz çevirirsen, Mecûsî kavmının
günahı senin boynuna olur.”
nāmında olan her nā-perhīz -A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḳudsiyāndan dil-nişīnter ve her saṭr-ı anberīni ebrū-yı ḥūrü’l- īnden [A1
124a] mu teber olan gül-berg-i nāme-i ḫulāṣatül-kevneyni dest-i bed-kār-ı
ḫār girdār ile çāk eyledi.
Beyt:1

O bī-şerm ü edeb kim nāmesin küstāḫ şaḳḳ itmiş
Varup dest-i sefāhetle der-i idbārı daḳḳ itmiş

Raḳam-zede-i ittifāḳ-ı ẟiḳātdur2 ki Kisrā-i bed-revişden ṣudūr iden
mu āmele-i ḫāmkārī-i şaḳḳ-ı kitāb sulṭān-ı serīr-ārā-yı dü serā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā [A2 140b] cenābına mün akis olıcaḳ 3 כــ
ــ ق כ א ــ ــ ق ا
şimşīri ḳurāb-ı anber-gūn-ı dehānlarından leme ān eyledi. Mervīdür ki
Ḫüsrev-i bī-edebden ol vaż -ı küstāḫāne-i bu’l- aceb ẓuhūr idicek cebhe-i
murdārın mevc-rīz-i çirk-ābe-i ġażab idüp tünd-bād-ı ḫışm ü ıżṭırābdan
sāḥil-i dehān-ı kende-būyına bu gūne ḳaẕre-endāz-ı türrehāt oldı ki “Ne
dimekdür bu ki kendi4 maṭāriḥ5-i memleketümüzde taḥṣīl-i bāl ü per iden
murġ-ı fermān-ber maḳūlesi bizüm saṭvet-i maḫleb-i kūh-şikāf-ı salṭanatumuzdan hirāsān olmayup bize ḥavāle-i çengāl-ı da vet eyleye.” diyüp taḫtgāh-ı Yemen’de gümāşte6-i ekāsīre olan melik-i Bāẕān cānibine7 cenāḥ-ı
tehevvür ile iṭāre-i pervāne-i ġażab eyledi ki ḥālā ḫāk-i Ḥicāz’da ṣafīr-keş-i
zemzeme-i nübüvvet olan bülbül-i ḳudsī-nevā-yı tāze-naġam ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem cenābın ḥāşā beste-i ḳafes-i kayd zīr-i ṭāḳ-ı Kisrā’ya iḥżār
içün ṭarafından iki nefer-i bī-raḥm-ı emān-ne-dān-ı mühlet-nā-şinās irsāl
eyleye. Ḥasbe’l-emr melik-i Bāẕān kendi ḳahramān-ı ḳahr-āyīn-i [M 108b]
dīvānı olan Bābeveyh ile ki hem ser-āmed-i aṣḥāb-ı şecā at ve hem daḳīḳaşinās-ı merāsim-i ḥesāb ü kitābet idi, ebnā-yı Acem’den Ḫurre Ḫusre nām
merd cild-i ġażūb ile cānib-i Ḥicāz’a rū-be-rāh oldılar8. Ve kendi cānibinden faḫrü’r-rusül aleyhi’ṣ-ṣalāt ü ve’s-selām cānibine bir nemīḳa taḥrīr
idüp9 nāme-i Ḫüsrev-i Acem’i daḫı Bāẕān’a irsāl eyledi. Ammā nüsḫa-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
ẟiḳāt -M
O, benim mektubumu parçalamış, Allah da onun mülkünü parçalasın.
kendi: künh-i M
maṭāriḥ: maṭār A1
gümāşte: nigāşte M
cānibine -M, B
oldılar: eyledi M, B
idüp: eyleyüp M
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kāmile-i kitāb-ḫāne-i īcād aleyhi’s-selām cenābını ḥarf[B 166]-be-ḥarf
nigeh-güẕār-ı taḥarrī [A2 141a] vü tedḳīḳ itmek içün tekīd üzre tavṣiye
eyledi. Şu be-i şāh-rāh-ı rivāyetdür ki [A1 124b] meşāhīr-i Ḳureyş’den Ebū
Süfyān ve Ṣafvān bin Ümeyye ve sāirler ol eyyāmda nüzhet-kede-i ṭāifede bu riyā-güster-i āsāyiş bulunmaġla reh-güẕārları ol maḥalle dūçār olup
anlardan istifhām-ı maḳām1-ı seyyidü’l-enām eylediler. Anlar daḫı ḫāk-i
feyżnāk-ı Yeẟrib’de ferş-i bisāṭ-ı iḳāmet buyurduḳların i lām idüp birbirleri
ile ebrū-cünbān-ı beşāret ve naẓar-bāz-ı işāret oldılar ki şehen-şāh-ı Arab
ü Acem melikü’l-mülūk-i ālem Ḫüsrev-i Pervīz gibi şehryār-ı mu aẓẓam2
bāre-i Muḥammed’de ṭūfān-engīz-i ummān-ı ḫuṣūmet olıcaḳ ba d-ez-īn
sefīne-i ḥayātından ümīd-i necāt ber-ṭaraf oldı. Hemān bizler temāşākünān-ı sāḥil-nişīn-i neşāṭ olalum diyü ḫande-güşā-yı istibşār oldılar.
Ammā ġāfiller andan ki bir nihāl-i ḳudsī-sirişt ki dest-nişān-ı bāġbān-ı
ināyet-i İlāhī ola, seyl-āb-ı nevāib-i tünd-bād-ı ḥavādiẟden pehlū-zede-i
ḫāk-i hevān olmaḳ nā-muḥtemeldür ve bir binā-yı mu allā ki tesīs-kerde-i
mi mār-ı ḳudret-i ezelī ola, tīşe-i keyd-i a dādan mütezelzilü’l-erkān olmaḳ
maḳūle-i muḥālātdandur.
Beyt:3

Bir tāze çerāġı ki fürūzān ide Mevlā
İṭfāya ne ḳādir nefes-i serd ile a dā

Āḫir Ḫurre Ḫusre ve Bābeveyh kürsī-i memleket-i eymān ya nī hicret-serāy-ı refī ü’l-erkāna vāṣıl olup nādī-i firdevs-ṭufeyl-i melāik-ḫuddāma
pā-nihāde-i müẟūl oldılar. Ḥażret-i faḫrü’l-mürselīn aleyhi’s-selām pīşgāh-ı
mekārim[A2 141b]-penāhlarında ruḫṣat-baḫş-ı cülūs olup bā iẟ-i azīmetlerinden istinṭāḳ buyurduḳlarında bu vech ile güşāyende-i ṭūmār-ı [M 109a]
merām oldılar ki “Fermān-revā-yı cihān pādişāh-ı zemīn ü zamān Ḫüsrev-i Pervīz cenābına irsāl eyledügüñ varaḳ-ı cān-sūz-ı da vet āteş-i ġayret-i
Ḫüsrevāne’sine dāmen-i kānūn-fürūz-ı ġażab olmaġıla seni dergāh4-ı bülend-āyīn-i celāline iḥżār içün sulṭān-ı Yemen Bāẕān’a fermān-ı ḳażā-tüvānı
cārī olmaġın bizler cānib-i Bāẕān’dan ber-zede [A1 125a] dāmān-ı icrā-yı
1
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3
4

maḳām -B
mu aẓẓam: aẓīm M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
dergāh: çārgāh B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

fermān olmışuzdur. Lākin pīrāmen-i gül-sitān-ı żamīrüñe ṣarṣar1-ı ḫavf ü
ḫaşyet vezān olmasun ki melik-i Bāẕān bir nemīḳa-i şefā at2 taḥrīr idüp saña
temīme-i bāzū-yı cān iderse ümīddür ki āsīb-i şimşīr-i Ḫüsrevī’den beden-i
nāzükterīnüñ maṣūn-ı viḳāyetü’l-ḥıfẓ ü emān ola. Ve illā pīşānī-i iṭā atdan girih-i tekāsül gösterilir ise şeh-i şehryārān-ı devrān Ḫüsrev-i cihānbānuñ mertebe-i devlet-i bülend-desti şevket ü iḳtidārı şu ā -ı āfitābdan
cihān-gīrter olduġı ma lūm-ı āfāḳdur. Kemterīn-cünbiş-i gezlik-i ebrūsı ile
bi’l-cümle memālik-i Arab mānende-i sevād-ı şeb ṣaḥīfe-i vücūddan nābūd ḳılınmaḳ ḥakk-i noḳṭa-i nā-çīzden āsānterdür.” diyüp nāme-i Ḫüsrev
ü Bāẕān’ı dest-i ināyet-peyvestlerine īṣāl eyledükde3 ḥażret-i seyyidü’l- Arab
ve’l- Acem aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ [B 167] şāh-bāz-ı lā-mekān4-pervāz-ı bāṣıra-i mübārekeleri muġaylānzār-ı suṭūr-ı bed-nümūnın şāḫ-be-şāḫ
manẓūr idinüp ḥikāyāt-ı müstekreh ve meāl-i müzaḫrefleri [A2 142a] meşmūl-ı ilm-i ālīleri olıcaḳ ġonce-i dehānları vā-şüküfte-i nesīm-i tebessüm
olup5 “Ey güm-şudegān-ı beyābān-ı ġaflet hele Ḫüsrev ü Bāẕān’uñ daḫı
encām-ı kārları merhūn-ı uḳde-i taḳdīrdür. Ammā şimdilik sizler vāṣıl-ı
żiyāfet-ḫāne-i sa ādet olmış iken hemān dest-efrāz-ı mā-ḥażar-ı şehādet olmaġla kenāre-gīr-i āteş-dān-ı dūzaḫ olmaḳ münāsib degül midür?” diyü
levāzım-ı endāz ü terhīb ve tebşīr ü terġīb ile māide-i ḥayāt-baḫş-ı İslām’a
da vet buyurdılar. Ta yīn-kerde-i zer-dūzān-ı āẟārdur ki leşkeriyān-ı ekāsireye muḫtaṣṣ olan ḳıyāfet-i müstenkire6 ki gūyā muḳaddime-i istī āb-ı şerār-ı
dūzaḫ maḳāmında ḳabā-yı dībā vü sā id ve miyānlarında [M 109b] selāsil-i
caḥīm menzilesinde sivār-ı zerrīn ve kemer-i sīmīn idi. Bābeveyh ve Ḫurre
Ḫusre daḫı āyīn7-i müte ārifleri üzre cism-i ḍalāl-āmīzlerin ol zīver-i bī-beḳā
ile tezyīn idüp meḥāsin-i kālā-yı cemāl olan rīşe8-i [A1 125b] rīşlerin kende
itmişler idi. Ve tār-ı burūtların nīstān-ı pīrāmūn-ı ġadīr gibi bir mertebe
dırāz itmişler idi ki çeşme-i dehānların nā-būd idüp gūyā her tārı mecrā-yı
çirk-ābe-i dehenlerine bir ṭāḳçe-i pul olmış idi.
1
2
3
4
5
6
7
8

ṣarṣar -M
şefā at: şefḳat M
eyledükde: eyledi M
lā-meḳān: lā-mekānuñ A2
olup: idüp M
müstenkire: müstekreh A2
āyīn -M
rīşe: rişte B
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Ḳıṭa:1

Zihī burūt ki her mūy-ı tīzi olmış idi
Zebān-ı ṭa ne-zen-i ḫār püşt-i ḫançerdār2
Zihī burūt ki semmūrdan mülāyim idi
Anuñ yanında burūt-ı gürāz ve sūzen-i ḫār

Bu sīmā-yı ḳabīḥ ve heyet-i mūḥişe ile manẓūr-ı ḫayrü’l-beşer olduḳlarında istikrāh idü 3 و כ ــא ــ أ ــ כ ــא ــ اmaḳāl-ı ser-tīzi4 ile ḥavāle-i
miḳrāż-ı ḫitāb5 buyurdılar. Anlar daḫı cevābında6 Ḫüsrev-i Pervīz’e işāret
ḳaṣdı ile [A2 142b] “Perverdigārumuzuñ emri bu vech üzre cārīdür.” didüklerinde seyyidü’l-enām aleyhi efḍalü’s-selām ḥażretleri “Benüm perverdigārum perverdigār-ı ālemiyān celle şānühū ḥażretlerinüñ rıżā-yı şerīfi
bunuñ ḫilāfına cārīdür.” ya nī i fā-yı liḥā ve ḳaṣṣ-ı şevārib ile zīnet-baḫş-ı
kār-nāme-i cemāl olmaḳ muṭābıḳ-ı ṣun -ı müzeyyen-i irādeleridür buyurdılar.
Mervī-i maḥfel-ṭırāzān-ı ḫaberdür ki Bābeveyh ve Ḫurre Ḫusre egerçi
meclis-i ḳudsī-esās-ı sulṭānü’l-enbiyāda iẓhār-ı tecellüd-i ārıżī idüp dilīrāne-ṭavr üzre mihmīz-zen-i bāre-i maḳāl olurlar idi. Ammā mehābet-i meclis-i rūḥānī niẓām-ı ḫayrü’l-enāmdan sebū-yı bedenleri sīm-ebdān-ı ıżṭırāb
olup kenār-ı çeşme-i dehānları mevcgāh-ı tezelzül ü iḫtilāc ve gūşt ü şānelerinden ġaleyān iden tereccüf ü irti āş āmme-i ḥużżāra nümāyān olurdı.7
Beyt:8

Ḫil at-i lerze geyer kārgeh-i dehşetden
Cevher-i evvel eger meclisine itse duḫūl9

āḳıbet āḫerīn saṭr-ı ṣaḥīfe-i maḳālleri bu oldı ki bārī icābet olınmaduġı
[B 168] ṣūretde cevāb-ı nāme-i Bāẕān’ı ġāliye10-i ṭurra-i sünbül-gūn-ı sütūr11
1

Ḳıṭ a: Beyt A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
2 ḫançerdār: ḫançervār M
3 Yaptığınız bu işten dolayı, ikinize yazıklar olsun.
4 ser-tīzi: şīrīnteri A2
5 ḫiṭāb -M
6 cevābında: ḫvābında B .
7 olurdı: idi M
8 Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
9 duḫūl: ḫulūl M
10 ġāliye: āliye A2
11 sütūr -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

buyuruñ ki anuñ ile reh-girā-yı ḳufūl olup çemen-i intiẓār-ı Bāẕān’a imṭār-ı
seḥāb-ı cevāb eyleyelüm. Ḥażret-i āsmān-ı [M 110a] evc-i risālet aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ṭulū -ı āfitāb-ı cevābı ẓuhūr-ı [A1 126a] sepīde-i felaḳa
ḥavāle buyurup ol şeb ārām içün ta yīn-i maḳām eylediler. Bu rivāyet daḫı
ru āf-ı bīnī-i ḳalem-i aṣḥāb-ı āẟārdur ki Bābeveyh ve Ḫurre Ḫusre meclis-i
seyyidü’l-kevneyn aleyhi’ṣ-ṣalātü’ẟ-ẟakaleynden be-der olıcaḳ yek-dīgere
güşāyende-i mınṭaḳa-i rāz oldılar ki “Ne dirsen bu meclis-i kevkebedārda olan [A2 143a] mehābet-i ma neviyye ki ālāt1-ı zīnet-i fāniye-i ādiyye2
olan pīrāye-i ebleh-firīb-i zer ü gevher ve metā -ı bisāt-ı nuḳūş-güsterden
mu arrā iken bu meclisde olan şükūh-ı rūḥānī-i ḥayret-fezā selātīnden birinüñ meclisinde baña meşhūd-ı çeşm-i temāşā olmadı didi.”
Ḳıṭa:3

Nedür o meclis-i ālī ki farṭ-ı şerminden
Zebān-ı ṭūṭī-i cennet tekellüm eyleyemez
Nedür o encümen-i nuṭḳ-bend-i pür-heybet
Kim anda bülbül-i ḳudsī terennüm eyleyemez

Birisi daḫı didi ki “Eger bu meclis-i ġarībü’n-niẓām-ı vālā-maḳāmdan
yek-deme daḫı nāil-i ruḫṣat-ı ḫurūc olmayaydum, pençe-i saḫt-feşār-ı
mehābet ile müsāfir-i ḫoş-nişīn-i rūḥum külbe-i gül-endūde-i bedenümden ḫurūcda baña taḳaddüm itmede yek ramaḳ ḳalmış idi.” didi.
Beyt:

در م و אل
4
אن ا ا

را אزم
از د

ت
אم آب ز

Āḫir nefes-i ṣubḥ-ı aḫīr ile zīr-i ḫākister-i şebden aḥker-pāre-i neyyir-i
a ẓam leme ān idicek ḥasbe’l-işāre Bābeveyh ve Ḫurre Ḫusre leb-i deryā-yı risāletden iltifāṭ5-ı cevāhir-i cevāb içün āmāde olduḳlarında ḥażret-i
ḫvāce-i ilm6-ḫvān-ı evvelīn ü āḫirīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ufḳ-ı leb-i
1
2
3
4

5
6

ālāt -M, B
ādiyye: ādile A2
Ḳıṭ a: Beyt A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Kavuşma meclisinde senin güzelliğinin şaşkınlığıyla mutluyum. Âb-ı hayat kadehi can elinden düşmüştür.
iltifāṭ: iḳtibāz A2, B
ilm: ālem M
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sitāre-nümūnlarından bu vech ile ilmā -ı hilāl-i ḫançer-gūn-ı cevāb buyurdılar1 ki “Bu şeb ki sene-i sābi a2-i hicriyyeden şehr-i Cemāẕiye’l-evvel’inüñ leyle-i āşiri olan leyle-i ẟülāẟe idi. Aḳreb-i sā at-i leyl derece-i heftümi
mürūr eyledükde ḥażret-i ḳahhār-ı müntaḳim celle şānühū Ḫüsrev-i Pervīz üzre kendi ferzendi Şīreveyh’i teslīṭ idüp enbān-ı daḳīḳa-i ḍalāl olan
şikemin minḳār-ı ḫançer-i siyeh zāġ ile [A1 126b] pāre pāre eyledi. Bu
ẓuḥūr iden nüsḫa-i ibret-endūz ki ḳalem-zede-i taṣarruf-ı İlāhī’dür, varup [M 110b] bi- aynihī [A2 143b] Bāẕān’uñ gerden-i şu ūr ü intibāhına
ta līḳ idüp diyesiz ki an-ḳarīb anḳā-yı hümāyūn-bāl-i şerī atum tamāmen
memālik-i Fārsī zīr-i cenāḥ-ı taṣarrufuna alacaġı emr-i maḥsūmdur. Eger
kendi daḫı beyże-i sa ādetden ṭāir-i ferḫunde-per-i murād ẓuhūrına ḫvāstekār ise āşiyāne-i kende-būy-ı żamīrinden ber-ṭaraf-ı sāz-ı ḫas ü ḫāşāk-ı
işrāk olsun ki ḥālā dest-i taṣarrufunda olan dārü’l-melik-i metn-i Yemen’de
a māl-i Fārs’dan daḫı nice arāżī-i żamīmesi ile taḥşiye olınmaḳ [B 169]
muḥaḳḳaḳdur.” diyüp āstān-ı nübüvvet-penāhlarına ba żı mülūkdan berresm-i hediyye firistāde olınmış bir kemeri ki zer ü sīm ile perdāḫte olınmış
idi. Ḫurre Ḫusre’ye i ṭā buyurup ruḫṣat-ı inṣirāf virdiler.3
Tamġā-zede-i zerkārān-ı ḫaberdür ki luġat-ı ḫamīrde kemere mefḫaret
ıṭlāḳ olınmaġın aṭiyye-i sulṭān-ı kevneyn berekātı ile Ḫurre Ḫusre ba dez-īn ẕü’l-mefḫare ile muḳalleb olup evlād ü aḫfādı daḫı4 ẕü’l-mefḫare ile
şöhret-yāb oldılar.
Beyt:5

1
2
3
4
5

Aceb mi eyleseler mefḫarıyla faḫr o gürūh
Ki oldı cümle kemer-beste-i ḥabīb-i Ḫudā

buyurdılar: oldılar A2
sābi a: sābıḳa A1, B
virdiler: buyurdılar A1
ẕū’l-mefḫare….aḫfādı daḫı -M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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Meslūk-ı reh-rev-i ḫāme-i āẟārdur ki Ḫurre Ḫusre ve Bābeveyh
dārü’l-melik-i Yemen’e vāṣıl olup şükūh1-ı tāze-fürūġ-ı risāletden iḳtibās itdükleri şu le-i ḍalāl-sūz-ı kelimātı ve ẕāt-ı memdūḥü’ṣ-ṣıfāt-ı
faḫr-i kāināt da mu āyene itdükleri2 āyāt ü alāmāt ve ḥālāt ü ḫāriḳātı bi’l-cümle melik-i Bāẕān’uñ ṣavma a-i ṣāmi asına basṭ itdüklerinden
Bāẕān sālik-i şeh-rāh-ı inṣāf olup didi ki “El-ḥaḳ bu kālā-yı naẓar-rübāyı maḳāl kārgāh-ı salṭanatda bāfte [A2 144a] olmış emti a-i maḳālāt
maḳūlesinden degüldür. Bu metā -ı ḫoşterīn-i naḳşuñ tār ü pūdı deffe-zede-i kārgāh-ı ḥaḳīḳat olduġı hüveydādur. Lākin ḥālā ta yīn-kerde-i
nāṭıḳa-i i cāz-nümūnı olan vāḳı a ki leyle-i maḳtel-i Pervīz’dür, bize hīç
ol ḳadar meḥekk-i āzmāyiş olmaz. Vāḳı ā [A1 127a] bu iddi āsı daḫı
muṭābıḳ-ı ḳabāle-i taḳrīr ẓuhūr iderse pīşgāh-ı sa ādetinde çevgān-ı zebān ile rübāyende-i gūy-ı eymān olmada añlamam ki mülūk-i ālemden
birisi baña3 sebḳat eyleye.”
Beyt li-müellifihi:4

Meger a mā ola kim eyleye ḥüsnin inkār
Bu ḳadar nūr ile ol mihr5-i cihān-tābı gören

[M 111a] diyüp cānib-i Pervīz’den tevārüd-i aḫbār-ı mev ūdeye sāmi adār-ı intiẓār oldı. Vāḳı ā çend rūze ḫilālinde cānib-i şehryār-ı nev-cülūs-ı
Şīreveyh’den müsri an-ı sebük-bār6 teḳādüm idüp ber-ṭıbḳ-ı ta yīn-i seyyidü’l-kevneyn şāh-ı Bāẕān’a bu mefhūmı ḥāvī iblāġ-ı emẟāl7 eylediler ki “Pederüm Ḫüsrev ile a yān-ı Acem8 beyninde iḥsās itdügüm tenāfür iḳtiżāsı
baña vesvese-fermā-yı zevāl-i melik olmaġın iṭfā-yı çerāġ-ı ḥayātı medār-ı
ṭulū -ı āfitāb-ı salṭanat olmaḳ mülāḥaẓası ile leyle-i āşire-i Cemāẕiye’l-evvel’de mecrā-yı ḫançer-i zehr-ābdārdan maḫzen-i şikem-i pür-dijemine
icrā-yı ḫūn-ābe-i fenā idüp ḥālā serīr-i muraṣṣa ḳavāim-i ekāsirede mu1
2
3
4
5
6
7
8

şükūh: meşkūt A1, A2
itdükleri: eyledükleri M
baña -M
Beyt li-müellifihi: Li-müellifihi M, Beyt A1, A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
mihr: şehr B
-bār: -tāz A1
emẟāl: miẟāl M, A1
a yān-ı Acem: Acem a yānı M
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rabba -nişīn-i müttekā-yı cihānbānı oldum. Sen daḫı kemā sabıḳ żabṭ-ı
memālik1-i Yemen’de müstaḳarr olup ḫāk-i Ḥicāz’dan ser-efrāḫte-i ẓuhūr
olan2 devḥa-i mīve-nümā-yı [A2 144b] nübüvvet cānibine iṭāle-i dest-i
ta arrużdan i rāż eyleyesin.” Sulṭān-ı Bāẕān’a bu ḫaber şerār-ı ḫāşāk-ı ṣabr
ü ḳarār olup bī-tereddüd ü iḫtiyār āyīne-i muṣaffā-yı żamīrin ṣūret-rübā-yı
şāhid-i sīne-fürūz-ı īmān eyledi. Ḳalem-rev-i Yemen’de gümāşte-i ekāsire
olan leşkeriyān-ı Fārs bi’l-cümle germ-ābe-i āteşīn[B 170]-ṭarḥ-ı āyīn3-i
Mecūs’dan be-der olup libās-ı nev-dūḫte-i girān-bahā-yı eymān ile tezyīn-i
vücūd eylediler.

و

Beyt:
4

و

در

אن

ازان
א אزان

Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām
ile’l-Muḳavḳıs Sulṭān-ı Mıṣr*
Şeker-fürūşān-ı mıṣr-ı eẟer bu siyāḳ üzre ḳand-rīz-i dimāġ-ı ḫaber olmışlardur ki Ḫāṭıb bin Ebī Belṭa a raḍıya’llāhü anh nāme-i eşrafü’l-verā
ile rū-be-rāh-ı Ümmü’d-dünyā olup [A1 127b] meger ol eẟnāda Muḳavḳıs
ma mūre-i İskenderiyye’de pehlū-zede-i zer-bāliş-i ārām olmaġın Ḫāṭıb
daḫı ol cānibe taḥvīl-i vüche-i azm idüp evvelā hācibi ile dest-efrāz-ı
muṣāfaḥa-i mülāḳāt oldı. Ḥācib ṣāḥib5-i celāyil-i ḫiṣāl olmaġın ḳudūm-ı
Ḫāṭıb’a ferş6-i bisāṭ-ı ikrām idüp bī-vaḳfe-i intiẓār nādī-i aẓamet-āyīn-i
Muḳavḳıs’a duḫūl içün ref -i perde-i mümāna at idicek Sulṭān-ı Mıṣr
daḫı levāzım-ı inbisāṭ ü ibtisām ile menaṣṣa-i terḥīb ü iḥtirāmda temkīn eyledi. Ḫāṭıb [M 111b] raḍıya’llāhü anh daḫı mürā āt-ı ḳavā id-i
ādāb ile mektūb-ı ḳudsiyān-āşūb-ı faḫrü’l-mürselīn aleyhi’s-selām dest-i
Muḳavḳıs’a iblāġ eyledi. Kitāb-ı ḫulāṣatü’l-kāināt ve mefḫarü’l-mevcū1
2
3
4
*
5
6

memālik -M
olan: iden A2
āyīn -M, A1, B
Fāilātün Fāilātün Fāilün
Yüce olanlar, tamamen onun kaydı altındadırlar. Cihanın bütün şahbazları, onun avıdır.
Başlık: M 111a, A1 127a, A2 144b, B 170; Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Ṣalavātullāhi Aleyh ile’l-Muḳavḳıs
Sulṭān-ı Mıṣr M
ṣāḥib -M
ferş: fürūş A2
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dāt aleyhi efḍalü’s-salavāt budur ki aynı ile naḳş-ı ḫātem1-i suṭūr ḳılındı.
[A2 145a]

ا
ا ـ ی أ ــא
ـ ـن
ِ
َ ّٰ َ ْ ُـ َ ا َّ ا
ُـ ا ا ْ ـ َ ُ وا

ا ا

ـ ا ـ ـ م ـ ـ ا ـ
ـ
ــכ ا أ ـ ك ـ ـ ن
ـ
ـ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َّ ََ َ א َـ ْ ا ا ٰ ـ َכ َ ـ َ ـ َ ٓ اء َ ْ َ َــא َو َ ْ َ ُכـ ْ ا
ِ ـאً اَر א ـאً ِ ـ ُد
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ْ
َْ
َْ

ـ ر ـ لا إـ ا
ـ
ـ ـ أد ـ ك ا ـ ا ـ م أ
ـאب
ِ  ﴿ َٓــא اَ ْ ـ َ ا ْ ِכ َـ. ــכ إ ـ ا ـ
َو َ ُ ْ ـ ِ َك ِ ـ ۪ َ ــאً َو َ َ َّ ِ ـ َ َ ْ ُ َــא
ْٔ2
﴾ِאَ َّــא ُ ْ ـ ِ ُ َن

Muḳavḳıs sünbülzār-ı suṭūr-ı3 kitāb-ı Muḥammedī’den istişmām-ı
şemīm-i meāl eyledükde zebānından ḥarf-i nā-sezā ṣādır olmayup pīrāmen-i ufḳ-ı dehānından egerçi bārān-ı īmān istiş ār olınacaḳ ba żı seḥāb-ı
cevāb mütebādir oldı, ammā ṣarāḥeten reşeḥāt-ı ḥayāt-baḫş-ı iḳrār müteḳāṭır olmadı. Ve çāre-fermā-yı merżā-yı kevneyn aleyhi’s-selāmü’ẟ-ẟaḳaleyn ḥażretlerinüñ kitāb-ı mu anber4-terkīb-i müşgīn-niḳāblarına dil-ḫastegānuñ dārū-yı ḥayāta inciẕāblarından efzūn āvīziş ü iḳbāl gösterüp mānende-i ma cūnü’l-cevāhir bir ḥoḳḳa-i āc içre bāzū-bend-i gencīne-i ḫāṣ
eyledi. Ba d-ez-īn āstān-ı sulṭān-ı dü cihāna [A1 128a] tertīb-i hedāyā-yı
ḫulūṣ5 eyledi. Çār nefer-i dūşīze-i avātıḳ-ı ḥasnā ve perī-çehre-i ḥūr-sīmā
ki ikisi Māriyye-i Ḳıbṭiyye ve ḫvāheri īrīn ve ikisinüñ ismi ta arruż-nā-kerde-i müellifīndür. Ve nām-ı Düldül ile meydān-gīr-i iştihār bir ester-i
sepīd-fām-ı şūḫ-endām ki ḫırām-ı çeşm-i firībine naẓar raḫş-ı gül-endām-ı
tehemten-feres-i saṭr-ı lā-büdın fürū-māndeter ve şeb-dīz-i dil-āvīz-i Pervīz anuñ cilve-i ḫāṭır-rübāsına nisbet esb-i çūpīn-i [B 171] şaṭrancdan
muḥaḳḳar idi. [A2 145b]

1
2

3
4
5

ḫātem: ḫitām A1
“Allah’ın kulu ve Resûl’ü Muhammed’den, Kıbtîlerin büyüğü Mukavkıs’a! Hidayet yoluna uyanlara
selam olsun. Bu dua ve temenniden sonra ben, seni İslam’a davet ediyorum. Müslüman ol ki, selamete
eresin, böylelikle Allah ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimden yüz çevirirsen, Kıbtîlerin günahı senin
boynunadır. De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet
edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.” Eğer
onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.” Âl-i İmrân, 3/64.
suṭūr -M
mu anber: mu teber M, B
ḫulūṣ: ḫāṣ M
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Beyt:1

Arṣa-peymālıḳ içün olsa eger pā-cünbān
Teng olur cilvesine sāḥa-i meydān-ı semā
Olsa şāna yaraşur bāline bāl-i iḳbāl
Olsa pā-bend-i maḥal pāyına zülf-i ḥavrā

[M 112a] Ve Afrā ve Ya fūr nām bir dırāz-gūş-ı ḫoş-girdār ki harekāt-ı
dil-peẕīrine nisbet ḥimār-ı dü-bāre-i ömr-i Üẕeyr2-i pā-der-gil-ḫvārı ve
ḫar-ı Īsā zīr-i pālān-ı ḫacletde nehīḳ-efrāz-ı şermsārı idi.
Beyt:3

Heyet-i şūḫını gūş eyler ise şerminden
Bār-ı ġayret ḫam ider püşt-i ḫar-ı Īsā’yı

Ve ġamze-i milāḥ-ı ġavānīden ciger-sūz bir nīze-i dil-dūz ve bīst ḳıṭ a
cāme-i girān-bahā ve hezār miẟḳāl ṭılā tertīb idüp cānib-i faḫrü’l-mürselīne
taḥrīr-i cevāb-ı kitāb4 eyledi. Ser-i şīşe-i taḥrīre vaż olınan bu nāz-būy-ı rivāyāt-çīde-i ṣaḥīfe-i Ravżatü’l-Aḥbāb’dur. Ammā ba żı mu teberāt-ı siyerde
çār perestāruñ ikisi ṣalāt-ı seferī gibi ḳaṣr olınup nīze daḫı dūş-ı rivāyetden
isḳāṭ ve ḥimār5-ı efsār ḳayd-ı taḥrīrden ıṭlāḳ olınmışdur. Ammā mirbaṭ-ı
ḥibāl-i rivāyāt olan6 Tārīḫ-i Ḫamīs’de Nizār7 nām bir raḫş-ı tīz-teg-i berḳreftār beste-i ṭavīle-i ta bīr olınup çend sebū engübīn-i ṣāf-ı mürevvaḳ daḫı
rīḫte-i kivāre-i taḥḳīḳ ḳılınmıştır. Ḫāṭıb raḍıya’llāhü anha daḫı beş ḳıt a
cāme-i girān-ḳıymet ve ṣad miẟḳāl ṭılā-yı ḫāliṣ in ām idüp rū-be-rāh-ı dergāh-ı risālet eyledi. Ṣūret-i8 kitāb-ı Muḳavḳıs budur ki eşkāl9-i kümeyt-i
ḳalem ḳılındı:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Üẕeyr: Azīz M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
cevāb-ı kitāb: kitāb-ı cevāb B
ḥimār: amār A2
olan -M
Nizār: Nevāz A1, Lizāz A2
Ṣūret -M
eşkāl: şikāl M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ا

ا ا

ـ م ــכ أ ــא ـ ـ ـ أت
ـ ا ـ
ـ
ـ ا ـ ا
ـ ـ
ـ أن ــא ـ ـ وכ ـ أ ـ
כ א ــכ و ـ ــא ذכـ ت ـ و ــא ـ إ ـ و ـ
ــא ــכאن ـ ا ـ
أن ـ ج ـ ا ــאم و ـ أכ ـ ر ـ כ و ـ إ ــכ אر ـ
1
وأ ـ ــכ ـ כ ــא و ـ م ــכ
ـ وכ ـ
Vāṣıl-ı ser-menzil-i taḥḳīḳdür ki sulṭān-ı müstaġnī-nihād-ı erīke-i nāz
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri Muḳavḳıs’uñ hediyyesin şāyān-ı iltifāt-ı ḳabūl buyurup2 Māriyye-i Ḳıbṭī’ye otāġa-i gevher-feşān3-ı īmān ile
ser-efrāz olmaġın ber-vech-i teserrī hem-ḫvābe-i şebistān-ı ḳabūl buyurdılar. Ḫvāheri īrīn efṣaḥ-ı aṣḥāb-ı kelām emlaḥ-ı şu ārā-yı İslām vaṣṣāf-ı
cenāb-ı faḫrü’l-enām Ḥassān bin ābit raḍıya’llāhü anhuñ beyt-i merāmına tażmīn buyuruldı. Ve dırāz-gūş-ı şūḫ-cünbiş-i ṭurfe-endām4 ıṣṭabl
[M 112b]-ḫāne5-i nebevīde pā-beste-i peyvend-i iltifāt ḳılınup Düldül
nāmında olan baġle-i mevzūn-ı ḫoş-nümūn Cenāb-ı Ḥayder-ı Kerrār ḳahramān6-ı Düldül-süvār kerrema’llāhü vechehū ḥażretlerine licām-zede-i
in ām buyuruldı. Ammā āmme-i aṣṣārān-ı nīşger-i āẟār raḥimehumu’llāh
Muḳavḳıs’uñ āb-gīne-i ġubār-endūde-i żamīri ḳaṭr-ı nebāt-ı īmāndan tehī
[B 172] ḳalmaḳ üzre idāre7-i ma ṣara-i rivāyet itmişlerdür. Ḥattā Ḫāṭıb
raḍıya’llāhü anh Muḳavḳıs’uñ mıḥṭabe-i dehānından ferāhem-kerde-i
rīsmān-ı iẕ ān itdügi hīzem-pāre-i maḳālātı ki ba żısından isti dād8-ı neşv
ü nemā-yı taṣdīḳ maẓanne olınur idi, güẕergāh-ı bāriḳa-i irfān-ı seyyid-i ins ü cān ḥażretine rīzān itdükden 9 ــאء כــ
כــ
ــ ا ــ
cevāb-ı iṣābet-niṣābı ile ḥavāle-i şerār-ı inkār buyurdılar. Keẕā fi’l-İktifā.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

“Bismillahirrahmânirrahîm! Muhammed bin Abdullah’a Kıbtîlerin Büyüğü Mukavkıs’tan! Selam olsun sana! Bundan sonra derim ki: mektubunu aldım, okudum. Mektubunda zikrettiğin ve beni davet
ettiğin şeyleri anladım. Gelecek bir peygamber daha kaldığını biliyordum; ancak onun Şam’dan zuhûr
edeceğini tahmin ediyordum. Elçini ağırladım. Sana Kıbtîlerin yanında mevkileri yüksek iki cariye ile
elbiseler gönderdim. Binmen için de sana bir katır hediye ettim. Selam olsun sana.”
buyurup: idüp M
-feşān: nişān B
endām: enām M
ḫāne: ḫāṣṣe M, B
ḳahramān -M
idāre: āvāre A2
isti dād -M
Bedbaht adam! Saltanatına kıyamadı; fakat üzerinde titrediği saltanatı, kendisine kalmayacaktır!
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1

ا ــ ود ــ
ــ ــ
ــ ــ ــ ا ــאب ر ــ ا
ــ ــ
و ــאت ا
2
ــ
 ــ כ ــ أ ــibāreti aynı ile sāḳa-i ceyş-i suṭūr-ı Ḫamīs’dür.3

[A2 146b]

Kitābü’n-Nebī Ṣalla’llāhü Teālā Aleyhi ve Sellem
ile’l-Ḥāriẟ bin Ebī Şimri’l-Ġassānī Ḥākim-i Bilād-ı Dimaşḳ*
Vāḳıdī raḥmetu’llāhi aleyh4 terbiye-i rübūde-i rivāyet itmişdür ki çün
Şucā bin Vehb raḍıya’llāhü anh nāme-i nāmī-i sulṭān-ı Tihāmī aleyhi’s-selām ile nesīm-i nāfe-güşā-yı ḥayāt gibi ḫıṭṭa-i Şām’a şitābān oldı.
Ol eyyāmda zemīn-i nemā-cūş5-ı Şām’da tuḫm-pāş-ı ḥükūmet olan Ḥāriẟ
bin Ebī Şimr-i Ġassānī ġavṭa-i Şām nām maḳām-ı dil-ārāmda ki ġayret-i
tāze-nihālān-ı mevzūn-sīmāsında eşcār-ı ḥadāyıḳ-ı na īm kendi aksleri
gibi cūy-bār üzre üftān olurlar idi ve ġayret-i selsāl-i ṣafā-güsteri selsebīl-i
behişte īrāẟ-ı renc-i ḫafaḳān itmegin bī-istinād6-ı asā-yı şāḫsār ḳuvvet-i
cereyān bulamaz idi. Bisāṭ-endāz-ı iḳāmet olup Hiraḳl’üñ ḥarem-i muḳaddes-i Eyliyā’dan avdi içün tertīb-i hedāyāya kār-bend-i iştiġāl idi. Şucā
raḍıya’llāhü anh der-i serāyında iki gün vaḳfe-gīr-i furṣat-ı mülāḳāt olup
bir kimse dest-cünbān-ı da vet ve pürsende-i bā iẟ-i azīmet olmadı. Hele
āḳıbet Mirā7 nām ḥācib ile ki Rūmiyyü’l-aṣl idi, iḥrāz-ı furṣat-ı muvāṣalat idüp nüvişte-i nigīn-i żamīrin ḥācibüñ mūm-pāre-i nerm8-i sımāḥına
ḍarb eyledi. Ḥācib müsta idd-i ḳabūl-ı hidāyet [M 113a] olmaġla yenbū -ı
ḳalb-i raḳīḳi9 nāḫun-ı kelimāt-ı Şucā ’dan mütefeccir olup ḫūn-ābe-i şevḳ
ü ḥasret şādırvān-ı dīdesinden feverān eyledi. Ve “Yā Şucā be-ḥaḳḳ-ı Ḫālıḳ-ı ālem ol şemāme-i anberīn-būy-ı bezm-i Baṭḥā’nuñ ẓuhūrın emvāc-ı
suṭūr-ı İncīl’den çīde-i dest-i yaḳīn itmiş idüm. [A2 147a] Bi-ḥamdillāh ki
meşāmm-ı cān nāil-i laḥlaḥa-i vuṣūl oldı.” diyüp micmere-i zebānın nā1
2
3
*
4
5
6
7
8
9

Mukavkıs Ömer’in halifeliğinde Hristyanlık üzerine öldü. Ebî Mahbes Kilisesi’nde defnedildi.
aynı -M
Ḫamīs’dür: çemendür B
Başlık: M 112b, A1 128b, A2 146b, B 172; Kitābü’n-Nebī Aleyhi’s-selām ile’l-Ḥāriẟ bin Şemri’l-Ġassānī Ḥākim-i Dimaşḳ M
aleyh -A1, B
cūş: ḫūş M
istinād: īstād M
Mirā: Birī M, Ḥürrī B
nerm -M
raḳīḳī: refīḳ A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

dī-i şehādetde gerdān eyledi. Ve kefş-i himmeti pīrāye-i pāy-ı iḳdām idüp
bī-vaḳfe-i intiẓār Şucā ’ı meclis-i Ḥāriẟ-i Ġassānī’ye īṣāl eyledi. Mervīdür
ki Şucā raḍıya’llāhü anh kitāb-ı ḫvāce-i kāināt aleyhi efḍalü’t-taḥiyyātı ki
aṭlas-ı sebz-i felek [A1 129b] aña kīse olmaḳ ḥasreti ile çāk çāk ve hilāl-i āsmān ser-pūş-ı üstüḫvānından şermnākdür, ḳavā id-i ta ẓīm ile teblīġ [B 173]
eyledükde ol tīre-baḫt-ı siyeh-rūz ol ṭāir-i hümāyūn-bāl-i iḳbāli ḫar-çeng-i
ḥamīm-i caḥīm olan dest-i nā-mübārek-i sūḫtenīsinden endāḫte-i zemīn
idüp ġalebe-i naḫvet-i ḍalāldan ser-çeşme-i tāze-cūş-ı risālet üzre ḥāşā idāre-i gird-bād-ı āzāra şitāb ḳaṣdı ile esbān-ı nā-meymūn-pey-i gerdenīsine
tecdīd-i ni āl içün bād-ı burūt-ı tehevvür ile ināre-i kūre-i fermān eyledi ve
tevārüd-i kitāb-ı ḫayrü’l-verāyı ve cānib-i Yeẟrib’e kemer-bend-i sū-i niyyet
olduġını bārgāh-ı Hiraḳl’e inhā eyledi. Hiraḳl cevābında vüche-i bed-ḫīz-i
azmine dīvār-keş-i men ü taḥẕīr olmaġın licām-ı hücūmı żarūrī güsiste
olup Şucā ’ı ṣad miẟḳāl ṭılā in ām ile āstāne-i risālete i āde eyledi. Ḥācib
ḥasbe’l-maḳdūr mehāmm-ı ṭarīḳın tertīb idüp südde-i ināyet-medār-ı
seyyidü’l-ebrāra īṣāl-i hediyye-i īmān eyledi. Şucā hicret-serāy-ı aliyyeye
vāṣıl olup Ḥāriẟ’den ser-zede olan vaż -ı bed-üslūb-ı maġrūrāneyi urżadāşt1-ı pīşgāh-ı mu allā-serīr eyledükde 2  ــאد כــ أي ــכ כــuḳḳāb-ı
cān-şikārın cānib-i Şām’a bāl-engīz-i pervāz buyurdılar. [A2 147b] Sene-i
ātiyede şebpere-i bed-pervāz-ı cān-ı ḫabīẟi hevā-gīr-i ẓulmet-ābād-ı
esfelü’s-sāfilīn olup milk-i Şām Cebele bin Eyhem-i Ġassānī’ye dest-zede-i
taṣarruf eyledi.
Ḳıṭa:3

Olan ḫadeng-i du ā-yı aleyhine āmāc
Hedef-miẟāl devām ummasun ẟebātından [M 113b]
Olur bürehne olan reh-neverd4-i kūy-ı ḫilāf
Ḳabā-yı mülkile pīrāhen-i ḥayātından

1
2
3
4

-dāşt: -dād M
Onun saltanatı gitti.
Ḳıṭ a: Beyt M, A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
reh-neverd: reh-neverdegān A1
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Kitāb-ı Faḫrü’l-Mürselīn Aleyhi’s-Selām ilā Hevze bin Alī
Ḥanefī Ḥākim-i Memleket-i Yemāme*
Münşiyān-ı memālik-i āẟār-ı seyyidü’l-ebrār bu siyāḳ üzre raḳam1-keş-i
suṭūr-ı aḫbār olurlar ki Salīṭ bin Amr-ı Āmirī raḍıya’llāhü anh naḳş-ı ṭılsım2-ı ḥaḳīḳat ya nī yerliġ-i ālem-muṭā -ı [A1 130a] dīvān-ḫāne-i risāleti
ki selsāl-ı ibāret-i cān-baḫş-ı dil-fezāsı3 bu zemīn üzre cārī idi.

ا
ـ ـ م ـ ـ ا ـ ا ـ ی وا ـ أن
4
ــכ
ـ وأ ـ ــכ ــא ـ
ـ

ا ا
ـ ر ـ ل ا إ ـ ـ زة ـ
ـ ا ـ وا א ـ
إـ

ـ

ـ

د ـ

Fermān-keş-i kalem-rev-i Yemāme Hevze bin Alī Ḥanefī’ye iblāġ eyledükde Hevze uḳalā-yı mülūk-i ālemden olup tāc-ı salṭanatı cevāhir-i
dāniş ü idrāk ile muraṣṣa olmış idi. Enāmil-i tedebbür5 ile miyān-ı ḳışr-ı
şeb-gūn-ı ibārātından istinbāṭ-ı maġz-ı sitāre-fām eyleyicek Salīt’üñ maḳdemine basṭ-ı ḳālīçe-i iḥtirām idüp bir menzil-i bülend-revāḳ-ı mu allā-manẓarda ferş-i bisāṭ-ı mihmān-nevāzı ve ta yīn-i rātibe-i ḫāṭır-sāzı eyledi. Ammā kendisi pīş-ḫvān-ı hüdādan iltiḳām-ı māide-i īmāna muvaffaḳ
olmayup kitāb-ı faḫrü’l-enbiyāya bu ta bīr üzre tertīb-i nemīḳa-i cevāb eyledi ki “Yā Muḥammed eger temyīz-i ḥāl [A2 148a] ẕāiḳā-i inṣāfa6 ḥavāle
olınursa ḥālā pīş-nihād7-ı enām eyledügüñ māide-i leẕīẕü’[B 174]ṭ-ṭa m-ı
da vet ḥaḳḳā ki ecmel-i nevāl ve aḥsen-i ne amdur. Ammā benüm dıraḫt-ı
memdūdu’ẓ-ẓıll-ı ḥükūmetüm şükūfe-i şi r ve mīve-i inşā ile muḥallā olup
ya nī şā iriyyet ve ḫiṭābet baña ḥāşiye-i manẓūme-i salṭanat olmaġla kendi
*

1
2
3
4

5
6
7

Başlık: M 113b, A1 129b, A2 147b, B 173; Kitāb-ı Seyyidü’l-Mürselīn Ṣalla’llāhü Aleyhi ve Sellem ilā
Hevze bin Alī Ḥanefī Ḥākim-i Memleket-i Yemāme A1, Kitāb-ı Seyyidü’l-Mürselīn ilā Hevze bin Alī
Ḥanefī Ḥākim-i Memleket-i Yemāme A2
raḳam: ḳalem M
ṭılṣım: ẓülm A2
dil-fezāsı -M, B
“Bismillahirrahmânirrahîm! Allah’ın Resûl’ü Muhammed’den Hevze bin Ali’ye! Doğru yolda gidenlere
selam olsun. Şunu iyi bilmelisin ki, benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Binaenaleyh ey Hevze sen de Müslüman ol ki, selamete eresin. Ben de hükmün altındaki
memleketin idaresini sana bırakayım.”
tedebbür: tedbīr B
inṣāfa: ittiṣāf A2
nihād: nehār A1, B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḳalem-revümde vāḳı 1 ḳadr2 u i tibārum sāir mülūk ile ra iyyeti beyninde
cereyān iden ḥadd-i mu tāddan berter ü mesāmi lerinde3 teẟīr-i maḳālātum
emẟāl-i sāireden füzūnterdür. Eger beni emrüñde şāyān-ı ḥiṣṣe-i müşāreket görüp engüşt-zede-i mısṭar-ı taṣarruf olıcaḳ micmere4-i memālikde
suṭūr-ı saḥāyif-i dīvān gibi benüm ile resm-i münāṣafat mürā āt olınursa
ben daḫı ḫāmevār sersā-yı cerīde-i ittibā olayum.” diyüp Salīṭ raḍıya’llāhü
anhı cevāyiz-i ferāḫūr ile mecāz-ı inṣirāf eyledi. Mektūb-ı müzaḫref-meāli
nigeh-güẕār-ı seyyidü’l-enbiyā5 olduḳda [M 114a] buyurdılar ki
ــ ــ
6
 ــ א ــ ا رض ــא ــ ــאد و ــאد ــא ــ ــ هya nī eger benden üftāde-i
rūy-i zemīn7 olan bir ġūre-i nīm-ḫām-ı ḫurmā ṭaleb itse daḫı murādına
müsā ade eyleyemem, kendisi de ve yedinde olan daḫı helāk olsun. Maḳṣūre-i mebānī-i rivāyetdür ki fetḥ-i Mekke-i Mükerreme’den avdet eẟnāsında Cibrīl-i Emīn Hevze’nüñ üftāde-i ḥufre-i sa īr olduġını mevḳıf-ı bülend-erkān-ı8 risālete beyān9 eyledi. Ol siyāḳda perde-şikāf-ı ṣūret-ḫāne-i
ilm-i evvelīn ü āḫirīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri nüsḫa-güşā-yı
mevārid10-i ġayb oldılar ki “Ba d-ez-īn ḫāk-i ẓulmet-ḫīz-i Yemāme’den bir
dürūġ-gūy-ı herze-ḫā ẓuhūr eyleye ki maḫzen-i ṣandūḳa-i sirişti [A2 148b]
ḫazef-rīze-i kem-ḳadr-i kiẕb iken iddi ā-yı cevāhir-i nā-yāb-ı nübüvvet
idüp āḳıbet dellāl-ı şimşīr-i İslāmiyān ile suḫre-i bāzār-ı bevār ola diyü buyurup ahd-i kāẕib-keş-i ṣıddīḳda meḥekk-zede-i ṣamṣām-ı intiḳām olıcaḳ
Müseyleme-i Keẕẕāb’uñ ẓuhūrına işāret buyurdılar.

Ḳudūm-ı Ḥażret-i Ebī Hüreyre Raḍıya’llāhü Anh*
Bu sāl ḫilālinde rāzdār-ı seyyidü’l-ebrār mülāzım-ı ḫiẕmet-i ḥabīb-i
Kird-gār aḥfeẓ-i aḫbār-ı Muṣṭafavī eşher-i rüvāt-ı eḥādīẟ-i nebevī ya nī
Cenāb-ı Ebī Hüreyre raḍıya’llāhü te ālā anh alā-ṭarīḳi’l-muhācire ceb1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*

vāḳı : vaḳ M, B
ḳadr -M, B
mesāmi lerinde: sāmi alarında M
micmere: mecmū a A1, A2
-enbiyā: -aḫyār M, A1, A2
Yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem. Kendisi de, elinde olan da helak olsun.
zemīn: ḫāk A1, A2
erkān -M
beyān: inhā A1, A2, B
nüsḫa-küşā-yı mevārid: nüsḫa-i mevārid-güşā A2
Başlık: M 114a, A1 130b, A2 148b, B 174
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hesā-yı ḫiẕmet-i faḫrü’l-mürselīn olup ṣaḥīḥīn-i lisān ü cenānın mersūm-ı
ruḳūm-ı iḳrār ü taṣdīḳ eyledi. Ta yīn-i ism-i ḳadīminde ulemā-yı fenn-i
ḥadīẟ raḥimehumu’llāhü te ālānuñ şecere-i iḫtilāfı on sekiz şāḫ üzre müteşa ib1 olmışdur. Ammā eşher-i esmāsı Abdüşems bin Āmir olup dāḫil-i
ṣaff-ı İslām olduḳda Abdu’llāh ile tesmiye olınduġı tenḳīḥde2 ḳarār-dāde-i
İbnü’l-Cevzī’dür. Bir müddet bir3 gürbe-beççenüñ terbiyesinde gūşt-pāre-i ṣanevberīlerinüñ ta alluḳı Ebū Hüreyre ile mükennā olmalarına bā iẟdür. Meşāġil-i bī-meāl-i dünyeviyyeden dāmen-çīn ve hem-vāre mülāzemet-güzīn-i faḫrü’l-mürselīn [A1 131a] olup Aṣḥāb-ı Ṣuffa raḍıya’llāhü
anhüm ile hem-nişīn [B 175] olmışlardur. Tefāṣīl-i menāḳıb-ı sāmiye ve
feżāil-i celīlelerin maṭāvī-i muṭavvelāt ḥāvīdür.

Vaḳāyi-i Sāl-i Heftüm-i Hicrī Vāḳıa-i Ġazve-i Aliyye-i
Ḫayber ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Beşer Aleyhi’ṣ-Ṣalātü
ve’s-Selām*
[M 114b] Ḳal a-güşāyān-ı Ḫayber-i ḫaber4 bu zemīn üzre alem-engīz-i ḳalem-i eẟer olmışlardur ki şehin-şāh-ı mu allā-livā-yı ḫıṭṭa-i bi ẟet
aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri merḥale-i [A2 149a] Ḥudeybiyye’den
dārü’l-hicreye mu āvedet buyurup yigirmi gün miḳdārı pā-keşīde-i liḥāf-ı
istirāḥat olduḳlarında5 ba dehū6 külāle-i anberīn-mūy-ı tūġ-ı ﴿و َ َא ِــ
َ
َ
7
﴾ َכ ۪ ـ ًة َ ْ ُ ُ و َ َ ــאṣaḥn-ı nerdbān-pāye-i żamīrlerinde ser-zede-i evc-i ẓuhūr
َ
olmaġın kār-güẕārān-ı aṣḥāba techīz-i mehāmm-ı sefer fermān idüp ḳudūr-ı şirk-ālūde-i ḥuṣūn-ı Ḫayber āb-ı şimşīr ile ālāyiş-i şirkden taṭhīr olınmaḳ irādesin iş ār buyurdılar. Ammā “Naḫçīr-i meẟūbāt-ı cihādı mücerred
ārāyiş-i fitrāk-ı a māl itmek ile iktifā idenler bizüm ile bāre-i cihān-ı müşāreket8 olsunlar. Yoḫsa ḫarvār-ı müteḫayyileleri āgende-i ārzū-yı ḥutām
olanlar bu azīmetde bizüm ile şedd-i ḫırām-ı muvāfaḳat itmesünler.” diyü
1
2
3
*
4
5
6
7
8

müteşa ib: münşa ib M
tenḳīḥ: telḳīḥ M
bir -M
Başlık: M 114a, A1 131a, A2 148b, B 175; Vaḳı a-i Sāl-ı Heftüm-i Hicrī Vāḳı a-i Ġazve-i Aliyye-i
Ḫayber ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Beşer Ṣallallāhü Aleyhi ve’s-selām A1
ḫaber -A2
olduḳlarında: buyurup A1
ba dehü -M, B
“Elde edeceğiniz birçok ganimetler…” (Fetih, 48/19)
müşāreket -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

tenbīh buyurdılar. Mühendisān-ı mebānī1-i fenn-i siyer evṣāf-ı ḥuṣūn-ı
Ḫayber’de bu siyāḳ üzre taḥrīk-i endāze-i ḳalem-i ḫaber2 itmişlerdür ki
3

ـ إـ
ا אم

אـ ـ د ـ ا

ـ

ـ ن و ار ـ و ـ כ ـ

ـ

ـ

ـ

ا ـ

4

Ṭāife-i Amāliḳa’dan Ḫayber bin Kinān ol mevżi de ref -i bārūyı iḳāmet itmek ile naḳş-ı nāmı ol diyāruñ kitābe-i pīşānī-i atebesinde
yādgār ḳalduġı mersūm-ı kilk-i müverriḫīndür. Muḥarrirān-ı defter-ḫāne-i
memālik-i ālem cerīde-i tevārīḫ-i mu teberede esāmī-i ḳılā -ı Ḫayber’i bu
vech üzre ḳayd itmişlerdür. Ḥiṣār-ı Naṭāt, Ḥiṣār-ı Şıḳḳ, Ḥiṣār-ı Ketībe,
Ḥiṣār-ı Ḳamūṣ, Ḥiṣār-ı Ṣa b, Ḥıṣn-ı Übey, Ḥıṣn-ı Vaṭīḥ, Ḥiṣār-ı Nāile5,
Ḥıṣn-ı Ḳal atü’z-Zebīre, Ḥıṣn-ı Selālem, Ḥıṣnü’l-Berā, Ḥıṣn-ı Saṭīḥ, [A1
131b] Ḥıṣn-ı Fizār. Ḥuṣūn-ı merḳūme esāmī-i bānīleri ile [A2 149b]
ser-efrāḫte-i evc-i iştihār olup süknāları daḫı6 bānīlerinüñ evlād ü eşyā ına
muḫtaṣṣ olduġı ḳalem-zede-i mühre-i fenn-i tārīḫdür.
Naẓm:7

ه

ه
8

زر

ذ

دش
اوان
ه
د ۀ
ز
آ אن ا ا
ا ک
ن

Cenāb-ı seyyidü’l-enbiyā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ḳılā -ı Ḫayber üzre
taṣmīm-i azm-i ẓafer-medār buyurduḳlarında Sibā bin Urfata-i Ġıffārī
raḍıya’llāhü anh nigehdār-ı visāde-i ḫilāfet ta yīn buyurup ẓilāl-i elviye-i
ẓafer-nigāra biñ dört yüz [M 115a] hizebr-i ciger-şikāf müctemi oldı ki iki
yüz neferi bād-pāy-ı āteş- ināna pīrāye-i ḫāne-i zīn eylediler9. Taḳāṣīr-kerden-i izdivāc olan leālī-i şāhidāneden Ümmü Seleme raḍıya’llāhü te ālā
anhā ḥażretleri dürc-nişīn-i hevdec-i refāḳat buyurılup tedāvī-i merżā-yı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mebānī -M
ḫaber -M, B
Öyle bir şehir ki, surlardan tarlalardan çok hurma ağaçlarından oluşmaktadır. Medine’ye uzaklığı sekiz
fersahdır.
Kinān: Fityān M, B
Ḥiṣār-ı Nāile: Ḥiṣār-ı Nā am A1
daḫı -M
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Çok sayıda kale zahîre ile doluydu. Onları (kaleleri) gören her göz şaşkına dönerdi. Başlar tamamıyla
göğe yükselmişti. Hepsi felek kalesi gibi altın yaldızlıydı.
eylediler: idiler A2
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ġuzāt ve ta ahhüd-i aḥvāl-i cerāḥāt1-ı kümāt2 içün yigirmi pīre-zen-i ṭabī at-şinās-ı [B 176] ṭabīb-nihādı daḫı ḫāne-nişīn-i ammārī eylediler.
Kevkeb-i āsmān-ı hüdā ya nī Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū
ḥażretlerinüñ ol eẟnāda şemmāme-i anberīn-ḫāl-i dīdeleri dest-ḫūş-ı remed-i şedīd olmaġıla żarūrī rikāb-ı gerdūnsā-yı āfitāb-ı risāletden taḫallüf
idüp peyġūle-güzīn3-i tevaḳḳuf oldılar. Mervīdür ki4 livā-yı ālem-güşā-yı
İslām ḥareketinden derūn-ı Medīne-i Ṭāhire’de hem-reng-i aḫlāṭ-ı rediyye
olan baḳiyye-i fecere-i Yehūd bā-ḫuṣūṣ zehr-feşān-ı dükkān-ı nifāḳ olan
kec-dilān-ı bed-nihād5 ü bed-nümūd ḫāşāk-ı gird-bād-ı [A2 150a] telāş
olup ṭaraf ṭaraf dūçār olduḳları müminīni gāh şükūh-ı Ḫāyberiyān beyānı
ile taḫvīf ve gāh ṭaleb-i ḥuḳūḳ-ı bī-va de ile taḳāżā-yı anīf iderek sāḫte-i
mār-ı müşa bidāne-i erācīf ilḳāsı ile cem iyyet-i müslimīne tefriḳa-endāz
olmaġı ve şevḳ-i azmlerine fütūr virmegi vüche-i iltizām eylediler. Ḥattā pīşekār6-ı bāzīçe-i nifāḳ Ebī Selūl-ı bed-aḫlāḳ bir ḳāṣid-i sebük-rev ile
nehżat-ı rāyāt-ı celāl ḫaberlerin Ḫayberiyān’a iṭāre idüp [A1 132a] żımn-ı
nemīḳa-i bed-nigārında bu ma nāyı ber-vech-i tekīd-i tavṣiye eyledi ki zinhār ve “Zinhār her ḥālde mürā āt-ı levāzım-ı ḥurrem ü iḥtiyāṭ idüp dīvār-ı
ḥiṣāra tevārī itmek ile kendiñüzi pāy-ı irādetiñüz ile giriftār-ı meġāk-ı acz
ve Muḥammediyān’ı müşerref-i püşte-i cesāret7 itmeyesiz. Zīrā ki sizde
olan merdān-ı kārzār ve edevāt-ı peygār anlara nisbet dü bālādur.”
Naẓm:8

אخ

در
د אن اخ

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا

ز ان دان و
د
ا אن ز ان

cerāḥāt: cürḥā A2
kümāt -M
-güzīn: -nişīn M
ki -M
bed-nihād -A1, A2
pīşekār: pīş-kārān A1
cesāret: ḫasāret M
Naẓm: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Niçin bu köhne köşkte birileri oturur? Bu geniş cihan ona dar gelir. Kale yiğitlere zindan olur ve o
zindan bülbül kafesine benzer.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Bu ḫaber-i cān-güdāz Yehūd-ı Ḫayber’e fürūzīne-i engüşt-i ḥayret
olup sipend-āsā āfet ve ḫīz-i medhūşāneye giriftār oldılar. Żarūrī nīme-i
mā-ḥaṣal-ı [M 115b] yek-sāle-i Ḫayber müzd-i ḳudūm ḳılınmaḳ va di
ile Benī Ġaṭafān’dan istimdāda Kināne bin Ebī el-Ḥuḳayḳ ile Hevze bin
Ḳays-ı Vāilī1’yi irsāl eylediler. Benī Ġaṭafān daḫı ārzū-yı maḥṣūl-ı Ḫayber ile egerçi evvelā bāre-i cüst-ḫīz-i şevḳe süvār oldılar. Ammā yine vāhime-i şimşīr-i düşmen-şiken-i İslām licām-ı azmlerine [A2 150b] vāsıṭa-i
infiṣām olmaġın ḫayme-i ferāġ ü i tiẕāre gürīzān oldılar. Ḫayberiyān’a
cānib-i Ġaṭafāniyān’dan imdād-ı yes tevārüd eyleyicek ḳādime-i telāş ü
ıżṭırāb ile pīşvā-yı bed-nümāları olan Sellām bin Mişkem meclisinde idāre-i ḳadeḥ-i telḫ-i istişāreye müctemi oldılar. Ol eẟnāda Sellām’uñ bünye-i
beden-i bed-sirişti pā-zede-i maraż-ı sa b iken yine visāde2-i ġayrete ittikā
idüp enīn-i bī-mārāneyi dem-sāz-ı terāne-i āh-ı cāngāh iderek hāven-deste-i tūc-pāre-i zebānı ile bu siyāḳ üzre taḫmīr-i eczā-yı tedbīr itdi ki egerçi
İbn Selūl reşīdü’l-emr ve müteyemminü’l-vücūd olmadıġı3 imżā-kerde-i
mücerrebān-ı aḥvāldür ve ẕāt-ı bed-nihādından yümn ü ḫayr külḫeninden sebze gibi bī-gāneterdür. Ammā inṣāf [B 177] budur ki bu māddede
size reh-nümā-yı ser-zemīn4-i ṣavāb olmışdur. Vāḳı ā lāyıḳ budur ki anuñ
rāy-i ḫāme-i tārīki üzre [A1 132b] tengnāy-ı ẕevāt5-ı ḥiṣārdan bīrūn olup
ṣaḥīfe-i ṣaḥrā-yı teḳābülde saṭr-keş6-i ṣufūf-ı celādet olasız. Bu ṣūretde mütevaḳḳi dür ki gezlik-i şimşīr-i Muḥammediyān bir miḳdār dehen-gerdān-ı
cesāret ola. Ve illā bādī-i emrden kendi iḫtiyārıñuz ile mażīḳ-i siyeh-ḥāl7-ı
ḳılā da iġtirābıñuz8 anlaruñ kemend-i cesāretine ẕerī a-i teṭāvül olacaġı
emr-i maḥsūmdur.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vāilī -M
visāde: vesāṭet A2
olmadıġı: oldıġı M
ser-zemīn -M
ẕevāt: devāt A1
saṭr-keş: saṭrüñ M
ḥāl: -çāḳ B
iġtirābıñuz: i tizāl M
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Naẓm:1
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diyü muḳābeleye taḥrīż ü iġrā eyledi. Ammā ṣā iḳā-i ser-kūb-ı ḳażā ol
ḥuṣūnuñ taḫrībine ta alluḳ itmegin rişte-i ser-der-küm-i tedbīrleri pāy-ı
şu ūrlarına [A2 151a] pīçīde olup fekk-i iḳāl-i tereddüde iḥrāz-ı furṣat
idemedüklerinden żarūrī fürū-mānde-i uḳde-i ḥuṣūn3 olmaġa ḳarār virdiler. Ser-ḫayl-i enbiyā aleyhi ekmelü’t-teḥāyā ḥażretleri daḫı ser-cümle sermestān-ı peymāne-i īmān ile merḥale-i ṣahbāya [M 116a] hengām-ı aṣrda
vāṣıl olup ṣalāt-ı īşāyı cerīde-i seccāde-i edāya ẟebt idinceye dek āsāyişden
ṣoñra māh-ı şeb-ārā gibi püşt-i yek-rān-ı sipihr-endām üzre nūr-baḫş-ı hāle-i zīn olup rāhberān-ı ṭarīḳ-şināsa iḳtifā vechi ile cānib-i maḳṣūda müsāra at buyurdılar.
Beyt:4
5

אروان
روان از
از ۀ א אن

Refte refte sülūkları mānend-i şerāyīn-i ecsām mefraḳ-ı ṭuruḳ-ı adīdeye ki her biri mānende-i eṣābi -i kef-i pür-eyādī-i zemīn-i Ḫayber’e
peyvend idi. Müntehī olmaġın reh-nümāyāne taḥrīk-i ser-engüşt-i da vet
buyurup esāmī-i ṭarīḳden istiḫbār ve ḳurb u bu d ve sühūlet ü ṣu ūbeti
cihātından istifsār buyurdılar. Aḳdem-i delīlān ki Ḥuseyl ile müsemmā
idi, pīşgāh-ı ḥabīb-i İlāh’a gelüp tamġā-yı sümm-i sütūr-ı sebük-tāzlarına
basṭ-ı kālā-yı esāmī-i ṭarīḳ idüp birine ḥavāle-i ser-engüşt-i işāret ile didi
ki bu ṭarīḳ ki manẓūr-ı luḥāẓa-i aliyyeñizdür. İsmi āḫer nedür āfitāb-ı
ālem-tāb-ı nübüvvet aleyhi’s-selām [A1 133a] ol ṭarīḳden taḥvīl-i vüche-i
azīmet buyurdılar. Birinüñ daḫı ismi Şāşder dimegin andan daḫı taḳlī1
2
3
4
5

Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Savaş meydanından kaçan olduğu için felek, o adamın şanından utanır. Güçlü savaş işi sahrada olur.
Böylece o sayısız asker içine sığar.
ḥuṣūn: ḥużūr A2
Beyt: Naẓm B
Fāilātün Fāilātün Fāilün
Âşıkların kirpiğinden gözyaşının aktığı gibi, kervanlar peş peşe yola çıktı.
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b-i inān-ı yek-rān buyurdılar. Rāh-ı sīvum-ı Ḫāṭıb ile müşteher dimegin1
andan daḫı bāre-i cihān-ı i rāż oldılar. Cenāb-ı Fārūḳ raḍıya’llāhü anh
[A2 151b] bu maḳāmda şāri -neverd-i taḳrīrdür ki “Hīç cerīde-i ālemde
bu maḳūle esāmī-i ġarībe baña gūş-güẕār olmadı ki mecmū ınuñ mefhūmı āẟār-ı ḳabāyiḥi mutażammın idi.” āḳıbet ṭarīḳ-i vāḥidden ġayrı ḳalmayup anuñ isminden daḫı Cenāb-ı Fārūḳ pürsān olıcaḳ Ḥuseyl didi ki
“Anuñ ismi Merḥab’dur.” Ber-güzīde-i Enām aleyhi’s-selām “Yā Ḥuseyl
hemān bize [B 178] bu ṭarīḳa delīl ol.” diyü işāret buyurdılar. Ḥażret-i
Fārūḳ’uñ daḫı girih-i cebīni nesīm-i tereḥḥuble münḥall2 olup “Yā Ḥuseyl
bu gūne tesmiye-i meymenet-endūz ile müsemmā ṭarīḳ ṭururken niçün
evvelā bunı zebān-güẕār itmeyüp ol maḳūle ṭuruḳ-ı girye’t-tesmiye ta dādı
ile leb-ālāy olursın?” diyü serzeniş-i ṣalabet-i ömriyyelerin iẓhār buyurdılar. Mā-ḥaṣal Ḥażret-i Fārūḳ-ı ḥaḳ ü bāṭıl faḫrü’l-mürselīn3 aleyhi’s-selām
girībān-ı Merḥab’dan dāmen-i ḥuṣūn4-ı Ḫayber’e teveccüh buyurup İbād
bin Bişr raḍıya’llāhü anhı çend nefer hizebr-i rezm-āzmā ile ṭalī a-i sipāh-ı
[M 116b] ẓafer-penāh ta yīn buyurdılar. İbād raḍıya’llāhü anh eẟnā-yı
ṭarīḳde cāsūsān-ı Ḫayber’den bir Yehūd-ı bed-nümūdı girifte-i kemend-i
taṣarruf idüp ḥarekāt-ı Ḫayberiyān’dan tefaḥḥuṣ-ı aḫbār eyledükde bu vech
ile perde-keş-i rūy-i kār oldı ki “Ben bir şütürbān ü şütür-ı güm-kerde
mī-cūyānem ancaḳ cānib-i Ḫayberiyān’dan bu maḳūle bir ḫaber derīçe-i
sāmi amı daḳḳ itdi ki münāfiḳīn-i Medīne ḳudūmuñızdan anları ḫaberdār
idüp ve ża f u ḳılletiñüz iş ār ile ḳılā a taḥaṣṣundan taḥẕīr ü muḳābeleye
taḥrīż itmişler. Anlar daḫı Benī Ġaṭafān’dan istimdād ile ḥālā [A2 152a]
on biñ müsellāḥ ü müretteb-i [A1 133b] ḫūn-ḫvār-ı rezm-cū āyīne-i sīne-i ṣaḥrāya neşr-i ġubār idüp ārzū-yı ḳudūmıñuz ile cānib-i Medīne’ye
çeşm5-dūz-ı teraḳḳub olmışlar.” diyüp terhīb-i kümāt içün hemyān-ı iḫtidā ında bulunan naḳd-ı müzevver-i kelimāt-ı ḫaşyet-engīzi ḳudreti mertebesince şümürde-i benān-ı beyān itmede taḳṣīr itmedi. İbād bin Bişr anuñ
siyāḳ-ı kelimāt ve cünbiş ü ḥarekātında rāyiḥa-i iḥtiyāl-i şemm itmegin
ḳārūre-i ser-i pür-nīrengin ḳandīl-i zīr-i ṭāḳ-ı şimşīr itmek niyyeti ile zānū1
2
3
4
5

taḳlīb-i inān-ı…..müşteher dimegin -M
münḥall: mübeccel M
Fārūḳ-ı ḥaḳḳ ü bāṭıl faḫrü’l-mürselīn -M, B
ḥuṣūn: ḥużūr A2
çeşm: dīde M
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nişīn-i zemīn idüp merāsim-i tehdīd ü taḫvīf ile istinṭāḳ-ı ḥaḳīḳat-i ḥāl
itdükde cāṣūṣ-ı telefkārī-i sermāye-i ḥayātın ḥasm idüp lābe-i niyāzmendāneye āġāz itdi ki “Eger şu le-i beden-fürūz-ı ḥayātum püf1-kerde-i dem-i
şimşīr ḳılınmamaḳ üzre ta vīz-i emān baña āvīḫte-i gerden-i cān ḳılınursa
meş ale2-i ṣıdḳ ile ināre-i rāh-ı ḥaḳīḳat-i ḥāl ideyüm.” İbād raḍıya’llāhü
anh daḫı iẓhār-ı şi ār-ı emān idicek cāsūs varaḳ-gerdān-ı cerīde-i maḳāl
oldı ki “Rāst budur ki ḳudūm-ı mehābet-ḫīziñüz3 Ḫayberiyān’a iblāġ-ı
rāh-āverd-i bīm ü ḥayret idüp Benī en-Naḍīr ve Benī Ḳureyẓa emrinde
sebḳ iden mu āmele-i müntaḳimāneñüz bunlaruñ daḫı gerd-i bāliş-i bedenlerin perākende-i peşm-i müşevveş-ṭār-ı ḫaşyet ü perīşānī idüp her biri
ṣūret-i bālin gibi bün-i dīvār-ı peyġūle-i felāketde püşt-dāde-i ḥayret olup
ḳalmışlardur. Henüz istiṣvāb-ı taḥaṣṣun ve istiḳrār-ı teḳābül-i keşmekeşden
taḫlīṣ-i girībān-ı tereddüd idemediler. Ammā reh-güẕār-ı şu ūrlarına keşīde
olan ḫendeḳ-i tīre-teg-i [M 117a] evhām [A2 152b] öyle amīḳü’l-ġavr
degüldür ki ḫaṭve-cünbān-ı feżā-yı teḳābül [B 179] olmaġa cesāret ideler
ve ben vāḳı ü’l-ḥāl budur ki anlar ṭarafından istirāḳ-ı kemmiyet-i miḳdārıñuz içün kemīn-gīr-i tecessüs olmaġa firistādeyüm.” didi. İbād der-ḥāl ol
evvelīn-i ṣayd4-ı pīşezār-ı ẓaferi beste-i fitrāk ve āverde-i ḥużūr-ı şehryār-ı
“levlāk” eyledi5. Anda daḫı taḳrīr-i sābıḳın [A1 134a] tekrīr idüp ḫulāsa-i
aḥvāl-i Ḫayberiyān mersūm-ı ṣaḥīfe-i ıṭṭılā ı olıcaḳ ḫvāce-i mevcūdāt aleyhi efḍalü’t-teslīmāt cāsūsı muḥāfaẓa içün yine İbād bin Bişr’e tefvīż buyurdılar. Ḫayber’e vuṣūldan ṣoñra ẓulmet-i şirkden taṭhīr6-i ḥıṣn-ı żamīr eyledügi mesṭūrdur. Bir şebāngāh ki ḳal adārān-ı efrūḫte-çeşm-i kevākib ḥıṣn-ı
lāciverd-binā-yı sipihr üzre dīdebān ve meş ale-i şeb-ārā-yı māh ser-ḳulle-i
semāü’l-burūcda dest-i ḳudret ile fürūzān idi, cenāb7-ı māh-ı meh-şikāf-ı
ufḳ-ı ḥarem ya nī ḥażret-i seyyidü’l- Arab ve’l- Acem8 aleyhi’s-selām Vādī9-i Ḥurża nām maḥalden miyān-ı ḳılā -ı Ḫayber’e ḳulūb-ı derdmendāne
1
2
3
4
5
6
7
8
9

püf -B
meş ale: şu le A2
mehābet-ḫīziñüz: ḫaberiñüz B
ṣayd: ṣad A2
eyledi: idüp M
taṭhīr: tenvīr A1
ser-ḳulle-i semāü’l-burūcda dest-i ḳudret ile fürūzān idi. Cenāb -M
seyyidü’l- Arab ve’l- Acem: resūl M
Vādī -M
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feyż-i nā-gāh-res-i şebāngāhı gibi vāṣıl olup pertev-i nigāh-ı fütūḥ-ı destgāhları mānende-i fürūġ-ı māh ol1 ḥiṣārlara ta alluḳ itdükde د ــאء ــאرك

رب ا ـ אوات ا ـ و ــא
ــא أ ـ ورب ا ــאح و ــא
و ـ ــא ــא و ـ ذ ــכ
2
ــ ــ א و ــ ــא ــא

ـ ـ ا ـ ن א ـ ؛ا ـ
ـ ا ــאن
ـأ ـ
و
أ ـ ورب ا ر ـ ا ـ و ــא أ ـ ورب ا ـ א
ذر ـ ورب ا ــאر و ــא ـ إ ــא ـ כ ـ ـ ه ا ـ
du āsın nigāşte-i levḥa-i zebān buyurup āmme-i

[A2 153a] muvaḥḥidīne daḫı ḥamāme-i du ā-yı meẕkūrı āşiyāne-i dehāndan iṭāreye işāret buyurdılar. Ba dehū “Üdḫulū alā bereketi’llāhi3” du āsın ruḫṣat-fermā-yı duḫūl olıcaḳ evvelā Münzile nām bir mevżi de ināḫa-i
nāḳa4-i iḳāmet buyurdılar.
Naẓm:5

د
אر

اوار
אر د
 از6زد
7
ا אر

زده

فد

א

Maḥall-i merḳūmda berāy-ı ṭā at-ı İlāhī bir mescid ta yīn buyurup icrā-yı vaẓīfe-i teheccüd ve verā-yı perde-i ġalesde edā-yı farīża-i ṣubḥ buyurdılar. Ḥālā mescid-i Münzile ile şöhret-yāb ve muṣallā-yı a yād olan
mescid-i şerīfdür.
Mervīdür ki ol şeb şāhīn-i siyeh-bāl-i dīdeleri [M 117b] per-āsūde-i
ḫ āb iken rāḥile-i mübāreke-i nebevīleri bī-taḥrīk-i menāḫından müteḥarrik olup bir cānibe zimāmın süriyerek teveccüh eyledi. Ḥużżār tesḫīr ü
taḳrīrine ḳıyām itdüklerinde cenāb-ı [A1 134b] ḳāid-i ezimme-i ḥaḳīḳat
aleyhi efḍalü’t-taḥiyye 8 د ــא ــא ـ رةmaḳāl-ı ḥikmet-meāliyle mümāv

1
2

3
4
5
6
7
8

ol: evvel M
“Mübarek bir duadır. İnsan bir şehre vardığı zaman bu dua okunur, onu ezberle. “Ey yedi kat göklerin
ve gölgelediklerinin yedi kat yer ve içinden çıkanların Rabbi olan Allah, ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah, ey denizlerin ve içinde barınan yaratıkların Rabbi olan Allah! Biz, senden şu
şehrin hayrını ve iyiliğini, halkın hayrını ve iyiliğini, dileriz. Onun şerrinden de sana sığınırız.”
Allah’ın bereketiyle girin.
nāḳa -B
Naẓm: Beyt M, A1
Müfteilün Müfteilün Fāilün
zed: -M
Çiçek kendi meyvesinin başı olduğu gibi, her kim çadırı örmüşse kendine yakıştığı şekilde örmüştür.
Bahar bulutunun çölün her tarafı sarması gibi, çadırcı da her kenara gölge salmıştır.
Onu serbest bırakın, ne yapacağı hususunda ona ilham edilmiştir.
(el-Muttakî el-Hindî, Kenzu’l-Ummâl, C. 16, s. 684)
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na atdan men buyurıcaḳ mevżi -i āḫerde vāḳı bir ṣaḫre sāyesinde zānū-zede-i teberrüke oldı. Ol maḥalde daḫı bānī-i mebānī-i şerī at-ı ġarrā aleyhi’s-selām ḥażretleri bir mescid-i şerīf-i muḫtaṣar ittiḫāẕ buyurup [B 180]
ṣalāt-ı ṣubḥı zīr-i perde-i ġalesde güẕāşte-i rādde-i edā buyurdılar. Ḥālā
Ḫayberiyān’uñ mescid-i a ẓamları ol cāmi -i pür-feyż-i muḳaddes idügi
ṣafḥa1-pīrā-yı Tārīḫ-i Ḫamīs’dür. Ammā iḳtiżā-yı2 ḥikmet-i İlāhiyye ile
teẟīr-i telḫ-ābe-i idbār dīde-i Ḫayberiyān’a bir perde-i girān-ḫīz-i ġaflet
āvīḫte eyledi ki [A2 153b] leyālī-i uḫrāda rükbān-ı müteselliḥleri pīrāmūn-ı
ḥuṣūnda mütefeḥḥıṣāne gerdiş iderler iken ol şeb merede-i ṣad sālevār çārsū-yı bedenlerinden naḳd-ı ḥarekāt dest-zede-i düzd-i ġaflet olup ḳudūm-ı
mevkib-i envārdan ḫaberdār olmadılar. Ḥattā sürme-i gerd-i maṭāyā-yı
ġuzāt gelū-yı ḫirāsānda daḫı sedd-i rāh-ı bāng-ı seḥergāhı idüp dābbeleri
bile ferāmūşkār3-ı cünbiş-i bāmdādı şīhe4-i ṣabūḥı olmışlar idi. Tā pençe-i
āteşīn-i āfitāb çehre-i evkārlarına ḥavāle-i ṭabance-i germ īḳāż5 itmedükçe
bīdār olmadılar. Her biri rūy-i pejmürde ve mūy-ı jülīde ile ālāt-ı zirā atdan bīl ve zenbīl-be-dūş mezāri lerine azīmet niyyeti ile efvāh-ı ḥusūndan
balġam-ı sevdāyī heyetinde bīrūn olduḳlarında sāḥa-i ḳılā da sevād-ı asker-i münevver-livāya naẓra-i ḥayretleri dūçār olıcaḳ ــ
ــ وا
وا
6
7
 ـdiyerek müşt-i ḳafā-kūb-ı ḥāl istilāsı ile medāḫil-i ḳılā a gürīzān olup
dervāzelerin kendi menāẓır-ı ḥayātları gibi münsedd eylediler.
Naẓm:8

אر
ار

دروازه אی
د آ אن ا

א در ز אن
9
آ אن
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از

ز

ṣafḥa: ṣaḥīfe A2
iḳtiżā: muḳteżā A1
-kār -M
şīhe -M
īḳāż: ü inḳıbāż A2
Vallahi Muhammed ve beraberinde Hümeys…
ḥāl: cāl A1, decāl A2
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Hisarın kanatlı kapılarını kapadılar. Gökyüzü fitne kapısını sağlamlaştırdı. Zaman içinde burçlar taşla
doldu. Yeryüzünü gökyüzüne çektiler.
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Elsine-i aṣḥāb-ı ıṣṭılāḥda lafẓ-ı Ḫamīs penc ḳıṭ adan ibāret olmaġın
[M 118a] muḳaddime ve sāḳa ve yemīn ve yesāra ve ḳalbi müştemil
[A1 135a] ceyş-i aẓīm irāde olınduġı maḳāmda müsta meldür. Ḥażret-i
sālār-ı rusül-i kirām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām sükkān-ı Ḫayber’i ālāt-ı ḥafr
ü hedm ile meşhūd-ı bāṣıra-i vaḥy-bīn buyurduḳda [A2 154a] ber-ṭarīk-i
tefāül nāṭıḳa-güşā-yı i cāz oldılar ki ـ م
ـ إ ــא أذا ــא ــא
ـ
ا أכ ـ
1
﴾ َ ــאح ا ْ ُ َ رِ ــ
ُ َ َ ــאء
َ َ َ ﴿ ḳıyām-ı ḫıyām-ı ḫūrşīd-ṭınāb-ı nübüvvet ahālī-i
Ḫayber’i ḫīre-çeşm-i dehşet eyledükde żarūrī tedbīr-i Sellām bin Mişkem
ile emvāl ü ıyāllerin keşīde-i tengnāy-ı ziḥām idüp aḳsām-ı eṭ ime vü ẕaḫāir
maḳūlelerin Ḥiṣār-ı Ṣa b ve Nā im’de mażbūṭ-ı ḫazāin-i ḥaṣīne2 eylediler. Ve
kārdānān-ı peygār ve dilīrān-ı neberd3kārları Ḥiṣār-ı Naṭāt dāḫilinde āmāde-i
müşācerāt ü muṭāraḥāt oldılar. Sellām bin Mişkem’üñ bā-vücūd ki ser-rişte-i pīç-der-pīç enfāsı keşmekeş-i saḫt-gīr-i merge giriftār olmaġa ḳarīb idi.
Ol ḥālet-i cān-fersā-yı nā-tüvān ile yine Ḥiṣār-ı Naṭāt’a sāye-i ẟıḳlet endāḫte
idüp Ḫayberiyān’ı kelimāt-ı ġayret-engīz ile teşcī idüp “Ey ma şer-i Yehūd
feżā-yı pehnā-yı fenā mażīḳ-i ẕüll-i esrden ferāḫterdür, meāli ile muḥārebeye
iġrā iderdi. [B 181] Sālār-ı manṣūrü’l-livā-yı nübüvvet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye daḫı Ḫayberiyān’uñ muḥārebe ve müdāfa aya şedd-i mınṭaḳa-i ta aṣṣub4
itdüklerin mu āyene buyurmaġıla kümāt-ı şīr-nejādı beyān-ı meẟūbāt-ı cihād
ile feżā-yı ġazāya teşvīḳ ü terġīb buyururlar idi.” Ol ḫilālde Cenāb-ı Ḥubāb
bin el-Münẕir raḍıya’llāhü anh ma raż-ı mu allā-destgāha bu vech üzre basṭ-ı
ruḳ a-i inhā eyledi ki “Yā Resūla’llāh
Naẓm:5
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ع را אس
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Allahü Ekber! Hayber harap oldu! Biz, düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi, korkutulmuş olan o kavmin “sabahı kötü olur.” (Sâffât, 37/177) (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 3, s. 163)
ḥaṣīne: ḫaṣebe M
neberd: nāverd M, B
ta aṣṣub -M
Naẓm: Beyt A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Senin zabıtların gayb iklimleri için yoldur. Senin kuralların şeriat kanunlarının ölçütüdür. Senin hikmetinin feyzinden yüzlerce Hipokrat (burada kasıt Hipokrat’tır. İslam literatüründe Bokrat olarak
geçer) faydalanır. Senin astronomi (heyet) dersinden yüzlerce Câmâs (Hz. Danyal’ın oğlu) faydalanır.
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[A2 154b] Ser-tā-ser nüsḫa-i rāz-nāme-i hestī çeşm-i ḥaḳīḳat-bīniñüze nā-pūşīde olmaġla ol umūr ki ṣudūr-kerde-i [A1 135b] rāy-ı ālī ola.
Pürsiş-i ḥaḳīḳati içün taḥrīk-i leb-i cüret ḥadd-i çākerānemüzden bīrūndur. Ammā eger bu maḳāmda vaż -ı ḫayme1-i iḳāmet buyurulmaḳ ṭaraf-ı
[M 118b] bārgāh-ı İlāhī’den iṭāle-i ṭınāb-ı vaḥye mebnī ise taḥrīk-i midaḳa-i çūn ü çerā bir kimsenüñ ḥadd-i zühre-i cesāreti degüldür. Ve illā
mücerreden dā iye-i muḳārebe-i ḳıtāl içün sütūn-ı reye merbūṭ ise bu emrde serā-perde-i żamīr-i faḳīrāneye mürtesem olan nuḳūş-ı mülāḥaẓātı pīşnihād-ı mirāt-ı żamīr-i ḫāṭīr eyleyeyüm.” diyü isticāze eyledi. Cenāb-ı faḫrü’l-mürselīn aleyhi’s-selām “Yā Ḥubāb bu maḳām maḥaṭṭ-ı ḫıyām ḳılınmaḳ işāret-i vaḥy ile degül, delālet-i rey iledür.” diyü iẓhār-ı sāniḥa-i mütefekkiresine muraḫḫaṣ buyurduḳlarında bu vech ile ser-pūş-güşā-yı devāt2-ı
müdde ā oldı ki “Ḥālā bu maḥal Ḥiṣār-ı Naṭāt’uñ pā-zede-i ẓılāl3-ı burūcı
olmaġıla sevād-ı a dād-ı ġuzāt ve ḫafāyā-yı aḥvāl-i kümāt yek biñ Ḫayberiyān’uñ āmācgāh-ı tīr-i nigāhlarıdur. Ammā verā-yı sitāre4-i ḥiṣārda anlaruñ keyfiyyet-i ḥālinden bizüm kemend-i ıṭṭılā umuz kūtehdür. Ser-cümle-i ebṭāl-i kīne-ḫvāhları menḳal-i Ḥiṣār-ı Naṭāt’da ferāhem olup lehīb-endāz-ı kārzār olmadadur. Anlaruñ şerāre-i peykānları bizüm ḫırmenzār-ı
mu askerümüze rīzān ve siper-i sengīn-binā-yı ḥiṣār bizüm sihāmumuzdan
anlara viḳāyetü’l-emāndur. Bā-ḫuṣūṣ [A2 155a] cāy-ı istiḳrārumuz nezdīk-i
dervāze-i ḥiṣār olmaġıla dīde-i mātemiyān gibi daġdaġa-i şeb-ḫūnlarından
daḫı āsūde-çeşm-i ferāġ olmaḳ münāfī-i iḥtiyāṭdur. Maḥẕūrāt-ı muḳarrereden ḳaṭ -ı naẓar-ı mevḳi -i ḫıyām-ı İslām zīr-i sāye-i naḫlistānda mekān-ı
vaḫīm ve meġāk-ı germnāk olmaġın cārūb-ı hevā-yı iffeti5 maḳṣūre-i ebdān-ı şüc āndan izāle-i tāb ü tüvān itmek esrā -ı muḥtemelātdur. Eger dilpeẕīr-i rey-i münīr olursa mefāsid-i ma dūdeden berīü’s-sāḥa bir leşkergāh
iḫtiyār buyurılsa münāsibdür.” Vāḳı ā taṣavvurāt-ı [A1 136a] āḳıbet-endīşānesi ḳābil-i netīce-i taṣdīḳ olmaġın Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anh bir mu asker-i münāsib tefaḥḥuṣına nām-zed ḳılındı. Ber-ḥaseb-i
fermūde ol ḥavālīde ḫuṭuvāt-ı ihtimāmın pergār-ı tecessüs idüp Recī nām
1
2
3
4
5

ḫayme: ḫāme A2
devāt: revātib M
ẓılāl: ḫilāl M
sitāre: seyyāre M
iffeti: ma fetini M, afnī A1
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maḳāmuñ [B 182] maḥatt-ı dāire-i izz ü iclāl olmaġa liyāḳatın merfū -ı
südde-i ulyā eyledükde çetr-i zerrīn-felke-i ḫūrşīd-feżā-yı [M 119a] bāḫtere taḥvīlden ṣoñra ol maḥalle nehżata ḳarār virüp rezmkārān-ı Ḥiṣār1-ı
Naṭāt ile fetḥ-i ebvāb-ı ḳıtāle der-kār oldılar.
Meẟnevī:2

د رو
ن אرزار
אر
ردی

ا3
آن

אن

و

و

آ

از ج دی ون
4
ن
ی
یز א
Yehūd-ı ḫar-nümūd-ı Ḫayber daḫı ḳuvvet-i bāzū-yı ḥamiyyetlerin fi le getürüp bālā-yı ḥiṣārdan cādū-yı ḫum-süvār-āsā efā ī-i āhenīn-zebān-ı
[A2 155b] nibāli5 gencīnedārān-ı hüdā üzre perrān iderler idi. Aṣḥāb-ı kirām
daḫı yine sihāmların ber-çīde-i enāmil-i himmet idüp cevāb-ı ḫiṭāb-ı dil-dūz
gibi kūşe-i dehān-ı kemāndan yine kendilere pertāb iderler idi.6
Meẟnevī:7

ر

אن د אن ز אرا
אد אری ز אی
8

د ار א
از אوک
از אر د ار ار א

Mervīdür ki Muḥammed bin Mesleme ile yek-seḥāb-ı ṣulb-i pederden
müteḳāṭır olan Muḥammed bin Mesleme ol gün melḥūẓdan efzūn tekā-pū-yı dilīrāne iẓhārı ile bī-tāb ü tüvān olup fi’l-aṣl ḥarāret-i hevā sebī1
2
3
4
5
6
7
8

Ḥiṣār -M
Meẟnevī: Ḳıṭ a M, Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
ser: şīr M
Kinci fedayi kaplanlar, o kaleyi almaya yöneldiler. Savaşın coşku ve görültüsü, gök kubbeli hisara yükseldi. Başını burçtan dışarı uzatıp duran kimse, bir ok ile yukardan baş aşağı düşerdi.
nibāli: bināyı A2
Aṣḥāb-ı kirām…. kendilere pertāb iderler idi -M, A1
Meẟnevī: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bahar rüzgârının taze güller üzerinde esmesi gibi ok ibrişim kumaşını kesip geçti. Gül bahçelerinin
duvarları üzerindeki dikenler gibi duvarlar fitne oklarıyla doludur.

427

428

TENKİTLİ METİN

ke-güdāẕ-ı a ṣāb-ı tāb1 olduġından ġayrı germī-i cünbiş-i kifāḥ ve girānī-i
silāḥ daḫı żemāyim-i esbāb-ı nā-tüvānī olmaġla güẕergāh-ı iḳdām-ı ecānib
olmamaḳ mülāḥaẓası ile sāye-i Ḥiṣār-ı Nā im’de ten-zede-i nu ūmet-pister-i ḫvāb olmış idi. Merḥab-ı Yehūdī rivāyet-i uḫrāda Kināne bin Ebī elḤuḳayḳ nigehbān-ı zamān-ı furṣat olup bir seng-i dest-āsyā-yı girān-vezni
bālā-yı ḥiṣārdan ser-i ḫvāb-ālūdesine ṣā iḳa-i ser-kūb-ṣıfat bir vech ile ḥavāle itdi ki beyża-i resin heşm idüp cild-i pīşānīsi ruḫsārına bāzgūne-ḳınā
oldı. Aṣḥāb-ı kirām ol ḥāletden ḫaberdār olup ol ṣūret ile pīşgāh-ı ṭabīb-i kāināt a [A1 136b] īṣāl eyledüklerinde bi’ẕ-ẕāt dest-i çāre-nevāzları ile
post-ı cebīnin cāygāh-ı aṣlīsine tesviye buyurup pāre-i ḫırḳa ile [A2 156a]
kesr-i serīne cebīre-bend oldılar. Çend rūz mürūrında ser-dāde-i ġurfe-i
cinān oldı. Raḥmetu’llāhi aleyh. Āḫir ḫayme-i muraṣṣa -perde-i şām basṭ-ı
dāmen-i ẓalām itdükde ḫūrşīd-i ufḳ-ı risālet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye serbāzān-ı arṣa-i şehāmet ile muḫayyem-i Recī ’e taḥvīl buyurdılar. Ḥamāme-i münevver-bāl-i āfitāb burc-ı bāmdan perrān olıcaḳ [M 119b] cenāb-ı
ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anh nigehdār-ı ḫaymegāh buyurılup aṣḥāb-ı celādet-meābla bi’ẕ-ẕāt zīr-i Ḥiṣār-ı Naṭāt’da bisāṭ-ı kifāḥı güsterde ve aḳdām-ı
iḳtihāmı füşürde eylediler. Bu ġazā-yı ġarrāda şāhen-şeh-i sipeh-ārā-yı risāletüñ iki livā-yı sipihr-sāları nişānde-i alem-engīzān-ı ḳalem-i āẟārdur ki
birisi bürd-i Ṣıddīḳa’dan İḳḳāb nāmında mānend-i cenāḥ-ı müşgīn-şeb-i
siyeh-fām ve birisi [B 183] daḫı alem-i cihān-tāb-ı ṣubḥ gibi sepīd-endām
idi. Şi ār-ı İslāmiyān 2 ْ ـ ر أَ ِ ـ ْ أَ ِ ـ
 ــאolduġı muḫtār-ı muḥaddiẟīndür.
Şu be-i şāri -i rivāyetdür ki bir şeb ki ḫuṭuvāt-ı muḥāfaẓa-i Fārūḳī pergār-ı dāire-i muvaḥḥidīn idi, ḥavālī-i Naṭāt’da bir Yehūdī-i serāsime-gerdi
āverde-i dām3-ı ḥalḳa-gīr-i kemend eylediler. Ḳulle4-i bedeninden küngüre-i serin izāleye taṣaddī buyurduḳlarında Yehūdī isāle-i ḫūn-ābe-i niyāz
itdi ki “Beni pīşgāh-ı sālār-ı İslāmiyān’a īṣāl idüñ ki benüm zebānum
ṣaḥīfe-i peyām-ı meserretdür.” Binā-ber-īn sāḥa-i bārgāh-ı celāle iḥżār olınup serīre-i ḥāl ve setīre-i maḳālinden istinṭāḳ olınduḳda bu vech üzre
[A2 156b] ḳufl-endāz-ı dervāze-i rāz oldı ki “Yā Eba’l-Ḳāsım büyūt-ı
1
2
3
4

tāb -M
Ey Mansûr, öldür öldür.
dām -M
Ḳulle: Ḳal a M
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bevāṭın-ı Naṭātiyān ṣavā iḳ-i ḫānmān-sūz-ı mehābetiñüzden mütezelzil
olmaġla niẓām-ı şu ūr dāire-i umūrlarından pā-keşīde olmışdur. Cünbiş-i mütelāşiyānelerinden iḥsās itdügüm budur ki istīlā-yı ṭalī a-i ṣubḥgāhīden ḥiṣār-ı eflāk-ṣıfat bu gice taḫliye-i ḥıṣn1 idüp [A1 137a] Ḳal a-i
Şıḳḳ’a gürīzān olalar2. Lākin benüm ṣıdḳ ü kiẕbüm güşāyiş-i derīçe-i
ṣubḥa vā-bestedür.” didi. Vāḳı ā sipāh-ı eşi a-i bāmdādī tāfte3-ḳal a-i pīrūze-dīvār-ı āsmān itdükde4 girībān-ı dervāze-i Naṭāt pençe-i İslāmiyān’da
çāk-ḫurde-i tesḫīr oldı.
Meẟnevī:5

در
6

ا אن ا
אر د
ی

אره دان
را ر
آن

دو

Ba d-ez-īn āteş-i ser-be-çarḫ-ı ḳıtāl Ḳal a-i Şıḳḳ üzre fürūzān olup anda
daḫı bevārıḳ-ı mürhefāt7-ı sevāfik-i kümāt ḫāne-sūz-ı ārām olmaġın zīr-i
ġışāve-i [M 120a] ẓalāmda andan daḫı naḳl-i raḫt-ı ẟıḳlet idüp Ḳal a-i
Şıḳḳ daḫı mānende-i ḳulūb-ı ṭāhire-i muvaḥḥidīn jeng-i sevād-ı şirkden
muṣaffā oldı. Telḫīṣü’l-maġāzīde ve ba żı kütüb-i siyerde siyāḳ-ı sābıḳ üzre8
raḳam-zede-i müellifīndür. Ammā Ḥıṣn-ı Nā im aḳdem-i Ḥuṣūn-ı Ḫayber olduġı cihetden ḫvān-ı şehiyyü’n-nevāl-i fütūḥdan ibtidā pīş-loḳma-i
gürisne-ṭab ān-ı ġazā olduġı taṣrīḥ-kerde-i İbn İsḥaḳ aleyhi’r-raḥmeden
mervīdür ki eẟnā9-yı muḥāṣara-i Ḥıṣn-ı Ṣa b’de cifān-ı ḥavāṣīl-i muvaḥḥidīn çend rūz ḫamyāze-keş-i ārzū-yı nevāl olup bā-ḫuṣūṣ gürūh-ı Benī10
Eslem’üñ dest-bürd-i sipeh-i emān-ne-dān-ı cū dan kelīm-i şekībleri fersūde olduġı ḥāletde idi ki nā-gāh [A2 157a] cānib-i Ḥiṣār-ı Ṣa b’dan bīst
1
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5

ḥıṣn -M
olalar: oldılar M
tāfte: taṭhīr A1
itdükde: olduḳda M
Meẟnevī: Beyt A1, Naẓm A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
6 Kötü niyetli mürted korkaklar, başka hisara doğru kaçtılar. Savaşçılar, o hisara doğru koştular ve hemen
kaleyi tuttular.
7 mürhefāt: mürheḳāt M
8 üzre -M, B
9 eẟnā -B
10 Benī -M
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res ḳavl-i āḫerde otuz res ḫamr-ı insī ārzū-yı alef-i beyābān ile cānib-i
ṣaḥrāya ḫaṭve1-zen-i şitāb oldılar. İnsī2 kesr-i hemze ile insī3 ya nī Benī
Ādem’e mensūb olup żamm-ı hemze ile ünsī4 żıdd-ı vaḥşiyye5 olmaḳ
daḫı merḳūm-ı ḳalem-i müellifīndür. Ḫulāṣa-i maḳāl ahālī-i ḥıṣnuñ [B
184] ḫar-ı bār-keşleri idi ki hengām-ı telāş-ı taḥaṣṣunda āverde-i zürībe-i
ḥiṣār idememişler idi. Müminīnden ba żı lar ki taḫliye-i künāse-i cū
ile maṭbaḫ-ı mi delerinde gūşt-pāre-i ḫar-kebāb-ı çerb6-i kebgden şīrīnter görinür idi, girifte-i efsār-ı tesḫīr idüp gerdenlerin būsegāh-ı sikkīn-i
[A1 137b] intiḥār eylediler. Ve lüḥūmları ile bürām ü ḳudūrların mālā-māl idüp īḳād-ı nevādir7-i ārzū ile iġlā-yı nevāle-i āmāle der-kār eylediler ki nā-gāh şeh-süvār8-ı şāri -i hüdā faḫrü’l-enbiyā aleyhi’s-selām ḥażretleri cenābınuñ reh-güẕārları ol maḥalle dūçār olup ol gūne hengām-ı
żarūretde ol mertebe keẟret-i ḳudūr ü bürām vāsıṭa-i istiġrāb ü isti lām
olmaġın keyfiyyet-i vāḳı ayı ma rūż-ı rikāb-ı arşsāları buyurduḳlarında ol
ḥākim-i ḥāsimü’l-emr-i iḥtisāb-ḫāne-i şerī at aleyhi etemmü’t-taḥiyyet
bi’l-cümle ḳudūrların kesr ü irāḳa vü mirāḳa9 buyurup10 bu taḳrīb ile
fermān-ı felek11-muṭā -ı nebevīleri üzre miyān-ı ḫıyām-ı İslām’da münādiyān-ı refī ü’ṣ-ṣadā ـ ان ذي ــאب ـ
أ إن ـ ا ــאر ا ـ و ـ כ
12
ــ ــ ا ــ ر و ــכאح ــ ــ ام
 ا ــ وذيnidāsıyla şeş cihāt-ı āfāḳı
gül-bāng-ı şer -i Muḥammedī ile pür-ṭanīn eylediler.

1
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4
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7
8
9
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11
12

ḫaṭve: ḳaṭren M
insī -A1, A2
insī: enīse M
ünsī: ünsiyye M
vaḥşī: vaḥşiyye M
çerb -M, B
nevādir: nevāyir A1
şeh-süvār: şāhvār M
mirāḳa: hirāḳa A1, A2
buyurup: yitürüp M
felek: mülk A2
Dikkat edin muhakkak ki evcil eşek eti, köpek dişi olan yırtıcı hayvanların ve pençesi olan kuşların eti
bir de muta nikahı haramdır. (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 6, s. 2176)
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Naẓm:1

Ḫoşā şerī at-ı ālem-güşā-yı faḫr-i enām
Ki virdi ḥükm2-i şerīfi bu kārgāha niẓām
Cihānda buldı tebeyyün fürūġ-ı şer inden
Miẟāl-i nūr-ı dü cā rütbe-i ḥelāl ü ḥarām

[A2 157b] Resīde-i mürheża3-i ẟübūtdür4 ki Benī Eslem’üñ cūşiş-i zenbūr-ı cū dan kivāre-i ebdānlarından engübīn5-i ḳuvā rīzān olmaḳ derecesine gelmişler idi ki nā-çār veliyü’n-ni am-ı ālem seyyidü’l-ümem6 aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ dergāh-ı aṭā-medārlarından kāse-gīr-i deryūze-i
nevāl olmaġıçün bir kimse irsāl eylediler. Dest-ārā-yı şeh-nişīn-i “levlāk”
cenābınuñ daḫı dārü’ş-şifā-yı temellüklerinde anlaruñ tedāvī-i cerīḥa-i cū larına vāfī merhem-i kāfī nā-yāb olmaġın şeh-bāz-ı müşgīn-cenāḥ-ı dīde-i
niyāzların āşiyāne-i illiyyīne bāz idüp ــ ن
أ ــ ا
ــ
ا ــ ا ــ
7
 وأכ ــא א ــאdu āsın dergāh-ı mekārim-i Yezdānī’ye irsāl aḳabinde Ḥubāb bin el-Münẕir raḍıya’llāhü anh cenābını tefvīż-i alem-i ser-leşkeri8 ile
ser-efrāz buyurup āmme-i şīrān-ı neberd-āzmā [A1 138a] yek-bāre hecme-i düşmen-rübā itmegiçün fermān eylediler. Ḳarār-dāde-i rüvātdür ki
ol9 gürūh ki gürgān-ı gürisne-i zūd-res-i naḫçīr-endāz gibi dervāze-i ḥiṣāra
rīzān oldılar. Ṭāife-i Eslem idi.10
Naẓm:11

אر
اب
اب
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אرزار
و در

אر آ

آ

از آن آ آن م در ا
از آ دوزخ ا

Naẓm: Beyt A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
2 ḥükm: ilm A1
3 mürheża: merhiṣe M, A2
4 ẟübūtdür: nübüvvetdür M
5 engübīn: teskīn A2
6 seyyidü’l-ümem -M
7 Allah’ım! Müslümanlara kalelerin en büyüğünü nasip et ve rızkını bol eyle. (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C. 4, s. 303)
8 -leşker: -keş M
9 ol: evvel A1
10 Ṭāife-i Eslem idi -M
11 Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
12 Savaşın şiddetinden kalenin alt tarafındaki düşman, ateş üzerinde oturmuştu. Azap ehlinin cehennem
ateşinde yaşadığı gibi o kavim de ateşten muztaripti.
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āḳıbet nāḫun-ı ser-tīz-i şimşīr ile dervāze-i ḥiṣārı sīne-i ārūs-ı merām
gibi fetḥ idüp1 ḥavṣala-i maḫāzin-i [B 185] evhām2-renc imtilādan şekve-künān olacaḳ mertebeden3 bīrūn ve ẕeḫāir ü eṭ ime ve endāze-i ḫayāl
mesāḥasından fersūde olacaḳ dereceden efzūn aḳmişe ve emti a ṣandūḳa-i
temellük-i ġuzāta dāḫil oldı, fe li’llāhi ’l-ḥamdü ve’l-minne.4 Müsellem-i
hendesiyān-ı fenn-i celīl-i ḥadīẟdür ki ser-cümle ḥuṣūnı Ḫayber’üñ şeh-i
ḥiṣārı ya nī kürsī-i memleket-i Ḫayber maḳāmında eṣ ab-ı ḳılā ve emna -ı
ḥuṣūnı [A2 158a] Ḥiṣār5-ı Ḳamūṣ idi6 ki menā at-ı dīvārı Ḳal a-i Muḳarnes
bārū7-yı eflāke seng-endāz-ı ṭa ne-i pestī ve dendāne-i fażlı ṭurre-i zühreye [M 121a] ḥavāle-i şāne-i bālā vü pestī8 iderdi. Rīsmān-bāz-ı nigāh-ı
nevk-bīnīsin āşnā9-yı ser-engüşt-i pāy itmedükçe ser-menzil-i burūca urūc
nā-müyesser ve resen-i zer-tār-ı eşi a-i āfitāb bī-delālet-i ẓalām-tih-i ḫendeḳine nüzūl ġayr-ı mutaṣavver idi.

آورده
ز د ار א
אره د אر ّאره

Naẓm:10

11

راه

אه

ان א

ز אא

Güşāyiş-i uḳūd-ı ḳılā -ı uḫrā ol uḳde-i müşkilenüñ inḥilāline vā-beste olmaġın ba d-ez-īn anuñ daḫı gerden-i gerdūnsāyına iṭāle-i kemend-i
tesḫīr itmegi vüche-i bāzū-yı himmet buyurdılar.
Mu teberāt-ı kütüb-i siyerde eḥādīẟ-i ṣaḥīḥa ile ẟübūt-yāftedür ki ol
eẟnāda ser-āmede-i kāināt ḫulāṣa-i mevcūdāt12 aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

idüp -A2
evhām: hevāmm M
mertebeden: dereceden A1, B
Hamd ve minnet Allah’adır.
Ḥiṣār -M
idi: iderek A2
bārū -M
vü pestī: -dest A1, B
āşnā -M
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
11 Gözcünün sarığındaki yıldız gibi kale duvarından baş çıkarmış. Kale ayağından yukarıya bakamıyordu.
Çünkü nazarın yolun yarısına bakmaktan öte haddi yoktur.
12 ḫulāṣa-i mevcūdāt -M
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ḥażretlerinüñ Ka be-i münevver1-kisve-i res-i mübārekleri ṭavāfgāh-ı renc-i şaḳīḳa-i şāḳḳa olmaġla [A1 138b] bi’ẕ-ẕāt nefs-i kerīmleri ile ma ārik-i
muḥārebeye ḥużūr müte assir ve ḳāmet-i sidre-ṭufeyllerinden alemvār sāye-baḫş-ı meydān2-ı kārzār itmek müte aẕẕir olduġı cihetden her rūz livā-yı
münevver-şuḳḳa-i celālī ecille-i aṣḥābdan birinüñ dest-i fütūḥ-āzmāsına
tefvīż buyurup mehçe-i rāyet-i ḫūrşīd pīrāmen-i ḥiṣār-ı zücācī-binā3-yı
eflāki devr idinceye dek dād ü sited-i mu āmele-i kārzāra der-kār olup
yine bī-dest-māye-i ẓafer avdet iderler idi. Bir gün alem-i ālem-tāb sipeh-sālar-ı refī ü’l-cenāb Ömer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh [A2 158b]
ḥażretlerinüñ yed-i müeyyedlerine süpürde buyurılup ecrām-ı ẟevābit-i
münīrevār dāmen-i ḥiṣārda iẟāre-i şerāre-i peygār eylediler. Ammā taḫlīl ü
tesḫīl-i İlāhī merhūn-ı vaḳt-i āḫer olmaġın ol mu ammā-yı müşkil-bendüñ
mıṣra īn bābından uḳde4-i iġlāḳ münḥall ve istiḫrāc-ı nām-ı fetḥ müyesser
olmadı. Rūz-ı dīger livā-yı ẓafer iltivā-yı yār-ı ġār-ı bülend-gevher Ḥażret-i
Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh cenābına teslīm buyurup bāzār-ı neberde
bir gūne revāc virdiler ki ṣademāt-ı ḥayretden şimşīr-i berḳ künd-dehān
ve siper-i āfitāb ḫūn-çekān oldı. Rūy-i hevāda ta ānuḳ-ı sihām ṭāḳ-ı kifāḥa
cüft olmaḳ ṣūretin baġladı ve teḍārub-ı [M 121b] aḥcār teḳārün-i kevkebeyn-i cedel-ḫīz ḥükmin nümāyān eyledi.5
Meẟnevī:6

از אن
آ אن

ی ز ر אر
ز آد

و در אف
آ
7
ه אف
در ز

دار

ز

Ḥiṣār-ı gerdūnsā-yı ẓalām miyāne-i dost ü düşmene efrāḫte olıncaya
dek gūşiş-i ḳal a-gīrāneye beẕl-i mechūd eylediler. Ammā adem-i müsā ade-i taḳdīr müşāhede-i fetḥde vesīle-i teḫīr oldı. Rūz-ı sīvum yine cenāb-ı
1
2
3
4
5
6
7

münevver: mu teber M, B
meydān -B
binā -M
uḳde -M
eyledi: oldı A2
Meẟnevī: Beyt A1, Naẓm A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Okun yaydan çıkışını ne zeminde melek ne asmanda insan gördü. Savaş alanına düşen taşlardan zeminde Kaf Dağı ortaya çıktı.
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ġayret-meāb Ḥażret-i Ömer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh kūh-ṣıfat kemer-i ġayret ve şimşīr-i şecā atı der-miyān idüp [A1 139a] mehçe-i zerkār-ı
āfitāb dāmen-i ḫargāh-ı nīlī-reng-i bāḫterde pehlū-zede-i ārām olıncaya
dek eyyām-ı sālifeden efzūn ḥavż-ı müdevver-ṭarḥ-ı ḥiṣār üzre ḳaṭarāt-ı peykān-ı peygārı bārān ve ṣavā iḳ-i burc-efgen-i aḥcārı rīzān eylediler. Ammā
yine ṭāḳ-ı dervāzesinde [A2 159a] iżā at-ı ḳandīl-i fetḥ müyesser olmadı.
Ḳamūṣiyānuñ daḫı bīm-i cān ve muḥāfaẓa-i māl ü ıyāl içün1 müdāfa a
ve mükāvaḥada ıṣrār ve istiḳrārları ba żı kūteh-naẓarān-ı şirẕime-i veġāya
nev an2 sedd-efrāz-ı ṣūret-i yes olup dāire-i ümīd-i fetḥden teb īd itmek
mertebeleri bedīd olmış idi ki şeb-hengām ḥażret-i ḫvāce-i mevcūdāt aleyhi ekmelü’ṣ-ṣalavāt bu vech ile miftāḥ-ı mu cize-güşā-yı nāṭıḳalarına cilve-i
cünbiş virdiler ki ـ ا ا ـ ـ ا ر ـ כـ ارا ـ ـ ارا ـ ا ور ـ
وا
3
ــ
ــ
 و ــ ا ور ــ و ــ اbu kelimāt-ı i cāz-simāta müte āḳib
“Yā Muḥammed bin Mesleme saña beşāret ki senüñ birāderiñüñ seng-i
cefā ile ḳandīl-i serin şikest eyleyen ḳātilüñ daḫı yarın revġan-ı kedū-yı
ḥayātı ḫāk-i hevāna rīzān ve fetīle-i nefesi nā-fürūzān olur.” diyü iżā at-ı
çerāġ-ı i cāz buyurdılar. Ammā bu gūne maḳālāt-ı eşref-i kāināt aleyhi eṭyabü’ṣ-ṣalavāt ol şeb āmme-i aṣḥābuñ ḫayme-i siyeh-ṭınāb-ı dīdelerinden
bisāṭ-ı ḫvābı ber-çīde idüp her biri kendi rāzdārı ile kūşe-be-kūşe tertīb-i
mecālis-i güft ü şinīd eylediler ki “Eyā bu ser-engüşt-i sübḥa4-i işāretüñ
[M 122a] nişānesi ḳanġı māh-ı āsmān-ı sa ādet ola? Ve bu na t-ı ālem-pesendüñ mevṣūfı ḳanġı ẕāt-ı memdūḥü’ṣ-ṣıfāt ola? Bu hümā-yı mübārek-bāl-i sa ādet ḳanġı şerefmendüñ ser-i iftiḫārına sāye-güster ola5? Ve bu
şāh-bāz-ı menḳabet-şikār-ı devlet kimüñ dest-i isti dādına musaḫḫar ola?”
diyü tā-be-seḥer ḥall-i uḳde-i gīsū-yı ḫayāl6 ve ḳaṣr ü medd-i [A1 139b]
rişte-i maḳāl eylediler. [A2 159b] Rüesā-yı aṣḥāb-ı bülend-cenābdan ḫōd
her biri bu elḳāb-ı ma ālī-niṣāb kendiye dībāce-i ḫuṭbe-i menḳabet olmaḳ
ümīdi ile ez-şām7 tā-be-bām ḫaṭīb-i çālāk-ḫīz-i rūḥları nerdbān-ı min1
2
3
4
5
6
7

içün: ile M
nev an -M
“Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resûl’ünü sever, Allah ve Resûl’ü de onu sever. Allah
onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.” (Buhârî, Cihâd, 141)
sübḥa: müsebbiḥa A1
ola -M
ḫayāl: ḥabāl A1
ez-şām: irtisām A2
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ber-i gelūlarına vaḳf-ı ṣu ūd u hubūṭ olmış idi. Belki āmme-i müminīn
bu vaṣf-ı şerīf-i ālem-revā kendilere naḳş-ı sikke-i pīşānī olmaḳ niyāzı ile
pūte-i ümīdde rehīn-i sūz ü güdāẕ olmışlar idi. Egerçi ba żı dūr-bīnān-ı tīz
[B 187]-hūş bu ḫil at-i mefāḫir-ṭırāz-ı refī ü’ẕ-ẕeyl-i menḳabet1 hīç degül illā
āzāde-naḫl-ı ḫayābānzār-ı şehāmet ṣanevber-i pür-ḳalb-i kūhsār-ı şecā at
Beyt:2

Ya nī der-i medīne-i ilm ü kerem Alī
Dürr-i nefīs-i dürc-i Arab3 aḳdemü’l-kirām

ya nī Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū cenābınuñ ḳāmet-i isti dādına münāsib libāsdur diyü taḥrīk-i ḫıyāṭe-i taḫmīn ü inṣāf iderler
idi. Lākin ol eẟnāda Cenāb-ı Mürtażā’nuñ keştī-i siyeh-miḳẕāf4-ı dīdeleri
pā-māl-i şūr-ābe-i remed-i şedīd olmaġla zīr-i bādbān-ı ḳaṣabdan ruḫṣatyāb-ı cünbiş olamadıġın mülāḥaẓa itdükçe Cenāb5-ı Mürtażā’dan nesīm-i
efkārları munṣarıf olurdı. Vāḳı ā Cenāb-ı Ḥayder-ı ṣafder kerrema’llāhü
vechehūnüñ ḥavż-ı muṣaffā-yı ayneynleri ābşār-ı ḫūn-ābe-i remed olduġından çend rūz ḳāfile-i envārdan pes-mānde-i peyġūle-i taḫallüf olmış
iken6 bārī dīde-i ġam-dīde maḥrūm-ı dīdār-ı seyyidü’l-ebrār oldı ise sāmi a
daḫı maḥrūm7-ı leẕẕet-i güftār olmasun diyü şevḳ-i tūtiyā-yı maḳdem-i
seyyidü’l-enbiyā ile ol ḫilālde8 vāṣıl-ı ḫıyām-ı İslām olmışlar idi. Kelimāt-ı
seyyidü’l-evvelīn ve’l-āḫirīn [A2 160a] anlara daḫı vesāṭet-i efvāh ile gūşvāre-i sāmi a-i intibāh olduḳda 9 ــא أ ـ
ـ ــא ـ و א ـ
ا ـ
maḳāli [M 122b] leb-i tevekküllerinden müteşerriḥ olup [A1 140a] ittikā-yı visāde-i teslīm ü rıżā buyurdılar. İyās bin Seleme bin el-Ekva raḍıya’llāhü anhümā pederinden tūtiyā-yı dīde-i rivāyetdür ki nefes-i ṣubḥ-ı
ṣādıḳ ile dīde-i mihr-i münīr-rīz-i ḳaṣab mülemma -nigār-ı şebden leme ān
idicek āmme-i aṣḥāb-ı kirām müsellaḥ ü müretteb pīrāmūn-ı serā-perde-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

menḳabet -M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Arab: kerem A2
miḳẕāf: miḳdād A2
Cenāb: cānib A1
iken: idi M
maḥrūm: -M
ḫilālde: ḫālde A2
Allah’ım! Senin mani olduğuna verecek, verdiğine de mani olacak kimse yoktur.
Allāhümme lā-māni e limā a teyte velā mu ṭiye limā mene te A1
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ulyā-yı nebevīye tezāḥüm ü ictimā idüp bu fetḥ-i seniyy ve şān-ı henīye
ārzū-yı neyl ile her birinüñ miyāne-i dil ü dehānları mezādgāh-ı dellāl-ı
ṭīş ü ıżṭırāb olmış idi. Sad bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhü anh “Ol kemān-ı
zer-tūz-ı menḳabet-i ulyā benüm bāzū-yı mübāhātümde cilve-sāz olmaḳ
ḫvāhişiyle ol gün ḥiẕā-i naẓar-ı seyyidü’l-beşerde zānū-zede-i mücāleset
oldum. Ammā nişāne-i sehmü’s-saāde-i bāṣıraları olmaġa nevan medār1
olmaġiçün miyān-ı cülesādan temeyyüz ḳaṣdı ile bir müddet rikāb-ı rükbetine süvār oldum. Lākin şule-i ārzū daḫı bālā-keş olmaġın ol ḥālet üzre
istiḳrāra daḫı ḳanāat gelmeyüp bi’l-āḫire ḳāmet-i ümīdüme ilbās-ı ḫilat-i
ṭavīlü’ẕ-ẕeyl-i ḳıyām eyledüm.” diyü ebāne-i mā-fi’ż-żamīr-i rivāyet iderler
idi. Ḥażret-i Ömer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü anh hīç bir gün micene-i
żamīrümde taḫmīr-i eczā-yı sevdā-yı emāret vuḳūı mahūd degüldür. İllā
ol gün diyü güşāyende-i ser-pūş-ı inṣāf olmışdur. Mā-ḥaṣal mihr-i münevver-ṭalat-ı risālet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyet maşrıḳ-ı girībān-ı [B 188]
ḫaymeden diraḫşān olup āmme-i aṣḥābı meşmūl-ı [A2 160b] pertev-i nigāh buyurduḳda her birinüñ ārzū-yı ḫiṭāb-ı seyyid-i ālī-cenāb ile ṭāir-i
ervāḥı kenāre-i āşiyāne-i efvāhlarında āmāde-i pervāz olmış idi ki piste-i
nemgīn-i nebevī şükr-efşān-ı ḫiṭāb olup “Alī bin Ebī Ṭālib ḳandedür?”
diyü maḳām-ı Mürtażā’dan istikşāf buyurdılar. Ṭaraf ṭaraf “Yā Resūla’llāh
ḥālā Cenāb-ı Mürtażā’nuñ dü dest-i bāṣıraları ḥınnā-zede-i sürḫ-ābe-i remed olmaġıla henüz beste-i ḳaṣab-ı nā-tüvānīdür.” diyü [A1 140b] cevāb
virdüklerinde pīşgāh-ı ināyetlerine iḥżār içün işāret buyurdılar. Seleme bin
el-Ekva ḫayme-i Ḥayderī’ye şitābān olup ber-ṭarīḳ-i ḳabāda2 [M 123a] ol
şāh-bāz-ı bāzū-yı ṣarāmeti çeşm-beste ḥużūr-ı nūr-ı dīde3-i kāināt aleyhi
efḍalü’ṣ-ṣalavāta īṣāl eyledi. Tūtiyā-pāş-ı uyūn-ı ümem rūşen-sāz-ı dīde-i
ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ser-i münevverin bālīn-i ināyet-āgende-i
kenārlarına vaż idüp ḫamīr-māye-i eczā-yı āferīniş olan luāb-ı şifā-engīzlerin mīl-i ser-engüşt-i gītī-güşāları ile sāyīde-i ayn-ı Alī itdükde beemr-i Rabbānī dü ḥavż-ı kef4-rīz-i dīdesinden çeşme-i āb-şār-ı nūr feverān
idüp ḫūn-ābe-i tih-beste-i remedi endāḫte-i kenāre-i adem eyledi. Nefes-i
1
2
3
4

medār: midād A2
ber-ṭarīḳ-i ḳabāda -M
dīde: seyyid A2
kef: leb A1
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mu cize-perdāz-ı nebevī1 berekātında nümūne-i terāzū-yı şengerf fürūşān
iken der-nefes zīr-i şafaḳdan sitāre-i tābendevār fürūzan olduḳda ġulġule-i
tekbīr-i gerdūn-gīr-i aṣḥāb eyvān-ı zeberced-ṭāḳ-ı seb ṭıbāḳı zelzelenāk2
eyledi.
Beyt:3

Reste olmazdı amādan çeşm-i ẕerrāt-ı cihān
Ṭolmasa gerd-i rehinden sürmedān-ı kāināt

 ا ـ اذ ـdaḫı cev[A2 161a] du ā-yı eẟer der-ḳafā-yı 4 ـ ا ـ وا ـ
şen-i beden-i Ḥayderī buyurup şāhid-i alem-i ẓafer-nigārı daḫı dest5-i isti dādına sāye-sāy eylediler.6
Beyt:7

Oldı mekīn bün-i alem-i fetḥ-i yārda
Ṭuṭdı mekān Ḫıżır gibi pāy-ı çenārda

Bu gūne8 iltifāt-ı i cāz-engīz-i seyyidü’l-enām müşāhedesinden kāffe-i
aṣḥābuñ bī-iḫtiyār benān-ı zebānları ḫāme-i cerīde-i teslīm ü i tirāf olup
dest-i inṣāf ile

ت
ا و אف

Naẓm:9

10

אف
11

1
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אف ر
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از ا اف

ا א
رواق ز

در א
ان دش

دوس ا

د
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ان א

nebevī -M
zelzelenāk: zelzele-i nāl A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Allah’ım! Sıcağın da soğuğun da sıkıntısını ondan gider.
dest: ser A1, A2
eylediler: itdiler M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
bu gūne : gūne-i M
Naẓm: Beyt A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
10 Beyit -M, B
11 Melekût âleminin kitabesini yazanlar, seni zeberced revak üzerine vasfederler. Senin Kaf Dağı’na benzeyen yüceliğinin ölçüsü kaf harfi üzerindeki ferkadan yıldızlarına benzer. Firdevs-i a’zamın a’raftan
yüceliği kadar senin mukaddes fıtratın melekten o kadar iyidir.
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Ezhārın ser-i isti dādına niẟār eylediler. Ḥażret-i seyyidü’r-rusül ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem [A1 141a] kendi pīrāye-i beden-i aḳdesleri olan cāme-i
āhenīn-tār-ı zırh ile bālā-yı reşīḳın tezyīn buyurup Ẕülfeḳār-ı ḫūn-bārı
dest-i himmet ile mınṭaḳa-i cevzā-ṭufeyllerine ta līḳden ṣoñra dükkān-ı
sāmi asın kālā-yı girān-bahā-yı [M 123b] veṣāyā ile bu gūne meşḥūn buyurdılar ki “Yā Alī güşāyiş-i bāzār-ı muḍārebede [B 189] merāsim-i ta cīli pīş-nihād itmeyüp evvelā erkān-ı ḥuḳūḳ-ı İlāhiyye beyānı ile bisāṭ-ı
vesī ü’n-ni am-ı İslām’a da vet emrini taḳdīm eyle. Bārū-yı imtinā a tevārī
itdükleri ṣūretde i lā-yı tekbīr-i İslām ve iẕāḳa-i zehr-ābe-i şimşīr-i intiḳām
ḫulāṣa-i murāddur. ن ـ ي ا ــכ ر ـ وا ـ ا ـ ــכ ـ أن כ ـ ن
ـ ا
1
 ــכ ــ ا ــya nī bir kāfire vāsıṭa-i hidāyet-i īmān olmaġuñ rāh-ı ḥaḳda cimāl-i sürḫ-mū taṣadduḳundan saña ḫayırlıdur.” Mā-ḥaṣal bedreḳa-i
himmet-i faḫrü’l-mürselīn [A2 161b] istiṣḥābı ile sāye-i livā-yı seyyārede
piyāde2 cānib-i Ḳal a-i Ḳamūṣ’a cünbiş-i reftār-ı ġażanferāne gösterüp tā
pīşgāh-ı dervāze-i Ḳamūṣ’da bir püşte-i seng-rīze üzre nihāl-i ẓafer-bār-ı
rāyeti nişānde buyurdılar.
Beyt:3
4

ر

ا ار א
ر از אج

ق دو
وزان

Ol eẟnāda sükkān-ı Ḳamūṣ’dan bir Yehūd-ı kenūd5 nümūne-i perde-i ṣūret-bāz olan verā-yı ḥiṣārdan nā-gāh nümāyende-i çehre-i murdār
olup “Bugün sipeh-keş-i istilā olan kimdür?” diyü irsāl-i kemend-i istiḳṣā
eyledi? “Alī bin Ebī Ṭālib’dür. diyü cevāb virdüklerinde hemān Yehūd-ı
ma hūd āheng6-i ḳahḳaha-i feryādı tīz-ender-tīz idüp “Ey ma şer-i Mūseviyān menāẓır-ı baṣīrete güşāyiş virüñ ki girībān-ı ḥiṣār bugün bunuñ pençe-i żarāvat-ı şīrānesinden rehā bulmaḳ iḥtimāli münseddür7.” didi. Vāḳı ā
1

2
3
4
5
6
7

“Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah’ın onlardan tek bir kişiyi hidâyete erdirmesi, senin
için birçok erkek kızıl deveye sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha da hayırlıdır.”
(Hadîs, Buhârî, Sahîh, C. 4, s. 60)
piyāde: sāde A1
Beyt: Naẓm M, B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Onun devleti üzerinde görünen nurlar, güneş etrafındaki haleler gibi parlaktır.
kenūd: kebūd M
āheng -M
münseddür: nā-mübeyyendür M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ol hizebr-i ciger-şikāfuñ vāhime-i ṣavlet1-i burc-endāzından ol gün Ḥıṣn-ı
Ḳamūṣ hem-ḥāl2-i ẟūbe-i ẟevlā olup ẟeverān-ı ġubār-ı ḫaşyet devāyir-i burcı
nümūne-i kivāre-i zenābīr eyledi. [A1 141b]
Beyt:
4

אی

ش

دآ

دآ

3

در

Mervīdür ki ṭāife-i Yehūd-ı bed-nümūd daḫı ol gün ḳurāb-ı iḳtidārlarında olan şimşīr-i ġayret ilmā ında mużṭarib olup birāder-i bed-aḫter-i
Merḥab ḥāriẟ-i Yehūd’ı teḳāżā-yı mestī-i ḥamiyyet ile kendiye hevā-ḫvāh-ı
ittibā olan bir fevc-i nā-hüşyār ile meydān-ı kārzāra [M 124a] pā-güẕār-ı
cesāret olup hecme-i ūlāda iki mümīni ser-girān-ı sülāfe-i şehādet eyledi. [A2 162a] Mürtażā-yı Ḥayder-dil kerrema’llāhü vechehū bu ḥālet
müşāhedesinden ser-ā-pāy mūy-ı beden-i nāzükterīni müjgān-ı ḫalḳa-i
çeşm-i zırh olup yek-ḥamle-i şīrāne ile berḳ-i düşmen-sūz-ı Ẕülfeḳār’ı ol
ḫırmen-i ḍalāluñ ser-i bed-manẓarına ḥavāle idüp ḫūn-ı çirk-ābe-gūnın
revġan-ı çerāġ-pāye-i dehlīz-i caḥīm eyledi. Merḥab bālā-yı ḳulle-i feleksādan kendi şāḫ-ı şeceretü’z-zaḳḳūm-ı uḫuvvetin ol ḥālet ile fütāde-i
ḫāk-i hevān göricek çenār-ı cevherdār-ı ḥamiyyeti āteş-i şekīb-sūz-ı endūhdan iltihāb idüp bālā-yı ḥiṣārdan ra d-ı āsmānī gibi na ra-i feryād ile
cihāt-ı cihānı zelzelenāk eyledi. Ve bir gürūh-ı merg-cūy-ı cān [B 190]
der-kef-i kār-āzmā-yı neberd ile dervāze-i ḥiṣārdan kīne-ḫvāhāne-ṭavr
ile mānend-i eşk-i mātemiyān dāmen5-i ṣaḥrāya rīzān oldılar6. Merḥab
devāt-ı ḫūn-āgīn-i dehānından ḫāme-i āteşīn-nevk-i āh7 ile bu recezi nigāşte-i cerīde-i rūzgār eyledi.

1
2
3
4
5
6
7

ṣavlet: ṣavt M
hem-ḥāl: bī-maḥāl A1
marīż: ser-rīẓ M, A1
Feilātün Mefāilün Feilün
Bütün kaledekiler (zırhlılar) hasta ve kaledeki bütün duvarların demirleri paslı…
dāmen -M
oldılar: olup A1
āh -M
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Recez:1

אب
ب
ب
2

ب

ا
אا

ح

אכ ا

ادرب ا א א و
اذ ا وب ا
ان אي ا

Ḳarār-dāde-i maḳādīr-sencān-ı siyerdür ki Merḥab kāffe-i kümāt-ı
Ḫayberiyān’dan şecā atda bālā-dest ve aṣrında3 āvāze-i şöhret-i ebṭāl-i
ḳabāil-pest4 idi. Ol rūz-ı ġayret-endūzda zırh ber-bālā-yı zırh ile nümūne-i lücce-i mevvāc olup ebrū-yı tünd5-ḫūyān gibi dü şimşīr-i ser-tīzi
ḥamāil[A2 162b]-bend itmiş idi. Ve küleh-i ḫōd-ı āhenīn [A1 142a] üzre
dü bālā i timām idüp seḥāb-ı tīre-i berḳdār6-āsā bir nīze-i pür-enbūye-i
girān-vezn der-kef itmiş idi ki mücerred ḥarbe7-i ser-tīzi se men pūlād-ı
ciger-dūz idügi sencīde-i mīzān-ı yerā a-i müellifīndür. Celādet-i cibillī
ve naḫvet-i aṣlīsine āteş-i ciger-sūz-ı mātem-i birāderī daḫı8 ilāve-i ulüvv9
olmaġın10 şu le-i cevvālevār arṣa-i mübārezetde gerdiş idüp na ra-i ــ ــ
11
 אرزile ṭāḳ-ı zeberced-kāḫ-ı gerdūne-i ṭanīn[M 124b]-endāz oldı. İstīlāyı mehābet-i zühre-güdāẕı12 dilīrān-ı İslām’uñ bāzū-yı iḳtidārlarından
inān-ı temāsüki rübūde idüp sā idlerinde nabżdan ġayrı cesāret-i ḥareket
bedīd olmadı, ammā

1

Recez: Şi r A1, A2
Basît
2 “Hayber biliyor ki, ben Merhab’ım. Ben silahı keskin denenmiş bir pehlivanım. Bazen ben vuruyorum, bazen de vuruluyorum. Harp ateş gibi şiddetlendiği zaman, akrabalar bile birbirinden uzaklaşıyor.” (El-Vâkıdî, Megâzî, C. 2, s. 654-55)
3 aṣrında: unṣurında A2
4 pest: nisbet M
5 tünd -M
6 Berḳdār: bir ḳadr-āsā A2
7 ḥarbe: cürba A2
8 daḫı -M
9 ulüvv: ġulüvv M
10 olmaġın: itmegin A2
11 Bana karşı gelen var mı?
12 zühre-güdāẕı: güẕārı M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Naẓm:1

2

אح وز ۀ ا ان ا א
ّ אووس ا ۀ אن
אه
אدی ا
در
ّ رزم د ه

ya nī Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū seyl-āb-ı cūşende-i āteşküş-miẟāl ol dūzaḫī-i şerār-endāzuñ ser-i rāhın sedd idüp bu recez-i gevher-niẓāmı pīrāye-i ārıż-ı eyyām3 eyledi.
Recez:4

ره
ره
ه
5

رە

أ
ا

ا

أאا ي
אم آ אم و
א ا را
א אع כ
أ

Merḥab ki teskīn-i ḥarāret-i mātem-i birāder içün ḫūn-ı Mürtażā’ya
şerbet-i ḥayāt-baḫş ḳadar teşne idi. Muḳābilinde göricek hemān şimşīr-i
benefşe-gūnın uryān idüp mānende-i berḳ-ı belā ser-i sa ādet-medārına
ḥavāle itmege güşāyende-i bāzū-yı celādet oldı. Ammā sipihr-i kec-girdāruñ şimşīr-i hilālinden kūh-ı sengīn-esās-ı temkīn mütezelzil mi olur? Ve
dıraḫt-ı kühen-sālüñ ḥavāle-i şāḫ-ı yek-āvīzinden6 cūy-bār-ı hemvār-ı çemenzār-vaḳār müteġayyir mi olur? Hemān ol ser-āmed-i meydān-ı ṣarāmet
[A2 163a] ya nī şīr-i künām7-ı ṣalābet kerrema’llāhü vechehū pīş-destlik
şīvesinde yed-i ṭūlā gösterüp [A1 142b] neheng-i müşrik-āşām-ı Ẕülfeḳār’ı
ṣā iḳā-i ser-kūb-ı bī-emān-ṣıfat ol kūh-ı pā-ber-cāy-ı ḍalāluñ ḳulle-i ser-i
felāket-medārına bir gūne [B 191] ḥavāle eyledi ki Merḥab’a muḥāfaẓa-i
cān intiḳām-ı birāderden aḳdem görinüp
1
2

3
4
5

6
7

Naẓm: Beyt A1
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
İmâmet sarayın aydınlatıcı mısbâhı, tevekkül bostanın sallana sallana yürüyen tavus kuşu. Temkinden
dolayı ümmetlerin rehberi Necef ’in şahı savaş meydanında tahammül dağı olur.
Son beyit A2 nüshasında yoktur.
eyyām: enām B
Recez: Şi r A1
Basît
“Ben de annemin Haydar adını taktığı adamım. Cesarette ormandaki en heybetli arslanlar gibiyimdir.
Elim uzundur galebette her yere yetişir. Ve ben cömertlikte de Sender ölçeği gibiyim.” (Abdulmelik
en-Nisâbûrî, Şerefü’l-Mustafa, C. 3, s. 503)
avīzinden: tekāver M
künām: nigām A2
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Beyt:1

Ammā gelicek ma rekeye ḫaṣm-ı tehī-maġz
Şimşīri ḳor endīşe-i zırh ü siper eyler

Ṭabaḳı üzre bīm-i cān ile tāb-ı şimşīr-i cān-sūz-ı Ḥayderī’den ḫayme-i
çūpīn çermīne-i muşamma -ı sipere tevārī eyledi.

و
4
ف

Beyt:2

دو
د
אر و

د

و אز3
ز אر

Ammā dem-i berḳsān-ı5 Ẕülfeḳār ḫırmen-i siperi dü nīm idüp şāh-bāz-ı
hevā-gīr gibi beyże-i miġferi üzre āşiyān-gīr oldı6. Bi’l-āḫire [M 125a] anı
daḫı sezā-yı cāy-ı ārām görmeyüp beyże-i miġfer ve ser-i bī-ferin7 nuḳl ve
cām ü sebū-yı mestān gibi şaḳḳ itdükden ṣoñra cumhūr-ı müellifīn rivāyeti üzre ṣandūḳa-i ḫazef-rīze-i müzeḫrefāt-ı işrak olan beden-i bed-siriştin
tā kūhe-i zīne dek dūçār eyledi.
Beyt:8
9

אف
ن

از
ر

ر

ه אا

אه

Ḥaḳḳā ki ḳāḍī-i rāst-ḥükm-i ḥüsām-ı Mürtażavī mādde-i cism10-i
Merḥab’da ḳısmet-i ādile merāsimin mürā āt idüp ṭıynet11-i āyīne-rūy-i
mücevher-sīmāsı ki dü nīme-i cism-i keẟīf-i Merḥab miyānesinde dü kūh
beyninde cereyān iden12 zülāl-i ṣāf idi. 13 ـ ـ ا ـ ئ
 اmeālin tebyīn
eyledi. Füṣaḥā-yı ḥużżārdan birisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Beyt: Naẓm M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Geh: Dem M
ġılāf: ḫilāf A1
Savaş anında senin korkundan düşmanın eli çınar yaprağı gibi kılıcı da boş kın gibi düşer.
berḳsān: berḳsāz M
Yukarıdaki beyit bu cümleden sonra gelmiş A2
bī-ferin: bī-ḳadrin M
Beyt: Naẓm A2, B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Kin kılıcının elifi ile kafın başını düşürmüştür. Yine kin hamlesi anında sin başı gibi yarık yarık olmuştur.
cism: çeşm A2
ṭıynet: şimşīr A1
iden -M
Bir iyilik iki kötülük arasındadır.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:1
2

م
אم ا

ا

ه א

اة ا

Manẓūme-i mürvārīdin ser-i isti dād-ı Mürtażavī’ye niẟār itdügi revāc-yāfte-i [A2 163b] mezādgāh-ı iştihārdur. Āmme-i Ḫayberiyān’uñ medār3-ı istiẓhārları olan ḳulle-i raṣīnü’l-binā-yı vücūd-ı Merḥab ṣadme-i
ṣā iḳa-i ṣamṣām-ı Ḥayderī’den ḫarāb [A1 143a] olıcaḳ ġubār-ı ḥamiyyet-i
cāhiliyyet dīde-i şu ūrların ḫīre idüp şīr-i düşmen-gīr-i Ḫudā üzre yek-bāre
ḥamle-i fedāyīde bī-ḳarār oldılar. Ammā ṣammā4-yı saḫte-ḥamalāt5-ı ḳavārīr
müntec olduġı ḥālete nāil ve sindān-ı āhenīne ṣademāt-ı beyżeden müterettib olan fāide ḥāṣıl olup birbirine müte āḳib heşt nefer rüesā-yı kīnever6-i rezm-āzmāları ḫāne-i keẟīfü’l-bünyān7-ı ḥayātların ḥüccet8-i ḳāṭı a-i
Ẕülfeḳār ile fürūḫt idicek baḳiyyesi ejder-i dü ser-i Ẕülfeḳār’uñ heybet-i
güşāyiş-i dehān-ı iltiḳāmından tersān ü cān-ṭapān dāḫil-i ḥiṣāra gürīzān
oldılar. Sevād-ı kefere-i Yehūd ruḳ a-i beyżā-yı arṣadan nā-būd olduḳları
ḫilālde bir Yehūd-ı bed-nümūd ol naḫl-i ser-efrāz-ı şehāmeti nişāne-i ḍarbe-i yek-āvīz idüp siper-i zerrīne-nāflerine muḳābil-dāşte-i müdāfa at olduḳlarında nev an müsāhele-i temāsük iḳtiżāsı ile siper-i zerkārları mānende-i gül-i ṣad-berg ol gülbün-i izz ü nāzük şāḫ-ı ḫoş-cünbiş-i bāzūsından
[M 125b] zemīne fütāde oldı. Ol ḫilālde bir Yehūd-ı düzd9-reviş-i çālākdest daḫı ayyār-ı siyeh-pūş-ı şeb dest-i [B 192] rūzdan rübāyende-i ṭabaḳ-ı
zer-nigār-ı āfitāb olduġı gibi rübūde-i pençe-i çābük-ḫīz idüp cānib-i ḳal aya gām-engīz-i gürīz oldılar. Bu ḥālet-i nā-mesbūḳ vuḳū ından ol ḫum-ı
pür-feyż-i mey-kede10-i velāyet ser-cūş-ı ār ve ser-pūş-endāz-ı ıṣṭıbār olup
seyl-āb-ı tīz-ḫīz-i kef-feşān gibi dervāze-i [A2 164a] ḥiṣāra şitābān oldı. Ve
ḫendeḳ-i pehn ü amīḳinden peleng-āsā pertāb idüp ser-pençe-i ġażanferā1

Beyt: Şi r A1, B
Tavīl
2 “Hazret-i Ali, kalın kılıcıyla Merhab’i öldürünce, İslamiyeti muhafaza etti.” (Hüseyin bin Muhammed
ed-Diyarbekrî, Târihü’l-Hamîs fi Ahvali Enfusi’n-Nefîs, C. 2, s. 50)
3 medār -B
4 ṣammā -A2
5 ḥamalāt: ḫalāt M
6 kīnever: derūn M
7 bünyān: bünye M, A2, B
8 ḥüccet: meḥebbet A1
9 düzd: dūd M
10 pür feyż-i mey-kede: mey-i ẓuhūr-ı ḫāne-i A1
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nesine girībān-ı āhen-dūz bāb-ı ḥiṣara bāz eyledi. Ol bāb-ı menī -āhenīn
ki sedd-i Sikender ruḫ-sūde-i pāy-ı istiḥkāmı idi, müstaḳarr ü metīn ve
südde-i raṣīninden [A1 143b] mücelled-i taḳvīm-i kühen gibi ḳuvvet-i
bāzū-yı himmet ile ḳal idüp ol bālā-dest-i ma ārik-i hüner yed-i yüsrāsı
ile türs1 eyledi. Tā ḳahramān-ı ḥarb vaż -ı evzār idinceye dek ol muḥīṭ-i
mevvāc-ı ṣalābet ol taḫte-pāre ile her sū hengāme-ārā-yı ḥamāildār gibi
cevelān eyledi.
Beyt:2

Aḥsente zihī kevkebe-i şevket-i nīrū3
Ḥaḳḳā bu ḳadar ancaḳ olur ḳuvvet-i bāzū

İmām-ı Bāḳır raḍıya’llāhü anh tesīs-i binā-yı rivāyet itmişdür ki Ḥażret-i Mürtażā-yı cihān-ārā ḥalḳa-i bāb-ı ḥiṣārı girifte-i pençe-i saḫt-gīr
idüp ḳullāb-ı ictiẕāba tāb viricek tamāmı ebdān-ı cüdrān-ı ḥiṣāra bir gūne
zelzele-i irti āş sereyān itdi ki Ṣafiyye bintü Ḥuyey bin Aḫṭab firāz-ı ser-i
hānesinde4 tekye-zede-i nāz-bāliş-i ārām iken zemīne sāḳıṭ olup kūşe-i iẕārında māh-ı kelef-dāşte gibi āẟār-ı zaḫm bedīd oldı. Ebṭāl-i Ḥıṣn-ı Ḳamūṣ
ve sükkān-ı ḥuṣūn-ı uḫrā bu ḥālet-i acībe-i ḫıred-güẕār müşāhedesinden
ki ḫāric-i ṭavḳ-ı beşerī olmaġıla ḫarḳ-ı ādāt-ı maḳūlesinden ma dūd5 idi.
ya nī ol cerrāḥ-ı çīre-dest dükkān-ı şecā atüñ bu gūne dehān-ı pīrān-ı kühen6-sāldan nez -i dendān-ı fersūde itmeden āsānter-i ḳal -ı bāb-ı Ḫayber
itdügin sencīde-i mīzān-ı naẓar eyledüklerinde
Mısrā:

7

زاغ از د

אن א

ان

meẟeline maḍrab olup bi’ż-żarūre [M 126a] kemend-i [A2 164b] ḫūnīn
tār-ı emānü’l-emānı günbed8-i muḳarnes-revāḳ-ı eflāka peyvend eylediler.

1
2
3
4
5
6
7
8

türs: teterrüs M, A1, A2
Beyt: Naẓm M, A2, B
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
ser-i ḫānesinde: serīr-i hālesānında A1, A2
ma dūd -M
kühen -B
Öyle hayran kaldı ki, karga ağzından kaçtı.
günbed -M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Li-münşiihi:1

İder gāv-ı zemīn taḥte’ẟ-ẟerāda nāle gürzinden
Züḫal bām-ı felekde dest-i tīġından emān ister
Müesses-i mebānī-i veġā Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū
bir müddet daḫı ẓahīr-i mülk ü millet olan ẓahr-ı ḳavīleri üzre [A1 144a]
ol bāb-ı sengīni çenber-āsā2 vaż idüp ceyş-i İslām ol ma berden ḳal aya
duḫūl itdükleri Şevāhidü’n-Nübüvve’de muṣarraḥdur3. El-ḥāṣıl inṭifā-yı
şerār-ı peygār aḳabinde ol bāb-ı āhenīni4 mānende-i mervaḥa-i ḫafīfe verāyı ẓahrına bir vech ile endāḫte buyurdılar ki ṭāir-i sebük-pervāz gibi heştād
raḥb mesāfede āşiyān-gīr-i istiḳrār oldı.
Beyt:5

Ṣıdḳıla merd-i Ḫudā eylese ṣarf-ı himmet
Kāġaẕ-ı bād gibi āheni perrān eyler

Medīḥa-serāyān-ı zamān [B 193] ol bābda bu vech ile nāṭıḳa-güşā-yı
sitāyiş olmışlardur.
Şir:6

אب ا
ا وا א

ر

א

Daḳīḳa-sencān-ı fenn-i siyer ol bābuñ vezni sekiz yüz menn olmaḳ üzre
iḳāme-i berāhīn7-i terāzū-yı taḥḳīḳ eylemişdür. Ḥaḳḳā ki ol devḥa-i tāzenümā-yı ḥadīḳa-i şerefden nev-be-nev ser-zede olan berg ü bār-ı hüner-i
nā-mükerrer dil ü dīde-i bī-gāne vü āşnāyı şīşe-i şükūfe-i dehşet ü isti cāb
ve ṭabaḳ-ı fākiḥe-i ḥayret ü istiġrāb idüp cānib-i a dādan mütebāriz olan
fiġān-ı istīmāne ṭaraf-ı eviddādan ẓuhūr iden gül-bāng-ı taḥsīn ve zemzeme-i āferīn cevv-i hevāda reh-bend-i teṣā ud oldı. Mu teberāt-ı nüsaḫ-ı
siyerden Müntaḳā’da ve mevlā-yı faḫrü’r-rusül Ebū Rāfi ’den ve Tavżīḥ’de
1
2
3
4
5
6

7

Li-münşiihi: Beyt A1, A2, B
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Çenber-āsā: cisr-āsā A1
muṣarraḥdur: mesṭūrdur B
āhenīni: āhenīn-i girān-vezni A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Şi r: Naẓm M
Tavīl
“Hayber Savaşı’nda Hazret-i Ali’nin attığı oklar, seksen karışı geçiyordu.” (Hüseyin bin Muhammed
ed-Diyarbekrî, Târihü’l-Hamîs fi Ahvali Enfusi’n-Nefîs, C. 2, s. 51)
berāhīn: şāhīn A1, B
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İmām-ı Ṭaberī’den [A2 165a] ve Mevāhib-i Ledünniyye’de İmām-ı Ḳasṭallānī’den resīde-i ḥadd-i tevātür ve aġleb-i müellefāt-ı siyer-i seyyidü’l-beşerde rivāyet-kerde-i ḥafaẓa-i āẟārdur ki ḫumūd-ı tennūr-ı kifāḥ akabinde
aḳvā-yı aṣḥābdan heftād nefer tenūmend-i zūr-āzmā ol bāb-ı āhenīnüñ
taḥrīki içün yek-dest ṣarf-ı ḳuvvet ve ḥavāle-i pençe-i ġayret idüp bir pehlūdan pehlū-yı dīgere taḳlībde adem-i istiṭā atlarından püşt-i destlerin
zemīn-i ma ẕerete basṭ eylediler.
Beyt:1
[M 126b]

Degül taḳlīde ḳābil pençe-i şīr-i Ḫudā’dur bu
Bu ḳuvvet ḫāṣṣa-i dest-i Aliyyu’l-Mürtażā’dur bu

Cumhūr-ı [A1 144b] muḥaddiẟīn meslegi üzre Cenāb-ı Mürtażā’dan
ṣudūr iden bu ḥālet ki muḥākī-i ḫarḳ-i ādetdür, ḳuvvet-i ādiye2-i cismāniyye ile olmayup belki ḳuvvet-i ḳudsiyye-i rūḥāniyye ile ṣūret-yāb olduġı
ṣaḥīfe-pīrā-yı Şerḥ-i Mevāḳıf’dur.
Beyt:

Gerekse3 ma nevī olsun gerekse ḳuvvet-i ṣūrī4
Hele ḫayli şerefdür maṣdar olmaḳ böyle ḥālāta

Ḫulāṣa-i maḳāl ol ṣāḥib-ḳırān-ı heft-ḫvān-ı ma nā5 peyām-ı istīmān-ı
Ḫayberiyān’ı dergāh-ı şāhen-şāh-ı ins ü cāna inhā idüp mādde-i emānda isticāzeden ṣoñra bi’l-cümle ẕeḫāir ü esliḥa vü emvālleri müsellem-i
taṣarruf-ı ġuzāt olup aḳsām-ı muḳtediyātdan bir şey-i nā-çīz-i cüzīyi bile
pinhān-dāşte-i enbān-ı teġāfül iderlerse naḳd-ı revānları daḫı ilāve-i emvāl olmaḳ şarṭı ile i ṭā-yı emān buyurdılar. Rivāyet-i uḫrāda her biri bir
şütür-bār-ı ṭa ām ile mevāṭın-ı uḫrāya6 zimām-keş-i celā olmaḳ şarṭı ile
müsā ade-i emān buyurılup ṣūret-i ketm-i eşyāda resm-i emān daḫı īmānları gibi meslūb olmaḳ üzre ḥibāl-i [A2 165b] uhūdı cilvegāh-ı uḳūd eylediler. Ferīde-i tāc-ı rivāyātdur ki Ḥayder-ı hünerver kerrema’llāhü vechehū
ḳılā -ı Ḫayber üzre fātiḥa-ḫvān-ı fetḥ olduġı peyām-ı beşāşet-niẓām ḳāid-i
rāḥile-i risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye cenābına īrāẟ-ı intihā-yı merātib-i
1
2
3
4
5
6

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
ādiye: ādet A1
Gerekse: Gerek A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
ma nā: ya nī A2, mu īni B
her biri bir….mevāṭın-ı uḫrāya -A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

inbisāṭ idüp reh-āverd-i fütūḥ-ı celīle ile mülāzemet-i südde-i sidresāya
resīde olduḳda şehin-şāh-ı refref-serīr-i memālik-i illiyyīn āfitābvār ḫayme-i āsmān-ḳadr1-ı celāllerinden [B 194] ḫuṭuvāt-ı ikrām ile istiḳbāle
ṭulū buyurup dūşīzegān-ı mu anber tutuḳ-ı ḥarīm-i behişt ḫamyāze-keş-i
ḥasreti olan bāzū-yı dil-cūy-ı iltifātları ile der-āġūş buyurdılar ve mevrid-i
zülāl-ı ināyet2 olan leb3-i mu ciz-feşānları ile miyāne-i bādām-ı dü çeşmin
şekeristān-ı būse-i maḥabbet idüp piste-i nemgīnlerinden bu gūne ḳandrīz-i ḫande-āmīz oldılar ki 4ــכ ا כ ـ ر
ـ ـ ك ا ــכ ر و
ــא ـ ـ
rivāyet-i uḫrāda “Yā Alī ibrīz-i mesā ī-i pesendīde ve ḫidemāt-ı [M 127a]
ḥamīdeñ sezā-yı sikke-i rıżā-yı peyġamberānem olmışdur.” buyurdılar. Bu
mu āmele-i germ-ā-germ-i nevāziş [A1 145a] ü iltifāt bürme-i żamīr-i Mürtażavī’ye māye-i ġaleyān-ı şevḳ olmaġın reşeḥāt-ı girye-i meserret kenāre-i
ser-pūş-ı ecfānından seyelān eyledi.
Beyt:5

Her6 ḳaṭre-i kemīnesidür dürr-i şāhvār
Ol7 girye kim teraşşüḥ ide luṭf-ı yārdan

Ḥażret-i faḫrü’l- ālem ṣalla’llāhü te ālā aleyhi ve sellem “Yā Alī bu girye-i neşāṭ mıdur, yoḫsa girye-i endūh mıdur?” diyü istikşāf-ı sırr-ı żamīr
buyurduḳlarında “Ḥāşā yā Resūla’llāh
Rubāī:8

Olmaḳda vezān nesīm-i cān-baḫş-ı ḥużūr
Oldı keder āyīne-i ḳalbümden dūr [A2 166a]
Ser-cūş-ı neşāṭ-ı şevḳden olmışdur
Her mūy-ı ten-i nizār9 mīzāb-ı sürūr

Ḥālā pīrāye-i siyeh-rişte-i müjgānum olan ḳaṭarāt-ı mürvārīd-i sirişk
idrār-ı tīre-mīġ10-i ḥüzn ü endūh degül, fevvāre-i nüzhet-kede-i şevḳ u me1
2
3
4
5

āsmān-ḳadr -M
ḥasreti olan bāzū-yı….zülāl-ı ināyet -A1
leb -M
Ey Ali, teşekküre layık haberin ve yapmış olduğun o iş bana ulaştı.
Beyt: Rubā iyye M
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
6 Her: Bir M
7 Ol -A2
8 Rübā ī: Beyt A1
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
9 nizār: zār M
10 mīġ: men A2

447

448

TENKİTLİ METİN

serretdür. Yā Resūla’llāh gencūr-ı ḫızāne-i şefā at-ı uẓmā ve şehryār-ı erīkeārā-yı risālet-i kübrā olan ẕāt-ı ālī-cenābuñ ki kāffe-i kāināt rūz-ı hevl-engīz-i rüstā-ḫīzde leb-i gevher-bāruñdan nīm-cünbiş-i şefā ate dil-beste ve
āmme-i ṭevāyif-i maḥlūḳāt arṣa-i müẕnib-sūz-ı araṣātda sevdā-yı kemter-nigāh-ı ḥimāyetüñ ile dil-ḫastedür. Sükkān-ı ḳıbāb-ı mülk ü melekūt
ṭufeyl-i vücūduñ ve ḳuṭṭān-ı zevāyā-yı nāsūt ü lāhūt rīze-çīn-i suḳāṭa-i
cūduñdur. Bu çāker-i kemterīnüñ perverde-i sifāl-i acz ü nā-tüvānī olan
berg-i sebz-i ḫiẕmet-i muḥaḳḳarānesin şāyān-ı şāmme-i teşekkür ü irtiżā
buyurasız da şimdi serāçe-i derūn-ı maḫzūnum tābnāk-ı āfitāb-ı feraḥ olmayup ne zamān olsun, yā bu abd-i kemterīn1 ser-mest-i raḥīḳ-i meserret
olmayup kim olsun?”
Beyt:2

Ġonce-i ḫāṭırumı itdi nesīm-i luṭfuñ
Ṭabaḳ-ı verd-i muṭarrā gibi ser-pūş-endāz

diyü eczā-yı cevāba şīrāze-bend-i ādāb olıcaḳ cenāb-ı ḫulāṣatü’l-verā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bu vech ile tevḳī -keş-i menşūr-ı beşāret oldılar ki
“Yā Alī, saña pīrāye-i ser-i isti dād olan tenhā benüm [M 127b] şeh-per-i
anḳā-yı bālā-pervāz-ı rıżā3-yı peyġamberānem degül, belki [A1 145b] müretteb-i kār-ḫāne-i hestī ve āferīnende-i avālim-i bülendī vü pestī Ḥażret-i
Ḫudā-yı ẕü’l-celāl ve ġaniyy-i bī-ihmāl cellet aẓametuhū [A2 166b] ve
bi’l-cümle rusül4-i melāik-i kirām aleyhimü’s-selām ḫil at-i kevneyn-bahāyı rıżāları ile dūş-ı istiḥḳākuñ teşrīf5 eylemişlerdür.”

Beyt:6

1
2
3
4
5
6

Zihī sa ādet-i uẓmā-yı ṣūret ü ma nā
Ki destine ṣunıla hüccet-i rıżā-yı Ḫudā

bu abd-i kemterīn: kemterīn bu abd B
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
rıżā -M, A1
rusül -M
teşrīf: pīrāye M, B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Nigāşte-i muḥāsibān-ı defter-ḫāne-i āẟārdur ki faḫrü’l-mürselīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri ferdā-yı rūz-ı pīrūz-ı fetḥde Ḥiṣār-ı
Ḳamūṣ’a şeref-resān-ı ḥużūr olup Kināne bin Ebi’l-Ḥuḳayḳ’ı ki ıḳlīd-i
fatḳ ü ratḳ-ı umūr-ı Ḫayber vā-beste-i ḥall ü aḳd-i taṣarrufı idi. İstāde-i mevḳıf-ı ḫiṭāb idüp gencīne-i Ebü’l-Ḥuḳayḳ1’dan ki meşḥūn-ı ṣandūḳa-i tevātür idi, istikşāf buyurdılar. Cevheriyān çār-sū-yı eḥādīẟ-i genc-i
ma hūd taḥḳīḳinde bu vech ile fürūzına cünbān-ı ḳırṭās ü ḳalem olmışlardur ki evāil-i ḥālde mele-i yek-post bize2 envā -ı zer ü zīver ve silk-i uḳūd-ı
dürr ü cevher idi ki perdegiyān-ı ekābir-i Ümmü’l-Ḳurā ba żı ḥaşr3 ü sūr
vuḳū ında irsāl-i mürāhene ile isti āre iderler idi. Ebu’l-Ḥuḳayḳ’uñ nev-benev meẕāḳı eẟer4-i i tilāsı gencin daḫı tūde-i māh5 gibi rūz-efzūn itmegin
ḥavāṣıl-ı ẓurūfa adem-i güncāyişden tebdīl-i enbān-ı gūsfend ve çermīne-i
gāv iderek postīn-i şütürde ḳarār itmiş idi. Kināne cevāb-ı seyyidü’l-ebrārda genc-i ma hūdı mühimmāt-ı kārzār ve tefriḳa-i rūzgāra ṣarf eyledüm
diyü gürīḫte-i girīve-i ḫilāf olduġından ġayrı yemīn-i dürūġ-āmīzi daḫı
imżā-yı nemīḳa-i nā-ṣavāb eyledi. Cenāb-ı ḫayrü’l-verā “Yā bu kāh-rīze-i
maḳāluñ żımnından çirk-ābe-i ḫilāf ẓuhūr iderse nāḫun-ı ser-tīz-i şimşīr
gerden-i ḥayātıñuzdan fekk-i rişte-i emān itmesin mi?” buyurduḳlarında
bu ṭavḳ-ı saḫt-nişīn-i [A2 167a] şurṭa teslīm-i i tāḳ-ı rıżā eylediler. Seccāde-pīrā-yı şerī at-ı ġarrā aleyhi’ṣ-ṣalavātü’l-verā ḥażretleri bu6 ḳavl üzre
[A1 146a] ḥażret-i şeyḫayn-i mükerremeyn Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā’yı
raḳam-pīrāye-i ḳabāle-i şehādet buyurup a yān-ı Yehūd’dan daḫı [M 128a]
on neferi nigāşte-i cerīde-i iştihād buyurdılar. Ol ḫilālde āḳıbet-endīşān-ı
Ḫayber’den birisi perde-i hemsde “Yā Kināne andan tersānum ki alāḳa-i
emvāl saña naḳd-ı āmāde-i emāndan daḫı māye-i ḫarmān ola. Silsile-i şarṭ
mün aḳid olmadan māl-i ma hūd mażbūṭ-ı maḫzen-i taṣarrufuñ ise yāḫūd
cāsūs-ı müteḥayyile-i şu ūruñ maḳāmından ḫāber-dāşte ise ketm itmeyüp
fedāsını bahā-yı metā -ı nā-yāb-ı ḥayāt itmegi sermāye-i sūd add eyle. Yoḫsa lā-şekk cānib-i āsmāndan münhiyān-ı ġayb-ı Muḥammedī vāḳıf-ı desī1
2
3
4
5
6

Ebü’l-Ḥuḳayḳ: re y-i taḥḳīḳden M
bize: pere A1
ḥaşr: çeşn A1
meẕāḳı eẟer: merāḳī-i ẟervete A1, A2
māh: mār A1
bu: bir A1
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se-i rāz iderler de ṣoñra saña siyāhī-i rū ilāve-i helāk olur.” diyü nīk-ḫvāhāne taḥrīk-i dehān-ı nuṣḥ1 eyledükde hemān kāse-i çirk-ābe-i cebīnin
pür-mevc-i kerh-i ġażab idüp cevāb-ı cüḥūd2-ı cüḥūdāne ile mażīḳ-i inkār
ü ıṣrārda istiḳrār eyledi. Ammā perverdigār-ı ālem ḥabīb-i muḥteremin
berīd-i mesīre-i melekūt-ı vesāṭeti ile ol ġıyābe-nişīn-i kitmān olan genc-i
pinhāndan āgāh eyledi. Ḳavl-i āḫerde ber-güzīde-i āferīniş aleyhi’s-selām
birāder-i [B 196] Kināne a lebe bin Ebi’l-Ḥuḳayḳ’dan istiḫbār-ı ḥāl-i māl
buyurduḳlarında bu vech ile ber-dāşte-i urżagāh-ı celāl eyledi ki “Benüm
daḫı meş ale-i vuḳūfum efrūḫte-i ṭarīk-i taḥḳīḳ degüldür. Ancaḳ bu ḳadarca cilvegāh-ı peyk-i maẓannemdür ki Kināne ekẟer-i aḥyānda Ḥiṣār-ı3
Naṭāt’da vāḳı fülān ḫarābe eṭrāfında mār-ı gencīne gibi [A2 167b] gerdişden ḫālī degül idi. Ol mevāḳı -ı maẓānn gāvīde-i ma āvil-i tefaḥḥuṣ olınsa
cāiz ki bir maḥalden ser-zede-i ẓuhūr ola. Binā-ber-īn Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anh mevḳi -i ma hūdda memūr-ı kāviş buyurılmaġın
eshel-i vücūh üzre rāz-ı sebük-serān-ı heveskār gibi nümāyān olup rūḥ-ı
Ḳārūn’a vesīle-i ḫırāş-ı tāze oldı.”
Beyt:
4

زر دا
د آن א
دا
אک و
ا א

[A1 146b] Pes Yehūd-ı Ḫayber’üñ peyvend-i di āme-i şarṭ itdükleri
ḥibāle-i şarṭda uḳde-i ġadr vuḳū ı ser-i bī-sāmānlarından ref -i sāyebān-ı
emān itmegin cenāb-ı eşrefü’l-verā Kināne’yi Muḥammed bin Mesleme’ye
teslīm buyurup seng-i āsiyā-yı sitem ile ser-geşte5-i beyābān-ı fenā itdügi
birāderi Muḥammed bin Mesleme’ye ḳıṣāṣen [M 128b] Kināne’nüñ daḫı
çirk-ābe-i ḫūnı nāvdān-ı şimşīrden icrā olındı.

1
2
3
4
5

nuṣḥ -M
cüḥūd -M
Ḥiṣār -M
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
İçinde altın olan yeri boşalttılar. Yere kim tohum saçtı ve kim topladı.
ser-geşte: sirişte M
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Beyt:1

ن
ن
 داد2
3
אد

ر ور دش אن
ی ارزان
אن
ی

ّ

زر در אک א

و

Baḳiyye-i Ḫayberiyān şāyeste-i helāk olmışlar iken zīr-i tīġ-i müminīnden4 ruḫṣat-ı güẕār erzānī buyurılup ḳārūre-i bed-būy-ı ḥayātların ṣadme-i
seng-i bevārdan afv eylediler. Ancaḳ nisvānı pā-beste-i ḫalḫāl-i sebī eylediler.

Cem ü Taḳsīm-i Ġanāyim-i Ḫayber*
Ḫāme-girān-ı cerāid-i āẟār-ı nebevī rādde-keş-i ta yīn olmışlardur ki
ḥażret-i seyyidü’l- Arab ve’l- Acem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem Fervet bin
Amr-ı Beyāżī5 raḍıya’llāhü anhı cem -i ġanāyim-i Ḫayber’e ta yīn buyurmaġın aḳsām-ı aḳmişe vü emti a vü esliḥa ve in ām ü eṭ imeyi ber-āverde-i ṣaḥn-ı Naṭāt [A2 168a] eyleyüp nāf-ı günbed-i sipihre sāyīde olacaḳ
mertebe ḫırmen-ı emvāl ü erzāḳ ferāhem eylediler. Emr-i ālem-muṭā -ı
nebevī üzre münādiyān-ı refī ü’ṣ-ṣadā ــ ــ ن ا ــ ل ــאر
أدوا ا ــאط وا

ـ
6
ــא

ـ אئـ زرع ا ـ و
و ـ אر و ــאر ـ م ا א ـ و ـ آ ـ ــא وا ـ م ا ـ
ـ
 ا ـ أة ـnidāsı ile ebvāb-ı mesāmi -i aṣḥāba ḍarb-ı meş ale-i

intibāh itmegin eyyām-ı kārzārda çīde-i dest-i intihāb olan eşyāyı sūzenden rişteye varınca endāḫte-i mecmū a-i Beytü’l-māl eylediler. Ḥāşiye-i
metn-i rivāyetdür ki Kerkere nām bir abd-i rū-siyeh-i zencī-nejād ki hengām-ı ḥarekāt-ı seferiyyede raḥl ü metā -ı nebevī anuñ süpürde-i uhde-i
muḥāfaẓası olduġından ġayrı evḳāt-ı [A1 147a] muḳātelātda daḫı inān-ı
yek-rānları girifte-i ser-pençe-i muḥāreseti idi. Ol [B 197] eẟnāda kilīm-i
1
2
3

4
*
5
6

Nazmın tamamı -A2
fetvā çünīn: fetvā-yı cān M
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
O canı altınla satın almak takdir edilmişken, böyle bir cevheri ucuza satın aldı. Ama onun cimriliği
böyle bir fetva verdi ki, altın toprağa düşsün, ömür de berbat olsun.
şiir -A2
müminīnden: minnetden A1
Başlık: M 128b, A1 146b, A2 167b, B 196
Beyāżī -M
Ganimet olarak elinize geçen iğne-iplik dahi olsa teslim ediniz. Çünkü ganimetten mal çalmak kıyamet günü, rezalete ve ateşe sebebiyet verir. (Mâlik bin Enes, el-Muvatta, C. 1, s. 359)
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siyeh-tār-ı bedeni tīre-genc-i dehlīz-i mezārda mefrūş olmaġın cenāb-ı
setīre-şinās-ı ālem1 aleyhi’s-selām anuñ emrinde “Ḥālā nişīmen-gīr-i aḥkeristān-ı nīrāndur.” diyü ta yīn-i mekān buyurdılar. Aṣḥāb-ı kirām müte accibāne bār-ḫāne-i faḳīrānesin tefaḫḫuṣ itdüklerinde ḳable’l-ḳasem bir
köhne-kilīm-i peşmīni ber-dāşte-i dest-i cesāret2 itdügi müte ayyin oldı.
Ve yine aṣḥābdan birisi ol ḫilālde rāḥile-engīz-i beyābān-ı fenā olmaġın
allāme-i kütüb-ḫvān-ı serāir3-i [M 129a] dü serā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā
anuñ taḫte-pāre-i sāḥil-zede-i tābūtı üzre mevc-engīz-i ṣaff-ı ṣalāt olmadan
tecāfī buyurdılar. Aṣḥāb-ı kirām bu ḥāletden laṭme-ḫūrde-i ṭūfān-ı ḥayret olup ḥikmetinden pürsān olduḳlarında “Ġanīmete iṭāle-i dest-i cüret
[A2 168b] itmişdür.” diyü keşf-i serīre-i ḥāl buyurdılar. Anuñ daḫı terekesi
güẕāşte-i enāmil-i tefaḫḫuṣ olduḳda dü dirhem ḳıymete nā-erzende mühre-i çendī āverde-i dest-i yaḳīn itdükleri Ravżatü’l-Aḥbāb’da ḫāme-zede-i
Cemāle’d-dīnü’l-muḥaddiẟdür. Mā-ḥaṣal envā -ı ġanāyim-i Ḫayberiyān ki
aḳsām ü a dād ü erḳām ve zirā ü mikyāl ü mīzān iḥāṭasından bālāter idi,
ifrāz-ı ḫams-ı şer īden ṣoñra rāḥil4 ü rākibe nisbet efrād ü teẟniye mürā ātı
ile beyne’l-müslimīn taḳsīm buyurılup tedāvī-i marażī vü cereḥāya ta ahhüd iden acāyiz-i ṭabīb-nihāduñ daḫı dīk-i ümīd ve ḳārūre-i āmāllerin
ḥiṣṣe-i vāfiye ile māl-ā-māl eylediler. Ve ḫams-ı ḫāṣ-ı nebevīlerinden zümre-i Ẕi’l-ḳurbā ki fürūġ-ı şecere-i neseb5-i kerīmleri olan Benī Hāşim ve
Benī Abdu’l-muṭṭalib’dür, nāil-i müntehā-yı āmāl buyurdılar.
Beyt:
6

אن د אری
אران
ا7

در

اא
ان روش

[A1 147b] Cemāhīr-i biḍā a-gīrān-ı çār-sū-yı āẟār ittifāḳı bu mādde
üzre ẟābitdür ki fürū-mānde-i tengnāy-ı żarūret ü iḥtiyāc olan müminīn-i
faḳr-āyīnüñ mi de-i fāḳalarına ġanāyim-i Ḫayber māye-i şib olup ba d-ezīn her biri nāil-i derece-i ẟervet ü yesār oldılar. İmām-ı Buḫārī raḥmetul1
2
3
4
5
6
7

ālem -M
cesāret: cerāet A2
serāyir: serāperde M
rāḥil: rācil A1, A2
neseb: nisbet A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Yağmur gül bahçesine nasıl etki ediyorsa, onun cömertliğinin bereketi de dünyayı öyle etkiliyordu.
be-gülşen: der-ezhār M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

lāhi aleyh Ṣaḥīḥ’inde1 Abdu’llāh bin Ömer raḍıya’llāhü anhümādan ــא
2
ــא ــ
 ــ א ــḫaberin çekīde-i ḫāme-i eẟer eylemişdür. Merābi -i
nażīre-i eẟerde mülteḳā-yı nehreyn-i ṣāfter-i ḫaberdür ki rūz-ı neşāt-endūz-ı fetḥ-i Ḫayber ki īdü’s-surūr-ı rūze-keşān-ı miḥen idi, tamām ḳulūb-ı
ḥumāt-ı İslām neşe-i kām ile şād-kām [A2 169a] ve cerāyiḥ-i ālām-ı eyyām
merhem-i elṭāf-ı İlāhī ile leb-beste-i iltiyām olduġı ḥāletde idi ki
Naẓm:3

ر
ر

5

אری ورای دۀ
א א
ه אه
رو אده א
 אن4س
د

آن اد د
אن

ya nī şāḫsār-ı ümīd bār-āver ve gülbün-i maḳṣūd ġonce[M 129b]-perver
ḳarābe-i neşāṭ zülāl-i meserret ile [B 198] memlū ve cūy-ı murād pīrāmen-i gül-sitān-ı āmālde teşne-cū olduġı hengāmda nā-gāh dest-i ināyet-i
miftaḥü’l-ebvāb bir ṭaraf-ı nā-memūlden daḫı derīçe-i meserret-i uḫrāya
güşāyiş virüp arāyis-i emānī-i ġayr-ı ma hūda cānib-i nā-mütevaḳḳi den
cilve-i ġayr-ı mükerrer ile ḫırāma āġāz eyledi. Netīce-i muḳaddemāt bu ki
iḳtiżā-yı taḳallübāt-ı rūzgār ve istīlā-yı sefehkārān-ı küffār ile pānzde sāle
müddetden berü ġayret-kede-i ẓulmet-ābād-ı Ḥabeş’de pā-beste-i dām-ı
ıżṭırār olan muhācirīn-i miḥnet-āzmā ki birāder-i Ḥayder-ı Ġālib Ca fer
bin Ebī Ṭālib ve Ebī Mūsā el-Eş arī ve on altı nefer muvaḥḥid-i raṣīnü’l-i tiḳād ve çend nefer mümināt6-ı muhācirāt ki esāmīlerin muṭavvelāt-ı
basīṭe ḥāvīdür. Reh-āverd-i ḥasret çend sāle-i cān-sūz ile ki dehenleri leb-rīz-i [A1 148a] maḳālāt-ı şükr ü şikāyet ve dīdeleri ḳaṭre-çekān-ı ḫūn-ābe-i miḥnet ü meserret ẕāiḳaları dimāġ-ı endūde-i zehr ü nebāt ve dilleri
leẕẕāt-āzmā-yı ḥamīm-i caḥīm-i hicr ve raḥīḳ-i na īm-i mülāḳāt heyet-i
1
2
3
4
5

6

Ṣaḥīḥ’inde: gencīne-i M
Hayber fethedilene kadar karnımız doymuş değildi. (Daha evvel yiyecek bir şey bulma hususunda
zorlanıyorduk.) (Buhârî, Megâzî, 36)
Naẓm: Beyt A1, B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
heves: kesī A1
Gayb perdesisinin arkasında bir muradın şahidi kalmadı. Çünkü yüzü açılmış olan (sevgili) gösteriş
yerine gelmedi. Hiç kimsenin elinin erişmediği her bir murad, hasret çekenlerin gözüyle zahmetsiz
görülür.
mümināt -M
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endūh-zede-i neşāṭ-āmīz ile girye vü ḫandeleri hem-dūş ve teşekkī vü teşekkürleri hem-āġūş,
Beyt li-müellifihi:1

Minnet Ḫudā’ya irdi firāḳuñ nihāyete
Şükr-i viṣāl virmedi nevbet şikāyete

maḳāli ile meclis-i ḳudsiyü’n-niẓām-ı risālete çehre-sāy oldılar. İbn Hişām
aleyhi’r-raḥme [A2 169b] zemzeme-perdāz-ı naġme-i rivāyetdür ki cenāb-ı
seyyidü’l-ümem maḳdem-i muhācirīnden fāiz-i müntehā-yı merātib2-i
sürūr olup ammi-zāde-i āzādeleri3 Ca fer raḍıya’llāhü anhuñ miyāne-i dü
dīdelerin būsegāh-ı leb-i şefā at-penāh buyurup kemāl-i ــא
ــא أدري أ ــא
4
ــ
ــ أم ــ وم
 أ ــ ــmürvārīdīn ṭabaḳ-ı yāḳūt-fām-ı la l-endāz5
larından tehniyetü’l-ḳudūm-ı Ca ferī’ye niẟār buyurdılar. Ve çāşnī-gīr-i
elṭāf-ı Rabbānī pīş-nihād-ı ġuzāt itdügi süfre-i celīlü6’n-ni am-ı ġanāyimden āmme-i muhācirīn-i Ḥabeşe’yi daḫı ḥiṣṣe-i müşa abe ifrāz ile vāṣıl-ı
niṣāb-ı ġanāyim7-i mevfūre8 buyurdılar.

Tesmīm-kerden-i Yehūd-ı Ḫayber Ḥażret-i Faḫrü’l-Enbiyā
Aleyhi Efḍalü’t-Teḥāyā*
Nevāle-güşān-ı müsāfir-kede-i āẟār bu siyāḳ üzre tertīb-i simāṭ-ı aḫbār
eylemişdür [M 130a] ki bihterīn-naḳş-ı kār-nāme-i kāināt u evvelīn-saṭr-ı
kütüb-ḫāne-i mevcūdāt alehyi ecmelü’t-taḥiyyāt

1
2
3
4
5
6
7
8
*

Beyt li-müellifihi: Beyt M, A2 -A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
merātib -M
ammi-zāde-i āzādeleri: ammi-zādeleri M
Ben, hangisine en çok sevineceğimi bilmiyorum. Hayberin fethine mi yoksa Cafer’in gelişine mi? (İbn
Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C. 5, s. 5)
-endāzlarından: ābdārlarından A1
celīl: cezīl A1, A2
ġanāyim: ġınā A1, A2
mevfūre -A1, A2
Başlık: M 129b, A1 148a, A2 169b, B 198; Tesmīm-kerden-i Yehūd-ı Ḫayber Ḥażret-i Faḫrü’l-Enbiyā
Muḥammed Muṣṭafā-rā Ṣallallahü Te ālā Aleyhi ve Alā Ālihi ve Ṣaḥbihi Ecma īn A1, Tesmīm-kerden-i Yehūd-ı Ḫayber Ḥażret-i Faḫrü’l-Enbiyā Aleyhi’s-selām A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Naẓm:1

Mekkī-i Yeẟrib-mekān seyyid-i āḫir zamān
Maḥrem-i sırr-ı nihān hādī-i rāh-ı hüdā
Hem-nefes-i rūḥ-ı ḳuds der-i ḫalavāt-ı ḫafī
Hem-sefer-i Cebrāīl ber-derecāt-ı ulā

ya nī cenāb-ı seyyidü’l-enbiyā aleyhi’s-selām ḥażretleri bir gün yine Ḥıṣn-ı
Ḳamūṣ’ı maḳdem-i kerīmleri ile hem-pāye-i sipihr-i ẕātü’l-burūc buyurmışlar idi ki ser-bāfte2-i şimşīr-i Ḥayderī olan Merḥab’uñ duḫter-i birāderi
[A1 148b] ve Sellām bin Mişkem’üñ hem-ser-i bed-āḫteri Zeyneb binti
Ḥāriẟ-i Yehūdī ki dīk-cūşān-ı ser-fitne-i rūzgār ve mekkāre-i mekr3-āmūz-ı
acāyiz-i ḥīlekār āmīzende-i sifāl-i rīv ü renk [B 199] ve efrūzende-i nevāyir-i füsūn ü nīreng [A2 170a]
Beyt li-müellifihi:4
5

ن

א אن
دوز

ر

خ כ دان א
א زاد א

bir bed-kār idi, enbānçe-i keder-ḫīz-i sīnesinde kīne-i seyyidü’l-mürselīn
mużmer olmaġın ol nāzük-mizāc-ı mihmān-ḫāne-i āferīniş ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem cenābına bir taḳrīb ile iẕāḳa-i zehr-ābe-i intiḳām dā iyesi ile mutaraṣṣıd6-ı hengām-ı furṣat idi. āḳıbet ba żı vesāyeṭ-i efvāh ile
istirāḳ-ı desīse-i ḥāl itdi ki cenāb-ı faḫr-i enbiyā7 aleyhi’s-selāmüñ a żāyı lühūmından gūşt-ı şāta ve dūşīne meyl-i ḫāṭır-ı ḫaṭīrleri efzūndur. Bir
büzġāleyi büryān-ı tennūr-ı fitene tāb eyleyüp ser-ā-pāy a żāsın şüste8-i
zehr-ābe-i ẕāiḳa-sūz eyledi. Ammā ketf ü ẕirā ına a żā-yı sāireden efzūn
işrāb-ı zehr-āb idüp hengām-ı namāz-ı şāmda ber-resm-i hediyye meclis-i
melāik-ḫidem-i risālete īṣāl9 eyledi. Aṣḥāb-ı kirāmdan bir cem hāle-bend-i
encümen-i ḳamer-tāb-ı nebevī bulunmaġıla ba de’ṣ-ṣalāt pīrāmen-gīr-i pīş1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naẓm: Seci A1
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
-bafte: -bāḫte A1
mekkāre-i mekr: mekkāre-i mekkāre M, A2, B
Beyt li-müellifihi: Beyt M, A1, A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Fesatlıkların çarkını döndüren, hilelerin kuvvetli ipi, büyücülük evinin çocuğu, efsun gömleği diken…
mutaraṣṣıd -A2
enbiyā: kirām B
şüste: şīşe B
īṣāl: irsāl M
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ḫvān-ı nevāl oldılar. Seyyidü’l-enām aleyhi efḍalü’s-selām şāt1-ı meẟūbe-i
mesmūmenüñ gūşt-pāre-i ẕirā ından bir loḳma dehān-ı müteyemmenlerine vaż idüp mużġa mübāşeret buyurduḳlarında der-nefes yine iḫrāc idüp2
ḥużżāra3 “Bu nevāle-i nā-güvārdan ref -i yed eyleñ ki ــ
ــ ا ا ــ
4
ــ م
 أ ــkelām-ı ḥikmet-encāmı ile tenāvülden taḥẕīr [M 130b] buyurdılar.” Keẕā fī Ma ālimi’t-Tenzīli ve’l-İktifā5 Ammā Bişr bin el-Berā
raḍıya’llāhü anh ḳable’t-taḥẕīr bir loḳma-i telḫ-i dimāġ-sūzı maḍġ itmiş
bulunmaġla i ādesi daḫı nā-mümkin olmaġın “Yā Resūla’llāh ḥīn-i tenāvülde loḳma-i ma hūdeden iḥsās-ı kerāhiyyet itmişdüm. Ammā mürā āt-ı
[A1 149a] [A2 170b] ādāb6-ı meclis-i muḳaddes baña def itmege gelū-gīr
oldı.” didi. Henüz meclis-i refī den ḳıyām itmedin gūne-i ārıżı gāh sebz ve
gāh siyāh olup bir sā at geçmeden telḫ-ābe-i helāhil-i ḳātil ile ser-çeşme-i
cān-ı şīrīninden dest-şūy-ı ḥayāt oldı. Raḥmetu’llāhi aleyh
7

ــא و ــאت ـ ـ
ـ و ـ
ـ ا
ــא א وأ ــא ر ـ ل ا
 ا ــ اء ــ ــא ا ــ أכkeẕā fi’l-Münteḳā ve’l-Ḫamīs.

ـ

وأ ــא

Seyyid-i ins ü cān ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ol füsūnger-i mekr-endūzı pīşgāh-ı celāllerine iḥżār idüp bu mu āmele-i bed-kārānesinüñ bevā iẟ-i
ictirāsından istikşāf buyurdılar. Ol selīṭa-i bī-şerm şehrāh-ı i tirāfdan girīve-i inkāra gürīzān olmayup bī-bākāne ser-girift-i rāh-ı cevāb oldı ki “Rāst
budur ki peder ü amm ü şevherüm ser-cümle sizüñ ḳanṭara-i şimşīriñüzden rāh-ı fenāya güẕer itmeleri ile āteş-i kīn bu dīk-i intiḳām iġlāsına bādī
oldı. Lākin bu mülāḥaẓa ile ki eger da vāsı ḥāşā fürūġ-ı ṣıdḳdan ārī ise
cihāniyān ġāile8-i istīlā[B 200]larından vāreste olsunlar. Ve illā iddi ā-yı
nübüvvetde mānend-i ṣubḥ-ı ẟānī-i ṣādıḳ-nefes ise lā-şek cānib-i İlāhī’den
īḳāẓ ü iḫbār olınmamaḳ muḥāldur. Ve ḥālā baña mütebeyyin oldı ki sen
nebiyy-i ḥaḳḳānī ve teyīd-kerde-i sübḥānī peyġamber-i rāst-ḫabersin.”
diyüp binā-yı refī ü’l-erkān-ı İslām’a ilticā eyledi. Ulemā-yı fenn-i ḥadīẟ
1
2
3
4
5
6
7
8

şāt: şān A2
idüp: eyleyüp M, buyurup A1
ḥużżāra -A2
Bu kemik bana zehirli olduğunu söyledi. (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C. 4, s. 309)
Mealimi’t-tenzîl ve el-İktifa’da da böyle geçiyor.
ādāb: adam M
Bişr lokmayı yuttu ancak Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ağzındaki lokmayı dışarı çıkardı. Bişr
bin Berâ lokmayı yuttuğu vakit vefat etti.
ġāile: āliye M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

raḥimeḥumullāh ḥażerātından1 bu māddede rivāyeteyn-i müteḫālifeyn
mesṭūr-ı mütūn-ı siyerdür. Bir fırḳa ṣūret-i ḳatlin taḥḳīḳ itdükden mā adā
ṣulbın daḫı ilāve-i taḥḳīḳ2 [A2 171a] itmişlerdür. Fırḳa-i uḫrā daḫı cānib-i afvı tercīḥ idüp bir fırḳa daḫı tevfīḳ-i beyne’r-rivāyeteyn ṭarīḳasın
iḫtiyār itmişlerdür. Bu vech ile ki aḫẕ-ı intiḳām münāfī-i şīme-i kerīme-i
seyyidü’l-enām olmaġın kendi nefs-i kerīmlerine olan sū-i [M 131a] ḳaṣdı
mücāzātında meslek-i afvı iḫtiyār idüp3 [A1 149b] ancaḳ Bişr raḍıya’llāhü
anh ḳıṣāsen zebān4-ı zehr-ābe-i şimşīr itmiş olalar5. Eimme-i Meẕheb-i
Şāfi iyye’den ba żı nuñ mādde-i tesmīmde tecvīz-i ḳıṣāṣ itmelerinüñ merci i bu māddedür, ammā eimme-i Ḥanefiyye ve cumhūr-ı Şāfi iyye ṣūret-i
meẕkūrde sedd-i mesāġ-ı ḳıṣāṣ itmişlerdür. Zümre-i evvelīnüñ meslegi üzre
rivāyet-i ḳatl resīde-i rütbe-i ṣıḥḥat üzre olduġı taḳdīrde siyāsete maḥmūl
olup ḥattā ḥāşiye-i vāḳı a-i ḳatl olan mādde-i ṣulb6 daḫı bu tevcīhi müeyyeddür. Va’llāhü a lemü bi-ḥaḳīḳati’l-ḥāl.7 Ebī Dāvud raḥimeḥumullāh
Cābir bin Abdi’llāh-ı Enṣārī raḍıya’llāhü anhdan rivāyet itdügi üzre nāzenīn-sirişt-i ḫāne-vāde-i īcād ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem cenābınuñ daḫı
gūşt-pāre-i zehr-endūde8-i teẟīrlerinden9 ẕāiḳa-i ṭayyibelerinde nev an
āẟār-ı taġayyür bedīd olmaġın mevlā-yı Benī Beyāże-i Enṣārī Ebū Hind
mübāşeret ile kāhil-i ṭāhirlerinden ḳarn ü şifre ile iḥticām buyurdılar. Ḥattā
bu serāçe-i fāniyü’ṭ-ṭarḥ-ı mecāzīden eyvān-ı beḳā-esās-ı ḥaḳīḳata irtiḥālleri
daḫı ol zehr-pāre-i ḳaṭarātınuñ tetimme-i teẟīrātından olduġı ḳarār-dāde-i
nabż-şināsān-ı fenn-i ḥadīẟdir. İbn İsḥaḳ aleyhimü’r-raḥme Ebū Dāvud-ı
Dāremī raḍıya’llāhü anhümādan bu müdde āyı bu vech ile pehlū-zede-i
firāş-ı taḥḳīḳ itmişdür ki nāzük-nihāl-i [A2 171b] ḥadīḳa-i risāletüñ beden-i nāz-perverdlerin āzürde-i mihr-cān-ı saḳam10 olduġı ḥāletde Ümmü
Bişr bin el-Berā kenār11-ı pister-i istebraḳ-ı liḥāflarına pā-nihāde-i iyādet
1
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8
9
10
11

ḥażerātından: te ālādan A1, A2
taḥḳīḳ: taṣdīḳ A1
idüp: buyurup M, B
zebān: reyyān A1
itmiş olalar: ḥavāle itmişler M
ṣulb: ṣalb A1
Allah her şeyin halini daha iyi bilir.
-endūde: -ābdār M
teẟīrlerinden: eẟerinden M
saḳam: saḳīm A2
kenār: kenāne A2
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olmaġın bu vech ile mınṭaḳa-güşā-yı rāz oldılar kiــא أم ــ إن ــ ا ا وان
1
ــ
 و ــ ت ا ــאع أ ــ ي ــ ا כ ــ ا ــ أכ ــ ــ ا ــכbu ġazā-yı ẓaferpīrā-yı nuṣret-medārda ki eşher-i fütūḥāt-ı e azz-i mevcūdātdur. Ṭāirān-ı
sebük-pervāz-ı āşiyāne-i İslām’dan ancaḳ on beş nefer ḳafes-şiken-i ḥayāt
olup afārīt-i ẓulmānī2-sirişt-i beyābān-ı işrākdan ṭoḳsan [B 201] üç nefer laġzīde-i ġıyābe-i nīrān olduġı muṣaḥḥaḥ-ı müellifīndir. [A1 150a] İttifāḳ-ı eimme-i siyer raḥimehumu’llāh üzre Ḫayberiyān żiyā ü aḳār ve dār
ü diyārlarından maḥṣūl-dāşte-i ḥirmān olıcaḳ min ba d kendilere memen-i
iḳāmet mefḳūd ve [M 131b] medār-ı ta ayyüş nā-būd olmaġıla çend rūz
muḳīm-i vādī-i felāket ve müsāfir-i bevādī-i ḥayret olup bi’l-āḫire dergāh-ı
mekārim-i sulṭān-ı kevneyne ref -i nemīḳa-i tażarru ü niyāz eylediler ki
kendi mezāri ü merāti imüz3 ki ḥālā ḳabāle-i ḳısmet-i ġuzāta mersūmdur.
Ẓāhiren levāzım-ı ḫiẕmet-i terbiye ve zirā atında müzdverān-ı kār-şināsa
ṣūret-i iḥtiyāc żarūrīdür. Bārī nīme-i maḥṣūlāt ücret-i a māl olmaḳ üzre
bu āveregān-ı bī-ḫānmānı ol ḫidemāta ḳabūl ile vāṣıl-ı ser-menzil-i murād
idüp ser-geşte-i beyābān-ı ḫiẕlān itmegi şāyān-ı şān-ı mürüvvet görmek
binā-ber-īn memleket-ārā-yı mekārim-i aḫlāḳ aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
ḫażretleri ser-cūş-ı cūy-bār-ı ināyetlerinden [A2 172a] mezra a-i āmāllerin sīr-āb-ı is āf buyurdılar. Zamān-ı ḫilāfet-i Fārūḳiyye dek ol ḥālet üzre
istimrārları nigāşte-i mütūn-ı mufaṣṣalātdur. Ḫāme-i şīrīn-ḥarekāt-ı rüvāt
meşşāṭa-i çehre-nigār-ı arāyis-i maḳālātdur ki Ṣafiyye bintü Ḥuyey bin
Aḫṭab ki mülāḥaẓa-i nāmūs-ı ḥarīm-i nübüvvet sāḥa-i meydān-ı cemālinde kümeyt-i siyeh-sāḳ-ı ḳaleme şigāl-i mümāna atdur. Şebistān-ı ḥarem4
gāh-ı Kināne’de henüz arūs-ı se şebe idigi aḳsām-ı sebāyādan Diḥye-i
Kelbī raḍıya’llāhü anhuñ sehmine müte ayyin olmış idi. Rivāyet-i uḫrāda
Diḥye cenāb-ı bālā-nişīn-i kerem-ḫāne-i īcād ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem
ḥażretlerinden hengām-ı teyessür-i fütūḥda bir perestār aṭāsına niyāzmend
olmaġın dest-i niyāzın ser-rişte-i va de-i vefā der-ḳafāya rabṭ buyurmışlar
idi. Binā-ber-īn hengām-ı fetḥde Diḥye raḍıya’llāhü anh teẕkīr-i incāz5
1
2
3
4
5

Ey Bişr’in annesi, şimdi oğlunla beraber Hayber’de yediğimiz şeyin şahdamarıma verdiği sızıyı hatırladım. (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C. IV, s. 309)
ẓülmānī: ẓulümāt M
merāti imüz: merābi imüz A1
ḥarem: ḫırmen M
incāz: īcāẕ M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

itmek ile kāffe-i sebāyā beyninde tār-ı nigāhı ḳanġısınuñ şiken-i gīsūsına
beste olursa iḫtiyār itmek üzre müraḫḫaṣ buyurmaġın1 [A1 150b] Diḥye
icāle-i endāze-i nigāh2 iderek āḳıbet tamġā-yı nigāhı Ṣafiyye’nüñ metā -ı
ḫāṭır-rübā-yı cemāline naḳş-beste-i pesend olmış idi. Ammā ol ḫilālde Ṣafiyye’nüñ şükūh-ı kevkebe-i ḥüsn-i neẓẓāre-sūzı meclis-i faḫrü’l-enāmda
zebān-güẕār ḳılınup ḥasnā vü cemīle ve seyyide-i ḳabīle olduġından ġayrı
dürre-i şeffāfe-i ẕātı ṣadef-i baḥrü’l-ensāb-ı Hārūn aleyhi’s-selām cenābına [M 132a] müntehā olmaġıla ẕāt-ı ālī-neseb-i vālā-niṣābıñuzdan ġayrı
anuñ ile hem-keffe-i [A2 172b] terāzū-yı küfv olıcaḳ kimse yoḳdur diyü
ber-dāşte-i ma raż-ı mu allā ḳılduḳlarında3 iḥżārına taḥrīk-i leb-i irāde buyurdılar. Şāh-bāz-ı bālā-pervāz-ı naẓarları cemāl-i ḥavrā endāzında āşiyānsāz olıcaḳ yine anuñ bint-i ammi i ṭāsı ile ḳavl-i āḫerde eme-i uḫrā i ṭāsıyla bir ḳavlde daḫı heft avātıḳ-ı perī-çehre iḥsānı ile Diḥye’den istirżā
[B 202] buyurduḳdan ṣoñra ḳafes-i āhenīn-bend-i rıḳḳıyyetden i tāḳın
beẕl-i ṣıdāḳ buyurup mürā āt-ı şerāyiṭ-i istibrādan ṣoñra hengām-ı rücū da merḥale-i ṣahbāda şebistān-fürūz-ı zifāf buyurdılar. Gül-gūne-i ārıż-ı
āẟārdur ki Ṣafiyye raḍıya’llāhü anhāya ṭülū -ı sepīde-i fetḥden muḳaddem
bir şebāngeh perde-i ṭāḳ-ı eyvān-ı miẟālde bir ṣūret-i ḫoş-reng-i rüyā meşhūd oldı ki şemse-i cild-i erzāḳ-fām-ı mecmū a-i şām olan bedr-i münīr
rivāyet-i uḫrāda4 āfitāb-ı ālem-gīr ṣaḥīfe-i zer-efşān-ı āsmāndan müfāriḳ
olup vişāḫü’ṣ-ṣadr-ı gül-ruḫān gibi kendi kenārında ārām-gīr oldı. Ṣubḥdem bu mirāt-ı ḥikmet-nümā-yı rüyāyı recā-yı ṣūret-i ta bīr ile şevheri
Kināne’nüñ dest-i şu ūrına nihāde eyleyicek hemān Kināne ebrūların şiken-gīr-i çīn-i ġażab idüp “Beñzer ki sāḥa-i ḳılā ımuza sipeh-keş-i istīlā
olan sipeh-sālara hem-ḫvābe-i izdivāc olmaḳ sevdāsına heveskār olmışsın.”
diyüp ruḫsār-ı [A1 151a] gül-girdārını bir vech ile renciş5gāh-ı laṭme-i
saḫt eyledi ki pīrāmen-i nergis-i [A2 173a] vāḳı a-bīni reng-i kebūd ile
sünbülzār olup6 henüz7 leyletü’z-zifāfda pīrāye-i kenāre-i muṣḥaf-ı ruḫsārı
olan dāiretü’l-ḥarb-ı dīdesinüñ ḥavālīsinde āẟār-ı cedvel-i lāciverdī bāḳī ol1
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buyurmaġın: itmegin A2
nigāh: naẓar A1
ḳılduḳlarında: ḳalduḳdan ṣoñra M
uḫrā: āḫir M
renciş: zeniş A1, A2
olup: oldı A1
henüz -A1
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maġıla cenāb-ı faḫrü’l-enbiyā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ḥikmetinden istiḫbār
buyurduḳlarında Ṣafiyye vāḳı a-i güẕeşteyi mersūm-ı levḥa-i taḳrīr eyledi.
Mervīdür ki ol şeb ki miftāḥ1-ı zücāce-i kāināt aleyhi ecmelü’t-taḥiyyāt Ṣafiyye ile ḫalvet-ārā-yı zifāf olmışlar idi. Ebū Eyyūb-i Enṣārī raḍıya’llāhü anh mānend-i āsmān-ı hilāl-āvīz mütevaşşiḥen bi’s-seyf pīrāmūn-ı
[M 132b] ḫayme-i nebevīde tā-be-ṣubḥ pervānevār vaḳf-ı gerdiş-i muḥāreset olmış idi. Hengām-ı seḥergāhī ol āfitāb-ı evc-i nāz2 girībān-ı ḫaymeden ṭulū eẟnāsında sāmi a-i aliyyelerin ṣīt-i silāh ḳar itmegin kim idügin
istiḫbār buyurduḳda Ebū Eyyūb-i Enṣārī olduġın ber-dāşte-i südde-i ulyā
eylediler. Cenāb-ı Ebī Eyyūb’dan ol ḥareketüñ ḥikmetin3 istifsār buyurduḳda bu vech ile perde4 ber-endāz-ı ārıż-ı rāz oldı ki “Yā Resūla’llāh Ṣafiyye
henüz endek-sāl-i kem-ḫıred olup ekẟer eḳāribinüñ sermāye-i ḥayātı dest-i
fersūde-i dellāl-i tīġüñüz olmaġıla me-bādā naḳīṣe-i aḳlına5 telḫī-i mātem-i
inżimāmı bir ḥareket-i nā-çesbāna dilīr itmek mülāḥaẓası daġdaġa-fermā-yı
mütefekkirem olmaġın bu şeb ḥirāsetüñizi sermāye6-i istirāḥat-ı dāreyn
add eyledüm.” diyü cevāb virmegin bu gūne nīk-ḫvāhī-i ġāibānesi ser-i
żamīr-i münīr-i seyyid-i ālemiyāna ẕerī a-i inşirāḥ olup ا ـ ا ـ أ ــא أ ـ ب
7
ــכ
ــ
[ כ ــאA2 173b] du ā-yı bī-bahā-yı icābet-peẕīrlerin8 müzd-i
ḫiẕmet-i ḥirāset buyurdılar. Ṭūbā leh meşşāṭe-i kilk-i ṣūret-girān-ı aḫbār
[B 203] bu vech ile çehre-perdāz-ı nigār-ḫāne-i āẟār [A1 151b] olmışlardur
ki ẟürūbiyān-ı aṣrdan ser-cerīde-i ḳabīle-i Selemī Ḥaccāc bin İlāṭ ki arāżī-i
Benī Süleym’de südde-i ciger-i zemīn olan ma ādin-i ṭılā zīr-i tamġā-yı
taṣarrufında idi. Ol eẟnāda dā iye-i ticāret ile cānib-i Mekke’ye zimām-engīz-i cemmāze-i azīmet bulunmaġın ser-ḥalḳa-i silsile-i mevcūdāt aleyhi
ecmelü’ṣ-ṣalavāt ḥażretlerinüñ burūc-ı Ḫayber’de kevkebe-efrūz-ı fütūḥ
olduġın istimā itmek ile ṭınāb-ı bārgāh-ı sa ādetlerine tevessüle müsāra at
idüp evvelā bāre-i żamīrine ḥırām-keş-i İslām olduḳdan ṣoñra bu vech
1
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miftāḥ: miṣbāḥ A1
nāz: nāzük M
ḥikmetin -M
perde: bürde A2
aḳlına: ġafletle M
sermāye: māye M
Allah’ım! Peygamberini muhafaza ettiğin gibi Ebu Eyyub el-Ensârî’yi de muhafaza buyur. (İbn Hişâm,
es-Sîretü’n-Nebeviyye, C. 4, s. 311)
icābet-peẕīrlerin -A1
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ile urża-dāşt-ı niyāz oldı ki “Yā Resūla’llāh ekẟer-i ahālī-i Ümmü’l-Ḳurā
baña gerden-beste-i silsile-i ẕimmet olmaġıla şimdi bu çāker-i kemterīnüñ
māyedār-ı dīn-i mübīn olduġına kesb-i ıṭṭılā iderler ise ta aṣṣub-ı işrākları edā-yı ḥuḳūḳa sedd-i mümāna at olacaġı mütebādirdür. Āyā1 taḥṣīl-i
deḳāyiḳ-i maḳṣūd2 içün idāre-i fevvāre3-i ẓarāfet ile muḳteża-yı maḳām
üzre ba żı mertebe kelimāt-ı maṣlaḥat-engīz tefevvühüne ruḫṣat erzānī
[M 133a] buyurılur mı?” diyü istīẕān idicek cenāb-ı ḫayrü’l-verā aleyhi eṭyabü’t-teḥāyā daḫı meẕūn-ı maḳālāt-ı ẓarīfāne buyurmaġın cānib-i
Mekke-i Mükerreme’ye imāle-i inān-ı şitāb eyledi.
Mervīdür ki bed-ḫvāhān-ı cenāb-ı [A2 174a] eşref-i ālemiyān olan sebük-maġzān-ı süfehā-yı Ḳureyş ḥażret-i sālār-ı kārbān-ı envār aleyhi’s-selāmüñ ḫıṭṭa-i Ḫayber’e rayet-keş-i istīlā olduġı günden berü sevdā-yı ḫaber-i inhizām-ı İslāmiyān ile her rūz ẟeniyyetü4’l-beyżāda bācdār-ı tündḫūy-ı ḥarīṣ-miẟāl vaḳfe-gīr-i ser-i rāh-ı tesemmü -ı ḥavādiẟ olup āyende vü
revendenüñ bār-ḫāne-i żamīrinden tecessüs-i ḫafāyā-yı esrār içün sīḫ-zen-i
zebān-ı ibrām olurlar idi. Ḥaccāc bin İlāṭ’uñ daḫı rāh-ı Ḫayber’den tevārüdin göricek hemān
Beyt:5

Rūy ü çeşmüñde nümūdār beşāşet eẟeri
Sende vardur var ise kūy-ı murāduñ ḫaberi6

[A1 152a] vefḳınca “Yā Ḥaccāc İslāmiyān ile Ḫayberiyān’uñ encām-ı
kārları ne keyfiyyet üzre ṣūret-peẕīr olduġından ne ḫaber bilürsin?” diyü
mānende-i seg ü meges ḥavālī-i nāḳasına ṭanīn-efrāz-ı istiḫbār oldılar.
Ḥaccāc tebessümi dībāce-i şīve-i ısrār idüp7 didi ki “Bende olan nigīn-i
ḫoş-resm-i ḫaber tamām engüşterīn-i dil-ḫvāhuñıza muṭābıḳdur. Tehīmaġzān-ı Ḳureyş kemāl-i raġbet ü ta ẓīm ile mecma -ı e āẓım üzre8 Ümmü’l-Ḳurā’ya īṣāl eylediler.” Vücūh-ı ṣanādīd-i müşrikīn Ḥaccāc’a ṭaraf
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Āyā: Amma M
maḳṣūd: maḥṣūl M
fevvāre: mevvāre A1, A2
ẟeniyyetü: bünyetü A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Sende vardur var ise: Sendür var ise ger M
idüp: iderek A1, A2
üzre -M, A1, B
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ṭaraf “Yā Ḥaccāc senden leme ān iden gevher-i şeffāf ḫaber-i tāze sermāye-i ārāmumuzı fersūde eyledi. Luṭf idüp nihāde-i ḫātem-i taṣrīḥ eyle.”
diyü niyāzmend olduḳlarında hemān1 ser-engüşt-i leṭāyifü’l-ḥayl ile rişte-i
ḫoş-āmed ü istihzāya tāb virüp bu gūne [B 204] gül-deste-bend-i cevāb
oldı ki [A2 174b] “Eger ḥoḳḳa2-i ıṭṭılā umda olan ma cūn-ı müferraḥdan
kemterīn-mibla asını size iẕāḳa itdürsem tā-be-ḳıyāmet neşve-i meserretinden ḫāne-i ḳulūbuñız pā-māl-i ġubār-ı melāl olmaḳ iḥtimāli ber-ṭaraf
olur. Ḥālā ma lūmuñız olsun ki tünd-bād-ı ṣadme-i Ḫayberiyān ḫırmen-i
Muḥammediyān’ı pā-zede-i tefriḳa-i hezīmet idüp ekẟer-i aṣḥābını sīrāb-cū-yı şimşīr ve ba żı ile Muḥammed’i esīr eylediler. Ḥattā [M 133b]
bu niyyet imżā-kerde-i ḳabāle-i żamīrleridür ki Muḥammed’i eşrāf-ı aṣḥābı ile Ümmü’l-Ḳurā’ya götürüp tīġ-i istīlālarından zaḫm-ḫurde-i mātem
olan ekābir-i Ḳureyş’i daḫı ḥiṣṣedār-ı müşāreket-i intiḳām itmek ile dūş-ı
raġbetüñizi3 girān-bār-ı minnet eyleyeler. Benüm daḫı bu cānibe taḥrīk-i
cemmāze-i müsāra atdan maḳṣūdum budur ki bi’l-cümle ẓarāyif4-i emvāl-i Muḥammediyān dest-zede-i tārāc-ı Ḫayberiyān olmaġıla ẕimem-i
sükkān-ı Ümmü’l-Ḳurā’da olan emvāli serī an ferāhem idüp tüccār-ı eṭrāf
müsāra at itmezden muḳaddem sehl ḳıymet ile iştirāda müsābaḳat eyleyem didi. Ḫafīfān-ı saḫīf-nihād-ı Ḳureyş bu ḫaberden eşkāl-i ṣūret-bāz gibi
[A1 152b] şādān ü raḳṣān olup kūçe-be-kūçe ve ḫāne-be-ḫāne “Yā āl-i
ġālib müjde-bād ki ba d-ez-īn sefīne-i murāduñız cūy-bār-ı dil-ḫvāhuñıza
cereyān eyledi diyü birbirinüñ ṭāḳçe-i dervāze-i sāmi āsın ḳaṭrān-endūde-i beşāret-i bī-meāl eylediler. Bu beşāret żımnında Ḥaccāc’üñ daḫı ṣa bü’l-ḥuṣūl olan emvālin resm-i müjdegānī [A2 175a] maḳāmında5 cem ü
teslīmde birbirine müsābaḳat eylediler. Ammā6 bu ḫaber-i ḳarār-fersā sükkān-ı Ümmü’l-Ḳurā’dan zīr-i dāmen-i ḫafāda nigehdārende-i şem a-i īmān
olan müminīnüñ rūzgār-ı ḥayātın tār idüp her birinüñ derūnı āteş-i ḫāne-sūz-ı infi āl āstīnleri Ceyḥūnzār-ı sirişk7-i melāl ḫāne-i Abbās raḍıya’llāhü anhda aḳd-i encümen-i mātem idüp ser ü sīnelerin güfte-i dest-i ḥasret
1
2
3
4
5
6
7

hemān -M
ḥoḳḳa: aḥiḳḳa B
raġbetiñüzi: raġbetlerini M
ẓarāyif: ṭarāyif A1, A2, ṭarīf B
maḳāmında: muḳābelesinde M
ammā -M
sirişk: eşk M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

eylediler. Abbās raḍıya’llāhü anh ḫōd bir gūne efsürde-i serd-bād-ı ḥayret
oldı ki uḳde-i zānūsından ḳuvvet-i ḳıyām mefḳūd olup ṣūret-i bī-cān gibi
bālīn-i ḥayrete üftāde1 oldı. Lākin çerāġ-ı şu ūrı gāh gāh nīm-lem a-i tayaḳḳuẓ ile fānūs-ı dimāġın ināre itdükçe ḫōd-be-ḫōd müte accibāne2 “Āyā
bu ne uḥdūẟe-i ġarībedir ki fetḥü’l-celīl-i Ümmü’l-Ḳurā ve ikmāl-i erkān3-ı
millet-i beyżā ki ta alluḳ-kerde-i va d-ı İlāhī’dür, vā-beste-i ḥayāt-ı eşref-i
kāināt dur ve mevā īd-i ṣamedānī ḫōd-mānde-i uḳde-i taḫallüf olmaḳ iḥtimālinden berterdür. Yā bu naḳş-ı nā-memūl-ı ḫıred-fersānuñ ḥudūẟı ne
emr-i ġarībdir.” diyü nefes-be-nefes noḳṭa-i dāire-i ḥayret olurdı.

و א
ن ج در

Naẓm:4

6

در آ ش
و א ش

 د5אن در
دن د
هد

āḳıbet ṭarīḳ-i nühüfte ile ġulāmın Ḥaccāc’a [B 205] irsāl idüp bu gūne
āb-gīne-i dehānından mütereşşiḥ olan zehr-ābe-i ālem-güdāẕuñ keyfiyyet-i ṣıḥḥatinden [A2 175b] pürsān oldı. Ḥaccāc nihānī ġulāma leb-cünbān-ı ser-gūş-ı beşāret oldı ki “Ḥaḳīḳat-i aḫbār [A1 153a] muvāfıḳ-ı ḫāṭırḫvāh-ı dostāndur. Ḫānesini ḳulūb-ı ṣāfiyevār7 āşnā vü bīgāneden taḫliye
eylesün ki nīm-rūzda kendiler ile mülāḳāt muṣammem ve fekk-i uḳde-i
rāz mültezemdür didi. Ġūlām lem a-i beşāret ile tenvīr-i ḥavāss-ı Abbās
idicek Abbās raḍıya’llāhü anh şükrāne-i nüvīd ġulāmuñ raḳabesin ṭavḳ-ı
rıḳḳıyyetden ıṭlāḳ idüp8 hengām-ı istiṭā atda birisin daḫı ẟānī-i atāḳ9-ı
evvel itmek içün neẕr eyledi. Vāḳı ā Ḥaccāc mev id10-i mülāḳātda ḫāne-i

1
2
3
4

üftāde: üftān M, A1
müte accibāne: müa ccibāne M
erkān -M
Naẓm: Beyt A1
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
5 der: dü A2
6 El ve ayağının kuvveti kesildiği için kararsız dalga gibi birbirine geçti. Ölümle eli böğründe kaldı. El ve
ayağı çekilip bilinci kapandı.
7 -vār: gibi A1
8 idüp: buyurup M
9 atāḳ: i tāḳ M
10 mev id: mevḳi A1
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Abbās’a ḳādime-engīz-i duḫūl olup Abbās raḍıya’llāhü anh daḫı ol dil1-i
derdnāk ve dīde-i nemnāk ile
Naẓm li-münşiihi:2

Gel ey nesīm-i ṣabā3 kūy-ı yārdan ne ḫaber
Gelür mi ḳāfile-i nev-bahārdan ne ḫaber
Ġubār-ı rāhına āmādedür nigāh-ı ümīd
Ne gūne cünbişi var rūzgārdan ne ḫaber

diyerek ṭabaḳ-ı dest-i tażarru ile kebāb-ı ciger-i sūḫtesin pīş-nihād idicek
Ḥaccāc bu vech ile zemzeme-serāy-ı tebşīr oldı ki “Yā Abbās

ر

Naẓm li-münşiihi:4
5

و

אم
ان س و אر

بر

Ḥālā cenāb-ı faḫrü’l-mürselīn6 aleyhi’s-selām bi’l-cümle ḳılā -ı Ḫayber’de ināre-i mesāric-i fütūḥ idüp defāyin-i emvālinde beyne’l-aṣḥāb icrā-yı merāsim-i muḳāsım buyurdılar. Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anhuñ
kivāre-i ḫāṭırında def aten7 şehd-i muṣaffā-yı i timād ḥāṣıl olmayup “Yā
Ḥaccāc ne söylersiz?” “Yā beyne’n-nās bu iẟāre eyledügüñ8 ġubār9-ı aḫbār-ı
muvaḥḥişe nedür? Yoḫsa dil-i neşter-ḫūrduma merhem-güẕār-ı tesliyet-i
sāḫte mi olmaḳ istersin, yāḫūd dimāġ-ı zehr-çeşīdeme şekersā-yı firīb olmaḳ mı [A2 176a] ḳaṣd idersin?
Mısrā:

1
2

10

د

ا

א

א

dil -M
Naẓm li-münşiihi: Beyt M, A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
3 ṣabā: seḥer M
4 Naẓm li-münşiihi: Naẓm M, Beyt A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
5 Mihnet gecesi geçti, talep sabahı geldi. Yeis hazanı kayboldu, sevinç baharı geldi.
6 -mürselīn: -enām M
7 kivāre-i ḫāṭırında def aten: def aten kivāre-i ḫāṭırında M, B
8 eyledügüñ: itdigüñ M
9 ġubār: ẟūl A2
10 Matemin acılığı nasıl tatlı helvaya döner?

Zeyl-i Siyer-i Veysî

diyü tābe-cūşān-ı endūh olıcaḳ Ḥaccāc ḳasem-i mükerreri taḳrīrine serber1 idüp [M 134b] 2 כ ـ
ــא أ ــא ا ـ ـ כـ ا ـ أ ــכ و ــא ـ ـ
ya nī Ṣafiyye bintü Ḥuyey bin Aḫṭab [A1 153b] ve ben daḫı bi-ḥamdi’llāhi te ālā gird-āb-ı merdüm-āşām-ı işrākdan sāḥil-res-i ḥayāt-baḫş-ı İslām
oldum. Ancaḳ miyān-ı ḫārzār-ı küffārdan ġonce-çīn-i ṣurre-i emvāl olıncaya
dek ḫāṭır-ḫvāhlarına muvāfıḳ pençe3-i zebānuma pehle4-pūş-ı maḳālāt-ı rīşḫand olmaġıla yine cenāb-ı faḫrü’l-enbiyādan ruḫṣat-yāb olmışumdur. Ḥālā
i māl-i şīve-i nezāket ile taḥṣīl-i naḳdīne-i murād ṣūret-peẕīr oldı. Ben yine
bu şeb reh-girā-yı cānib-i Yeẟrib olurum, ancaḳ senden niyāzmendüm ki çābük-tāzān-ı Ḳureyş’üñ şimşīr-i āzārından vāreste olacaḳ mesāfe-i se rūzeyi
nūr-ı dīde-i cemmāze-i şitāb itmedükçe irḫā-yı zimām-ı rāz itmeyesin.” diyüp Ḥażret-i Abbās’a vedā [B 206] eyledi5. Baḳiyye-i emvālin daḫı dürüst-i
maġribī-i āfitāb kīse-i gül-gūn-pervāz-ı erzāḳ-fām-ı şāmda nihān olıncaya dek
cem idüp şeb-hengām zevce-i Mekkiye’sinde olan baḳiyye-i emvālin6 daḫı
bu bahāne ile alup ḥalḳa-i zer-endūde-i derīçe-i ṣubḥ leme ānından muḳaddem reviş-i şeb-gīrāne ile cānib-i mevkib-i risālete nāḳa-cünbān-ı sür at oldı.
Beyt li-münşiihi:7

ه א ا ان د و ر
ده
8
9
אر ه دل א ر د و ر
ّ

Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh mübtehic ü şād-kām inḳıżā-yı eyyām-ı
mī āda dek devlet-ḫānesinde ārām idüp rūz-ı çārümde elbise-i fāḫiresi ile
cism-i [A2 176b] laṭīfine pīrāye-sāz olup10 ve aṣā-yı müşrik-āşām-ı ejder-endāmın der-kef idüp şād ü ḫürrem noḳṭa-i siyeh-kisve-i dāire-i ālem
ya nī beyt-i mu allā-yı muḥterem pīrāmeninde pergār-engīz-i ḫuṭuvāt-ı ṭavaf olmaġa der-kār oldı. Sitem-keşān-ı Ḳureyş Cenāb-ı Abbās’ı ol nev a
1
2

ser-ber: serīr A2
Ey Fazl’ın babası (Abbas radıyallahu anh) kardeşinin oğlu (Muhammed)i onların meliklerinin kızına
damat olarak bıraktım (gördüm).
3 pençe: peççe M
4 pehle: mühmele M
5 eyledi: idüp B
6 baḳiyye-i emvālin: bülġa-i mālın A1
7 Beyt li-münşiihi: Li-münşiihi M, Beyt A1, A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
8 İşveler esirlere görünmeyip gitti. Hilekar gamze gönül nakdimizi kapıp gitti.
9 rübūd: nemūd M
10 pīrāye-sāz olup: pīrāye virüp M
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ḥareket-i neşāṭmendāne ile gördüklerinde birbirlerine müjgān-cünbān-ı
teġāmüz olup tecellüdine ḥaml eylediler. İtmām-ı eşvāṭ-ı [A1 154a] ṭavāfdan ṣoñra eṭrāfına müctemi olup “Yā Eba’l-Faḍl bu ne ḥareket-i nā-çesbān
ve cünbiş-i bī-hengāmdür ki senden meşhūd1 olur. Di āme-i istinād-ı āl-i
Muṭṭalib ḥālā pehlū-zede-i ḫāksārı2 olmış iken [M 135a] şimdi sen binā-yı
bī-esās-ı meserreti böyle bālā-keş göstermeñ ne emr-i ġarībdür. Yoḫsa bu
vaż -ı lāübāliyāneyi sedd-i şemātet-i a dā mı itmek dilersin ve birāder-zādeñ
muṣībetinden mültehib olan sūz-ı derūna nāvdān-ı tecellüd ile āb-feşān-ı
tesliyet mi olmaḳ istersin?” diyü her bed-gūy-ı kem-furṣat bir neşter-i
zehr-ālūd-ı sitem ḥavāle itmege der-kār oldı. Ammā
Naẓm:3

Ey besā kes ki bu bāzīçegeh-i ālemde
Cidd ṣanur şīve-i lu bet-kede-i eyyāmı
āḳıbet hezl ü firīb olduġın idrāk idicek
Kendiye vāsıṭa-i ḫaclet olur encāmı

Ḥażret-i Abbās hemān revzene-i ḳahḳaha-i istihzāya güşāyiş virüp çehre-fürūz-ı mestūre-i rāz oldı ki “Ey nā-hūşmendān-ı kec-ḫayāl hīç ḳuvvet-i
ḳudsiyye-i İlāhiyye ile meşdūd olan bāzū-yı bülend-nīrū-yı sa ādet pençe-i cemmāzede4gān-ı germ-seyr-i işrākdan ḫam-zede-i acz ü perīşān mı
olur? [A2 177a] Yā şāhiḳa-i bülend-temkīn-i ināyet ṣadme-i dīvār5-ı müdbirāndan ḳabūl-ı tezelzül mi ider? Ḥālā münāfī-i melḥūẓāt ve muḫālif-i
mesmū ātuñız ḥażret-i faḫr-i kāināt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt köhne-ḥiyāż-ı
Ḥuṣūn-ı Ḫayber’i zülāl-i şimşīr ile ḫallāb6-ı çirk-beste-i şirkden taṣfiye
idüp sebāyā vü emvālin aṣḥāba taḳṣīm eyledi. Ḥattā melike-i Ḫayber Ṣafiyye bintü Ḥuyey daḫı nāil-i rütbe-i izdivācları oldı. Sizler henüz sermest-i kāse-i taṣavvur-ı bāṭıl olmadasız. Anlar kenār-ı ser-çeşme-i ārzūda
kāse-gerdān-ı murād oldılar. Sizler henüz ġavṭa[B 207]-ḫvār-ı ser-āb-ı fikr-i
muḥāl olmadasız.
1
2
3
4
5
6

meşhūd: meşhūr B
ḫāksārı: ḫāk-ı ḫasār A1
Naẓm: Beyt A1, Ḳıṭ a A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
cemmāzede: ḥümmāzed A1
dīvār: rübūd A1, dübūr A2
ḫallāb: ḫilāl A1
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Beyt:1

Tīşe-i himmet2 ile genci alanlar aldı
Mārveş ḳalmadasız siz daḫı bī-cānlıġıla3

[A1 154b] Bu maḳāla egerçi bed-mestān-ı Ḳureyş’üñ ḫum-kede-i ḫāṭırlarına ba żı mertebe pāre-i nemek oldı. Ammā mülāḥaẓa-i tecellüdine
i timādları yine sedd olup evvelā bu ḫaberi saña kim āvīze-i sāmi a-i istibşār
eyledi?” diyü girīve-i redd ü inkāra gürīzān oldılar. Abbās raḍıya’llāhü
anh cevābında “Sizi ser-geşte-i kūçe-bend-i firīb eyleyen ya nī Ḥaccāc bin
İlāṭ’dür.” diyüp evvelā Ḥaccāc’uñ müteveccih-i miḥrāb-ı İslām olduġını ve
mühre-çīn-i nuḳūd-ı ẕimem olmaġıçün Ka beteyn-endāz-ı şeş-der-i ẓarāfet4 olduġını ve ḥavālī-i Ümmü’l-Ḳurā’dan se rūze mesāfe5 tebā ud idinceye dek [M 135b] ketm-i ḫafāyā-yı esrārda tavṣiye itdügin yek biñ sāḥa-i
beyānda icāle6 idicek ḥussād-ı teng-māye-i Ḳureyş kīse-yāb7-ı güm-kerdeveş8 bed-ḥāl ü perīşān-bāl olup bā-ḫuṣūṣ teraḳḳī-i şān ve şükūh-ı İslāmiyān
[A2 177b] ve iḥāṭa-i uḳūldan bīrūn fütūḥ ü ġanāyim-i bī-kerān istimā ı
cān ü tenlerin vaḳf-ı aẕāb-kede-i nīrān eyledi. Vāḳı ā penc rūz mürūrından ṣoñra āvāz-ı debdebe-i fütūḥāt ve ṣīt-i kevkebe-i tesḫīrāt mesāmi -i
ālemiyānı pür itmegin Mekkiyān-ı reşk-endūzuñ derūn-ı ḥased-endūdın
çāk-ber-çāk ve dāġ-ber-dāġ eyledi. Fe li’llāhi ’l-ḥamdü ve’l-minne.9

Vāḳıa-i Fetḥ-i Fedek*
10

ـ

ـ ث

ــאن و ـ
ـ و ـ
ـ ا
ـ ا ـ
ــא و ـ ا
ـ
و ـ
11
ـ
ـ
 ا ـ و ـ ـ ح ا ا ـ و ـMuḥarrirān-ı memālik-i

fasīḥetü’l-āẟār bu resm üzre tevḳī -keş-i emẟile-i aḫbār olmışlardur ki şehryār-ı tāze-fütūḥ-ı kerrūbī-sipāh aleyhi ṣalavātullāh ḥażretleri Ḥuṣūn-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
10

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
himmet: ḥikmet M
Mārveş ḳalmadasız siz daḫı bī-cānlıġıla: Sizler daḫı pīçānlıġıla mārveş ḳalmadasız A1
ve mühre-çīn-i nuḳūd-ı…..şeş-der-i ẓarāfet -M
mesāfe: müsāhele M
icāle: iḥāle M
gīse-yāb: kīse-i nāb A1
-veş: gibi M
Minnet ve hamd Allah’adır.
Başlık: M 135b, A1 154b, -A2, B 207
Fedek köyü, Resûlullah’ın (S.A.V.) şehri olan Medine’ye iki merhale, bazılarına göre ise üç merhale
uzaklıktadır. Şerh-i Mevâkıf adlı kitabda Hayber’in yukarısındaki bir köy olarak geçiyor.
11 Muḥarrirān: Muḫbirān M
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Ḫayber üzre mebādī-i istīlāda Muḥayyıṣa bin Mes ūd-ı Ḥāriẟī raḍıya’llāhü anhı ahālī-i Fedek’e irsāl buyurup şāh-rāh-ı nev-güşāde-i İslām’a teklīf
ve girīve-girā-yı mücānebet olduḳları taḳdīrde pā-māl-i ṣā iḳa-i istīṣāl ḳılınmaḳ üzre taḫvīf buyurdılar. Fedāiyān-ı Fedek evvelā i māl-i arrāde1-i
ināda mübāderet idüp bu vech ile cevāb-dāde-i [A1 155a] sengīn oldılar
ki “Ebṭāl-i Ḫayberiyān’dan Āmir ve Yāsir ve Ḥāriẟ bā-ḫuṣūṣ seyyid-i Yehūd
Merḥab on biñ rezm-āver-i kīne-güdāẕ ile dāmen-i Ḥiṣār-ı Naṭāt’da mānende-i ḫuṭūṭ-ı mezāri leb-teşne-i kārzār olmışlardur. Hele evvel anlaruñ
dest-endāz-ı bevāriḳ-i ḳavāżibinden kenāre-cūy-ı selāmet oluñ da andan
ṣoñra bizi daḫı zīr-i maẓalle-i iṭā ata teklīf eyleñ2.” diyü bādī-i emrden
[A2 178a] bālā-yı şāhiḳa-i imtinā a i tilā eylediler. Binā-ber-īn Muḥayyıṣa raḍıya’llāhü anh iki gün miyānlarında basṭ-ı postīn-i tevaḳḳuf eyledi. Ammā ihtidā-yı şāri -i reşāda adem-i isti dādların ḥasm itmegin sepīde dem āmāde-i ric at olıcaḳ3 ba żı dūr-endīşān-ı [B 208] devr-āzmāları
dest-i i tiẕārların inān-ı azmine [M 136a] uḳde-i mümāna at idüp “Yā
Maḥayyıṣa ba żı ekābirümüz ile ṭabḫ-ı māide-i müşāvere idüp mā-ḥaṣal
nevāl-ı maḳāllerini nihāde-i pīş-ḫvān-ı beyān idinceye dek vaḳfe-gīr-i
teennī oluñ.” diyü niyāzmend oldılar. Ol ḫilālde fevātiḥ-i fütūḥātdan
āvāze-i tesḫīr-i Ḥıṣn-ı Nā im zelzele-endāz-ı mebānī-i Fedek olmaġıla efide-i Fedekiyān revẟ-āgende-i ḫavf ü ḫaşyet olup ol4 ḫāk-rīz-i istikbār ile
sedd-i tih-i mecārī-i inḳıyād idenler idāre-i nā- avere-i müdārāya başlayup
muḳaddem ser-mestī-i ġurūrdan nāşī ṣudūr iden türrehāt-ı ser-keşānelerin
dīvān-ḫāne-i celāl-i nübüvvet cānibine inhādan ṭayy-ı lisān içün tażarru
iderek Yehūd-ı Fedek’den çend nefer a yānı bir cemā at ile serā-perde-i
sulṭānü’r-rusül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerine niyāz-nāme-i recā-yı
ṣulḥa irsāl eylediler. Meclis-i refī -i seyyidü’l-enbiyā5da ḥall ü akd-ı ṭurra-i
güft-gūy-ı bisyārdan ṣoñra tār ü pūd-ı ḳīl ü ḳāl āḳıbet minvāl-i ṣulḥ üzre
münsecim6 olup nīme-i arāżī-i Fedek fedā-yı nıṣf-ı bāḳī olmaḳ şarṭı ile müsellem-i taṣarruf-ı ummāl-i Beytü’l-māl ḳılındı. Zamān-ı ḫilāfet-i Fārūḳī’de
1
2
3
4
5
6

arrāde -M
eyleñ: idüñ A1
olıcaḳ: iken M
ol: evvel M
-enbiyā: -enām M, A2
münsecim: müntesīc A1
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[A1 155b] nıṣf-ı bāḳī daḫı elli biñ dirheme cānib-i Beytü’l-māl’dan iştirā
olınduġı mu teberātda mesṭūrdır.

Reddü’ş-Şemsi li-Alī el-Mürtażā Kerrema’llāhü Vechehū*
[A2 178b] Raṣṣādān-ı medāric-şinās-ı seyyārāt-ı āẟār ve suṭurlābyān-ı
devāir-şümār-ı irtifā āt-ı aḫbār ṣafaḥāt-ı muḳanṭarāt-ı taḥḳīḳ üzre bu
vech ile użāde-gerdān-ı yerā a-i yaḳīn1 olmışdur ki fetḥ-i Ḫayber’den avdet eẟnāsında merḥale-i ṣahbā ḫıyābān2zār-ı ḫıyām3-ı celālet irtisām olmış
idi ki ḫıdīv-i eşi a-sipāh-ı ḫūrşīd ḥudūd-ı aṣrı tecāvüz itdügi hengāmda
gülbün-i muṭarrā-yı risālet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye sifālçe-i kenār-ı Mürtażavī’ye ser-nihāde-i istirāḥat olup siyeh-müjgān-ı nergis-i lā-mekān-bīnleri
sünbül-zen-i destārçe-i ḫvāb-ı āsāyiş olmaḳ üzre idi ki nā-gāh reşeḥāt-ı feyyāże-i vaḥy-i İlāhī taḳāṭura şürū 4 idüp tā kāse-i zer-nigār-ı āfitāb ġarḳ-āb-ı
cūy-bār-ı ufḳ olıncaya dek imtidād buldı. İnḥilāl5-ı vaḥy aḳībinde nūr-ı
irfānları beşere-i Aliyyu’l-Mürtażā’da olan serīre-i [M 136b] teessüf-i fātiyeye reh-bürde-i vuḳūf olmaġıla “Eṣalleyte yā Alī6” suāline leb-cünbān
oldılar. Cenāb-ı Mürtażā “Lā yā Resūla’llāh7” cevābını āşnā-yı leb-i teessüf
idicek hemān medār-ı āfitāb-ı kevneyn-fürūz-ı “levlāk” ve vāsıṭa-i gerdiş-i
devāir-i eflāk ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri şāhīn-i anberīn-per8-i
dü dīdelerin āşiyāne-i illiyyīn cenābına bu vech ile bāl-engīz-i pervāz-ı
niyāz eyledi9 10  ا ـ إ ـ כאن ـ א ــכ و א ـ ر ـ כ ــאردد ـ ا ـEsmā
bintü Umeys raḍıya’llāhü anhā ṭurre-bāf-ı dūşīze-i rivāyetdür ki “Ol eẟnāda ben āyīne-i ufḳa nigerān idüm. Nā-gāh [A2 179a] gördüm ki arūs-ı
zer-bürḳa -ı ḫāverī ḫargāh-ı pīrūze-gūn-ı bāḫterde nihān olmışken tekrār
*

Başlık: M 136a, A1 155b, A2 178a, B 208; Vāḳı a-i Reddü’ş-şemsi li- Ali’l-Mürtażā Kerrema’llāhü
Vechehü ve Raḍıyallāhü Anh A1, Āftāb-ı Ālem-ṭāb-ı Sipihr-i Nübüvvet Ḥażretleri İstirdād-ı Āfitāb
Buyurduḳları Mu cize-i Kübrādür A2
1 yaḳīn: ta yīn A1
2 ḫıyābān: ḥabāb B
3 ḫıyām -M
4 şürū : meşrū B
5 inḥilāl: incilā A1
6 Namaz kıldın mı?
7 Hayır yâ Resûlallah.
8 -per: perde A2
9 eyledi: oldılar A1
10 Allah’ım! Hz. Ali senin emrin ve Resûl’ün emrindededir güneşi durdur ki, namaza yetişsin. (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, C. 24, s. 147)
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yine ser-i alem-i zer-nigār-ṣıfat ref -i ḳāmet idüp tamāmı ṣafaḥāt-ı şāh-rāha1 irḫā-yı [A1 156a] şuḳḳa-i envār eyledi.”
Beyt:

ب آ אب
2
از ا אع

دد ز
אن
د
א وارش אره ای د

İmām-ı miḥrāb-ı velāyet kerrema’llāhü vechehū edā-yı farīża-i aṣr
idinceye dek ḳandīl-i mihr-i münīr dīvār-ı erzaḳ-fām-ı felekde āvīḫte3 olduġı mirāt-ı dīdegān-ı āẟārdur. Ekābir-i eimme-i Ḥanefiyye’den İmām-ı
Ṭaḥāvī raḥimehumu’llāh Şerḥ4-i Āẟār’ında “Hāẕā ḥadīẟün ẟābitün rüvātühū ẟiḳātün5” ta bīri ile sedd-i medāḫil-i iḫtilāf eylemişdür. Ve Aḥmed bin
Ṣāliḥ raḥimehu’llāhdan nigāşte-i ḳabāle-i naḳl itmişdür ki bu mu cize-i
kübrā alāmet-i nübüvvetden olmaġıla behredārān-ı çāşnī-i ilm ü irfāna
bu ḥadīẟi şemse-i ṭāḳ-ı gencīne-i ḥāfıża itmekden teġāfül sezāvār degüldür. Ḳāḍī İyāż Yaḫṣubī-i Mālikī raḥimehumu’llāh Şifā’sında bu maḳālı
Ṭaḥāvī’den alā-ṭarīḳi’t-teslīm laḥme-i tesbīḥ6-i taḥrīr idüp efāżıl-ı Şāfi iyye’den Şeyḫ Sa īd-i Kāzerūnī aleyhi’r-raḥme daḫı Müntaḳā’sında7 ḍarb-ı
tamġā-yı taḥḳīḳ itmişdür. Ancaḳ İmām-ı Ẕehebī raḥimehumu’llāh Mīzānü’l-İtidāl nām telīfinde Ammār bin Maṭar-ı Zeḥāvī’nüñ ża f8-ı rivāyeti
tavassuṭ ile ki ḥabbe-i vücūdı bu ḥadīẟüñ sübḥa9-i silsile-i rüvātı silkinde
dāḫildür diyü cānib-i ża fın taḳviye idüp Ebī Hüreyre raḍıya’llāhü anhuñ
rivāyet-kerdesi, olan 10ـ ـ ـ ن
ـ
إ
 ـ ـ د ا ـḥadīẟi ile tesīs11-i
binā-yı müdde āsını tesīs eylemişdür12. [A2 179b] Lākin mürebbī13-i
ṣaḥāif-i Ravżatü’l-Aḥbāb Aṭāullāh Cemālü’d-dīnü’l-muḥaddiẟ raḥimehu1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

şāh-rāha: sāhraya A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Eğer güneşin mağripten geri dönüşüne ferman verirse gölgesi gibi ittiba etmekten başka çaresi yoktur.
āvīḫte: fürūzān A1
Şerḥ -M
Bu hadis sabittir. Ravileri güvenilirdir.
tesbīḥ: nesc A1, A2
bu maḳālı Ṭaḥāvī’den….Müntaḳā’sında -M
ża f: ṣıfat A2
sübḥa: müsebbiḥa M
Yuşa bin Nun’dan başkası için güneş geri gönderilmemiştir (batmasına mani olunmamıştır.) (Tahâvî,
Şerhü Müşkili’l-Âsâr, C. 3, s. 96)
tesīs -M
eylemişdür: itmişdür M
mürebbī: mer ī B
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mu’llāh [M 137a] bu vech-i vecīh üzre bürḳa -endāz-ı çehre-i taḥḳīḳ olur
ki Ammār bin Maṭar’ı ba żı ahālī-i ḥadīẟ mersūm-ı cerīde-i ẟiḳāt idüp
ba żı āḫer daḫı ḥıfẓ-ı eḥādīẟ ile tavṣīf eylemişdür. Ża f-ı rivāyeti ol mertebe
degüldür ki anuñ rivāyet itdügi ḥadīẟ muṭlaḳā endāḫte-i sāḥil-i redd ḳılına. Bā-ḫuṣūṣ eimme-i meẕkūreynüñ bu1 ḥadīẟi kütüblerinde īrād itdükleri daḫı ṣıḥḥat-i rivāyetine delīl-i kāfīdür diyü [A1 156b] istiḥkām-baḫş-ı
mınṭaḳa-i müdde ā olmışdur. Ebū Hüreyre raḍıya’llāhü anhdan menḳūl
olan ḥadīẟ-i şerīfde daḫı iḥtimāldür ki ḥażret-i ḫvāce-i ālem aleyhi’s-selām
rücū -ı āfitābuñ gürūh-ı vālā-şükūh-ı enbiyā-yı kirām ṣalavātu’llāhi aleyhim ecma īn2 zümresinden ancaḳ Yūşa bin Nūn aleyhi’s-selāma vuḳū ını
irāde buyurmış olalar. Yāḫūd bu neyyir-i ālem-tābuñ maşrıḳ-ı dehānlarından ṭulū ı Cenāb-ı Mürtażā’ya vāḳı a-i redd-i şems tāc-ı ser-i [B 210]
mübāhāt olmazdan muḳaddem ufḳ-ārā-yı ẓuhūr olmış ola diyüp hele
fi’l-cümle ḥadīẟ-i Ebī Hüreyre raḍıya’llāhü anh daḫı bu emr-i bedī üñ imkān-ı vuḳū ına delīl-i ḳavīdür diyü tenvīr-i meclis-i müdde ā3 eylemişdür.

Vāḳıa-i Vādi’l-Ḳurā ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Verā Aleyhi
Ecmelü’t-Teḥāyā*
Beyt:
4

א نر
از ۀ ا
א ر
را در

ki fetḥ-i dil-ārā-yı Ḫayber’den mu āvedet eẟnāsında sīne5-i Vādi’l-Ḳurā
cūy-bār-ı müşrik-şūy-ı mevkib-i risāletüñ mecrāsı olacaġın Yehūd-ı Vādi’l-Ḳurā6 istiş ār itmeleri ile kefere-i eṭrāfdan daḫı istinfār7 idüp bir miḳdār
[A2 180a] leşker-i ḫuşk8-sirişt ile zu m-ı saḫīflerince enbāşte-i reh-güẕār-ı
1
2
3
*

4

5
6
7
8

bu -A2
ecma īn -M
tenvīr-i meclis-i müdde ā: meclis-i müdde āsını tenvīr M
Başlık: M 137a, A1 156b, A2 179b, B 210; Vāḳı a-i Fetḥ-i Vādi’l-Ḳamy ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Verā
M, Vāḳı a-i Fetḥ-i Vādi’l-Ḳurā ez-Ġazavāt-ı Seyyidü’l-Verā Ṣallallāhü Aleyhi ve Sellem Dāimen Keẟīrā
Mādāmetü’l-arḍü’s-semā A1, Vāḳı a-i Fetḥ-i Vādü’l-Ḳurā A2
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bu yüce yazıyı şekillendiren, fetihnameyi böylece devam ettiriyor.
raḳam: ḳalem M, B
sīne: ẟeniyye B
-Ḳurā: -Ḳamy M, cūy-bār-ı….Vādi’l-Ḳurā -A1
istinfār: istifsār B
ḫuşk: ḥasek A1
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İslām itmek sevdāsına düşdiler. Muḳaddeme-i emvāc-ı ḫaṣm-āşām-ı ġuzāt
medḫal-i Vādi’l-Ḳurā’ya müntehī olıcaḳ evvelā va d-ı emān ile ḫallāb-ı
küfürden teklīf-i necātı1 mürā āt buyurılup vaḥalzār-ı ta aṣṣubda rīşe-gīr-i
ıṣrār2 olduḳları müte ayyin olıcaḳ iṭāle-i elsine-i süyūf3 ü niṣāl4 ü rimāḥ
eylediler.
Naẓm:5

ای
7

د

א א
א

و ز אن
 در6

אن

ز

א

Ol gün tehemten-i mücevher-cübbe-i gerdūn[M 137b]-siper-i zer-nigārın dūşından ısḳāṭ idinceye dek on bir nefer-i Yehūd naḳd-ı nāsere-i
cān-ı ḫabīẟlerin cenāb-ı şīr-i Ḫudā ve Ebū Dücāne-i Enṣārī ve Zübeyr bin
el- Avvām raḍıya’llāhü anhüm cenāblarınuñ cevher-i şimşīrlerine bahā
[A1 157a] virmegin ṣubḥ-dem ṣāḥib-ḳırān-ı cihān-gīr-i mihr-i münīr
ilmā -ı şimşīr-i şa şa anāk eyleyicek ḫākisterzār-ı cem iyyet-i Yehūd şikest-ḫūrde-i tünd-bād-ı inhizām olup māl ü metā -ı bī-şümār ve eẟāẟ ü
żiyā -ı bisyārların kendi ṣufūf-ı idbār-ālūd ve ḳārūre-i ḫāṭır-ı derd-endūdları gibi beyne’l-ġuzāt tefrīḳ ü taḳsīm eylediler. āḳıbet ser-ḫayl-i ekārim-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri ser-cūş-ı merḥamet-i gītī
şümūllerinden Yehūdī-i Vādi’l-Ḳurā8’ya daḫı Yehūd-ı Ḫayber gibi taḥmīl-i
minnet ve kendi mezāri ü merāti lerinde9 alā-ṭarīḳi’l-münāṣafa alemdār-ı
ücret ta yīn buyurdılar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

necātı: taṭhīr A1
ıṣrār -M
süyūf: sevḳ A2
niṣāl: teṣādüm M
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Ser-i tīr: Ser-nīze M, A2, B
Yer ve gök askerle doldu. Cihan mahşer sahrası şeklini aldı. Kılıçların ucu bedenlerde yer tuttu. Kılıç
şakırtıları yükselmeye başladı.
-Ḳurā: -Ḳamy M
merāti lerinde: merābi lerinde A2
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Beyt:1 [A2 180b]

İḳlīm-i kevne tīġi virür sāye-i ḥużūr
Mülk-i cihāna adli virür ḥüccet-i niẓām

Vāḳıa-i Fetḥ-i Teymā*
Vaṣṣāle-i ṣaḥīfe-i rivāyetdür ki fütūḥāt-ı mütevāliye-i sulṭānü’l-enbiyā
aleyhi efḍalü’t-teḥāyā
Li-münşiihi:2

ا א
4
در ا اه

 ر א3ز אن
אن

vefḳınca çār cihet-i ġabrāya bāriḳa-endāz-ı ḫaşyet olmaġın ḥavālī-i Vādi’l-Ḳurā’ya müte āḳib5 Yehūd-ı Teymā bī-tecerrü -i kes-i kifāḥ ile sergirān-ı ḫumār-ı dimāġ-āzār-ı hirās olmaları ile dest-i ḍarā at ile ḥalḳa-gīr-i
bāb-ı ṣulḥ olup ṭavḳ-ı saḫt-nişīn-i cizyeyi girībān-ı gerdān-ı iltizām eylediler. [B 211]
Beyt li-münşiihi:6

Zünnār-ı fecere7 der-miyān nuḳre be-kef
Bābında felek cizye-güẕār olmışdur

İcmāl-i Serāyā**
İttifāḳ-ı eimme-i siyer raḥimehumu’llāhi te ālā üzre dārü’l-hicre-i Ṭaybe’de maḥaṭṭ-ı kevkebe8-i mevkib-i ḥaşmet-medār olduḳdan ṣoñra Cenāb-ı
Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh ḳabīle-i Benī Kilāb üzre ve Bişr bin Sa d-ı
Enṣārī raḍıya’llāhü anh Benī Mürre’ye ve Ġālib bin Abdu’llāh-ı Leyẟī
raḍıya’llāhü anh Meyḳa a nām maḳāmda Benī Uvāl’a müte āḳiben sālār-ı
serāyā-yı iḳbāl ta yīn buyurdılar. Anlardan mā adā serkeşān-ı ḳabāil-i eṭrāf
1

Beyt: Li-münşiihi A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
* Başlık: M 137b, A1 157a, A2 180b, B 210
2 Li-münşiihi: Beyt M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
3 Zamān: Zebān M
4 Zamane onun ikbal kokusunu her yöne ulaştırdı. Cihan fetihlerinin müjdesini feleklere yaydı.
5 müte āḳib: müteḳārib A1
6 Beyt li-münşiihi: Li-münşiihi M, Beyt A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
7 fecere: mecerre B
** Başlık: M 137b, A1 157a, -A2, B 211
8 kevkebe -M, B
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üzre1 serāyā-yı adīde-i adū-şikār ta yīn buyurulmaġın [A1 157b] her biri
sihām-ı [M 138a] dil-dūz2-ṣıfat vāṣıl-ı ser-menzil-i maḳṣūd ve şimşīrvār
[A2 181a] cevher-nümā-yı dest-bürd-i nā-ma hūd olup aġnām ü cimāl
ve sebāyā vü emvāl ile hicret-ḫāne-i aliyyenüñ derūn ü bīrūnın maḥaṭṭ-ı
ġanāyim-i nā-ma dūd eylediler. Fe-li’llāhi’l-ḥamd3.

Vāḳıa-i Umre-i Ḳażā*
Ḳabāle-nüvīsān-ı muḥākem-i āẟār bu umreyi umretü’l-ḳażā ve umretü’l-ḳıṣās ve umretü’l-ḳażiyye ve umretü’ṣ-ṣulḥ tesmiyeleri ile mersūm-ı
mecelle-i taḥḳīḳ idüp vücūh-ı tesmiyelerin daḫı pīrāye-i sevād-ı mufaṣṣalāt
itmişlerdür. Ve mādde-i vücūb-ı ḳażā vücūb-ı hedye dāir eimme-i Ḥanefiyye ve Şāfi iyye aleyhimü’r-raḥmenüñ aḳāvīl-i müteḫālifesi ki büṭūn-ı
muṭavvelāt-ı mütekeffildür. Bu muḫtaṣar ḥavṣalasına nā-müttesi 4 olmaġıla5 cemmāze-i siyeh-zānū-yı ḳalem ol vādīlerde tek-ā-pūyı itmeden6
men olınmışdur. Ḫulāṣa-i maḳāl āfitāb-ı ufḳ-ārā-yı risālet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri saṭl-ı sīm-kūf-ı ḳamer āb-gīre-i gerdūnda altı def a
ḥālī vü mālī olıncaya dek Medīne-i Ṭāhire’de seccāde-güster-i miḥrāb-ı
āsāyiş olup nāḫun-ı hilāl-i Ẕi’l-ḳa de inḥilāl7-i girih-i iḳāmete īmā itmegin kār-güẕārān-ı aṣḥāba tehniye8-i mehāmm-ı azīmet içün ebrū-cünbān-ı
işāret oldılar. Sene-i māżiyede ḥużżār9-ı muṣālaḥa-i Ḥudeybiyye’den mu tekif-i zevāyā-yı adem-ābād olanlardan ġayrı bir ferd māide10-i peyġūle-i
taḫallüf olmamaḳ içün tenbīh buyurılup anlardan mā adā ḥayāt11-ı żamīri
nefs12-beste-i ārzū-yı ṭavāf olanlaruñ daḫı ṭınāb-ı niyāzların [A2 181b] beste-i evtād-ı is āf buyurmaġla dü hezār mümin-i ḫāliṣü’l-bāl āmāde-i nehżat
oldılar.
1
2
3
*
4
5
6
7
8
9
10
11
12

iḳbāl ta yīn buyurdılar……eṭrāf üzre -M
dil-dūz -A1, B
Fe-li’llāhi’l-ḥamd -A1, A2
Başlık: M 138a, A1 157b, -A2, B 211
-müttesi : -müsta id A2
olmaġıla: olmaġın A1
tek-ā-pū itmeden: tek-ā-pūdan B
inḥilāl: incilāl A2
tehniye: tehiyye A1
ḥużżār -A2
māide: mānde A1, mānende A2
ḥayāt: ḫıyām A1, A2
żamīrleri nefs: ḫıyām-ı żamīr-i naḳş M
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Beyt:1

אط

آ

2

دوا م

ن

אن

ای
אر אی

Heftād bedene-i tenūmend hedy içün intiḫāb ü iş ār buyurılup kemā
fi’l-evvel ta ahhüd-i ḫiẕmetlerin Nāciye3-i Eslemī’ye sipāriş buyurdılar.
[A1 158a] Ṣad res tekāver-i nāzük-ḫırām-ı ḫoş-endām ki

אن د
ا آ

Meẟnevī:4

ده ا
دا
5

ا
رد

א

אر

ا

ن د را
אن ب را
ار او
ان ی از

vaṣf-ı ḥālleri idi6. Cenībet içün iḥżār olınup levāzım-ı [B 212] mehāmların Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anhuñ peyvend-i ihtimāmına
rabṭ buyurdılar. Āmme-i ġuzātuñ edevāt-ı kārzārların ṣandūḳalara ta biye
idüp muḥāfaẓasın Bişr bin Sa d-ı Enṣārī’nüñ uhdesine taḥmīl buyurdılar ve her birine birer cem ī hem-rāh buyurup birer miḳdār muḳaddem
pīş-rev-i mevkib-i şevket-medār eylediler7. Ḳurb8-ı hicret-serāy-ı nübüvvetde9 merḥāle-i Ẕü’l-ḫuleyfe sāye-i serā-perde-i iḳbālden ḫande-zen-i ṭārüm-i zer-şemse-i çārüm olıcaḳ yektā-güher-i nüh baḥr-ı kāināt aleyhi’s-selām ḥażretleri der-i mescid-i Ẕü’l-ḫuleyfe’de beden-i nūr-āgīnlerin
ṣadef-i libāsdan ta riye buyurup mānend-i āyet-i şaḳḳü’l-ḳamer dü ṣaḥīfe-i
1
2

3
4
5

6
7
8
9

Beyt: Naẓm B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Mugaylan dikenlerine ipeğin gelmesi gibi Ka’be hevasına coşkunlukla koştum. (Sa’d-ı Şirâzî, Divan,
Gazeller, Gazel 288/5)
Bu beyit A2 nüshasında yoktur.
Nāciye: nāḥiye M
Meẟnevī: Naẓm M, B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Gönül alıcı güzeller, onun kakülüne esir. Ceylan, atının eyer kıvrımlarına tutkun. Arap güzellerindeki
parlak ten rengi, onun nil renginden ortaya çıkmıştır. Onun binicisi pehlivan gibi düşmanı yener.
Meydanda toynak ile düşmanın mezarını kazar.
Esīr-i kāküleş….vaṣf-ı ḥālleri idi. -A2
eylediler: ile M
Ḳurb: Ḳarīb M
nübüvvetde -M, B
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beyżā-gūn-ı iḥrām ile cism-i nāzükterīnlerine [A2 182a] pīrāye-bend olup
mütāba at-ı āmme-i aṣḥāb ile āvāze1-i arş-güẕār-ı telbiyeyi şikest-efgen-i
müseddes-ṭāḳ-ı muḳarnes-revāḳ-ı eflāk eylediler.
Naẓm:2

İḥrām-keş-i ḥarīm-i ma būduz biz
Mihmān-ı nevāle-ḫāne-i cūduz biz
Olsun lebümüz zemzeme-ḫvān3-ı lebbeyk
Mīḳāt-ı rev-i Ka be-i maḳṣūduz biz4

Mā-ḥaṣal kevkebe-i ḳudsiyāne ve şükūh-ı peyem-berāne ile merḥale-i
merḳūmeden taḥrīk-i rāyet-i iclāl buyurdılar.
Beyt:
5

س א

א
ای

ز

روا

א

ا

Mervīdür ki mübāşirān-ı i māl-i cenībet ü silāḥ merḥale-i Merru’ẓ-Ẓahrān’da ināḫa-i nāḳa-i ārām itdüklerinde herze-gerdān-ı Ḳureyş’den çend
nefer ol ḥavālīde bulunmaġla esbān ü esliḥayı cādde-i bāṣıra-i i tibārlarından [A1 158b] imrār idüp Muḥammed bin Mesleme raḍıya’llāhü anhdan istiḳṣā-yı desīse-i ḥāl itdüklerinde ferdā ḫayme6-i zerrīn-ṭob-ı ḫūrşīd medd-i ṭınāb-ı şu ā itdügi hengāmda ḫıdīv-i Yeẟrib-serīr-i arş-mesīr
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bu menzile sāye-endāz-ı şükūh-ı iclāl olacaġın7 iḫbār itmek ile āvāregān-ı Ḳureyş seng-i āsyā-yı ıżṭırāb olup8 destāvīz-i aḫbār-ı āsāyiş-fersāyla Mekke’ye şitābān olup lerze-i nāṭıḳa ve ra şe-i dehān ile Ḳureyş’e āteş-endāz-ı külḫen-i cān oldılar. Ḫaber-i ḫuyūl
mıżmār9-ı żamīrlerin pür-ġubār-ı ḥayret ve āvāze-i silāḥ cigerlerin çāk çāk-ı
[M 139a] ḫaşyet idüp10 āḳıbet Mikrez bin Ḥafṣ’ı isti lām-ı künh-i ḥāl
1
2

āvāze: āvāre A2
Naẓm: Beyt M, A1
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
3 -ḫvān: -senc A1
4 Son beyit -A2
5 Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Biz Ka’be’ye revan olanlarız ki, yüz şevk kafilesi her tarafta bizim çağrımızın sadasıyla coşmaktadır.
6 ḫayme -A2
7 olacaġın: olmaġın A1
8 olup: ol M
9 mıżmār: baṣāyir M
10 idüp: olup A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

içün irsāl eylediler. Ser-i rāhda dest-bend-i [A2 182b] vaḳfe-i intiẓār olup
cenāb1-ı şehin-şāh-ı melāik-sipāh mevkib-i ḫāṣ-ı ṣaḥrā-efrūzları ile ol
maḥalle vāṣıl olıcaḳ pīşgāh-ı rikāb2-ı āsmān-neverde gelüp “Yā Eba’l-Ḳāsım münāfī-i şarṭ ve istiṣḥāb-ı ālāt-ı ḳıtāldan irāde-i aliyyeñüz ne gūne
niyyete müte alliḳdür?” diyü basṭ-ı nemīḳa-i suāl eyledi. Ḥażret-i ḳāfile-sālār-ı ebrār bu vech ile irḥā-yı inān-ı cevāb buyurdılar ki “Yā Mikrez
merkez-i ahd üzre istiḳrār lāzime-i seciyye-i nebeviyyemüzdür. Dā iye-i
ḳıtāl daḫı ḳaṭ ā ḥāşiye-gerd-i ṣaḥīfe-i niyyetümüz degüldür. Ancaḳ sitīze-perestān-ı sebük-maġz-ı Ḳureyş maẓānn-ı ḥareket-i nā-çesbān olmaları ile me-bādā muḫālif-i ahd vaż -ı ḫuşūnet-āmīz-i mümāna at ṣudūr itdügi ṣūretde inḥilāl-i [B 213] uḳde-i ḥāl nāḫun-ı uḳde-güşā-yı şimşīre
muḥtāc olmaḳ iḥtimāli ile esliḥa-i ġuzāt bār-beste-i iḥtiyāṭ ḳılınmışdur.
Yoḫsa bir maḥalde güẕāşte-i ḫāric-i Ümmü’l-Ḳurā ḳılınmaḳ muṣammemdür.” Mikrez elmās-pāre-i cevāb-ı sulṭānü’l-enbiyāyı dil-rīşān-ı Ḳureyş’e
iblāġ idicek vāreste-i daġdaġa3-i bīm ü telāş olup kām ü nā-kām taḫliye-i
[A1 159a] ma mūre4-i Ümmü’l-Ḳurā idüp Ka be-i ulyānuñ dü rükn-i Şāmī
vü Irāḳī’sine müşrif Cebel-i Ḳa īḳi ān üzre ve ba żı ları daḫı şi āb-ı cibāl-i
eṭrāfda menzil-gīr-i istiḳrār oldılar. Ḥattā ba żı e āẓım-ı muta aṣṣıbān-ı
kibr-perest-i Ḳureyş’üñ nefāset ü ḥasedleri perde-i çeşm [A2 183a] olup
muṭlaḳā şükūh-ı seyyidü’l-verā müşāhadesine ġayẓ-ı cibillīleri ruḫṣat-dāde-i taḥammül olmamaġın bevādī-i ba īdeye naḳl-i raḫt-ı ẟıḳlet eylediler.
Beyt:5
7

א

مر

از
ری را

 و6אد ن אه

Mā-ḥaṣal sulṭān-ı serīr-ārā-yı “ḳābe ḳavseyn”8 aleyhi efḍalü’t-teḥāyā
ḥażretleri aḳṣām9-ı esliḥa vü ḫuyūlı enṣāb-ı ḥareme nāẓır Baṭn-ı Yecec
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cenāb: cānib A1
rikāb -A1
daġdaġa -M
ma mūre: maḥmūre A2
Beyt: Li-münşiihi B
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
cāh: cāy B
Onun ulaşılamayan makam ve yücelik eteğine gelen kıskançlık hücumlarından dolayı aşağılık ve kör
hasmı görene tercih eder.
serīr-ārā-yı ḳābe ḳavseyn: enbiyā M
aḳṣam -M, B
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nām maḳāmda taḫlīf buyurup dü ṣad merd-i adū-gīr ile Evs bin Ḫavl-ı
Enṣārī’yi nām-zed-i ḥırāset buyurdılar. Cenāb-ı illiyyīn-güẕārları āfitāb-ı
gerdūn-süvār gibi rāḥile-i Ḳaṣvā’nuñ ḫāne-i zīnine pertev-baḫş-ı iclāl olup
hizebrān-ı ḫıṣm-efgen-i İslām mütevaşşiḥ-i [M 139b] bi’l-ḥüsām ol şehryār-ı firişte-ḥaşemi cevābından iḥāṭa idüp āvāze-i felek-güẕār ile telbiyeyi
zelzele-endāz-ı şevāhiḳ-i Ümmü’l-Ḳurā iderek a lā-yı Mekke’den maḳābir-i
mu allāya münḥadir olan ẟeniyye-i gedādan1 ki Ṭal atü’l-ḥecūn ile müsemmādur, ḳavāfil-i füyūżāt-ı ḳudsiyye gibi derūn-ı ḥarem-i muḥterem-i
İlāhī’ye tevārüd eyledi.
Li-münşiihi:2

Ḥarīm-i izzetedür intihā-yı niyyetümüz
Ṭavāf-ı beyt-i İlāhīyye’dür azīmetümüz

﴾ ِ ﴿ َ א ْ َ ِ ـ وا َٓــא اُو ِ ـ ا ْ َ ْ َ ــאرḥaḳḳā ki pertev-i māh-tāb-ı taḳdīr pīrāhen-ferُ

3

sā-yı uḳūl-ı dehr-āzmāyān olacaḳ maḥal degül midür ki cenāb-ı vāsıṭa-i
feyż ü cūd ve rābıṭa-i būd ü ne-būd aleyhi’s-selām ḥażretleri4 [A2 183b]
leyle-i hāile-i hicretde istīlā-yı cān-feşār-ı müşrikān-ı bed-kārdan perde-i
siyāh-gūn-ı şāmda ḥarem-i Rabbānī’den bi’l-iḳtiżā ne gūne keyfiyyet üzre
beyābān-neverd-i hicret ve kenāre-cūy-ı selāmet olduḳları ki mażbūṭ-ı
[A1 159b] mecelle-i tefāsīr ü eḥādīẟdür. Ḥażret-i ḫudāvend-i ġayyūr ol
hicret-i miḥnet-āmīze ne gūne a lā-yı ṭabaḳāt-ı izzetde telāfī5 idüp evvelā
durūb-ı Ümmü’l-Ḳurā’da geşt ü güẕārlarına ruḫṣat-dāde-i cevāz olmayan
ef ā-siriştān-ı müteġallibe-i maġrūr bu def a
Li-münşiihi:6

Eylesün raḥtını ber-çīde göñülden endūh
Ki żiyāfet-kede-i īş ü ṣafā olsa gerek
Ḳalmasun ḫāne-i dilde ẓulümāt-ı ālām
Ki çerāġ-ı ṭaraba cāy-ı żiyā olsa gerek

1
2
3
4
5
6

gedādān: geẕādan M
Li-münşiihi: Beyt A1, A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
“Ey basiret sahipleri ibret alın!” (Haşr, 59/2)
ḥażretleri -M
telāfī: telāḳī B
Li-münşiihi: Beyt A1
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün

Zeyl-i Siyer-i Veysî

vefḳınca maḳdem-i faḫr-i āleme ḫvāh [B 214] ü nā-ḫvāh tamām ṭuruḳ
u büyūtların iḫtiyārları ile taḫliye vü teslīm idüp bālā-yı cibālden gürg-i
çūbān-dīde1-i remīde gibi ḥasret ile nigerān ve seng-i ḥased ile sīne-kūpān2
oldılar.3
4

Mısrā:
5

א

א
כ

א

א

אوت ره از
ا א אء ر و

El-ḥāṣıl nūr-ı dīde-i Baṭḥā ve server-i sīne-i ṣafā ṣalla’llāhü aleyhi ekmelü’t-teḥāyā ḥażretleri kevkebe-i ḥāsid6-güẕār-ı iclāl ve debdebe-i düşmen-endāẕ-ı iḳbāl ile
Naẓm:7

Olmaḳ hevesi ile ẕevḳ-i pāy-būsı naṣīb
Ḳalmaz dil Ka be’de olursa8 şekīb
Hīç öyle güzel zamān mı var kim ide azm
Teşrīf-i der-i muḥibbe9 devletle ḥabīb

maṣdūḳı üzre dīde-i küşāde-i bābü’s-selāma nūr-baḫş-ı [A2 184a] maḳdem-i iclāl olacaḳ ḳabīle-i ins ü [M 140a] cān ya nī beyt-i mu allā-yı bülend-erkān zebān-ı gevher-çekān-ı nāvdān ile.
Ḳıta:10

ور
11

1
2
3
4
5
6
7

ر

و

א

ر

در از
ای
ّ
ا

ا

א
آرا

در

א
א

א
12

dīde -A1
-kūpān: -gūyān A2
oldılar: olalar A1, A2
Aradaki farka bakın nereden nereye…(Hâfız, Divan, Gazel 2/1)
Allah istediği şeyi kendi kudretiyle yapar ve kendi izzetiyle istediği şeye hükmeder.
ḥāsid: ḫāmid A2
Naẓm: Beyt A1
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
8 Ḳalmaz dil Ka be’de olursa: dilde olursa da Ka be-i M, B
9 muḥibbe: maḥabbete A2
10 Ḳıṭ a: Beyt A1, B, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
11 Gel, tahtın baş köşesi emrindedir. Gel, çünkü mutluluk sarayının sofrasında oturmak senin içindir.
Çünkü bizim aşkımızı vasla şahit olan herkes görüyor. Senin güzelliğin gelin odasına süs olarak yeter.
12 ḥüsn: ḥiss M, B
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zülāl-i maḳālin pāy-endāz eyledi. Süveydā-yı ḳalb-i ālem ya nī Ḥacerü’l-Esved-i mükerrem çeşme-i muṣaffā-yı zemzeme1
Beyt:2

Oluruz nāil-i būs-ı lebi hem sen hem ben
Olsun ey āşıḳ-ı giryān yine3 çeşmüñ rūşen

terānesi ile zemzeme-senc-i tebşīr oldı. [A1 160a] Manẓūme-i risāle-i rivāyetdür ki ol ḥāletde Abdu’llāh bin Revāḥa raḍıya’llāhü anh zimām-gīr-i
rāḥile-i nebevī olup bu ḥarīr-pāre-i recez-i rengīni ṣadā-yı bülend ile4 bu
resm üzre rabṭ iderdi5 ki

ا כ אر

Recez:6

ر
و

أ لا
ا

أن

אכ
אכ
ا אم

7

ا

כ א
ا

א

و

א رب إ
إ رأ ا

Cenāb-ı Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anh teḳāżā-yı cibillet-i ḥaḳḳ-gūyları üzre “Yā İbn Revāḥa ḥużūr-ı cenāb-ı faḫrü’l-mürselīn ve ḥarem-i
Rabbü’l- ālemīn hīç leb-ālāy-ı eş ār olacaḳ maḥal mıdur?” diyü ḥarf-en1
2
3
4
5
6
7

Süveydā-yı ḳalb-i….muṣaffā-yı zemzeme -A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
yine: hele M
ile: ne M, A1, B
iderdi: eyledi ki M, itdürdi A2
Recez: Arabiyye A1, A2
Meştur Recez
“Ey kafir oğulları! Resûlullah’ın yolundan çekiliniz. Rahman olan Allah, o Peygamberi’ne Kur’an’ın
sahifelerinde “En hayırlı savaş, Allah yolunda olan savaştır.” ibâresi indirmiştir. Nasıl Kur’an’ın iniş
şekline göre sizinle savaşıyorsak, tevil ettiğiniz şekilde de sizinle savaşıyoruz. Öyle bir savaş ki, başlar
cesetten ayrılıyor, dost dosttan ayrılıyor. Yâ Rabbi! Ben Allah’ın sözüne iman ediyorum. Çünkü ben
hakkı onun sözünde buldum.” (Abdullah bin Revâha, Divan, s.144.)

Zeyl-i Siyer-i Veysî

dāz-ı mümāna at olıcaḳ ḥażret-i faḫrü’l-enbiyā aleyhi ezkiya’t-teḥāyā [A2
184b] tebessüm-i nemek1-rīz olup2 buyurdılar ki “Yā Ömer Abdu’llāh’uñ
kemān3-ı şevḳine çille-güsil olma ki bu maḥalde anuñ sihām-ı dil-dūz-ı
maḳālı ṭable-i ḳulūb-ı küffāra nuṣūl-ı ḫārā-güẕār-ı nibāldan güẕerānterdür.” Kemā rüvātü’t-Tirmiẕī ba d-ez-īn mürşid-i feyż-baḫş-ı ḫān-ḳāh-ı
hestī ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem İbn Revāḥa’ya bu ẕikr-i şerīf-i ālem-pesendi telḳīn buyurdılar ki ــ ه و ــ م
إ ــ إ ا و ــ ه ــ ــ ه وأ ــ
4
 ا ـ اب و ـ هİbn Revāḥa nihāl-i bālā-keş-i ṣadāsına bu ẕikr-i sidre-güẕār
ile berg ü şāḫ virecek kāffe-i aṣḥāb rıḍvānullāhi aleyhim ecma īn ber-vech-i
müvāfaḳat kürūm-ı ḫūşe-gīr-i aṣvātı yek dīgere leff idüp anāḳīd-i eẕkār-ı
meẕkūreyi eṭbāḳ-ı [B 215] semāvāta neşr eylediler. [M 140b]
Li-münşiihi:5

Pür itdi zemzeme-i ḥamd günbed-i arşı
Sipihri eyledi āvāẕ-ı ẕikr māl-ā-māl

Māh-ı nūr-pāş-ı maṭla -ı siyādet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye hem-rütbe-i
ḥavlü’l- arş olan maṭāf-ı mükerrem dāiresin ḳadem-i muḥteremleri ile
tenvīr buyurıcaḳ [A1 160b] dest-i ḳamer-şikāflarında olan miḥcen-i müteyemmen kūşesi ile isti lām-ı ḥacer-i cevher ṭufeyl buyurup merkez-i
siyeh-kisve-i dāire-i ālem ya nī beyt-i ulyā-yı muḥterem ḥavālīsinde mürā āt-ı reml ü ıżṭınā 6 ile rākiben pergār-gerdān-ı ḫuṭuvāt-ı ṭavāf
oldılar.

1
2
3
4

5
6

nemek -M, B
olup: ile A1
kemān: kemāl A2
Allah’tan başka İlah ve ma’bud yoktur. Bir olan O’dur, va’dini gerçekleştiren O’dur, bu kuluna nusret
veren O’dur, askerlerine kuvvet veren O’dur, toplanmış bulunan kabileleri bozguna uğratan da yalnız
O’dur. (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 8, s. 329)
Li-münşiihi: Beyt M, A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
ıżṭınā : ıżṭıbā A1
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د

Meẟnevī:1

ز
ی او
ی او

د

م

م

رو

از س א
ف אن د

ه ز راه و אر
2
אر
د ادا

ف

Mervīdür ki peyk-i sidre-mesīr-i İlāhī ol ḥāletde cānib-i ḫudāvend-i
ġayyūrdan [A2 185a] bu peyāmı ḳurṭa-i sāmi a-i seyyidü’l-enām eyledi
ki naḳīṣa-cūyān-ı bed-gūy ya nī müşrikīn-i siyeh-rū şi āb-ı cibālden ḥarekāt-ı müminīne naẓar-bāz ve hevā-yı ufūnet-engīz-i Yeẟrib tāb-fersā-yı
Muḥammediyān olmışdur diyü zu m-ı fāsidlerince ḥarf-endāz olmadadurlar. Binā-ber-īn seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ
işāret-i aliyyeleri üzre düşmen-i bed-ḫvāha iẓhār-ı ḳuvvet ü celādet içün
eşvāṭ-ı ẟelāẟe-i ūlāda reml-i herveleye der-kār oldılar.

ا אع
אع

Beyt:3

4

5

ـ ا
אـ
ـ ه
אـ

1
2

3
4
5

دو

روش
د

ا

ه א

ات و ا אر

א

ـ أن
ـ
ـ
ــא
כ ــא روی ا ــאري ـ ا ـ ــאس ر ـ ا
ـ ا ـ ـ دار ا ـ وة ـ إ ـ وإ ـ أ
ـ ةو ـ و ـ ة
وأ אـ ـ
ـ دائ ـ وأ ـ ج
ـ و ـ ا ـ ا
ـ ا
ــא د ـ ر ـ ل ا
ا ـ ـ ــאل ر ـ ا ا ـ أ أرا ـ ا ـ م ـ
ـ ـ ة و ـ ج ـ ول و ـ ول أ

Meẟnevī: Naẓm M, B
Müfteilün Müfteilün Fāilün
Bütün halayık hareme döndü. Haremin içi zemzeme ile doldu. Onun gönül çeken boyunun hevesinden dolayı onun mahallesi onun mekanı etrafında dolanıp durdular. Sonra bu şekilde vakar yolundan
yedi defa tavaf eda ettiler.
Beyt: Naẓm A2
Müfteilün Müfteilün Fāilün
ıżṭıbā : ıṣṭıbā M, ıṣdeṭıbā B
Her yiğidin üslûbu üzerinde görünen bu ıztıbanın sıfatından başkası değildir. Yalandan yiğitliğin cüreti
ve bunun ortaya çıkması özellikle dost için iyi bir uğraştır.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ــאئ א

1

ــ أ ــ اف و ــ

 כ ــכMişkāt2-ı zücāce-i kāināt aleyhi efḍa-

lü’ṣ-ṣalavāt itmām-ı eşvāṭ-ı ṭavāfdan ṣoñra ġulġule-i gül-bāng-ı [A1 161a]
eẕkār ile bābü’ṣ-ṣafādan zemīn-i Mes ā-yı dil-ārāya ḫırām buyurup heft
bār sāḥa-i Mes ā’yı nūr-ı dīde-i ḫuṭūvāt-ı keẟīretü’[M 141a]l-berekāt buyurıcaḳ ḫātime-i ṭūmār-ı sa y olan zīr-i ṭāḳ-ı Merve’de şütürān-ı hedyüñ
ser-gerdānları gūyı çevgān-ı meydān-ı ḳurbān eylediler. [A2 185b]

אن

Meẟnevī:3

4

ا ا
א ا

و

دور
ند
نآ
آ א

Ba d-ez-īn çāre-bīn-i dermāndegān-ı ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri tekmīl-i menāsik iden aṣḥābdan ba żı ların ḥirāset-i esliḥa
vü ḫuyūl içün Baṭn-ı Yecec’e irsāl buyurup ḥarem5-i mebẕūlü’n-ni am-i
İlāhī’ye dūrdan nigāh[B 216]-endāz-ı ḥasret olan gürisne-çeşmān-ı nevāle-i ġufrānı daḫı süfre-i vesī ü’n-nevāl-i maṭāfa da vet buyurdılar. Mā-ḥaṣal
mihmān-ı bālā-ḫāne-i vaḥdet-ābād ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri
żiyāfet-kede-i Rabbānī’de se şebāne-rūz āmme-i aṣḥāb-ı kirām ile kūşe-nişīn-i nişīmen-i izzet olup çāştegāh-ı rūz-ı çārüm ḥulūlinda sābıḳan
Ḥudeybiyye’de maṣlaḥat-endūz-ı muḳāvele-i mīẟāḳ olan Süheyl bin Amr
ve Ḥuveyṭib bin Abdu’l- uzzā Cenāb-ı Mürtażā-yı Ḫayber-güşāya ḳavl-i
āḫerde evreng-ārā-yı ḫıṭṭa-i bi ẟet aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām pīşgāhına gelüp şarṭ-ı hüdne-i māżiye üzre inḳıżā-yı müddete bināen ba d-ez-īn sāḥa-i
ḥaremden ṭayy-ı seccāde-i iḳāmet buyurılmaḳ maḳāline leb-cünbān oldılar. Seyyid-i ṣādıḳü’l- ahd-ı ālem6 ḥażretleri irāet-i ṣūret-i ḳabūl buyurup
1

2
3
4
5
6

Kureyşliler kendi aralarında konuştular. Muhammed ve arkadaşları sıkıntı ve darlık içindedirler. Dârü’n-Nedve yanında onu ve arkadaşlarını izlemek için saff olun. Resûlullah (S.A.V.) mescide girdiği
zaman abasını kolundan sıyırdı (pazusunu gösterdi) Sağ kolunu dışarı çıkardı. Bu günde kuvvetini
onlara gösteren adama Allah rahmet etsin. Hazret-i Resûlullah, hafif koşmaya başladı. Arkadaşları da
beraberinde koşmaya başladılar. Bu şekilde üç şavtı tamamladı. Diğer şavtlarını yürüyerek yaptı.
mişkāt: mıṣbāḥ A1
Meẟnevī: Naẓm A1, A2, Beyt B
Müfteilün Müfteilün Fāilün
Devir yeterince geçmiş ve kurban yeter. Herkes kana susamış elinde hançer, kanın kızıllığı Allah’ın
kudretinin ayetidir. İlla kan dökeceksen kurban yerinde kurban kes.
ḥarem: cirm A1
ālem -A2
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fermān-ı gerdūn1-muṭā ları üzre şehryār-ı muraṣṣa -serīr-i ḫāveri naḳl-i
ketībe-i envār idinceye dek aṣḥāb-ı kirāmdan bir ferd mānde-i dāire-i
[A1 161b] ḥarem olmamaḳ üzre nidā eylediler. Sipāh-ı münevver-peyker-i
nücūm ṣaḥrā-yı ḫaḍrā-yı sipihri tezyīn itdügi [A2 186a] hengāmda ḥuṣūl-ı
āmāl ve bedreḳa-i iḳbāl ile ḫıṭṭa-i ıṭrnāk-ı hicret-serā cānibine alem-engīz-i iḳbāl oldılar.

Vaḳāyi-i Sāl-i Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü’l-Mürselīn
Ṣalla’llāhü Aleyhi ve Sellem ve İslām-ı Ḫālid bin el-Velīd
ve İslām-ı Eḥad-ı Dühātü’l-Arab Amr bin el-Āṣ ve İslām-ı
Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa Ḥāfıẓ-ı Miftāḥ-ı Beytü’l-Ḥarām*
[M 141b] Rūşengerān-ı āyīne-ḫāne-i aḫbār bu vech üzre çehre-perdāz-ı
merāyā-yı āẟār olmışlardur ki Ḥażret-i Ḫālid bin Velīd raḍıya’llāhü anh
kendilerüñ tīre-vādī-i ẓulmet-beste-i işrākdan meş al-i tāze-fürūġ-ı īmān
cānibine inciẕābların bu siyāḳ üzre āverde-i zebān-ı beyān itdiler2 ki “Çün
ḥażret-i seyyidü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḫilāl-i sefer-i Ḥudeybiyye’de merḥale-i Asfān3’da mānende-i emvāc-ı müte āḳibe ṣaf-beste-i ṣalāt-ı
ḫavf oldılar. Ben bir cānibden raḫne-endāz-ı tefriḳa-i mażarrat olmaḳ sevdāsı ile her çend i māl-i celādet-i ḳalbī vü ḳālıbīde ṣarf-ı mertebe-i maḳdūr
idegördüm, bir ṭarīḳ ile ḥāyiz4-i medḫal-i furṣat olamaduġumdan bī-iştibāh nigāh-dāşte-i viḳāye-i Rabbānī olduḳlarına ḳāḍī-i dāniş-endūz5-ı yaḳīnüm ḥükm idüp hemān ol sā atdan kenāre-i sicill6-i żamīrümden tedrīc ile
sevād-ı şükūk ẕübāle-i ḳalem-tırāş-ı hidāyet ile maḥkūk olmaġa başladı.
āḳıbet hevā-yı sāzkār-ı ṣulḥ-ı Ḳureyş ile İslāmiyān beyninde ta dīl-i mizāc-ı mu ādāt idicek ba d-ez-īn Ḳureyş’üñ kevkeb-i iḳbāli uḳde-i vebāle mü1
*

2
3
4
5
6

gerdūn -A1
Başlık: M 141a, A1 161b, A2 186a, B 216; Vaḳāyi -i Sāl-ı Heştüm ez-Hicret-i Seyyid-i Ālem Ṣallallāhü Aleyhi ve Sellem ve İslām Ḫālid bin el-Velīd ve İslām-ı Eḥad Dühātü’l- Arab Amr bin El- Āṣ
Raḍıyallāhü Anh ve İslām Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa Abderī-i Ḥāfıẓ-ı Miftāḥ-ı Beytü’l-Ḥarām Raḍıyallāhü Anhüm Ecma īn M, Vaḳāyi -i Sāl-ı Heştüm ez-Hicret-i Seyyidü’l-Mürselīn Ṣallallāhü Aleyhi ve
Sellem ve İslām Ḫālid bin Velīd Raḍıyallāhü Anh ve İslām-ı Eḥad Dühātü’l- Arab Amr bin Āṣ Raḍıyallāhü Anh ve İslām Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa Abd-i Rey-i Ḥāfıẓ-ı Miftāḥ-ı Beytü’l-Ḥarām Raḍıyallāhü
Anh A2, B
itdiler: iderler A1
Asfān: Asḳān M
ḥāyiz: ḥārīz A2
-endūz -M
sicil: müseccel A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

terāci [A2 186b] olduġın istidlāl idüp bir zamān ḫōd-be-ḫōd ser-girān-ı
peymāne-i fikret ve ser-gerdān-ı kūçe-bend-i ḥayret olup [B 217]
Beyt:1

Bezm-i aḥbābda çün ḳalmadı esbāb-ı ḥużūr
Çāre-i kār hemān terk-i diyār itmekdür

diyerek peyk-i sebük-reftār-ı sūdāgāh cānib-i Necāşī’ye āmāde-i tek-ā-pū
[A1 162a] olup lākin anuñ daḫı gül-bāng-keş-i maḥabbet-i İslām olduġı
mülāḥaẓası ile sīne2-i azīmete ḥavāle-i müşt-i redd itmek ile bir müddet
daḫı āstān-ı Hiraḳl’de zünnār-bend-i tenaṣṣur olmaġa miyān-beste-i tefekkür oldum. āḳıbet3
Beyt:4

Verā-yı perdede yaḳdı çerāġ-ı ḫūrşīdin
Ḫayālbāz-ı zamāne ne gösterür görelüm

diyüp yine kendi diyārumda pāy-ı tereddüdümi pīçīde-i kilīm-pāre-i ferāġ
itmege tavṭīn-i nefs eyledüm. Ol ḫilālde bir şeb derīçe-i çeşm-i cihān-bīnüm
ḳufl-zede-i ḫvāb-ı girān olmış idi ki dervāze-i şehristān-ı miẟāl münkeşif olup
kendimi şöyle müşāhede eyledüm ki gūyā āvāre-i meġāliḳ-i bilād-ı muḥaddebe iken nā-gāh ol meżāyiḳ-i ġalā-ḫīzden fürce-yāb-ı ḫalāṣ [M 142a] olup
bir ma mūre-i ferāḫter ü aḫḍarda nāil-i cilve-i ihtirāz5 olmışum. Sepīde-dem
maẓānn-ı ḫulūṣ olan dostān-ı rāst-nefesden birine bürḳa -güşā-yı dūşīze-i
rüyā6 olduġumda ــ م وا ــ وا ــ ك إ ــ
ــ ج ا ــ ي ــ اك ــ ا
ــ
7
[ ر ــ ل اA2 187a] ta bīri ile miḥrāb-ı sāmi amı tenvīr idecek şu le-i germḫīz-i şevḳ-i İslām çerāġ-pāye-i ḫāṭırumda leme āna āġāz eyledi8. Aña müteḳārib şeh-süvār9-ı refref-maṭiyye-i arş-mesīr aleyhi’s-selām ḥażretleri şükūh-ı
peyġamberāne ile güẕāriş-i umre-i ḳażāya teveccüh buyurduḳlarında ben
daḫı ekābir-i Ḳureyş ile ḫayr-bād-ı Ümmü’l-Ḳurā itmiş idüm ki ġam-ḫvār-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
sīne -M
Āḳibet -A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
ihtirāz: ihtizāz A1
rüyā: rāz A1
Şirkin sıkıntıları olmasına rağmen Allah’ın İslam hidayetini nasip ettiği yerdir.
eyledi: başladı M
müteḳārib şeh-süvār: şeh-süvār müteḳārib M
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āvāre1gān-ı ümmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye itmām-ı nüsük ḫilālinde birāderüm Velīd bin el-Velīd’den bu çāker-i kem-ḳadruñ pürsiş-i keyfiyyet-i aḥvāli ile leb-ālūde-i mekremet olup bu zemīn üzre gevher-rīz-i maḳāl olmışlar
ki “Ḫālid ol ḳabīleden degüldür ki anuñ pertev-i dūr-bīn-i idrākı ḥüsn-i
bāhirü’l-envār-ı ḥaḳīḳat-i İslām müṭāla asından ḳāṣır ola. Eger dāḫil-i ṣaff-ı
raṣīnü’l-esās-ı İslāmiyān olup sermāye-i girān-ḳadr-ı [A1 162b] şecā atın sair
sūdāgerān-ı çār-sū-yı cihād müşāreketi ile rūz-ı bāzār-ı ġazāda i māl eylese
kendiye nāfi idi.” Binā-ber-īn birāderüm Velīd bu mażmūn ile baña iṭāre-i
varaḳ-pāre-i rāz eyledi ki

و א
و א

Li-münşiihi:2

3

و א

ه אل
ۀ ل
א

از و אل

ا

ای وا
ای
אب
وار

“Ey birāder-i azīz şehryār-ı taḫtgāh-ı melekūt aleyhi’s-selām ḥażretleri4
senüñ emrüñde siyāḳ-ı meẕkūr üzre lülü-keş-i rişte-i raġbet olmadadurlar.
Revā mıdur ki sen ol ḳadar sermāye-i idrāk ile bādiye-i ḳāfile-sūz-ı ḍalālda
ser-gerdān ḳalasın ve ol maḳūle-berīd-i reh-şinās-ı aḳl-ı selīme iḳtifā itmiş
iken [A2 187b] lāyıḳ mıdur ki beyābān-ı [B 218] cehāletde firīfte-i ġūl-ı
ġaflet olasın?”
Beyt:5

Cūş iderken ṭaleb-i teşne ile āb-ı ḥayāt
Ḥayfdur kim ḳalasın teşne-i gird-i ẓulümāt

Mektūb-ı mu teber6-raḳam-ı Velīd baña bāl-i ṭāir-i inşirāḥ olup
Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

ود
א د

و

ق آ و אم
رازی در אن

āvāre -B
Li-münşiihi: Beyt A1, Naẓm A2
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
Ey kara talihli şaşkın, kalk ve gel! Ey hüzünde kaybolmuş, kalk ve gel! Acele et, çünkü kara bahtlı
yıldızın vebalden kurtuldu, kalk ve gel!
ḥażretleri -M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
mu teber: mu anber M, A2
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Şevk geldi, bakır ve kimya ilmi arasındaki sırrı bütünüyle kulağıma üfledi.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Hemān bāre-i azmı zīn-zede-i [M 142b] ṣıdḳ idüp tehiyye1-i zād-ı rāh
ḫilāline rāzdār-ı ḳadīm Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa-i Abderī-i Ḫacibī’ye ki
miftāḥ-ı beytü’l- atīḳ-i Rabbānī müsellem-i dest-i taṣarrufıdur, keşf-i derīçe-i rāz eyledüm.
Beyt:2

Kime açsam ġamum ol māh-ruḫuñ aşḳından
Benden efzūn anı3 da mest-i maḥabbet bulurum

ṭabaḳı üzre meger anuñ daḫı hīzem-ḫāne-i cānına bir zamāndan berü ḳabes-i nāire-i şevḳ ta alluḳ itmegin mürāfaḳatı e azz-ı meṭālib add idüp
ikimüz ittifāḳ üzre
Beyt:4

Ḳarārgāh-ı dil-i bī-şekībe dek giderüz5
Şifā-yı ṣadr virür bir ṭabībe dek giderüz6

diyerek bārgāh-ı ḳudsī-ḫidem-i risālet cānibine ecniḥa-güşā-yı azm-i ṣādıḳ
olduḳ. Merḥale-i Ḥadde menāḫ-ı cemmāze-i iḳāmetümüz olıcaḳ Amr bin
Āṣ’a ol maḥalde dūçār olup yek-dīgerüñ dā iye7-i iyāb [A1 163a] ü ẕehābından i māl-i resm-i pürsiş olınduḳda ḳāif-i tīz-bīn8-i şu ūrı ser-menzil-i
sırr9-ı żamīrimüze reh-berde-i yaḳīn olıcaḳ hemān bu zemīn üzre basṭ-ı
ḫvānçe-i rāz itdi ki ey dostān-ı ṣıdḳ-nişān10 meşmūl-ı ıṭṭılā ıñuzdur ki çend
sāle müddetden berü perdesān11-ı çehresā-yı āstān-ı sulṭān-ı Ḥabeş olmış
idüm. [A2 188a] Şem -ṣıfat zebān-dırāz-ı bezm-i ṣoḥbeti ve pervānevār
küstāḫ-ı meclis-i ülfeti idüm. Tā aña dek ki Amr bin Ümeyye-i Ḍamīrī
iblāġ-ı nāme-i risālet eyledi. Ben miyān-ı Ḳureyş’de iḥrāz-ı nām ü nāmūs
sevdāsı ile Amr bin Ümeyye’nüñ ḳatline heveskār ve Sulṭān-ı Ḥabeş Necāşī’den müsā adeye minnetkār oldum. Bu maḳāl12 istimā ından dü desti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tehiyye: tehniye A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
anı: āyende M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
gidelüm A1, A2
giderüz: gidelüm A1, A2
dā iye -M, B
tīz-bīn: tezyīn A2
sırr -M
-nişān: -menişān M
-sān: -sāz A2
maḳāl: maḳāla M, maḳūle B
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ile kendi ser ü rūyın ḍarbetgāh-ı ṭabança-i efsūs ü melāmet itmege derkār oldı. Bu ḥālet benüm daḫı cebīnümi müsīl-i araḳ-ı hicāb1 idüp ey
şehryār-ı Ḥabeş eger telḫ-ābe-i niyāzum meşreb-i ḫaṭīrıñuza bu mertebe
nā-güvār gelecegi melḫūẓ-ı ziḥn-i sāde-levḥüm olaydı, leb2-ālāy-ı ictirā-yı
tefevvüh olmaz idüm diyü siper-endāẕī-i i tiẕārı rū-keş idicek bu gūne girih-güşā-yı nāṭıḳa-i ḥamiyyet-āmīz oldı ki yā saña şehryār-ı ḫıṭṭa-i bi ẟet ve
şehen-şāh-ı memālik-i şefā at aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ve’t-taḥiyye cenābınuñ
firistādesin nice teslīm ideyüm ki āferīnende-i kevn ü mekān celle şānühū
cenābından dem-ā-dem meclis-i ḳudsīsine [M 143a] nāmūs-ı ekber iblāġ-ı
peyām eyleye. Ben3 müte accibāne taḥrīk-i leb-i istiḫbār itdüm ki ey melik
bu zebān-güẕār-ı iḳrār buyurdıġıñuz mādde mersūm-ı levḥa-i vuḳū mıdur
ve bu emre aḳīde-i selīmeñüz daḫı ṭuġrā-keş-i taṣdīḳ olmış mıdur? Hemān
sūzen-i tīz4-güẕār-ı zebānına bu vechile rişte-keş-i ebrīşem-ṭavr-ı taḳdīr
oldı ki ey Amr-ı [B 219] miskīn vāy dūd-mānde-i çeşmesār-ı yaḳīn eger
bu mertebelere bālā-yı idrākuñ nā-resā ise [A1 163b] āgāh ol ki ol ẕāt-ı
maḥmūdü’ṣ-ṣıfāt ṣādıḳ ü muṣaddaḳ-ı nebiyy-i ḥaḳḳānī firistāde-i Cenāb-ı
Yezdānī’dür. Ḫātime-i risālet [A2 188b] ve illet-i ġāiyye-i ḫilḳat olduġına
kütüb-i ḳadīme-i semāvī bi’l-cümle nāṭıḳdur.

ا د ز אک آ אن
ا وزد אد آ

Naẓm:5

6

د

ا اری אو ا אن א
 او אرا7راه

ر

او אرا

ر

Yā Amr eger benüm maḳālāt-ı nuṣḥumı kitābe-i ṭāḳ-ı gūş iderseñ cūybār-ı şīrinter-i ḥayātuñ8 bālū a-i deşt-i fenāda tebāh olmadın rū-māl-ı āstā1
2
3
4
5
6

7
8

ḥicāb: ḥacālet M
leb -M
Ben: Bu A2
tīz: nīze M
Naẓm: Beyt A1
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Eşiğinin toprağından yüz Tur-ı Musa çıkar. Kolundan çıkan rüzgar ile İsa’nın yüz mumunu yakar. O
menzile dikkatle bak ki, onu anmak bizim imanımızdır. Onun adetleri bizim mezhebimiz, yaptıkları
bizim dinimizdir.
rāh: -kār A1
şirīnter-i ḥayātuñ: tīre-i cinānuñ M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ne-i raḥmet-penāhına şitābān ve āmīḫte-i mecrā-yı zülāl-ı īmān olmaġa
bir sā at muḳaddem devān ol ki Cenāb-ı Kelīm-i Īsā1 aleyhi’s-selām mevkib-şiken-i kevkebe-i Fir avnī olduġı gibi bu şārıḳ-ı ālem-fürūz-ı hidāyet
daḫı ṣafaḥāt-ı eyyāmı rüsūm-ı tīre-gūn-ı şirkden taṭhīr ve gürūh-ı muḫālifīni ḫāşāk-ı tünd-seyl-i tedmīr idecegi maḥsūmdur.

א

Naẓm:2

د
3

د

ا

אب

ا

آ

ار ا

اد

د א

م

Dās-ı taḳrīr-i şehryār-ı Ḥabeş benüm bostān-ı i tiḳādumı ḫuşk4-ı şükūkdan muṣaffā itmegin hemān ol meclisde ġars-ı nihāl-i īḳān idüp ḥālā şehin-şāh-ı erīke-i nübüvvet cenābına irsāl-i nev-bāve-i īmāna müteveccihüm.
Naẓm:

د

ز א אده دم
در
آ ود
5

didi. Ḫālid raḍıya’llāhü anh ـ
6

ــ

ــ

ــ و ــ ا ــ أن ــ ا ا

א

د
ـ

ار

د ا

ــא ــכ ــא ـ و وا ـ ا ـ אم ا
 ــ اya nī ta bīri ile mā-ḥażar-keş-i

ḫar-çīn-i sitāyiş olup üç nefer [M 143b] āb-rū-yı dūde-i Arab ve üç nefer nām-āver-i [A2 189a] şerīfü’n-neseb-i pür-şevḳ ü ṭarab dergāh-ı seyyidü’l-ebrāra ḳādime-engīz-i iḳbāl oldılar. [A1 164a] Mervīdür ki Medīne-i
Ṭāhire’ye ḳudūmları muḥāṭ-ı ilm-i seyyidü’r-rusül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s1
2
3
4
5

6

Īsā -M, A1, B
Naẓm: Beyt M, A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Senin murad gülün, onun hizmetini seher nesimi gibi yapabildiğinde nikabını açar. Aşk merhalesine
ulaşmak için ayağını önceden bas ki, bu sefere çıkabilirsen çok faydalar elde edersin.
ḫuşk: ḥasek A1
Mefūlü Mefāilün Feūlün
Bir süre elden ayaktan düşmüş idim, baht geldi (bahtım açıldı) ve elini belime doladı. Yani inayet-i
Hak’ın cazibesi gönül bağımı sağlamlaştırdı.
Merhaba sana ey Amr! Doğru yol belirmiştir. İş ortaya çıkmıştır. Muhakkak bu adam nebidir.
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selām olıcaḳ aṣḥāb-ı kirāmı bu siyāḳ üzre nāil-i nüvīd-i ḫiṭāb buyurdılar.
1
 أ ــ إ ــכ כــ أ ــ ذ כ ــאya nī Mekke sizüñ cānibiñüze ciger-gūşelerini
endāḫte eyledi. El-ḥāṣıl üç ḳıṭ a elmās-pāre-i kān-ı himmet ẟiyāb-ı seferīden
ta arrī ve elbise-i ṭāhire ile taḥallī idinüp dīvān-ḫāne-i ḳudsiyyü’n-niẓām-ı
nübüvvet cānibine müsāra at eylediler. Nīm-rāhda Velīd bin el-Velīd istiḳbāl idüp bu gūne zemzeme-serāy-ı tehniyyetü’l-ḳudūm oldı ki ey birāder-i
bülend-gevher ne ṭurursın şitābān ol ki ḫayr-ı ḳudūmuñ ḫāṭır-ı enver-i
ḫayrü’l-beşere īrāẟ-ı behcet ü beşāşet idüp maḳdemüñ içün basṭ-ı ḳālīçe-i
iştiyāḳ buyurmışlardur. Pes2 per ü bāl-i şevḳ ile ṭayarāna gelüp cümleden
aḳdām nādī-i istebraḳ firāş-ı firişte-ferrāş3-ı muḳaddese çehresā-yı müẟūl
[B 220] olduḳda4
Beyt:
5

در אک ره ا אدۀ
א
אدۀ
از م

ا

maṣdūḳı üzre evvelā reyḥān-deste-i müşg-būy-ı riyāż-ı İslām olan berg-i
sebz-i selām ihdāsına mübāderet eyledi. Ḥażret-i serīr-ārā-yı ene efṣaḥu
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ṭalāḳat-ı vech ve ẕelāḳat-ı kelām ile redd-i selām
ve terḥībde nemek-dān-ı müşg-efşān-ı tebessüme güşāyiş virdiler. Ol teşneleb6-i beyābān-ı hevā cebīn-i [A2 189b] ser-çeşme-i risāleti ol vech ile serşār-ı mevce-i envār ü āẟār müşāhede idicek bī-iḫtiyār kūze-i la l-īn-i dehān
ve ḳarābe-i çermīn-i cenānın āb-ı ḥayāt-ı şehādetden leb-ā-leb eyledi.
Beyt:

אدت آورده
ق د ی او
7
ان ا ا ّ ا
ا
ز

Ḥażret-i ḫātemü’l-mürselīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem buyurdılar ki
ا ــ ي ــ اك إ ــ ا ــ م
“ ا ــey Ḫālid ṣandūḳa-i ṭıynetüñde cevher-i

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Mekke size ciger-pāresini verdi.
Pes: Bes B
firişte-ferrāş -M
olduḳda: olduḳlarında M
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Yolunun toprağında senin üftaden olan bu siyah nāme, seccaden olan Ka’be hareminden ulaşmıştır.
teşne-leb: kebg M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Kelime-i tevhidden sonra onun davasının doğruluğuna yüz şehadet getirmiş.
Seni İslam’la şereflendiren Allah’a hamd olsun.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḫurd maḫzūn [A1 164b] idügin bilürdüm ve āḳıbet saña vāsıṭa-i dest-māye-i fevz ü felāḥ olacaġına ümīdvār idüm.” Ḫālid raḍıya’llāhü anh niẟār-ı
[M 144a] güher-rīze-i niyāz eyledi ki “Yā Resūla’llāh mestī-i şarāb-ı ġaflet
ile mevāṭın-ı küfrde ne ḳadar mu ānede-i ḥaḳ itdügüm meşhūd-ı nūr-ı
irfānıñuzdur. Ḥālā atūfet-i müşfiḳāneñüzden cerāyim-i güẕaştem āmir-zīde-i kerem-i Ġaffārī olmaḳ emrinde niyāzmend-i şefā atum.”
Beyt:

د
1

אی آزادی

م

א

ا
زر

Cenāb-ı raḥmeten li’l- ālemīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem dāmen-i sāmi asına bu gūne güher-rīz-i beşāret oldı ki “Yā Ḫālid ḫāṭıruñ endūde-i
dūd-ı ġam itme ki izāle-i vesaḫ-ı sābıḳa-i ma ṣiyete ṣābūn-ı güneh-şūy-ı
şehādet mütekeffildür.” Aña müte āḳib Amr bin Āṣ ve Oẟmān bin Ebī
Ṭalḥa raḍıya’llāhü anhümā daḫı ḫvān-ı şehiyü’n-nevāl-i şehādete iḳāme-i
engüşt-i raġbet eylediler. Mervīdür ki Amr bin Āṣ mürşid-i ḫān-ḳāh-ı
hestī ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem [A2 190a] cenābına dest-dāde-i mübāya at olduġı Ḫālid’e teḳāżā-yı tereddüd ile nev an keff-i yed-i raġbet eyledi. Cenāb-ı ḫātemü’l-mürselīn2 sebebine leb-cünbān-ı pürsiş olduḳlarında
“Yā Resūla’llāh sālik-i şāh-rāh-ı İslām olmaġum ol şarṭ iledür ki cerīde-i
cerāyim-i sābıḳama ḫāme-i afv-ı İlāhī rādde-keş-i ebṭāl ola.” diyü lücce-i
żamīrümde cezr ü medd-i tereddüd göstermegin gencūr-ı maḫāzin-i raḥmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet buyurdılar ki ـ ــא ـ أن ا ـ م ـ م
أ ــא
3

1
2
3

ـ

ـ م ــא כאن

ـ وأن ا ـ

ـ ة ـ م ــא כאن

ـ وإن ا

ــא כאن

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Eğer senin şefaatin benim nabzımı tutmazsa, cürmümün eziyetiyle kurtuluş şifasını bulamam.
-mürselīn: -enbiyā M
Ey Amr! İslamın kendinden önceki yapılanı silediğini, hicretin kendinden önceki yapılanı silediğini ve
haccın kendinden önceki yapılanı sildiğini bilmedin mi? (İbn Huzeyme, Sahîh, C. 4, s. 131)
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Vāḳıa-i Uẓmā-yı Ġazve-i Mūte*
ــאء
1

ـ ا ــאء وا
ـ ـ أرض ا ــאم ـ
ـ ـ ا ـ و ــכ ن ا ـ او و ـ
 دون د ــBādī-i ẓuhūr-ı vāḳı a-i meşhūrda aḳlām-ı nāzükter-ḫırām-ı ni-

gārendegān2-ı āẟār ḳalem-i mūyīn-i naḳḳāşān gibi yek-zebān-ı ittifāḳdur ki
[A1 165a] sulṭān-ı ma mūre-güşā-yı [B 221] melik-i īcād aleyhi’ṣ-ṣalātü
ve’s-selām ḥażretleri Ḥāriẟ bin Umeyr-i Ezdī3 raḍıya’llāhü anh ile ḥākim-i
Şām Ḥārīẟ-i Ġassānī’ye nāme-i hidāyet-meāl-i da vet irsāl buyurmışlar
idi ki mesāfe-i azīmeti merḥale-i Mūte’ye müntehī olıcaḳ gümāştegān-ı
Ḳayṣer’den Şüreḥbil bin Amr-ı Ġassānī ef ā-i rāh bür-ṣıfat pāy-ı azmine
pīçān olup istiḫbār-ı aḳṣā-yı teveccühünde teḳāżā-yı [M 144b] nā-bercāya der-kār oldı. āḳıbet firistāde-i Resūl4-ı Yezdānī olduġın ḥasm5 idicek ḥüsām-ı ḫūn-āşām-ı ġadr ile rişte-i ḥayātına infiṣām virdi. [A2 190b]
Süferā-yı seyyidü’l-enbiyā6dan Ḥārīẟ raḍıya’llāhü anhuñ sünbüle-i ḥayātından ġayrı direv-dih-i dās-ı seffāḥ olmaduġına ḥāriẟān-ı mezāri -i siyer
ḫırmen-kūb-ı ittifāḳdur ki bu ḫaber-i nā-güvār südde-i seyyidü’l-ebrār7a
mün akis olıcaḳ ẕāiḳa-i ḥamiyyetlerine ġāyet telḫ gelüp ol müdebbir-i
bed-kāra iẕāḳa-i çāşnī-i zehr-ābe-i intiḳām ḳaṣdı ile işāret-i aliyyeleri üzre
ḫāric-i hicret-serāyda vāḳı mevżi -i cefrde8 üç biñ nefer bālā-destān-ı hücūm āmāde oldılar.

אوک ا از د دوز
آ ا وز אد ز

Naẓm:9

10

11

*
1
2
3
4
5
6
7
8
9

د
دا

در
אن
زده در אن

Başlık: M 144a, A1 164b, A2 190a, B 220
Mute, Şam’da bir yerdir. Belka’ya bağlıdır. Şam’ın dışındadır.
-gān: -kār A2
Ezdī -B
Resūl -A1
ḥasm: cezm B
-enbiyā: -enām M
-ebrār: - ālem A1
cefr: cerf M
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
10 Birinci beyit -A2
11 Hepsi poladı delen ok atıcılardır. Hepsi yapıyı yakan ateşi alevlendirenlerdir. Hepsi düşmanın kinine
karşı ittifak halindedir. Hepsi arada etek bağını kesmiştir.
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İmām-ı miḥrāb-ı bi ẟet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye mecma -ı ẟüreyyā-niẓām-ı
aṣḥāb-ı kirāmda edā-yı ṣalāt-ı ẓuhr içün āmāde-i pīşgāh-ı suṭūr-ı ṣufūfda
nümūdār-ı ṭuġrā-yı dil-ārā olduḳdan ṣoñra1 kümāt-ı adū-güdāẕuñ ḫarçīn-i sāmi aların bu gūne ẕaḫāir-i ḥikmet-niṣāb ile meşḥūn buyurdılar ki
“Yā ma şere’l-İslām cümleñizüñ nüvişte-i nigīn2-i yaḳīni3 olsun ki Zeyd bin
Ḥāriẟe emīr-i leşker-i manṣūr ve cümleye sālār-ı ḥall ve aḳd-i umūr ta yīn
olınmışdır. Eger Zeyd laġzīde-i ḥufre-i [A1 165b] şehādet olursa ammi-zāde-i mükerremüm4 Ca fer bin Ebī Ṭālib kār-fermā-yı leşker olsun,
eger Ca fer daḫı bāl-engīz-i āşiyāne-i beḳā olursa Abdu’llāh bin Revāḥa
alem-gīr-i ma reke-i tedbīr5 olsun. Ol daḫı ser-mest-i dest-i āḫir-i bezm-i
fenā olursa kendi beyniñüzde şāyeste-i rütbe-i [A2 191a] sālārı bir merd-i
güzīn iḫtiyārında terabbuṣ kendi rayetiñüze müfevveżdür.” Mervīdür ki ol
eẟnāda bir Yehūdī zübāb-ı kāse-i cem iyyet bulunmaġın bu siyāḳ üzre ḥarfrān-ı zebān-ı cesāret oldı ki “Yā Eba’l-Ḳāsım ẕāt-ı kerīmüñ vāḳı ā nebiyy-i
ber-ḥaḳ ise bu işāret-kerde-i nāṭıḳa-i ta ayyünüñ olan ümerā ber-ḥaseb-i
işāret bu ma rekede reh-siper-i merḥale-i fenā olmaġa muḥtācdur. Zīrā
enbiyā-yı Benī İsrāīl aleyhimü’s-selām bu maḳūle irsāl-i asākir ḫilālinde zebān[M 145a]-güẕār-ı tertīb itdükleri ser-leşkerān eger bāliġ-i a dād-ı
mie ise de elbette vāṣıl-ı ser-menzil-i beḳā olagelmişdür. Bu taḳrīre müte āḳib Zeyd bin Ḥāriẟe’ye daḫı taḥvīl-i ṣūret-i ḫiṭāb eyledi ki “Yā Zeyd6
eger pīşvāñuz peyġamber-i rāst-nefes ise hemān evlād ü ıyālüñe ḫayr-bād
[B 222] eyle ki lā-maḥāle bu ma rekede gevher-pāre-i cāndan taḫliye-i
ceyb-i beden idecegüñ emr-i muḥaḳḳaḳdur.” Zeyd raḍıya’llāhü anh bu vech ile
ḳandsā-yı dehān-ı şevḳ ü rıżā oldı ki “Belī ḥaḳḳā ki ser-i bī-sāmānımuza sāye-i
āṭıfeti sermāye-i sa ādet olan şecere-i kerīmü’l-aṣl-ı risālet ravża-i ṣadāḳatda
ẟābit nebiyy-i rāst-güftār ve pāk-girdār olduġına şehādet iderüm ve ṭarīḳ-i
rıżā vü iṭā atında īẟār-ı naḳdīne7-i revān itmegi dest-māye-i izzet ü sa ādet
bilürüm.”

1
2
3
4
5
6
7

olduḳdan ṣoñra: olduḳda M
nigīn -M
yaḳīni: nefsi A1
mükerremüm: āzādem A1, A2, B
tedbīr: tedmīr M
Zeyd: Ḥāriẟ A1
naḳdīne: naḳd A1, A2
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Beyt:

אک
1

یو ش א
اه و אی او د

ی

א
א

[A2 191b] Ba d-ez-īn cenāb-ı seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn2 aleyhi’t-taḥiyye
[A1 166a] ḥażretleri yed-i müeyyedleri ile bir livā-yı nesrīn-gūn3-ı aḳdın
buyurup Zeyd’üñ dest-i himmetine teslīm buyurduḳdan ṣoñra ol merdān-ı
cān-fürūşı teşyī içün eniyyetü’l-Vedā ’a dek taḥrīk-i ḳādime-i lā-mekānneverd buyurdılar. Aṣḥāb-ı kirām daḫı her biri eşk-i firāḳ ile kāse-i zamānı
pür-ḫūn ve dāmān-ı ṣaḥrāyı gül-gūn iderekכــ ا ــ ء
כــ ا ود ــ
4
 وردכـ ــא א א ــאmaḳālı ile icrā-yı merāsim-i tevdī siyāḳında Abdu’llāh
bin Revāḥa bu maḳāl-ı āteşīn-i ciger-dūzı ḥamāil-i bāzū-yı vedā eyledi.

ة

Şir:5

ا

6

ا

فا

أ لا
ذات ع

כ
و

ة
ان
אء وا כ ا

ي
ا

أو

אل إذا وا
אز و ر
ها

أر

El-ḥāṣıl ṣaḥrā ṣaḥrā-sūz-ı dil ve kārvān kārvān-sirişk-i müteselsil ile cānib-i maḳṣada tevcīh-i maṭiyye-i azīmet eylediler. Ḥareket-i ṣaf-endāzān-ı
ḥavme-i heycādan Şüreḥbil bin Amr-ı Ġassānī ḫaber-yāb7 olıcaḳ ḳalb-i
ḫubẟ-āgīni ḳārūre-i tīz-āb-ı ḫaşyet [M 145b] olup cānib8-i Hiraḳl’den istinfāra müsri ān9-ı sebük-tāz perrān itmegin müddet-i ḳalīlede ketāib-i
eṭrāfdan ṣad hezārdan mütecāviz kellāb-ı lāşe-ḫāy ferāhem oldılar. Ḥat1
2
3
4
5
6

7
8
9

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Onun yüce makamında toprak olan ten, ne hoştur. Onun vefa yolunda kesilen baş, ne hoştur.
seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn: vālā-niṣāb-ı risālet M
nesrīn-gūn: nester-nigūn B
Allah sabahınızı hayr etsin. Sizi kötülüklerden korusun. Selametle ve ganimetle evinize dönesiniz.
Şi r: Arabiyye M
Basît
“Lakin Allah’tan mağfiret, derin yara bırakacak ve lüzûmsuz şeyleri alıp götürecek bir darbe diliyorum.
Veya susuz birisinin elinden gelen iç organları ve ciğeri delip geçen öldürücü mızrak darbesini, Allah’tan diliyorum. Ta ki, kabrimin yanından geçilince denilsin ki, gazi olarak Allah onu doğru yoldan
ayırmasın ve ayırmamıştır.” (Abdullah bin Ravâha, Divan, s. 147)
-yāb: -dār A1
cānib -M
müsri ān: murġān A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

tā eṣaḥḥ-ı mu teberāt olan Tārīḫ-i Ḫamīs’de 1  و ــ ا ــאء ــ أ ــta bīri
çekīde-i ḳalem-i taṣrīḥdür. Mesāfe-i ḥareḳāt-ı ġuzāt Dimaşḳ-ı Şām’a şeş
merḥale [A2 192a] maḥalde Ḳal a-i Ma ān’a müntehī olıcaḳ Hiraḳl-i Rūm
arż-ı Belḳā’dan Bāb2 nām maḳamda ṣad hezārdan efzūn sipāh-ı Rūm ile
muḳīm-i mirṣad-ı teraḳḳub olduġından mā adā ketāib-i ḳabāil-i müsta ribenüñ3 daḫı rūz-be-rūz inżimāmı ol deryā-yı āşūb-ḫīzi muḥīṭ-i mevvāc-ı
belā itdügi miyān-ı aṣḥābda mevc-engīz-i şuyū olmaġın kūhsār-ı ẟebātlarında mānende-i tūde-i rīg-i revān āẟār-ı tezelzül-i ḫaşyet bedīdār oldı.
Binā-ber-īn pīrāmūn-ı [A1 166b] Ḥıṣn-ı Ma ān’da mülāḥaẓa vü müşāvere-i umūr içün dü şeb vaḳfe-gīr-i ḳa de-i tedbīr olmaḳ iḳtiżā eyledi.
Mā-ḥaṣal mevżi -i meẕkūrda bi’l-icmā basṭ-ı mebḥaẟ teşāvür olınmaġın
ba żı ları bu reye imżā-keş-i taṣvīb oldılar ki dergāh-ı bülend-destgāh-ı
[B 223] risālete ḳuvvet ü keẟret4-i adū ve uded-i idāt5 ve ża f ü ḳıllet6-i
ġuzāt tafṣīlini mutażammın iṭāre-i ḥamāme-i istinṣār idelüm. Yā budur
ki irsāl-i seriyye-i imdād ile püşt-i dīvār-ı ṣufūfımuzı teşyīd yāḫūd cānib-i
devlet-serāy-ı hicrete terdīd buyuralar. Ammā devḥa-i saḫt-rīşe-i kūhsār-ı
ẟebāt ya nī Abdu’llāh bin Revāḥa raḍıya’llāhü anh cenābınuñ bu ṣūret
rıżā-dāde-i ġayret-i bülend-himmeti olmayup şīrān-ı tīz-pençe-i İslām’a bu
vech ile māide-keş-i taḳviye vü teşcī oldı ki “Yā ma şere’l-müslimīn ol
ḥālet ki nefs-i selāmet-cūnuñ pīş-i naẓarında şimdi ṣūret-i nā-maṭbū ile
cilveger olmaḳda7 der-ḥāl āngeh bādī-i emrden anuñ şevḳ-i viṣāli ile dār ü
diyār ve māl ü ıyālüñüze muvāda a [A2 192b] itmiş idüñiz. ya nī arūs-ı
gül-gūn-ḳabā-yı şehādetgeh-i kemter-şīve-i cān-rübāsı hezārān naḳd-ı
revān niẟārına erzānī vü erzāndur. Şimdi zīr-i bürḳa -i taḳdīrden iẓhār-ı
kūşe-i iẕār itmege āmāde iken dā iye-i muḥāfaẓa-i cān sizi anuñ ẕevḳ-i
viṣāl-i ebediyü’n-neşāṭından vāye-gīr-i ḥirmān itmek nice lāyıḳ görinür.
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Denildi ki iki yüz bin kadar...
Bāb: Māb A1, A2
müsta ribenüñ: müte arrī A2
ḳuvvet ü keẟret-i adū -M, B
uded-i idāt: add ü aded M
ḳıllet: ḳalb M
olmaḳda -M
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Beyt: [M 146a]
1

ا

ا

ای م از ن
زی ای
אن ا ر

אک

Bā-ḫuṣūṣ düşmen-i siyeh-rūzgār ile bizüm ser ü kār-ı peygārımuz2
meṭālib-i fāniye-i dünyeviyyeden dūrterdür ve mücerred-i mevhibe-i ḫudāvendī olan dīn-i mübīn3 taḳviyesi içün olduġı emr-i muḳarrerdür.
Beyt:
4

ا

ادات دار א
א ای

5

Pes şāyān-ı şān-ı ḥamiyyet budur ki tūde-i ḥasek-beste-i işrāka yekdest [A1 167a] seyl-āb-ı ṣaḥrā-şūy-ṣıfat hücūm eyleyelüm. Elbette nāil6-i
derece-i iḥde’l-ḥüsneyeyn olmadan ḫālī degüldür. Yā budur ki düşmen-i
dīnüñ burc-ı beden-i ṣufūfından ẟülme-i inkisār bedīdār olup bizler fāiz-i
dest-māye-i meẟūbāt-ı cihād olayuz. Yāḫūd bizüm dehān-ı şimşīrimüz raḫnegāh-ı fütūr olup ridā-yı gül-fām-ı ḫūn ile derecāt-ı mirḳāt-ı minber7-i
şehādete ṣu ūd eyleyeyüz.”
Beyt:8
9

د

א אن ارزا
אد ا
א
و دردی ز دل ذوق ارا

[A2 193a] Kelimāt-ı İbn Revāḥa raḍıya’llāhü anh ḫāṭır-ı ser-mestān-ı
mey-kede-i ṣarāmete peymāne-i şūr-engīz-i şevḳ-i sitīz olup
Mısrā:

1

10

אدره

ا

ا

Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Ey kurban! Bu can için niçin bu kadar titriyorsun? Yokluk sahrasının toprağı varlık kanından daha
iyidir. (Sâ’ib-i Tebrîzî, Divan-ı Eş’ar, Gazller, Gazel 37/12)
2 peygārımuz: bī-kār A2
3 mübīn: metīn A1
4 Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bütün çabalarımız Allah içindir. Fena diyarının arzuları için değil!
5 berā-yı: zi-behr-i M
6 nāil -M
7 minber: münīr A2
8 Beyt: Naẓm A2
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
9 Kolay yollu rahata edilen talepler yarasın. Gönüldeki minnet ve derdi dostluk zevki keser.
10 Asıl söz ender ifadeler kullanan kişinin söyledikleridir.
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diyüp cümlesi dil-beste-i şāhid-i şehādet ve ẟenākārī-i muḥīṭ-i perḫāşa1 kemer-bend-i ṣıdḳ u niyyet oldılar. Ol mevżi den dü rūze mesāfe daḫı peymūde-i pāy-ı sütūr ḳılınduḳda ḳurā-yı Belḳā’dan Meşārıḳ ve Mūte nām
ḳaryeteyn2 beyninde rūdçe-i teng-cereyān gibi ol ḫurūşende-i baḥr-ı bīkerān-ı āhenīn-mevce dūçār oldılar. Ebū Hüreyre raḍıya’llāhü anh tertīb-i
ṣufūf3-ı rivāyet itmişdür ki çün sevād-ı pūlād-endūd-ı ketībe-i Rūm4 ṣaḥrāyı Meşārıḳ’da temevvüce āġāz eyledi. Dībāc ü ḥarīr-i perniyān-pūş bir leşker-i mücevher-cübbe-i melaḫ-şümār cūş eyledi ki menāẓır-ı [B 224] ebṣār
ḫīre ve menābir5-i şu ūr tīre oldı. Tesviye-i ṣaffeynden ṣoñra ṭalī a-i ṭarafeyn
mevce-i pīş-resvār teṣādüme der-kār olıcaḳ Zeyd bin Ḥāriẟe raḍıya’llāhü
anh livā-yı beyżā-yı seyyidü’l-enbiyāyı anḳā-yı hümāyūn-bāl-āsā pervāza
getürüp ġurāb-ṭıynetān-ı beyābān-ı işrāk-ı bed-nihādı6 efgende-i çengāl-ı
demār itmege [M 146b] der-kār oldı.
Mervīdür ki ṭıynet-i dilīrānesinde merkūz olan cevher-i şecā at ilmā ına beẕl-i ḳudret idüp egerçi reh-güẕār-ı seyl7-i şimşīrinde bulunan çend8
dīvār-ı üstüvārüñ daḫı esās-ı ḥayātın ber-kende eyledi. Ammā enbūhī-i
düşmen sedd-i dā iye-i ẓafer itmegin [A1 167b] āḳıbet bir ifrīt-i cādū-peyker-i meġāk-ı işrākuñ gezīde9-i nīze-i ef ā[A2 193b]-sīmāsı10 olup piristū-yı
şīrīn-lehce-i cān-ı pākı āşiyān-gīr-i ṭāḳ-ı ġurfe-i cinān oldı.
Naẓm:11

د
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

د
אن

آ

در אغ
اش داغ
در

ز אدر اد آ
ا
ز
ا

ن

زد

perḫāşa: pür-kāse-i B
ḳaryeteyn: ḳarīnü’l-i tibār A2
ṣufūf: ṣaff M, B
Rūm: küffār A1, A2, B
menābir: menābi A1
bed-nihād -A1, A2, B
seyl: şīr M
çend: cünd M
gezīde: gezende M
sīmāsı: sīmā M
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
12 O bir anneden doğmadı mı ki, sonunda ölmesin? Ecel denilen çengden hiç kimse canını kutaramadı.
Sinesinde dağ bulunmayan lale olmadığı gibi ecel elinden bu bağda etkilenmeyen kimse yoktur.

497

498

TENKİTLİ METİN

Ba d-ez-īn fāiz-i a lā-yı meṭālib Ḥāżret-i Ca fer bin Ebī Ṭālib raḍıya’llāhü
anh livā-yı faḫrü’l-enbiyāyı pehlū-zede-i ṣafḥa1-i ḫāk olmaġa düşürmeyüp
pīrāye-i dūş-ı raġbet eyledi ve feres2-i şuḳreden zemīne nāzil olup kendi
dest-i iḫtiyārı ile pey3-kerde-i tīġ-i ḥamiyyet eyledi. Devlet-i İslām’da ibtidā
uḳr-ı feres Ca fer raḍıya’llāhü anhdan ṣudūr itdügi ḳarār-dāde-i müellifīndir ve bu maḳāl-ı şevḳ-engīzi sünbül-i destār-ı 4 nāṭıḳa eyledi.
Şir:

وا ا א
ا א
ا א
5

ا א

دא

اا
و אرد

א

وا وم روم
א
إذ

Bundan ṣoñra şütür-i mest-i kef-efşān gibi mecma -ı eşrāra şerāre-pāş-ı
ḥamelāt-ı adū-sūz olup āteş-i şimşīr ile ḥavālīsinde bulunan nice dıraḫt-ı
rīşe-gīr-i beyābān-ı ḍalāluñ āşiyāne-i ebdānından ġurāb-ı lāşe-ḫvāruñ cān-ı
ḫabīẟin perrān eyledi. āḳıbet bir küştenī-i bed-kār şāḫ-pāre-i mīve-i ma ālī
olan yed-i yümnāsın bir tīġ ile berg-i bād-ḫūrde-i mihr-cān gibi zemīne
üftān eyledi. Ol dest-ārā-yı izz ü ulā alem-i seyyid-i ālemi yed-i yüsrāsı
ile żabṭ idüp6 yine ḥaşr-ı ḥaşerātı pā-zede-i hücūm eyledi. Bir müdbir-i
siyeh-rū daḫı nevk-i tīġ ile şīrāze-i reg-i dest-i çepīn peyvend-i ittiṣālinden ḳaṭ itmegin7 pīçīde8-i bālā-yı serv olan tāk-ı bürīdevār [A2 194a] dü
bāzū9-yı arġuvān-feşān ile nihāl-i dil-ārā-yı Muḥammedī’yi der-āġūş idüp
bu mertebeden ṣoñra ümīd-i ḥayātından [M 147a] ḳaṭ -ı yed idüp ṣafā-yı
ḫāṭır ve şevḳ-i derūn ile āmāde-i żiyāfet-ḫāne-i şehādet oldı.10 [A1 168a]

1
2
3
4
5

ṣafḥa: ṣaḥīfe A2
feres: ferş A2
pey: bī A2
-destār: -dest A2
Recez
“Cennete yaklaşmak ne güzeldir. Cennet hem güzeldir hem de içeceği serindir. Bu Rumlar öyle Rumlardır ki, azapları yaklaşmış. Onlarla karşılaştığımız zaman, onların içeceği (kanını akıtmak) bana aittir.” (İbn Hişâm, Sîretü İbn Hişâm, C. 2, s. 378)
6 idüp -M
7 itmegin: eyleyüp M
8 şīrāze-i reg….pīçīde -A2
9 bāzū: dü bārū A2
10 oldı: eyledi M
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Beyt:

אر
1

ن آب
ر
رد
אدت را آ א

ز

Āḫir bu2 dūzaḫī-i bed-sirişt ol nūr-ı çeşm-i a yānı ḍarbe-i yek3-şimşīr ile
dü-nīm idüp rūḥ-ı laṭīfi küngüre-i illīyine ṭayarān eyledi.

ور א א
م در אن אد

Naẓm:4

5

روح از اب
در ان אد

دادش אم
א
ّئ
و
א
א

raḥmetu’llāhi aleyh ve raḍıya’llāhü anh.
Abdu’llāh bin Ömer raḍıya’llāhü anhümādan mervīdür ki “Sükūn-ı
telāṭum-ı veġādan ṣoñra Ca fer raḍıya’llāhü anhuñ cesed-i müteyemmenin tefaḳḳud ider idüm. Bir ḥāletde memerr-i naẓar-ı ibret-bīnüm oldı
ki ṣafḥa-i beden-i nāzükterīninde ṭoḳsandan mütecāviz zaḫm-ı ḫūn-pāş
cānib-i nüzhetgāh-ı cināna revzen-güşā-yı temāşā olmış idi. Abdu’llāh
bin Revāḥa raḍıya’llāhü anh Ca fer’üñ maṭiyye-i bedenden nüzūlın istiṭlā idicek ber-ḥaseb-i işāret-i faḫrü’l-mürselīn alem-i sipeh-sālārı ref ine mübāderet eyleyüp bu maḳāl-ı ṣıdḳ iştimāli naḳş-ı kitābe-i eyyām
eyledi.

1

2
3
4
5

Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
Mahmurken suya duyulan ihtiyaç gibi ölüme o şekilde susamıştır. Şehadet kılıcının darbesini rahatlıkla
yer.
bu: bir M
yek -M
Naẓm: Beyt M, A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Sabır ve rıza makamına erdi ve şehit düştü. Nefs-i mutmainne ile cennete ayak bastı. Ten azabından
sonra ruh lezzeti hâsıl oldu. Canı aziz olup teni de hafifleşti.
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א
أ
אئ أو כ

Şir:1

ئ
وا ا
2

אل א כ
أ إ
أ ب ا אس و
ا
א أراك כ

Muṭavvelāt-ı āẟārdan kitāb-ı İktifā’da İbn Revāḥa’dan bu recezüñ ol maḥalde ser-zede-i ẓuhūr olduġı raḳam-güẕāşte3-i rüvātdür.4
Arabiyye:5

ت

إ
אض ا

أ
א
ا

ز او
6

ا

א

وא
إن
ت

א

وإن

Ba żı müellefāt-ı mu tebere-i siyerde mesṭūrdur ki se rūze müddet güẕār
itmiş idi ki İbn Revāḥa raḍıya’llāhü anh iltiḳām-ı pāre-i nevāl degül būse-i
leb7-i nān müyesser olmamış idi. Ol ḫilālde ammi-zādesi bir gūşt-pāre-i
nā-çīz tedārük [A1 168b] idüp anuñla bir miḳdār sedd-i derīçe-i mi de
itmek emrinde ġāyet-i ibrāmına bināen Abdu’llāh raḍıya’llāhü anh daḫı
āverde-i sīḫ-i [M 147b] enāmil idüp intihāş dā iyesine şürū üzre idi ki
1
2

3
4
5
6

7

Şi r: Recez M
Meştur recez
“Ey nefsim! Yemin ederim ki, sen de ister istemez düşeceksin. Ya isteyerek ölüme gideceksin, ya da ölüme zorlanacaksın. Uzun süredir sen huzur içindeydin. Sen, çürümeye yüz tutmuş kırbadaki su damlası
gibisin. İnsanlar bağırıp çağırdılar. Ve ağlamaya yüz tuttular. Nasıl oluyor bana ki, seni cenneti istemez
görüyorum.” (Abdullah bin Revâha, Divan, s. 153)
-güẕāşte: -dāşte M
rüvātdür: rivāyetdür A2
Arabiyye: Şi r A2
Meştur recez
“Ey nefsim! Sen, şimdi öldürülmezsen de bir gün öleceksin. Bu ölüm havuzudur dolmuştur. Allah’tan
ne istemişsen sana o verilmiştir. Sen, ya o iki kişinin yaptığını yaparsın. (Yani arkadaşların Zeyd ve
Cafer’in yaptığı gibi şehitliği tercih edersin.) Eğer kendini geri çekersen asi olursun.” (Abdullah bin
Revâha, Divan, s. 154)
leb -A2
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nā-gāh Ca fer raḍıya’llāhü anhuñ fānūs-ı muṣaffā-yı bedeni şikest-ḫūrde-i
seng-bār-ı sitem-keşān olmaġla bir cānibden ġulġule-i nevḥa1-i ārām-sūz2-ı
İslāmiyān günbed-i gerdānı3 lerzān eyledi. Hemān kendi nefsin pā-māl-i
serzeniş-i melāmet iderek “Ey nefs Ca fer bu ser-ābzār-ı aṭşān-keş-i fenādan sīr-āb-ı ser4-çeşme-i na īm olmaġa azm eyledi. Sen henüz kemter-loḳma-i ẕāiḳa-sūz-ı dünyevī ile meşġūlsın.” diyüp ol gūşt-pāreyi zemīne endāḫte idüp5 ve miyān-ı ma reke6-i ḳıyāmet-engīze şitāb eyledi. Mervīdür ki
eẟnā-yı [A2 195a] ḥarbde ḳalem-i engüştine ḍarb7 iṣābet itmegin der-ḥāl
raḫş-ı meydān-neverdinden pertāb idüp engüşt-i cerīḥin zīr-i pāyına aldı.

د

Arabiyye:8
9

إ إ
ا

أ

و

diyerek destinden cüdā eyledi. Ammā ol maḥalde pīşānī-i nefsinde nev an10
kerh-i tereddüd iḥsās itmegin ḫōd-be-ḫōd bu ta bīr ile raḫş-ı ḥarūn11-ı nefsine ḥavāle-i mihmīz-i tevbīḫ eyledi ki “Ey nefs bu dāmgāh-ı bī12-beḳāda
pā-beste-i tereddüd olmaḳ ne [B 226] maṣlaḥat içündür?
Beyt:13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

אي
אي אك

כ

ا

אد אت א
اي گ

nevḥa -M
ārām-sūz -A1, A2
İslāmiyān günbed-i gerdānı: İslām kendülerini M
ser -A2
idüp -M
ma reke -M
ḍarb: zaḫm A1, B
Arabiyye: Şi r A1, A2
Meştur recez
“Ey nefsim! Sen parmakları kanatılmış olan değil misin? Allah yolunda rast gelmişsin.” (Abdullah bin
Revâha, Divan, s. 154)
nev an -M, A1
ḥarūn: Harūn M
bī -M
Beyt: Mısrā A1
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Hadiselerden başka bu darlığın sonucu nedir? Ey dar görüşlü! Bu dar yeri niye kazıyorsun? (Hâkânî,
Divan-ı Eş’âr, Kasideler, Kaside 128/2)
Son mısra -A1
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Eger alāḳa-i zen saña reh-zen olursa dūr-endāḫte-i merḥale-i ẟülüẟe-ṭalāḳ
olsun ve eger cevārī vü ġulām saña girībān-gīr olursa anlar daḫı meġāliḳ1-i
rıḳḳıyyetden vāreste-i füsḥat-serāy-ı atāḳ olsunlar ve eger maḥabbet-i bāġ ü
besātīn riyāż-ı ḫāṭıruñda rīşe-gīr ise anı daḫı efḍal-i kāināt ḫulāṣa-i mevcūdāt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt cenābına hibe eyledüm. Yā bundan ṣoñra ne ārzū
ile [A1 169a] bu ẓulmet-ābād-ı kühen-bünyād-ı cihān-ı fānīye nigerān ve
ser-mest-i ḫum-kede-i şehādet olmadan gürīzānsın.”

ا

Rubāiyye:2

אن
ن

3

ا אب
ه آرا
ا

ه

ای دل
אغ

وا אه آن
و א اد

diyüp livā-yı faḫrü’l-enbiyā ile keştī-i bādbān-güşā gibi lücce-i heycāda
āġāz-ı şinā eyledi. [A2 195b] Tā aña dek ki telāṭum-ı deryā-ḫurūş-ı ziḥāmda zevraḳ-ı sebük-rev-i vücūdı şikest-ḫūrde-i sāḥil-i şehādet oldı. Raḥmetu’llāhi aleyh [M 148a] ve raḍıya’llāhü anh.
Mervīdür ki İbn Revāḥa ten-zede-i bismilgāh-ı fenā olıcaḳ ābit bin
Aḳrem-i Enṣārī raḍıya’llāhü anh rāyet-i sulṭān-ı risāleti ber-dāşte-i dest-i
ḥimāyet idüp 4 כــ
ــ ا ــ ر ــ
ا
ــ ا ــ
 ــאnidāsını ref ile
nigāhdārende-i uhde-i sālārı bir merd-i güzīn iḫtiyār olınmaġa ṭalebkār
oldı. Āmme-i müminīn 5  أ ـ ــא א ـdidüklerinde 6  ــא أ ــא א ـcevābı ile
Cenāb-ı Ḫālid bin Velīd raḍıya’llāhü anh taḥvīl-i beşere-i teveccüh idüp
alem-i seyyid-i ālemi dest-i isti dādına īṣāl eyledi. Ḫālid raḍıya’llāhü anh
“Yā ābit sen benden esenn ü evlāsın. Ḫuṣūṣan ḥużżār-ı vāḳı a-i Bedr-i
kübrādan olmaġıla bu emre7 benden aḥrā vü eḥaḳsın.” diyüp ḳabūlünden
ṣūret-nümā-yı imtinā olıcaḳ “Yā Ḫālid cevāhir-i nā-yāb-ı şecā at senüñ
1
2
3
4
5
6
7

meġāliḳ: mu āniḳ M
Rubā iyye: Beyt A1
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
Ey gönül! Bütün cihan sebeplerini istenmiş say. Eğlence bahçeni yeşillikle süslenmiş say. Ve o an gece
bu yeşillik üzerine şebnem gibi oturduğunu ve sabah da uyandığını say.
Ey Müslümanlar! Hakemlik için sizden olan bir adam üzerinde anlaşın.
Sen ey Sabit!
Ben böyle bir göreve layık değilim
emre -B
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maḫzen1-i ṣandūḳa-i isti dāduñdur. 2ــא إ ــכ
 ـ ا ــא أdiyüp ba d-ez3
īn āmme-i aṣḥāb-ı kirāma daḫı א ــ
ــ ــ
 ــא أ ــא ا ــאس اmaḳālı
4
ile taḥrīk-i silsile-i istirżā eyledi. Mecmū -ı aṣḥāb naġme-i ne amda5 demsāz-ı ittifāḳ olıcaḳ Ḫālid daḫı dest-i iḥtirām ile livā-yı seyyidü’l-ebrārı pīrāye-i dūş-ı iftiḫār eyledi.
Rāzdār-ı faḫrü’l-enām Cenāb-ı Ebī Hüreyre-i ālī-maḳām raḍıya’llāhü
anh [A1 169b] gevher-çīn-i zemīn-i6 rivāyetdür ki İbn Revāḥa’nuñ imāme-i
vücūdından tār-ı nefes güsiste olıcaḳ sübḥa-i metīnü’n-niẓām-ı [A2 196a]
ferāid-i īmāniyāna tefriḳa-i ḥāl reh-yāb olup yek-sere rāh-ı gürīze i āde-i vücūh eylediler. Ḫālid her çend pīşgāhlarına vaż -ı dīvār-ı feryād idegördi, ḳaṭ ā
müfīd olmayup ḥamle7-i ḫutuvāt-ı nefes-i āḳıbet-cūlarına pāydār olmadı8.
أ ــא ا ــאس ن ـ ا ـ ـ
āḳıbet Ḳuṭbe bin Āmir raḍıya’llāhü anhـ ب
9
10
 ا כ ــאر ــ ــ أن ــ ــאل ا ــ ارtesliyesi ile rāh-ı gürīzlerine ḥafr-ı ḫendeḳ-i ḥamiyyet itmek ile cevher-i ġayret-i fıṭrīleri11 leme ān idüp yek-sere
i āde-i inān-ı terācu ile def aten kerem-sāz-ı hengāme-i gīrūdār oldılar.
Naẓm:12

ان و אن
د ان
אن
ز ت در אی
אره
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

אره

ح از אن ر

دوا

ز دو ف آرزوی
رای ارا

maḫzen: maḥzūn A1, A2
Allah’a yemin ederim ki, bu görevi (sorumluluğu) sadece senin için aldım.
Ey insanlar! Hâlid’i komutan seçmek hususunda görüş ve söz birliği ettiniz mi?
Mecmū : Amme A1
ne amda: ta amda B
zemīn -A2
ḥamle: cümle.
olmadı: oldı A1
Ey insanlar küffar ile harb halindeyken öldürülmek savaştan kaçarken öldürülmekten daha hayırlıdır.
tesliyesi: tīşesi A1, B
fıṭrīleri: ḳuṭrīleri B
Naẓm: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
13 Dilberler meydanda coşmaya başladı. Kıskançlıktan coşkun denizler dalgalanmaya başladı. Başka bir
şekilde çabaladılar. Takva bütünüyle aralarından çıktı. Her iki taraftan da kavga arzuları yükseldi. Ne
dostluk tercihi ne kaçma fikri…
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Tā ol zamāna dek ki meş al-i żiyādār-ı beyżā ḳarīn-i inṭifā olup dūd-ı
tīre-fām-ı şeb1 miyān-ı dost ü düşmene medd-i sitāre-i infiṣāl eyledi. Dü
leşker mānende2-i rūz ü şeb yek-dīgerden mütefāṣıl olup ārām-gīr-i kūşe-i
istiḳrār oldılar.3

ر آא
ردی

Naẓm:4

وه
6
ه

5

ه

آن دو
ن دو

از

ود آ
ود آ
د

Cāme-şūy-ı seḥergāh ṣābūn-ı āfitāb ile pīrāhen-i ālemi çirk-i şebden
şüst ü şūy eyledükde yine leşker-i ṭarafeyn āmāde-i kārzār olup birbirlerinüñ kivāre7-i ebdānından irāḳa-i engübīn-i şīrīn-güvār-ı ḥayāt itmege nīş-i
zehr-ālūd-ı tīġ ü tīri tīz [A1 170a] ve zenbūr-miẟāl cūş-ı mu āmele-i sitīz
eẟnāsında [A2 196b] Ḫālid raḍıya’llāhü anhuñ mirat-ı muṣaffā-yı ḫāṭırında naḳş8-ı serā-perde-i ġaybdan bir ṣūret-i müstaḥsen mün akis olup
hādī-i tevfīḳ bir tedbīr-i dil-peẕīre irşād itmegin9 tesviye-i ṣufūf eẟnāsında
taġyīr-i mevāżı -ı ecnād eyledi. ya nī muḳaddime vü sāḳa ve yemīn ü yesārı yek-dīgerüñ maḳarrına ta yīn eyledi. Ḫaẕele-i kūteh-naẓar-ı beyābān-ı
ḍalāl mevāḳıf-ı ma hūdede rūz-ı sālifede mu āyene itmedükleri10 ceyşi nāma hūd müşāhede itmek ile verā-yı ġışāve-i şāmda İslāmiyān’a tevārüd-i
imdād i tiḳād eylediler ve bu ḥāletden bi-emri’llāhi te ālā dīde-i idrākları
enbāşte-i ġubār-ı ḫaşyet olup iḳdām-ı cesāretlerinde māsike-i ẟebāt bulamadılar. Hiraḳl-i Rūm ol şükūh-ı ṭumṭurāḳ-ı mülūkānesi ile bi-emr-i
Ḫālıḳ-ı bī-çūn ser-pençe-i saḫt-gīr-i hirāsda zebūn olup11 teḳāżā-yı bīm ü
1
2
3
4

şeb: şām A1
mānende: mānde A2
oldılar -M
Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
5 leşker: maḥşer M, A1, A2
6 Âfakı tutmuş bir güneş olan Cemşid gibi laciverd, zemine doğru indi. O iki asker grubu inip iki yorgun
dağ gibi yakınlaştılar.
7 kivāre: kūze M
8 naḳş: nuḳūş A2
9 mün akis olup….irşād itmegin -A2
10 itmedükleri: itdükler A2
11 olup -A2
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telāş ile kām ü nā-kām icāle-i kümeyt ser-saḫt-ı hezīmet ve i āde-i inān-ı
felāket eylediler.

ا روم
م
א

Naẓm:1

دان

د رو در
و אر از

2

ان

آ
ازآن
ان

ـ אن ا ـ ي ـ ه א ـ ا ـ ر

3

şīrān-ı zencīr-ḫā-yı düşmen-rübā gird-āb-ı
yes ü ḥirmānda nā-ümīdāne dest ü pā-zede-i ġarīḳāne iken bu gūne bir
naḳş-ı nā-memūl-ı furṣata ki levḥa-i müteḫayyilelerine reh-yāfte-i duḫūl
degül idi, nāil olıcaḳ her biri bir ṣā iḳa-i ḫaṣm-endāz [M 149a] olup
ṣāḳ-ı ricāle ve ḫayl-i ḫayyāleleri tāb ü tüvāndan sāḳıṭ olıncaya dek ta ḳībe
müsāra at idüp çāşnī-gīr-i şimşīrleri nice mīl miḳdārı mesāfede [A2 197a]
[B 228] lāşe-i eşrārdan bahāyim ü sibā -ı ṣaḥrāya basṭ-ı süfre-i żiyāfet
[A1 170b] ve suḳāṭa-i elbise vü4 emvālleri āverde-i fitrāk-ı ġanīmet eylediler.
Mervīdür ki ol rūz-ı fetḥ-endūzda Ḫālid raḍıya’llāhü anhuñ dest-i düşmen-sūzında ebdān-ı seng-dilān-ı küffāra āzmāyiş itmeden nüh tīġ-i ḫūnbār şikest olup āḳıbet Ṣaḥīfe-i Yemānī nām şimşīr-i nāmdār peydā5 oldı.
Ve fi’ṣ-Ṣaḥīḥi ـ א ـ ـ و ـ أ ـ ــאل ا ـ ـ ـ ي ـ م ـ ـ أ ـ אف ــא
6

א ـ

ـ

ـ يإ

ـ

ـ

Mervīdür ki bād-ı ẓafer arṣa-i perḫāşı sevād-ı müşrikīnden pāk idicek
Ḥıṣn-ı Mūte’yi ki muḳaddemā dāmen7-i ḥıṣn-ı merḳūmdan güẕerān iken
müslimīnden birin nigūnsār-ı bālū a-i fenā itmişler idi. Kümāt-ı ḳavī-bāzū8
ile teng-girifte-i āġūş-ı muḥāṣara idüp ser-i bāzū-yı çarḫsāsında anveten
1
2
3
4
5
6
7
8

Naẓm: Beyt A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Sonuçta Rum ehli kaçtı ve yiğitler aslanı hücûm etti. Bir avuç çer çöpün selde akışı gibi kaçmaya öyle
yeltendiler.
Her türlü işin anahtarı kendisinde olan bütün noksanlıklardan münezzehtir.
vü: -i M
peydā: pāydār M, A1
“Sahih-i Buhârî’de Halid b. Velid’den rivayet edilmektedir ki şöyle buyurdu: Mute savaşında dokuz
kılıç elimde parçalandı da en son Sahife-i Yemânî isimli kılıç kaldı.” (Buhârî, Sahîh, C. 5, s. 144)
dāmen: dāġ A2
bāzū: bārū B
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naṣb-ı livā-yı fetḥ eylediler. Anede-i ḳuṭṭānın1 sūḫte-i bāriḳa-i şimşīr idüp
ġanāyim-i mevfūreyi āmāc-ı sihām-ı iḳtisām eylediler. Ba d-ez-īn bedreḳa-i
selāmet ile pāy-taḫt-ı ḫıdīv-i ḫıṭṭa-i bi ẟet aleyhi’t-taḥiyyet cānibine şuḳḳagüşā-yı rāyet-i mu āvedet oldılar. Dürc-ārā-yı mücelled-i Buḫārī olan mürvārīd-i ālem-bahā-yı ṣiḥāḥdandur ki Enes bin Mālik raḍıya’llāhü anh keşīde-i rişte-i rivāyet itmişdür ki na y2-ı şühedā-yı Mūte3 vürūdından çend
rūz muḳaddem bir gün nigehbān-ı ḳalem-rev-i mülk ü melekūt aleyhi[A2
197b]’s-selām ḥażretleri encümen-ārā-yı ḥalḳa-i aṣḥāb ve nūr-baḫş-ı dīde-i
miḥrāb olduḳları ḥāletde idi ki ḥażret-i ḫudāvend-i ġayb ü şühūd cellet
aẓametuhū ḥabīb-i efḍalü’l-enbiyā aleyhi’s-selām cenābını tefāṣīl-i ḥālāt-ı
ġuzāta muṭṭali idüp ḳavl-i āḫerde ferrāş-ı kār-ḫāne-i ḳudret pīşgāh-ı dīde-i arş-bīnlerinden ref -i ḥücüb-ı arżīn idüp bi’l-cümle sevāniḫ-i taḳābül ü
teḍārub [A1 171a] memerr-i bāṣıra-i yaḳīnleri olmaġıla aṣḥāb-ı ālī-cenāba
basṭ-ı ser-encām-ı ġuzāt-ı İslām buyurdılar ki ـ ـ أ ـ
أ ـ ا اـ زـ
4
ـ
ـ ـ أ ـ ا ـ روا ـ
ـ
ammā mu teberāt-ı siyerden kitāb-ı
İktifā’da bu ta bīr-i dil-peẕīr üzre güẕeşte-i mürsele-i suṭūrdur ki ــא أ ـ

ا

5

ـ

ـ

ــא

ـ

אـ

ـ و ـ أ ـ ا ا ـ ز ـ ـ אر ـ
ـ ا
ا ـ م ــאل ر ـ ل ا
ـ א ـ ــא ـ
 ـ ـ ا ـ أ ــאlākin eşheb-i ḫoş-ḫırām-ı

6

kelām -ı faḫrü’l-enām7 bu maḳāma8 gelicek bir miḳdār licām-keşīde-i vaḳfe-i ṣamt olmaġın bu sekte9-i ḫāṭır-fersādan enṣāruñ merāyā-yı vücūhında āẟār-ı reng10-i taġayyür nümūdār olmaġa başlayup “Āyā İbn Revāḥa da
mı11 leked-zede-i tūsen-i saḫt-süm-ı fenā oldı ola?” diyü ḥayret ile maşrıḳ-ı
sitāre-i ġayb olan dehān-ı mu ciz-ḫvān-ı nebevīye nigerān oldılar. Nergis-i
ġayb-bīn-i seyyidü’l-mürselīn sebze-i siyeh-tāb-ı müjgānları üzre şebnem
1
2
3
4

ḳuṭṭānın: faṭāneti A2
na y: daḫı A2
Mūte -A1
Sancağı Zeyd aldı ve şehit oldu, daha sonra Cafer aldı o da şehit oldu, akabinde İbn Ravâha aldı o dahi
şehit oldu.
5 “Mute Savaşı’nın bayraktarlarını Resûlullah (S.A.V.) şöyle anlattı. Savaş kızıştığında Zeyd bin Haris
savaşıp şehit oluncaya kadar sancağı o aldı. Sonra Cafer savaşıp şehit oluncaya kadar sancağı aldı.”
(Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 8, s. 756)
6 kelām -M
7 -enām: -enbiyā A1
8 maḳāma: maḳāla M
9 sekte: şikeste A2
10 reng: jeng M, A2, B
11 mı: daḫı A2
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[A2 198a]-çekān-ı sirişk-i girībān-sūz-ı firāḳ olaraḳ yine icāle-i tekāver-i
taḳrīre başlayup ــא ـ ـ ـ ا و ــאل
ـ ــאل أ ــא ـ ا ـ روا ـ א ـ
1
ـ
ـ ـ ا
ـ ـ فا אـ ـ و ـ אـ
 أ ـ ا ا ـ ـbu maḥalden āvīze-i miyān-ı iftiḫār olduġı ḥasm-kerde-i ittifāḳ-ı muḥaddiẟīndür.
Nigāşte-i ḫāme-i rivāyetdür ki peyām2-ı şehristān-ı ġayb ya nī ḫaber-i nebiyy-i bī-reyb şüyū ından dü hefte güẕerān olduḳdan ṣoñra cānib-i ġuzāt-ı Mūte’den Ya lā bin Ümeyye tevārüd eyleyüp3 arż-ı tefāṣīl-i
mācerā-yı ġuzāt içün dīvān-ḫāne-i muḳaddes-bisāṭ-ı risālete rū-nihāde-i
müẟūl4 olıcaḳ ḫvāce-i kütüb-ḫāne-i ulūm5-ı evvelīn ü āḫirīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretleri bu vech ile feyyāże-i zülāl-rīz-i nāṭıḳalarına güşāyiş virdiler ki [A1 171b] “Yā Ya lā vāḳı āt-ı şühedā vü ġuzātı sen mi bize
sevād-ı nemīḳa-i taḳrīr idersin, yoḫsa biz mi saña naḳş-ı ṣaḥīfe-i beyān
idelüm?” Ya lā6 bu siyāḳ üzre basṭ-ı cevāb-ı mestmendāne itdi ki “Yā Resūla’llāh verā-yı tutuḳ-ı perde-serāy-ı āferīnişde olan nuḳūş-ı reng-ā-reng-i
esrār7-ı ġayb çeşm-i şühūduñıza ser-ā-ser nümāyāndur.
Beyt:
8

א

د

ّ ا

ان
ا
ا ه درس

دل آ א
ز آدم

[A2 198b] Siz ḥall-i risāle-i taḥḳīḳ buyuruñ ki ṭūṭī-i şeciyyü’n-naġam-ı
şaḫsār-ı ḳuds şeker-şikenlik itdügi maḳāmda [M 150a] bizler gibi ġurāb-ı
vīrāne-perver-i ḥaḳāretüñ taḥrīr9-i nāṭıḳa-i taḳrīr ne ḥaddidür.”
Beyt:10

1

Rāz-ı dü cihān çeşmüñe mesṭūr degüldür
Manẓūruñ olan ġayriye manẓūr degüldür

“Efendimiz daha sonra şöyle devam etti: Sonra Abdullah b. Ravâha sancağı devraldı ve şehit oluncaya
değin savaştı. Daha sonra o sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç aldı da Cenâb-ı Hak onunla fethi
müyesser kıldı ve Seyfullah diye lakab verildi.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, C. 7, s. 412)
2 peyām -A1
3 eyleyüp: idüp A2
4 müẟūl: mesūl A2
5 ulūm -M
6 Ya lā -A2
7 reng-ā-reng esrār: esrār-ı reng-ā-reng A2
8 Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Rahatlıkla bilinir ki, akl-ı kül senin ilminde daha harfleri heceleyendir. Hz. Âdem henüz “allame’l-esmâ” ilminin dersini okumamıştır.
9 taḥrīr: taḥrīk A1, A2
10 Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
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diyü taḥrīk1-i güşāyiş-i derīçe-i dehānın revzene-i gūşına taḥvīl itmegin ḥażret-i seyyid-i ins ü cān ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bāre-i nāzenīn-cünbiş-i
zebān-ı mu cize-ṭırāzların cevelānger2-i meydān-3ı taḳrīr idüp4 vāḳı āt-ı
güẕeşte-i ġuzāt-ı sütūde-ṣıfatı5 yegān yegān resīde-i ser-menzil-i beyān eyledi. Hemān Ya lā raḍıya’llāhü anh bu zemīn üzre vaż -ı püşt-i dest-i inṣāf
eyledi ki ــא وا ـ ا ـ
ـ
ــא ر ـ ل ا وا ـ ي ــכ א ـ ــא כ ـ ـ
6
“ כ ـ ه وأن أ ـ כ ــא ذכ ـ تya nī yā Resūla’llāh seni ḥaḳ üzre ba ẟ eyleyen
Allāh7 ḥaḳḳiçün vāḳı āt-ı ġuzātdan bir ḥarf fürū-güẕāşte buyurmadıñuz.
Anlaruñ ṣūret-i aḥvāli tamām muṭābıḳ-ı mirāt-ı mücellā-yı taḳrīriñüzdür.” Keẕā rüvātü’l-Buḫārī ḫāme-i siyeh-girye-i girībān çāk-ı dūş8-ı ṣafḥa9-i
rivāyete bu vech üzre ilbās-ı pīrāhen-i nīlī-fām-ı mātem ider ki ḥażret-i
ḫāṭır-nevāz-ı bī-kesān-ı ümmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet ḫāne-i Ca fer raḍıya’llāhü anha ḫaṭve-cünbān-ı ta ziyet olup muḳle10-i melāik-endāzı meḥāsin-i mübāreki üzre [A2 199a] isāle-i [A1 172a] ḳaṭarāt-ı riḳḳat iderek
eytām-ı kirām-ı Ca fer’üñ gāh serv-i ruḫsārların būsegāh-ı leb-i iltifāt idüp
gāh ten-i zerd-i yetīmānelerin cild-i zerkārı gibi muṣḥaf-ı sīnelerine keşīde
buyurup tamām edā-yı ḳavā id-i nevāziş ü şefḳat ile itmām-ı merāsim-i
ta ziyet buyurdılar.
Ṣaḥīḥ-i Buḫārī’de [B 230] Abdu’llāh bin Amr raḍıya’llāhü anhdan
menḳūldur ki ḫulāṣatü’l-kevneyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri
ta ziye-i eytām-ı Ca fer’e bu ta bīr-i ḫāṭır-peẕīr ile şeker-feşān-ı taḥiyyet
oldılar ki “Es-selāmü aleyküm yā ibn ẕü’l-cenāḥeyn bu ṭāir-i tāze-pervāz-ı ta bīrüñ ḥaḳīḳat-i meālinden pürsān olanlara güher-pāş-ı cevāb oldılar ki ammi-zāde-i kerīmü’n-nesebüm Ca fer’üñ rāh-ı rıżā-yı İlāhī’de
dıraḫt-ı bedeninden sāḳıṭ olan iki şāḫ-pāre-i destinden ivaż cenāb-ı ke1
2
3
4
5
6

taḥrīk -A1, A2
-ger: -gerd M, gīr A1
meydān -A1
idüp: eyleyüp M
sütūde-ṣıfatı -A1, A2
Ya’lâ dedi ki, seni hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim ki, onların halinden bahsederken hiçbir
harf eksik bırakmadın. Daha önce söylediğin her şey aynen çıktı.(el-Makrîzî, İmtâ’u’l-Esmâ, C. 13,
s. 362)
7 Allāh -M, A1
8 dūş: revş M
9 ṣafḥa: ṣaḥīfe M
10 muḳle: maḳāla B
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remkār-ı müzd-baḫş celle şānühū yāḳūt-ı sürḫden iki bāl erzānī buyurup
ṭuyūr-ı nihālistān-ı behişt ile dil-ḫvāhı olan maḥalle pervāz itmededür. Bu
reh-güẕerden Ca fer-i Ṭayyār laḳabı ile bāl[M 150b]-engīz-i iştihār olmışdur.

واز

Beyt:
1

در אغ

ا

אن او

ــא ـ ا ـ وروي ـ ا ـ ــאس ر ـ
ـ
و ــאل ـ ا ـ م إن ـ א ـ
ـ ت ــא
ـ و ـ ــאل د ـ ا ـ ا אر ـ
ـ ا
ــא أن ر ـ ل ا
ا
2
ــ
ــ ــ ا ئכــ ر ــ ا
ــ
 ــ ذا ــÇend rūz mürūrında Ḫālid
raḍıya’llāhü anh3 aṣḥāb-ı ẓafer-medār ile südde-i mekārim-endūz-ı risālete
çehre-sāy olup nāil-i iltifāt-ı faḫr-i kāināt oldılar. Ḫātime-i risāle-i rivāyetdür ki melḥame4-i ẟebāṭ-sūz-ı Mūte’nüñ mebādī-i iltihāb-ı kānūn-ḫarābında üç nefer ser-leşker-i nāmdār loḳma-i ejder-i merdüm-āşām-ı ṣamṣām5
olduġı6 baḳiyye-i aṣḥābuñ ṣaff-ı ẟebātların ber-hem-zede idüp nev an
inān-rīz7-i bādiye-i gürīz olduḳları içün [A1 172b] hicret-serāya vuṣūlleri
eẟnāsında Medīne-i Müteyemmine’de kūşe-nişīn olan aṣḥāb8 raḍıya’llāhü
anhüm istiḳbāllerine azm idüp her birin

א

Beyt:
9

10

א

د

از

א

د از

mażmūnı ile āmāc-ı sihām-ı ciger-dūz-ı teşnī ü melāmet eylediler. Ḥattā
ḫil at-i gül-reng-i şehādetden gürīzān olanlaruñ cezāsı budur diyü nicelerüñ ser ü rūyına ḫāk-i meẕellet pāşīde eylediler. āḳıbet serzeniş-i nāsdan
1

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Melekler, cennet bahçelerindeki kanat sahibi kuşlar gibi köşe bucak kanat çırpıyorlar.
2 Resûlullah buyurdu ki: Cafer’in kendileriyle cennette uçtuğu iki kanadı vardır. Abdullah bin Abbas’tan
başka bir rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdular: Dün gece cennette girmiş
idim bir de baktım Cafer meleklerle uçmaktaydı. (el-Hâkim, el-Müstedrek, C. 5, s. 468)
3 çend rūz mürūrunda Ḫālid raḍıya’llāhü anh -M, A2, B
4 melḥame: ẟülme M
5 ṣamṣam: ḥamāyim M, B
6 oldıġı: olıcaḳ M
7 -rīz: -gīr M
8 aṣḥāb -A2
9 Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Kavga adamı olmayan bizim safımızdan kaçar, öldürülmeyen bizim kabilemizden değildir.
10 mā: in-rā A2
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hezār zaḥmet ile taḫlīṣ-i girībān idüp kūşe-güzīn-i kemmūn-ı iḫtifā olmaḳ
ārzūsı ile ḫānelerine cān-endāz olduḳlarında ahālī-i ḥarīmleri sāirlerden
efzūnter zebān-ı dırāzī-i şemātete der-kār olup “Ey bī-himmetān1 niçün cāme-ken-i germ-ābe-i şehādetde libās-ı ḥayātdan ta arrī itmediñüz? Vāsıṭa-i
zifāf-ḫāne-i cevārī2-i behişt olacaḳ sūrgāh-ı şehādetden gürīzān olanlara
[A2 200a] cāygāh-ı istirāḥata mesāġ-ı duḫūl yoḳdur.” diyüp rūy-i teveccühlerine sedd-i bāba mübāderet eylediler. El-ḥāṣıl hücūm-ı taḳrī ü teşnī den küberā-yı aṣḥāb bir müddetden berü3 mesākinlerine4 vaż -ı ḳadem-i
cesāret itmege furṣat bulamadılar. āḳıbet eşref-i enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sselām ḥażretlerinüñ muḳteżā5-yı seciyye-i kerīmeleri üzre tefaḳḳud-ı keyfiyyet-i ḫafāları vesīle-i ıṭṭılā -ı ḥālleri olmaġla bu siyāḳ [B 231] üzre pervāne [M 151a]-firist6-i tesliyet oldılar ki nāsuñ anlara iṭāle-i zebān-ı i tirāżı
ve anlaruñ ṭa ne-i bī-hūdeden iḥtirāzı imżā-kerde-i ḥükm-i ṣavāb degüldür,
bī-pervā ḫırāmān-ı kūçe-i şühūd olsunlar. Ḥāşā ki anlar ferrār olalar, belki
anlar kerrārlardur ki ḥamle-i mükerrere ile ṣaff-endāz-ı düşmen-i kīne7-sāz
oldılar. Binā-ber-īn ġayret-keşān-ı aṣḥāb [A1 173a] ba d-ez-īn i tirāżların
i tiẕāra tebdīl idüp şermsārān-ı āstār-ı ḫafā daḫı peyġūle-i ḥicābdan bīrūn
olup pīşānī-i küşāde ile bī-bāk revān-ı maḥāfil-i dostān oldılar.

Vāḳıa-i Aẓamü’l-Fütūḥāt ve Eşrefü’l-Ġazavāt Fetḥ-i Mekke-i
Muḥtereme Şerrefeha’llāhü Teālā*
Çün ḳalem-i ibdā -ı münşī-i dīvān-ḫāne-i ezel azze ve celle pā-nihāde-i cerīde-i īcād olmadan maḳṣūd muṭlaḳā vücūd-ı kerīmü’ṣ-ṣıfāt-ı eşref-i
mevcūdāt aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ve ẓuhūr-ı nūr-ı cihān-fürūz-ı İslām
olmaġıla nev-bahār-ı riyāż-ı rūzgār zamān-ı münīf-i seyyidü’l-ümem ve
hengām-ı berg ü bār-ı ḥadāyiḳ-i edvār aṣr-ı şerīf-i mefḫar-i ālem olduġı
1
2
3
4
5
6
7
*

himmetān: ḥamiyyetān A1
cevārī: ḥavrā A1
müddetden berü: müddet bīrūn-ı A1, A2
mesākinlerine: mesākin-i melūflarına M
muḳteżā -A1, B
-firist -A2
kīne: kār M
Başlık: M 151a, A1 173a, A2 200a, B 231; Vāḳı a-i A ẓamü’l-fütūḥāt ve Eşrefü’l-ġazavāt Fetḥ-i Mekke-i Muḥtereme Şerrefehu’llāhü M, Vāḳı a-i Aẓīme-i Fetḥ-i Mekke-i Mükerreme Şerrefehu’llāhi Te ālā
A2, Vāḳı a-i Aẓīme A ẓamü’l-fütūḥāt ve Eşrefü’l-ġazavāt Fetḥ-i Mekke-i Muḥtereme Şerrefehu’llāhü
Te ālā B
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mā-lā-kelāmdur. Binā-ber-īn ol bahār-ı feyż-bārda güşāyiş bulan ezhār-ı
būyā1-yı fütūḥ pīrāye-i şükūfedān2-ı [A2 200b] taḳdīr3 olmaġla merkūz-ı
uhde-i meşiyyet olan umūr-ı aliyyenüñ aḳdemi kürsiyy-i memālik4-i ālem pāy-taḫt-ı sulṭānü’l- Arab ve’l- Acem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ya nī
ḥarem-i muḥterem tesḫīridür ki evvelā5 yenbū -ı māü’l-ḥayāt-ı şerī at-ı
ṭāhire ol menba -ı menī den6 münfecir7 olup tamāmen ifāżā8-i ḫuşk-ı
zemīn ü zamānı reyyān ve şārıḳ-ı kevneyn-fürūz-ı İslām ibtidā ol burc-ı
refī den diraḫşān olup tamāmen sāhire-i cihānı envār-ı ẓulmet-sūz ile tābān eyleye. Ol aṭiyye-i uẓmānuñ gencīne-i ġaybdan dīvān-ḫāne-i vuḳū a
ḫurūcı ve ol nev-bahār-ı cihān-pīrānuñ zemistān-ı ḳuvvetden feżā-yı fi le bürūzı müteḳārib olmaġın ferrāş-ı nāzük-dest-i taḳdīr bu vech ile tehiyye-i esbāb-ı tesḫīr ve āhenger-i kilīd-perdāz-ı meşiyyet bu ṭarz üzre
taḥrīk-i fürūzīne-i taḳdīr9 eyledi ki sābıḳan nesīc-i pā-kūbı10 çābük-ḫīz-i
ḳalem olduġı perend-i tāze-ṭarḥ-ı müṣālaḥa-i Ḥudeybiyye’nüñ bir naḳş-ı
[A1 173b] mādde-i dil-ārāsı daḫı bu minvāl üzre bāfte-i [M 151b] kārgāh-ı ḳavl ü ḳarār olmış idi ki aḳsām-ı ḳabāilden ḥiṣār-ı civār-ı şehryār-ı
risālete ilticā idenler ṭāife-i Ḳureyş’üñ ṭūb-ı ta arrużından sālim olup keẕālik nāḳūs-kede-i civār-ı Ḳureyş’e iltiyāz idenlere daḫı bālā-dest-i İslāmiyān
ḥavāle-i tīşe11-i ta arruż itmeyeler. Binā-ber-īn meclis-i muṣālaḥada Benī
Ḫuzā a serā-perde-i civār-ı sulṭān-ı risāleti ve Benī Bekr muġaylānzār-ı
şūre-sitān-ı civār12-ı Ḳureyş’i iḫtiyār itmişler idi. Ammā ḳadīmü’l-eyyāmdan bu ḳabīleteyn miyānında ṣademāt-ı ḳavāri -i muḫāṣamet ve āteş-i āştī-güẕār-ı maḳālāt mānende13-i sendān [A2 201a] ve kūre14-i āhengerān
der-kār olup ābā vü ecdādlarından mütevāriẟ olan tuḫm-ı [B 232] mü1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

būyā: būyān A1
-dān-ı: -den A1
taḳdīr: taḳdīm A2
memālik: memleket M
evvelā -B
menī den: münīf A2
münfecir: mütefeccir M
ifāża: aḳāṣī M, A1
taḳdīr: teẟīr A1
pā-kūbı: mākūyı M, A1
tīşe: şimşīr A1
civār -M
ṣademāt-ı ḳavāri -i….maḳālāt mānende -M
kūre: kūze M
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bāġażayı tīre-zemīn-i żamīrlerinde nümāyān1 itmegi2 mā-ḥaṣal-ı kiştzār-ı
āmāl add iderler idi. Lākin bir müddetden berü nūr-ı ḳamer-tāb-ı sitāre-i risālet diraḫşān olmaġla kilāb-ı māh-düşmen gibi serv3kār-ı meşġale-i
peygārları cānib-i İslāmiyān’a düşüp kendi mu ādāt-ı aṣlīlerine nevbet-i
furṣat müyesser olmamaġın bir zamān vā-güẕāşte-i peyġūle-i mütāreke
itmişler idi ki āḳıbet muṣālaḥa-i Ḥudeybiyye tevsī -i meydān-ı ferāġ idicek sā at4-ı ṭarfe-ṭarḥ-ı żamīrlerinde zenbūrek-i pīçīde-i ḫabāẟet-i nühüfte
teḳāżā-yı keşmekeş-i ḥareket idüp raḳḳāṣ-ı bed-cünbiş-i mu ādāt-ı sābıḳa
devr-i muḫālife āġāz eyledi. Aḫker-pāre-i ḫākister-pūş-ı kīne-i dīrīne zebāne-efrāz-ı işti āl olmaġa bu bādī oldı ki bir gün ḳabīle-i Benī Bekr’e
müntehī Benī Vāil5 efrādından bir zebān6-ı bed-nişānı būsegāh-ı aḳārib-i
caḥīm ve dehān-ı ḳaẕfe-feşānı āgende7-i ḳaṭrān-ı ḥamīm olıcaḳ bed-gūy ve
siyeh-rūnuñ ef ā-i zehr-feşān-ı dehānından sütūde-i Ḥażret-i Rabbü’l- ālemīn ve ṣadr-efrūz-ı ṣoḥbet-ḫāne8-i illiyyīn ya nī nūr-ı çeşm-i enbiyā vü
mürselīn aleyhi’ṣ-ṣalātü [A1 174a] ve’s-selām ḥażretleri ḥaḳḳında ḥāşā
ẟümme ḥāşā ba żı zehr-ābe-i sāmi a-güẕār-ı ehācī taḳāṭur itmegin ḳabīle-i
Benī Ḫuzā a’dan bir ġulām-ı sa d-encāmuñ revzene-i sāmi asına ṭoḳunup
āb-gīne-i ḳarārın şikest itmek ile ol bed-maḳāluñ dehān-ı bed-āmūzın
endūde-i ḫallāb-ı men ü taḥẕīr eyledi. Ammā ol bed9-baḫt-ı [A2 201b]
siyeh-kār ibrīḳ-i naṣīḥat ile taṭhīr-i dehān eylemedi10. āḳıbet dūd-ı zūdḫīz-i ġayret ġulām11-ı Ḫuzā a’nuñ nūr-ı [M 152a] bāṣiresin ta ṭīl itmegin
müşt-i ser-kūb-ı ġażab ile ser ü rūy-i bed-girdārın sebū-yı şikeste-i mestān
gibi ālūde-i sürḫ-ābe-i ḫūn eyledi. Vāilī-i dūzaḫ-sirişt Benī Bekr’e iṭāre12-i
sefīr-i istiġāẟe vü13 feryād idicek ġulām-ı ġayret-keş daḫı ḫaymegāh-ı Benī
Ḫuzā a’ya gürīzān oldı. Benī Ḫuzā a esfel-i Mekke’de Vetīr nām āb-gīre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

nümāyān: nemā-yāb A1
itmegi: iken A2
serv: sürūr A2
sā at: semā at A2
Vāil: Ẕeyl M, Veyl A2, B
zamān: zebān B
āgende: iltiẕā A2
-ḫāne: muġāne A2
bed: velīd A2
eylemedi: eyledi A2
ġulām: kelām M
iṭāre: neẓẓāre M
vü: -i M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

üzre ki cāygāh-ı mu ayyenleridür, ḍarb-ı siyeh-ḫayme-i iḳāmet itmek ile
Benī Bekr tekāver-i fesāda şedd-i ḫırām-ı tehevvür idüp dā iye-i kīn ile
āmāde-i perḫāş olduḳları ḥālde müşrikān-ı Ḳureyş’den daḫı isti āre-i ālāt1-ı
kārzār eylediler. Kem-furṣatān-ı zebūn-gīr-i Ḳureyş’den İkrime bin Ebī
Cehl ve Ṣafvān bin Ümeyye ve Süheyl bin Amr ve Ḥuveyṭib bin Abdu’l- uzzā ve Mikrez bin Ḥafṣ dest-i ġadr ile hetk-i ġışāve-i peymāna cesāret
idüp pāre-i sitāre-i ṣulḥdan çehre-i nā-şüste-i bī-ḥicāblarına ta līk-i niḳāb
eylediler ve ḫavāṣṣ ü etbā ları ile taḥrīk-i bāre-i naḳż idüp alā-ṭarīḳi’l-ḫafiyye şerīrān-ı Benī Bekr ile āsūde-i ḥüsbān-ı Benī Ḫuzā a üzre iẟāre-i
ġubār-ı şeb-ḫūn eylediler. Zīr-i ẓalām-ı şāmda şu le-i kīne-fürūz-ı şimşīr
revāḳ-ı [B 233] ḥayātların tih2-i ḫākister idüp def aten āşūb-ı rāḥat-fersāyı rüstā-ḫīz nümāyān3 oldı. Tā ḥüsām-ı sīmīn4 ḳabża-i sepīde-i ṣubḥ ile
endām-ı çarḫ-ı sitīzekārda dır -ı muraṣṣa -ı fūlādı ṣad pāre olıncaya dek
[A1 174b] fitne-i şeb-ḫīz-i ḳıtāl sükūn bulmayup peygār-künān ḥudūd-ı
ḥareme dāḫil oldılar. [A2 202a] Benī Ḫuzā a’dan yigirmi nefer kimesne
semend-i şīrīn-ḫırām-ı ḥayātdan ḥufre-i bī-ḳa r-ı fenāya ġalṭān olup baḳiyyesi hezār cidd ile kendilerin ma mūre-i Ümmü’l-Ḳurā dāḫilinde Büdeyl
bin Varḳā -i Ḫuzā ī’nüñ sarāyına endāḫte eylediler. Ḥāl bu mertebeye bāliġ
olıcaḳ süfehā-yı ḫaṭā-perest-i Ḳureyş ve evbāşān-ı Benī Bekr kendi menāziline tevcīh-i rūy-i ferāġ eylediler. Ammā bu vaż -ı ġarīb ḳahḳaha-fermā-yı
ṭab -ı ta accüb-āzmādur ki kendi zu m-ı saḫīfleri üzre bu āteş-i āştī-sūzuñ
īḳādı kendilerden ṣādır olduġına bir kimesnenüñ berīd-i çābük-seyr-i idrākı gūyā pey-bürde-i kemān olmamaḳ ḳaṣdıyla dūçār olduḳları kimselerden müteġāfilāne5 ve mütecāhilāne6 keyfiyyet-i hudūẟ-ı vāḳı adan pürsān
[M 152b] olurlar idi. Gūyā
Mısrā:
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meālinden ġāfiller idi.
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ālāt -A1
tih -M, B
nümāyān -A2
sīmīn: mühīn A1, B
müteġāfilāne: müte āḳilāne B
mütecāhilāne -B
İğnenin eşeğe batmadığını duymamışlar mı?
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Āişe-i Ṣıddīḳa raḍıya’llāhü anhā naḳş-bend-i dest-māl-ı rivāyetdür
ki ol şeb ki ḫırmen-ı Ḫuzā iyān tefriḳa-yāb-ı tegerg-i ṭavārıḳ olmışlar idi.
Ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā bu kemīnesin nāil-i cevāhir-i şeb-tāb-ı ḫiṭāb
idüp “Yā Āişe bu şeb Benī Ḫuzā a’da bir vāḳı a-i rāḥat-fersā ḥādiẟ oldı.”
diyü keşf-i serīre-i i cāz buyurdılar. Bu kemīne dehen-güşā-yı istifsār oldum
ki “Yā Resūla’llāh öyle mi, maẓanne buyurursız ki ġadr-ı pīşegān-ı Ḳureyş
fekk-i uḳde-i mīẟāḳa ḥavāle-i nāḫun-ı ġadr itmiş olalar. Ḥāl āngeh bāzūyı1 [A2 202b] teng-beste-i rīsmān-ı ṣulḥ olmışdur.” Cenāb-ı faḫrü’l-mürselīn aleyhi’s-selām buyurdılar ki “Belī yā Āişe tīşe-i naḳż ile ḳaṭ -ı şecere-i
peymāna cesāret eylediler. Ammā bu cesāretleri ta alluḳ-kerde-i irāde-i aliyye2-i İlāhiyye3 olan bir emr-i küllīyi mutażammındur.” Bu kemīne yine
“Yā Resūla’llāh [A1 175a] ol emr müstevcib-i ḫayr mıdur, yoḫsa müstetbi -i
şer midür?” diyü istīnāf-ı suāl eyledigümde buyurdılar ki “Maḥż-ı ḫayr
ve ayn-ı aṭā4-yı Ṣamedānī’dür.” Ve yine silkü’l-le ālī-i ezvāc-ı ṭāhirātdan
Meymūne binti Ḥāriẟ raḍıya’llāhü anhümā taḫmīr-i daḳīḳa-i rivāyet itmişdür ki ol şeb imām-ı miḥrāb-ı melekūt aleyhi’s-selām ḥażretleri cānib-i
mütevażżīden müteveccih-i ḫalvetgeh-i şebistān olduḳları ḥāletde üç def a
zebān-ı mu ciz-feşānlarından ḫōd-be-ḫōd ṣadā-yı lebbeyk ser-zede-i ẓuhūr
oldı. Bu kemīne “Yā Resūla’llāh pīşgāh-ı izzetiñüzde muḫāṭab sāyeñüz gibi
nā-būd iken böyle hengām-ı nīm-şebān kimüñle şeker-pāş-ı güft ü gū olmadasız.” diyü zebān-ı [B 234] cesāreti āşnā-yı ḥarf-i suāl eyledügümde bu
vech ile mınṭaḳa-güşā-yı rāz-ı i cāz5 oldılar ki “Yā Meymūne rāciz-i Benī
Ḫuzā a’dur ki bu şām-ı miḥnet-encāmda şeb-ḫūn-zede-i seyl-āb-ı ḥādiẟāt
olmaları ile bizüm cānibimüze beẟẟ-i şekve-i taẓallüm ile iṭāre-i kebūter-i
feryād itdüklerine icābet eyledüm.” Mervīdür ki ol günden ṣoñra heft bār
buḫtī-ḳaṭār-ı eyyām güẕerān olduḳda Amr bin Sālim-i Ḫuzā ī çihil nefer
Ḫuzā ī-i mātem-zede-i tārāc[A2 203a]-ḫūrde ile Medīne-i Ṭāhire’ye gelüp
melāẕ-ı sitem-dīdegān-ı ālem olan dīvān-ḫāne-i ẟüreyyā-niẓām-ı [M 153a]
risāletde dād-ḫvāhān-ı īstāde-i mevḳıf-ı iştikā olup6 ef ā-siriştān-ı Benī Bekr
1
2
3
4
5
6

bāzū-yı: bāzūları A1
aliyye: külliye A2
İlāhiyye -M
aṭā: ināyet M
i cāz -M
olup -A1
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ü Ḳureyş’den tecerrü itdükleri zehr-i eẕā-yı cān-gezāyı bir ḳaṣīde-i āteşīn
żımnında ber-dāşte-i ma raż-ı ulyā1 eyledi ki ol ḳaṣīde-i ciger-sūzdan çend
beyt ūd-pāre-i micmere-i taḥrīr ḳılındı.
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Ḥażret-i neḳāve-i dūdmān-ı ḥamiyyet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ــ כ
 ــא ــ وmerhemin ḳalb5-ı cerīḥine sāyīde buyurduḳdan ṣoñra ḳāmet-i
[A1 175b] arş-ārālarına zīb-i ḳıyām virüp ridā-yı istebraḳ ve sīmā-yı mübāreklerin rūy-i zemīne basṭ buyurup bu ta bīr-i ḥamiyyet-engīz ile aḳd-i
ُأ
niṭāḳ-ı himmet buyurdılar ki “Yā Amr hīç pā-māl-i melāl olma ki
6
 إن ـ أَ ـ ـ כ ـya nī manṣūr olmayam eger Benī Ka b’a nuṣret itmezsem ḳavl-i āḫerde mervīdür ki ol maḥalde bir ḳıṭ a ebr-i penbe-gūn kef7-i
deryā-yı aḫḍar-ı gerdūn bulunmaġın 8 ـ ـ כ ـ
إن ـ ا ا ـ אب ـ
maḳāl-ı gevher-bārı ile müşār-ı engüşt-i meh-şikāf buyurdılar. Ve “Yā Amr
siz yine9 kendi maḳāmıñuzda zimām-gerdān-ı cemmāze-i azīmet olup tennūr-ı germnāk-ı taḳdīrden ẓuhūr-kerde-i murād hengāmına dīde-dūz10-ı
teraḳḳub oluñ ki [A2 203b] in-şāa’llāh endāze-i ḥavṣala-i iştihāñuzdan
efzūn nāil-i nevāle-i intiḳām olursız.” diyü niṭāḳ-ı taẓallümlerine ta biye-i
4

1
2

ulyā: ālī M
Şi r: Arabiyye A1
Recez
3 “Ya Rabbi! Ben babam ve babasından yetim kalan Muhammed’e yemin ederim ki, muhakkak Kureyşliler, sana verdikleri sözden caydılar. Ve sana verdikleri ahdleri bozdular. Onlar oklarla bize saldırarak
bizi rükü ve secdede dahi öldürdüler.” (İbn Hişâm, Sîretü İbn Hişâm, C. 2, s. 394)
4 Ey Amr! Bu sana yeter.
5 ḳalb: illet A2
6 Eğer Benî Ka’b’a yardım etmezsem bana da yardım edilmesin.
Lā unṣerü in lem enṣür Benī Ka b -M
7 kef -A1
8 Benî Ka’b’a yardım etmek bu sahabeye kolaydır.
9 yine -B
10 dīde-dūz: dīde-i rūz A2
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tūşe-i tesliyet ile rū-be-rāh buyurduḳdan ṣoñra aṣḥāb-ı kirāma lülü-pāş-ı
ḫiṭāb oldılar ki pīşgāh-ı revzene-i ġayb-āşnā-yı ḫāṭırdan bu peyker-i ḫayāl
güẕerāndur ki gūyā Ebū Süfyān maḳṣūre-i vīrān-şude-i mīẟāḳ termīmi sevdāsı ile bu cānibe sevḳ-i rāḥile-i mürāca at idüp tevsī -i ḥāiṭ-i peymāna
çāre-cūy olmaḳ üzredür. Ammā ġalṭīde-i ḥufre-i yes olmadan ġayrı ḥāleti
müntic olmaḳ iḥtimāli yoḳdur.
Mervīdür ki ġalaṭkārān-ı müşevveş1-rūzgār-ı Ḳureyş tāb2-ı bāḥūr3-ı
ḥavādiẟden istiẓlāl itdükleri şecere-i rāḥat-endūz-ı mīẟāḳı ki ḫāṣṣe-i berg ü
bārı illet-i ḫafaḳān-ı ıżṭırāblarına māye-baḫş-ı sükūn olmış idi, tīşe-i naḳż
ile [M 153b] ber-kende-i dest-i sefāhet itdüklerine der-ḥāl sekr-i ġafletden
hüşyār olan [B 235] bed-mest-i hem-nişīn-āzār gibi peşīmān olup giriftār-ı
kūçe-bend-i nā-güẕār olan düzdān-ı bī-ḳarār-āsā ser-kūb-ı seng-i ḥayret
olmaġa başladılar. āḳıbet bu ārıża-i hūş-güdāẕa çāre-cūyī-i müdāvā-yı
[A1 176a] tedbīr içün ḍalāl-kede-i Ebū Süfyān’da aḳd-i encümen idüp
birbirin bu vech ile seng-sār-ı ṭa ne-i melāmet eylediler ki “N’eylediñüzse
eylediñüz. Ufūnet-i hevā-yı naḳż ile bi’l-āḫire mizāc-ı mu āhedeyi ifsād
eylediñüz. Ba d-ez-īn [A2 204a] ḳārūre-i ṣilāḥ şikeste ve ḫūn-ı fesād rīḫte
oldı. Bu āteş-i ḫānmān-sūz bu mertebeden ṣoñra ne müsta idd-i iḫfā ve ne
ḳābil-i iṭfādur. Lā-maḥālet Muḥammed bu4 intiḳām ḫulefāsını ẕimmet-i
cesāretiñüzde ḳomasa gerekdür. Ḳarīben dār ü diyārımuzı leşker-i enbūh
ile pā-zede-i kīn idüp nice tenleri ḳarābe-i mecārī-i adem ve nice serleri kūze5-i menāhil-i dem idecegi emr-i muḳarrerdür.6 Binā-ber-īn şimdi tecdīd-i
lāzime-i mīẟāḳ ehemm-i żarūriyyātdan olmışdur.” didiler. Ebū Süfyān bir
kerre āh-ı sīne-sūzına7 medd virüp ḫırmen-i tevbīḫi bu yüzden iẟāre eyledi8
ki “Ey bī-ḫıredān-ı kūteh-idrāk dest-i ġadr ile basṭ itdügiñüz bu süfre-i
zehr-ālūde-i bī-nemek ki mażarratı āḳıbet yine kendi mi de-i ḥayātıñuza rāci olsa gerekdür, anuñ żımnında benüm gūşt-pāre-i rey-i vuḳūfum
dāḫil degül idi ki ammā n’ideyüm yaḳīnen bilürüm ki Muḥammediyān’uñ
1
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müşevveş -M
tāb -M
bāḥūr: cevr A2
bu -M
kūze: kūre A2
muḳarrerdür: muḥaḳḳaḳdur A1, B
sīne-sūzına -A1
eyledi ki: itdigi M
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ḥavṣala-i i timādına gencīde olmayup lā-büdd yine benüm maṭbaḫ-ı tedbīrümde dest1-sāz-ı tezvīrüm olmaġına ḥaml idecekleri muḳarrerdür. Lākin
bu kānūn-ı fesāduñ şu le-i iḫbārı cānib-i İslāmiyān’a mün akis olmadın
medd-i silsile-i ṣulḥ içün Medīne’ye taḥrīk-i heyūn-ı sür at baña ıżṭırārı
lāzım gelmişdür. Bā-ḫuṣūṣ ki hem-ḫvābe-i liḥāf-ı izdivācum olan Hind
binti Utbe’nüñ bu şeb ṣūret-ḫāne-i rüyāda meşhūdı olan naḳş-ı ḫaṭāyī-i
hevl-engīzden daḫı meşāmm-ı i tibāruma būy-ı ḫūn [A2 204b] tevārüd
itmededür.”
E āẓım-ı Ḳureyş keyfiyyet-i rüyādan pürsān olduḳlarında bu vech ile
naḳl-i ṣaḥīfe-i taḳrīr eyledi ki ṭaraf-ı ḥacūndan bir seyl-i ḫurūşān-ı ḫūn2
derūn-ı Ümmü’l-Ḳurā’ya [A1 176b] cereyān [M 154a] eyleyüp mevżi -i
Ḫandemiyye müntehī olduḳda3 bir müddet basṭ-ı zeyl-i tevaḳḳuf itdükden ṣoñra4 yine nā-peydā olmış. Vāḳı ā bu vāḳı a-i hāile ser-keşān-ı Ḳureyş’üñ bünyād-ı ẟebātlarına māye-baḫş-ı tezelzül oldı. Lākin Ebū Süfyān-ı
bed-peymānuñ5 peyk-i i tiḳādı bu gūne girīve-peymā-yı ġalaṭ olmış idi
ki bu ṭūfān-ı belā-bār-ı fesāduñ ḳaṭarāt-ı aḫbārı İslāmiyān’uñ mezra a-i
vuḳūfına henüz nā-resā ola, binā-ber-īn püşt-i rāḥile-i hevā-peymāsına bār
olup hicret-serāy-ı aliyyeye vaż -ı ḳadem6-i nā-mes ūd eyledi. Reyḥān-deste-i ezvāc-ı ṭāhirātdan kendinüñ perūş7-yāfte-i sifāl-i ṣulbīsi olan Ümmü
Ḥabībe raḍıya’llāhü anhānuñ evvelā ḫānesine pā-nihāde-i ẟıḳlet [B 236]
olup hem-pāye8-i refref9-i illiyyīn-neverd olan pister-i rūḥ-āgende-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn10 üzre pā-güẕār-ı terabbu 11 olmaḳ sevdāsı ile ḫaṭve-cünbān-ı
sū-i edeb olmaġa ḳaṣd idicek Ümmü Ḥabībe ol firāş-ı gül-pūşı nūr-ı dīde-i dest-i tekrīm ve nihāde-i bālā-ṭāḳ-ı ta ẓīm eyledi. Ebū Süfyān Ümmü
Ḥabībe’den ṣādır olan bu vaż -ı şekīb-sūz-ı nā-memūl müşāhedesinden
gürbe-i şīr-rīḫtevār [A2 205a] giriftār-ı pīç ü tāb-ı infi āl olup “Yā Ümmü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

dest: dürüst B
ḫūn -A2
olduḳda: olıcaḳ M, A2
ṣoñra -A2
bed-peymānuñ -A1
ḳadem: ḳudūm A2
perūş: perveriş A1, A2
-pāye: -sāye A2
refref -M, B
-ẟaḳaleyn: -mürselīn M
terabbu : murabba A1
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Ḥabībe bu firāşı mı benden dirīġ idersin. Yoḫsa beni mi bu firāşdan dirīġ
idersin?” diyü leb-cünbān-ı suāl olduḳda Ümmü Ḥabībe cevābında “Ḥāşā
ki seni bu firāşdan ṣıyānet mülāḥaẓası ile cebīn-i idrākumı dāġdār-ı leke-i
ġalaṭkārı eyleyem. Bu firāş-ı münevver1-tār-ı bülend-pāye mefḫar-i pākān-ı
dūdmān2-ı āferīniş olan cenāb-ı eşrefü’l-mürselīn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ beden-i aḳdes ü aṭharları ile taḥṣīl3-i devlet-i mesās itmek ile ġıbṭagāh-ı niḳāb-ı ḥavrā4 iken senüñ gibi nā-şüste-i ḳāẕūrāt-ı şirk
olan ālūde-i nā-pāka cāy-ı nişest olmaġı nice lāyıḳ göreyüm.”
Mısrā:
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[A1 177a] diyicek Ebū Süfyān’uñ sā id-i żamīrine bend-i ḫaclet daḫı
saḫtter yerleşüp6 “Yā Ümmü Ḥabībe miḳrāż-ı eyyām senüñ ile beynimüzde fāṣıla-i mübā adet ṣalalı aceb bed-ḫūy ve bed-zebān olmışsın.” diyü
bār-ı infi āli dūşından isḳāṭa bahāne-cūy olduḳda Ümmü Ḥabībe yine
dürcü’l-cevāhir-i [M 154b] dehānına bu vech ile güşāyiş virdi. “Ey peder bi-ḥamdi’llāhi te ālā āferīnende-i dü serā beni zindān-ı cān7-fersā-yı
cehāletden feżā-yı vesī ü’n-ni am-ı İslām’a hidāyet eyledi. Sen daḫı zübde-i
ḳavm ve umde-i Ḳureyş geçinürsin ve da vā-yı firāset ü kiyāsetde daḫı kimesnelere rıżā-dāde-i sebḳat degülsin. Yā ne aceb senüñ daḫı berīd-i irfānuñ [A2 205b] reh-berde-i şehristān-ı hidāyet olmayup bī-sem ü baṣar ve
bilā-nef ü żarar bir seng-pāre8-i bī-fāideye perestiş ile telefkār-ı sermāye-i
nefīs-i ḥayāt olup devlet-i dāreyn-res9-i İslām’dan tehī-māye10 ḳalasın.” Bu
kelimāt-ı ciger-sūzdan Ebū Süfyān’nuñ hīme-i ḫāne-i ḫāṭırı nümūne-i aḫkeristān olup “Yā Ümmü Ḥabībe ben senüñ hem pederüñ hem mihmān-ı
azīzüñ iken bu mertebe sedd-i mecārī-i ḥürmetden ġayrı teklīf-i terk-i dīn-i
ecdāda mı leb-cünbān-ı küstāḫī olursun!” diyü kemāl-i ḫışm ü tehevvür ile
1
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münevver: henüz A2
dūdmān -M
taḥṣīl: taḥaṣṣul B
ḥavrā: ḥūr M
Ey sinek! Simurgun mekânı senin cevelân yerin değildir. (Hâfız-ı Şirâzî, Divan, Gazeller, Gazel 229/5)
yerleşüp: irişüp A1
cān: cihān B
seng-pāre: sebükbār M
-res: -resen B
tehī-māye: tehī-mānde M
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ḫāneden bīrūn olup nādī-i refī -i efḍalü’l-enbiyāya cārūbvār1 miyān-beste-i
müẟūl oldı ve her çend termīm2-i mebānī-i mehdūme-i mīẟāḳa dāir daḫl-ı
bī-maḥall-i maḳāla3 ḫalṭ-ı kāh-rīze-i niyāz idegördi. Mi mār-ı kār-ḫāne-i
şerī at aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’t-taḥiyye ḥażretlerinüñ nāṭıḳa-i istiġnā-pesendlerinden bir cevāba nāil olamadı. āḳıbet dest-māye-i yes ile ḫāne-i Ṣıddīḳ-i
Ekber raḍıya’llāhü anha tevcīh-i rūy-i istişfā eyledi. Yār-ı ġār-ı ālī-vaḳār
[B 237] bu emre adem-i iḳtidārların vesīle-i [A1 177b] i tiẕār itmegin ol
zu mınca bālā-nişīn-i müttekā-yı ġurūr geçinen Ebū Süfyān-ı bülend- unvān bu def a sāil-i ebvāb-gerd derecesine tenezzül ve kām ü nā-kām āstāne-i devlet-ḫāne-i Fārūḳ-ı A ẓam’a vāṣıl olup faḫr-i kāināt aleyhi’t-taḥiyyet cenābın tecdīd-i mevādd-ı ahde [A2 206a] terġīb4 emrinde ser-ḥadd5-i
ıṭnābı güẕār idicek mertebe basṭ-ı niyāz eyledi. Ammā Cenāb-ı Fārūḳ-ı
ṣalābet-āyīn raḍıya’llāhü anh hetk-i perde-i mülāyemet idüp bün-i gūş-ı
Ebī Süfyān’ı bu vech ile ḍarbetgāh-ı cevāb-ı dürüşt eyledi. “Yā Ebā Süfyān
şimdi benden mi tevaḳḳu 6-ı vesāṭet-i ṣulḥ u vifāḳ idersin? Ḥāl āngeh farażā
efrād-ı kāināt dan bir mūrçe-i ża īf-i şikeste-miyāndan ġayrı kimesne ḳalmasa da yine mücerred anuñ [M 155a] mürāfaḳatı ile sizüñ üstiñüze sell-i
seyf-i cihād itmek benüm cā-girifte-i niyām-ı niyyetümdür.” Ebū Süfyān
şiddet-i Fārūḳī’den ser-cünbān-ı ḥayret7 ü istiġrāb olaraḳ ḫāne-i Ḥażret-i
Zehrā’yı vüche-i niyāz idüp kenef8-i civār9-ı Zehrā’da kūşe-gīr10-i emān
olmaġıçün basṭ-ı maḳāl-ı recā11 eyledi. Ḥażret-i Zehrā raḍıya’llāhü anhā
ol emri adem-i rıżā-yı nebevīye ta līḳ ile kendiden selb-i iḫtiyār idicek
Ebū Süfyān taḥvīl-i maḳāl-ı āmāl eyledi ki “Bārī bu iki gevher-pāregān-ı
siyādetden birine ki ḥaseneyn aḥseneyndür, taḥrīk-i ebrū-yı işāret buyuruñ ki mecma -ı nāsa gelüp beni āverde12-i dāire-i emān itdüklerini i lān
eylesünler. Tā ki bu mu āmele-i mekremet-āmīz mecmū -ı ḳabāil-i Ḳu1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-vār -A1
termīm: remīm A1
maḳāla: maḳāma B
ahde terġīb: ahde-i tertīb A2
ser-ḥad: ser M
tevaḳḳu -B
ḥayret: ḍarb A1
kenef: keyfiyyet M,B
civār: cevāz B
-gīr: ki M
recā: ricāl B
āverde -M
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reyş’e vesīle-i taḥmīl-i minnet1 ve mecālis2 ü meḥāfilde ẟenāları ile’l-ebed3
resīde-i a lā-yı ṭabaḳāt-ı iştihār ola.” didi. Vāḳı ā ādāt-ı Arab bu vech üzre
cārī idi ki sülāle-i kibārdan bir ḫurd sāli bile bir kimesneye sāye-i revāḳ-ı
civārında cāy-dāde-i emān olsa diyār-ı e ādīde bile [A2 206b] teṭāvül-i
[A1 178a] dest-i ta arrużdan vāreste olur idi. Ẓuhūr-ı dīn-i ḳavīm-i İslām
daḫı yine ol4 ḳā ideye temhīd ü aḥkām itdügi mersūm-ı ṣaḥāif-i āẟārdur.
Ḥażret-i Zehrā raḍıya’llāhü anhā ol dü nihāl-i nā-resīde henüz ḫurd-sāl olmaları ile dīvār5-ı ḥadīḳa-i rıżā-yı peyġamberīden ser-nümāyende-i tecāvüz
olmaġa adem-i iḳtidārların vesīle-i i tiẕār buyurdılar. Ba d-ez-īn ṣaf-der-i
ma reke-ārā Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū cenābına
imāle6-i rūy-i ḍarā et idüp “Yā Eba’l-Ḥasen baña zīr-i sāyebān-ı emānuñda
ta yīn-i maḳām idüp hem7 Cenāb-ı Muḥammed’den daḫı medd-i tevḳīt-i
mīẟāḳa ḫāme-cünbān-ı zebān-ı şefā at ol.” diyü basṭ-ı rūz-nāme-i niyāz itdükde Ḥażret-i Ḥayder-ı Kerrār kerrema’llāhü vechehū bu vech ile irḫā-yı
ẕimām-ı güftār buyurdılar ki “Ey miskīn Ebū Süfyān ser-rişte-i kār dest-i
tedbīr ü taṣarrufdan vāreste olup kūre-i āştī-güdāz8-ı ḳażā germ olmaġa
başladı. Sen henüz [B 238] ḍarb-ı ḥadīd-i bārid itmedesin.
Beyt:

د
10

ده ر ا
و د אر אن داد
9

د د

Ḥālā ḫvāce-i bāzār-ı risālet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri şedd-i
bār-ḫāne-i taṣmīm-kerde11-i azīmet buyurmışlardur. Şimdi kimde zühre-i
iḳtidār vardur ki [M 155b] azm-i dürüst-i peyġamberānelerine münāfī
bir ḥarf-i nā-muvāfıḳ tefevvühine mānend-i ceres zebān-cünbān-ı cesāret
olalar.”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

minnet: sünnet A2
mecālis: meḥāsin A2
ile’l-ebed: lā-büdd M
ol -M
dīvār: dīv M
imāle: imāme B
yā Eba’l-Ḥasen….idüp hem -M, A2
güdāz: güẕār M
tevāfuḳ: muvāfıḳ A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Felek neticeyi gösterdi, kader de tevafuk etti; Allah ferman etti, olacak da oldu.
11 -kerde -M, A1, B
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Beyt:

ش
1

ا

ز ه
ه א

א

را
در

[A2 207a] Ebū Süfyān eyitdi “Yā Eba’l-Ḥasen çünki ṣūret-i ḥāl bu
minvāl üzredür, yā baña bu ṭūfān-ı āşūb-ḫīz-i belādan ḫalāṣ emrinde ne
maḳūle şāhiḳa-i tedbīre reh-nümā-yı ilticā olursun?” Dūşīze-i nāzük-sīmāyı cevāb-ı Mürtażāvī raḍıya’llāhü anh zīr2-i perde-i laṭīfeden [A1 178b] bu
ṣūret üzre şīve-nümāyende-i ḥüsn-i edā oldı ki “Yā Ebā Süfyān sen reīs-i
ḳavm ve pīşvā-yı Ḳureyş’sin ṣalāḥ-ı aḥvāl3 ṭarafına hīç bundan enseb fikr-i ṣavābter levḥa-i müteḫayyileye münaḳḳaş4 olmaz ki miyān-ı mecma -ı
aṣḥābda pāy-ı vaḳār üzre ḳıyām idüp “Yā ma şere’n-nās ben ricāl5-i cānibeyni daḫı āverde-i dāire-i emānum itmişümdür diyü ṣadā-yı bülend ile
velvele-endāz-ı mesāmi -i cihāniyān olasın. Ebū Süfyān eyitdi, “Yā ben bu
emre ḳıyām itdügüm taḳdīrde benüm kirbās-ı tāze-ṭarz6-ı cevābum7 ḳıymet-yāb-ı i tibār olur mı?” Ḥażret-i Ḥayder-ı Kerrār eyitdi, “Va’llāhi derece-i i tibāra irtiḳāsına imżā-keş-i tekeffül olamam, ancaḳ senüñ şimdi bu
saḳam-ı ṭab -ı teşvīş-āmīzüñe bundan ġayrı devā-yı sāzkār daḫı dārū-ḫāne-i müteḫayyilemde nā-yābdur.” Ġalebe-i buḫār-ı ma cūn-ı ḥayret Ebū
Süfyān’uñ dīde-i şu ūrında temyīz-i ḥüsn ü ḳubḥ8 ve teşḫīṣ-i cidd ü hezle
ḳudret ḳomamaġın meclis-i mu allā-esās-ı nebevīde mün aḳid olan encümen-i vālā-niẓām-ı aṣḥābda sütūn-āsā ber-pā olup na ra-i saḳf-endāz ile
feryāda āġāz eyledi ki “Yā eyyühe’n-nās, āgāh oluñ ki ben merdüm-i cānibeyni daḫı iḥāṭa-i civār-ı zinhārumda cāy-gīr itmemişümdür. Ẓann itmem
ki Muḥammed benüm sīne-i emānumı ḍarbetgāh-ı ṭabança-i [A2 207b]
redd eyleye.” diyüp cānib-i Mekke-i Muḥtereme9’ye reh-girā-yı idbār oldı.
Ḥużżār-ı aṣḥāb ḳafāsından kārvān-ı ḫande-i ta accüb ü istiġrāb revān eylediler.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Kimde cesaret var ki, ona bir harf söylesin. Alnındaki kırışıklıklar arbedeye meyillidir.
zīr: ve bir A2
ṣalāḥ-ı aḥvāl: ıṣlāḥ-ı ḥāl M
münaḳḳaş: münteḳış B
ricāl: ḥāl A2
-tarz: -ṭarḥ B
cevābum: civārum A1
ḳubḥ: ḳabīḥ M
Muḥtereme: Mükerreme A2
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Ser-faṣl-ı risāle-i rivāyetdür ki Ebū Süfyān’uñ Mekke’ye mu āvedetine müte āḳib ser-ḫayl-i enbiyā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ḥażretleri tehiyye-i
mehāmm-ı seferi içün Cenāb1-ı Ṣıddīḳa-i Kübrā raḍıya’llāhü anhāya
nihānī işāret buyurdılar. [M 156a] Ṣıddīḳa daḫı ber-mūcib-i fermān üzre
bir sebīl-i ḫafiyye [A1 179a] kār-sāzī-i levāzım-ı ḥarekete iştiġāl üzre iken
nā-gāh Ṣıddīḳ-i Ekber raḍıya’llāhü anh ḫāne-i Ṣıddīḳa’ya ḳademsā-yı teşrīf olup Āişe’yi ol meşġaleye meşġūle2 göricek her çend taḥrīk-i enāmil-i
ibrām [B 239] idegördi. Ḫar-çīn-i kitmān-ı Ṣıddīḳa’dan bir tūşe-pāre-i rāz
taḥṣīline fāiz olamadı. Tennūr-ı ibrām-ı Ṣıddīḳ’ı tamām iẓhār-ı zebāne-i
ġażab idecek maḥal idi ki sulṭān-ı dü serā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā der-i serādan nümāyān oldı. Ḥażret-i Ṣıddīḳ’uñ ḫuṭūṭ-ı ṣaḥīfe-i cebīni gūyā vaż -ı
metānet-āmīz-i Ṣıddīḳa’dan renciş-meālini mutażammın suṭūr-ı nemīḳa-i
şikāyet resminde pīşgāh-ı sa ādetlerine gelüp “Yā Resūla’llāh gūyā3 bir cānibe4 taṣmīm-i azīmet niṭāḳ-ı miyān-ı niyyetiñüz olmaḳ5 fehm olınur ki
āẟār-ı esbāb-ı ḥareket iḥsās olınmadadur.” diyü istifāde-i envār-ı ḫaber6 eyledükde “Belī yā Ebā Bekr sen daḫı mühimmāt-ı seferiyyeye kār-bend-i
iştiġāl ol, ammā ḳarābe-i esrārdan bir kimsenüñ ẕāiḳa-i şu ūrına bir ḳaṭre rīzān eyleme.” diyü tavṣiye-i kitmān buyurduḳdan ṣoñra ref -i cenāḥ-ı
dest-i du ā ile şeh-bāz-ı [A2 208a] siyeh-bāl çeşm-i nāzenīnlerini 7 ا ــ
8
ــ
 ــ ــ أ אر ــ ــ و ــ إdu āsı ile şāḫsār-ı bālā-çemen-i icābete perrān eylediler. Bundan ṣoñra āmme-i aṣḥāb-ı kirāma dīde-cünbān-ı
tenbīh-i ḫafī olmaġla herkes istiḥżār9-ı edevāt-ı seferiyye tertībine iştiġāl
eylediler10. Egerçi taḥaḳḳuḳ-ı nehżat-ı ẓafer-medār āmme-i aṣḥāb-ı kirāma dīde-cünbān-ı tenbīh-i ḫafī olmaġla herkes istiḥżār-ı edevāt-ı seferiyye
tertībine iştiġāl eylediler11. Ammā ṭullābe-i idrākleri girīve-i gümāndan
1
2
3
4
5
6
7
8

Cenāb: cānib A1, A2
meşġūle: mütevaġġıla A1
gūyā -B
cānibe -A2
olmaḳ: olan A2
ḫaber: -ḫīz A2
nāzenīnleri: nāz-bīnlerin A2
Allah’ım! Onların gözlerini bir anlığına kör et, ta ki beni ansızın karşılarında bulsunlar.
(el-Makrîzî, İmtâ’u’l-Esmâ, C. 1, s. 351)
9 istiḥzār: iḥżār A2
10 eylediler: üzre oldılar M, Bundan ṣoñra….iştiġāl eylediler -A1
11 kirāma dīde-cünbān-ı….iştiġāl eylediler: ḥamāil-i gerden-i vuḳūf olmış idi M, B
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bir sebīl-i cizm şāh-rāh-ı maḳṣūd-ı nebevī cānibine pey-bürde-i1 yaḳīn
degül idi.
Mervīdür ki ḫıred-āmūz-ı aḳl-ı küll ya nī cenāb-ı hādiyü’s-sübül ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri inḳıṭā -ı āmed-şüd-i müsteraḳān-ı aḫbār içün żabṭ-ı mevārid-i Ümmü’l-Ḳurā’ya fermān idüp enḥā-i nevāḥī-i
Medīne’de basṭ-ı kilīm-i [A1 179b] iḳāmet iden2 şīrān-ı ḳabāil-i İslām’a
īṣāl-i menāşīr-i melāik-muṭā buyurdılar ki rāyet-i nesrīn-fām-ı ġurre-i
Ramażān ḫayme-i siyeh-fām-ı ġarb3 pīşgāhına [M 156b] şuḳḳa-güşāy olduḳda bi’l-cümle Medīne-i Ṭāhire’de nāṣiyesā-yı serā-perde-i celāl olalar.
Bu4 ġarībe-naḳş-ı cebīn-i āẟārdur ki güft ü gūy-ı ḥareket-i seyyid-i ālem
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem derīçe-gerd-i gūş ü dehān-ı İslāmiyān olduġı
ḫilālde Ḫāṭıb bin Ebī Belṭe a raḍıya’llāhü anh e āẓım-ı Ḳureyş’e ḫaber-i
sefer-i nebevī iş ārını mutażammın bir ṣaḥīfe-i seḥīfe5 pīşānīsinde ḫāme-i
sehv-girdār ile bu gūne sevād-endūd6-ı ġaflet eyledi ki ــ أن
ــ
ــא

ـ כא ـ وأ ـ ــא ـ
ـ כא ـ
אءכ ـ
 כ ــא ــ ا ــ אء ا ــ ام.ــ ــ و ــ ه
כــ ــ

7

ـ و ـ
ــ ه ا

ـ ا
ر ـ لا
ــאر إ כــ و ــ ه

[A2 208b] Ammā Tefsīr-i Keşşāf ve Medārik’de ta yīn olınduġı üzre dāġ-ı
cebīn-i varaḳ itdügi bu kelimāt idi ki ــ و ــ ــ
ــ ا
إن ر ــ ل ا
8
9
כـ ا ـ ر
כـ
 ـ ــא إ כ ـ وإ ــא ـdiyü mektūb-ı perīşān-ḥarf-i
müşevveş-raḳamı Sāre nām muġanniyye-i nāyiḥaya süpürde-i ceyb-i ḫafā
idüp ücretü’s-sa yda dīnār-ı sürḫı [B 240] şümürde-i benān-ı teslīm eyledi.
Ol mecnūne-i kem-ḫıred ol ṭāir-i perīşān-bāli10 girih-i dām-ı gīsūsında
āşiyān-gīr idüp cānib-i Mekke’ye şitābān oldı. Ammā ḥudūd-ı Ẕü’l-ḫuleyfe’yi henüz tecāvüz itmemiş idi ki ṭāir-i mübārek-bāl11-ı sidre-nişīn ya nī
1
2
3
4
5
6
7

Pey-bürde: bī-perde B
iden -M, B
ġarb: izzet B
Bu: Ve M
seḥīfe -B
endūd: endūde M
Ey ehl-i Kureyş! Resûlullah (S.A.V.) size gece gibi (kalabalık) bir orduyla geldi ve sel gibi ilerliyor.
Allah’a yemin ederim ki sizin üzerinize tek başına da gelse Allah’ın gerçekleştireceği vaadi gereği size
galebe eder. eş-Şifâu’l-Garâm isimli eserde geçtiği üzere.
8 Muhakkak Resûlullah (S.A.V.) ya sizin üzerinize ya da sizden başkalarının üzerine gelecek. Buna göre
tedbirinizi alınız.
9 diyü: ve bu M
10 -bāli: -meāl A2
11 bāl -M

523

524

TENKİTLİ METİN

Cebrīl-i Emīn aleyhi’s-selām cānib-i İlāhī’den bu serīre-i nühüfteyi ḥabīb-i
Rabbü’l- ālemīn’e ser-gūş-ı sāmi a-i intibāh eyledi. Cenāb-ı faḫrü’l-enām
aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām derrende-şīrān-ı künām-ı İslām’dan Ḥażret-i Alī
ve Zübeyr bin el- Avvām ve Miḳdād bin Esved ve Ammār bin Yāsir raḍıya’llāhü anhüm cenābların āmāde-i ta ḳīb idüp bu vech ile sipāriş buyurdılar ki [A1 180a] “Çün mesafe-i şitābıñuz Ravża-i Hāḫ’a müntehī ola.
Anda reh1-peymā-yı ḥarem bir mekkāre-i daġal-bāz-ı bed-āmūza mülāḳī
olursız ki Ḫāṭıb bin Ebī Belṭe a müşrikān-ı Ḳureyş’e ḫaber-i azmimüzi
ḥāvī nemīḳa-i ser-be-mühr ile rū-be-rāh itmişdür. Ol varaḳ-pāreyi āverde-i
dest-i tefaḫḫuṣ idüp kendisinden keff-i yed-i ta arruż eyleyesiz [M 157a]
ve illā girīve-i inkār ü imtinā a gürīzān olursa efgende-i meġāk-ı helāk eyleyesiz.2” Ol çār3 şīr-i gelū-gīr ber-vefḳ-ı fermūde taḥrīk-i [A2 209a] bāre-i sür at idüp verā-yı Ẕü’l-ḫuleyfe’de Ravża-i Hāḫ’a vāṣıl olduḳlarında
vāḳı ā seyyidü’l-kevneyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretlerine işāret-kerde-i nāṭıḳa-i ta ayyünleri olan maḥalde ol ẓa īne-i ḫubẟ-ālūda dūçār olup
kitāb-ı nühüfte içün iṭāle-i dest-i meṭālibe eylediler. Ammā ol fitne-sāz-ı
merdān-firīb izār4-ı tecāhüle tevārī idüp şūr-ābe-i yemīn-i kāẕib ile iġlā-yı
dīk-i inkāra der-kār oldı. Her çend maẓānn-ı iḫfā olan elbise vü eẟvābın
tefaḳḳud idegördiler, eẟer bedīdār olmayıcaḳ bi’ż-żarūre dest-māye-i yesle5
rücū a ḳarār virmişler iken hemān6 Cenāb-ı Ḥayder-ı Kerrār eyitdi ki “Ḳasem be-Ḫālıḳ-ı arż ü semā ki ne cenāb-ı faḫrü’l-mürselīnüñ dürcü’l-cevāhir-i dehān-ı mübārekinden ḥarf-i dürūġ ṣādır7 olmaḳ iḥtimāli vardur8
ve ne ḫōd bārgāh-ı İlāhī’den ḫaber-i dürūġ vārid olmaḳ mutaṣavverdür.
Lā-maḥāle bu varaḳ-pāresinde nühüfte olduġı cāy-ı iştibāh degüldür. Ancaḳ bu uḳde-i ser-besteyi taḥrīk-i nāḫun-ı şimşīr9 ḳābil-i infitāḥ olamaz.
Hemān seni ġalṭān-ı tennūr-ı nīrān itmek lāzım geldi.” diyüp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

reh -A1, B
Ve illā….helāk eyleyesiz -A1
çār: cādū A2
izār: endāz M
yesle -M
hemān -B
ṣādır: vārid A1
iḥtimāli vardur: mutaṣavverdür A1
şimşīr: şimşīrsiz M
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Beyt:
1

ن

ن

אم ا אن
آن ّאره را

آورد آن
ر د از

Şimşīr-i āteş-tābın niyām-ı ẓalām-ı fāmından ilmā eyledükde2 nāyiḥa-i ma hūda nā-ümīd-i bezm-i ḥayāt olacaġın ḥasm itmegin3 dem-sāz-ı
nevḥa-i iḳrār olmaġa başladı ve miyān-ı dām-ı girih-gīr-i gīsūsından iḫrāc
idüp dest-i Mürtażā’ya teslīm eyledi. Hizebr-i Düldül-süvār kerrema’llāhü
vechehū [A2 209b] ol mektūbı ki Ḫāṭıb’uñ ḫāne-i ḳalbine ḳabāle-i melāl
ve ḥüccet-i infi āl idi, [A1 180b] pīşgāh-ı seyyidü’l-verāya iblāġ idicek4
Ḫāṭıb’ı mevḳıf-ı dīvān-ḫāne-i iclāle [B 241] iḥżār buyurup “Yā Ḫāṭıb bu
naḳş-ı nā-pesend ile devāt-ı mūyīn ḫāme-i dīdeñüñ mu ārefesi sebḳat itmiş
midür?” diyü leb-cünbān-ı suāl olduḳlarında5 Ḫāṭıb-ı bī-çāre mestūre-i
zişt-rū6-yı esrārın bu ṣūret ile bürehne-kerden7-i meydān-ı ifşā8 olduġın
göricek [M 157b]

אن

Naẓm:9

ان

ان ا ن ا
ه در א ا אل

ل אب ا אر
אم אر
و
10

ت

ت

آب

دی

دو

אرای
و
ی آن
אن از

Tamām lerziş-i şerm ü ḥicāb ile leb-ālāy-ı cevāb oldı ki “Belī yā Resūla’llāh benüm ṣanī -i sū-i tedbīrümdür.” “Yā bu fi l-i nā-ṣavāba ne mülāḥaẓa
1

Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
O hilekârın teninden kan akıtmak için, o gök kudretli kılıç havalandı.
2 Şimşīr-i āteş-tābın….ilmā eyledükde -A1
3 olacaġın ḥasm itmegin -A1
4 idicek: eyledi. M, B
5 olduḳlarında: buyurduḳlarında M
6 zişt-rū -A2
7 gerden: gerd M
8 ifşā: inşā A2
9 Naẓm: Beyt B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
10 Ceza meydanında isyan ehli gibi ameller defterinde şaşkınlığa düşmüştür. Sözün bahsi zamanında ve
konuşma esnasında ne mücadele gücü ne de inkâr kudreti var. O hat yönüne hayretle baktı, her iki
gözünden hasret gözyaşları döktü.
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vāṣıṭa-i irtikāb oldı?” diyü künh-i ḥālinden istinṭāḳ buyurduḳlarında
Ḫāṭıb’uñ derūnı şerāristān-ı ıżṭırāb olup bu vech ile basṭ-ı ḫākister-i ma ẕeret eyledi ki “Yā Resūla’llāh ḳasem be-ẕāt-ı pāk1-i Ḫudā ki şecere-i ẟābitü’l-aṣl-ı īmānum sīr-āb-ı ābişḫor-ı ṣıdḳ-ı yaḳīn olmaġla rūz-be-rūz zemīn-i
dilde rīşe-gīr-i istiḥkām olup ḥāşā ki ḫazān-ı nifāḳ ve erre-i irtidāddan raḫne-yāb-ı iḫtilāl olmış ola. Ancaḳ muḥāṭ2-ı ilm-i kevneyn şümūliñüzdür3
ki sāir muhācirīn gibi benüm ile Ḳureyş beyninde alāḳa-i ḳarābet yoḳdur
ki māl ü ıyālüm üzre basṭ-ı cenāḥ-ı ḥimāyet eyleyeler. Binā-ber-īn delālet-i vāhime-i [A2 210a] vesvese-fermā ile bu gūne girīve-peymā-yı fikr-i
nā-ṣavāb olmadan melḥūẓum bu idi ki bu taḳrīb ile Ḳureyş üzre taḥmīl-i
cemīle-i minnet eyleyem. Tā ki hengām-ı iḳtiżāda māl ü ıyālümi āverde-i
viḳāye-i emān eyleyeler. Ve bu daḫı cezm-kerde-i yaḳīnimdür ki irāde-i
ezeliyye-i İlāhīyye ba d-ez-īn Ḳureyş’üñ taḫẕīline ta alluḳ itmegin benüm
bu varaḳ-pāre-i [A1 181a] bī-meālüm anlara bu ṭūfān-ı belādan nüsḫa-i
ḥırzü’l-emān olmayacaġı muḥaḳḳaḳdur. Lākin “ alā eyyi ḥālin4” bu sāde-levḥ-i kec-fikirden ṣādır olan amel-i nā-müstaḥsen daḫı a ẓam-ı ḫaṭiāt
olmaġın dīvān-ḫāne-i ma delet-i peyġamberāneñüzden ne gūne mu āmele-i cezā tertīb buyurılur ise istiḥḳāḳum mertebe-i ḳīl ü ḳālden berterdür.”
Ḳıṭa:5

Ālūde-i günāh u ġarīḳ-i nedāmetem
Şāyeste-i terettüb-i afv ü uḳūbetem
Ger afv u ger uḳūbet idersüñ rıżāsınuñ
Hem afv u hem uḳūbete ṣāḥib-liyāḳatem

diyüp mevḳıf-ı rıżāda ser6-efgende-i teslīm oldı. Dest-gīr-i ḫatākārān-ı
uṣāt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ma āẕīr-i Ḫāṭıb’ı nigāşte-i cerīde-i taṣdīḳ ü ḳabūl buyurup bu gūne gevher-efşān oldılar ki Ḫāṭıb’uñ bī-kem ü kāst cevābı
rāstdur. [M 158a] Ammā bu ṣūret Ḥażret-i Fārūḳ’uñ ḥavṣala-i ḥamiyyetine gencīde olmayup “Yā Resūla’llāh bu ne cesāretdür ki ḳudūm-ı mev1
2
3
4
5
6

pāḳ -B
muḥāṭ -M
şümūliñüzdür: şümūliñüz muḥīṭdür M
Her hal üzere…
Ḳıṭ a: Beyt A1, B, Naẓm A2
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
ser -A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

kib-i cesāretiñüzi1 ki ḥıfẓ-ı iḫbārı ehemm-i żarūriyyātdan olmaġla sedd-i
ṭaraf-āmūzın2 vüche-i iltizām buyurmış iken a dā-yı dīne iḫbāra taṣaddī
eyleye. Bā-ḫuṣūṣ bu tedbīrüñ fesḫī’l- iyāẕü bi’llāh şikest-i beyża-i [B 242]
İslām’a müeddī olıcaḳ mertebe [A2 210b] ḫaṭīr olduġı hüveydādur. Bu
kemīneye ruḥṣat erzānī buyuruñ bir şimşīr-i tīz-düm ile bu münāfıḳı
ser-zede-i beyābān-ı adem eyleyem.” diyü ḫvāhende-i destūr oldı. Ammā
māye-i raḥmet-i ālemiyān ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri āteş-i şiddet-i Fārūḳ’ı bu zülāl-ı maḳāl ile teskīn buyurdılar ki “Yā Ömer terk-i
ḥiddet eyle ki Ḫāṭıb bir kimesnedür ki ġazve-i Bedr’e ḥużūr-ı şerefin iḥżār3
eylemişdür ve cenāb-ı kerīm-i ḫaṭā-pūş-ı güneh-baḫş anları tekālīf-i hesābgāh-ı cezādan bile mu āf buyurup maḥkeme-i ma delet-endūz-ı [A1 181b]
ināyetden atāḳ-nāme-i 4 ـ ت כـ
ـ ـ
 ا ـ ا ــא ــئdest-i isti dādlarına teslīm ḳılınmışdur. Yā bundan ṣoñra bu ḳadarca cerīme-i cüziyye ile
ki anuñ5 daḫı menşei sehv ü ḫaṭā ola, yā anuñ ile bu maḳūle mu āmele6-i
ḫāṭır-āzārınca sezāvār görilür.” Kelām-ı seyyidü’l-enām tāb-ḫāne-i ḳalb-i
Ömerī’ye rāh-ı sāmi adan āteş-endāz olmaġın ser-çeşme-i çeşm-i mübārekinden sirişk-i infi āl seyyāl olup “Allāhü ve Resūlühū a lemü7” diyüp ẕeyl-i
i tiẕāra teşebbüẟ eyledi.
Mervīdür ki nāḫun-ı hilāl-i Ramażān ḥall-i girih-i mī ād itdükde8 ḳabāil-i eṭrāf ber-mūcib-i fermān mānend-i seyl9-i ḫurūşān gürūh gürūh
deryā-yı ṣafvet-āmīz-i mevkib-i risālet cānibine tevārüde başladılar.
Beyt:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ġadīre11 cūylar eṭrāfdan revān oldı
Temevvüc eyledi deryā-yı bī-kerān oldı

mevkib-i cesāretiñüzi: ẓafer-medārıñuzı A1
ṭaraf-āmūzın: ṭuruḳ-umūrın A1, A2
iḥżār: iḥrāz A1, B
Ne yaparsanız yapın ben sizi bağışlarım. (Buhâri, Cihād, s. 139)
anuñ: gezlik A2
mu āmele -A2
Allah ve Resûl’ü en iyi bilir.
itdükde: eyledükde A2
seyl: seyl-āb A1
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Ġadīre: Ġadīr ü A1
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Sübḥa-i sī dāne-i eyyām-ı ṣıyāmdan bir ḳavlde dü dāne ḳavl-i āḫerde
deh dāne mürūr eyledükde ol cān-ı ālem ü ālemiyān ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem ḥażretleri Abdu’llāh bin Ümmü Mektūm’ı [A2 211a] nigehdārende-i visāde-i1 ḫilāfet ta yīn buyurup beden-i müteyemmen-i Medīne-i
Ṭāhire’den ṣaḥrāya naḳl-i ḫayme-i iclāl ve ser-i çāh-ı Ebū Uyeyne2’de ref -i
serā-perde-i iḳbāl buyurdılar. [M 158b]

ه آ אز د
م واز د

Naẓm:3

4

د

آ

م

אی

ز در אی
אن روان

Bu5 mevżi -i mezbūrda istiṭlā -ı a dād-ı ġuzāt içün ta yīn-i cāygāh-ı iḥtişād6 buyurup ol sikkedārān-ı ḍarb7-ḫāne-i şecā atı enāmil-i bāṣıra-i i tibārlarından imrār buyurdılar. Ol eẟnāda cāsūs-ı ḫayāl-i a dāyı girīve-neverd-i
beyābānzār-ı ġalaṭ [A1 182a] itmek mülāḥaẓası ile Ebū Ḳatāde-i Enṣārī
raḍıya’llāhü anhı sekiz yüz nefer cellād8-ı peygār-dān ile ḳabīle-i Āṣım
cānibine alem-engīz-i seriyye-i iḳbāl ta yīn buyurdılar. Lākin mi mār-ı
taḳdīr beynlerinde sedd-i medḫal9-ı mülāḳāt itmegin çend rūz mürūrında
hicret-serāy-ı ṭayyibeye i āde-i e inne-i azīmet idüp lākin āftāb-ı burc10-ı
risāletüñ cānib-i Mekke’ye taḥvīlin istimā itmeleri ile merḥale-i suḳyāda
mevkib-i eşrefü’l-verāya munżam oldılar. Menzil-i Ḳudayd naḳş-ı sümm-i
sütūr-ı faḫr-i dühūr ile nāzişger-i feleki’l-ḳamer olduḳda bahādırān-ı ḳabīle-i Benī Süleym ki11 şümārları derece-i hezārı güẕār itmiş idi. Ve mecmū ı
[B 243] ṣaff-ı müjgān-ı ḫūbān gibi nīzedār ve ekẟerī kevkeb-i seyyārevār
1
2
3
4

visāde -M
Uyeyne: Ubeyde A2
Naẓm: Beyt A1, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Haremi açınca cilve etti. Zafer hüması uçmaya niyetlendi. Asker deryasından feryat yükseldi. Süleyman, devi esir almak için yola düştü.
5 Bu -M
6 iḥtişād: ecnād A2
7 ḍarb: ḍarbet B
8 cellād: celādet A2
9 medḫal: medāḫil A1
10 burc: burūc B
11 ki: ile M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

semend-i çarḫ-süvār1 idiler. Rū-māl-i ḳudūm2-ı seyyidü’l-ebrār ile kāmkār
oldılar. [A2 211b]
Beyt:3

İtdi kesb-i āşnāyı ḳaṭre4-i gird-ābla5
Zerreler oldı mülāḳī mihr-i ālem-tāb ile

Şu be-i şāh-rāh-ı rivāyetdür ki amm-i muḥterem-i seyyidü’l-ümem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh ol ḫilālde iḫtilāl-i
ḥāl-i Ḳureyş’i istiş ār itmek ile şebnem-āsā cānib-i ḫūrşīd-i cihān-ārā-yı
risālete münceẕib olup gül-sitān-ı ḥaremden raḫt-bend-i muhāceret olmış
idi ki merḥale-i suḳyāda ḳaṭre-i vücūdın muḥīṭ-i emvāc-ı risālete īṣāl ve
dest-i atā-peymāları ile rūy-māl idüp irāḳa-i sirişk-i viṣāl ile kevkeb-fürūş-ı
ḳuṭṭān-ı āsmān oldı. Sulṭān-ı arş-mesned-i seyyāre6-çeşm ṣalla’llāhü te ālā
aleyhi ve sellem maḳdem7-i ammi mükerremlerinden vāṣıl-ı aḳṣā-yı medāric-i meserret olup ol maḥalden māl ü ıyālin hicret-serāya irsāl ve kendileri mülāzım-ı [A1 182b] rikāb-ı beyżā-miẟālleri olmaġa işāret buyurdılar.
Ve bu maḥalde bu vech ile zülāl-çekān-ı maḳāl oldılar ki “Yā ammī-yi
muḥterem benüm saṭr-ı [M 159a] ḥalkārī-i nübüvvetüm ḫātime-i risāle8-i risālet olduġı gibi senüñ daḫı hicretüñ āḫirīn-ḥarf-ı ṭūmār-ı hicretdür.” Ṣaḥāif-i mu teberāt-ı tefāsīr ü eḥādīẟde çekīde-i yerā a-i ṣıḥḥatdur
ki Süfyān bin Ḥāriẟ bin Abdu’l-muṭṭālib ve Abdu’llāh bin Ümeyye bin
el-Muġīre seyyidü’l-enām aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ birisi ibn-i ammi
ve birisi ammileri oġlı9 olup verd-i muṭarrā-yı nübüvvet aleyhi’t-taḥiyye
ile bir gülbün-i nesl-i kerīmden reste iken10 ol ẕāt-ı şerīfü’ṣ-ṣıfāta her-bār
ḫār-ı nīş-zen-i ḫançerdār menzilesinde [A2 212a] zebān-dırāz-ı eẕiyyet ü
cefā idiler. Hilāl-i nev-ṭulū -ı ufḳ-ı risālet aleyhi ecmelü’ṣ-ṣalavāt ḥażretleri ẓulmetiyān-ı maġrib-i cehālete ibtidā irāet-i ser-engüşt-i da vet bu1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-süvār: -girdār M
ḳüdūm: ḳadem A2
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
ḳaṭre: ḳaṭreler A1, A2
gird-ābla: ḳaṭreler deryā ile M
seyyāre: sitāre A2
maḳdem: muḳaddem A2
risāle -M, A2
ammileri oġlı: bin ammileri B, -A2
iken -M, B
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yurduḳları eyyāmdan hengām-ı hicrete gelinceye dek ol iki bed-ḫūy-ı
ta aṣṣubkār-ı ḫāṭır-āzārdan āyīne-i cihān-nümā1-yı ḫāṭır-ı ḫaṭīrlerine terettüb iden seng2-i sitem ve jengār-ı ihānet3 tecāvüz-kerde-i ḥadd-i taḥrīr
idi. Merāḥilden birinde evlād ü ıyālleri ile çehre-i siyāh-ı günāh-ālūdların
dest-i nedāmetlerine alup
Beyt:

4

אم م و אب و אم ر و אه
אه
وم
در ا
دو

5

ṭabaḳı üzre südde-i sāyebān-ı celāle çehresā-yı ilticā oldılar. Şehryār-ı
ḫıṭṭa-i raḥmet aleyhi’s-selām ḥażretleri ki mirḳāt-ı mekārim-i aḫlāḳ ile
ṣā id-i evreng-i ḫulḳ-ı aẓīm iken çeşm6-i ḥavrā-pesend-i melāik-endāzīler7 ile ol iki sitem-endūz-ı eẕīyyet-perdāzuñ nīş-zen-i zehr-ālūde-i hicā
ve mār-ṣıfat lu āb-efşān-ı ihānet-i cān-gezā olduḳları yek biñ pīşgāh-ı
müteḫayyilelerinde cilveger olduḳda ṭāḳ-ı ebrū-yı anber-şikenleri mevcezār-ı [A1 183a] girih-i [B 244] istiġnā olup çerāġ-ı ḳudsī-pervāne8-i
dīdelerin zīr-i dāmen-i müjgān-ı teġāfülde iḫfā buyurup ṣūret-i ḥāllerin
pertev-endāz-ı ḳabūl ve pīşgāh-ı izzetlerine ruḫṣat-baḫş-ı duḫūl9 olmadılar. Ol iki tebehkār-ı siyeh-rū vüche-i āmāllerine ta līḳ-i ġışāve-i yes
olduġın göricek Süfyān lüle-sirişk-i muḳle-şūya güşāyiş virüp bu vech ile
ḫurūş-engīz-i lücce-i feryād oldı ki “Eger dārü’n-nevāl-i [A2 212b] afv ü
ḳabūl rūy-i ümīdüme bu gūne der-beste ḳalursa va’llāhi bu mehd10-perverd-i ṣulbum olan ṭıfl-ı bī-günāh ile dest-be-dest şūre-sitān-ı [M 159b]
beyābān-ı fenāya düşüp gürisne vü teşne-cān-ı şīrīnimüzi tārāc-zede-i
helāk itmeden ġayrı çāremüz ḳalmadı.”

1
2
3
4
5

cihān-nümā -M
seng -A1
ü jengār-ı ihānet -M
“ Tamām muḥterem-i ḥicāb tamām nāle vü āh” B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Bütünüyle utanma ve hicap, bütünüyle özür ve günah. Dostun önünde göz yaşlarımla adeta yüzüyorum.
6 çeşm: cism A1
7 -endāzīler: -endāzlarına B
8 pervāne: pervāz M
9 duḫūl: müẟūl A1
10 mehd: mihr A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Beyt:

ا
1

د
ا
ا ز در ا

ام א ان ز
ام در ان ر

Süfyān’uñ enīn-i dil-dūz-ı istiġnā-güdāzı cenāb-ı raḥmeten li’l- ālemīn
ḥażretlerinüñ ḳalb-i kerīmlerinde tehyīc-i mādde-i riḳḳat idüp Ümmü Seleme raḍıya’llāhü anhā daḫı “Yā Resūla’llāh
Ḳıṭa:2

ه

3

آ
ور
ور ه

و

ات از

و
ا ز ّ ت אن از
אری و
ازو ت

meāli ile taḥrīk-i leb-i şefā at itdügi ilāve-i şefḳat olmaġın siyeh4-nāme-i
cerāyim-i sālifelerin şüste-i çeşmesār-ı afv buyurdılar. Kemā fi’l-Maālim
ve’l-Medārik5 Ammā ṣaḥīfe-pīrā-yı6 Mevāhib ve ẕeḫāyīrü’l- uḳbā olan rivāyet budur ki ol küstāḫān-ı neşe7-i sābıḳa-i cāhiliyyet südde-i ināyet-medār-ı nebevīde maẓhar-ı dūr-pāş-ı red olıcaḳ
Beyt:

ل ر وز א ا ام
8
ا אم
ر אن
אل

ya nī Ḥażret-i Aliyy-i ālī-maḳām kerrema’llāhü vechehū iḫve-i ḫaṭākār-ı
Cenāb-ı Yūsuf aleyhi’s-selām hengām-ı isti fā-yı [A1 183b] cerāyimde zebān-güẕār-ı i tiẕār itdükleri kelām-ı bedī ü’n-niẓāmı ta līm itmegin cenāb9-ı azīz-i mıṣr-ı risālet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretlerinüñ mevḳıf-ı
celālet-meāblarına çehre-sāy olduḳlarında ﴿ َ א ُ ـ ا َــא ّٰ ِ َ َ ـ ْ ٰا َ ـ َك ا ّٰ ُ َ َ َــא َو ِا ْن

ْ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

َ

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Feilün
Kendini okumazsan nereye kadar yaşatabilirsin? Kapıdan kaçarsan nereye kadar gidebilirsin?
Ḳıṭ a: Beyt A1, B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Rabbin seni lutf ve rahmetle yaratmış. Aff ve hilm sütüyle seni beslemiş. Zilletler hadden aşkınsa da
senin affın ondan daha yücedir.
siyeh: şeh B
Meâlim ve Medârik’te geçtiği gibi.
ṣaḥīfe-pirā: ṣaḥāyif-serāy A2
neşe: pīşe M, teşne A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
İhsanlar kaynağının nurlu hilali, nimetler bahçesinin feyizli fidanı…
cenāb -M, B
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﴾ َ  ُכ َّــא َ َ א ِ ۪ـــkerīmesin fetīle-i nāṭıḳa-i şermgīn ile iḳtibās iderek iẓhār-ı
ٔ

1

kelime-i İslām eylediler. Yektā-çerāġ-ı dūdmān-ı āferīniş ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem ḥażretlerinüñ bu maḳāl2-ı niyāz-āmīzden rūy-i şefḳatları germ
ve ḳalb-i kerīmleri nerm olup َ כــ َو ُ ــ
َ َ﴿
ُ َ ُ ّٰ ــאل َ َ ْ ۪ ــ َ َ َ ْ ُכــ ُ ا ْ َ ــ ْ َم َ ْ ِ ــ ُ ا
ْ
3
ِ
۪
﴾ َ  اَ ْر َ ــ ا ا ــkerīmesi ile muḳābele vü mu āmele-i bi’l-ḥasene buyuَّ ُ
rup ser-çeşme-i żamīr-i envārların ekdār-ı sābıḳadan4 taṣfiye buyurdılar.
Mervīdür ki sevābıḳ-ı küstāḫī-i mu āmelāt Süfyān’uñ ṭāir-i nuẓẓāresine
bend-i bāl olmaġla tā-be-āḫir-i ḥayāt cemāl-i faḫrü’l-enbiyāya per-cünbān-ı nigāh olmadı. İttifāḳ-ı eimme-i cemāhīr-i siyer raḥimehumu’llāh
üzre merḥāle-i Merru’ẓ-Ẓahrān [M 160a] ki ḥarem-i Rabbānī’ye çār fersaḫ mesāfedür, sāye-i serā-perde-i faḫr-i kāināt dan mānend-i īd-resīdegān [B 245] nāil-i ḫil at-i mübāhāt olduḳda muhācirīn ü enṣār vesāir ḳabāil-i kīne-güẕāra5 taḳsīm-i elviye vü i lām ve ta yīn-i merkez ü maḳām
buyurılup ol merḥalede şümār-ı kümāt-ı perḫāş-cū düvāzdeh hezār olduġı
mażbūṭ-ı mecelle-i tefāsīrdür. Ol merḥālede sūz-endūz-ı sīne-i ḳudsiyān
ve germiyyet-baḫş-ı mecālis6-i rūḥāniyān ya nī miṣbāḥ-ı ḳandīl-efrūẓ-ı arşü’r-Raḥmān nebiyy-i ins ü cān aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerinüñ ol
şeb şu le7-i cevvāle8-i fermānları zebān-ı āteşīn-i münādiyāndan bu sümuṭ
üzre dāire-gerd-i ḳıyām9 oldı ki her yekke-merd ber-tūde hīme-i çarḫsāya [A1 184a] ḥamīr-māye-i şu le10-i şūr-efgen ṭarḥ idüp dāmen11-i sürme-fām-ı şāmı hem-reng-i girībān-ı ṣabāḥ12 eyleyeler. Binā-ber-īn fermān-ı
cenāb-ı kāşifü’d-dücā13 düvāzdeh hezār ḫırmen-i ẓulmet-sūz-ı āteş īḳād ile
[A2 213b] düvāzdeh burc felek-i kīne-güẕārı tāb-zede-i sūz ü reşk ve dūd-ı
çarḫ-endūd ile dīde-i encümi peymāne-i eşk14 eylediler.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Allah’a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik.” (Yûsuf, 12/91)
maḳāl: maḳāle A1
“Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. (Yûsuf, 12/92)
sābıḳadan: sālifeden M
kīne-güẕār: kimesne güẕār A2
mecālis -M
şu le -M
cevvāle: ḥavāle A2
ḳıyām: ḫıyām A1, B
şu le: meş ale A1
dāmen: dāne A2
ṣabāḥ: ṣubḥ A1
-dücā: -dācı A2, B
eşk: reşk M
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رد ا
زر

Beyt:

1

د

ن

از

زر
א در

Kārvān-ı bālā-rev-i āteş bir mertebe germ-ḫīz oldı ki kürre-i zemherīrden incimād-ı ṭab ı mużmaḥil ve pīrāhen2-i burc3-ı ābīden āẟār-ı ruṭūbet
zāil oldı. Zebāne-i feleksā-yı āteşden rāmişger-i bezm-i gerdūngeh nāhīddür. Deff-i māhī germ4 ve mismār5-ı ḥadīd-i ḫayme-i āsmāngeh ḳuṭb-ı
şimālīden ibāretdür, nerm oldı. Ġalebe-i ḥarāretden endām-ı felek-i sitem-keş ırḳ-çekān-ı encüm olup mınṭaḳa-i mecerreye güşād virdi6. Zühre-i nāzük-beden taḥrīk-i mervaḥa-i hāle-i āyīnedār ile kesb-i hevāya derkār oldı.

א
אا א
اران ر در ق

Ḳıṭa:7

8

א ز ا اف و
9
آ

اغ و
אن زان

Mā-ḥaṣal ol āteş-i şeb-gīr ḫānmān-sūz-ı dūzaḫiyān-ı Ḳureyş olup ḫākisteri dīde-i baṣīretlerine māye-i amā-yı ġaflet olmaġla tā ol vaḳte dek maḳdem-i ḳāfile-i envārdan ḫaberdār olmadılar. Egerçi iḳtiżā-yı girde-i nā-ṣavāb
ve mu āmele-i nā-mülāyimleri üzre cānib-i sulṭān-ı risāletden [M 160b]
münḳaṭı u’l-emn olup sū-i ṣanī leri muḳābelesinde kendiler ḥaḳḳında ḳaddāḥe-i ḥamiyyet-i nebevīde şerāre-i intiḳām mużmer olduġı ḥavālī-i revāḳ-ı
ḫayāllerinde dāir idi. Ammā ol yaḳīnlerde hemān [A2 214a] baġteten şu le-fürūz-ı ẓuhūr olacaġı iḥtimāl-dāde-i aḳl-ı ġaflet-endūzları degül idi.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Mefāīlün mefāīlün Feūlün
Yıldız, ıskançlıktan kendi gönlünü (içini) o kadar kemirdi ki göze altın halkası gibi göründü.
Beyit -A1
pīrāhen: pīrāmen M
burc: bürūc B
germ: germ-sāz A2
mismār -A2
virdi: virüp M
Ḳıṭ a: Naẓm A2, Beyt A1, B
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Gel mana gözüyle bu yeri gör ki, binlerce Tur Dağı tecelli şimşeğinden çıkmıştır. O, ateş harmanındaki
başaklar gibi bütün yön ve köşelerde mumlar ve çıralar ayandır.
Ayān-zān ḫırmen-i āteş: İnān rān-ı āteş-i ḫırmen B, A2
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Belki zu m-ı nāḳıṣ-bīnleri üzre ḫarābī-i bünyād-ı āştīde bile henüz di āme-i iştibāhları tamāmen nigūn olmamış idi. Ber-taḳdīr-i farż-ı vuḳū
[A1 184b] seyl-āb-ı tünd-ḫīz-i ḥareket-i nebevī vürūdından muḳaddem
be-her ḥāl ra d ü berḳ-i iḫbārı1 tevārüd itmek ümīd iderler idi ve tedārük-i
ḥālleri daḫı ne ise ol iḫbāruñ vürūdına ta līḳ itmişler idi. İḫbār-ı ḥareket-i
nebeviyyeyi istiṭlā itdükleri taḳdīrde2 iḳtiżā-yı ġayret-i [B 246] cāhiliyyeleri üzre belki ba żı mertebe ḫār ü ḫas-ı ṣufūf-ı ḫuṣūmet ferāhem itmek
daḫı ḫabiyye-i külḫen-i żamīrleri idi. Ammā bī-ḫaberler andan ki pençe-i
nā-gāh-gīr-i ḳażā ile miyān-ı gelūları dü engüşt miḳdārı ancaḳ ḳalmış3 idi
ve pāy-ı mükerrerleri4 giriftār-ı iḳāl-i idbār olmaġa yek-ḳadem mesāfeden
kemter idi. Binā-ber sirāyet-i ġaflet Ebū Süfyān ve Ḥekīm bin Ḫırām ve
Büdeyl bin Varḳā ’yı mükerreren5 aḳd-i ḥibāle-i ṣulḥ emniyyesi6 ile hicret-serāy-ı aliyye cānibine irsāl itmişler idi.
Mu teberāt-ı ṣaḥāif-i maġāzīde7 mesṭūrdur ki amm-i muḥterem-i seyyidü’n-nās Cenāb-ı Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh ol şeb enbūhī-i lücce-i jerf-i İslām mu āyenesinden ġadīr-i żamīrine bu mevce-i efkār reh-yāb
oldı ki bu ḳadar leşker-i sitāre-şümār ile şārıḳ-ı ufḳ-ı celāl ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem ḥażretlerinüñ Mekke üzre ṣubḥ-dem ilmā -ı şimşīr-i muḫālif-sūz
ideceginden dirīġā girān-ḫvābān-ı nerm-pister-i ġaflet olan ṭāife-i Ḳureyş
āgāh degüllerdür ki [A2 214b] bir sā at muḳaddem sāye-i dīvār-ı istīmāne
īṣāl-i cān-ı nā-tüvān eyleyeler. Yoḫsa dāḫil-i zürībe-i emān olmalarından
muḳaddem bu nehengān-ı merdüm-rübā ma mūre-gīr-i Ümmü’l-Ḳurā
olıcaḳ olurlar ise vā-ḥayf ki āmme-i Ḳureyş nā-būd-ı muḍille8-i fenā olıcaḳları emr-i muḳarrerdür diyüp baġle-i beyżā-yı nebevīyi āverde-i zīr-i rān
eyledi9. Mevżi -i Arāk eṭrafında sālik10-i mesālik-i [M 161a] Mekke’de ola
ki hīzem-keş ve şīr-fürūş maḳūlelerinden yā ebnā-yı sebīlden birine dūçār
olup keyfiyyet-i vāḳı ayı anuñla fāriġ-dilān-ı Ḳureyş’e iḫbār ideydüm ki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

iḫbārı: ecnādı A2
Aḫbār-ı ḥareket-i….itdükleri taḳdīrde -A1
ḳalmış: olmış A2
mükerrerleri: mekrleri A1
mükerreren -A1
emniyyesi: ümīdi B
maġāzī: siyer A1
muḍille: muẓille A1
eyledi: oldı A2
sālik -M, A1
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fevt-i hengām-ı furṣatdan muḳaddem ḥāl-i perīşānlarına çāre-cūy olalar
[A1 185a] diyüp be-her sū cüst ü cū vü tek-ā-pūya der-kār idiler, nāgāh bir ṣadā-yı āşnāyı zīr-i perde-i ẓalāmda1 ḥalḳa-i bāb2-ı ribāṭ-ı sāmi asın
daḳḳ3 eyledi.
Naẓm:4
5

6

آ

آ

از אد א ای درا
ا א ا از א

אب
א رز א
آ א آ

ای א
א א

ṭabaḳı üzre cānib-i ṣadāya taḳarrüb itdükçe teşḫīṣ-i ḥarf7-ı maḳāl mertebeleri ḥāṣıl olup ne görse Ebū Süfyān-ı ber-geşte-sāmān Büdeyl ve ibn Ḫırām
ile püşte-i Merru’ẓ-Ẓahrān’a irtiḳā idüp meāl-i8 ḥālden bī-ḫaber düvāzdeh
hezār maḥaldan ol āteş-i ṣaḥrā-gīr girībān-ı çarḫ-ı eẟīre iṭāle-i dest ve şerāre-i āsmān-güdāzı9 kevkebe-i eflākı pest itdügin def aten dāmen-i cāsūs-ı
naẓarlarına ta alluḳ itmek ile micmere-i müteḫayyileleri pür-dūd-ı ḥayret
olup bu vāḳı a-i hāile taḥḳīḳinde bu vech ile idāre-i mebḥaẟ-ı güft ü şinīde der-kār olmışlar ki “Āyā nedür bu āteş-i cihān-sūz ki [A2 215a] leyle-i
arefede mu tād olan nīrān-ı mūḳıde-i Ḥaccāc bile10 bu āteşüñ gedā-yı āstānı degüldür?” Büdeyl pāsuḫ-senc oldı ki “Benī Ḫuzā a’dan ġayrı olmaḳ iḥtimāl-dāde-i ḫayāl degüldür. Ebū Süfyān teslīm itmeyüp Ḫuzā iyān andan
eḳaldür ki bu nāzük11- işrīn12 [B 247] īḳāda ḳādir olalar didi. Ammā miyāne-i āteşden şīhe13-i ḫuyūl daḫı mesmū olmaġın Ḥekīm bin Ḫırām bu
vech ile üftāde-i ḳayd-ı tevīl oldı ki ḫāṭıra bu gelür ki Ḫuzā iyān Benī Ka b
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

ẓalām: kelāmda A2
bāb -M, A1
daḳḳ: şaḳḳ A2
Naẓm: Beyt A1, B
İlk beyit -A1
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
Çölden bir inleme geliyor. Bu inlemenin nereden geldiğini bilmiyorum. Ey kâfile başı! Bir süre dur
acele etme. Çünkü duyduğum bu inleme kulağa âşinâ geliyor.
ḥarf: ḥurūf B
-i: ü M
güdāzı: gīri M
bile: hele M
nāzük: bunlaruñ A2
işrīn: işrīnīn A2
şīhe: ṣīhe M
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ile yek-dest-i ittifāḳ olup Benī Bekr üzre i āde-i mācerā-yı ḫuṣūmete āmāde
olmaḳ gerekdür.” Ebū Süfyān anuñ daḫı kelāmın endāḫte-i beyābān-ı redd
idüp “Ne bī-hūde maḳāl ile leb-alāy olursuz? Benī Ḫuzā a ṣarf-ı evḳāt-ı
yek-māha eyleseler yine bu mertebe īḳād-ı nīrāna nā-muḳtedirlerdür.” dir
iken Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh “Yā Ebā Ḫanẓele.” diyü medd-i rişte-i nefes1 [M 161b] eyledi. Ebū Süfyān [A1 185b] āvāze-i Abbās’ı istiş ār idüp “Yā Eba’l-Faḍl sen misin?” diyü yek-dīgere maṭiyye-cünbān-ı
mülāḳāt olıcaḳ, “Yā Eba’l-Faḍl sen2 bu maḥalde ne işlersin ve bu3 āteş-i
ḫıred-sūzdan ne ḫaber bilürsin? Biz şemm-i rāyiḥa-i taḥḳīḳ idemedük.”
didükde Ḥażret-i Abbās cevāb virdi ki “Veyḥeke4 “Yā Ebā Süfyān bu āteş-i
cihān-fürūz-ı ma asker-i nebevīdür ki ināre-i derūn-ı Ümmü’l-Ḳurā’ya
lehīb-efrūz-ı azīmet olmışlardur. Sen henüz fürū-mānde-i ẓulmet-ābād-ı
ḥayretsin.” didi. Bu maḳāl Ebū Süfyān’uñ metā -ı şu ūrın ḫākister-i bād-zede-i ḫaşyet idüp

ه

Beyt:
6

او
 او ه7

אن
אن

5

ز

[A2 215b] 8  ــא ا אا ــ ــ اك ا ــ و ا ّ ــyā baña bu varṭa-i cān-güdāzdan medār-ı9 necāt olacaḳ ne çāre fikr idersin?” diyüp dāmen-i ḥimāyesine āvīzān oldı. Cenāb-ı Abbās raḍıya’llāhü anh didi ki “Yā Ebā Süfyān
hemān10 baña redīf-i maṭiyye-i teslīm ol. Tā ki seni11 melāẕ-ı derdmendān
ve mültecā-yı bī-çāregān olan12 kehfü’l-emān āstān-ı risālete īṣāl ideyüm.
Yine senüñ illet-i ser-sām-ı cān-güdāzuña dārū-yı şifā ol ḫāk-i südde-i
ināyetden mütevaḳḳi dür.”
1
2
3
4
5
6

nefes: naḳş A2
sen -M
ve bu: diyü A2
veyḥeke -M, A2
Zi-sīneş: Be-zīneş A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Onun gözleri, yuvalarından o derece fırladı ki, cihan mülkü ona karardı.
7 pīş: bīneş A2 B
8 Ey Fadl’ın Babası! Anam babam sana feda olsun.
9 medār -B
10 hemān -M
11 seni -B
12 olan -M
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Beyt:
1

از
و אرغ
و א دن

ن אج او א
دا
او אری

Ol yekke-süvār-ı tūsen-i tekebbür olan Ebū Süfyān-ı bülend- unvān
bu teklīfi cān-ı hirāsān-ı ġamgīnine minnet-i uẓmā add eyleyüp Abbās
raḍıya’llāhü anh terādüf eyledi. Ol ḥālet ile serā-perde-i sidre2-sütūn-ı
risālete müteveccih oldılar. Büdeyl bin Varḳā ve Ḥekīm bin Ḫırām daḫı
pey-rev-i mesālik3-i refāḳat olup ḳavl-i āḫerde Mekke’ye inān-gerdān-ı rücū olduḳları mesṭūrdur. Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh Ebū Süfyān ile
[A1 186a] miyān-ı leşkergāha vürūd eyledüklerinde reh-güẕārları ḳanġı
maḥalle dūçār oldı ise pāsdārān-ı gencīne-i İslām “Āyā böyle bī-hengāmgüẕerān olan kimdür?” diyü sipend-āsā ser-i āteşden ber-ceste olup Cenāb-ı Abbās idügin teyaḳḳun itdüklerinde birbirlerine ḫamūş-bāş ki4 amm-i
mükerrem-i seyyidü’l-ümemdür ki baġle-i hümāyūn-ı ḫāṣṣelerine süvār olmış diyü dest-i ta ẓīmi nihāde-kerde5-i sīne-i ādāb iderler idi. [M 162a] Tā
ki ubūrları pīşgāh-ı [A2 216a] ḫayme-i Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anha
müntehī oldı6. [B 248] Ammā ol şeb-i pür-ṭarab ki ḫātimesi fātiḥa7-i fetḥ-i
dil-ārā-yı Ümmü’l-Ḳurā ve mev id-i tenkīl-i düşmenān-ı Ḫudā olmaḳ cihetinden Cenāb-ı Fārūḳ-ı refī ü’l-cenāba şeb-i ḳadr-i sürūr ve leyletü’l- īd-i
murād idi. Ġalebe-i şevḳ ü inbisāṭından bir ḫırmen-i vesī ü’l-eṭrāf āteş īḳād
itmiş idi ki kūşe-i lehībinde8 aḳd-i ẟüreyyā ḫūşe-miẟāl nümūdār idi. Abbās
raḍıya’llāhü anh pīşgāh-ı Ömerī’den mürā āt-ı selām-ı mülāḳāt ile mürūr
eyledükde9 redīfinde Ebū Süfyān’a kūşe-i kemend-i nigāhı ta alluḳ idicek
hemān peleng-āsā maḳāmından pertāb idüp “Bi-ḥamdi’llāh ki libāçe-i
īmān ü emāndan ārī bu düşmen-i Ḫudā’ya dest-yāb-ı ẓafer oldum.” diyüp
cenāb-ı risāletden ḳatline taḥṣīl-i ruḫṣat içün Ḥażret-i Abbās’a sebḳat dā iyesi ile şimşīr keşīde-ḫayme-i nebevīye şitābān oldı. Abbās daḫı Cenāb-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Eğer ona muhtaç olduysan yürü, gamdan rahat ol. Çünkü o afv ve cömertlik dışında bir iş bilmez.
sidre -A2
mesālik: meslek M
ki -A2
-kerde -M, B
oldı: olup A1
fātiḥa -A1
kūşe-i lehībinde: İlāhī bend-i M, lebīb B
eyledükde: idicek M
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Fārūḳ’uñ serīre-i żamīrine vāḳıf olup üştür1-i tīz-kāma irḫā-yı licām ile
ḥużūr-ı seyyidü’l-ebrāra īṣāl eyledi. Akablarından Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anh daḫı nefes-güsiste-i sür at vāṣıl olup “Yā Resūlalllāh işte2 ol mu īn-i
füccār ve mehīn-i ebrār ve pīşekār3-ı fırḳa-i ḍalāl olan [A1 186b] Ebū Süfyān’dür ki ḫaṣm-ı cān-ı īmān ve adū-yı ẕāt-ı İslām’dur. Ḥālā ne ẓāhirinde
tāb-ı şimşīr-i intiḳāmdan viḳāye idicek sāye-i şecere-i emān var ve ne bāṭınında zehr-ābe-i helākdan ḥimāye idecek neşe-i tiryāḳ-ı īmān var. Hemān
ruḫṣat erzānī buyuruñ ki ef ā-i gerden-gezā4-yı şimşīr ile ḫazīde-i sūrāḫ-ı
caḥīm ideyüm.” diyü maḳām-ı ḥırṣ5-ı intiḳāmda muḳīm oldı. [A2 216b]
Ammā Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh zīr-i sāyebān-ı ḥimāyeye alup didi
ki “Yā Resūla’llāh ġalebe-i ināyet-i aliyyeñüze i timāden bu çāker-i kemḳadr aña emān virüp pīşgāh-ı izzetiñüze civār-ı ācizānem ta ahhüdi ile īṣāl
itmişümdür. Ammā yektā-çerāġ-ı ālem-tāb-ı bi ẟet fürūzān olduġı günden
berü gerek ẕāt-ı pāk-i faḫrü’l-mürselīne ve gerek zümre-i āmme-i Müslimīne Ebū Süfyān’dan ṣādır olan aḳsām-ı gūn-ā-gūn-ı ihānet ü īẕā envā -ı
ḫuṣūmāt ü izdirā yegān yegān [M 162b] sāḥa6-i ḫayāl-i Fārūḳī’ye ṣaf-keşīde7 olduḳça şīr-i naḫçīr-dīde-i bāzū-beste gibi dendān-ı kīni birbirine urup
icrā-yı intiḳām içün recā-yı destūrda bī-ḳarār olmış idi. Ammā Cenāb-ı
Abbās daḫı zīr-i maẓalle-i ḥimāyetden dūr-endāḫte-i beyābān-ı teġāfül itmek ile Cenāb-ı Abbās ile Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anhümā beyninde
mu āmelāt-ı tenāzu ser-ḥadd-i i tidāli tecāvüz idicek faḫr-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem buyurdılar ki “Ey amm-i büzürgvār bu gice kendi
rāḥilüñde süpürde8-i nigehbān-ı naẓar idüp güşāyiş-i kitāb-ı zer-şemse-i
ṣubḥ hengāmında yine iḥżār eyleñ9, ol zamān muḳteżā-yı ḥükm-i maḥkeme-i taḳdīr-i ezel10 ne ise icrā olına.” Binā-ber-īn Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh tā-be-seḥer mescūn-ı kūşe-i [B 249] çeşm-i ḥirāset11 [A1 187a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

üştür: ester M
işte: evişte M, A1, B
-kār: -gāh B
-gezā-yı: -güẕārı B
ḥırṣ: arż B
sāḥa: mesāḥa B
-keşīde: -keşān A1
süpürde: sütürde M, B
eyleñ: ile B
ezel -A1, A2
çeşm-i ḥirāṣet: ḥirāset-i çeşm B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

idüp1 tā ki ḫayme-i Abbās’ı reng-i şeb dāmen-çīn ve ṣūretger-i zer-ḫāme-i
āfitāb midāḍ-ı sepīde-i bāmdād ile çehre-güşā-yı zemīn olduḳda yine āverde-i pīş-ṭāḳ-ı celāl eyledi. Ammā Ebū Süfyān taḫayyül-i sevābıḳ-ı seyyiāt
ile nā-ümīd-i bezm-i ḥayāt olmaġın ḫum-ı lāy-beste-i beden-i şirk-endūdın [A2 217a] āmāde-i laṭme-i güẕergāh-ı memāt itmiş idi. Ve ḥoḳḳa-i la lrīz-i dehān-ı nebevīden fermān-ı helākdan ġayrı bir ḥarf ṣudūrın tevaḳḳu
eylemezdi ki ol eẟnāda şehin-şāh-ı serīr-i luṭf ü kerem ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem Ebū Süfyān’a imāle-i beşere-i iltifāt idüp ḥoḳḳa-i cān-perver-i
mu cize-güşālarından bu gūne irāet2-i gül-be-şeker-i güftār buyurdılar ki
“Veyḥeke yā Ebā Süfyān henüz ol vaḳt olmadı mı ki ārāyende-i bisāṭ-ı ḫāk
ü āb ve berārende3-i ṭabaḳāt-ı heft ḳıbāb ya nī varaḳ-güşā-yı cerīde-i kāf ü
nūn 4ـ ن
ــא ـ ل ا
 א ـ ـcenābınuñ iḳrār-ı vaḥdāniyyetini efser-i
tārek-i zebān eyleyesin. Ebū Süfyān bu ḫāletden ki cerāyim-i bī-şümārına
bināen ḳarār-dāde-i ḥufre-i bevār iken böyle maḥalde cānib-i nebevīden
bu vech ile iṭāle-i kemend-i iltifāt olduġın göricek hemān bī-iḫtiyār “Peder
ü māderüm fedā-yı ser-i ināyet-medāruñ olsunlar.
Beyt:
5

אد

אن
ای אن

ا

ا

ار אن

ا

Sen ne kerīm ü ḥalīmsin ki benüm gibi küstāḫı bed-vaż -ı ta aṣṣubkārdan ṣādır olan bī-ḥadd ü hesāb ḫār-ı eẕiyyet-i gūn-ā-gūna muḳābil6
[M 163a] bunuñ gibi zamān-ı furṣatda meslek-i ṣafḥ-ı cemīl iḫtiyār buyurup reh-nümā-yı gülşen-i iltifāt olursun. Şimdi bildüm ki eger ḥażret-i
ḳādir-i bī-enbāzdan ġayrı İlāh olaydı baña īṣāl7-i [A1 187b] menfa at ider
idi.” didi. Yine ḫvāce-i fetvā-ḫāne-i şerī at aleyhi efḍalü’t-taḥiyye mecelle-güşa-yı ḥüsn-i beyān oldılar ki “Yā Ebā Süfyān yā anuñ daḫı zamānı gelmedi mi ki benüm debīristān-ı ḥaḳīḳatden ber-āverde eyledügüm risāle-i
1
2
3
4
5

6
7

idüp: eyleyüp A1
irāet -M
berārende: berdārende A1
Allah’ın şanı zalimlerin dediğinden münezzehdir.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Yüz değerli can benim canımdan önce gelir. Eğer değerli değilse senin canına feda olsun.
Mısra, B nüshasında “Hezār cān ü nuḫust ve cān-ı men ey şeh” şeklindedir.
muḳābil -M
īṣāl -A2
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vālā-mebḥaẟ-ı risālete yerā a-ı zebān-ı şehādet ile [A2 217b] taḳrīẓ-nüvīs-i
taṣdīḳ ü iḳrār olasın?” Ebū Süfyān yine didi ki “Peder ü māderüm bilā-gerdān-ı ẕāt-ı ḳudsiyü’ṣ-ṣıfātuñ olsunlar. Rāst budur ki tā bu vaḳte dek ki
mecmū a-i perīşān-raḳam-ı żamīrümden saṭr-ı müşevveş-meāl-i şükūk ẕübāle-i ḳalem-tıraş-ı yaḳīn ile maḥkūk degül idi.” Egerçi Ebū Süfyān’dan bu
maḳūle maḳālāt-ı inṣāf ü i tirāf mütereşşiḥ oldı. Ammā ṣarāḥaten kelime-i
şehādet lūle-i zebānında cārī olmadı. Bu eẟnāda Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anhuñ1 pāy-ı żamīrinden şikāl-ı şekīb güsiste olup “Veyḥeke2 yā Ebā
Süfyān nice bir pīrāmen3-i şehristān-ı şehādetde ser-gerdān olup şāh-rāh-ı
südde-i taṣrīḥe müsāra at itmezsin.
Beyt:

ز ران داری
4
ن

درد

ا

ن

از

Yā Ebā Süfyān ne cāy-ı tevaḳḳufdur, bir ḳadem muḳaddem dāḫil-i
ḥiṣār-ı şehādete kendiñi endāḫte [B 250] idegör. Yoḳsa hemān şimdi Cenāb-ı Fārūḳ raḍıya’llāhü anh gelüp seni cisr-i ābdār-ı şimşīrden beyābān-ı
fenāya imrār ider.” didükde Ebū Süfyān bu mertebeden ṣoñra dervāze-i
mu allā-ṭāḳ-ı dīn ki naḳş-ı kitābesi ا ه
أ ـ أن إ إ ا وأ ـ أن
 ور ــpā-nihāde-i duḫūl oldı. Abbās raḍıya’llāhü anh Ebū Süfyān’uñ
İslām’ı māye-i behçet ü inşirāḥ olup ḥużūr-ı sa ādet-i nebevīde bu vech
ile dest-beste-i mevḳıf-ı niyāz oldı ki “Yā Resūla’llāh muḥāṭ5-ı allāme-i
irfānıñuzdur ki Ebū Süfyān’uñ dūş6-ı żamīri firīfte-i cāme-i cāh ü şeref
[A1 188a] ve miyān-ı ḫāṭırı beste-i niṭāḳ-ı faḫr ü i tibārdur. [A2 218a]
Ḥālā çemenzār-ı ināyetiñüzden ruḫṣat-yāb-ı gül-geşt olduġına alāmet
[M 163b] olmaġiçün bir şükūfe-i ḫoş-nümā-yı iltifātıñuz kendiye zīver-i
küleh-kūşe-i iftiḫār buyurulsa ki miyān-ı Mekkiyān’da anuñla ser-efrāḫte-i
mebāhāt ola.” Binā-ber-īn bāġbān-ı çemenzār7-ı aṭā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā
1
2
3
4

5
6
7

raḍıya’llāhü anhuñ: hażretlerinüñ M
veyḥeke -A2
pīrāmen: pīrāhen A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Madem tevfik merkebini altına aldın, bu tozlu harabeden niçin sefer kılmıyorsun? (Sâ’ib-i Tebrîzî,
Divan-ı Eş’âr, Gazeller, Gazel 288/21)
muḥāṭ: maḥaṭṭ A1
dūş: rūşen A2
-zār: -ṭırāz A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ḥażretleri taḫte-i şükūfezār-ı mekārimden bu reyḥān-deste-i sünbül-būy-ı
benefşe-gūnı Ebū Süfyān’uñ dest-i ārzūsına nihāde buyurdılar ki ــ د ــ
1

ـ אن ـ آ ـ و ـ أ ـ ا ـ ح ـ آ ـ و ـ أ ـ א ـ ـ آ ـ و ـ
د ـ ا ـ ا ـ ام ـ آ ـ

دار أ ـ

Raḳam-zede-i mesālik-şināsān-ı āẟārdur ki Ebū Süfyān cānib-i Ümmü’l-Ḳurā’ya2 ruḥṣat-yāfte-i inṣirāf olıcaḳ Abbās raḍıya’llāhü anh ber-dāşte-i mevḳıf-ı ulyā itdi ki “Yā Resūla’llāh ma cūn-ı neşe-baḫş-ı İslām Ebū
Süfyān’uñ mi de-i yaḳīnine belki bir ḫoş-güvār olmamaġıla tih-beste-i
em a-yı ḫilāf olan aḫlāṭ-ı rediyye-i ta aṣṣub iḥtimāldür ki henüz külliyen3
zāil olmayup ḫuṣūṣā Mekke’ye varduḳda nā-püḫtegān-ı Ḳureyş4 şūrbaḫt-ı Ḳureyş’üñ kendiye iẕāḳa idecekleri kelimāt-ı türş5 ü telḫ ve raṭb
ü yābis daḫı mizāc-ı nīm- ilācın tamāmen ifsād itmek ile6 yine ḳārūre-i
i tiḳādına ġılẓet ve nabż-ı nā-müstaḳīmine sū-i ḥareket ārıż7 olup yeñi başdan ser-zede-i bālīn-i ārıż8-ı inād ve marīż-i pister-i irtidād olacaġından
hirāsānum.” Binā-ber-īn ṭabīb-i ḫaste-dilān-ı ümmet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye işāret buyurdılar ki “Reh-güẕār-ı leşker-i ebrāruñ bir cāy-ı mażīḳında
vaḳfe-gīr-i ārām ideler. Tā ki şükūh-ı kevkebe-i cünd-i Ḫudā ve keẟret ü
şevket-i şīrān-ı cihān-güşā bi’l-cümle [A2 218b] meşhūd-ı bāṣıra-i i tibārı olduḳdan ṣoñra9 Mekke’ye daḫı vardıġında taḳrīri Ḳureyş’e vāsıṭa-i
daġdaġa-i ḫaşyet ola.” [A1 188b] Fermān-ı ālem-muṭā -ı nebevī üzre
Cenāb10-ı Abbās raḍıya’llāhü anh ḳafāsından ṣarṣar-ı saḫt-ṣadme-i kūhendāz gibi irişüp 11 ــ
 ــ ــא أ ــאṣadāsın gām-ı şitābına pā-bend-i direng idicek Ebū Süfyān’uñ reng12 ü rūyı perrān olup “Efsūs ey Benī Hāşim

1

“Kim ki, Ebû Süfyan’ın evine girerse emniyettedir. Kim ki, silahını bırakırsa o da emniyettedir. Kim ki,
kapısını kapatıp dışarı çıkmazsa o da emniyettedir. Kim ki, Mescidü’l-haram’a girerse o da emniyettedir.” (Müslim, Sahîh, C. 3, s. 1405)
2 Ümmü’l-Ḳurā’ya -B
3 külliyen -A1, B
4 Ḳureyş -A1
5 türş: tereşşüḥ B
6 itmek ile: ve M
7 ārıż -M
8 ārıż -A1
9 olduḳdan ṣoñra: olduḳda M
10 Cenāb-ı: Ḥażret-i M
11 Ey Hanzele’nin babası dur.
12 idecek Ebū Süfyān’uñ reng -A2
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ne ḥālet ḥādiẟ oldı. Yoḫsa cūy-ı ṣāf-nümā1-yı emānıñuzı enbāşte-i ḫuşk
[B 251]-rīze-i ġadr mı itmek istersiz?” didi. Abbās raḍıya’llāhü anh “Ḥāşā
ki de āim-i istiḳāmet üzre mebnī olan ḫānedān-ı risālete ḫişt-pāre-i kec
[M 164a]-endām-ı ġadr gencīde ola, ancaḳ sevād-ı mu anber2-i cünūd-ı
ibādullāhuñ keẟret ü şevketi saña naḳş-ı ṣaḥīfe-i naẓar olmaḳ ta alluḳ-kerde-i fermān-ı nebevīdür.” diyüp bir memerr-i münāsibde istāde-i mażīḳ-i
tevaḳḳuf eylediler.

روز د
دا

Beyt:

3

ن א
ر از ا

Sulṭān-ı zerrīn-libāçe-i zer-livā-yı ṣubḥ ḫvābgāh-ı sepīd-liḥāf-ı ufḳdan bīdār4 ve yek-rān-ı zerrīn-senām-ı muraṣṣa -kecīm-i gerdūne süvār
oldı. Sipāh-ı eşi a-şümār-ı āfitāb-ı taḫt-ı risālet dūş-ı cimāl-i cibāl-miẟāle
taḥmīl-i eẟḳāl idüp
Ḳıṭa:5

אر

אر

6

א در
از

אن
אی אن

אه
روارو آ
اه و راه
ل درآ

Ol ma reke-ārā-yı melāik-i refīḳ daḫı gürūh-ā-gürūh ber-vefḳ-i tertīb
endāze-i ḫuṭūvāt-ı şehāmetle ṣafḥa7-peymā-yı ṭarīḳ olmaġa başladılar.

1
2
3
4
5
6
7

-nümā -M
mu anber: mu teber A2
Feilātün Mefāilün Feilün
Başka bir günün sabahını müjdeler gibi, ışık sancağı ufuktan yükseldi.
bīdār: bedīdār A1
Ḳıṭ a: Naẓm A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bütün develer kafilede dağ gibi… Kenarlarındaki zilleri lale gibi… Git gel feryatları aya yükseliyor.
Yola ve yolda kalmışa zelezele gelir.
ṣafḥa: ḫaṭve B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Naẓm:1

و ق
ان
2

ها

ّ
ۀ

از

ا ن زه
אه אو ز

[A2 219a]

Ol ḫurūşende- ummān-ı bī-kerānüñ muḳaddime-i emvācı ki vaḳfegāh-ı Ebū Süfyān’a resīde oldı. Ḥażret-i Abbās raḍıya’llāhü anh her birin ta rīf içün [A1 189a] taḥrīk-i ser-engüşt-i zebāna āġāz eyledi. İttifāḳ-ı
eimme-i siyer raḥimehumu’llāh üzre muḳaddime-i cünūd-ı İlāhī ḥażret-i
seyfu’llāh Ḫālid bin Velīd idi ki hezār nefer dilīrān-ı nīze-be-dūş-ı Benī Süleym ile ki bāṣıra-i i tibārlarında zırh-ı āhenīn-tār cāme-i īdden merġūbter
ve ḫāne-i mu allaḳ-esās-ı zīn ḫalvet-kede-i zifāfdan maḥbūbter idi ve iki
ālem3-i āsmānsā ser-i iftiḫārlarına basṭ-ı cenāḥ-ı ẓafer itmiş idi. Muḳābele-i Ebī Süfyān’a geldükde üç def a ṣadā-yı bülend ile ḳāfile-i gerdūn-gīr-i
tekbīri ribāṭ-ı nüh-ḳıbāb-ı eflāka revān eylediler.
Beyt:4

Nefes-i ṣubḥ gibi ālemi tesḫīr iderüz
Sūre-i fetḥ oḳuyup ṣıdḳıla tekbīr iderüz

Anlara müte āḳib bir alem-i siyāh-şuḳḳa-i müşg-bīz sāyesinde Ḥażret-i Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anh şüc ān-ı Arab’dan beş yüz
nefer zırh-pūş-ı deryā-cūş5 ile ki her biri būse-i leb-i şimşīr-i ābdārı ārıż-ı āyīne-gūn-ı melāḥdan şīrīn ve [M 164b] ḥarbe-i ser-tīz-i rimāḥı mīl-i
mükḥüle-i arāyisden dil-nişīn add iderler idi. Tekbīr-gūyān güẕerān oldılar, anlara pey-rev üç yüz nefer bahādırān-ı Benī Ġaffār ki sāmi a-i raġbetlerinde ṣafīr-i nefīr-i ceng naġme-i ḫāṭır-güşā-yı cengden ẕevḳ-baḫşendeter
ve livā-yı semāsāları Ebūẕer-i Ġıffārī raḍıya’llāhü anhuñ ser-i iftiḫārına
sāye-güster olmış idi ki tekbīr-künān mürūr eylediler. [A2 219b] Ba dehū

1
2
3
4
5

Naẓm: Beyt A1
Feūlun Feūlun Feūlun Feūl
Şaşkınlık bulutu lutuf katreleri ve gazap şimşekleri ile kükreyerek kımıldıyor. Mest öfkeli arslanların
hareketleri yeryüzü öküzünün kemer yerini kırar.
alem: ālem B
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
deryā-cūş: kerven-ḫürūş M
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bir alem sāyesinde1 Bişr bin Süfyān Ṭāife-i Benī Ka b’dan beş yüz nefer bāre-süvār-ı bār ü girdār2 ile ki çeşm-i ḫvāhişlerinde ẓuhūr-ı merākib
büṭūn-ı kevā ibden müreccih idi, [B 252] güẕār eylediler.
Beyt:3

Revān oldı āhen-tenān fevc fevc
Biri biri ardınca mānend-i mevc

Anlaruñ ḳafāsından sekiz yüz nefer neberd-āzmāyān-ı müzeyyene
ki dest-i şevḳlerinde nīze-i ünbūbe dār-ı ḳudūd-ı tāze-nihālān-ı mücevher-kemerden dil-rübāyendeter [A1 189b] idi. Güẕār eyledükden ṣoñra
çār alem sāyesinde çār ṣad şīr-i ciger-şikāf ile Benī Leyẟ ve Benī Ṣamīre
ve Benī Ṣa d ki çeşm-i i tibārlarında kemān-ı ceng hilāl4-i Şevvāl’dan ḫoşnümā idi, mürūr eylediler. Ba dehū üç yüz nefer şüc ān-ı aḳvām-ı Eşca ki
naḳd-ı şecā at ḍarb-ḫāne-i siriştlerinde meskūk5 idi. Ubūr itdükleri eẟnāda Ebū Süfyān engüşt-i istiġrābı kilīd-i dehān-ı ta accüb idüp eyitdi ki
“Sübḥāne’llāh Cenāb-ı Muḥammed emrinde hīç bu ṭāife-i āhen-dil ḳadar
kūre-fürūz-ı şiddet6-i muḫāṣamet7 yoġ idi. Şimdi gör ki ne ḳadar gerden-i
raġbet ile silsile-keş-i ḥüsn-i irādet olmışlardur.” Ba dehū sekiz yüz nefer
dil-āverān-ı Cüheyne ki her biri çehende-i berḳ-i adū-sūz idi. Güẕār eyledükden ṣoñra Ebū Süfyān Cenāb-ı Abbās’a enbān-güşā-yı dehān-ı suāl
oldı ki “Yā Eba’l-Faḍl ġālibā henüz Muḥammed ṭayy-ı cādde-i mürūr itmedi gibi.” Cenāb-ı Abbās icāle-i şeb-dīz-i cevāb eyledi ki “Lā lā [A2 220a] yā
Ebā Süfyān ġubār-ı mevkib-i sulṭān-ı risālet henüz hüveydā bile olmadı.”
Mısrā:8

9

ا

אه

د

ز

“Yā Ebā Süfyān henüz bu der-bend-i teng-güẕār-ı ḳalem-girdārdan10
ṣaḥīfe-i ṣaḥrāya müntaḳil olan sevād-ı leşker mevkib-i ḫāṣṣe-i sulṭā1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sāyesinde: miyānesinde A1
bār ü girdār: bād-girdār A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
hilāl: cidāl B
meskūk: meslūk M, A2
şiddet -M
muḫāṣamet: ḫuṣūmet M
Mısrā : Beyt A1
Aşk padişahı henüz ortaya çıkmadı.
-girdārdān: gerdāndan A1

Zeyl-i Siyer-i Veysî

nü’l-ebrār miyānesinden nehār-ı memdūdü’l-envāra nisbet ṭalī a-i enfās-ı siḥrī menzilesindedür. [M 165a] Eger sen yektā-güher-i nüh-dürc-i
hestī aleyhi’s-selām cenābını muḥīṭ olan mevkib-i mevvāc-ı pür-nehengi görseñ sāḥil-i baḥr-ı ḥayretde keştī-i şikeste-miẟāl dehen-bāz-ı ḥayret
olup ol ṭūfān-ı kūh-endāza hīç kimsede yārā-yı muḳāvemet olmayacaġına imżā-keş-i yaḳīn1 olurduñ.” didi. Vāḳı ā andan ṣoñra yine aḳsām-ı
ṭavāif-i ümem ve efvāc-ı ṭabaḳāt-ı ḥaşem gürūh-ā-gürūh nice def a daḫı
mürūr eyledükden ṣoñra anı gördiler ki bir aẓīm-i ġubār-ı müşg-bār ṭaḳ-ı
[A1 190a] zer-şemse-i lāciverd-endūd-ı sipihre bir perde-i anber-gūn āvīḫte eyledi ki beyże-i mihr-i enver mütevārī-i ġıyābe-i ḫafā olup nūr-ı ebṣār-ı
ḥużżār daḫı lema āt-ı āfitāb gibi miyānede güm-şude-i rāh oldı.

دوار
ّ خ
دار

Beyt:
3

ز א

دی
2

و

ز

Ol gerd-i iksīr-şiken ki sūde-i eczā-yı kīmyā-yı hüdā ve abīr-i girībān-ı
perī-ruḫān-ı ḥavrā idi, bir mertebe i tilā eyledi ki rīg-i ḫutūṭ-ı ecniḥa-i
rūḥāniyān ve nemek-i māide-i ḳudsiyān olmış idi. Eczā-yı ḫāk şevḳ-i pābūs-ı faḫr-i kāinātdan raḳṣān ve ser-i kerrūbiyāna dāmen-i mübāhāt ile
anber-efşān olmada idi. [A2 220b]
Beyt:

ان
4

از
אر ان

دی א
دو א ز

ز

Ferrāş-ı nāzük[B 253]-dest-i nesīm ol perde-i ġubār-ı anber-āgīnüñ dāmenin berçīde idicek miyāne-i ġubārdan mevkib-i ḫāṣṣe-i nebevī muḳaddimesi leme āna başladı.5

1
2
3
4
5

yaḳīn: ta yīn B
Burūcī: Ber ü burc M, B
Feūlun Feūlun Feūlun Feūl
O yapış, dönen çarkın üzerinde görünür. Topraktan burçlar göründü.
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Her taraftan toz ve toprak yüksdi. Felek, bu ağır yükün altında iki kat oldu.
başladı -A1
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Rubāiyye:1

ۀ אم

2

ّ

אه ر
ا ش
تآ ر

ز

ون
ا ر
ا אل

وغ
ر

3

A yān-ı muhācirān ü enṣārdan penc hezār dilīr-i nāmdār-ı ḫaṣm-şikār
ile esbān-ı Tāzī ve şütürān-ı Arabī üzre ser-ā-ser zırh-ı Dāvudī ve şimşīr-i
Yemānī vü Hindī ile
Beyt:
4

א אی
ز
אی
د در آ

قآ
رت

ن

Āsmān-ṣıfat ḳat ḳat ol ḫūrşīd-i evc-i risāleti iḥāṭa itmişler. Ẕāt-ı keremkār-ı ālī-vaḳārları cemmāze-i sipihr-i berīn üzre ḫūrşīd-miẟāl bālā-yı
Nāḳa-i Ḳaṣvā’ya nūr-baḫş-ı şeref-i [M 165b] rükūb olup cānib-i yemīnlerinde efḍal-ı aṣḥāb-ı dīn ve esbāḳ-ı muhācirīn Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber
raḍıya’llāhü anh ve cānib-i yesārlarında eşref-i nuḳabā-yı enṣār Üseyd bin
Ḥuḍayr raḍıya’llāhü anh nāil-i hem-rikābī-i izz ü iḳbāl olmışlar.
Beyt:
5

אن
א אن

در

ا

ا
ّ

ز
ز

[A1 190b]

Sāir erkān-ı mesned-i celālet ve eşref-i mevkib-i ināyet mānende-i nigīn-dān-ı Muḳarnes ol yegāne-gevher-i kān-ı imkān cenābın muḥīṭ olup
rikāb-ı felek-fersālarında dāir olan aṣḥāb-ı mecd ü alā ile şeker-pāş-ı
zemzeme-i tekellüm olaraḳ sīne6-i cāddeye nūr-ı raḥmet gibi vürūd eylediler.

1
2
3
4
5
6

Rubā iyye: Beyt M, A1, Naẓm A2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Güneş ışıkları, akşamın kıvrımlı turrasından dışarı çıktı. Sabah vaktinin nuru, âlem âlem belirdi. İkbal
yıldızının feyzi, eserlerini gösterdi. Allah’ın yardım askeri, bölük bölük ulaştı.
Ḥaşem ḥaşem: Çeşm çeşm B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Yiğit baştan ayağa demire boğuldu. Öyle ki, ayna da yer tutan surete döndü.
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün
Güneş vesilesiyle parıldadı. Sa’d-ı ekber vesilesiyle aydınlandı.
sīne: siyeh A1, ẟeniyye B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Naẓm:1

د ادۀ رو

א

ه

אرم
ا
2
א
ا ّא

3

Ebū Süfyān leşker-i ālem-ārā-yı İslām’ı bu gūne şükūh-ı kūh4-endāz ü
berg-sāz ile temāşā idicek kāşāne-i żamīri pür-dūd-ı ḥayret ve dūdmān-ı
dīdesi buḫār-ālūde-i dehşet5 olup bu siyāḳda ḥarf-rān-ı maḳāl oldı ki
“Yā Abbās nedür bu ḥaşmet-i cihān-āşūb ve bu iddet-i ġarībü’l-üslūb ki
tamām ömr bu niẓām ü esās üzre leşker ne şāri -i sāmi ama dāḫil ve ne ḫaymegāh-ı bāṣırama nāzil olmışdur. Birāder-zāde-i kerīmü’n-nesebüñ mülk
ü salṭanatı aceb zirve-i evc-i aẓamete i tilā eylemiş.” Abbās raḍıya’llāhü
anh revzene-i dehān-ı Ebī Süfyān’ı bu vech ile mismār-zede-i cevāb-ı sertīz eyledi ki “Veyḥeke “Yā6 Ebā Süfyān bu fāiz-i rütbe-i temāşāsı olduġuñ
bahāristān-ı bī-ḫazān-ı ḥikmet7 ü ḥaşmet idrār-ı seḥāb-ı ināyet-i Sübḥānī
ve ervā-yı neher-i hidāyet-i Ṣamedānī’den perveriş bulmış bāġzār8-ı nübüvvet ü risāletdür. Yoḫsa lūle-i müteḳāṭır ve delv-i mütereşşiḥden nümāyān
bulmış köhne-bahār-ı ḫazān be-ḳafā-yı mülk ü salṭanaṭ degüldür.”
Beyt:
9

ا

هر א

ار

و
ّ

אه را
لو

ا د
אه و

diyü sedd eyledi10. Mervīdür ki ol rūz-ı fetḥ-endūzda ki livā-yı gerdūnsā-yı
enṣār ser-i Sa d bin Ubāde’ye raḍıya’llāhü anh basṭ11-ı sāye-i sünbül-gūn
itmiş idi, çend hezār şīr-i perḫāş-güẕār ile [B 254] muḥāẕī-i [M 166a] Ebū
1

Naẓm: Beyt A1, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
2 fetḥeş: fetḥ M
3 Zafer, onun bayrağının perçemine aşıktır. Onun aydınlığına gönül verip fethetmiştir. Dokuz felek,
kubbesinden seslenip fethin arkasında “innâ fetehnâ” var, diyor.
4 kūh -A1
5 dehşet: ḫaşyet M
6 bu vech ile….eyledi ki veyḥeke yā -A1, A2
7 ḥikmet -A1
8 bāġzār -M
9 Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Bu makamı, saltanat olarak düşünme. Makam, yücelik, kudret ve görkem onun risaletidir.
10 diyü sedd eyledi -M, B
11 basṭ -A1
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Süfyān’a [A1 191a] geldükde ġulġule-i tekbīri pīçīde-i günbed-i eẟīr idüp
bu maḳāl-ı ciger-dūz ile sāmi a-i Ebī Süfyān’ı [A2 221b] ḫırāşīde eyledi ki
“Bugün ol yevm1-i melḥamedür ki ḥareket2-i sükkān-ı ḥarem nā-būd ve
girībān3-ı Ümmü’l-Ḳurā dest-bürd-i yek-āvīz-i intiḳāmdan ḫūn-ālūd ola.
Bugün ol gündür ki ḥażret-i ḳahhār-ı müntaḳim celle aẓametuhū bālānişīn-i şerefāt-ı izz ü şeref geçinen naḫvetiyān-ı Ḳureyş’i zelzele-i kūh-endāz-ı ḳahr ile nigūnsār-ı meġāk-ı ẕüll ü hevān ve zemzeme-senc-i ṭarab-ḫāne-i ġurūr olan ser-mestān-ı ṣahbā4-yı tekebbür ü istiġnāyı dem-sāz-ı
ḫūnīn terāne-i feryād ü fiġān eyleye. Bundan ṣoñra cānib-i enṣāra icāle-i
kümeyt-i kelām idüp5 didi ki “Ey6 ma şer-i Evs ü Ḫazrec bugün ol gündür
ki tuḫm-ı kīne-i rūz-ı Uḥud bār-āver ve bāġbān-ı şimşīr-i intiḳām zemīn-i
ebdān-ı Ḳureyş’de lāle-perver ola.”
Beyt:

Geldi ol gün ki ola geşt-i murād āmāde7
Dās-ı şimşīre ola sünbüleler ser-dāde

Bu güftār Ebū Süfyān’uñ bārūt8-ḫāne-i ḳalbine şerār olup didi ki “Yā
Abbās ḥabbeẕā yevmü’d-demār ol ḫilālde alem-i ḫaḍrā şuḳḳa-i faḫrü’l-enbiyā ḳurb-ı Ebī Süfyān’a sāye-figen9-i iclāl10 olduḳda rāyet-i feryāda bu
vech ile şuḳḳa-bend-i taẓallüm oldı ki “Yā Resūlu’llāh kendi fürū -ı şecere-i rāsuḫtü’l-aṣl-ı ḳarābetüñ olan Ḳureyş-i perīşān-ḥālüñ ḳaṭ ına ḥavāle11-i teberzīn-i ruḫṣat mı12 buyurdıñuz?” Ḥażret-i faḫrü’l-enbiyā “Lā yā
Ebā Süfyān.” buyurduḳlarında “Pes yā Resūla’llāh neden Sa d bin Ubāde’nüñ lūle-i maḳālı bu gūne mecrā-yı ḫūn olmadadur?” diyüp kelimāt-ı
āteşīn-i Sa d’ı yegān yegān ma raż-ı ulyāya ber-dāşte eyledi. Ve bu ta birāt-ı
riḳḳat-engīzi ṣaḥīfe-i niyāza ẟebt eyledi ki “Yā Resūla’llāh seni [A2 222a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

yevm: maḥall M
ḥareket: ḥürmet M, B
girībān -B
ṣaḥbā: müheyyā B
idüp: eyleyüp M
Ey: Yā M
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün
bārūt: derūn A1
-figen: -efgen A1
iclāl: celāl M
ḥavāle -M
mı -M, A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ṣadr-ārā-yı evreng-i mu allā-yı risālet eyleyen Ḫudā-yı ḫaṭā1-baḫş-ı öẕrpeẕīr ḥaḳḳiçün ve Ḳureyş ile olan teşābük2-i [A1 191b] silsile-i ḳarābet
ḥürmetiçün o kūteh-endīşān-ı kem-idrākuñ cerāyim-i sālifelerin vesīle-i
intiḳām itmeyüp ser3-i ḫūnlarına imrār-ı ḳalem-i afv buyuruñ.”

א و آن آ אن
را אن

Beyt:

א

א و ز ر אن
א
د
ا ک

4

از
دان

ا

ز

م دان
د אر دا ر

Ḥażret-i raḥmeten li’l- ālemīn cerīḥa-i ḫāṭır-ı Ebī Süfyān’a bu gūne nemek-pāş-ı tesliyet oldı ki “Yā Ebā Süfyān Sa d’uñ şeb-dīz-i maḳālı girīve-i
sehv ü ḫaṭāya revān olmış. Bugün rūz-ı afv ü merḥamet ve hengām-ı luṭf
ü mürüvvetdür. Bugün ol gündür ki Cenāb-ı Azīz-i Vehhāb celle şānühū
ṭāife-i Ḳureyş’i a lā-yı derecāt-ı izz ü alāya ref eyleye. Ve bugün ol gündür
ki ḫalvet-kede-i raḥmet-ābād-ı vaḥdet ya nī Ka be-i ulyā-yı vālā-menzilet
şāyeste-i şān-ı a lāsı üzre medār-ı ṭavāf-ı ta ẓīm ḳılına.” Ol ḫilālde Ḥażret-i
Ẕi’n-nūreyn [B 255] ve Abdu’r-raḥmān bin Afv raḍıya’llāhü anhümā
urża-dāşt eylediler ki “Yā Resūla’llāh rāst budur ki Ḳureyş-i dil-rīş ḥaḳḳında Sa d bin Ubāde’nüñ ta biye5-i nuḳab6-ı kīn ideceginden bārū-yı endīşemüz zelzele-i ḫavfdan emīn degüldür.” Binā-ber-īn ḫvāce-i ḫıred-āmūz-ı
aḳl-ı evvel ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri hem7 def -i iḥtimāl-i dā iye-i ahd8-ı ḥarb ve hem taṭyīb-i ḫāṭır-ı Sa d mülāḥaẓası ile i māl9-ı üslūb-ı
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ḫaṭā: aṭā M, B
teşābük -A2
ser-i: ser ü M, A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Bundan sonra biz varız ve doğruların kıblesi lakabıyla bilinen o âsitân. Hata çocuklarda, atâ büyüklerdendir. Çünkü çocukluk düşüncesi tamamıyla hatadır. Çocukların cürmünü ne az ne çok gör. Sen
kendi büyüklüğünden kendine iş buyur.
ta biye: baḳiyye A1
nuḳab: ta ab B
hem -M
ahd -M, A1, B
i māl -A1
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ḥakīmāne buyurup dūş-ı mübāhāt-ı Sa d’a sāye-güster olan livā-yı iclālı
yine kendi [A2 222b] nihāl-i ravża-i nübüvveti olan Ḳays bin Sa d raḍıya’llāhü anhümānuñ dūş-ı iftiḫārına taḥmīl buyurdılar. Mā-ḥaṣal sevād-ı
mu anber1-suṭūr-ı nüsḫa-i ḥaşem ki tamāmen Ebū Süfyān’uñ masṭar-ı
şu ā -ı baṣarından güẕār eyledi. Ba d-ez-īn Cenāb-ı Abbās raḍıya’llāhü anh
[A1 192a] aña mażīḳ-i küllāb-ı tevaḳḳufdan rehā virüp “Yā Ebā Süfyān ṭurma cenāḥ-ı şitābe tāb virüp ġafletiyān-ı perīşān-ḫvāb-ı Ḳureyş’e bu vāḳı a-i
hāileyi gördügüñ gibi ta bīr eyle ki uḳāb-ı āhenīn-bāl-i şimşīre şikār olmazdan muḳaddem penāh-bürde-i şāḫsār-ı īmān ü emān olmaġa sa y eyleye. Yoḫsa beyża-i Ḳureyş ol vech ile şikest olmaz ki bir daḫı ḳābil-i iltiyām
ola.” didükde Ebū Süfyān kemāl-i sür atinden isti āre-i ecniḥa-i ṭuyūr idüp
dil-i pür-iltihāb2 ve sīne-i pür-ıżṭırāb ile Mekke-i Mükerreme’ye şitāb eyledi. Ammā ḳafāsından ġubār-ı āsmānsā-yı mevkib-i risālet daḫı kemer-i Cibāl-i Baṭḥā’yı zer3-efşān itmege başladı. Mekkiyān-ı tīre-ḥāl ise [M 167a]
henüz ser-āsūde4-i bālīn-i ferāġ olup ḳaṭ ā ḫaber5-i istīlā-yı bāriḳa-i veġā
mesdūd-ı ḳufl-ı ġurūr olan kāşāne-i müteḫayyilelerin bile daḳḳ itmemiş
idi. Ol maḳūle leşker-i girān-sevād-ı sebük- inānuñ āvāze-i ḥarekātı ki çār
cihet-i afāḳı zelzelenāk itmiş idi, teẟīr-i du ā-yı nebevī iḳtiżāsı ile aṣlā birisi ḫaber-yāb olmayup ol vech ile baġteten girībān-ı Ümmü’l-Ḳurā’yı çīde-i pençe-i istīlā itmeleri iḥtimāl-dāde-i taṣavvur-ı ġalaṭkārları degül idi.
Ebū Süfyān’ı ol ḥāl ile ġubār-ālūde vü şitāb-zede gördüklerinde gird-ā-gird
[A2 223a] noḳṭa-i dāire-i cem iyyet idüp ṭaraf ṭaraf “Yā Ebā Süfyān
Beyt:6

Nedür telāşuña bādī7 bu pīç ü tāb nedür
Getürdügüñ ne ḫaberdür bu ıżṭırāb nedür

Yā bu pervīzen-i eflāka mümāss olan ġubār ki rüūs-ı Cibāl-i Baṭḥā’ya
imāme-i anberīn pīçīde itmededür. Ne maḳūle sipāhuñ hāven-deste-i ḳavāim-i ḫuyūlından ber-ḫāstedür?” diyü pürsān olduḳlarında
1
2
3
4
5
6
7

mu anber: mu teber A2
iltihāb: inḳılāb A1, B
zer-efşān: rāh-feşān, B
-āsūde: -dāde A2
ḫaber -B
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
bādī: bā iẟ M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Ebū Süfyān şimşīr-i zebāna tāb1 virüp didi2 ki [A1 192b] “Ey ġāfilān-ı
nā-hūşmend
Beyt:3

Şām geçdi daḫı siz ḫvāhiş-i meh-tābdasız
Ṣubḥ geldi daḫı siz ġaflet ile ḫvābdasız

Ḥālā Cenāb-ı Muḥammed aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām düvāzdeh hezār
neheng-i pūlād4-endām-ı ḫaṣm-āşām ile Vādī-i Ümmü’l-Ḳurā’ya cereyān
eyledi. Sizler henüz teẟīr-i ġaflet ile pīçīde-i liḥāf-ı şeker[B 256]-ḫvāb-ı
ferāġatsız. Lākin kendiñüzi bī-hūde ġarīḳ-i gird-āb-ı helāk itmeñ ki sizlerden ṭalebkār-ı sāḥil-i selāmet olanlar içün benüm dest-i niyāzuma bu vech
ile bir ḥabl-i metīn-i merḥamet daḫı teslīm buyurmışlardur.” diyü leb-i
gevher-endūz-ı nebevīden iltiḳāṭ itdügi 5 ـ אن ـ آ ـ
 ـ د ـ دار أ ـilā
āḫirihi cevāhirin ḥayret-zedegān-ı Ḳureyş’e nigīn-i ḫātem-i gūş eyledi.
Naẓm:6

אن آ
ش
7

אن آ

ا را ده
ّ
در א
א
از

אه
ا ر

אدا
ا

ف א
אری
ی را
אرد را ردا و

Ammā ser-keşān-ı sefihkār-ı Ḳureyş ki ekẟerī ser-mest-i mey-kede-i
ḫilāf idiler, bu ḫaber-i nāgeh8 ẓuhūr-ı girībān[A2 223b]-gīrden ġalṭīde-i
mezābil-i ḥayret olup ṭaraf ṭaraf 9ــכ ا ــא أ ــא ــ אن
bu ne zehr-ābe-i
cān-fersādur ki bize iẕāḳa eyledüñ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tāb: āb A1
didi -B
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
pūlād: fūlād B
Kim ki, Ebû Süfyân’ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir.
Naẓm: Beyt M, A1, -A2
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
Mutlulukla ümide teşne olana müjde ki, bu rahmet bulutu denizin köpüğü ile coşageldi. Onun atının
nalından şeref bulup yükselen toz, Utarid’e cübbe, Müşter’iye de taylesan (başa sarılan sarık) olur.
nāgeh -A2
Ey Ebû Süfyân! Allah seni kabih etsin.
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Naẓm:1 [M 167b]

آوردی

2

آوردی
آوردی

א

وای ا
ز ا ازۀ دل ل
د ا
א دا
دل א دۀ ر

maḳālı ile ser-cünbān-ı telāş olaraḳ her biri serāsime vü ser-gerdān meġālīḳ-i
şi āb-ı ıżṭırāba perīşān oldılar. Ebū Süfyān’uñ hem-ḫvābe-i bālīn-i izdivācı
olan selīṭa-i bed-nihād Hind-i ekelletü’l-ekbād pençe-i hettāk ü fettāk ile
rīş-i Ebū Süfyān’ı girifte-i çeng-i ihānet [A1 193a] idüp feryād eyledi ki “Yā
āl-i ġālib bu aḥmaḳ-ı sāl-ḫūrde-i heẕeyān-gūyı niçün ḍarbetgāh-ı şimşīr-i
helāk itmezsiz ki bu maḳūle türrehāt-ı nā-revā ile leb-ālāy olmaya?” didi.”
Ammā ol vāḳıf-ı nüsḫa-i ḥāl hem-serīnüñ pençe-i cevrinden zebūn olup
didi ki “Ey Hind
Beyt:3

Tamām sen de görürsin ḫurūş-ı baḥr-ı ġamı
Sen eyle şimdi baña ḳādir olduġuñ sitemi

Ey bī-çāre-i siyeh-kār-ı kūteh-ḫıred baña itdügüñ eẕiyyet-i bī-fāideden
ne ḥāṣıl olur ki tīġ-i ḳażā gerdenüñi būsegāh idecegi ġāyet yaḳīn ḳalmışdur.
Ey saḫīfetü’l- aḳl! Var hemān künc-i ḫāne-i ḫarābuñda mütevārī-i izār-ı
ḫafā olup sedd-i derīçe-i lecāce müsāra at idegör. Yoḫsa be-Rabbü’l-Ka be
eger dāḫil-i ḥarīm-i İslām olmada girīve-güzīn-i tehāvün olacaḳ olursañ lāşekk mürsele-i ḳaṭarāt-ı ḫūn saña pīrāye-i sīne-i gendüm-gūn olacaġı emr-i
maḥsūmdur.” [A2 224a]
Beyt:

1
2
3
4

زد م
4
و אل

א

א

در وادی
د ا

Naẓm: Beyt M, A1
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
Bu getirdiğin haber nedir? Gönüle hüzün getirdin. Biz merhem ümit ettik. Sen bizim gönlümüze yara
haber getirdin.
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Kim ona muhalefet ederse, vebalin helak edici şimşeğine esir olur.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Ammā kūre1-i dehān-ı Ebī Süfyān’dan şerāre-i aḫbār-ı ḳudūm-ı İslāmiyān miyān-ı Mekkiyān’da intişār bulıcaḳ bir ġulġule-i ḳıyāmet-engīz nümāyān oldı ki kimi ebvāb-ı büyūtın gāh sedd gāh fetḥ idüp kimi
silāḥın gāh rübūde ve gāh endāḫte iderler idi. Ba żı lar ḫānelerinde ārāma ḳarār virmiş iken taḥrīk-i telāşı ile ber-ḳarār olamayup gāh ḥarem-i
Beytü’l-Ḥarām’a şitābān ve anda dil-i ṭapānı daḫı2 ruḫṣat-ı ārām virmeyüp yine ḫāneleri cānibine müterāci olurlar idi. Niceleri daḫı ḫāne-i
[B 257] Ebī Süfyān’a cān endāḫte3 idüp cāy-ı güncāyiş bulmayanlar ne
cānibe revān olacaḳlarında mütereddid olmışlar idi. Güncāyiş bulanlardan
nicesi4 daḫı yine ārām [M 168a] idemeyüp durūb ü maḥallāta müteveccih
olurlar idi. Niceleri daḫı5 tehiyye-i ṣaff-ı ḳıtāl sevdāsına düşüp bir maḥalle
müctemi olduḳça pāy-ı ẟebātlarında [A1 193b] ḳuvvet-i metānet bulamayup yine müteferriḳ olurlar idi. Mā-ḥaṣal istīlā-yı dehşet ile hīç biri
iḫtiyārında ẟebāt bulamayup ḫāşāk-ı ṣarṣar-ḫūrde gibi żābıṭa-i istiḳrārları
mefḳūd olmış idi. Ġalebe-i ālām ve tefriḳa-i evhāmdan bir maḥalde aḳd-i
cem iyyet-i istişāreye ḫōd-cān-ı vehm6nāklarında ḳaṭ ā māsike-i ıṣṭıbār ve
ḳā ide-i iḳtidār yoġ idi. Ma a-hāẕā cānib-i İslāmiyān’a żamīrinde merkūz
olan şiddet-i ḫuṣūmet teḳāżāsı ile Ḳureyş’den biri pīşekār-ı dā iye-i peygār
olmaḳ maḳāmından [A2 224b] nümūdār olsa7 anuñ gird-i serine müctemi olmaḳ sevdāsı yine cümlesine esra -ı āmāl idi. Mervīdür ki ḥażret-i
sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn8 ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem daḫı şekve-i gītī-güşā ile
maḳām-ı Ẕīṭūvā9’yı hem-kevkebe-i sürādıḳ-ı semā buyurduḳlarında Ḥażret-i Vehhāb-ı Kerīm celle aẓametuhū ol günde sāye-i rāyāt-ı risāletlerine
ferāhem buyurduġı ol leşker-i enbūh-ı müretteb müşāhedesi ḳalb-i āgāhların maşrıḳ-ı envār-ı ḥamd ü şükr idüp şām-ı miḥnet-āmīz-i hicretde10 verāyı āstār-ı ḫavf ü ḫaşyetde güẕār eyleyen nehẓat-ı ġarībāne ve tenhā-revī-i
bī-kesāneleri ile bu rūz-ı ḥaşmet-fürūzda müretteb olan şükūh ve şevket-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kūre: kūze B
daḫı -M
endāḫte: atup A2
nicesi -M, A1
daḫı -M
vehm: bīm A1, A2
dā iye-i….nümūdār -M
-ẟaḳaleyn: -enbiyā A1 sulṭānü’ẟ-ẟaḳaleyn -M
Ẕīṭūvā: Ẕīṭūbā M
hicretde: hicrinde A2
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bisyārların ḳısṭās1-ı bender-i inṣāf olan ḫāṭır-ı münevverlerinde müvāzene
buyurduḳça ol2 bālā-yı arş-ı aẓīme sāyīde olan ser-i efserdār lī-ma a’llāh ve
tārik-i tācdār lī-ma a’llāh tevāżu an li’llāhi te ālā3 bir vech ile efgende-i nişīb4-i
maḳām ve elif-i ḳāmet-i müstaḳīmlerin bir vech5 ile lām itmişler idi ki
esfel-i liḥye-i mübārekeleri çūbe-i pālān-ı Nāḳa-i Ḳaṣvā’ya sāyīde olur idi.
Ve mülāḥaẓāt-ı terettüb-i elṭāf-ı müte āḳibe-i İlāhī mānend-i nesīm-i cānbaḫş nev-be-nev şaḫsār-ı ḫāṭırlarına ṭoḳunduḳça bālā-yı pālān-ı şütürde
güẕāriş-i secde-i şükr buyururlar idi. [A1 194a]
Naẓm:6

א
روز

ا ا אن
د א د ان
در
ر

8

د

ای ذ
وی אم
ۀ

در
א אک
7

Mervīdür ki
Beyt:9
10

ذوا

ّ

م

َة

אه

[A2 225a] ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri ol maḥalde tefrīḳ-i cünūd-ı
İlāhī’ye mübāşeret buyurup peleng-i şīr-ḫırām Cenāb-ı Zübeyr bin el- Avvām raḍıya’llāhü anh ḥażretlerine bu vech ile ebrū-cünbān-ı işāret oldılar ki gürūh-ı enbūh-ı muhācirīn ile ẟeniyye-i gedādan ki cānib-i a lā11-yı
Ümmü’l-Ḳurā’dür, mutaṭarrıḳ olalar. Ve nihāl-i rāyet-i ḫāṣṣe-i nebevīlerin
ve ḫayme-i eşi a-ṭınāb-ı sitāre mismārların maḳābir-i mu allāya mütelāṣiḳ12
1
2
3
4
5
6

ḳısṭās: ḳınṭāṭ M
ol -M
lī-ma a’llāh tevāżu an li’llāhi te ālā -A1
nişīb: şeyb B
vech: ṭarīḳ M
Naẓm: Beyt M
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
7 Der: Vez M, B
8 Ey zikri insanların imanının süsü ve ey adı hakikatlar divanının dibaçesi olan! Senin şükür secdenden
dolayı bu tekkede her gün güneşin alnı toprağa değiyor.
9 Beyt -A1, B
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
10 Medineli, Mekke’de sakin Arap ayı nimet sahibine hürmet hareminin lambası…
11 a lā -A
12 mütelāṣiḳ: mütelāḥiḳ A1
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[B 258] arṣa-i ḥacūnda naṣb ü ref eyleyüp tā ẕāt-ı nübüvvet-destgāhları naḳş-ı
ḳadem-i iḳbālleri ile ṣaḥīfe-i ṣaḥrā1-yı ḥacūnı mühr-zede-i teşrīf itmedükçe
ol maḥalden tecāvüz itmeyeler. Ve Sa d bin Ubāde’yi gürūh-ı enṣār ile ẟeniyye-i medīneynden rū-be-rāh idüp Ḫālid bin el-Velīd’e fermān eylediler ki
gürūh-ı Eslem ü Ġaffār vechine ve Müzeyne vesāir dilīrān-ı ḳabāil ile ṭarīḳ-i
Līṭ’den ki esfel-i Mekke’dür, mütevārid olup rāyetlerin müntehā-yı imārāt
Mekke’ye nişāne eyleyeler. Ve Ebū Ubeyde bin el-Cerrāḥ raḍıya’llāhü anhı
esb ü esliḥadan āzāde gürūh-ı piyāde ile baṭn-ı vādīden revāne idüp kendi
āfitāb-ı ẕāt-ı pür-envārların ḫavāṣṣ-ı aṣḥāb-ı ẟüreyyā-cenāb ile ufḳ-ı evāḫirden2 tābān oldılar ve mecmū -ı fırḳa sedd-i ruḫṣat-ı ḳıtāl buyurup ancaḳ ba żı
3
ser-keşān-ı ġavġā-cūy-ı Ḳureyş iẓhār-ı ḥırṣ-ı veġā itdükleri taḳdīrde ḥadd-i
müdāfa ayı tecāvüz itmeyecek mertebe ḳıtāle muraḫḫaṣ buyurdılar. Mervīdür ki ṭuruḳ4-ı ḫamseden beş gürūh şīrān-ı pençe-güşā mānende-i penc engüşt şemmāme-i ḫāk-i ıṭrnāk-ı Ümmü’l-Ḳurā’yı dest-ḫūş-ı [A1 194b] iḥāṭa
[A2 225b] eyledükde İkrime bin Ebī Cehl ve Ṣafvān bin Ümeyye ve Süheyl bin Amr ve Benī Bekr ve Benī Ḫāriẟ’den bir gürūh-ı sebük-meşrebān-ı hevā-perest ile Ḫındır5 nām mevżi de Ḫālid bin el-Velīd’üñ ser-i rāhın
sedd idüp dü hezār āteş-i zebānedār-ı pür-āşūbuñ bir miḳdār aḫşāb-ı ḫuşk
meẟābesinde müteḳalḳilü’l-ḳalb mütezelzilü’l-a żā serāsime-i nā-dīdekār
mu āveneti ile gūyā vüche-i azīmetlerine ḥāil olmaḳ ḳaydına giriftār olup
kerem-sāz-ı hengāme-i peygār olmaḳ sevdāsına düşdiler. Ammā āḳıbet pervāzgāh-ı şāh-bāza ṣaf-şiken6-i gürūh-ı güncişkden bed-ḥāl oldılar. [M 169a]

אک
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Naẓm:7
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ṣaḥrā -M, A2
evāḫirden: eẕāḫirden A1
ba żı -M
ṭuruḳ: ṭaraf M
Ḫındır: Ḫabẕer M
-şiken: -çeken M, A1
Naẓm: Beyt M, A1
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Eğer kükreyen arslan öfkelenirse, tilkilerin çokluğundan nasıl korkulur. Şahin havada cilve yaparsa,
güvercinlerden gruplar bile oluşsa bundan endişe edilecek ne var?
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Ḫālid raḍıya’llāhü anh her çend ḥudūd-ı1 müdāfa ayı tecāvüzden iḥtirāz idegördi. Cānib-i Ḳureyş’den müteveccih olan teṭāvül-i bāzū-yı tīr
ü şimşīri heyet-i mütevāżı āne-i siper ile teskīne sa y eyledi. Ammā bu
cānibüñ mu āmele-i mülāyemet-nümūnı muḫālifeynüñ teraḳḳī-i fesād
ve tezāyüd-i inādlarından ġayrı ṣūreti müntec olmadı. Bi’l-āḫire Ḫālid
raḍıya’llāhü anh siper-endāz-ı müdārā olup āyīne-i siperde ṣūret-i ṣalāḥ2
müşāhede itmemeleri ile nā-çār mirāt-ı mücellā-yı şimşīre ḥavāle itmek
lāzım gelmegin kām ü nā-kām sefīr-i niṣāl-i ciger-sūz ve nīze-i dil-dūz iblāġına der-kār oldı. Cünbiş-i fürūzīne-i terkeş ü ḳurāb kūre-i ḥarāba [A2
226a] bir gūne vesīle-i iltihāb oldı ki keşīş-i ḳullāb-ı ḳıtāl3 ile ḥadd4-i sāḥa-i
maḍāribleri pīşgāh-ı bāb-ı ḥarem olan mevżi -i Ḫurūziyye müntehī oldı.
Seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ṭalī a-i devlet ü iḳbāl ile ẟeniyye-i
[B 259] gedāya i tilā buyurup eṭrāfa iṭāre-i şāh-bāz-ı nigāh buyurduḳlarında dīde-i intibāhlarına cünbiş-i bevāriḳ-i silāḥ [A1 195a] ve sāmi a-i
āgāhlarına āvāze-i hāy ü hūy-ı kifāḥ ta allukı mūcib-i tefaḫḫuṣ-ı aḥvāl olup
ḳavl-i āḫerde İmām-ı Ṭaberānī aleyhi’r-raḥme İbn Abbās raḍıya’llāhü anhümādan rivāyet itdügi üzre Ebū Süfyān ve ba żı aṣḥāb-ı merḥamet-nişānuñ “Yā Resūla’llāh efsūs ki kendi hem-perverd-i sünbüle-i ḳarābetüñ olan
Ḳureyş’üñ ḫırmen-i ḫayātları āb-ı tīz-ḫīz-i şimşīr ile fütāde-i āsyāb-ı fenā
oldılar.5” diyü taẓallüm-i dād-ḫvāneleri muḥarrik-i şerāyīn-i merḥamet olmaġın ḥużżār-ı āsḥābdan birini Ḫālid raḍıya’llāhü anh bu peyām-ı taḥẕīr
ile irsāl buyurdılar. 6 ــ ا ــ
 اد ــya nī anlardan ref -i tīġ-i intiḳām
eyle. Ammā fermān-resān-ı faḫr-i cihān Ḫālid’e bu ta bīr ile iblāġ-ı fermān
eyledi ki 7  ــא א ــ دع ــ ا ــya nī anlara ḥavāle-i tīġ-i intiḳām eyle.
Ḫālid’üñ düm-i şimşīri fesān-ı fermān ile daḫı tīzter olmaġın evvelden
efzūn-ı hengāme-i perḫāşı bir gūne germ eylediler ki teẟīr-i sābıḳa8-i taḳdīr
ile heftād binā-yı [M 169b] sengīn-esās-ı şirk laṭmāt-ı seyl-āb-ı ṣamṣāmdan ḫarāb oldı. İkrime ve Ṣāfvān ve Süheyl, Ḫālid’üñ bāriḳa-i şārıḳa-i
1
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3
4
5
6
7
8

ḥudūd: ḥadd B
ṣalāḥ: fetḥ M
ḳıtāl: ḳitāt M
ḥadd: medd M
oldılar: ola B
Kılıcı kınına koy, onları öldürme.
Ey Hālid kılıçı onlardan def et.
sābıḳa: sālife B
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tīġına tāb getürmeyüp kimi mār-ṣıfat [A2 226b] sūrāḫ-ı iḫtifāya ḫazān ve
kimi bālā-yı şevāhiḳ1-ı cibāle gürīzān oldılar. Büṭūn-ı mütūn bu rivāyet
ile meşḥūndur ki sulṭān-ı serīr-i nübüvvet aleyhi’t-taḥiyyet Ḫālid’i āverde-i mevḳıf-ı ḫiṭāb idüp 2ـ أ ـ ا
 ــא א ـ أ ـ أر ـ إ ــכ أنya nī seni
ḳatlden men içün irsāl-i ḫaber itmedüm mi diyü irḫā-yı inān-ı itāb buyurduḳlarında Ḫālid bu vech üzre sālik-i meslek-i cevāb oldı ki ـ أر ـ
3
 إ ــ أن أ ــ ــ ــ رتya nī muḥāṭ-ı ḳudretüm olanlar ile ḫaber-i tekīd-i
ّ
ḳıtāl irsāl buyurdıñuz. Yā Resūla’llāh bu abd-i kemīneden ṣudūr iden
ḥareket-i küstāḫī fermān-ı ālī-şānıñuz muḳtażāsıdur. Yoḫsa bu kemīne-i
kem-ḳadruñ [A1 195b] dāire-i fermāndan tecāvüz ne ḥaddidür diyü dāmen-i i tiẕāra teşebbüẟ eyledükde ḥażret-i seyyidü’l-kevneyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem iblāġ-ı fermān iden aṣḥābı pīşgāh-ı ma deletlerine da vet
buyurup istiḳṣā-yı künh-i ḥāl buyurdılar. ــ
أ ّ آ ــ ك أن ــ א ــ ا أن
4
 أ ــ اya nī ben saña emr itmedüm mi bir kimesneyi ḳatl itmemek içün
Ḫālid’e emr eyleyesin? Enṣārī cevābında didi ki ـ و כ ــכ أردت أ ـ ا وأراد
5
 ا ـ ه ــכאن ــא أراد ا א ـbu bürḳa -ı mücmelü’n-naḳş-ı taġyīr6 taḥtında7 müstetir olan dūşīze-i ġarībü’l-cemāl-i rivāyete āmme-i muḥaddiẟīn ü
müfessirīn bu vech ile cilve-i taḥḳīḳ buyurmışlar ki enṣārī-i ḫaber-resān bu
siyāḳ üzre ḥall-i nüsḫa-i ḥāl [A2 227a] eyledi ki “Yā Resūla’llāh bu çāker-i
[B 260] kem-ḳadr Ḫālid’e muḳābil olup iblāġ-ı fermān-ı8 ـ ا ـ
اد ـ
9
10
içün fekk-i uḳde-i dehān itmek murād eyledügümde tā ki bir heykel-i
mehībü’ş-şekl-i nūrānī ki ḳāmet-i āsmānsāyı sütūn-ı ḫayme-i eflāk ve küdūm-ı kūh-girdārı veted-i bisāṭ-ı ḫāk olmış idi, elinde olan ḥarbe-i ser-tīzi
sīneme vaż idüp tīz Ḫālid’e 11
ا
 دعpeyāmın iblāġ eyle. Yoḫsa seni
nişāne-i ḥarbe-i ciger-dūz iderüm diyü tenbīh-i anīf itmegin bīm-i cān
żarūrī vesīle-i taḥrīf-i fermān oldı.” didi. Ḥażret-i [M 170a] seyyidü’l-enām
1
2
3
4
5

şevāhiḳ: şāhiḳa M
Seni katlden men için haber göndermedim mi?
Bilakis gücümün yettiğini öldürmem haberini gönderdin.
Ben sana, Hâlid’e kimseyi öldürmemesini söylemeni emretmedim mi?
Elbette, lakin siz bir şey murat ettiniz Allah Teâlâ da başka bir şey murad etti ve Allah’ın muradı gerçekleşti.
6 taġyīr: ta bīr A1
7 taḥtında: içinde B
8 Kılıcı kınına koy, onları öldürme.
9 itmek -B
10 tā ki: nā-gāh A2
11 Kılıcı kınına koy, onları öldürme.
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aleyhi etemmü’s-selām buyurdılar ki “Ṣadaḳa’llāhü ve ṣadaḳa’r-resūluhū
amm-i muḥteremüm seyyidü’ş-şühedā Ḥamza dest-endāz1-ı Ḳureyş’den
naḫl-i erġuvān-ı çemenzār-ı şehādet olduġı gün güẕeşte-i zebān-ı ahdüm
olmış idi ki zamān-ı ḥaṣād-ı furṣatda Ḳureyş’den yetmiş neferi direv-dih-i
dās-ı intiḳām eyleyem. Ol zamān 2﴾ ُ ــאل ِّ ــא ُ ِ ــ
َ ٌ َّ َ ﴿ irsāl-i āyet-i mecīd ile
beni ol dā iyeden teb īd buyurmış idi. Ammā cenāb-ı ḫudāvend-i ġayyūr
celle ve alā3 lisān-ı Resūl’ine4 cārī olan ahdüñ muḳteżāsın şimdi bu yüzden cilve-peẕīr-i [A1 196a] ẓuhūr eyledi.” Eimme-i dīn raḥmetu’llāhi
aleyhim ecma īn rivāyet itmişlerdür ki çālākān-ı arṣa-i işrākdan Cemmās
bin Ḳays daḫı İkrime ve Ṣafvān’nuñ ṣadā-yı istinfārına icābet-i dā iyesi ile
ālāt-ı ḳıtāl ile āmāde olıcaḳ ḫatunı dāmen-gīr-i mümāna at olmaḳ murād
eyledüginde “Ey ḫatun benden dest-keş-i imtinā [A2 227b] ol ki maḳṣūdum Muḥammediyān’dan birini5 esīr-i ḫum-ı kemend ve senüñ ḫiẕmetüñe
peyvend itmekdür.” diyüp ma reke-i peygāra müsāra at itmiş idi. Ṣadmāt-ı
dilīrān-ı İslām’dan ḫırmen-i Ḳureyş tār ü mār olıcaḳ6 Cemmās7’a ṣaḥn-ı
ḥiyāṭı memen-i ḥayāt görünmegin rūbāh-ı şīr-dīde gibi şitāb ile sūrāḫ-ı
bābına ḫazīde olup sedd-i bāb-ı ḫānesin fetḥ-i derīçe-i āmāl add eyledi.
Ḫatunı ḫande-i ṭā ne-ḫīz ile “Yā ḳanı baña getürecegüñ ḫādim-i dest-beste bu der-i ḳufl-beste midür?” diyü rişte-i istihzāya tāb viricek cevābında
laḥme-i nesīc naẓm itdügi çend beytdür ki pīçīde-i mākūy-ı ḳalem ḳılındı.

1
2
3
4
5
6
7

-endāz: īzā M
“Şüphesiz! Rabbin istediğini yapandır.” (Hûd, 11/107)
celle ve alā -M, B
Resūl’ine: risālete M
birini -M
olıcaḳ: olduḳda A1
Cemmās: Ḥamāse M

Zeyl-i Siyer-i Veysî

א א
א
ان و כ

Naẓm:1

أ

אئ כא
א א فا
و
إ
2

כ

א

إذ
وأ
وا

כ
אو

א

ذا ا م أد

El-ḥāṣıl arṣa-i ḥacūn ki edīm-i sürḫden ḫayme-i firişte-ferrāş-ı nebevī
ve cilve-i rayet-i ḫaḍrā-şuḳḳa3-i Muṣṭafavī ile gıbṭagāh-ı lālezār-ı ḳuds olduḳda
Beyt:
4

א

אا ا
אه
ّ را ّ دو

Şehen-şāh-ı nev-tesḫīr-i illiyyīn-serīr ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri sāye-endāz-ı izz5-i nüzūl oldılar. Ol maḥalde maġbūṭ-ı zülāl-ı
[M 170b] nesīm6 olan [A2 228a] āb-ı muṣaffā-yı pāk7 ile beden-i aḳdes ü
aṭharlarına ilbās-ı [B 261] pīrāhen-i ġusl itdükden ṣoñra maḫzūn-ı cevāhir-i risālet olan cism-i ma ālī-siriştlerin ālāt-ı neberd ile muṭalsam8 buyurup du ā-yı müstecāb-āsā [A1 196b] yine bālā-yı maṭiyye-i arş-peymā ya nī
Nāḳa-i Ḳaṣvā’ya teṣā ud buyurdılar. Zimām-ı rāḥilelerin Muḥammed bin
Mesleme raḍıya’llāhü anh girifte-i dest-i ḥaḳḳ-perest idüp Bilāl bin Ribāḥ
ve Oẟmān bin Ṭalḥa-i Ḥacmī raḍıya’llāhü anhümā dü cānibden rikāb-ı
1
2

3
4
5
6
7
8

Naẓm: Şi r A2
Recez
“Eğer handemede bizi görseydin, Safvan ve İkrime kaçtığı zaman, Ebu Yezid de ayakta bekliyordu.
Müslümanların kılıcı ile bizi karşılıyordu. Her kolu ve kafayı kesiyorlardı. Öyle bir vuruş ki, gürültüden başka bir şey duyulmuyordu. Onların arkamızda bir nehiti vardı. Kınama konusunda en ufak bir
kelime etmiyorlardı.” (İbn Hişâm, Sîretü İbn Hişâm, C. 2, s. 309)
şuḳḳa: eşi a A1
Feilātün Feilātün Feilün
Bulunduğu yerin bayrağını Batha’ya fırlattı. Mekke’yi de yeni devletin başkenti yaptı.
izz -A2
nesīm: tesnīm A2
pāk -M, B
neberd ile muṭalsam: neberd-i muṭalsam M
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ḳamer-sīmālarına dü1 kevkeb-i pür2-żiyā gibi dest-sāy-ı ta ẓīm olmışlar
idi. Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber ve Üseyd bin Ḥuḍayr raḍıya’llāhü anhümā
ol metn-i metīn-i nüsḫa-i dīnüñ yemīn ü yesārında ṣūret-nümā-yı ḥāşiye-i
celāl olmışlar idi.

ل او

Beyt:

3

او

ز
4

ای ش آن
ه אه ار

Ol kevkebe-i āsmān-āşūb ile müteveccih-i ḥarem-ḫāne-i Kird-gār5 olduḳlarında mele-i a lā-yı ḳudsiyān bu zemzeme ile6 şūr-endāz-ı mecāmi -i
heft-āsmān oldılar ki
Beyt:
7

ها

ار אب אز

از

ای

ّאی

در

Ḥażret-i faḫrü’l-enbiyā aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ve etemmü’t-teḥāyā sūre-i mübāreke-i “innā feteḥnā”yı ḳırāat-ı leyyine ile şu le-i şem a-i zebān
iderek tā dāmen-i arṣa-i ḥacūndan girībān-ı bābü’s-selāma dek iki ṭarafına8 ṣaff-beste-i intiẓār-ı selām olan ebrār-ı melāik-şümārı maṭmaḥ-ı eşi a-i
selām iderek ve ṣufūf-ı müterettibe9-i [A2 228b] aṣḥāb daḫı ḳafā-yı seyyidü’l-enāmdan “ Aleyke avnu’llāh ey ḥabīb-i Ḫudā! Vāy nūr-ı çeşm-i enbiyā!” ṣadāsını āmīḫte-i tesbīḥ-i sükkān-ı semavāt-ı alā iderek kevkebe-i
peyġamberāne ile āġūş-ı iḳbāl-i bābü’s-selāma dāḫil olup şāh-bāz-ı naẓarları āşiyāne-i bülend-āstāne-i raḥmet ya nī beyt-i anberīn-kisve-i vālā-menzilete müte alliḳ olduḳda medd10-i ḳāmet-i tekbīr buyurdılar. Āmme-i
müslimīn daḫı bi’l-ittifāḳ bir gūne tevşīḥ-i zemzeme-i tekbīr eylediler ki11
1
2
3

dü: deh M
pür: neyyir A2
Feilātün Mefāilün Feilün
Ey kuru (duygusuz) kişi! Onun menzili olan memleket, onun mahmilinin geçtiği yer ne hoştur!
4 maḥmil: maḥall A2, B
5 ḥarem-ḫāne-i Kird-gār: şeref-ḫāne-i kerem-kār A2
6 zemzeme ile: zemzeme-i M
7 Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Ey niyaz ehlinin kıblesi! Seni arzulamaktan Kabe’nin başı sapan taşından daha fazla dönmüştür (Sâ’ib-i
Tebrîzî, Divan-ı Eş’âr, Gazeller, Gazel 1522/5)
8 ṭarafına: ṭarafeyne A1, A2, B
9 müterettibe: müzeyyene M, mertebe B
10 medd: ḳad A2
11 Āmme-i müslimīn….tekbīr eylediler ki -A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ġulġule-i gül-bāng-ı aṣvāt ṭabaḳāt-ı heft-gāne-i semāvātı lerzenāk eyledi.
İttifāḳ-ı eimme-i siyer rıḍvānu’llāhi aleyhim üzre bī-pūşiş-i iḥrām rākiben taḳdīm-i ṭavāf-ı Beytü’l-Ḥarām [A1 197a] ve kūşe-i miḥcen-i müteyemmenleriyle süveydā-yı ḳalb-i ālem gūşvāre-i bānū-yı ḥarem ya nī
[M 171a] Ḥacer-i Esved-i mükerreme edā-yı lāzime-i istīlām buyurduḳdan ṣoñra āyet-i raḥmet-āsā sāḥa-i ḥarem-i Rabbānī’ye nāzil oldılar.
Beyt:1

Ḳudūmuñla yine oldı füzūn2 ey server-i ālem
Żiyā-yı dīde-i Ka be ṣafā-yı sīne-i zemzem

Siyer3-i İbn Hişām’da İbn Abbās’dan raḍıya’llāhü anhümā mervīdür
ki ḥażret-i faḫrü’l-mürselīn işāret-i rūḥü’l-emīn ile ḥavālī-i ḥaremullāhı
merāyā-yı ḳulūb-ı ṣāfiyeye īrāẟ-ı jeng-i küdūrāt eyleyen vesāvis-i şeyṭānī
şeklinde ālūde-i rüsūm-ı bed-nümā-yı şirk eyleyen kālbüd-i tehī-maġz-ı
aṣnām-ı bed-endām izālesine ihtimām buyurdılar. Cehele-i ṣūret-perest-i
Ḳureyş ṣaḥn-ı ḥarem-i muḥteremde mevāżı -ı adīdeye a dād-ı eyyāma
[B 262] mürā āt-ı muvāfaḳat ḳaṣdı ile üç yüz altmış aded4 ḥacer ü şecerden
[A2 229a] tirāşīde5 aṣnām-ı kerīhü’l-ecsām naṣb idüp aḳdām-ı āhenīnlerine ẟuḳbe-i ṣaḫre-i metīn üzre raṣāṣ ü üsrüb ü nuḫās ile istiḥkām virmişler
idi. Ḥażret-i faḫrü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām َ ـאء ا ْ َ ـ ُّ َو َز َ ـ
َ ﴿و ُ ـ ْ َ ٓ ـ
َ
6
﴾אن َز ُ ــ ًא
َ  ا ْ َ א ِ ــ ُ ِا َّن ا ْ َ א ِ ــ َ َכāyetin naḳş-ı kitābe-i zebān iderek yed-i mübāreklerinde olan nīm-çūbe ile sīnesine işāret buyurduḳları ḳafāsı üzre ve
ḳafāsına işāret buyurduḳları sīnesi üzre ḫōd-be-ḫōd ḫāk-i hevāna ġalṭān
olurdı.
Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

ورق را
را
א

د ز ا אل ا א
ز ا אم
دا

Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün
yine oldı füzūn: fürūzān oldılar B
Siyer: Sīret M, A2
aded: nefer M
tirāşīde: müterāşīde A2
“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur.” (İsrâ, 17/81)
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Boş şeylerden kağıdı temizle. Allah’ın evini putlardan ayır.
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Mervīdür ki ol cemād-ı bī-imdāddan maẓanne-i şeref1 ve tevaḳḳu -ı
ẟevāb ü iḳāb idenlerüñ şūr-ābe-i i tiḳādların taġyīr içün kūşe-i kemān-ı
mu teberleri ile ḥalḳa-i dīdelerin ḫalīde iderler idi. Esāf ü Nāb ile nām
iki ṣanem-i girān-sāye-i bed-heykel ki ẟüḳalā-yı ṣāmit-i nā-mündefi gibi
biri Ṣafā ve biri [A1 197b] Merve’ye lenger-endāz-ı istiḳrār olmışlar idi,
anları daḫı ṭu me-i teberzīn-i taḥḳīr eylediler. Ancaḳ ḳārūre-i mücellādan
sāḫte Hübel2-i a lā nām ṣanem-i a ẓam3-ı Ḫuzā a ki bāb-ı beyt4-i ulyāda
kābūs-miẟāl pā-beste-i temekkün5 idi, anuñ kesr ü izālesine bāzū-yı insānī
nā-resā olmaġın

ر אض م ۀ אغ ارم
ا درج در
ج

Beyt:

6

[A2 229b] ya nī Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū pīşgāh-ı nebevīde ḫum-dāde-i ḳāmet-i niyāz oldı ki ḫatīb-i ma bed-i illiyyīn
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri minber-dūş-ı rıżālarına ṣu ūd ve ol
ṣūret-i ġalaṭ-endāz-ı bī-meāli7 ṣaḥīfe-i ẟebātdan8 nā-būd eyleyeler. Ḥażret-i
ṣadr9-nişīn-i vālā10-temkīn-i nübüvvet aleyhi efḍalü’t-taḥiyyet “Yā Alī bār-ı
girān-ı emānet-i kübrā ve risālet-i uẓmā taḥammüline dūş-ı velāyetüñde
yārā-yı iḳtidār yoḳdur. Sen benüm maṣ ad-ı kitfüme irtiḳā eyle.” diyüp
bālā-yı ṭūbā-endāz-ı melāik-güdāzlarına kisve-pūş-ı inḥinā oldılar.
Beyt:

ا
11

1
2
3
4
5
6

ا

و

ر

ا

אع دوش
ی
ّ

12

şeref: taṣarruf A1
Hübel: Heykel M
a ẓam: kiber M
beyt: bālā A2, B
temekkün: temkīn B
Müfteilün Fāilün Müfteilün Fāilün
Cömertlik bahçesinin fidanı, Cennet bağının sebzesi, “Hel etâ” ayının burcu “lâ fetâ” (ondan başka
genç yoktur) incisinin mücevher kutusu.
Son mısra, Dürc-i dür-i lā fetā burc-ı meh-i lev küşif M, Burc-ı meh-i lev küşif dür-i dürc-i lā fetā A2.
7 meāli: peymānī A2
8 ẟebātdan: iẟbātdan B
9 ṣadr: vālā A1
10 vālā: kūh A1
11 Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Asalet omzunun metaı, hidayet sütünün emicisi, hakikat sırrının testisi, Allah’ın velisi Ali’dir.
12 sırr: tīr B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Cenābları imtiẟālü’l-emrü’l- ālī gencīne-i mühr-zede-i nübüvvet aleyhi
efḍalü’t-taḥiyye ḥażretlerinüñ dūş-ı gül-pūş-ı raḥmet-cūşları üzre vaż -ı ḳadem-i sa ādet tevem eyledükde tamāmı mu teberāt-ı müellefātda mesṭūr
olduġı üzre bāṣıra-i ẓāhir-bīn-i efḍal-i Ḥayderī’den estār-ı ḳanāṭīr-i eyādīn-i ġayb1 ber-endāḫte oldı2. Ser-ḫayl-i enbiyā aleyhi efḍalü’t-tehāyā
ḥażretleri pürsān oldı ki ـ اك؟ ــאل ـ כ ـ م ا و ـ أرا ـ כ ن
ــא ـ כ ـ

ـ

3

ـ

ـ ا
ـ أ ـ ا ـ אء ــאل ر ـ ل ا
ـ و ـ ـ أ ـ
ـ ــכ ـ

ــئ

ـ

وإ ـ

ـ ار ـ

ـ

ا

 و ـekẟer-i müellefāt-ı siyerde

[B 263] bu vech ile ta alluḳ-kerde-i çeşm-i idrāḳdur ki ḥażret-i faḫrü’r-rusül aleyhi’s-selām ya nī4 “Yā Alī kendiñi ne ḥāletde [A1 198a] görürsin?”
diyü pürsende5-i ḥāl olduḳda “Yā Resūla’llāh6 gūyā ki ser-i devlet-perverüm [A2 230a] hem-rütbe-i ḳandīl-i sāḳ-ı arş olup mertebe7-i iṭāle-i dest-i
raġbet8 eylesem bī-külfe-i zaḥmet āmāde-i destgāh-ı ḥuṣūl görinür.” didi.
Cenāb-ı ḫayrü’l-enām aleyhi’s-selām buyurdılar ki “Yā Alī zihī sa ādet saña
ki kār-ı ḥaḳ işlersin ve zihī sa ādet baña ki bār-ı ḥaḳ çekerüm.”
Ḳıṭa:9

İder fikri āşıḳları bī-ḳarār
Ḫoşā izz ü cāh ü ḫoşā kār ü bār
Zihī cāh-ı devlet zihī izz ü fer
Bu ma nāya ṭāḳat götürmez beşer

1
2
3

4
5
6
7
8
9

ġayb: ayb A2
oldı: olup M
Yâ Ali! Kendini nasıl görüyorsun? Ali dedi ki, kendimi öyle görüyorum ki, sanki perdeler kalkmış.
Eğer ben isteseydim semalara çıkardım. Resûlullah dedi ki, müjdeler sana olsun ki, sen hakla amel
ediyorsun. Müjdeler bana olsun ben de hakla amel ediyorum.
ṭūbā leke tamelü…. aleyhi’s-selām ya nī -M, A2
pürsende: pürsān B
yā Resūla’llāh -M
mertebe: her neye A1
raġbet: ġıybet M
Ḳıṭ a: Beyt A1, A2, B
Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
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Naẓm:

ه
1

ای

خ

از ر אی
رت

ار آ
ز
א ر א
از د

Raḳam-zede-i rüvāt2-ı ṣaḥīhatü’l-āsānīdür ki bālā-dest-i ma ārik-i heycā
[M 172a] Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū işāret-i seyyidü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ile bām-ı Beytü’l-Ḥarām’a pā-güẕār-ı
istiḥkām olan Hübel-i A lā nām ṣanemi rānde-i ibādet-kede-i ḳudsiyān
olan beyt-i atīḳ3’den İblīs-āsā4 ser-pençe-i taḥḳīr5 ü tenkīl ile nigūnsār-ı
ḫāk-i hevān itdükden ṣoñra rūy-i zemīne nüzūl-ı tedrīci beden-i muḳaddes-i sulṭānü’l-ebrāra bā iẟ-i imtidād-ı āzār olmaḳ vehminden teeddüben ḥiẕā-ı mīz-ābdan sāḥa-i zemīne pertāb eylediler. Pergār-ı ḳademleri cā-kerde-i ṣafḥa-i ḫāk olduḳda şīşe-i la līn-dehānlarından nīm-ġonce-i
tebessüme güşāyiş virdiler. Cenāb-ı sulṭānü’l-mürselīn6 ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem sebeb-i tebessümden istinṭāḳ buyurduḳlarında Aliyyu’l-Mürtażā
basṭ-ı pāsuḫ-ı şekkerīn7 eylediler ki “Yā Resūla’llāh böyle maḳām-ı refī den
[A2 230b] pertāb itmiş iken yine pāyüm ḫalīde-i renciş-i āzār olmaduġına tebessüm eyledüm.” Faḫrü’l-enām aleyhi’s-selām buyurdılar ki “Yā Alī
saña elem ü āzār ne vech ile fürce-yāb-ı medḫal-i iṣābet olmaḳ iḥtimāli
var ki seni ref eyleyen seyyidü’l-mürselīn ve inzāl eyleyen Cibrīl-i Emīn
ola.” Füṣeḥā-yı [A1 198b] siḥr-āferīn-i vaḳtden birisi münāsib-i maḳām bu
cevāhir-i ābdārı pīrāye-i silk8-i niẓām itmegin teberrüken vişāḥü’ṣ-ṣadr-ı
eẟer ḳılındı.

1

2
3
4
5
6
7
8

Feūlün Feūlün Feūlün Feūl
Eğer Mesih göklere yükseldiyse, Ali peygamberin omuzlarından hissedar oldu. Ayağının kıymetinden
öyle bir yere ulaştı ki, onun huyu Allah’ın kudret elindendir.
rüvāt: rivāyet M
Beyt-i Atīk -M, A1
-āsā: gibi M
taḥḳīr -A1
sulṭānü’l-mürselīn: seyyidü’r-rusül A1
şekkerīn: sükkerīn M
silk-i niẓām: silkü’n-niẓām A1, meslek-i niẓām A2
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Arabiyye:1

ًא

ة

ِ

ح ا ىء
أن ه

ذכ ه

ًאرا

أ م
إ
َّ ذو ا

אل א
وا ا
ه
ا اج א
ي ه
ده
أن
2

ُ أ ا
و ا ه

ا

و

َّ ا
و
وا
ٌّ

Mervīdür ki Hübel nām timẟāl-i bī-meāl düzd-i rū-siyeh gibi üftān
ve ḫāk-i hevāna ġalṭān olıcaḳ Ḥażret-i Zübeyr raḍıya’llāhü anh Ebū Süfyān’a “Yā Ebā Süfyān rūz-ı Uḥud’da vücūd-ı bī-sūdın zebān-güẕār-ı faḫr-i
mübāhāt3 itdügüñ Hübel-i esfeli ne ḥakāret ile leked-ḫūrde-i dest-endāz-ı
ḳażā [B 264] ve müteferriḳü’l-a żā olduġın temāşāgeh-i çeşm-i ibret-bīn
ider misin diyü maṭ an-ı nükte-i ciger-dūz itmege der-kār oldı. Ebū Süfyān cevābında didi ki “Yā Zübeyr min ba d terk-i [M 172b] tevbīḫ eyle
ki eger İlāh-ı Muḥammed’den ġayrı İlāh-ı āḫer olaydı bu ẓuhūratuñ aksi
cilveger-i mirāt-ı ḥuṣūl olurdı didi. [A2 231a] Mervīdür ki ḥażret-i faḫrü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām Oẟmān ebī Ṭalḥa-i Ḥacmī raḍıya’llāhü anhümā miftāḥ-ı beytü’l- atīḳi āverde-i pīşgāh-ı izzetleri itmek içün
işāret buyurdılar. Ol kilīd-i gencīne-güşā-yı raḥmet ki ārzū-yı devlet-misāsı ile dest-i Rıḍvān giriftār-ı lerze-i reşkdür. Oẟmān -ı Ḥacmī raḍıya’llāhü anh müteveccih-i devlet-serāy-ı İslām olduḳdan ṣoñra māderi4 Selāfe
binti Sa d’e bāzū-bend-i sā id-i taṣarruf olmış idi. Ferzend-i sütūde-gev1
2

3
4

Arabiyye: Naẓm M, A2
Hafîf
“Bana denildi ki, Ali’yi medh et. O medh ki, şiddetle yanan ateşi söndürür. Dedim akıl sahiplerinin
bile dalalete düşüp mabud edindikleri kimseyi ben medh edemem. Allah Resûl’ü bizlere dedi ki, Miraç
gecesinde Allah onu göğe kaldırdığı zaman Allah sırtıma kudret elini koydu. Kalbim sırtımdaki o
soğukluğu hissetti. Ali de ayaklarını Allah’ın kudret elini bıraktığı yere bıraktı” (Hüseyin bin Muhammed ed-Diyarbekrî, Târihü’l-Hamîs fi Ahvâli Enfusi’n-Nefîs, C. 2, s. 87)
faḫr-i mübāhāt: faḫr ü mübāhāt A1
māderi: yāveri A2
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heri Oẟmān fermān-ı peyġamberī üzre1 miftāḥı2 māderinden ḫvāstekār
olduḳda teslīmde3 estār-ı imtinā a tevārī idicek ḥażret-i seyyidü’l-mürselīn
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem tekīden li’l-emr Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber ve
Fārūḳ-ı A ẓam raḍıya’llāhü anhümā cenābların irsāl eylediler. Āḫir Selāfe
teslīminde bāliġ-i derece-i ıżṭırār olıcaḳ kām-nā-kām yine ferzend-i necībi Oẟmān’a teslīm eyledi. [A1 199a] Meclis-i muḳaddese īṣāl idüp cenāb-ı seyyidü’l-enām cānib-i Oẟmān’a dest-efrāz-ı meṭālibe olup4 Oẟmān
daḫı5 teslīme tebādür eẟnāsında Cenāb-ı Abbās raḍıya’llāhü anh6 ḥażret-i
ḫayrü7’n-nāsa taḳarrüb idüp “Yā Resūla’llāh siḳāye-i zemzem müsellem-i
dest8-i taṣarruf-ı Benī Hāşim olduġı gibi ḥicābet-i Beytü’l-Ḥarām’ı daḫı
bu dā ī-i kemterīne ḳınā -ı beşere-i iftiḫār buyurulmaḳ niyāz iderüm.”
didi. Maḳāl-ı Abbās Osmān’uñ ḳārūre-i ṣımāḫını daḳḳ idicek tereddüd
ile teslīm-i miftāḥdan dest-i muṭāva atın keşīde eyledi. Seyyidü’l-enbiyā
aleyhi ekmelü’t-teḥāyā9 tekrār dest-efrāz-ı meṭālibe10 olup Oẟmān daḫı
tekrār teslīm ṣadedinde iken yine Cenāb-ı Abbās’uñ pāye11-i mirḳāt-ı recāyı müẟennā [A2 231b] itmesi yine Osmān’uñ medd-i mevce-i dest-i teslīminde ṣūret-i cezr12 ẓuhūrına bādī olıcaḳ āyīne-i cebīn-i nebevī şikenzār-ı
renciş-i taġayyür olup buyurdılar ki “Yā Oẟmān eger Allāh ve Resūl’üne
īmān getürdüñ ise teslīm-i miftāḥda sālik-i girīve-i tevaḳḳuf olma.” Bu
mertebeden ṣoñra Oẟmān 13  ــ א א ــ ــא ر ــ ل اdiyüp dest-i mu cize-perdāzlarına teslīm eyledi. Ḥażret-i emīnü’n-nübüvveti’l-kübrā aleyhi efḍalü’t-teḥāyā bāb-ı āsmān-misās-ı raḥmet-esāsına zebān-ı miftāḥ ile
tilāvet-i āyet-i fetḥ buyurduḳda Cenāb-ı Fārūḳ-ı A ẓam ile Oẟmān bin
Ebī Ṭalḥa raḍıya’llāhü anhümāyı muḳaddem bıṭāne-i ḫāne14-i Yezdānī’ye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

üzre: ile B
miftāḥı -M
teslīmde: tesellübe A2, B
olup: idüp B
daḫı -M
raḍıya’llāhü anh -M
ḫayr: seyyid M
dest -M, B
aleyhi ekmelü’t-teḥāyā -M
meṭālibe: maṭlab M
pāye: māye M
cezr: cüz A2
Ey Allah’ın Resūl’ü! Emaneti tut.
ḫāne -B
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muraḫḫaṣ-ı duḫūl buyurup ḫāṭır-ı müminīne mütemeẟẟil olan evsāḫ-ı
ṣuver-i mā-sivā-miẟāl ṣaḥāif-i dīvār-ı beyt-i Rabbānī’ye mersūm olan ṣuver-i reng-ā-reng ve temāẟīl-i gūn-ā-gūnı bi’l-cümle sütürde1-i meḥakk-i
ihtimām eylediler. Ba d-ez-īn mihmān-ı muḥteremterīn2-i ḫāne-vāde-i
āferīniş ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḳalb-i mevcūdāt ve ḳıble-i kāināt ya nī
ḫalvet-kede-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣ-ı [B 265] ālem beyt-i mükerrem derūnına nūr-ı
şāriḳ-ı hüdā gibi feyż-endūz-ı teşrīf olup dü rek at ṣalāt-ı taḥiyyet-i taḥrīme-bend-i niyyet oldılar. [A1 199b] Bir müddet daḫı ol vaḥdet-ḫāne-i
ṣāf ittiṣāf3-ı ḥaḳīḳatda müteveccih-i miḥrāb-ı ibādet olup kilīd-i ḫızāne-i
beyt-i Rabbānī yed-i müeyyedlerinde cilveger-i āfitāb-āsā maşrıḳ-ı bāb-ı
sa ādetden sāṭı oldılar. Ol eẟnāda beyt-i siyeh-ḳabā-yı zemzem-rīz zebān-ı
ḥāl-i mīz-āb ile bu beyti müterennim oldı ki
Beyt:

א
4

داد

ا ا ار د و د
א
م
و

د
درم

[A2 232a] Mervīdür ki ḥażret-i seyyidü’l-mürselīn idādeteyn-i bāb-ı
mu allāyı girifte-i yed-i müeyyed buyurduḳlarında Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū “Yā Resūla’llāh tefvīż-i ḥicābet-i beyt ile
ehl-i beyt medāric-i i tibāra i lā5 buyurulsa münāsib degül midür?” diyü
miżmār-ı arża sevḳ-i bāre-i maḳāl idüp Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa daḫı cānib-i miftāḥa iṭāre-i nigāh-ı ḥasret itmek ḥāletlerinde idi ki nā-gāh berīd-i
reh-kirā6-yı illiyyīn ya nī miftāḥ-ı ebvāb-ı vaḥy-i Rabbü’l- ālemīn7 Ḥażret-i
Cibrīl-i Emīn dīvān-ḫāne-i ezeliyyü8’t-tevḳī -i ḫudāvendīden berāt-ı ebediِ īṣāli ile Benī Ṭalḥa tāِ َ ﴿ا َّن ا َّٰ ْ ُכ َا ْن ُ َ ُّدوا ا َْ א
yü’n-naḳş-ı 9﴾אت ِا ٰ ٓ َا ْ ِ َ א
َ
ْ ُُ َ
be-ḳıyāmet ḥācib-i perde-serāy-ı Rabbānī ta yīn olınmaḳ ta alluḳ-kerde-i
irāde-i [M 173b] Ṣamedānī olduġın iş ār itmegin ḥażret-i fermān-revā-yı
1
2
3
4

5
6
7
8
9

sütürde: süpürde B
muḥteremterīn: muḥteremeyn A2, B
ittiṣāf: inṣāf M
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
Gönlüm sırlar hazinesi idi, kaza eli kapımı kilitledi ve anahtarımı bir gönül alana verdi. (Hâfız-ı Şirâzî,
Divan, Gazeller, Gazel 113/2)
i lā: i tilā A2
-kirā: -gezā A2
miftāḥ-ı ebvāb-ı vaḥy-i Rabbü’l- ālemīn -M, B
ezeliyyü: evveli A2
“Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi emreder.” (Nisâ, 4/58)
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ins ü cān ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem tebessüm-künān “ ـ

و ــא ــא ـ
אـ ة אـ ة

 ــא ــאن إن ا ا ـ כ ـ ـ כ ـ ا ــא. ــא כـ إ א ـ
1
 ـ إ כ ـ ـ ـ ا ا ـ א ـ وفmaḳāl-ı ḥikmet-meālī ile dest2-i emānetkār-ı Oẟmānī’ye tefvīż buyurdılar.
Mervīdür ki Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa ḫiẕmet-i aliyye-i faḫrü’l-enāmdan
iḫtiyār-ı müfāraḳat itmemegin ol miftāḥ-ı miṣbāḥ-fürūġı birāderi Şeybe raḍıya’llāhü anhuñ dest-i isti dādına teslīm itmegin ile’l-ān ümenā-yı
İlāhī olan Benī Şeybe bin Ebī Ṭalḥa’nuñ dest-i iftiḫārlarına sāye-güsterdür.
[A1 200a] 3﴾ ِ ﴿ َ א ْ َ ِــ وا َٓــא اُو ِــ ا ْ َ ْ َ ــאرVāḳı ā düvel-i sālifeden ḳaṭ -ı naẓar
ُ
ẓuhūr-ı nūr-ı İslām’dan berü memālik-i İslāmiyye’de Arab ve Acem ve Hind
ve Rūm ve Tatar ve Özbek4 ve Deylem5 vesāir ẓamāyim-i memālik-i İslāmiyye’de6 fermān-rev7 olan mülūk-i ṣūrī [A2 232b] ve selāṭīn8-i mecāzī silsileleri
ḥīnen-fe-ḥīnen bürīde-i miḳrāż-ı inḳırāż olup ne ensāb ü a ḳāblarından ve
ne tefvīż-kerde-i berāt-ı bī-ẟebātları olan menāṣıb ü a mālden āẟār bedīdār
degüldür.9 Ammā berāt-ı Rabbü’l- ālemīn ve işāret-i seyyidü’l-mürselīn ile
ḫiẕmet-i ḥicābet-i beyt-i İlāhī’ye müte ayyin10 olan Benī Ṭalḥa ile’l-ān taġayyür ü tebeddülden memūn ve inḳırāż ü intiḳāldan māṣūn olmaları vāḳı ā
aṣḥāb-ı ḥayret ü baṣīrete ḥiṣṣe-gīr-i i tibār olacaḳ maḥaldur.
Ṭabaḳāt-ı İbn Ṣad’de nigāşte-i yerā a-i yaḳīndür11 ki Oẟmān bin Ebī
Ṭalḥa raḍıya’llāhü anh fetḥ-i bāb-ı rivāyet ider ki bād-ı müşg-bīz12-i
bi ẟet henüz tefrīḳ-i seḥāb-ı ẟaḳīlü’l-cürm-i [B 266] cāhiliyyet itmezden
muḳaddem yevmeyn-i iẟneyn ü ḫamīsde züvvār-ı Ḳureyş içün ḳufl-ı sīmīn
kilīd-i Yezdānī mānende-i derīçe-i ṣubḥ-ı ẟānī meftūḥ ḳılınmaḳ mu tād idi.
1

Ey Beni Talha! Kabe’nin anahtarını ebedi olarak alınız. Sizden ancak zalim olan alır. Ey Osman! Allah
sizi kendi evine emin kıldı. Bu evden size gelen yiyecekleri iyilikle yiyiniz. (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, C. 11, s. 120)
2 dest -B
3 “Ey basiret sahipleri ibret alın.” (Haşr, 59/2)
4 Özbek: Evreng B
5 Deylem -A1, A2, B
6 Arab ve Acem….āmiyye’de -A2, B
7 -rev: -ber A1
8 selāṭīn: esāṭīn M
9 bedīdār degüldür: bedīdārdur B
10 müte ayyin: mu ayyen A1
11 yakīndür: ta ayyün A1
12 müşg-bīz: şebgīr A2

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Şehryār-ı ḫıṭṭa-ı risālet aleyhi ekmelü’t-taḥiyyet ḥażretlerinüñ kūşe-i
şuḳḳa1-i da vetlerin hilāl-i nev-fürūġ-āsā evāil-i ṭulū ı ve ḫāksārān-ı Ḳureyş’üñ daḫı iẟāre-i [M 174a] ġubār-ı inkār ile setr-i envār-ı nübüvvete gūşişleri eẟnāsında idi ki bir gün yine ber-ṭarīḳ-i i tiyād bāb-ı sa ādete güşād virmiş idüm. Nā-gāh ḥażret-i faḫrü’l-enbiyā miyāne-i nāsda dāḫil-i ḫalvet-ḫāne-i feyż-ābād-ı ināyet olmaġa müteveccih oldılar. Ben teḳāżā-yı kīne-i
cāhiliyyet ile ṣūret-nümā-yı ġılẓet ve pā-füşürde-i mevḳıf-ı mümāna at oldum. Cenāb-ı mekārim-siriştleri sālik-i meslek-i ḥilm olup ebrīşem-i mülāyim-tār-ı [A2 233a] güftārı bu vech üzre pīçīde-i çarḫa-i zebān [A1 200b]
buyurdılar ki 2 ــئ
 ــא ــאن ـ ـ ی ـ ا ا ــאح ــא ـ ي أ ـ ـbu
kelāmdan çeşme-i żamīrüm ser-cūş-ı ta accüb olup meger ol zamān silsile-i
saḫt-girih-i Ḳureyş münḫall-ı nāḫun-ı ẕüll ü zevāl olalar didüm. Cevābında
3
تو ت
diyüp dāḫil-i künc-i genc-ḫāne-i melekūt oldılar. Lākin
kelām-ı mu ciz-niẓām-ı Muḥammedī mānende-i niṣāl-i ciger-dūz benüm
hedef-i żamīrümde cāy-gīr olmış idi. Tā ki rūz-ı fetḥde ḫıdīv4-i ḫıṭṭa-i kerem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretleri 5 ـ
 و ــא ـmakālı ile baña
teslīm-i miftāḥ buyurup ḥużūr-ı sa ādetlerinden taḳlīb-i rūy-i mu āvedet6
eyledügümden tekrār yine medd-i rişte-i da vet buyurup buyurdılar ki “Yā
Oẟmān ḳable’l-hicret ṭāḳçe-i sāmi aña āvīḫte eyledügüm ḳandīl-i maḳāl
acabā henüz zücāce-i ḥāfıẓañda fürūzān mıdur, yoḫsa geşte-i tünd-bād-ı
nisyān oldı mı?” Ben daḫı der-sā at cerīde7-i evḳāt-ı güẕeşteme i āde-i naẓra-i tefaḳḳud itdügümde8 nā-gāh ــ
ــ ی ــ ا ا ــאح ــא ــ ي أ ــ
9
 ــئgevher-pāresi kūşe-i ḫazīne-i ḥāfıẓamda çeşm-i şu ūruma ta alluḳ10
idicek bī-iḫtiyār 11  أ ـ أ ــכ ر ـ ل اdiyüp mübārek12 ḳadem-i arşsālarına
rūy-māl eyledüm.
1
2

şuḳḳa: eşi a A1
“Ey Osman! Umulur ki, bir gün bu anahtar benim elime geçtiğinde ben istediğim yere bırakacağım.”
(Ali bin Sultan, Mirkâtü’l-Mefâtîh, C. 2, s. 585)
3 Umulur ki, o imar edilir ve izzetli hale gelir.
4 ḫıdīv: şehriyār B
5 Ey Talha! Bu emaneti alınız. (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, C. 11, s. 120)
6 mu āvedet -M, B
7 cerīde -M
8 itdügümde: eyledügümde A1
9 “Umulur ki, bir gün bu anahtar benim ellerime geçtiğinde ben istediğim yere bırakacağım.” (Ali bin
Sultan, Mirkatü’l-Mefâtîh, C. 2, s. 585)
10 çeşm-i şu ūruma ta alluḳ: şu ūr A1
11 “Şehadet ederim ki, sen Allah’ın Resûl’üsün.”
12 mübārek -M, B
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Mu teberāt-ı müellefātda ḳalem-zede-i tedḳīḳdür ki eimme-i dīn
raḥimehumu’llāhi ecma īn fetḥ-i girībān-ı ma mūre-i Ümmü’l-Ḳurā
māddesinde mesālik-i iḫtilāfa sālik olup [M 174b] ba żıları ṣulḥen ve
ba żı āḫer anveten meftūḥ olmaḳ cānibine ẕāhib olmışlardur. Menşe-i
iḫtilāf [A2 233b] bu reh-güẕerdendür ki muḳātele-i Ḫandemiye istimsāk
idenler anveten fetḥ cānibin tercīḥ itdiler1 ve ba żılar daḫı ḳable’d-duḫūl
2
 ــ د ــ دار أ ــ ــ אن ــ آ ــilā āḫir ḥadīẟ-i şerīf-i3 emān-baḫşı vesāṭeti ile taḥḳīḳ ṣulḥı ṭarafın taṣḥīḥ buyurmışlardur. Eẟnā-yı tesvīdde bir
dūşīze-i ġarībü’l-ḥasen-i ḫayāl-şikāf-ı revzene-i żamīr4-i müsevvid-i kesīr
[A1 201a] ya nī Nābī-yi ḥaḳīrden bu gūne çehre-nümā olmaġın küstāḫāne
zīr-i izār-ı ta bīrden āverde-i şebistān-ı suṭūr ḳılınmaġa cesāret olınmışdur
ki ādetā fütūḥāt-ı İslāmiyye yā ṣulḥen yā anveten vāḳı olagelüp miyānda
[B 267] resm-i teżād olmaġla lā-büdd iki ḥāletden birisi üzre ṣūret-yāb olmaḳ emr-i żarūrīdür ve eḥadühümānuñ taḥḳīḳ5-i āḫeri münāfīdür. Ammā
belde-i mübāreke-i Mekke6 ki ḥarem-i Rabbü’l- ālemīn ve eşref-i bilād-ı
rūy-i zemīn olmaġla fetḥi daḫı ekber-i fütūḥāt ve a ẓam-ı vāḳı āt olduġı
cāy-ı kelām7 degüldür. Vāhim-i umūr-ı bi ẟetden olduġı daḫı bī-iştibāhdur. Be-taḫṣīṣ ki fātiḥi daḫı seyyidü’l-aṣfiyā ve senedü’l-enbiyā Ḥażret-i
Muḥammedü’l-Muṣṭafā8 ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olmaġla şeref-i fetḥ ve
şeref-i fātiḥ ve şeref-i meftūḥ ictimā ı iḳtiżā-yı ṣūret-i imtiyāz itmegin bu
fetḥ-i celīl fütūḥāt-ı uḫrāda mutaṣavver olmayan ṣūreteyn-i muḫālefeteyni9 iştimāl ile a lā-yı derecāt-ı imtiyāzda cilveger ḳılınmaḳ10 şīve-i ḫafiyye-i
taḳdīrden müsteb id degüldür.
TEMMET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

itdiler -M
“Kim ki Ebû Süfyan’ın evine girerse o güvendedir.” (Müslim, Sahîh, C. 3, s. 1405)
şerīf -M, B
bir düşīze-i….revzene-i żamīr -A2
taḥḳīḳ-i: taḥaḳḳukı A1
Mekke -M
kelām: iştibāh B
ve senedü’l-enbiyā Ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣṭafā -A1
muḫālefeteyn: müteḫāliḳeyn A2
ḳılınmaḳ: olsa B

Zeyl-i Siyer-i Veysî

[NÂBÎ’NİN İKİNCİ ZEYLİ]
[E 1b, H-1b]
Bİ’SMİ’LLĀHİ’R-RAḤMĀNİ’R-RAḤĪM*

Yā Rab baña fevc-i keremüñ rām eyle1
Āġāzumı ġıbṭa-senc-i encām eyle
Noḳṣānlarumı cerīde-i ālemde2
Aḳlām-ı ināyetüñle itmām eyle
Neẟr: Taḥrīk-i nesāyim-i enfās ile cūy-bār-ı elsinede ṣūret-nümā olan
emvāc-ı ḥamd ü ẟenā ber-muḳteżā-yı feḥvā-yı 3 ـ ـ أ وإ ـ ـ دol muḥīṭ-i
emvāc-ı ḥaḳīḳat celle şānühū cenābına rāci dür ki her bir zebān-ı nāṭıḳapīrā-yı insānī ol lücce-i bī-kenāruñ bir lisānı ve her bir ḥabāb noḳṭa-i emvāc4-ı kelimāt ü ḥurūf5 ve ol elsine-i enhārda menzil-gīr-i ḫaṭṭ-ı pīşānī ve
ārāyiş-i zīver-i şānīdür.
Rubāī:

Emvācını iẓhār idicek lücce-i cūd6
Geldükde ḫurūşa baḥr-ı zeḫḫār-ı vücūd
Māhī zebān buldı tüvān cünbiş
İtsün ne ḳadar iderse ḥamd-i ma būd

Neẟr: Ve lema āt-ı bāriḳa-i şükr-i lā-yuḥṣā her7 ḥaseb-i müeddā-yı kerīِ
me-i 8﴾ات َوا ْ َ ْر ِض
َ ٰ  ﴿اَ ّٰ ُ ُـ ُر ا َّ ـẕāt-ı muḳaddes-i ulūhiyyet azze ismuhū
dergāhına āiddür ki meşārıḳ-ı [E 2a] şümūs-ı ervāḥ ve meṭāli -i aḳmār-ı
uḳūl olan ebdān meẓāhir-i küll-i insānīnüñ ber-mūcib-i أر ـ
و ــא و ـ

*
1
2
3
4
5
6
7
8

Besmele E, H
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
cerīde-i ālemde: nüsḫa-i a mālümde H
Başlangıç ondandır, dönüş onadır.
her bir zebān-ı….ḥabāb noḳṭa-i emvāc -E
ḥurūf: ḥarf E
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
ber: bir H
“Allah göklerin ve yerin nurudur.” (Nûr, 24/35)
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1

ـ

ـ ا

ـ

ـ و ـ

ـ אئ

 وher birin bir serāy-ı çār-ṣuffe-i [H 2a]

serāy-ı sürūr ve esirre-i ḳulūbın mütteḳā-yı salṭanat-ı ilm ü şu ūr ve ābgīne-i dīdelerin revzene-i şeh-nişīn-i tecellī-ḫāne-i Ṭūr eylemişdür.
Rubāī:2

Der-beste iken ḫızāne-i ālem-i nūr
Virdi ḳalem-i irāde desṭūr-ı ẓuhūr
Ālem pür olup cevāhir-i ḥikmetden
Oldı ni am ü şükr (ile) dünyā ma mūr

Neẟr: Ve mu cize-i lülü-nigār-ı yāḳūt kenār-ı maḫāric miyānında cünbān aḫker-pāre-i zebānından fürūzān olan ūd-pāre-i ṣalavāt-ı ṭayyibāt ve
anber-rīze-i taḥiyyāt ü teslīmāt ol mihmān-ı azīz-i bālā-ḫāne-i isrā ve ḥarem-nişīn-i dāiretü’l-ḳurb-ı “ev ednā” ve gevher-çīn-i niẟārāt-ı “mā evḥā”
 ــ ك ــ ك ــאeger teşrīf-i
pīşgāhına gerdān ber-feḥvā-yı 3ــ ا ــ ك
arṣa-i vücūd buyurmaları ta alluḳ-kerde-i irāde-i ḥikmet-āmīz-i Rabbānī
olmasa bu tertīb-i rengīn-i encümen-i ālem nümāyān ve micmere-i muraṣṣa -ı eflāk4 gerdān olmazdı.
Naẓm:5

[E 2b]

Olmazdı ṭıbāḳ-ı çarḫ-ı mīnā gerdān
İtmezdi bisāṭ-ı ḫāk medd ü mān
Ey mā-ḥaṣal-ı vücūd sensin maḳṣūd
Bu devlete nāil olmadın kevn ü mekān

Neẟr: Ve aḳīde-i sükkerīn-i selām ü taḥiyyāt ṭabaḳ-ı nāṭıḳa ile ḥāşiye-i
metn-i meclis-i nebevī ve vaṣṣāle-i nüsḫa-i bezm-i risālet olan aṣḥāb-ı bülend-menḳabet rıḍvānu’llāhi aleyhim ecmā īn ḥażerātınuñ pīşgāh-ı hidāyet-penāhlarına nihāde ḳılınur ki her biri menāhil-i bürke-i şer -i ġarrā ve
mesārih-i cevāmi -i millet-i beyżā

1
2
3
4
5

“Ben yeryüzü ve gökyüzüne sığmadım. Ancak bir müminin kalbine sığdım.” (Kastallânî, el-Mevâhibü’l-Ledünniyye, C. 2, s. 69)
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.” (el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C. 2, s. 164)
eflāk: ālem H
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
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Ḳıṭa:1

Be-ṣun -ı ḥikmet-i mi mār-ı āsmān ü zemīn
Çehār rükn ile buldı ḳarār ḫāne-i dīn
Niẓām-ı ālem şer -i metīne olmışdur
Miẟāl-i çār anāṣır çihār yār-ı güzīn

[H 2b] Emmā ba d bu kemterīn-i çārūb-keşān-ı sāḥa-i naẓm ü inşā ve
ācizterīn-i nemek-çeşān-ı nevāle-i sebk ü imlā Nābī-i berhem-zede-bāl ve
perākende-edā muḳaddemā şümār-ı sübḥa-i sinīn vāṣıl-ı tārīḫ-i ḫams ü
tis īn olduġı sālde āstāne-i sa ādetde oldıġı ḥālde ḳabā-yı nīm-dūz Siyer-i
Veysī merḥūmı tavṣīl-i zeyl ile itmām dā iyesiçün taḥrīk-i sūzen-i yerā a-i
ācizāne idüp vākı a-i Bedr’den ekber ġazavāt-ı İslām ve a ẓam-ı fütūḥāt-ı
seyyidü’l-enām ya nī fetḥ-i ḳıble-i İslām Beytullāhi’l-Ḥarām Mekke-i
Mükerreme ḫitāmına dek bi-ḥamdi’llāhi te ālā aḥsen ta bīrāt ve eblaġ teşbīhāt üzre teyīd-i Yezdānī ve teshīl-i Rabbānī [E 3a] ile intihā-yı merātib-i
leṭāfet ü nezāketde tesvīd ü taḥrīr ve kemāl-derece-i ḥüsn-i belāġat ü
feṣāḥetde terḳīm ü tesṭīr olınmış idi. Selāmet-i ibārāt ve melāḥat-ı nükāt
ü isti ārātı bir derecede ṣūret-yāb-ı ḥüsn-i niẓām ve bir mertebe maẓhar-ı
ḳabūl-ı müşkil-pesendān-ı enām olmışdı ki bī-tekellüf nüsḫa-i Siyer-i Veysī-i merḥūma hem bā iẟ-i nesḫ-i şöhret ve hem vāsıṭa-i tecdīd-i i tibār ü
raġbet olup aynı ile māh-ı ṣıyām ẕeylinde ẓuhūr iden revnaḳ ü ārāyiş ve
neşāṭ-ı īd eyyām-ı rūzenüñ evḳāt-ı ḫvāb-ālūd ve eyyām-ı imsāk-nümūdına
vesīle-i nisyān ve hengām-ı eẟmār ve ḥadāyıḳ u besātīn-i mevsim güẕeşte-i
evrāḳ ü eẟmārına vāsıṭa-i rücḥān oldıġı gibi dest-i raġbetden süḳūṭ-ı ṣūretleri nümāyān oldı. Nüsḫa-i nev-ṭarḥ-ı belāġat-nümā-i faḳīremüñ kütüb-ḫāne-i kibār ve zīver-i pīş-taḥta-i i tibār ve enīs-i çeşm ü dil ü cān ḥüsn
[H 3a]-şināsān-ı āẟār olmaġla mālik olanlar temellükini sermāye-i iftiḫār ve
dest-res bulmayanlar berhem-zen-i teessüf-i bī-iḫtiyār olmaḳ mertebelerine irtiḳā eyledi. Ḥattā ba żı maḳādīr-şināsān-ı fażl ü hüner ve ḫarīdārān-ı
gevher ekẟer kemāl-i şevḳ ü raġbetlerinden mānende-i bādām-ı dü maġz
ve miẟāl-i [E 3b] ülbetin tevem-cild-i zer-şemse-i vāḥidde ḫaṭṭ-ı vāḥid ile
cem itmeleri ile Siyer-i Veysī-i merḥūm pīr-i ferzend-i resānende gibi serlevḥa-i zerrīn ve cedvel-i rengīn ile tecdīd-i libās-ı unvān ve taḥṣīl-i şöhret
1

Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
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ü şān eyledigi daḳīḳa-sencān-ı mīzān-ı inṣāfa ayān ve ḳıymet-şināsān-ı inşāya nümāyāndur. Egerçi bu zebān-güẕār-ı ḳalem-i iddi ā olan şemāme-i
ta bīrāt-ı hüner-fürūşān ve desten-būy-ı taḥrīrāt-ı ḫōd-sitāyāna rāyiḥa-i
faḫr ü mübāhātdan ḫālī olmadıġı muḥaḳḳaḳdur. Ammā lillahi’l-ḥamd sirişt-i taḫmīr-i faḳīr ol maḳūle gāh rīze-i zu m u pindār ve çirk-ābe-i naḫvet
ü dalāl-ı cāhilāneden muṣaffā olmaġla muṭlaḳā taḥdīẟ-i ni am ve edā-yı
şükr-i ḥażret-i vāhibü’l-kerem oldıġı muḥāṭ-ı ilm-i İlāhī’dür.
Ḳıṭa:1

Ḥarf ü ṣavt ü nefes ü ilm ü ḥayāt ü ḳudret
Şübhe yoḳ oldıġına cümle aṭiyyāt-ı Ḫudā
Bende vü mālik-i bende Ḫudā’nuñ olıcaḳ
Cehldür kim ki benüm diyü iderse da vā

Neẟr: Lākin eẟer-i merḳūmuñ fetḥ-i Mekke-i Mükerreme’den ṣoñra
nāil-i imżā-yı ḫitām ve vāṣıl-ı ser-ḥadd-i itmām olmadıġına ba żı avāiḳ-i
taḳdīr dāmen-gīr-i teḫīr olup yigirmi sene miḳdārı ma mūre-i meşhūre-i belde-i Ḥalebü’ş-Şehbā’da kūşe-nişīn-i uzlet ve tūşe-güzīn-i ḳanā at
[H 3b] olup fıḳdān-ı sermāye-i tāb ü tüvān [E 4a] ve derecāt-ı mirḳāt-ı
ḥayāt ḥadd-i heftādı güẕerān sebebiyle gül-geşt-i gülşen-serāy-ı Rūm’dan
bi’l-külliye çeşm-bende-i yes ü ḫırmān oldıġımız eyyāmda ol diyārlarda
nedret-i ḫarīdār ve ḳıllet-i raġbet ü i tibār eẟer-i merḳūmuñ dā iye-i itmām
müsveddesin żamīrden ḥakk itmiş iken
Mısrā:

2

א اد א

כ در

א

Neẟr: Ṭabaḳçe-i eyyām-ı sa ādet-niẓām-ı Ḥażret-i Aḥmed Ḫān’ı “ebbeda’llāhü ve ebḳāhü3” sāḥa-i eḳālīm-i seb ayı hem-sirişt-i heşt behişt ve
sāye-i ma delet-fermā-yı ḫāḳānī arṣa-i ġabrāyı binā-yı ferādīs-i cinānla
hem-ḫışt itdigi hengāmlarda noḳṭa-i devāir-i pergār-ı a vām ṣad ü bīst ü
se merkezinde ḫırām eyledigi eyyāmda meger dīde-i faḳīrüñizi de müşāhede-i ruḫsāre-i devletle ḳarīr ve pīşānī-i ārzū ve māliş-i āstāne-i sa ādetde hem-kevkebe-i mihr-i münīr olmaḳ nüvişte-i cerīde-i taḳdīr olmaġla
1
2
3

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Talihsizliğin altında o kadar latife var ki…
Allah, onu ebedi ve baki kılsın.
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cevāẕib-i iltifāt ba ż-ı vükelā-yı devlete cünbiş-baḫş-ı taḫt-revān-ı himmet
ve zīn-keş-i rehvār-ı niyyet-i azīmet olmaġla vāṣıl-ı ser-menzil-i pāy-taḫt-ı
sa ādet olduḳda bi-ḥamdi’llāh müşāhede-i kemāl-i iltifāt vükelā-yı devlet
ile vāṣıl-ı ömr-i ẟānī [E 4b] ve nāil-i menāṣıb-ı refī a-i dīvānī olduḳda ġayret-keşīde-i leb-i ḫūrşīd şeref-i dāmen-būs-ı şehryārıyla aḳṣā-yı medāric-i
āmāl ü emānı olmaḳ müyesser oldı.
Rubāī:1

Ben bilmez idüm sa ādetin kevkebimüñ
Hem-dūş-ı ḥuṣūl oldıġını maṭlabımuñ
Biñ būse-i ārzū-yı pesīni var imiş
Dāmen-i şehenşehde meger kim lebimüñ

Āġāz-ı Medāyiḥ-i Pādişāh Ḫalleda’llāhü ve Ebḳāhü*
[H 4a] Hūş-yārān-ı encümen-i şühūdda mū-şikāfān-ı mu ammā-yı
būd ü ne-būdda meşhūddur ki gerdiş-i devāir-i eflāk ü iḫtilāṭa ābā-yı ulvī ve ümmehāt-ı süflī netīcesi olan āmīziş-i āb u ḫākdan maḳṣūd-ı Rabbānī ẓuhūr-ı mevālīd-i ẟülüẟ ve anuñ daḫı eşref-i envā ı olan neşe-i nev -i
insānī ve taḫmīr-i ṭıynet-i insānīden daḫı irāde-i Yezdānī ġāyetü’l-ġāye
emr-i āferīniş olan ma rifet-i Sübḥānī ve müşāhede-i āẟār-ı ḳudret-i Ṣamedānī’dür. Ve beḳā-yı nev -i insānī lā-büdd ḳavā id-i tevālid ü tenāsüle
menūṭ o daḫı levāzım ü āsāyiş ü istirāḥata merbūṭ o daḫı niẓām-ı āleme
meşrūṭ ve niẓām-ı ālem ḫōd ber-muḳteżā-yı feḥvā-yı ا ــ אن ــ כ
ــ
2
ــא
ــ
 ا ــאسmuṭlaḳā vücūd-ı pür-cūd ü sūd selāṭīn-i [E 5a] iẓām
ve ḫavāḳīn-i kirām ile maẓbūṭ idigi aḳsām-ı bedīhiyyātdandur.
Rubāī:3

Nice mümkin ki mülūküñ bulına aḳrānı
Ferd olur dāver-i ālem aña olmaz ẟānī
Pādişāh olmasa yek-demde olur kevn ḫarāb
Pādişāhdur beden-i mülk-i cihānuñ cānı

1
*
2
3

Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
Başlık: E 4b, H 3b
Sultan olmasaydı, bazı insanlar, bazılarını yerlerdi.
Rubā ī -E
Rubāī, Ahreb ; Mefūlü…
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Neẟr: Cenāb-ı kibrīt-i aḥmer iksīr-i ekber ḳuddise sirruhu ile’l-aṭhar
ḥażretleri teṣānīf-i mu teberesinde ا ـ אن إن כאن א ــא ـ ـ ا ــאب وإن
1
ــ ــ ا ــ ال
 כאن ــ א ــibāretiyle alā küll-i ḥāl rütbe-i velāyetlerin
taṣrīḥ buyurmışlar iken anların beyān-ı ulüvvü şānı ve ta rīf-i şevket ü
unvānı erbāb-ı elsine vü aḳlāmuñ derece-i tavṣīfinden müte ālī ve merātib-i medḥ ü ta rīfinden müstaġnīdür. Mülūk-i cihāniyānuñ beyān-ı şevket
ü şānlarına leb-cünbān olmaḳ aynı ile beyān-ı [H 4b] irtifā -ı āsmān ve
tavṣīf-i iltimā -ı ḫūrşīd-i raḫşān gibi taḥṣīl-i ḥāṣıl-ı maḳūlesinden ma ḍūddur. Bālā-yı menābir-i heft kişverde ḫuṭebā mālik-i riḳābü’l-ümem-i mevlā mülūkü’r-Rūm ve’l- Arab ve’l- Acem ḫalīfetu’llāhi fi’l- ālemīn ẓıllu’llāhi
fi’l-araḍīn ta bīrātıyla leb-rīz-edā ve naġāmat-ı dil-peẕīr ile pür-ṣīt ü ṣadā
iken anlaruñ şān-ı ālīlerine şāyān-ı ta bīr ḳanḳı lisāndan [E 5b] tevaḳḳu
u mesūl ve ḳanḳı ḳalemden memūldür. Ḥaḳḳu’l-inṣāf edā-yı ẟenā-yı
mülūkānelerinde bıḍā a-i ḥurūf ü kelimāt ḳılletinden ḫacil ve maṭiyye-i
ṣaḥīfe nūr ü ḳalem-i pā-der-gildür. Ancaḳ cihet-i evṣāf-ı ḫıṣāl ve medāric-i
fażl ü kemāl ve meḥāsin-i aḫlāḳ ü a mālde birbirlerinden tefāvüt ü tefāżul
ve rüchān ü imtiyāzları daḫı emr-i muḥaḳḳaḳ2 olmaġla bendegān-ı ẟenāver
ve du ā-gūyān-ı medīḥa-güsterleri daḫı gül-sitān-ı meḥāmid-i celīle-i Ḫüsrevāne ve bostān-ı meḥāsin-i aḫlāḳ-ı cemīle-i mülūkānelerinde taḥrīk-i
engüşt-ḫāne-i vaṣṣāfāneye cesāret itmek i tiyādına istināden küstāḫāne
afv-ḫvāne basṭ-ı maḳāle-i ẟenāya ictirā olındı.
Ḳıṭa:3

Senüñ ey Nābī-i kem-ḳadr degüldür ḥaddüñ
Eylemek vaṣfın edā pādişeh-i devrānuñ
Sen degül elsine-i kevn ü mekān eyleyemez
Ḥaḳḳ-ı tavṣīfin edā Ḥażret-i Aḥmed Ḫān’uñ

Neẟr: Ḥaḳḳā ki bir pādişāh-ı pākīze-nihāddur ki ẕāt-ı bī- adīl-i mekārim-peyvendleri vāsıṭa-i inşirāḥ-ı ervāḥ-ı ābā vü ecdād ve ṣıfāt-ı bī-miẟl-i
melāik-pesendleri vesīle-i ibtihāc-ı eslāf-ı ālī-nejāddur. Mecmū a-i ẕāt-ı
sütūde-ṣıfātlarıyla silsile-i aliyye-i Oẟmāniyye ervāḥ-ı mülūk-i silsile-i
1
2
3

Eğer sultan salih ise kutuplardandır. Eğer salih değil ise ebdaldandır.
muḥaḳḳaḳ: müteḥaḳḳiḳ E
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uḫrā üzre tefāḫür itseler [E 6a] aḥrā vü revā ve peder-i ālī-güherleri [H 5a]
merḥūm behişt-āşiyān firdevs-mekān Sulṭān Meḥmed Ḫān aleyhi’r-raḥmetü ve’l-ġufrān ḥażretleri böyle yektā-güher kāmil-sirişt kendilerin ḫayrü’l-ḫalefi ve kendi ẕāt-ı ālī-şānları böyle lülü-i bī-hemtā-yı şāhvāruñ ṣadefi oldıġına ḳuṣūr-ı cevāhir nigār-ı cinānda ecdād-ı iẓāmı beyninde faḫr
ü mübāhāt itmege her vechle elyaḳ ü sezādur. Taḫt-ı salṭanat-ı şeref misās-ı
ẕāt-ı ālī-cāhı ile cilve-nümā-yı ihtizāz ve ṭuġrā-yı ġarrā-yı rif at intisāb-ı
nām-ı hümāyūnlarıyla ṣūret-nümā-yı izz ü nāzdur. Ḥüsn-sīmā-yı dil-ārāyı mülūkānesin ṣāni -i ezel ḳālıb-ı aḥsen-i taḳvīm üzre envārdan sirişte
ṣūret-i nemgīn-i Yūsufānesin naḳḳāş-ı ḳudret-i ḥüsn-irādetiyle nüvişte
itdigine ḥālā maḳām-ı izzet-i Yūsuf-ı Mıṣrī dest-i taṣarruf-ı mülūkānesinde oldıġı bürhān-ı kāfī ve şāhid-i vāfīdür. Ḥalāvet-i nāṭıḳa-i cān-baḫşları hem-sīmā-yı nefes-i Mesīḥā ve leṭāfet-i kelimāt-ı nemekīnleri allāme-i
nüsḫa-i ders-ḫāne-i aḥyādur. Ve Ḫūrşīd1-i müşkil-küşāsına nisbet uḳūl-ı
dīgerān bī- aynihī şem -i kāfūrı taḥt-ı salṭanat pīşgāhına [E 6b] ḳanādīl-i
şeb-mānde-i menārātdan bī-żiyāter ve cevher-i dāniş ü şu ūr daḳīḳa-nümāsına naẓar-ı fikr ü şu ūr vesāir enām gūyā elmās-ı ravża-i nebevīye nisbet
ẓurūf-ı sā at-i bāzārīde cāy-gīr ḥazef-pāre-i kem-ḳadrden bī-i tibārterdür.
Pīşānī-i evāmir ü berevāt-ı hümāyūnda cilveger ḫuṭūṭ-ı şevket-maḳrūnlarında meşhūd olan şīve-i ḥüsn ü leṭāfet ve kirişme-i nezāket ü ẓarāfet
māverā-yı ḥadd-i taḥrīrdür. [H 5b] Her elifi ḳāmet-i ḥūrān-ı behiştden
dil-rübāyendeter ve her bāsı ṭabaḳ-ı mīve-i cināndan nümāyendeter her
rāsı ġurre-i ġarrāya ḥarf-endāz-ı noḳṣānī ve her lāmı gīsū-yı arāyis-i firdevse māye-baḫş-ı ḫaclet-i perīşānī ve her ṭāsı ṭās-ı gerdūnı şerm ü ḥayretle
nigūn ve her fāsı feylesūfān-ı eyyāmı iḥāṭa-i ḥayretde zebūn eyledigi deḳāyıḳ-şināsān-ı fünūn-ı ḫuṭūṭ-ı anber-gūndur. Sür at-ı fehm ü idrākda bī-enbāz ve cevelān-ı ṭab -ı çālākları keşşāf-ı verā-yı perde-i rāz ve enāmil-i fikr-i
hümāyūnları ḥall-i ma āḳıd-ı me ānī-i müşkilede cümleden mümtāz oldıġı
eḳālīm-i āleme velvele-endāzdur. Cemī -i aḥvāl ü a mālde mīzān-ı aḥkām-ı
şer -i ḳavīm pīş-nihād-ı dīde-i ma deletleri ve cümle-i umūrda şāh-rāh-ı
[E 7a] ṭarīḳ-i müstaḳīm memerr2-i rehvār-ı niyyet ü irādetleridür. Renciş-i
mūrçe-i nā-çīz meslek-i refet ü şefketlerinde nā-cāiz ve mefhūm-ı mese1
2

Ḫūrşīd: Ḫıred H
memerr: ḳamer H
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le-i āciz-nevāzı ḥāşiye-i nüsḫa-i ḥilm ü merḥametlerinde derece-i vücūba
fāizdür. İṭfā-yı ḥarīḳ-ı derdmendān meşreb-i himmet-i Ḫüsrevānelerinde
cümleden aḳdem ve taḫlīṣ-i ġarīḳ-i bī-çāregān fermān-ı merḥamet-fermālarına müsellemdür. İbārāt-ı tesāmuḥ-ı ḫaṭākārān-ı evvelīn saṭr-ı risāle-i
şefḳatları ve kelimāt-ı afv-ı günehkārān ser-süḫan-ı dībāce-i menḳabetleridür. Çāre-baḫşī-i dil-ḫastegān-ı kemīne dārū-yı şifā-ḫāne-i ālem-penāhları ve dest-gīrī-i dermāndegān-ı kemterīn ṭınāb-ı bārgāh-ı ẓıllu’llāhīleridür.
Zühd ü taḳvā seccāde-be-dūş ḫiẕmet-i ṭā atları ve iffet ü iṣmet perdedār-ı
ḥarem-serāy-ı izzetleridür. Tevfīḳ ü meymenet mülāzım-ı dergāh-ı [H 6a]
devlet-penāhı ve fehm ü dirāyet gencūr-ı ḫazīne-i intibāhı ve nūr ü firāset
meş ale-i bāb-ı şevket-i destgāhıdur. Sübḥa-i elmās silsile-i aliyyelerinde
bu rütbe ṣafvet-i ṭıynet ve leṭāfet-i ḫilḳatla muttaṣıf bir cevher-i ābdār ve
miyān-ı nücūm-ı nesl-i ṭāhirlerinde envār-ı meḥāsin-i aḫlāḳ ve pertev-i
meḥāmid-i evṣāfla mütecellī bir kevkeb-i tābdār ẓuhūrı meşhūd [E 7b]
olmadıġı raḳam-keşān-ı evrāḳ-ı tevārīḫ-nüvīsān-ı āfāḳuñ raḳam-zede-i ittifāḳlarıdur.
Ḳıṭa:1

Sübḥa-i gevher ise silsile-i nesl-i kerīm
Bu nişāngāhıdur ol sübḥa-i ālī-ḳadruñ
Kevkeb-i devlet ise zümre-i eslāf-ı iẓām
Bedrdür kevkeb ile farḳı ayāndur bedrüñ

Neẟr: Eger ḫavf ü taṣdī inān-gīr-i kümeyt-i tīz-ḫīz-i ḳalem ve bīm-i
taṭvīl-i sedd-i cūy-bār-ı raḳam olmasa ne Nīl ü Furāt ẟenāları ḳābil-i vaḳfe-i sükūn ve ne sefīne-i şevḳ bende-i hüdā-peymāları tek-ā-pūda zebūn
olmaḳ nā-mutaṣavver olmaġla cānib-i baġçe-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣ du ā-yı2 devletlerine imāle-i licām-ı ḳalem-i ḫoş-ḫırām ḳılındı.

1
2

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
ḫāṣṣü’l-ḫāṣ du ā-yı: ḫāṣ E
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Ḳıṭa-i duāiyye:

Nābiyā eyle du āsın o şeh-i devrānuñ1
Ömrini devletini eylesün Allāh ziyād
Eylesün düşmen-i bed-ḫvāhuñı ḳahr eylemede
Leşker-i nuṣret u teyīd-i İlāhī imdād
Bī-ta ab eylesün āmāde mühim-sāz-ı cevād
Her neyi eyler ise ṭab -ı hümāyūnı murād
Görmesün ẕerre ḳadar āyīne-i ḳalbi keder
Olmasun nīm-nefes-i ḳalb-i şerīfi nā-şād
Eylesün gülşen-i iḳbālini Ḥaḳ tāze vü ter
Eylesün düşmeninüñ ḫırmen-i ömrin berbād
Eylesün ömr-i ṭabī īyi güẕer eyyāmı
Olsun āsūde zamānında bilād u ibād

!enā-güẕārī-i Āṣāf-ı Ālī-cenāb*
Ba de hāẕā taḥrīk-i yek-rān-ı şīrīn-cünbiş-i ḳalemden maḳṣūd beyān-ı
teḫīr-i eẟer-i Ẕeyl-i Siyer iken
Rubāī:2
[E 8a] [H 6b]

Bir menzile azm üzre iken nāire-i şevḳ
Bir gülşenüñ ārāyişini gūş itdüm
Oldum o ḳadar ẕevḳ ü temāşāsına ġarḳ
Kim menzil-i maḳṣūdı ferāmūş itdüm

Neẟr:3 Ṭabaḳçe-i reh-güẕer-i ḫāme-i ḫoş-reftār ẟenā-yı şehryārīye dūçār
olmaġla bir müddet ināḥa-i cemmāze-i azīmet bi-ḥamdi’llāh ber-vefḳ-ı
dil-ḫvāh-ı gül-geşt cilve-i nüzhet müyesser olduḳdan ṣoñra ḫavf-ı dūr-bāş-ı
bostāniyān-ı bī-gāne-rāndan yine cādde-i maḳṣūd-ı aṣlīye azīmet niyyetiyle āvāre-i ser-rāh-ı ḥayret iken nā-gāh ḳāid-i ġarīb-nevāz-ı tevfīḳ ü ināyet
bir serāy-ı dil-ārā-yı behişt-nümāya reh-nümā-yı delālet oldı ki hendese-i
erkānı dest-i nihāde-i ināyet-i Yezdānī ve miftāḥ-ı bāb-ı devlet-meābı
1
*
2
3

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Başlık: E 7b, H 6a
Rubāʿī, Ahreb ; Mefūlü…
Neẟr -E
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ceyb-nişīn ü ḥimāyet-i Rabbānī idi. Nişīmenleri āsāyişgāh-ı izz ü iḳbāl
ve revzenleri ṭavāfgāh-ı nesāyim-i yümn ü iclāl idi. Medāyiḥ-i ḥüsniyyāt-ı
çeşm-serāyı taḥrīr olınsa ṣaḥāif-i dīvār-ı ser-i bihterīne nā-gencīde ve leṭāfet-i ārāyiş-i ẓāhir-rübāsı çeşm-i temāşā ile nā-sencīde olmaġla ol vādīden
ṭayy-ı ḳalem-i imlā olındıġına bināen1 sāye-i dīvār-ı ilticāya mürāca at
olındı.
Beyt:2
3

ا

ا

א ء او א ء
از א ء او رو

Neẟr: Ol ṣandūḳa-i sa ādetüñ gevher-i şehsüvārı ve ol burc-ı [E 8b]
semāḥatüñ mihr-i tābdārı ebrū-yı dīvān-ḫāne-i devlet ser-levḥa-i cerīde-i
vezāret ṣāḥib-i rüşd ü sedād āṣāf-ı ṣāf-dil-i pāk-i tiḳād ḫayr-ḫvāh-ı dāire-i
devlet ġayret-keş-i nāmūs-ı salṭanat vāṣıl-ı mezāyā-yı sırr-ı ḥaḳīḳat ḳadr-dān-ı tevekkül-i rıżā amel-güdāẕ4-ı ḳā ide-i perḫīz ü istiġnā dāmād-ı
pādişāh-ı kişver-güşā Ḥażret-i Silaḥdār Alī Paşa ــ ا א ــ ــא ــ و ــא
5
 ــאءdur ki ẕāt-ı bī-miẟāline mu ādil gevher-i girān-ḳadr kān-ı imkānda
nādirü’ẓ-ẓuhūr bir öyle kevkeb-i tābdār felek-i ulvī-i vezāretde ancaḳ hezār
sālda bir manẓūr olur. Merātib-i ẓāhire-i ṣūrīde intihā-yı medāric-i rif at
ve ġāyet ma āric-i vekālet add olınan rütbe-i ālī ḥasret-keş-i çeşm-i ḳabūli
ve miftāḥ-ı ṭılsım-ı umūr-ı memleket i tibār olınan çeşm-i iltifātı olmaḳ
maḳūle-i muḥālātdandur. Ma a-hāẕā meşreb-i dervīşāne ve meslek-i mütevāżı āneleri maġbūṭ-ı ṣuleḥā-yı enām ve maḥsūd-ı meşāyiḥ-i eyyāmdur.
Sinn-i azīzleri henüz mirḳāt-ı erba īne nā-resā iken aḫlāḳ-ı müheẕẕebe ve
eṭvār-ı müeddebeleri nice erba īn çıḳarmış. Ẕemīme-i ẓulmānī ve aḫlāḳ-ı
reviyye-i nefsānī taḳābiżīn-i sālīdür. [E 9a] Metā -ı endek-yāb-ı mekārim-i
aḫlāḳ libās-ı ḳāmet-i isti dādları ve meḥāsin-i evṣāf-ı ahālī-i āfāḳ hem-zād-ı
ṭab -ı ma ālī-mu tādlarıdur. Ulemā-i vaḳt medrese-i fażl ü kemāllerinde
ders-ḫvān ve meşāyiḫ-i aṣr ḫānḳāh-ı ṣafvet-penāh-ı żamīrlerinde suḳāṭaçīn-i nevāle-i irfān oldıġı bāhir-i bürhāndur. Mefhūm-ı ḥadīẟ-i şerīf-i
1
2
3
4
5

bināen -E
Fāilātün Fāilātün Fāilün
Onun evi benim gözümün yuvasıdır. Benim gözüm onun eviyle nurlanır.
amel-güdāẕ: ilm-güẕār H
Allah, dilediğini ona hayırla müyesser kılsın.
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ــ إ ــ م ا ــ ء כــ ــא
sa ādet-i iştimāl 2 ـ
ـ ــא ـ

1

ــ

 ــpīş-nihād-ı bāṣıra-i şu ūrı ve meāl-i
ـ
ـ ءد ـ ـ
ـ
düstū-

rü’l- amel cümle-i umūrlarıdur. Ve nesīc-i nev-naḳş cümle-i deffe-zede-i
nefsü’l-emri olup yek-tār-ı mücāẕefe vü mübālaġadan ḫālī idigi ālimü’l-ḫafiyyāta ayāndur. Raġbet-i ẕihn-i derrākları feżāil ü ma ārife maḥṣūr ve
evḳāt-ı ömr-i azīzleri taḥṣīl-i ilm ü kemāle maḳṣūr ser-engüşt-i fehm ü
derrākına uḳūd-ı müşkile-i nükāt ve işārāt-ı nā-ḫāil ve ḳahramān-ı ṭab -ı çālākına ṭılsım-ı müşkil-bend-i ḥaḳāyıḳ-ı [H 7b] ibārāt nā-ḳābildür.
Naẓar-ı i tibārında bir mesele-i ġāmıża istiḫrācı fetḥ-i ḫazāyin ü defāyinden maṭlūbter ve sāmi a-i raġbetlerinde bir ma nā-i nā-şinīde nefāyis-i
hedāyā-yı girān-bahādan merġūbterdür. [E 9b] Ẕihn-i veḳḳādına nisbet
nücūm-ı āsmān hem-rütbe-i şerār-ı kem-miḳdār ve ṭab -ı naḳḳādına naẓar
zer-i ḫūrşīd ve nuḳre-i māh kem- ayārdur. Mücālese-i ulemā ve müvānese-i urefā ārāyiş-i evḳāt-ı azīzleri ve mesāil-i ṣa bü’l-fehm ve asīrü’l-idrāk
ġıdā-yı ṭab -ı ser-tīzleridür. Nihād-ı tecerrüd-i dil-pesendleri ġavvāṣ-ı bihār
cümle-i fünūn ve ẕihn-i bülend-i ulvī-peyvendleri seyyāḥ-ı bilād-ı cemī -i
şürūḥ u mütūndur. Āşnā olmaduḳları fenn-i kütüb-ḫāne-i devrānda ma dūm ve gūş-güẕārları olmamış süḫan mecmū a-i āfāḳda nā-mersūmdur.
Iṣṭılāḥāt-ı cemī -i fünūn cerīde-i ḫāṭır-ı tābnāklarında muḥarrer ve zebān-ı
çālāklarında kelimāt-ı rūz-merreden eşher ü ḫāyīdedür.
Ḳıṭa:3

Ẕihn-i pāki cümle fenden sūdmend
Kimde vardur böyle ṭab -ı ser-bülend
İtmemiş naḥv-ı hevāya ṣarf-ı vaḳt
Ġāmıżāt-ı ilme olmış naḳş-bend

Neẟr: Çūb-ı nükāt-ı kināyāt ve sitāre-i tevriye vü isti ārāt ve ġışāve-i
īhām ü işārāt ve sütūr-ı elġāz-ı ḥiṣṣiyyāt ve uḳūd-ı mu ammeyāt-ı müşkilāt
nūr-ı basīretlerine nā-mestūr4 ve pīşgāh-ı ṭab -ı çālāklarında hem-rütbe-i
1
2
3
4

İnsanın boş şeyleri terk etmesi İslam’ın güzelliğindendir. (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C. 1,
s. 1805)
Kişi kendisi için istediği şeyi mümin kardeşine istemediği müddetçe iman-ı kamile sahip olamaz.
(Buhârî, İmân, s. 6)
Fāilātün Fāilātün Fāilün
mestūr: meşhūr H
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kelām müsta mel-i meşhūrdur. Menba ü’n-nehreyn-i ẓāhir ü bāṭınları zīver-i kemālāt-ı insāniyye ile [E 10a] ma mūr ve mecma ü’l-baḥreyn-i ṣūret
ü ma nāları envā -ı celāil-i ḥaṣāil-i nefsāniyye ile mefṭūr olmaġın ibārāt-ı
rengīn-tār-ı maḳāmāt-ı ḥarīri ḳabā-yı ḳadd-i şu ā -ı baṣarları ve işārāt-ı
ḥaḳāyıḳ-ı nükāt-ı kuḥl-i1 Mekkī pīrāhen-i nūrü’l- ayn-ı yaḳīn-i baṣīretleridür. İstiḥkām-ı [H 8a] binā-yı ġarrā maḳṣūd-ı İlāhī olmaġla merāḥ-ı dāire-i rif atlarında avāmil-i tevfīḳ der-kār ve fevā il-i sa ādet lāzım-ı ta diye2-i
ḥüsn-āẟārdur. Enmūzec-i terkīb-i ṭıynetlerinden müstefād olan şerbet-i
şāfiye-i dil-ḫastegān imāle-i kāfiye ve biḍā a-i ta rīfāt mādde-i ẟenālarına
ġayr-ı vāfīdür. Ḳāmūs-ı isti dādları, ṣıḥāḥ-ı cevāhir-i feżāil ile meşhūn
ve mülteḳa’l-ebhür anāṣır-ı pākīzeleri, kenz-i emti a-i fünūndur. Evḳāt-ı
ḥayāt-ı ömr-i azīzleri müṭāla a-i kitāba maṣrūf ve taḥṣīl-i ilm ü kemāle
meş ūn3 olmaġla emẟālinüñ ferāhem-kerde-i dest-i ḥırṣ itdükleri nuḳūd-ı
emvāle bedel bu ẕāt-ı ma ālī-ṣıfātuñ cem -i kütüb-i nefīseye iştiġāl ve ekẟer
ḫaṭṭ-ı küberā-yı muṣannifīn ve ḳalem-i ḳudemā-yı müellifīn oldıġından
ḳıymet-i girānla iştirā vü istiḥṣāl buyurmalarıyla aḳsām-ı sīm ü zerden
gencīne-i temellüklerinde cild-i müzehheb ve ser-levḥa-i zerrīnden ġayrı
mevcūd [E 10b] olmamaḳ aġleb-i muḥtemelātdandur. Bā-īn-heme nev an
mübāyin-i ḫiṣāl-i muḥarrere ve münāfī-i ṣıfāt-ı merḳūme-i muḳarrere add
olınan cevher-i hengām-şinās-ı şecā at-ı diḳḳat-bīn-i şehāmet daḫı nüsḫa-i
cāmi a-i isti dādlarında merkūz ve āmāde-i furṣat-ı ẓuhūr ü bürūzdur.
Ḳıṭa:4

Nemgīn-i resm-i izz ü alā mevḳi indedür
Ādāb-ı vaż -ı ḥilm ü ḥayā mevḳi indedür
Tevfīḳdür ma ādini teyīd-i rehberi
Her ne iderse men ü aṭā mevḳi indedür

Neẟr: Mā-ḥaṣal lücce-i evṣāf-ı seniyyeleri bī-kenār ve emvāc-ı aḫlāḳ-ı
marżiyyeleri bī-şümār olmaġla ṣāḥiline adem-i vuṣūlünden i tiẕār ṭarīḳıyla
cezīre-i maḳṣūd-ı aṣlīye idāre-i sefīne-i taḥrīr olınur ki ol āṣaf-ı bülend-cāhuñ şeref-i vuṣūl-ı meclis-i ma ālī-niẓāmlarıyla mihmān-ı behişt ḳadar
1
2
3
4

kuḥl -E
ta diye: naḳdīne H
meş ūn: meş ūf H
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nāil-i izz ü rif at [H 8b] ve rütbe-i müẟūl-ı bisāṭ-būsī-i ma rūż-ı rif atlarıyla
leb-rīz-i şerbet-i behişt ve neyl-i muḫāṭabāt-ı terḥīb ü ikrāmlarıyla ser-beçarḫ-ı iftiḫār-ı mu āmelāt-ı ḳadr-şināsāne-i nevāziş ü iltifātlarıyla vāṣıl-ı evc-i i tibār olduḳdan ġayrı cerīde-i ittibā -ı ḫāṣü’l-ḫāṣ-ı ḫāne-gīler zümresine
iltiḥāḳla kesb-i irtifā -ı derecāt ve emvāc-ı müte āḳibe-i in ām ü iḥsānlarına
istiġrāḳ ile tecdīd-i [E 11a] libās-ı ḥayāt siyāḳında meclis-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣ ṣoḥbet-i ālīlerine iḫtiṣāṣ ile tenvīr-i dīde-i evḳāt ve şehvār-ı lülü-ḥā-yı nāṭıḳa-i
gevher-niẟārlarından furṣat-ı iḳtināṣla taḥṣīl-i bıdā a-i mübāhāt ḫilālinde
żamīr-i ṣafā semīrleri bi’ṭ-ṭab cānib-i inşāya meyyāl ve menba -ı ṣāfü’ṣ-ṣāf
ḫāṭır-ı ḫaṭīrleri riyāż-ı ta bīrāt-ı tāze-rengīn-i āmāle seyyāle oldıġından fażla sirişt-i pākīzeleri aḫbār-ı sāireden füzūn āẟār-ı rūḥānī-i āmāl ḥażret1-i
faḫrü’l-mürselīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selāma inciẕāb üzre olmaġla bu dā ī-i
ṣıddīḳü’l-bāllerin tekmīl-i Siyer-i nā-tamām ḫuṣūṣında teşvīḳ içün bu vechle taḥrīḳ-i sükkerīn2-edā ve gül-pāş-ı kelimāt-ı sāmi a-pīrā buyurdılar ki
bi-ḥamdi’llāhi te ālā destgāh-ı bi’l-cüfre-i ḥayātda henüz şāne-i bālā-cünbiş-i müteḫayyile ve tār-ı enfās-ı laḥme-i nuṭk u mā-gūy lisān-ı ber-cā iken
böyle eẟer-i mu teber ve bu gūne ḳumāş-ı ḫoş-naẓar nāḳıṣ ḳalmaḳ nā-revā
ve ḳudūd-ı mesāmi -i enām böyle metā -ı nev-ẓuhūr ile tezyīnden maḥrūm
olmaḳ üstād ṭabī atına nā-sezādur diyü gāh taṣrīḥ ile işāret ve īmā ḥattā
egerçi Nażmī-zāde-i Baġdādī [E 11b] dā iye-i tekmīl ile ḳalem-cünbān-ı
sevād olmış ammā aynı ile ḳabā-yı zer-tāra merre-i Baġdādī yā cāme-i
bārīk-tār-ı Mīrzāyī kirbās-ı Mūṣūlī ile teẕyīlden [H 9a] farḳı yoḳdur. Ta bīriyle teşvīḳ ü iġrā buyurmaları bu pīr-i kühen-sāl ü perīşān-bālüñ tennūr-ı füsürde-i ṭab ına vesīle-i iltihāb-ı şevḳ-i cedīd ve eczā-yı perākendeḫvāhişine şirāze-dūz-ı tekīd olmaġın mütevekkilen ale’llāh cādde-i maḳṣūda vaż -ı ḳadem ve mevḳıf-ı mu allā-yı beyt-i siyeh-ḳabā-yı āmāle imāle-i
zimām-ı yek-rān-ı ḳalem ḳılındı.

1
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Ḳıṭa:1

Vir İlāhī Alī Paşa-yı kerīmü’l-ḫulḳuñ
Ömrine devletine sāye-i ḥıfẓuñda maḳām
Nice tekmīline oldıysa sebeb bu eẟerüñ
Eyle noḳṣānlarını sen daḫı luṭfuñla tamām

Neẟr: Ḥaḳḳā ki rūz-ı raḥmet-endūz-ı fetḥ-i Mekke-i Mübāreke ki
a ẓam-ı eyyām ü dühūr ve ser-ḫalḳa-i silsiletü’ẕ-ẕeheb-i sinīn ü şuhūr idigi şāibe-i şekk ü iştibāhdan dūrdur. Zīrā tertīb-i muḳaddemāt-ı ḥikmet
niẓām-ı raḥmet-ābād-ı ālemden ta alluḳ-kerde-i irāde-i ezeliyye-i ḥażret-i
alīm-i ḥakīm cellet aẓametuhū netīce-i vücūd olan nev -i insānī idigi daḫı
vāżıḥdur. Ve mertebe-i ecrām-ı münīre-i ẟevābit ü seyyārātda enver ü eşher-i [E 12a] şems ü ḳamer ve mertebe-i cemādātda elmās ü zümürrüd ü
yāḳūt ü gevher ve meẕūbātda sīm ü zer oldıġı rūşenterdür. Ve mertebe-i
nebātātda ezāhīr-i ezher ve mertebe-i mekelde erz ü gendüm ve ẟemerātda
ineb ü ḫurmā oldıġı gibi mertebe-i ḫākda muḥāẕī-i ṣudūr-ı insānı arāżī-i
muḳaddese-i mu tebere muḳābil ḳılup vicdānı beytu’llāh-ı aṭhar oldıġı
gibi farḳ-ı insānī beyninde daḫı enbiyā-yı kirām aleyhi’s-selām ve vereẟeleri olan evliyā-yı iẓām idigi mā-lā-kelāmdur. Fırḳa-i enbiyā beyninde
daḫı ḫil at-pūş-ı ḫāṣṣü’l-ḫāṣ-ı “levlāk” ve ṭuġrā-be-dest tevḳī -i “ve mā erselnāk” cenāb-ı ḫātemü’l-enbiyā ve eşref-i maḫlūḳāt ve efḍal-i mevcūdāt
olduḳlarına [H 9b] bināen ber-muḳteżā-yı feḥvā-yı 2«»ا כــ و ــ ا ــא
3 ِ
﴾﴿وا ّٰ ُ َر ُؤ ٌف ِא ْ ِ ــאد
َ ve noḳṭa-i dāire-i kevn ü mekān ve ḳalb-i cesed-i imَ
kān olan fetḥ-i Mekke-i Mübāreke ki a ẓam fütūḥāt ve aḳdem mühimmāt-ı dīniyye ve zamān-ı ba ẟ-i ḫatemü’l-mürselīn aleyhi’s-selām daḫı
mevsim-i ḫırmen-i mezra a-i raḥmet olmaġla bu rūz-ı nuṣret-fīrūzda leme ān iden āẟār-ı raḥmet-i Rabbānī ve alāyim-i ināyet-i Ṣamedānī yārāyı iḳtidār-ı ḳalem-i kūteh-zebāndan bīrūn [E 12b] oldıġı ḳınā -ı çehre-i
i tiẕār ḳılınmaḳ üzre bu4 cerīde-i5 bāzmāndeye bu ṭarīḳ üzre şürū olınur
ki āyīn-bendān-ı şehristān-ı siyer-i ḫayrü’l-beşer bu ḳumāş-ı nev-ẓuhūr ile
tezyīn-i çār-sū-yı eẟer eylemişlerdür ki nüsḫa-i cāmi a-i Rabbānī dest-i ce1
2
3
4
5

Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Mekke-i Mükerreme, dünyanın ortasıdır.
“Allah, kullarına çok şefkatlidir.” (Bakara, 2/207)
bu -E
cerīde: maṭlab E
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hele-i işrākdan iṣābet iden rüsūm-ı küfr ve ṣuver-i aṣnāmı sütürde-i gezlik-i ihtimām ü itmām itdükden ṣoñra ḫaṭīb-i mecāmi -i melekūt ṣallallahü aleyhi ve sellem südde-i sa ādet-meāb bāb-ı beyt-i İlāhī’de mānend-i
elif ḳāmet-i behişt-ārālarına zīb-i ḳıyām gösterdüklerinde ekẟer uẓemā-yı
Ümmü’l-Kurā ve küberā-yı Ḳureyş’den ẓuhūr iden sevābıḳ-ı mu ādāt eẕā
vü ḫuṣūmāta ne vechle tertīb-i mücāẕāt ve ne gūne mu āmelāt olına diyü
pīşgāh-ı muḳaddeslerinde ġadīr-i çirkābe-peẕīr-i żamīrleri pā-māl-i āmedşüd-i emvāc-ı ḫavf ü inḳılāb ve giriftār-ı keş-ā-keş-i ḫaşyet ü ıżṭırāb ṣaf-beste-i ḥayret-i mevḳıf olduḳları ḥālde 1ق و ه
כ
إ إ ا و ه
ilā āḫirihi ile ḥoḳḳa-i leb-i mübāreklerin gevher-niẟār-ı şükr-i Kird-gār
buyurduḳlarından ṣoñra aḥālī-i Mekke’ye bu ibāretle şeker-efşān-ı ḫitāb-ı
[E 13a] müsteṭāb oldılar ki “Şimdi sizler ḥaḳḳında bizüm cānibimüzden
ṣudūr idicek [H 10a] mu āmelede ḥavālī-gerd-i ribāṭ-ı müteḫayyileñüz ne
gūne ḫayāl ve tefaḫḫuṣ-kerde-i cāsūs-ı taḥmīn ü terekkübüñüz ne maḳūle
maḳāldür diyü leb-cünbān-ı suāl olduḳda ol ġarīḳān-ı lücce-i yes ü ḫarmān ve ḫilāf-ı melḥūẓ bu gūne iṭāle-i kemend-i iltifāt ü iḥsāna ḥayrān olup
neyistān-ı nesīm-i dīde bu naġme ile yek-zebān oldılar ki ــ ل ــ و ــ
2
 ــ اḥālā cümlemüz zīr-i dest-i ḳudretüñde zebūn ve sevābıḳ-ı seyyiātımuz ser-efgende ve ser-nigūnuz. Ḥālā şāyān-ı şān-ı kerīmüñ her ne ise
icrā buyuruñ, gerden-dāde-i iṭā at ü inḳıyāduz. Ol şehenşāh-ı serīr-i ḫulḳ-ı
aẓīm ve ol sikke-pīrā-yı  » ــ أ ــ ل3﴾ َ אك ِا َّ َر ْ ــ ً ِ ْ َ א َ ۪ ــ
َ َ ْ ﴿و َ ٓ ــא اَ ْر َ ــ
َ

כــ
ْ ُ َ ُ ّٰ
5
﴾ َ ۪ ــ
6
ــאء

ا
ِ

ِ ــ
ُ ْ
ا ا
َّ
ــ

َ ا ْ َ ــ ْ َم
ار ــ
ُ َ َْ
اذ ــ ا

َ
﴿ 4«ــ ا ــ م
ــ
ــא ــאل أ ــ
ــאل َ َ ْ ۪ ــ َ َ َ ُכــ
َ
َ
ُ ْ
َ  َو ُ ــkerīmesiyle şeker-rīz-i tebessüm olduḳdan ṣoñra

ibāretiyle cümlesinüñ cerīde-i seyyiāt-ı güẕeştesine ḳalem-i afv ü ıṭlāḳ keşīde buyurduḳlarında dübūr-ı ḫavf ü ḫaşyetiyle ġadīr-i żamīrlerinde [E 13b] olan fırṭına-i ḫavf ü ḫalecāndan sükūn-yāfte-i
līmān-ı emān oldılar. Ol maḥbūb-ı ḫāne-zād-ı raḥmetüñ vücūd-ı pür-sūdı
ibtidā kendi vaṭan-ı muḳaddesleri iḥrām-serāy-ı Rabbānī’ye vesīle-i nūr-ı
ḥayāt ve vāsıṭa-i envā -ı raḥmet-i ḫayr ü berekāt oldı.
1
2
3
4
5
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Allah’tan başka İlah yoktur. O tek ve ortağı yoktur. Sözü doğrudur.
Hayrı söyler, hayrı düşünürüz.
“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107)
Ben, Yusuf kardeşimin söylediğini söylerim. (el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, C. 18, s. 385.
“Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yûsuf, 12/92)
Gidiniz! Siz serbestsiniz. (el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, C. 18, s. 385.
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Mervīdür ki mer-i zerrīn-i mihr-i münīr sā at-i vaḳt-i ẓuhrda cilve-peẕīr
olıcaḳ fermān-ı seyyidü’l-enbiyā ile Bilāl-i Ḥabeşī raḍıya’llāhü anh bām-ı
bülend-şefḳat-ı beyt-i mu allāda medd-i ser-rişte-i eẕān idicek ba żı süfehā-yı sebük-maġzān-ı Ḳureyş’üñ mesāmi -i nā-mu tādelerine sūzen-i
ḫārā-güdāz gibi ṭoḳunmaġın ba żı maḳālāt-ı nā-şāyāne leb-cünbān-ı ictirā
olduḳlarında [H 10b] Ebū Süfyān “Hele ben böyle kelimāt ile leb-ālāy
olamam, zīrā benden her ne maḳūle kelām ṣudūr itse Mekke’nüñ aḥcār ve
der ü dīvārı daḫı anı sāmi a-i Ḥażret-i Muḥammed’e īṣāl iderler.” diyü o
kelāmda ḥiṣṣe-i müşāreketden keff-i yed-i lisān eyledi. Ve der-ḥāl Ḥażret-i
Cibrīl bu ḫuṣūṣı sāmi a-i seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyne iblāġ itmegin kelimāt-ı
ma hūde-i bī-hūde ile leb-ālūde olanlar ḥużūr-ı devletlerine iḥżār ü tefevvüh itdükleri kelimātı ḥarf-be-ḥarf şümār buyurduḳlarında cümlesi şermsār [E 14a] olup bī-iḫtiyār ibrīḳ-i i tiẕār ile dehen-şūy ve kelime-i şehādetle leb-rīz-i iḳrār oldılar. Lisān-ı herzedārlarından tereşşüḥ iden nuḳūd-ı
nāsere-i hezl ü istihzāyı yegān yegān şümār buyurduḳlarında Ebū Süfyān
“Yā Resūla’llāh hele büt-ḫāneden bir ḳaṭre bu faḳīrüñ lisānından çekīde
olmadıġı muḥāṭ-ı ilm-i ġayb-āşnāñuzdur.” didigünde beste-i leb-i nemekīnlerinden1 şeker-rīze-i tebessüm ẓuhūrıyla taṣdīḳ buyurdılar. Ba dehū
ḥālā ḫutebā-yı Ḥarem irāet-i ḳudūd-ı ni am eyledükleri maḳāmdur. Ṣūret-i minberde mevżi -ı refī ü’l-mirḳāta irtiḳā ve levāzım-ı evāmir ve
nevāḥī-i dīn-i mübīni muhtevī bir metā -ı nev-ẓuhūr-ı ḫuṭbe-i ḥayāt-baḫşā
ile tezyīn-i mesāmi -i a lā buyurdılar. İttifāḳ-kerde-i ẟiḳāt-ı rüvātdur ki ḥażret-i maḥbūb-ı ḫāne-zād-ı Ḫudā ḫutbeye şürū eyledüklerinde mānende-i
ebr-i raḥmet kebūterān-ı şūḫ-pervāz-ı ḥarem-i yek-ser ser-i sidre-mesīr-i
nebevī üzre müctemi ve bāl ü perlerine güşāyiş virüp kūşe-i cenāḥların
yek-dīgere żamm ü tavṣīl ile edā-yı ḫiẕmet-i sāyebānī eylediler. Ḥażret-i
faḫrü’r-rusül ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem kendilere ve neseblerine dāne-i
du ā-yı ḫayr ü berg olıcaḳ [E 14b] şeker-rīz-i [H 11a] tebessüm2 ẓuhūrıyla
taṣdīḳ buyurdılar. Ba de edāi’ṣ-ṣalāt mevḳi -i refī -i ṣafāda beyt-i Rabbānī
meşhūd olur. Mertebe-i teṣā ud buyurup ve dost-ı kerem-peyvestlerin dergāh-ı icābet-penāh-ı İlāhī’de kāse-i deryūze-i du ā eylediler. Ba de itmāmi’d-du ā Cenāb-ı Fārūḳ-ı A ẓam vesāṭetiyle ahālī-i Mekke yegān yegān
1
2

nemekīnlerinden: temkīnlerinden H
tebessüm: ḫayr du ā H
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sulṭān-ı serīr-i sa ādet ile nāil-i şeref-i izz ü teba iyyet olduḳlarından ṣoñra
nevbet-i mübāya at nisvān-ı Ḳureyş’e müntehī olduḳda ridā-i mübāreklerinüñ bir kūşesine kendileri bir kūşesine nisvān ta līḳ-i yed-i mübāya at
ṭarīḳıyla itmām-ı emr-i bī at buyurduḳdan ṣoñra āyet-i 1 ﴾  ﴿ َٓــא اَ ُّ َ ــא ا َّ ِ ـilā
ُّ
āḫirihī, ile peyvend-i bāb-ı mütāba at-ı şer -i ġarrā oldılar. Bu maḥalde
kelām-ı imżā-kerde-i eẟer-nüvīsān-ı siyerdür ki cenāb-ı bālā-dest-i ṣadr-ı
risālet ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ser-mestān-ı naḫvet-i cāhiliyyetden on
bir nefer herze-gerd-i kūçe-i ta aṣṣub ü ḫabāẟet ve altı nefer dest-zen-i hāven-i mel anet-zen-i bed-fenüñ demin heder buyurup farażā teşebbüẟ-kerde-i dāmen-i ḥarem ve pīçīde-i āstār-ı beyt-i mükerrem bulunur ise bile
nīh-kerden-i nāşiyetleri [E 15a] ḍarbetgāh-ı şimşīr-i niḳam itmeleriyle fermān buyurmışlar idi ki gerek ẕāt-ı nāzende-ṣıfat ḫāne-vāde-i nübüvvet ve
gerek mümāna at-ı ẓuhūr-ı dīn ḫuṣūṣında anlardan ṣudūr iden evżā -ı
mel anet-āmīz ve eẕiyyet-i gūn-ā-gūn ḥavṣala-i hażmdan bīrūn ve yārā-yı
ḥadd-i taḥammülden efzūn idi. Anlardan birisi Ḥuveyriẟ bin Nuḳayz nām
şaḳīdür ki naẓm-ı kerīm 2﴾ ٍ ــכ َ َ ٰ ــ ُ ُــ ٍ َ ۪ ــ
َ َّ ﴿و ِا
َ ile memdūḥ olan ẕāt-ı
büzürgvārların hāşā hedef-i sihām-ı hicv itdiginden ġayrı ol bed-gūy-ı herze-ṭırāzdan sem -i mübāreklerin ḫalīde [H 11b] iden ḥār-ı āzār bi’l-müvācehe ve’l-ġaybihi ḫāric-i cerīde-i şümār idi. Hemān rūz-ı fetḥde Ḥażret-i
Ḥayder3-ı Kerrār bir kūşe-i nühüftede bulup cisr-i kemer-beste-i Ẕülfeḳār’dan vādī-i helāka emr eyledi. Birisinüñ daḫı ismi Menfer bin Cābir’dür ki muḳaddemā Medīne-i Ṭāhire’ye gelüp libās-ı nūrānī-i īmān ile
zīnet-yāb olmış iken cānib-i Mekke’ye varup melābis-i çirkīn-i irtidādı şi ār
itdi. Anı daḫı Ġaylete bin Abdu’llāh-ı Leyẟī raḍıya’llāhü anh mey-kedede
ālūde-i şarāb-ı mest ü ḫarāb bulup peymāne-i ebediyyü’l-ḫumār ser-i
menḥūsı ile şimşīrini sīrāb eyledi. Ve mültezimān-ı izār-ı seyyidü’l-ebrārdan [E 15b] birisi daḫı Ḥāriẟ bin Ṭuleyṭıla nām ḫabīẟ idi ki anı daḫı
Cenāb-ı Ḥayder-ı Kerrār yevm-i fetḥde āverde-i pençe-i demār ve gerden-i
nā-pākini mecrā-yı cūy-bār-ı Ẕülfeḳār eyledi. Birisi daḫı Abdu’l- azīz bin
Ḥanẓale nām telḫ-sirişt-i bed-heykel idi ki muḳaddemā Ṭaybe-i Ṭayyibe’ye gelüp ḳabūl-ı ḥilye-i İslām itmekle Abdu’llāh ismiyle tesmiye itmiş1
2
3

“Ey Peygamber!” (Ahzâb, 33/1)
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4)
Ḥayder: -H
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ler idi. Ba d zamān bir şaḫṣ-ı Ḫuzā ī ile ba żı ḳabāil-i A rāb’dan cem -i
zekāt-ı meşrū aya ta yīn olınmaġla eẟnā-yı avdetde bahāne-i cizye1 ile şaḫṣ-ı
Ḫuzā ī’yi küşte-i tīġ-i ġadr idüp cem itdükleri devābb ü mevāşī ile Mekke’ye gürīz ve sālik-i girīve-i irtidād olup yevm-i fetḥde mevżi -i Ḥudeybe’de Ḫālid bin el-Velīd muḳābilinde ref -i livā-yı ceng ü sitīz itmişdi. Ba de’l-inhizām cāy-ı ārām ser-i nekbet-medārlarına teng olmaġla çār ü nā-çār
sāye-i Beytü’l-Ḥarām’a gürīzān ve cānib-i enderūnīsinde kisve-i Ka be-i
ulyāya āvīzān ü pinhān oldı. Mütecessisān-ı aṣḥāb raḍıya’llāhü anhüm ol
yevm-i ḥayret-zede-i ıḍlāli ol maḥalde āverde-i çengāl-ı celāl itmeleriyle
fermān-ı hümāyūn-ı nebevī ile2 Ebū Berze-i Eslemī [H 12a] rivāyet-i uḫrāda Sa d bin Ḥüveyriẟ ġıdā-yı şimşīr-i nekāl eyledi. Birisi daḫı eşedd-i
[E 16a] ḫuṣemā3-yı dīn vālid4-i a dā-yı müminīn İkrime bin Ebī Cehl idi
ki iṭfā-yı çerāġ-ı nūr-ı fürūġ-ı nübüvvet sevdāsıyla taḥrīk-i riyāḥ-ı perḫāş ve
kesr-i beyża-i İslām dā iyesiyle iltizām-kerde-i ta aṣṣub-ı cāhiliyyesi olan
cem -i seng-dilān-ı evbāş itdigi rivāyetleri mersūm-ı sevābıḳ-ı ṣaḥāif5-i siyerdür. Mükāfāt-ı sū-i ḥarekāt ve mu āmele-i çarḫ-ı nā-memūl-ı bī-ẟebāt
müşāhedesinde füshat-serāy-ı cihān ser-i ḥayret-medārına zindān oldıġından fażla irāḳa-i demi zebān-güẕār-ı fermān oldıġı āvāzesinden bi’l-külliye
ġalṭān-ı ḫufre-i yes-i ḥirmān olmaġın rūz-ı nuḫustīn-i fetḥde bi’ż-żarūre
cānib-i Yemen’e gürīzān oldı. Hem-ser-i izdivācı olan Ümmü Ḥekīm
fırḳa-i zenān beyninde nāil-i ḥilye-i İslām olduḳdan ṣoñra lücce-i bī-sāḥil-i
hidāyet ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem pīşgāhına ol beyābān-neverd-i ḥirmān
içün kāse-i ḫvāhiş-i emān olmaġla cenāb-ı seḥāb-ı evc-i ināyet ol şūre-i
zemīn-i ḥayretden ḳaṭre-i raḥmeti dirīġ buyurmayup müsā ade-i iḥsān-ı
emān ile dimāġ-ı ümīdin terṭīb buyurdılar. Ol çālāk-ı meydān-ı vefā
hem-seri İkrime’yi [E 16b] sāḥil-i Baḥr-ı Tihāme’de ḫāşāk-ı seyl-āverde-ṣıfat pā-nihāde-i keştī-i ḥayret bulup tebşīr-i nüvīd-i emān eyledükden ṣoñra
İkrime “Yā Ümmü Ḥakīm o mertebe cereyān-ı eẕā vü cefādan ṣoñra şimdi
Ḥażret-i Muḥammed aleyhi’ṣ-ṣalāt ü ve’s-selām beni sezā-yı iḥsān-ı emān
gördi mi?” diyü leb-güşā-yı suāl-i istiġrāb olduḳda “Belī yā İkrime anlar
1
2
3
4
5

cizye: cüziyye H
ile: üzre H
ḫuṣemā: ḫaṣmān H
vālid: veled H
ṣaḥāyif: aṣḥāb H
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ki semāḥat-ı evṣāf-ı kerem ü aḫlāḳı ḥadd ü beyābāndan güẕerāndur.”
Hemān İkrime yek1-ṭabān ve cān-hirāsān ile esīr-i keşmekeş-i [H 12b]
ḫavf ü recā cānib-i Mekke’ye i āde-i zimām-ı azīmet eyledi. Mekke’ye
ḳarīb olduḳda ṭūṭī-i şāḫsār-ı i cāz ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem aṣḥāb-ı kirāmına ḫiṭāb idüp 2ـ ا إ ــאه
ــא א ـ ا ـ
ـ
כـ כ ـ ـ أ ـ
ibāretiyle keşf-i serīre-i rāz buyurdılar. Zamān-ı endek mürūrından ṣoñra
Ümmü Ḥekīm bāb-ı ḫayme-i nebevīden nümāyān olup İkrime cānibinden iḫbār-ı vuṣūl ve isticāze-i duḫūl eyledi. İẕn-i ṣādıḳu’l-va dü’l-emīn aleyhi’s-selām ile rū-māl-i pāy-ı arş-peymālarıyla3 nāil-i āmāl olduḳda hezār
şerm ü hicāb ile “Yā Resūla’llāh Ümmü Ḥekīm ṭaraf-ı eşrefiñüzden getürdigi nüvīd-i emān vāḳı mıdur?” diyü [E 17a] dehen-güşā-yı suāl oldıġında dārū-yı ḥayāt-baḫş-ı ni am ile ḫafaḳān-ı ıżṭırābın teskīn buyurduḳlarında hemān ḫulūṣ-ı bāl ile dāire-i ḥayāt-baḫş-ı İslām’a dāḫil ve edā-i kelime-i
şehādetle a lā-i ṭabaḳāt-ı izz ü alāya vāṣıl oldı. Ve ġalebe-i bār-ı şerm ü
ḥayādan ref -i rese ḳudret bulamayup “Yā Resūla’llāh ser-mestī-i ṣahbā-yı
nā-dānī vü cehāletle bu kemterīnden ṣudūr iden vaż -ı küsṭāḫī vü eẕā cümle süpürde-i çeşm-kūşe-i afv ü tesāmuḥ ve bu maḳūle mu āmele-i nevāziş
ü iltifāta şāyān buyurmaḳ ne kerem ü iḥsāndur!” diyü leb-güşā-yı teşekkür
ü ta accüb-āmīz olduḳda cenāb-ı raḥmeten li’l- ālemīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’sselām cevābında “Ḳaṭ a4 bu degül taḥt-ı vüs ümde olan eşyādan her nereye
ta līḳ-i dīde-i raġbet iderseñ dirīġ olınmaz.” diyü ḫafaḳān-ı ıżṭırābına dārūyı revān-baḫş-ı tesliye-i teskīn oldılar. Teḳrār bu vechile dāmen-i ināyete
dest-i niyāz-ı teşebbüẟ eyledi ki “Yā Resūla’llāh niyāzmendüm ki sevābıḳ-ı
seyyiātum şüste-i ṣābūn-ı afv ü maġfiret olmaḳ [H 13a] emrinde destefrāz-ı ser-çeşme-i şefā at olup aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm daḫı
mu āmele-i nā-puḫte-i cāhilānemi süfre-i ḫāṭırdan endāḫte [E 17b] eyleyeler.” Binā-ber-īn cenāb-ı şefī -i uṣāt aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām dest-i du ālarını merfū -ı dergāh-ı ḳādiyü’l-ḥācāt buyurup aṣḥāb-ı bülend-cenāb daḫı
İkrime’nüñ i tiẕārın ẟebt-i cerīde-i ḥüsn-i ḳabūl eylediler. Mervīdür ki İkrime ḫarābe-i mütezelzilü’l-erkān-ı küfrden bīnā-yı metīnü’l-esās-ı İslām’a
intiḳāl eyledigi gün büyūt-ı Mekke’de emākin-i ḫafiyyede muḥāṭ-ı vuḳūfı
1
2
3
4

yek: reg E
İkrime bin Ebî Cehl muhacir, mü’min olarak gelecek, onu kınamayın. (el-Vakıdî, el-Megâzî, C. 2, s. 851)
-peymālarıyla: -peymāları birle H
Ḳaṭ a: Faḳaṭ H
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olan aṣnāmuñ cümlesin ṭu me-i teberzīn-i kesr ü ifnā eyledi. Birisi daḫı
meşāhīrān-ı erkān-ı Ḳureyş’den Ebū Süfyān ve İkrime ile hem-derece-i
şöhret ü i tibār olan Ṣafvān bin Ümeyye’dür ki yevm-i fetḥde o daḫı teḳāżāyı cān-fersā ile beyābān-neverd-i firār olmış idi. Aṣḥāb-ı kirāmdan Amr
bin Vehb-i Cemiḥī anuñ emrinde dü māh müddet niyāzmend-i emān olmaġla ḥażret-i faḫr-i kirām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām niyāzına ṣūret-i
müsā ade göstermeleriyle Amr bin Vehb dergāh-ı muḳaddes-i nebevīye
iḥżār eyledi. Ġalebe-i mekārim-i nebevīden müddet-i memūlesi müẟennā
buyurulup çār māh iḥsān-ı emān buyurdılar. Ṣafvān silāh-pūş-ı eymān degül iken Ḥuneyn ve Ṭāif ġazālarında sāye-i livā-i İslām’da hem- inān-ı eymāniyān bulunup [E 18a] menzil-i Ci rāne’de taḳsīm-i ġanāyim eẟnāsında
bir süri cimāl ve aġnāma çeşm-i ḥasret-i ṭama ı ta līḳ eyledigi żamīr-i serīre-şinās-ı ins ü cān ṣalla’llāhü aleyhi ve selleme münkeşif olmaġın mecmū ın Ṣafvān’a in ām buyurdılar. Ṣafvān bī-liyāḳat ü isti dād bu iḥsāna
ḥayrān [H 13b] olup 1 ـ
ـ ـ اإ ـ
ـ أ ـ
 ــא א ـmaḳālı leb-i
teşekkürinden tereşşüḥ iderek bī-iḫtiyār dāḫil-i zerīne-i īmān oldı. Birisi
daḫı Habbār bin el-Esved’dür ki cenāb-ı nebevī ḥaḳḳında hezār sitem ü eẕā
iltizāmından ġayrı sinīn-i māżiyede Zeyneb binti Resūlu’llāh’ı kendi
hem-seri Ebu’l- Āṣ bin Rebī ’i Mekke’den Medīne’ye naḳl iderken hevdec
üzre ḥavāle-i nīze-i cān-güdāz eyledigi2 vāḳı olmış idi. Eyyām-ı iḳāmet-i
Mekke’de mütecessisān-ı aṣḥāb cüst ü cūsında her çend ṣarf-ı dest-māye-i
iḳtidār itdiler ise āverde-i çengāl-ı şikār idemediler. āḳıbet āfitāb-ı evc-i
hüdā yine burc-ı dārü’l-hicreye avdetde bir gün şükūfe-būyā-yı kelime-i
şehādet dest ü zebānında cilve-künān-ı meclis-i muḳaddes-i risālete rū-māl
ve cerāyim-i sālifesine iẓhār-ı ḥüzn ü infi āl itmegin ḳarīn-i afv ü iḥsān
[E 18b] oldı. Birisi daḫı Abdu’llāh bin Sa īd bin Ebi’s-Serḥ’dür ki cenāb-ı
Ẕi’n-nūreyn raḍıya’llāhü anh ile rābıṭa-i uḫuvvet-i reḍā īleri olup muḳaddemā Medīne’de dāḫil-i cerīde-i İslām ve müşāreket-i kitābet-i vaḥy ile
daḫı be-kām olmış iken silsiletü’l-cevāhir-i kelām-ı Rabbānī ḫilālinde
teḳāżā-yı ḫabāẟet-i cibillīsi sebebiyle ba żı kelimāt-ı bed-meāl-i bī-niẓām
imrārından ġayrı hezl ü istihzāyı telmīḥātını müş ir-i türrehāt-ı bī-edebānesi daḫı gūş-güẕār-ı seyyidü’l-ebrār olmaġla ġalebe-i bīm ü hirāsla cānib-i
1
2

Hiç kimsenin sözü, Nebi’nin sözü gibi hoş gelmemiş.
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Mekke’ye gürīzān olmış idi. Yevm-i fetḥde vesāṭet-i şefā at-i Osmān’ı ḥudūd-ı i tiyādı tecāvüz itmegin aṭā-yı teġāmüż-ı emān buyurdılar. Lākin
nuḳūd-ı enfāsdan taḫliye-i kīse-i ḥayāt idinceye dek def -i ġāile-i şerm ü
ḥicāb idemedi. Birisi daḫı eşher-i [H 14a] süḫan-ṭırāzān-ı zamān ve eş ar-ı
ma nā-perdāzān-ı devrān Ka b bin Züheyr idi. Memdūḥ u mevṣūf-ı
2
﴾  ﴿ ِא ْ ُ ْ ِ ۪ ــ َ َر ُؤ ٌف َر ۪ ــ1﴾ ٍ ــכ َ َ ٰ ــ ُ ُــ ٍ َ ۪ ــ
َ َّ ﴿و ِا
َ olan maḥbūb-ı ḫudāٌ
vend-i kerīm cenābın ḥāşā şebpere-i ḫūrşīd-i adv ve ḥabbe-i zümürrüd-i
necv menzilesinde āmāc-ı zebān-ı ehācī-i bed-gū itmiş idi. Rūz-ı fetḥde
beyt-i mükerremeden gürīzān ve bevādī-i nā-maṭbū -ı [E 19a] iḫtifāda
mānende-i ma nā kec-nihān olmış idi. āḳıbet Medīne-i Ṭāhire’ye mu āvedet-i mevkib-i hümāyūndan ṣoñra dest-āvīz-i ḳaṣīde-i meşhūre-i Bānet-su ād ile medīḥa-pīrā-yı ḥażret-i faḫrü’l-enbiyā aleyhi taḥiyyātü’l-verāda pāy-ı ādāb üzre ḳıyām ü ḳırāatın itmām itmekle ḥażret-i sālār-ı ekrem
müsvedde-i a māl-i seyyiesine raḳam-ı afv keşīde ve bir sebīl-i cāize bir
bürd-i Yemānī iḥsānıyla ser-i iftiḫārın sürādiḳāt-ı semāya resīde buyurdılar.
Birisi daḫı ḳātil-i seyyidi’ş-şühedā Ḥamza-i amm-i Muṣṭafā Vaḥşī’dür ki
cemī -i aṣḥāb-ı kirām dil-teşne-i fevti olmaġla cüst ü cūda āşiyāne-i mūr ü
māra dek ḥavāle-i ma ūl-ı iḳdām itdiler. Zīrā Vaḥşī remīde-i ḫavf-ı şīrān
künām-ı İslām’dan ṭāife-i pāy-engīz-i gürīz olmış idi. Ba de zamān taġayyür-i libās ve heyet-i ṭāife-i vefd-i Ṭāif miyānesinde ḥużūr-ı eşrefü’l-verāya dāḫil olup arż-ı kelime-i īmān eyledükde cenāb-ı rāzdān-ı ḫafiyyāt-ı
kāināt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalāt “Sen Vaḥşī degül misin?” diyü taḥrīk-i leb-i
kevẟer-sirişt buyurduḳlarında “Yā Vaḥşī senüñ liḳāña ta līḳ-i naẓar baña
müeddī-i tecdīd-i keder olur. Bir daḫı muḳābeleme [E 19b] gelme.” buyurmalarıyla ḳanda dūçār olsa rū-be-rū [H 14b] olamayup cānib-i āḫere
firār iderdi. Vaḥşī-i merḳūmuñ dāire-i īmān ile ünsī Cenāb-ı İbn Abbās
raḍıya’llāhü anhümā rivāyeti üzre bu vechle ta yīn-kerde-i naḳl-i siyer-i
ḫayrü’l-beşerdür ki meclis-i muḳaddes-i nebevīye ibtidā duḫūlünde “Yā
Resūla’llāh baña istimā 3-ı kelām-ı İlāhī ile teşnīf-i gūş-ı intibāh ideyüm.”
diyü niyāzmend olduḳda “Yā Vaḥşī seni hem-civār-ı īmān görmek istemezdüm, ammā çünki sen sāye-i dīvār-ı emāna ilticā eyledü, öyle olsun.” bu1
2
3

“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4)
“Mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)
istimā : ismā H
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ِ ilā āḫirihi zebān-ı
yurduḳlarında āyet-i kerīme-i 1﴾ ۪ ِ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ َ ْ ِ اَ ْن ُ ْ َك
َ
ُ
ḳārīden sem ine vāṣıl olduḳda “Bu āyetde ḥażret-i mezra a-i a māl bāriş-i
seḥāb-ı meşiyyete mevḳūfdur, belki dāḫil-i zīr-i meşiyyet olmayam.” didi.
Ba dehū 2﴾ َ ﴿وا َّ ۪ ــ
َ ilā āḫirihi dürūdında Vaḥşī “Ben seyyie-i ẟülüẟenüñ
üçini daḫı irtikāb itmişümdür.” kelimesiyle mütekellim olup aḳabinde
3
ِ
﴾ـאب
َ  ﴿ا َّ َ ـ ْ َـilā āḫirihi vürūd idicek “ Amel-i ṣāliḥa muvaffaḳ olacaġum
ِ  ﴿ ُ ـ ْ ــא ِ ـilā āḫirihi berāt-ı
nā-muḥtemeldür.” didi. Der- aḳab 4﴾ َ ـאد َي ا َّ ۪ ـ
َ َ
ḳaṭ ı’l-müfādı üzre cilveger-i ẓuhūr olınca Vaḥşī “Ġayrı tevārī idicek estār-ı
öẕr ḳalmadı.” diyüp der-ḥāl dāḫil-i [E 20a] dāire-i İslām oldı. Aṣr-ı ma delet-āyīn-i Fārūḳī’de Müseyleme-i Keẕẕāb nām meşhūr-ı mel anet-meābı
aynı ile seyyidü’ş-şühedāya iẕāḳa-i gül-şeker-i şehādet itdigi ḥarbe-i ser-tīz
ile iẕāḳa-i zehr-ābe-i helāk itmegin “Zamān-ı ḍalāl-ı cāhiliyyetde ḫayrü’n-nās Ḥamza gibi bir ẕāt-ı bülend-cenāba ḥarbe-i ser-tīz ile reh-güşā-yı
derecāt-ı cinān oldum ise bi-ḥamdi’llāh salāḥ-ı İslām ile tezyīnden ṣoñra
Müseyleme-i Keẕẕāb gibi bir mel ūn-ı meş al-efrūz dereke-i dūzaḫ oldum.”
diyü ġazāsın nihāde-i kefe-i [H 15a] mīzān-ı tesliyet itdigi raḳam-zede-i
ḳalem-gīrān-ı āẟārdur. Birisi daḫı Abdu’llāh bin er-Rebūr idi ki ḥāşā neḳāyiż-i aṣḥābı muḥtevī elfāẓ-ı rekīke ile dehen-ālūde-i ḳāẕūrāt-ı ehācī olup
her bār müşrikīni muḳātele-i muvaḥḥidīne taḥrīk ü taḥrīṣ5 nuḫbe-i āmāli
idi. Rūz-ı fetḥde cānib-i buḥrāna gürīzān olup nice müddet anda iḳāmetden ṣoñra şevḳ-i maḥabbet-i İslām ḫāne-i tārīk-i żamīrinden leme ān itmegin Medīne-i Ṭāhire’de ḥużūr-ı faḫr-i kāināt ṣalla’llāhü aleyhi ve selleme
dāḫil olup ا ـ م ــכ ــא ر ـ ل ا أ ـ أن إ ـ إ ا وأ ـ أ ــכ ر ـ
6
ا ــ ي ا ــא إ ــ ا ــ م
 وا ــcenāb-ı [E 20b] faḫrü’l-enām aley7
hi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām daḫı ا ـ ي ـ اك إ ـ ا ـ م
 ا ـcevābıyla muḳābele buyurduḳdan ṣoñra “Yā Resūla’llāh atebe-i aliyyeñ ḥaḳḳında ve gerek
aṣḥāb-ı kirām ḫuṣūṣında bu kemterīnden ṣudūr iden mu āmelāt-ı bī-edebāneden ḥālā ġarīḳ-i lücce-i nedāmet olmış mıdur, emr senüñdür.” diyü
1
2
3
4
5
6
7

“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisâ, 4/48)
“Şöyle ki...” (Nisâ, 4/57)
“Kim isterse...” (Meryem, 19/60)
“De ki: Ey kullarım!” (Zümer 39/53)
taḥrīṣ: taḥrīż E
Şehadet ederim, Allah’tan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki, şüphesiz ki sen (ey Muhammed)
O’nun Resûl’üsün. Bizi İslam’la şereflendiren Allah’a hamd olsun.
Seni İslam’la şereflendiren Allah’a hamd olsun.

Zeyl-i Siyer-i Veysî

ṣūret-nümā-yı maḳām-ı teslīm olduḳda cenāb-ı raḥmeten li’l- ālemīn daḫı
“Elem çekme, İslām seyyiāt-ı sābıḳayı mükefferdür.” diyü zaḥm telāşına
nemek-pāş-ı tesliyet oldılar. Ammā irāḳa-i dimālarıyla gül-gūnsā-yı ruḫsāre-i ḫāk olmaġa fermān-ı ālī-şānları ṣudūr iden altı nefer-i nisvāndan biri
ekiletü’l-ekbād lakabıyla şöhret-yāb olan zevce-i Ebī Süfyān, Hind binti
Utbe’dür ki ihānet-i İslāmiyān’a dāir ṣādır olan eẕā-yı cān-güdāẕ ricāle
ġālib oldıġından fażla rūz-ı ciger-sūz-ı Uḥud’da şühedā-yı İslām’a andan
müterettib olan iḫtirā ḳaṭ -ı enūf ü eẕān vāreste-i [H 15b] ḥadd-i beyāndur. Bī atgāh-ı ṣafāda nisvān-ı Mekke miyānında rū-der-niḳāb-ı ḥużūr-ı
seyyidü’l-enbiyāda dāḫil-i ḥilyedārān-ı īmān olduḳdan ṣoñra def -i ḥicāb
ve kendinüñ kim idiginden ref -i niḳāb irtiyāb eylediginde ḥażret-i serīrārā-yı [E 21a] ḫulḳ-ı aẓīm ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem “Yā Hind çünki
dārü’l-emān-ı ḥarīm-i īmāna cān-endāz oldun, ba d-ez-īn ḫalvet-nişīn-i
emān ol.” diyü iġmāż-ı çeşm-i intiḳām buyurdılar. Mervīdür ki ḫānesine
geldigi sā at ḫurd ü büzürg ne ḳadar aṣnāmı var ise “Hep siz baña vāsıṭa-i
meziyyet-i ġurūr oldıñuz.” diyü cümlesi şikest eyledi. Birisi daḫı cāriye-i
İbn Ḥanẓel-i Ferd idi ki zu mınca memdūḥ-ı İlāhī cenābına sūzen-i dildūz-ı zebānıyla naḳş-bend-i hicv-i nā-pesend olmış idi. Nisvān beyninde
sūzen-i zebānına ta līḳ-i ḥarīr-i şehādet itmekle kārgāh-ı fenādan vāreste
oldı. Bāḳīleri biri Ḳureyne ve biri Ernebe perestārān-ı İbn Ḥanẓel zu mlarınca naḳş-ı dest-māl-ı ehācīde müşterek olmalarıyla rūz-ı fetḥde şimşīr-i
ġuzāt ile dereke-i maṭbaḫ-ı nīrāna irsāl olındılar. Birisi daḫı Sārefīne cāriye-i Abdu’l-muṭṭalib’dür ki muḳaddemā nāme-i Ḫāṭıb aḳd-i gīsūsında
ẓuhūr itmişdi ki Mekke’ye varduḳda dāḫil-i küfr-ābād-ı irtidād olmaġın
şimşīr-i Ḥayder ile şīven-kede-i bise’l-ḳarār oldı. Birisi daḫı Ümmü Sa d
nām naḥs-ı māder-zād idi ki yevm-i fetḥde gerden-i nā-pākı būsegāh-ı tīġ-ı
zīr-endāz ḳılındı. [E 21b]

Seriyye-i Ḫālid bin el-Velīd Raḍıya’llāhü Anh*
Muḫtār-ı ḳalem-rānān-ı āẟārdur ki sevād-ı ḫıyām-ı ṭāife-i celīle-i İslām
ḥāşiye-i nüsḫa-i Beytü’l-Ḥarām oldıġı eyyāmda nevāḥī-i Mekke-i Mükerreme’den Naḫle nām maḳāmda esās-efgen-i istiḥkām olan ṣanem-ḫāne-i
*

Başlık: E 21b, H 15b
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meşhūre-i ġarrā [H 16a] taḫrībine otuz nefer dilīrān-ı İslām ile Ḫālid bin
Velīd ta yīn buyurulmaġın mebānī-i esāsın bīnā-yı i tiḳād-ı müşrīkīn gibi
vīrān itdükden ṣoñra pīşgāh-ı nübüvvet-penāha mu āvedetde cenāb-ı kāşifü’d-dücā ṣalla’llāhü aleyhi’t-teḥāyā “Yā Ḫālid anda āẟār-ı küfre dāir bir şey
nigeh-güẕār-ı bāṣıra-i i tibāruñ olmadı mı?” diyü istinṭāḳ buyurduḳlarında
“Lā yā Resūla’llāh.” cevābın arż eyledükde “Yā Ḫālid ol mīve-i ḫabīẟenüñ
ḳışrın şikest idüp lübbüne ẓafer-yāb olmamışsın.” buyurmalarıyla Ḫālid
tekrār imāle-i inān-ı azm idüp ol büt-ḫāne-i vīrān-şüdenüñ baḳiyye-i esās
ü cedrānına iḥāle-i cāsūs naẓra-i istiḥkām eyledükde nā-gāh üryān gīsūperīşān jülīde-mū siyāh-rū bir mekkāre-i bed-bū zīr-i ḫafādan nümāyān
olmaġın Ḫālid bī-tereddüd sūḫte-i āteş-i şimşīr idüp gelüp ṣūret-i vāḳı ayı [E 22a] ma rūż-ı dīvān-ı muḳaddes eyledükde “Yā Ḫālid işte ġarrā didükleri ol ṣūret-i çirk-ālūde-i nā-pāk idi ki ṣaḥīfe-i ālemden şüste oldı.
Ba d-ez-īn bu bilād pereştişgāh-ı ġarrā olmadan āzād oldı.” buyurdılar. Ol
ḫilālde fermān-ı nebevī ile Amr bin Āṣ raḍıya’llāhü anh perestiş-kede-i
Benī Hüzeyl Suvā nām ṣanem-ḫāne-i köhne-reẕīli hedef-i ḳāri a-i taḫrīb
ü tenkīl idüp Sa d bin Zeyd-i Eshel raḍıya’llāhü anh daḫı fermān-ı cihāndār-ı nebevī mūcibince bīst süvārın şikār1 ile zamān-ı cāhiliyyetde Evs ve
Ḫazrec ve Asā’nuñ perestişgāhı olan ṣanem-ḫāne-i meşhūre-i Menāt’ı
āmāc-ı ma āvil-i himmet itdigi2 ḥāletde anda daḫı bed-bū ve hem-zede-mū
bir mekkāre-i siyāh-rū [H 16b] feryād-künān nümāyān olmaġın şimşīr-i
zehr-ābdār-ı Sa d ol tūde-i ḫāşāk-ı fesādı dü pāre mecrā-yı zaḳḳūm-ı caḥīme efgende eyledi.
Naẓm:3

Maḥv olup kevnden rüsūm-ı aẕāb
Ṣaçdı tīġ-i ġuzāt āteşe āb
Oldı ġarrā adem be-laṭme-i nār
Oldı Lāt ü Menāt ḫāne-ḫarāb

1
2
3

şikār: tebişkār H
itdigi: idigi E
Feilātün Mefāilün Feilün
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Ġazā-yı Ġarībe-nümā-yı Ḥuneyn*
Ṣadef-şikenān-ı sevāḥil-i āẟār bu vechile leālī-bend-i silk-i suṭūr-ı aḫbār olmışlardur ki āvāze-i fütūḥāt-ı Mekkiye-i ḫayrü’l-verā aleyhi [E 22b]
efḍalü’t-teḥāyā tezyīn-i mesāmi -i āfāḳ eyledükde ḳabāil-i eṭrāfdan ḫamīr-i
ṭıynetlerinde nūr-ı hidāyete isti dā vü mündemic olanlar sebū-yı ḥavṣala-i
żamīrlerine māü’l-ḥayāt-ı iḳrār ü īmān ile memlū idüp ḥiṣṣe-i hidāyetden maḥrūm olanlar beyābān-ı inkār ü ıṣrārda istiḳrār ve şūrezār-ı ta aṣṣub
u istikbārı iḫtiyār idüp tehiyye-i esbāb-ı kārzāra ve nicelerini daḫı ṭarīḳ-i
müstaḳīmden taḥrīfe der-kār oldılar. Anlara ḳarīb ḳabīle-i Muḍar u Ḥaşem ol ġadīr-i müte affin-i ḍalāla mülḥaḳ olup şümāre-i a dādları ṭayy-ı iḫtilāfāt-ı eḳāvīl-i eimme-i siyerden ṣoñra otuz biñ oldıġı imżā-kerde-i ẟiḳātdur. Ser-i gürūh-ı behāyim-siriştān-ı Havāzin Mālik bin Avfü’n-Naḍīrī ve
ser-i ṭavīle-i ḫar-nejādān-ı aḳīf Kenān bin Abd-i Yālīl nām bād-peymā-yı
herze-derā idi. Anlar bizüm üstümüze leşker-keş-i istīlā olmadan evvel biz
anlar üzre azīmetimüzde başḳa gūne şevket ü şān ve āvāze-i āmed ü āmed
ve be-reft ü be-reft daḫı şekve-i unvānı mūcib olur zu mıyla müsābaḳat-ı
azme āmāde oldılar. Ve nisvānları daḫı hengām-ı perḫāşda vāṣıṭa-i istiḳrār
ve ḥīn-i firārda çīn-i gīsūları [H 17a] [E 23a] pā-bend-i ḳarār olmaḳ ḳaṣdıyla hem-rāh-ı hevdec-i idbār eylediler. Benī Ḥaşem’den sinni ṣad heftādı
mütecāviz Düreyd bin eṣ-Ṣamme nām bir a mā-yı kār-dīdeyi teberrüken
hem- inān-ı ḳāid-i ḫiẕlān eylediler. A mā-yı merḳūm her çend rāy-ı istiṣḥāb-ı emvāl ü ıyālı tehcīn idüp ṣūret-i taġallübde anlaruñ medḫali olmayup nümāyiş-i ṣūret-i inhizām taḳdīrinde nisvān-ı bī-dermān-ı gürīzendegānı men den kūteh-dest ü dāmen olduḳları āşikār ve kendiler daḫı
dest-i ḫuṣemāda esīr ü rüsvā olacaḳları hüveydādur diyü men ü taḥẕīrde
ser-ḥadd-i mübālaġayı tecāvüz eyledi. Ammā Mālik bin Avf minnet-i keẟret-i ecnād ve maġrūr-ı ḥaşmet ü iḥtişād olmaġın anuñ maḳālātın āvīḫte-i sem -i ḳabūl itmedi. Aḫbār-ı ḥareket-i ḳabāil-i A rāb resīde-i sāmi a-i
seyyid-i ālī-cenāb ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem olduḳda Abdu’llāh bin
Ḫadred-i Eslemī nām daḳīḳadān-ı kār-āzmāyı nāmzed-i tecessüs-i a dā-yı
bed-peymān ve kendiler tehiyye-i esbāb-ı ġazā içün aṣḥāb-ı kirāma fermān
buyurdılar. Kibār-ı Mekke’den çār māh emān-dāde-i nebevī olup henüz
*

Başlık: E 22a, H 16b
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ḥulle-pūş-ı īmān olmayan Ṣafvān bin Ümeyye’den yüz aded zırh isti āre
[E 23b] ve aṣḥāb-ı kirāma taḳsīm buyurdılar. Abdu’llāh-ı Eslemī leşker-i
a dāyı temmār-ı şāri -i naẓar-ı taḥmīnden imrār ve keẟret-i ricāl-i kār-güẕār
dü fert ālāt-ı kārzārı pīşgāh-ı sulṭān-ı aḫyārda iḫbār itmegin beste-i leb-i
nemgīnleri şeker-efşān-ı tebessüm olup “Ümīdvārüm ki cümlesi ġanāyim-i
ehl-i İslām ola.” buyurdılar. Esbāb-ı ḥarb ü ḳıtāl resīde-i ḥadd-i istikmāl
olduḳda ṣaḥābī-i kirāmdan Attāb bin Esīd raḍıya’llāhü anh dārü’l-fetḥ-i
Mekke’de cā-nişīn-i mesned-i temkīn ü ta yīn buyurulup [H 17b] eṣaḥḥ-ı
aḳvāl üzre on biñ mütūn leşker-i Medenī ve iki biñ ḥavāşī-i nev-nüvişte-i Mekkī tamām düvāz deh hezār hizebrān-ı ḳıtāl ile şeşüm-i Şevvāl’de
cānib-i a dāya bāl-güşā-yı iḳbāl oldılar. Ġāze-i ruḫsāre-i rivāyetdür ki ol
günde şükūh-ı leşker-i düşmen-şikār enbūhī-i şümār ve efzūnī-i esbāb-ı
gīrūdār cihetinden ṣūret-yāb-ı nümāyiş-i niẓām-ı tām olmaġla alā-iḫtilāfi’l-aḳvāl “Yā Ṣıddīḳ-i Ekber yā şaḫṣ-ı āḫer lisānından bu sefer de ḳıllet-i
ādū cihetinden bizüm cānibimüzden ṣūret-i maġlūbiyyet meslūbü’l-iḥtimāldür.” mefhūmın muḥtevī bir kelām-ı naḫvet-āmīz ṣādır oladüşdi.
Ammā bu gūne kelām-ı nā-puḫte-i maġrūrāne ẕāiḳa-i seyyidü’l-ebrāra
[E 24a] nā-güvār gelmekle āyīne-i cebīn nūr-ı āgīnlerinde iẓhār-ı çīn-i
melāl buyurdılar. Ezkiyā-yı ḥikmet-āzmā-yı āẟār bu arbede-i ḥayret-fermānuñ evāilinde ẓuhūr iden ṣūret-i vāzgūne-i teferruḳ ve inhizām bu kelām-ı
aceb mālik-i sirāyet-i şeāmetinden oldıġı imżā-kerde-i taḥḳīḳ itmişler. Ḥatَ ﴿ ِإذ أilā āḫirihi bu ma nāya ḥüccet-i bāhiredür. Ser-i gürūh-ı
tā 1﴾ כــ
ْ ُ َْ َ ْ ْ
siyeh-şaḳā Mālik bin Avf cünd-i hüdādan muḳaddem Ḥuneyn’e vāṣıl olup
behāyim-siriştān-ı perḫāş-cū ile mevārid-i ġuzāt olacaḳ maḥallere sedd-i istiḥkām ve tertīb-i levāzım-ı müdāfa a vü muḥārebeye ihtimām eylediler.
Ta yīn-kerde-i ketībe-i āẟārdur ki ḥażret-i menba -ı zülāl-i raḥmet aleyhi ecmelü’t-taḥiyye leşker-i mevvāc-ı celādetle ol vādīye vürūd eyledüklerinde memerr-i leşker mānende-i ḳulūb-ı küffār teng olmaġla def aten
mürūr-ı düşvār olup nā-çār ṭuruḳ-ı müte addideye inḳısām [H 18a] iḳtiżāsıyla ḫōd-be-ḫōd ḥālet-i cem iyyetlerine tefriḳa-i żarūrī nümāyān olduḳda kemīn-gīrān-ı kūşe-i furṣat olan düşmen-i bed-kām def aten rimāḥ
ü sihām ü süyūf ile hücūm itmegin be-emr-i Ḫālıḳ-ı bī-çūn āyīne-i ḥāl-i
1

Muhakkak sizin hoşunuza gitti. (Tevbe, 9/25.)
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İslāmiyān’da ṣūret-i inhizām oladüşdi. Mervīdür ki muḳaddime-i asker-i
İslām Benī Süleym ile Ḫālid bin el-Velīd [E 24b] olup fetḥ-i Mekke’den
berü āmede-i dāire-i İslām olanlaruñ ekẟerī muḳaddimede bulunup anlaruñ ḫōd-çāşnī-i şīrīn-güvār-ı īmān henüz ẕāiḳa-i żamīrlerinde pīşe-gīr-i
istiḥkām olmaġla def aten çehre-gerdān-ı vādī-i idbār olmalarıyla sāirlerüñ daḫı pāy-ı ẟebātları ber-ḳarār olamayup ṭaraf ṭaraf gürīzān oldılar.
Eṣaḥḥ-ı aḳvāl üzre pīrāmen-i şem -i cihān-fürūz-ı risālet aleyhi’ṣ-ṣalātü
ve’s-selāmda Ḥażret-i Mürtażā-yı şīr-dil ve Cenāb-ı Abbās ve Süfyān bin
el-Muṭṭalib ve Abdu’llāh bin Mes ūd’dan ġayrı pervāne-gerdān ḳalmadı.
Rivāyet-i uḫrāda merkez-i muḥīṭ ve noḳṭa-i dāire-i adālet cenāb-ı şeyḫayn
daḫı nigehbānī-i faḫrü’l-enbiyāda pā-füşürde-i ẟebāt olduḳları mesṭūrdur.
Bu ḫilālde ser-i ṭavīle-i işrāk Mālik bin Avf tīġ-be-dest ol ṭılsım-ı gencīne-i ḥaḳīḳat üzre esb-rān-ı mel anet olduḳda ḫademe-i aṣḥābdan Eymen
bin Eymen muḳābelesine şitāb ü cūdın viḳāye-i seyyid-i ālī-cenāb eyledi.
Ammā müdāfa asına yārā-yı meknet bulamayup ḥulle-i gül-reng-i şehādet ile gül-geşt-i behişte ḫırām eyledi. Ammā Mālik-i dūzaḫī-sirişt daḫı
oldıġı maḥalden bir ḫaṭve ilerü taḥrīk-i ināna ḳudret [E 25a] bulamayup
ḳavāim-i çār-pāsı mesāmīr-i menḳal-ı āhenīn gibi girifte-i saḫt-gīr-i zemīn
oladüşdi. [H 18b] Andan ġayrı ol ḫırmen-i raḥmet üzre her kim imṭār-ı tegerg-i ta arruż itdiyse be-emr-i Ḫudāvend-i ḥafīẓ birer ṭarīḳ-i nā-memūlden geşte-i şimşīr-i hevān oldılar.
Mervīdür ki ol eẟnāda ḳāid-i serāyā-yı vücūd ve vāsıṭatü’l-fetḥ-i
eḳālīm-i ġayb-ı şühūd aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām baġle-i beyżāların ḳafā-yı
gürīzendegāndan her ne ṭarafa pūye-nümā ve iḳāmet-i ṣadā-yı dil-ārāların
1

أ ــא ا ـ
ا ـ

إ ـ أ ـ أ ــא ا ــאس ــא أ ــאر ا و ــא أ ــאر ر ـ ل ا أ ــא ـ ا ور ـ
 כـ ب أ ــא ا ـ ـ ا ـkelimātıyla i lā iderek Abbās raḍıya’llāhü

anh ve Süfyān bin el-Ḥāriẟ ṭarafından rikāb-ı ināyetlerine āvīḫte olaraḳ
hezār meşaḳḳat ile tevḳīf eylediler. Ḥācib-i beyt-i İlāhī Şeybe bin Oẟmān
bin Ṭalḥa ki rūz-ı fetḥ-i Mekke’de dāḫil-i emān-ḫāne-i İslām olmış idi,
kendisi taḥrīk-i miftāḥ-ı rivāyet itmişdür ki tefriḳa-i ḥumāt-ı İslām ve
tenhāyī-i ḥażret2-i faḫrü’l-enām hengāmında ben daḫı ḫiẕmet-i ḳafādārī-i
1
2

Ey insanlar! Nereye? Ey ensar, ey Resûlullah’ın yardımcıları! Ben Allah’ın kulu ve Resûlü’yüm. Ben
peygamberim, yalan değildir. Ben Abdulmuttalib’in oğlu Abdullah’ın oğluyum. (Buhârî, Cihâd, s. 52)
ḥażret-i -E
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seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellemde bulınmaġla muḳaddemā
vāḳı a-i rūz-ı Ḳureyş-sūz-ı Bedr’de telef-kerde-i [E 25b] tīġ-ı Muḥammediyān olan eb ü ceddüm Oẟmān bin Ṭalḥa ve Ṭalḥa bin Oẟmān nāgāh gūşe-i cerīde-i derūnumda nigeh-güẕār-ı süveydā-yı żamīrüm olmaġla
kānūn-ı ḳarībü’l-inṭifā-i müteḫayyilemden tamām ināre-i şerāre-i intiḳām-ı furṣat ve fevti müeddī-i dāġ-ı ḥasretdür diyü ba żı vesāvis-i fāside
ḫalecān itmegin bi’l-āḫire ḳabża-i tīġa el urup ḫaṭve-güẕār-ı şitāb oldıġum
sā at ẕāt-ı ināyet-siriştleriyle benüm bīnümde nā-gāh bir1 perde-i āteşīn bir
vechile nāire-fürūz-ı ẓuhūr olup az ḳaldı ki beni ḫākister-i dūzaḫ-ı fenā
[H 19a] eyleye. Ol maḥalde reh-nümā-yı ḥayret-zedegān-ı dü cihān daḫı
bir degül yā Şeybe2 ta bīriyle ḥużūr-ı sa ādetlerine da vet buyurup dest-i
i cāz-ṭırāzların sīne-i iḫtilāf-ālūd-ı meh-nihād 3ــ ا ــ אن
 ا ــ اذ ــile
leb-i mübāreklerin āsmāna küşāde buyurduḳlarında “Ḳāsem be-ẕāt-ı pāk-i
Ḫudāvend ol sā at cenāb-ı ḫayrü’l-beşer baña nūr-ı baṣarumdan azīzter
görinüp pīşgāh-ı sa ādetlerinde cān-feşānlıḳ baña e azz-i āmāl göründi.”
Ser-cūş-ı dīk-i rivāyetdür ki Cenāb-ı Abbās raḍıyallāhu anh cehverü’ṣ-ṣavt
olmaġla ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā aleyhi ekmelü’t-teḥāyā ــאر
ــ ا
ــא
4
 ــא أ ــאب ا ــ ة ــא أ ــאب ــ رة ا ــ ةta bīriyle medd-i ṣadā-yı nidāya fermān buyurmalarıyla āvāze-i bülend-i Abbās aṣḥāb-ı tefriḳa-yābdan
her kimüñ revzene-i sāmi asına ta alluḳ itdiyse gerden-i firārlarına5 zencīr-i ıżṭırāb olup bī-iḫtiyār lebbeyk-gūyān mānende-i zenbūr-ı pür-efġān
dāire-i güvār-engīz-i ḥaḳīḳate şitābān oldılar. Ḥattā ba żı laruñ bāzū-yı
iḳtidārı inān-ı saḫt-gīr-i semendi żabṭa tüvān bulamayup zemīne üftān
ü piyāde-kām mażmūn-ı āyet-i kerīme-i 6﴾ُ ّٰ  ﴿ ُــ اَ ْ ــ َ َل اilā āḫirihi şümāَّ
re-i cem iyyetleri ancaḳ mānende-i sübḥa-i ṣad dāne iken cānib-i düşmene ḥamle-i bī-bāk ve girībān-ı cem iyyetlerin çāk çāk eylediler. Sulṭān-ı
serīr-i bülend ü pestī aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 7
ا
 ا نmaḳāliyle
mānende-i nūr-ı raḥmet baġle-i beyżādan zemīne nüzūl buyurup ḳavl-i
āḫerde işāret-i nebevī ile baġle kendisi zemīne zānū-zede-i teslīm olup
1
2
3
4
5
6
7

bir -H
Şeybe: Oẟmān E
Allah’ım! Şeytanı ondan uzak tut.
Ey ensar topluluğu, ey ağaç altında söz verenler, ey Bakara Sûresi’nde medhedilen kardeşler!...
firārlarına: ḳarārlarına E
“Sonra Allah onu indirdi.” (Tevbe, 9/26)
Şu an savaş kızıştı. (Müslim, Cihâd, s. 76)
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zemīnden bir ḳabża ḫāk rübūde-i ser-pençe-i i cāz 1ا ــ ه
 و ــאta bīriyle ṭaraf-ı a dāya bāz buyurdılar. [H 19b] Zemīnden aḫẕ-ı ḫāk ve īṣāl-i
yed-i sulṭān-ı “levlāk” itmek dest-zede-i Abbās ve yāḫūd Cenāb-ı Ḥayderī
olmaḳ üzre raḳam-zede-i rivāyetdür. Mā-ḥaṣal [E 26b] cenāb-ı seyyid-i
ebrār ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem cānib-i a dāya iẟāre2-i ġubār buyurduḳlarınuñ aḳabinde 3 ــ
 ا ــ م وربḥaḳāiḳin āverde-i mu ciz-i āẟār وا ــ
4
 ــכ ا ـ وإ ــכ ا ـ כ وأ ـ ا ـ אنdu āsın felek-güẕār buyurdılar. Bu
rivāyet ṭanṭana-endāz-ı āfāḳdur ki a dādan bir şaḫṣ ḳalmadı ki ol ḫākdan
anuñ çeşm ü dehānı āgende olmaya. Ayniyle ṭaşt-ı āhenīne seng-i şikest
ṭoḳunur şeklinde ṣadā-yı hevlnāk girībān-ı şu ūrların çāk çāk idüp o vādīlerde olan her seng ü dıraḫt çeşm-i kenāre-süvār-ı müsellaḥ pür-sāz ü raḫt
görinüp istīlāı ru b ve hirās-ı derūnların laḫt laḫt eyledi. 5 ﴾ َ ﴿و َ ــא َر َ ــ
َ
ْ
ilā āḫirihi, bu emrde nüzūli ta yīn-kerde-i erbāb-ı tefsīrdür. Bu ḥāletde
ḳāid-serāy-ı ulviyyīn Cenāb-ı Cibrīl-i Emīn miyān-ı zemīn ü āsmānda
bir ḳavlde on altı biñ eblaḳ-süvār ü sefīd-pūş ve ṭaylasān-ı ber-dūş leşker-i āsmānī cevelān-gīr-i meydān-ı imdād oldılar. Baḳiyye-i a dā-yı bedliḳā ṭaraf ṭaraf girīve-i gürīzde nā-peydā ve bu vāḳı a-i ummān-ḫurūş-ı
veġāda cānib-i İslāmiyān’dan ancaḳ çār nefer bürde-i çār mevc-i fenā olup
cānib-i ḥaremin küffārdan yetmiş [E 27a] nefer direv-dih-i dās-ı şimşīr-i
āteş-bār oldıġı ḳarār-dāde-i rüvātdur. Arṣa-i ġavġā-kede-i seyl-āb-ı şimşīr ile ḥas-ṭıynetān-ı ıżrārdan muṣaffā oldıġı ḥāletde leşker-i ẓafer-āyīn-i
muvaḥḥidīn ġanāyim-i bāz-mānde-i müşrikīni ferāhem idüp [H 20a] şeş
hezār esīr ve bīst çehār hezār şütür-i kūh-peyker ve çihil hezārdan efzūn
gūsfend-i tenūmend ve çihil hezār vakıyye sīm-i ḫāliṣden ġayrı sāir aḳmişe
vü emti a ve nuḳūd-ı maḳūleleri ḫāric-i cerīde-i evhām idigi raḳam-zede-i
erbāb-ı aḳlāmdur. Ser-i ṭavīle-i şaḳā Mālik bin Avf cānib-i ṭāife-i bāl-engīz gürīz olup bir miḳdār ḫazān-zedān-ı ḍalāl daḫı sābıḳü’ẕ-ẕikr ve Düreyd
bin Ṣamme ile anuñ tedbīri üzre Evṭās nām maḥalde tevḳīf itdükleri emvāl
muḥāfaẓasına cān-endāz oldılar. Ammā cenāb-ı ḳāid-i rusül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām bir miḳdār leşker ile Ebū Āmir-i Eş arī nām ṣaḥābī-i nāmdārı
1
2
3
4
5

Yüzler kızardı. (Müslim, Cihâd, s. 81)
iẟāre: ināre-i E
Muhammed’in Rabbi’ne yemin ederim ki, kaçmayı kabullendiler. (Müslim, Cihâd, s. 76)
Ey Allah’ım! Sana hamd olsun. Şikayetimizi sana yapıyor, yardımı da senden diliyoruz.
“Sen atmadın.” (Enfâl, 8/17)
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ḥavāle ve ta yīn buyurmalarıyla hengām-ı telāḳda ser-firāz-ı mümāna at ü
ḳıtāl ve āteş-efrūz-ı inād ü cidāl oldılar. Şecere-i zaḳḳūm-ı vāḥidden ser-zede on aded şāḫ-ı rābıṭa-bend-i uḫuvvetüñ ṭoḳuzı dest-i Ebū Āmir’den
[E 27b] tīr-ḫūrde-i helāk olduḳdan ṣoñra birisi ẟemere-i īmāna muvaffaḳ
olmaġın reste-i ḫuddāmān1 olup ve Düreyd bin Ṣamme nām kühen-sāl-i
ḍalālüñ daḫı kefş-i çirk-endūde-i ḳālıb-ı bedin şimşīr-i ser-tīz ile pāy-ı ḫadme-i nīrāna endāḫte eyledi. Ebū Āmir daḫı naḳş-ı üstüḫvānkār-ı bedeni
ṣademāt-ı süyūf-ı e ādīden dendāne-nümā-yı ṣad raḫne-i cerāḥāt olmaġın
pīrāhen-i ḫūn-ālūde-i şehādetle2 behişte āvīzān oldıġı eẟnāda gül-i gülşen-i
risālet aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām cānibine emānet-i iblāġ-ı selām itmegin
3
 ا ــ ا ــ ــ א ــ وا ــ ــ أ ــ أ ــ ــ ا ــdu āsın sırr-ı niyāzına
niẟār buyurdılar. Muḳaddemā ḳabāil-i Havāzin4 ve aḳīf ’le zebān-güẕār-ı
ḫāme-i ḫoş-reftār oldıġı üzre ser-i gürūh-ı ḫergele-i ḍalāl Mālik bin Avf
[H 20b] āşūbgāh-ı maḥşer-ḫīz-i ḳıtālden ṭaraf-ı Ṭāif ’e pey-rīz-i gürīz
olmışlar idi. Bīm-i ta ḳīb-i perḫāş-cūdan ḳulel ü Ḥiṣār-ı Ṭāif ’e ṣarf-ı istiḥkām ve muḥāfaẓa vü müdāfa aya beẕl-i naḳdīne-i iḳtidār ü ihtimām eylediler. Cenāb-ı sālār-ı enbiyā aleyhi’s-selām daḫı hezār naṣr-ı hüner-ber-i
düşmen-şikār ile Ebū Ubeyde bin el-Cerrāḥ’ı mevc-i nuḫustīn-i lücce-i
cihāda ta yīn buyurup baḳiyye-i [E 28a] şīrān-ı veġā ile bi’ẕ-ẕāt kendileri
daḫı5 Ḥiṣār-ı Ṭāif cānibine alem-engīz-i istīlā oldılar. Eẟnā-yı ṭarīḳde Mālik bin Avf ’uñ müttekā-yı naḫvet ü pindār ve mesned-i aceb-i istikbārı
ve sermāye-i iḥtişām u iftiḫārı olan ḳaṣr u sarāyını ṭu me-i dehān-zed-i
deryā-yı nābvār6 eyledi.
Beyt:7

1
2
3
4
5
6
7

İṭā atından o bī-devletān ki ser-keş olur
İki cihānda daḫı ḫānmānı āteş olur

ḫuddāmān: ḥadd-i emān H
şehādetle: şehādet eyledigin E
Allah’ım! Ebû Amir’i bağışla ve cennette en yüksek dereceye ulaştır. (el-Vâkıdî, el-Megâzî, C. 3, s. 916)
Havāzin: Havāz’dan E
daḫı -H
nābvār: nār-ı bevār E
Beyt -H
Mefāīlün Feilātün Mefāīlün Feilün
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Neẟr: Ceyş-i cān-güşā-yı hüdā pīrāmen-i ḥiṣārda cilve-nümā olduḳları
hengāmda düşmen-i ḫōd-gām āşiyāne-i kināneden iṭāre-i ṭuyūr-ı şeh-per-i
sihām itdiginden ebdān-ı ġuzātda cerāḥāt-ı keẟīre dehān-güşā-yı şikāyet olmalarıyla vaṣṣāle-i nüsḫa-i memleketleri ve ārāyiş-i ṣaḥīfe-i vilāyetleri olan
ḥadāyıḳ ve kürūm ve ḫurmāyı cenāb-ı maḥbūb-ı Ḫudā ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem ṭu me-i teberzīn-i fenā itmek içün şimşīr-i siyeh-zāġ-ı ebrū ile işāret
buyurdılar. Sükkān-ı Ḳal a-i Ṭāif bālā-yı ḥiṣārda yek-sere kemend-i ḫūnīntār-ı feryādı rıżā-yı İlāhī ve mürā āt-ı raḥm mażmūnıyla ḥiṣār-ı eflākı bīcān itmeleriyle ḥażret-i baḥr-ı mevvāc-ı ütüvv ü semāḥat 1 إ أدع ا وار
ta bīriyle ol gülistānı mānend-i serv-i āzād buyurdılar. [E 28b] Ammā Ṭāif
ve Havāzin ve aḳīf ’ün şümārı bisyār ve hem muṣāfaḥa-i māl ve cān ve
ıyālde nā-çār olmalarıyla levāzım-ı mümāna a ve müdāfa aya ṣarf-ı iḳtidār
itmede esīr-i ıżṭırār olmalarından nāşī [H 21a] eyyām-ı muḥāṣara mümtedd ve miyānede āteş-i bālā-gīr-i ḳıtāl müştedd olmaġın on iki nefer mübāriz-i meydān-ı celādet ḥulle-pūş-ı ebediyyü’ṭ-ṭırāz-ı şehādet oldıġından
ġayrı cāy-ı behişt-sezā-yı ebdānları puḫte-gīr-i ceyyid-i cerāḥat-ı ḫūn-pāş
olmamış ādem nādir ḳaldı. Ḥattā Abdu’llāh bin Ebī Bekri’ṣ-Ṣıddīḳ daḫı2
bu bahāristān-ı şehādetde gül-rūy-i sepīd menzilesinde idigi ittifāḳ-kerde-i şükūfe-fürūşān-ı eẟerdür. Eẟnā-yı muḫāṣarada fermān-ı seyyidü’l-verā
aleyhi efḍalü’t-teḥāyā ile münādiyān-ı bülend-āvāz “Her ḳanḳı abd-i
mażīḳ ḥiṣārdan dāḫil-i vüs at-ābād-ı mu asker-i İslām olursa nāil-i ṭalāḳ u
aṭāḳ olur.” diyü iṭāle-i kemend-i nidā itmeleriyle yigirmiden ziyāde bende
nāil-i veẟīḳa-i āzādī oldılar. Eyyām-ı muḥāṣarada pīş-i ṣaf-ı zümre-i evliyā
ser-saṭr-ı dībāce-i aṣfiyā Cenāb-ı Aliyyu’l-Mürtażā kerrema’llāhü vechehū
fermān-ı faḫrü’l-enbiyā ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ile ol ḥavālīde bulınan
köhne-bünyān-ı [E 29a] ṣanemistān-ı küffārı taḫrīb ü ifnā ve āẟār-ı şirk
ü cāhiliyyeti ṣaḥīfe-i ālemden nā-peydā eyledi. Müddet-i muḥāṣara alā
iḫtilāfü’l-eḳāvīl3 ḥadd-i erba īni güẕār itdükde şehryār-ı memālik-güşā-yı
ġayb-ı şühūd ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ dīde-i ḥaḳīḳat-bīnlerine bir rüyā-yı ḥikmet-medār nigeh-güẕār olup Cenāb-ı Ṣıddīḳ-i Ekber
raḍıyallāhu anha taḳrīr ve anlar daḫı fetḥ-i ḥiṣāruñ teḫīrine müşīr olmaġa
1
2
3

Allah’a dua eder ve O’ndan merhamet dilerim.
daḫı -H
Görüşlerin farklılığı üzerine…
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ta bīr buyurduḳlarında faḫrü’l-enbiyā daḫı taṣdīḳ buyurmalarıyla ol maḥaldan ber-ṭıbḳ-ı 1ـ و א ــא
 ا ـ رtaḥrīk-i livā-i rıḥlet buyurup mevḳi -i
ġanāim olan menzil-i Ci rāne’ye imāle-i licām-ı azīmet ve menzil-i mezbūrede on gün medd-i ṭınāb-ı iḳāmet [H 21b] ve icrā-yı ḳā ide-i taḳsīm-i
ġanīmet buyurdılar. Lücce-i mevvāc-ı ġanāim çirk-ābe-i ḫabāẟetden taṣfiye olınmaḳ bābında 2 ـ
 ـ כאن ـ ــא وا ـ م ا ـ ـibāretiyle nehy
buyurılmaġın herkes ceyb-i taṣarrufında bulınan cüziyyātı bile siperden
ḥafaẓa-i ġanāyim eylediler. Ḥattā Uḳayl bin Ebī Ṭālib’üñ bir āyīne-pāre-i
nā-çīz destine resīde olup ḫatunına ihdā itmiş iken anı daḫı hem-serinden
istirdād ve [E 29b] İbād bin Bişr’e teslīm eyledi3. Ba d-ez-īn cenāb-ı ṣadrārā-yı dīvān-ḫāne-i risālet ve vesīletü’l-fetḥ-i defter-ḫāne-i ḳudret aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’t-taḥiyyet ḥażretleri beyne’l-ġuzāt taḳsīm-i emvāl-i ġanīmete
şürū buyurup her ferde mīzān-ı liyāḳatı ve endāze-i ḳābiliyyeti üzre ta yīn
ve teslīm buyurdılar. Ebū Süfyān’a ve oġlı Mu āviye’ye ve oġlınuñ4 oġlı
Yezīd’e yüzer deve ve ḳırḳar vaḳıyye fıżża i ṭā buyurdılar. Ebū Süfyān bu
luṭf u iḥsānı gördükde bī-iḫtiyār 5  ــ اك أ ــ وأ ــbu menāḥ-ı nā-güncīde
ve mīzān-ı taḫayyül ile nā-sencīde bir luṭf u keremdür ki meşhūd olmamışdur. Allāh ḥaḳḳı içün sen hem zamān-ı cengde ve hem hengām-ı ṣulḥda
kerīmsin “Cezāke’llāhü ḫayren6” maḳāliyle püşt-i dest-i taḥiyyātı nihāde-i zemīn-i inṣāf itdi. Bu aṭāyā ḫums-ı ḫāṣ-ı nebevīden yāḫūd mecmū -ı
emvālden oldıġına vārid olan eḳāvīl-i muḫtelife vaẓīfe-i kütüb-i fıḳhiyye
olmaġın taḥḳīḳi maḥalline ḥavāle olındı. Ḥakīm bin Ḫırām raḍıya’llāhü
anh iki yüz deve ve rüesā-yı Arab’dan Sehl bin Amr ve Ḥuveyṭib bin
Abdu’l- uzzā ve anlaruñ emẟāli emẟāline yüzer deve ve anlaruñ mādūnına
ellişer şütür in ām [E 30a] buyurdılar.
Mervīdür ki Abbās bin Mirdās-ı Eslemī’ye taṣavvurına muḫālif çār şütür virilmekle ḥarf-i şütür-i gürglemendāneye [H 22a] zebān-cünbān-ı ictirā oldıġı resīde-i sāmi a-i aliyye7-i ḫayrü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
1
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6
7

Her şeyin bir vakt-i merhunu vardır.
Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa (ganimeti elde etmek için) çalışmasın.
eyledi: itdi E
oġlınuñ: dīger E
“Anam, babam sana feda olsun.” (Buhârî, Sahîh, C. 5, s. 21)
Allah, senin mükafatını hayır versin.
aliyye -H

Zeyl-i Siyer-i Veysî

olmaġın cenāb-ı tīġ-ı ṭılsım-ı velāyet mürtażā-yı şīr-ḫaṣlet raḍıya’llāhü anh
ḥażretlerine “Yā Alī Abbās’uñ lisānını bizden ḳaṭ eyle.” ibāretiyle tīġ-ı
siyeh-zāġ-ı ebrū ile işāret buyurdılar. Ol reh-nümā-yı a mā-nihādān-ı ġaflet
Abbās’uñ destine yapışup meclis-i muḳaddes-i nebevīden bīrūn olduḳda
Abbās “Yā Alī taḥḳīḳan1 lisānumı bürīde-i sikkīn-i kīn ider misiz?” diyü
māhī-i legençe-i telāş olduḳda Cenāb-ı Ḥayder “Fermūde-i peyġamberī
ne ise anı icrā iderüm.” diyü cem iyyetgāh-ı cimāl olan maḥalle īṣāl eyledi.
Ve bu gūne güher-rīz-i ḥikmet-āmīz oldı ki “Yā Abbās seni seyyidü’l-ebrār
gürūh-ı muhācirīn ü enṣārdan şümār ve çehār şütür ḥiṣṣe ile iḳtiṣār buyurdılar. Ḥālā bu emrde muḫayyersin. Dilersen çār şütür ile ḫursend ve
nāmuñı cerīde-i muṣaḥḥaḥa-i muhācirīn ü enṣāra peyvend eyle. İsterseñ
ṣad şütür alup nāmuñı müsvedde-i nüvişte-i raḳam-ı müellefetü’l-ḳulūbdan add eyle, ser-i mehār iḫtiyār-i dest-i irādetüñdedür.” Abbās bir miḳdār [E 30b] āvāre-i dü rāh-ı tereddüd olduḳdan ṣoñra “Peder ü māderüm
belā-gerdān-ı ẕāt-ı ḳudsiyyü’ṣ-ṣıfātıñuz olsun. Ne ḥalīm ve kerīmsiz.” diyerek ta yīn-kerde-i nebevī olan çār şütür-i kūh-ı ẟebātı çār mevc-i ḫayr ü berekāt add eyledi. Şu be-i şāh-rāh-ı rivāyetdür ki cenāb-ı gencīne-baḫşā-yı
hüdā ḥażretlerinüñ ahālī-i Mekke ve ḳabāil-i A rāb’a itdükleri aṭāyā-yı
bī-iḥṣā enṣāruñ nigeh-güẕār-ı i tibārları olduḳda ġālibā cenāb-ı ser-ḫayl-i
enbiyā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerinüñ ḥarem-serāy-ı Rabbānī’de
basṭ-ı firāş-ı iḳāmet imżā-kerde-i niyyetleri olmaḳ gerekdür diyü ṭabaḳ-ı
efvāhlarına ba żı mertebe [H 22b] nevāle-i nā-puḫte-maḳālāt tereşşüḥı
sāmi a-zed-i seyyidü’l-enām aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām olmaġın mecmū -ı
ṭavāif-i enṣār cāygāh-ı maḫṣūṣda mānende-i nüsḫa-i fenn-i ḫāṣ beynlerinde lafẓ-ı bī-gāne olmamaḳ üzre ferāhem olmalarına fermān-ı ālī ṣudūr
itmegin ber-ṭabaḳ-ı ḥükm ḫalḳa-bend-i ictimā olduḳlarında ḥażret-i2 faḫrü’l-enbiyā aleyhi taḥiyyātü’l-verā Cenāb-ı Mürtażā ile maḥall-i merḳūmı
teşrīf ve edā-yı ḥamd ü ẟenā-yı İlāhī’den ṣoñra bu ḫiṭāb-ı müsteṭāb ile sāmi aların teşnīf buyurdılar ki “Sizüñ cānibiñüzden şu maḳūle ba żı kelimāt-ı nā-güvāre gūş[E 31a]-zedimüz olduḳda vāḳı mıdur?” Kibār-ı enṣār
“Yā Resūla’llāh bu maḳūle kelimāt-ı telḫ-i ẕāiḳa-sūz-ı ni met-endūz bizüm
pīrān-ı cihān-dīde ve sāl-ḫūrdelerimüzden ḥāşā ki ser-zede ola. Ammā tā1
2

taḥḳīḳan: taḫfīfen E
ḥażret-i -E
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ze-nihālān-ı germ ü serd nā-dīdelerimüzden ṣādır olmaḳ gerekdür.” diyü
hem-zebān-ı i tirāf ü iḳrār olduḳlarında cenāb-ı ḥakīm-i fenn-āmūz-ı ādāb
ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem bu ibāretle tekrīr-i ḫiṭāb buyurdılar ki “Yā
enṣār siz evāil-i ḥālde āvāre-i beyābān-gerd-i ḍalāl iken benüm sebebümle
reh-yāb-ı şehristān-ı İslām-ı īmān ve cādde-rev-i ilm ü irfān olmadıñuz
mı?” Enṣār yek-sere lafẓ-ı belī ile hem-zebān-ı taṣdīḳ olduḳdan ṣoñra “Yā
sizler adū cihetinden ṭāife-i ḳalīle iken benüm1 vesīlem ile vāṣıl-ı derece-i
keẟret olmadıñuz mı?” Enṣār yine taṣdīḳden ṣoñra “Yā sizlerüñ mezāri -i
ahvālinde birbiriñüz beyninde ebr-i ḫuṣūmet ḫūn-bār ve āb-ı şimşīr-i adāvet der-kār ve kiştzār-ı āsāyīşiñüz ḫuşkzār iken benüm sebebümle cebīniñüzde olan çīn-i günbed-i kīne2-ḫvāhı ṣafvet-i dostāne ve maḥabbete mütebeddil olmadı mı?” Enṣār yine yek-maġz-ı [H 23a] taṣdīḳ olduḳda “Yā
sizler mübtelā-yı maraż-ı bī-emān-ı faḳr ü fenā ve girībān-ı ḥayātıñuz esīr-i
şīr-pençe-i miḥnet ü ġınā [E 31b] iken benüm taḳrībümle nāil-i derecāt-ı
izz ü ġınā olmadıñuz mı?” Enṣār birden “Peder ü māderimüz belā-gerdān-ı
ẕāt-ı pür-berekātıñuz olsun ki bizüm dūş-ı aḥvālimüzde seng-i metā -ı fażl
u iḥsānuñ ḳat ḳatdur. 3ــא
 ــ ا ــ اء ــ اك اdidiler. Ba dehū allāme-i
ḫıred-āmūz-ı debistān-ı ināyet aleyhi efḍalü’t-taḥiyye imāle-i maḳāle-i
uḫrā buyurup “Yā enṣār sizler daḫı seni ḳavmüñ tekẕīb itdigi zamān bizler taṣdīḳ itdük ve bī-mu īn ve bī-diyār iken biz senüñ i ānetinde ṣarf-ı
maḳdūr ve4 tüvān eyledük ve seni vaṭanuñ olan Mekke’den iclā itdüklerinde biz seni kendi ḫānelerimüzde ārām-gīr-i ikrām u i zāz ve sen giriftār-ı
illet-i cān-güdāz-ı faḳr u iḫtiyāc iken biz res-i elmās-ı iḳtidārımuzı pīşnihād-ı ṣafā-naẓīr-i īẟār eyledük ve sen düşmenān-ı bī-emānuñdan gürīzān
ü hirāsān iken biz seni āsūde-nişīn-i maḳṣūre-i dārü’l-emān eyledük diyü
ne ḳadar leb-cünbān-ı imtinān olursañuz bu ḳavlde ṣādıḳ u muṣaddaḳsız ve şāibe-i inkār ü iştibāhdan mu arrādur.” ta bīrātıyla neşr-i cevāhir-i
nevāziş ü iltifāt buyurduḳlarında hemān kibār u ṣiġār birden neyistān-ı
hevā-zedevār āvāz-ı girye-i bī-iḫtiyār idüp5 “Yā Resūla’llāh yalıñuz [E 32a]

1
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3
4
5

benüm -H
kīne: kīne kīne- E
Bizden yana Allah, sana mükafâtların en iyisini versin.
ve -H
idüp: olup E
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bu māl-ı ġanāyim degül1 emvāl-i mevrūẟe-i ābā vü ecdādımuzı daḫı anlara
beẕl ü iḥsān buyursañuz2 cāna minnetdür. Bizüm naẓargāh-ı iḫtiyārımuz
sizüñ rıżā-yı ḫāṭır-ı peyġamberāneñüzdür. Yoḫsa müzaḫrefāt-ı dünyeviyye
ta alluḳ-kerde-i çeşm-i i tibārımuz degüldür. Ve bā iẟ-i daġdaġa-i teşvīş-i
ḳulūbımuz vāhime-i iḥtimāl3-i müfāraḳat ü hicrān ve şeref-i [H 23b] ṣoḥbet-i Ḫudā-pesendiñüzden vesvese-i taḳdīr-i ḥirmāndur. Yoḫsa raġbet-i
emvāl-ı zevāl-peẕīr-i cihān degüldür.” diyü dem-sāz-ı fiġān olduḳları vāsıṭa-i güşāyiş-i ḫāṭır-ı seyyid-i ālemiyān olup bu ta bīr-i dil-peẕīr ile i āde-i
inān-ı ḥüsn-i beyān buyurdılar ki “Yā enṣār Allah sizüñ ibrīz-i ḫāliṣ iḫlāṣ
ve īmānıñuz muḥtāc-ı meḥekk-i āzmāyiş olmadıġı tamām rīḫte-i ḳālıb-ı ictihād u yaḳīnümdür. Ammā Ṭāife-i Ḳureyş henüz nev-āmede-gürd ḫvān-ı
īmān olmaġa henüz ḥalāvet-i çāşnī-i İslām ẕāiḳa-i ḳabūllerinde bir ḫoşça
cāy-gīr olmadıġından ġayrı sevābıḳ-ı muḥārebātda süyūf ü sihām-ı ġuzāt-ı
İslām’dan derūn ü bīrūnlarında olan cerāḥāt-ı ṣūrī vü ma nevī henüz peẕīrü’l-iltiyām olmamaġla aṭāyā-yı emvāl-i ma hūde-pāy ve hoş-ḫāṭır-ı remīdelerine iḳāl-i telīf ü tenīs olınmışdur. [E 32b] Sizler o ḳısmete rāżī degül
misiz ki anlar ḫānelerine reme-i aġnām ve cimālle gitdükde siz ḫāneñüze
Resūl-i Ḫudā ile müteveccih olasız.” Bu nüvīd-i devlet ve peyām-ı beşāret mürāfa at-ı enṣāruñ mezāri -i ḳulūbına seḥāb-ı bārān-rīz-i riḳḳat olup
bir mertebe feryād-engīz-i girye-i meserret oldılar ki her mūy-ı liḥyeleri
bir mīzāb-ı sirişk-i ḫūn-ālūd-ı behcet olup raġbet-i zeḫārif-i bī-ḳıymet-i
dünyeviyye kendilere reh-zen-i ni met-i vuṣlat olmadıġına şükürler eyleyüp “Ḫudā o güni göstermesün ki sāye-i sa ādetiñüzden maḥrūm ve mehcūr olayuz.” didiler. Cenāb-ı seyyidü’l-enbiyā aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām
daḫı bī-iḫtiyār bu ta bīr ile şeker-feşān-ı tesliyet oldılar ki “Enṣār benüm
ḫavāṣṣ-ı rāzdār ve ḥamele-i esrārumdur. Eger cemī -i ḫalḳ-ı ālem bir ṭarafa
ve enṣār bir ṭarafa gitse ben elbette enṣāruñ reh-rev oldıġı rāhı iḫtiyār iderüm. [H 24a] 4ــאر
ــאر وأو د أو د ا
ــאر وأو د ا
 ا ـ ار ـ اdu āsını
icābet-gede-i ulvīye revān buyurdılar.
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degül: ve küll-i H
buyursañuz: sürseñüz H
iḥtimāl -H
“Allah’ım! Ensara rahmet et onların çocukları ve torunlarına da.” (Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, C.
4, s. 2332)

605

606

TENKİTLİ METİN

Beyt:1

Ḫoşā sa ādet-i uẓmā beşāret-i kübrā
Ki ol gürūha ide şāh-ı dīn bu gūne du ā

Neẟr: Çekīde-i ḫāme-i rüvātdur ki Ṭāife-i Havāzin’den bir cemā at
dil-beste-i hevā-yı İslām olmaġla [E 33a] menzil-i Ci rāne’ye gelüp māü’lḥayāt-ı īmān ile taṭhīr-i pīrāhen-i zebān ü cenān itdüklerinden ṣoñra ma reke-i ḳıyāmet-ḫīz-i Ḥuneyn’de dest-zede-i tārāc-ı ġuzāt olan sebāyā ve emvāllarine niyāzmend-i istirdād oldılar. Cenāb-ı seyyidü’ẟ-ẟaḳaleyn ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem ikisinden birisi ile iḳtiṣārda taḫyīr buyurup anlar daḫı
sebāyāların iḫtiyār itmeleriyle ḥażret-i seyyidü’l-kevneyn bir ḫuṭbe-i belīġa
maṭāvīsinde “Yā aṣḥāb ḥālā sizüñle vāṣıl-ı aḳd-i uḫuvvet-i īmān olanlaruñ
sebāyāsını kendiler ḥüsn-i rıżāsıyla teslīm idenlere söz yoḳ. Ammā cebīn-i
rıżāsında girih-i tereddüd ẓuhūr idenlere cenāb-ı vāhibü’l-murādāt evvel
fetḥ-i bāb teyessür buyuracaḳları ġanīmetden avḍını edāya ta ahhüd ideyüm.” buyurmalarıyla aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhü anhüm sebāyāların teslīmde birbirine müsābaḳat eylediler2. Cenāb-ı faḫrü’l-mürselīn ol fırḳadan
ser-ḫayl-i udāt Mālik bin Avf ’uñ ḥāl ü maḳālin leb-güẕār-ı tefaḫḫuṣ buyurduḳlarında ḥālā gürīzān-ı ṭāifede ġalṭīde-i ḥufre-i ḥayret oldıġın iḫbār
itdüklerinde çāre-baḫşā-yı āvārdegān-ı ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve sellem
“Eger ḫarābezār-ı küfrden gürīzān ve dāḫil-i raḥmet-ābād-ı īmān olursa
[E 33b] bi’l-cümle māl ü ıyālini teslīmden mā adā ṣad şütür-i ḫoş-endām daḫı żamīme-i in ām ideyüm.” diyü [H 24b] güher-niẟār-ı va d-ı
kerīm olduḳları resīde-i gūş-ı devlet-be-nūşī olmaġın sāye-i revāḳ-ı sa ādete īṣāl-i cān ve ref -i sebbābe-i īmān eyledi. Ḥażret-i seyyid-i ṣādıḳ-ı va d
aleyhi’s-selām īfā-yı mevā id-i ahdden ġayrı ḳabīlesinüñ ve nice ḳabāilüñ tevfīż-i emānetiyle3 ser-efrāz buyurdılar. Ebū Süfyān’a daḫı bilād-ı Yemen’den ḥükūmet-i beḥrān iḥsānıyla deryā-yı emānīsin teskīn buyurup emr-i taḳsīm-i ġanāyim daḫı pāyān-res-i cerīde-i tetmīm eyledükden4 ṣoñra ol
mihmān-ı mükerremterīn-i ḫāne-vāde-i Ḳureyş düvāzdehüm Muḥarrem
sāl-i merḳūmda menzil-i Ci rāne’den niyyet-i i timād ile dü ḳıṭ a iḥrām-ı
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Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün
eylediler: buyurdılar H
emānetiyle: imāret E
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nesrīn-gūndan beden-i muḳaddes-i arş-pīrālarına1 ārāyiş-bend-i per ü bāl
ve pervāne-i ṭavāf-ı ḥarem-serāy-ı ẕü’l-celāl oldılar. Ḫuṭuvāt-ı şevḳ-āmīz-i
ṭavāf pergār-ı dāire-i maṭāf ḳılınup noḳṭa-i evvelīn dāire-i maṭlūb olan
ḫāl-i ruḫsāre-i ḥarem ve süveydā-yı dil-i ālem merdümek-i çeşm-i kerem
ya nī Ḥacer-i Esved-i mükerrem būsegāh-ı leb-i şefā at-penāh buyurulduḳdan ṣoñra sāir şurūṭ-ı ṭavāf-ı ḥarem ve ta ẓīm ü telẟīm-i maḳām [E 34a]
ḳadem2 ü mürā āt-ı ādāb-ı Zemzem ve mültezem-i nev-āmedegān-ı dāire-i
īmāna ta yīn ü ta ẓīm ṭarīḳi üzre edā-yı menāsik-i ömre resīde-i ḥadd-i
itmām ü iḫtitām olınduḳdan ṣoñra kibār-ı aṣḥābdan Abbās bin Üseyd
nām merd-i metīn adl-āyīn-i hükūmetgāh-ı Mekke-i Mükerreme’de cānişīn-i mesned-i temkīn ta yīn buyurılup levāzım-ı umūr-ı Beytü’l-Ḥarām
rīḫte-i ḳālıb-ı niẓām ve bāliġ-i derece-i istiḥkām olmaġla mūcib-i tevaḳḳuf
ü ārām olacaḳ bir nesne3 ḳalmadıġından ba d-ez-īn cānib-i ḫıṭṭa-i naṣr-ābād-ı fütūḥ-ı dīn ve āsāyişgāh-ı melūf-ı muhācirīn ü mücāhidīn maġbūṭ-ı
medāyin-i maşrıḳ ü maġrib ya nī [H 25a] sīne-i vesī ü’l-inşirāḥ-ı ḫāk-i
ıṭrnāk-ı Yeẟrib olan Medīne-i ferīḥü’s-sekīne-i münevvere cānibine i āde-i
inān ü azīmet ve ol maḳām-ı dil-ārāda basṭ-ı firāş-ı meymenet-endūz-ı
istirāḥat buyurdılar.
Ḳıṭa:4

Ālemden idüp ref siyeh-perde-i ẓulmet
Ḫūrşīd gibi menziline eyledi da vet
Cān bir lübb idi vesvese-i hicriyle enṣār
Öldi yirine geldi hele cānları rāḥat

Velādet-i İbrāhīm bin Seyyidi’l-Enbiyā*
Çemen-ṭırāz-ı riyāż-ı aḫbār taḥḳīḳi üzre bu sāl evāḫirinde gül-ġonce-i
nihāl-i nübüvvet mīve-i şaḫsār-ı risālet lülü-yı ṣadef-i nebevī elmās-pāre-i ma den-i sırr-ı Muṣṭafavī kevkeb-i āsmān-ı hüdā ciger-pāre-i ḥabīb-i
Ḫudā [E 34b] dāiretü’l-ḥıfẓ-ı muṣḥaf-ı aḥsen-i taḳvīm şehzāde-i ḫāne-vāde-i ḫulḳ-ı aẓīm maḫdūm u kerīm Cenāb-ı İbrāhīm meşīme-i cāriye-i
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*

-pīrālarına: -peymā H
ḳadem -H
bir nesne -E
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün
Başlık: E 34a, H 25a; Velādet-i Cenāb-ı İbrāhīm ibn Ḥażret-i Seyyidü’l-Enbiyā H
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Ḳıbṭiyye’den ufḳ-ārā-yı vücūd ve zīnet-i gehvāre-i serāy-ı ālem-i şühūd
oldı. Şevher-i ḳābileleri Ebū Rāfi nām kimesne tebşīr-i ḳudūmıyla teşnīf-i
sāmi a-i seyyidü’l-ebrār eyledükde bir ġulām iḥsānın müjde1 nüvīd buyurdılar. Rūz-ı heftümde icrā-yı resm-i aḳīḳa içün bir kebş-i ferbih-endāmuñ
ḫūn-ı gül-gūnıyla ġājesā-yı ruḫsāre-i zemīn olup her tār-ı kemterīni ḫamyāze-baḫş-ı merġūle-i ḥūri’l- īn olan mūy-ı mübāreklerin tırāşīde ve vezni
ḳadar sīm-i ṣāf taṣadduḳ buyurup ol sütürde-i nüsḫa-i şerefi süpürde-i gencīde-i ḫāk buyurdılar.
Beyt:2

Ol ser-i meymenet-efrūza degül erzānī
Olsa gencīne-i āfāḳ belā gerdānı

Neẟr: Ol māh-ı münevver hāle-i āġūş-ı Māriyye-i Ḳıbṭiyye’ye māye-i
faḫr-i şeref oldıġı ber-muḳteżā-yı ḥükm-i beşeriyyet bā-ḫuṣūṣ reşk-i ṭıynet-i nisvāniyyet üzre sāir ezvāc-ı tāhirātuñ dūş-ı ıṣṭıbārlarına bār-ı ḥamiyyet [H 25b] olup gehvāre-i ḥāliyye-i āsāyişlerin vaḳf-ı zelzele-i ıżṭırāb
eyledigi rivāyet-kerde-i cümle-i aḫbārdur.

Vaḳāyi-i Sāl-i Tāsi-i Hicrī*
Raḳam-ṭırāzān-ı cerīde-i āẟār-ı seyyidü’l-ebrār bu siyāḳ [E 35a] üzre ārāyiş-i ruḫsāre-i güftār itmişlerdür ki ḫalḳa-i sīmīn hilāl-i Muḥarrem derīçe-i
sāl-i nühümde diraḫşān oldıġı hengāmda şehenşāh-ı serīr-ārā-yı şefā at aleyhi ekmelü’t-taḥiyye ber-mūcib-i ḥükm-i şerī at ḳabāil-i İslām’dan cem -i
zekāt-ı meşrū aya ta yīn-i ammāl buyurdılar. Ṣaḥābī-i kirāmdan Bişr bin
Süfyān raḍıya’llāhü anh kendinüñ rābıṭa-gīr-i ḳarāini olan ḳabīle-i Benī
Ka b’a irsāl buyurulmaġın ḥīn-i vuṣūlda Temīm nām ḳabīle ahālīsiyle bir
maḥalde ḫıyām-nişīn-i inżimām bulup emvāl-i maġşūşelerine3 göre edāda
tezkiye ve pūte-i şer -i muṭahharda taṣfiye teklīf itdiginde Benī Ka b sırgüşā-yı kīse-i edā olmaġla taḥrīk-i engüşt-i ḳabūl üzre iken nāḳıṣ-siriştān-ı
Benī Temīm füżūl-ı iġlā-yı tīz-āb-ı inād ile ifsād-ı mizāc-ı iṭā at idüp ḥattā
Bişr bin Süfyān’uñ ḳatline teşmīr-i bāzū-yı mel anet itmeleriyle Bişr Me1
2
*
3

müjde: müzde H
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
Başlık: E 34b, H 25b
maġşūşelerine: maġşūşelerin E
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dīne-i Ṭāhire’ye pey-rīz-i gürīz oldı. Bu ḫaber-i jeng1-eẟer mirāt-ı ḫāṭır-ı
seyyidü’l-ebrāra mūriẟ-i ġubār olmaġın bālā-sitāẕān-ı dāstān-ı bīgāneden
Uyeyne bin Ḥıṣn-ı Fezārī’yi pencāh nefer neberd-āzmā-yı muḫālif-şikārla
irsāl2 buyurdılar. Mānende-i leşker-i seyyāregāh eyyāmda [E 35b] pinhān
ve leyālīde revān olaraḳ bir ṣaḥrāda tegerg-i belā gibi ser-i nekbet-medārlarına rīzān oldılar. Ricāli mānend-i gāv-ı kūhı gürīzān ve perīşān olmalarıyla ancaḳ bir merd ve bīst ü yek zenān ve otuz aded eṭfāl-ı ḫurde-sāllerin [H 26a] esīr idüp Ṭaybe-i Mübāreke’ye vuṣūllerinde fermān-ı ḥabīb-i Yezdān ile bir maḥalde kūşe-nişīn-i mażīḳ-i iḥtibās eylediler. Çend
rūz mürūrında rüesā-yı ḳabīle-i ma hūdeden çend nefer-i kūteh-naẓarān-ı
yek-ḫıred āmme-i istiḫlāṣ-ı üserā dā iyesiyle südde-i sa ādete gelüp evvelā
ḥasebgāh-ı üserā olan mevżi e varup3 dil-i beyābān-gerdān-ı bī- inānı öyle
tengnāy-ı çār dīvār-ı kerbinde nā-çār-nişīn-i mażīḳ-i ıżṭırār gördüklerinde vāyeylā-gūyān-ı feryād-ı felek-güẕār eylediler. Eşk-pāş-ı çeşm-i ḫūn-bār
olduḳdan ṣoñra mescid-i nebevīde bāb-ı hücre-i muṭahharada ــ
ــא
4
 ا ــ ج إ ــאnidāsın ṭāḳ-ı gerdūna peyvend eylediler. Cenāb-ı nāzenīn-i
mihmān-kede-i melekūt aleyhi’s-selām ḥażretlerinüñ āsāyişgāh-ı ḳaylūlede dīde-i Ḫudā-bīnleri maṭār-ı bāġistān-ı miẟālde pervāz ider iken anlaruñ āvāz-ı nā-gāh-ḫīz-i sehmnākı ile ṭāir-i müşgīn-cenāḥ-ı ḫvāb āşiyāne-i
[E 36a] dīdelerinden perrān olup vaḳt-i pīşīn daḫı ḥulūl itmegin maṭla -ı
bāb-ı ḫaremden ṣūret-nümā-yı ḫırām-ı serv-endām ve edā-yı farīża-i ẓuhra
ِ ــכ ِ ــ و ٓر ِاء ا ْ ــ
۪ ِ
ḳıyām buyurdılar. 5﴾ات اَ ْכ َ ُ ــ َ َ ْ ِ ُــ َن
َ َ אدو
ُ َ ُ َ ﴿ا َّن ا َّ ــ
َ َ ْ
ْ ُ
َ ُ ُ
bu māddede şeref-baḫş-ı nüzūl oldıġı imżā-kerde-i müfessirīndür. Ba de
edāi’ṣ-ṣalāt ol ḳabīlenüñ ser-cerīde-i i tibār ü iştihārı olan Efra bin Ṣāyis
bu mefhūm üzre fekk-i girih-i maḳāl eyledi ki “Yā Muḥammed bize destūr
vir ki müsvedde-i żamīrimizden münaḳḳaş olan ba żı kelimātı ṣaḥāif-i
mesāmi -i ḥużẓāra ilḳā eyleyelüm ki bizüm medḥimüz zeyn ve zemmimüz
şeyndür.” Ḥażret-i allāme-i fünūn-ı ḥaḳīḳat aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām buyurdılar ki “Ḥālā bu ḳalem-i jāj-peymā-yı zebānuñla ruḫsāra hüveydā ey1
2
3
4
5

jeng -E
irsāl -E
varup -E
Ey Muhammed! Bizim yanımıza gel.
“(Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.” (Hucurât,
49/4).
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ledügüñ maḳāl-ı bī-meāl dürūġ-ı ṣarf [H 26b] ve kiẕb-i maḥżdur. Zīrā o
zebān-güẕār iddi ā itdigüñ ma nā ṣıfat-ı ḫāṣṣa-i Ḫudāvend-i cihān-āferīndür, cellet aẓametuhū. Bundan ġayrı bir cāy-ı dād zāviye-i ṣımāḫ olmaġa
sezā kelāmuñ var ise anı görelüm.” Tekrār ḥarf-rān-ı cādde-i ictirā olup didiler ki “Bir şā ir ve ḫaṭīb-i ḳabīle daḫı bizümle bu ṭarīḳde ḫaṭve-cünbān-ı
[E 36b] ġayret olup gelmişdür ki senüñle maṭāriḥa-i ḳur a-i temeddüḥ ve
iftiḫār eyleyeyüz.”1 Ḥażret-i ḫvāce-i ders-ḫāne-i ilm-i evvelīn ü āḫirīn aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām buyurdılar ki 2ـ و א ــאر أ ـ ت
 ــא א ـancaḳ
ṣandūḳa-i beste-i ḫāṭırıñuzda müstekin olan maḳālāt-ı saḫīfü’l-meāl her
ne ise tefevvühde tesvīġ ü taḳṣīr itmek ki bizüm cānibümüzden ruḫṣat-ı
tām virilmişdür buyurmalarıyla ḫaṭībleri olan Uṭārid bin el-Ḥācib ṣūret-i
ḳıyāma i tilā ve ḥamd ü ẟenā-yı Ḫallāḳ-ı ālemden ṣoñra kendi ḳabīlelerinüñ şeref ü faḫrını muḫtevī bir ḫuṭbe-i belīġa ḳırāatına taḥrīk-i leb-i
mübāhāt eyledi. Ẓāhiren şināverān-ı biḥār-ı mezāyā-yı āẟār ve daḳīḳa-sencān-ı ḫafāyā-yı esrāra hüveydādür ki ḫaṭīb ẕātında bir ḳabīlenüñ merkez-i
ma hūdlarında müte ayyin ve muṭlaḳā fenn-i ḫiṭābet ile iştihār ve mübeyyen olup ve çend rūz menzilden mücerred edā-yı lāzime-i faḫr ü mübāhāt
içün kemer-bend-i miyāne-i himmet ve a māl-i seyf ü ḳalem lisān-ı sitāyiş
içün bāre-i cihān-ı azīmet ü niyyet olduḳdan ġayrı muḥīṭ-i vaḥy-i Ḳur’ānī
mevrid-i āyet-i Rabbānī olan meclis-i muḳaddes-i nebevī gibi bir encümen-i āle’l- āde tefevvühine nāṭıḳa-cünbān-ı cesāret olacaḳları3 [E 37a]
daḳīḳa-i ḫuṭbe vü eş ār ve nice def a pervīzen-i müteḫayyileden ubūr
[H 27a] ve ġırbāl-i müsevvedāt-ı maḥv ü iẟbāt-ı lafẓiyye vü raḳamiyyeden
mürūr eyledigi nümāyāndur. Ma a külli hāẕā ḫuṭbe-i ḳarār-dādesi resīde-i
ḥadd-i ḫitām olduḳda ḫaṭīb-i minber-i illiyyīn cenāb-ı faḥrü’l-mürselīn
aleyhi’s-selām aṣḥāb-ı feṣāḥet-meābdan ābit bin Ḳays raḍıya’llāhü anh
icrā-yı muḳābele-i cevāb-ı belāġat-niṣāb içün şimşīr-i siyeh-zāġ-ı ebrū ile
işāret buyurdılar. Ber-ṭabaḳ-ı fermūde-i sulṭān-ı risālet ṣalla’llāhü aleyhi
ve sellem pāy-ı ādāb üzre ḳıyām ve bir ḫuṭbe-i Bercīs-pesend-i bülend-i
rengīn-edā zīver-i mesāmi -i enām eyledigi4 ḫuṭbe-i ūlā perniyān-ı zer-tā1
2
3
4

eyleyeyüz: eyleyevüz H
Ben şiir söylemekle vazifelendirilmediğim gibi, övünmekle de emrolunmadım. (es-Suyûtî, Câmi’u’l-Ehâdîs, C. 34, s. 60)
olacaḳları: olacaġı H
eyledigi: idigi E
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ra nisbet-i kirbās-ı ḫāmdan kem-ḳadrter ve pūşīde-i her naḳş ü nigār-ı
destār-ı kibāra naẓar-ı pīrāhen-i çirk-ālūde-i fetr rütbesinden pesendter
ḳaldı. Ba dehū Zibirḳān bin Bedr bir maḥall-i refī de ḳıyām idüp bir ḳaṣīde-i reh-āverd żımnında medāyiḥ ü mefāḫeretiyle ḳabīlelerini beyān itdi ki
ḫulāṣası bunlardur.

א
أ אك כ א ف ا م
ذכ ا כאرم
وإذا א א

Şir:

1

כ
אز כ ارم

א رؤس ا אس
دار ا
وأن

Ḫāṣ-ı maḥbūb-ı Ḫudā ḫoş-lehçe [E 37b] gülistān-edā Ḥassān bin ābit raḍıya’llāhü anh işāret-i nebevī üzre bir ḳaṣīde-i nā-şinīde-i dil-ārā ile
bi’l-bedāhe ve bi’l-irticāl ināre2-i mesāmi -i aṣḥāb eyledigi bu iki dürr-i şāhvār ol silk-i girān-ḳadrden yādigārdur.
Şir:

כ
وا إن
ذכ ا כאرم
3

ون وأ
ئ و אدم

دارم
دوא
א

ل

א

Neẟr: Ebyāt-ı Ḥassān ḳaṣīde-i ḥısān-ı sāmi a-fürūz-ı pākīze-ḥısān olduḳda ḳaṣīde-i ūlā aynı ile sübḥa-i [H 27b] lülüye naẓar-ı silk-i müdevver-i müzevver gibi nā-mu teber ve āftāb-ı raḫşāna nisbet ṣūret-i zīr-i
ḳamer ḳanda cilveger olmaġın cümle ahālī-i ḳabīle püşt-i destlerin būse-zen-i zemīn-i inṣāf ve kendilerinüñ naḳāyiṣ ve İslām’uñ şerefin i tirāf
ve māhī-i zebānlarını lücce4-i şehādetde iġtirāf5 eylediler. Baḥr-ı zeḫḫār-ı
1

2
3

4
5

Tavîl
“Onlar, iyilikler anlatılınca bize muhalefet ediyorlarken, biz, bugün bizim büyüklüğümüzü bildiğiniz
için size geldik. Hicaz diyarında Darîm Kabilesi gibisi bulunmazsa da her topluluğun ileri gelenleri
vardır.” (Zibirkan bin Bedr ve Amr bin el-Ehtem, Şi’r, s. 50-51)
ināre: iẟāre H
Tavîl
“Ey Benî Dârim! Övünmeyin. Sizin övünmeniz, iyilikler zikredildiğinde size bir vebal olarak döner.
Yok olasınız. Siz, başkasının çocuğunu emzirip, hizmet eden ve bize tabi kişilerken bize karşı mı övünüyorsunuz?” (Hassan bin Sâbit, Divan, s. 227)
lücce: zülāl H
iġtirāf: pāk ü ṣāf H
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aṭā cenāb-ı faḫrü’l-enbiyā aleyhi’s-selām ḥażretleri daḫı esīrlerin āzād ve
ḫāṭırların nevāziş ü iltifātla şād buyurdılar.
Naẓm:1

Maḥzūn gelen ḥużūrına dil-şād olur gider
Dest-i ġama esīr ise āzād olur gider
Ālemlere vücūdını Ḥaḳ raḥmet itmegin
Vīrāne-i ḍalāl olan ābād olur gider

Seriyye-i Alī bin Ebī Ṭālib Kerrema’llāhü Vechehū*
[E 38a] Şāne-zen-i gīsū-yı āẟār bu siyāḳ üzre girih-güşā-yı ṭurrā-yı aḫbār
olmışlardur ki bu sāl-i sa ādet-i iştimālda cenāb-ı mi mār-ı mebānī-i şerī at
aleyhi efḍalü’t-taḥiyye ḥażretleri Mürtażā-yı Ḫayber-güşā ḥażretlerini ṣad ü
pencāh süvār-ı celādet-penāh ile ṭāife-i ma rūfe-i Benī Ṭay’ye maḫṣūṣ Füls
nām büt-kede-i meşhūre taḫrībine ḥavāle buyurmalarıyla ol çābük-süvār-ı
mıżmār kerrema’llāhü vechehū ṭayy-ı rāh-ı murād ve bir ṣubḥ-dem Benī Ṭay
üzre ḥavāle-i seyf-i cihād idüp ḥavṣala-i a dāda nā-gencīde üserā ve emvāl
āverde-i dest ü tārāc eylediler. Ḥattā kerīm-i nāmdār ve saḫī-i bülend-iştihār
Ḫātem-i cevād-ı ma rūfuñ duḫteri bile dāḫil-i silk-i sebāyā olmış idi. Ancaḳ
ferzend-i ṣulbīsi Adiy bin Ḫātem giriftār-ı silsile-i üserā iken bir ṭarīḳ ile
reh-yāb olmaġın cānib-i Şām’a gürīzān oldı. Ammā sene-i ātiyede ḫāṣṣiyyet-i ma den nisbet-i pākīzeteri teḳāżāsıyla2 ḥalḳa-i ḫāliṣ-sīmīn3-i vücūdın
silsile-i İslām’a ceẕb eyledigi tamġā-zede-i [H 28a] ta yīn-i muḥaddiẟīndür.
Mā-ḥaṣal şāh-bāz-ı şāhiḳa-i temkīn kerrema’llāhü vechehū ol südde-i ciger-i
zemīn olan büt-kede-i köhne-binā-yı raṣīnü’l-esāsı a māl-i [E 38b] ma āvil-i
himmetle vīrān ve āẟār-ı şirk ü ḫiẕlānı ṣaḥīfe-i ālemde nümāyān eyledi. Ve
āverde-i zerīne-i iġtinām itdükleri emvāl ve üserāyı beyne’l-müslimīn taḳsīm
buyurup ancaḳ duḫter-i Ḫātem’i ikrāmen dāḫil-i taḳsīm buyurmadılar. Medīne-i Münevvere’ye vuṣūllarında ḥażret-i cevādterīn-i maḫlūḳāt ve ekrem-i
mevcūdāt aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ṣaḥīfe-i reḳabetin raḳam-keşīde-i afv u
ıṭlāḳ buyurup yine kendi ḳabīlesine ruḥṣat-ı inṣirāf-ı erzānī buyurdılar.
1
*
2
3

Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün
Başlık: E 37b, H 27b
teḳāżāsıyla -E
sīmīn -E
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Aḥvāl-i Velīd bin Uḳbe fī Ṭalebi’z-zekāt min Benī Muṣṭalıḳ*
Ġarībe-nüvisān-ı vaḳāyi -i ḫayrü’l-beşer bu zemīn-i dil-nişīn üzre ṭarḥ-ı
ṭurfe-nigār-ı eẟer itmişlerdür ki ḥavālī-gerd-i hicret-serāy-ı Medīne-i Ṭāhire olan metn-i keẟīrü’s-sevād-ı Ḫuzā a ḥavāşīsinden şī a-i Benī Muṣṭalıḳ’dan
zekāt-ı meşrū a içün cānib-i şehenşāh-ı ālem-güşā-yı risāletden Velīd bin
Uḳbe-i Ebī Mu ayṭ nām ṣaḥābī nāmdār-ı firistāde buyurulmaġın ṭāife-i
merḳūme āvāze-i ḳudūmuñ istimā ından nāil-i sürūr-ı beşāret olup istiḳbāline şitābān oldılar. Meger Velīd ile henüz zamān-ı fetret-i cāhiliyyetde istiḥkām-ı keşmekeş-i mu ādātdan nāşī ḳuvvet-i vāhime-i ġalaṭ-şināsı
[E 39a] naḳş-ı bāzgūne-i nā-becāya reh-nümā-yı delālet olup kendi ile
muḳātele ve muḳābele itmeleri ma nāsını cezm ṭarīḳıyla i āde-i inān-ı iḫtiyār ve cānib-i Medīne’ye firār eyledi. Ve hużūr-ı ḥażret1-i server-i kāināt
da ṭāife-i merḳūme meşāri -i dīn-i ḳavīmden rū-gerdān-ı [H 28b] irtidād
ve edā-yı zekātdan inād ve “Benümle muḳāteleye ṣarf-ı iḳtidār ve iḫtişād
eylediler.” diyü i lā-yı ḳāmet-i feryād eyledi. Yenbū -ı zülāl-i raḥmet olan
żamīr-i nebevī anlar ḥaḳḳında ġubār-ālūd-ı küdūret olmaġın fırḳa-i cem iyyetlerin istīṣāl içün ḥavāle-i sipāh-ı ṣā iḳa saṭvet buyurmışlar iken ṭāife-i
merḳūmeden biri meclis-i muḳaddes-i nebevīye rū-māl idüp “Yā Resūla’llāh bize Velīd’üñ kudūmından müstebşir olup istiḳbāline müsāra at üzre
iken keyfiyyet-i rücū ından reh-yāb-ı vuḳūf olamaduḳ. “Āyā ne bā iẟ ola?”
diyü istikşāf-ı serīre-i ḥāl eyledüklerinde cenāb-ı ādāb-āmūz-ı küll ü muḥīṭ
emvāc-ı iḥtiyāṭāt-ı muḥtemālet-ı sübül aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ḥażretlerinüñ kivāre-i i tiḳādında engübīn-i muṣaffā-yı i timād ḥāṣıl olamayup
ḫafiyye-i [E 39b] Ḫālid bin el-Velīd’i nāmzed-i tecessüs-i ḫabāyā-yı aḥvāl
buyurdılar. Ḫālid’üñ raḍıya’llāhü anh mesāfe-i ba īdeden dāire-i ḳabīle-i
merḳūmeden āvāze-i eẕān resīde-i sāmi a-i intibāhı olup evḳāt-ı ṣalātda
edā-yı farīża-i İlāhī’de vesāir rüsūm-ı ferāiẓ-i dīniyyeye muġāyir bir vaż ları meşhūd-ı çeşm-i yaḳīnī olmadıġından ġayrı edā-yı zekāt-ı meşrū aya
şevḳ ve raġbetlerin mīzān-ı bāṣıra-i i tibārdan imrār itmekle bi’l-cümle
zekātların daḫı ferāhem ve pīş-nihād-ı seyyid-i ālem ṣalla’llāhü aleyhi ve
sellem itmegin Velīd bin Ebī Mu ayṭ’uñ mürtesem-i ḫarīṭa-i taḫayyülātı
*
1

Başlık: E 38b, H 28a
ḥażret-i -E
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olan ṣuver-i cümle ġalaṭ-endāz-ı evhām-ı bī-vuḳū oldıġı1 derece-i vużūḥda
ṣūret nümāyān oldı.
Beyt:2

Ālemüñ ekẟer olur eyler iseñ isti lām
Cilvesi ṣūret-i taḥḳīḳde naḳş-ı evhām
TEMMET

1
2

oldıġı: idigi H
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün
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İbn Abbās 368, 556, 561, 591
İbrāhīm Ḫalīlullāh 389
İḳḳāb 428
İkrime bin Ebī Cehl 176, 183, 185,
191, 233, 309, 319, 325, 348, 513,
555, 588
İktifā 500, 506
İmām-ı Bāḳır 444
İmām-ı Ḳasṭallānī 248, 446
İmām-ı Rabbānī 344
İmām-ı Sa bī 353
İmām-ı Ṭaberānī 203, 556

İmām-ı Ṭaberī 446
İmām-ı Ṭaḥāvī 470
İmām-ı Ẕehebī 470
İmām-ı Zührī 363
İncīl 380, 398, 412
İskenderī 388, 394
İskenderiyye 408
İslām 320, 363, 501
İtbān bin Mālik-i Enṣārī 262
İyās bin Seleme bin el-Ekva 435

K
Ḳāḍī İyāż Yaḫṣubī-i Mālikī 470
Ḳal a-i Dūmetü’l-Cendel 265
Ḳal a-i Ḳamūṣ 438
Ḳal a-i Ma ān 495
Ḳal a-i Muḳarnes 432
Ḳal a-i Şıḳḳ 429
Ḳal a-i Ṭāif 601
Ḳamūṣ 438
Ḳarḳara 162
Ḳārūn 166, 450
Ḳaṣvā 478
Ḳatāde bin en-Nu mān 217
Ḳatāde bin Nu mān 189
Ḳays bin Nebbāş 331
Ḳays bin Sa d 195, 550
Ḳayṣer 265, 359, 492
Ḳayṣerī 385, 389
Ka b bin Cuvās 339
Ka b bin Esed 299, 317, 331, 339
Ka b bin Eşref-i Yehūdī 165
Ḳa b bin Mālik 208
Ka b bin Züheyr 591
Ka be 236, 348, 349, 352, 356, 360,
388, 394, 433, 476, 477, 479, 549,
552, 561
Ka beteyn 331
Kelām-ı Ḳadīm 278
Kenān bin Abd-i Yālīl 595
Kerkere 451
Kevẟer 374, 375
Ḳıbṭiyye 608
Kilāb bin Ṭalḥa 188
Kināne 251, 292, 450, 458
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Kināne bin Ebī el-Ḥuḳayḳ 419, 428
Kināne bin Ebī er-Rebī 291
Kisrā 296, 297, 359, 379, 400, 401
Ḳosṭanṭaniyye 385
Ḳubā 177
Ḳudüs 395
Kūfe 265
Kūh-ı Ayneyn 184
Ḳur’ān 238
Ḳur’ānī 610
Ḳureyne 593
Ḳuṭbe bin Āmir 503
Ḳuzmān 188
Kürā ü’l-Ġamīm 348
Kürz bin Cābir-i Fihrī 346

L
Lāt 357, 594
Līṭ 555

M
Maġāzī 534
Maḫder bin Ziyād 225
Mālik bin eẓ-Ẓüheyr 215
Mālik bin Sinān 180, 218
Mālik bin Züheyr-i Cüşemī 211
Mālik bin Avf 303, 595, 606
Mālik bin Avfü’n-Nađīr 595
Māriyye-i Ḳıbṭī 411
Māriyye-i Ḳıbṭiyye 409, 608
Ma ālimi’t-Tenzīli ve’l-İktifā 456
Ma ālim ve’l-Medārik 531
Ma bed bin Ebī Ma bed-i Ḫuzā ī 235
Mecūs 385, 408
Medāyin 296, 297
Medenī 155, 596
Medīne 160, 161, 162, 165, 172, 182,
189, 207, 225, 227, 236, 242, 245,
257, 264, 270, 275, 303, 304, 306,
308, 337, 421, 517, 523, 607
Medīne-i Muṭahhire 339
Medīne-i Mübāreke 345
Medīne-i Münevvere 178, 250, 344,
612
Medīne-i Müteberrike 161

Medīne-i Müteyemmine 162, 177, 179,
182, 184, 202, 247, 299, 509
Medīne-i Ṭāhire 171, 183, 221, 238,
256, 263, 293, 334, 418, 474, 489,
514, 523, 528, 587, 609, 613
Medīne-i Ṭayyibe 328
Mekke 161, 165, 214, 221, 235, 238,
257, 344, 351, 363, 367, 375, 394,
460, 476, 478, 490, 512, 528, 534,
537, 541, 555, 559, 570, 584, 595,
603
Mekke-i Muḥtereme 177, 229, 510,
521
Mekke-i Mübāreke 584
Mekke-i Mükerreme 415, 461, 510,
550, 573, 574, 584, 593, 607
Mekkī 155, 455, 582, 596
Mekkiyān 376, 467, 540, 550, 553
Menāt 594
Menfer bin Cābir 587
Menzil-i Ḳudayd 528
Menzil-i Şeyḫayn 182
Merẟed bin Ebī Merẟed 238
Merḥab 421, 428, 439, 440, 441, 442,
443, 455, 468
Merru’ẓ-Ẓahrān 214, 259, 292, 476,
532, 535
Merve 347, 483, 562
Meryem 284, 381
Mescidü’l-Ḥarām 394
Mesīḥā 396, 398, 577
Mesīḥiyye 380
Meşārıḳ 497
Mevāhib 339
Mevāhib-i Ledünniyye 446
Mevāḥibü’l-Ḳasṭalāniyye 218
Mevlānā Mu īnü’d-dīn-i Miskīn 158,
273
Mevżi -i Erāk 534
Meyḳa a 473
Meymūne binti Ḥāriẟ 514
Me āricü’l-Mu īniyye 218
Me āric ü Mevāhib 222
Me āricü’n-Nübüvve 195, 204, 224,
228

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Mīkāīl 193
Miḳdād bin Esved 243, 524
Miḳdād bin Amr 185
Mikrez bin Ḥafṣ 476, 513
Mirā 412
Mirdāẟ bin Muḫārib 309
Mīrzāyī 583
Misṭaḥ bin Üẟāẟe 277, 288
Mīzānü’l-İ tidāl 470
Muḍar 595
Mūẟūlī 583
Muẟ ab bin Umeyr 182, 187, 207
Muḥammed bin İsḥaḳ 241, 316, 331
Muḥammed bin Mesleme 166, 168,
183, 222, 223, 251, 265, 336, 344,
426, 427, 434, 450, 475, 476, 559
Muḥammed bin Şüraḥbīl 207
Muḥarrem 264, 344, 606, 608
Muḫayrıḳ 199, 200
Muḥayyıṣa bin Mes ūd-ı Ḥāriẟī 468
Muḳarnes 476, 546
Muḳavḳıs 379, 408, 410
Mūsevī 339
Mūseviyān 438
Mūte 399, 492, 497, 509
Mu aḳḳib bin Ubeyd 239
Mu āviye 237, 602
Mu āviye bin Muġīre 237
Mu īnü’d-dīn-i Miskīn 173
Mu taṣımıyye 217
Mu teberāt 432, 534, 570
Müntaḳā 445, 470
Münzile 423
Münẕir bin Ḳudāme-i Süllemī 160
Mürey bin Sinān 183
Müseyleme-i Keẕẕāb 415, 592
Müsned 399
Müzn 470

N
Nābī 158, 570, 573, 576
Nāciye bin Cündüb 350
Nāciye bin Cündüb-i Eslemī 348
Nāciye-i Eslemī 475
Nāḥiye-i Ḳudayd 266

Naḫle 593
Naḥs 165
Nāḳa-i Ḳaṣvā 349, 546, 554, 559
Naḳşibendī 206
Naṣārā 396, 398
Naṣrāniyye 388, 398
Naṣrāniyyet 399
Nażmī-zāde-i Baġdādī 583
Nebbāş bin Ḳays 302
Necāşī 359, 485, 487
Necāşī-i Aṣḥame 379
Necef 104, 174
Necid 163, 246, 344
Necidiyān 246
Nesībe binti Ka b 216
Nevfel bin Abdu’llāh 309
Nevfel bin Abdu’llāh-ı Maḫzūmī 313
Nīl 578
Nizār 410
Nu aym bin Mes ūd 257
Nu aym bin Mes ūd-ı Eşca ī 256
Nu aym bin Mes ūd-ı Ġaṭafānī 317
Nu mān bin Mālik 179, 180, 225

O-Ö
Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa 188, 487, 491,
566, 567
Oẟmān bin Ebī Ṭalḥa-i Abderī-i Ḫacibī
487
Oẟmān bin Muġīretü’l-Maḫzūmī 215
Oẟmān bin Ṭalḥa 559, 598
Oẟmān bin Ṭalḥa-i Ḥacmī 559
Oẟmān bin Affān 173
Oẟmān ebī Ṭalḥa-i Ḥacmī 565
Oẟmāniyye 576
Ömer 214, 219, 271, 372, 453, 481,
499, 527
Ömer bin el-Ḫaṭṭāb 309, 433
Özbek 568

R
Rabbü’l- ālemīn 240
Rāfi bin Ḫadīc 183
Rāfi bin Ṭalḥa 188
Ramażān 174, 523, 527
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Ramle binti Ḥāriẟ 339
Ravża-i Hāḫ 524
Ravżatü’l-Aḥbāb 382, 395, 410, 452,
470
Rebi ü’l-evvel 265
Recī 40, 239, 426, 428
Resūl-i Emīn 178
Reyḥāne binti Amr 340
Rıḍvān 195, 565
Rı l 247
Rūḥā 235
Ruḳayye binti Resūli’llāh 172
Rūm 379, 384, 385, 386, 388, 396,
397, 495, 497, 568, 574, 576
Rūmiyān 385, 397

S-Ş
Ṣafā 562
Ṣafer 246
Ṣafiyye bintü Ḥuyey 466
Ṣafiyye bintü Ḥuyey bin Aḫṭab 444,
458, 465
Ṣafiyye bintü Abdu’l-muṭṭalib 224, 243
Ṣafvān bin Mu aṭṭal-ı Selemī 276
Ṣafvān bin Ümeyye 176, 185, 234, 236,
242, 402, 513, 555, 590, 596
Ṣaḥīfe-i Yemānī 505
Ṣaḥīḥ 196, 453
Ṣaḥīḥ-i Buḫārī 508
Ṣaḫre 310
Salīṭ bin Amr-ı Āmirī 379, 414
Ṣalṣal 289
Ṣan ā 297
Sāre 523
Sārefīne 593
Sa d bin Ebī Vaḳḳāṣ 185, 188, 193,
198, 206, 211, 215, 263, 330, 436
Sa d bin er-Rebī 177, 222
Sa d bin Ḥüveyriẟ 588
Sa d bin Mu āẕ 166, 178, 181, 194,
202, 229, 255, 303, 306, 308, 321,
337
Sa d bin Zeyd-i Eshel 594
Sa d bin Ubāde 178, 179, 182, 255,
266, 303, 306, 547, 548, 549, 555

Sehl bin Amr 602
Selāfe binti Sa d 565
Selām bin Ebī el-Ḥuḳayḳ 291
Seleme bin el-Ekva 436
Seleme bin Eslem 304
Selemī 460
Sellām bin Mişkem 161, 250, 419, 425,
455
Selmān 297, 298
Selmān-ı Fārisī 293, 295
Selūliyye 248
Semüre bin Cündüb 183
Sevīḳ 161
Ṣıddīḳa 225, 266, 269, 277, 279, 280,
283, 287, 305, 327, 428, 522
Ṣıddīḳ-i Ekber 282, 283, 473, 519,
596, 601
Ṣıffīn 366
Sibā bin Abdu’l- uzzā 196
Sibā bin Urfata-i Ġıffārī 265, 417
Sikender 444
Sinān bin Veber-i Cühenī 269
Siyer 155
Siyer-i Veysī 573
Sulāfe binti Sa d 238
Sulṭān-ı Mıṣr 408
Sulṭān Meḥmed Ḫān 577
Sūre-i Fetḥ 373
Ṣuvāb 188
Suvā 594
Süfyān bin el-Ḥāriẟ 597
Süfyān bin el-Muṭṭalib 597
Süfyān bin Ḫālid 238
Süfyān bin Ḫālid-i Huzeyl 238, 244
Süfyān bin Ḥāriẟ bin Abdu’l-muṭṭālib
529
Süheyl bin Ḥuneyf 194, 253
Süheyl bin Amr 257, 360, 364, 483,
513, 555
Süleym 247
Şāfi iyye 224, 457, 470, 474
Şam 5
Şām 160, 176, 254, 297, 298, 376,
393, 412, 417, 492, 495, 551, 612
Şāmī vü Irāḳī 477

Zeyl-i Siyer-i Veysî

Şāşder 420
Şa bān 266
Şebīr ü Şübeyr 175
Şerḥ-i Āẟār 470
Şerḥi’l-Mevāḳıf 446
Şevāhidü’n-Nübüvve 445
Şevvāl 259, 544, 596
Şeybe bin Oẟmān bin Ṭalḥa 597
Şeyḫ Sa īd-i Kāzerūnī 470
Şifā 470, 487
Şīreveyh 406, 407
Şucā bin Vehb 412
Şucā bin Vehb-i Esedī 379
Şurayḫ bin Ḳāriẓ 188
Şüreḥbil bin Amr-ı Ġassānī 492, 494

T
Ṭabaḳāt 568
Ṭābe-i Mübāreke 343
Ṭābe-i Müsteṭābe 235, 249, 274, 293
Ṭaḥāvī 470
Ṭalḥa bin Ebī Ṭalḥa 187
Ṭalḥa bin Abdu’llāh 188, 193, 209
Ṭalḥa bin Oẟmān 598
Tatar 568
Tavżīḥ 445
Ṭaybe 159, 207, 226, 258, 264, 340,
376, 473, 587, 609
Ṭaybe-i Mübāreke 609
Ṭaybe-i Müteyemmine 291
Ṭaybe-i Ṭayyibe 197, 263, 587
Tāzī 323, 546
Ṭāif 590, 600, 601
Ṭāife-i Havāzin 606
Ṭāife-i Ḳureyş 318, 605
Temīm 608
Ten īm 241, 242
Tevrāt 302, 320, 332, 333, 340, 398
Tirmiẕī 481
Ṭūr 381, 572
Türk 4

U-Ü
Ubāde bin eṣ-Ṣāmit 160, 273
Ubeyd bin Ācir-i Āmirī 216

Ubeyde bin el-Cerrāḥ 217, 555, 600
Ubeyde bin el-Ḥāriẟ 174, 311
Ubeyde bin el-Ḫaşḫāş 225
Uḥud 182, 184, 198, 199, 200, 202,
203, 215, 219, 221, 224, 225, 229,
231, 234, 235, 238, 256, 311, 320,
548, 565, 593
Ukāşe bin Maḥṣen 266
Ukāşe bin Maḥṣen-ı Üseydī 185
Uḳayl bin Ebī Ṭālib 602
Uḳbe bin Zeyd 302
Urbān 160
Urcūn 217
Ureyne 345
Urve bin Mes ūd-ı aḳifī 356
Usāme bin Zeyd 183
Uṣayya 247
Uṭārid 172
Uṭārid bin el-Ḥācib 610
Utbe bin Ebī Vaḳḳāṣ 203
Uyeyne bin Ḥıṣn 303, 306
Uyeyne bin Ḥıṣn-ı Fezārī 609
Übey bin Ḫalef 203, 212, 213, 214
Übey bin Ka b 177
Ükeydir bin Abdü’l-melik-i Nasrānī
265
Ümmü Bişr bin el-Berā 457
Ümmü Eymen 211
Ümmü Ḥabībe 517, 518
Ümmü Külẟūm 172
Ümmü Külẟūm binti Uḳbe bin Ebī
Mu ayṭ 370
Ümmü’l-Ḳurā 220, 221, 233, 237, 256,
259, 291, 292, 344, 351, 355, 364,
370, 373, 374, 449, 461, 467, 477,
478, 485, 513, 517, 523, 534, 536,
537, 541, 548, 550, 554, 570
Ümmü’l-Misṭaḥ 277
Ümmü Rūmān 286
Ümmü Seleme 255, 266, 348, 368,
417, 531
Üsāme bin Zeyd 279, 339
Üseyd bin Ḥuḍayr 178, 181, 183, 192,
194, 229, 290, 308, 546, 560
Üẕeyr 410
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V

Z

Vādī-i Ḥurża 422
Vādī-i Ümmü’l-Ḳurā 551
Vādi’l-Ḳurā 471, 472, 473
Vaḥşī 196, 591
Vāḳıdī 165, 189, 197, 198, 200, 209,
214, 225, 412
Vehb bin Ḳābūs 197
Vehb bin Ḳābūs-ı Müznī 197
Velīd bin Ebī Mu ayṭ 371, 613
Velīd bin el-Velīd 486, 490
Velīd bin Uḳbe-i Ebī Mu ayṭ 613
Vetīr 512
Veysī 155, 156, 158, 172

Zehrā 174, 175, 519
Ẕekvān 247
Zemzem 607
Zeyd bin Aḳrem-i Enṣārī 270
Zeyd bin ed-Deẟinne 238, 240, 242
Zeyd bin Erḳam 183, 272
Zeyd bin Eslem 242
Zeyd bin Ḥāriẟe 237, 266, 304, 493,
497
Zeyd bin ābit 182
Ẕeyl-i Siyer 579
Zeylü’s-Siyer 157
Zeyneb binti Ḥāriẟ-i Yehūdī 455
Zeyneb binti Ḫuzeyme 174, 255
Zeyneb binti Resūlu’llāh 590
Zibirḳān bin Bedr 611
Ẕi’l-eşṭāṭ 348
Ẕi’l-ḳa de 159, 259, 293, 347, 474
Ẕi’l-ḳurbā 452
Ẕīṭūvā 348, 357, 553
Ziyād bin es-Seken 210
Zübeyr bin Bāṭā 302
Zübeyr bin el- Avvām 188, 193, 243,
302, 339, 450, 472, 524, 543, 554
Zühr bin Avf 374
Ẕü’l-cedr 345
Ẕülfeḳār 178, 195, 312, 313, 339, 438,
439, 441, 442, 443, 587
Ẕü’l-ḫuleyfe 348, 375, 475, 523

Y
Ya ḳūb 285
Ya lā bin Ümeyye 507
Yeẟrib 158, 160, 167, 244, 271, 298,
332, 402, 413, 455, 465, 482, 607
Yehūd-ı Benī Ḳureyẓa 251, 293
Yehūd-ı Ḫayber 454
Yehūdī 159, 428, 472, 493
Yemāme 345, 414
Yemān 192
Yemānī 276, 286, 546, 591
Yemen 297, 298, 349, 401, 402, 406,
407, 408, 588, 606
Yesār 162, 346
Yezīd 602
Yūsuf 285
Yūsuf-ı Mıṣrī 577
Yūsuf-ı Nābī 156
Yūşa bin Nūn 470

EKLER

EK 1: Manisa Zeynelzade nr. 197’de kayıtlı nüshanın başı
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EKLER

EK 2: Manisa Zeynelzade nr. 197’de kayıtlı nüshanın sonu
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EK 3: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi nr. 1750’de kayıtlı nüshanın başı
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EK 4: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi nr. 1751’de kayıtlı nüshanın başı

Zeyl-i Siyer-i Veysî

EK 5: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi nr. 2443’te kayıtlı ikinci zeylin başı
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EKLER

EK 6: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi nr. 4404’te kayıtlı
ikinci zeylin başı

